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االفتتاحية

بدت جماعة احلوثيني المسلحة قوة ال يستهان بها طوال عام 2021. فمع تقدم قواتها بال هوادة صوب مدينة مأرب، 
بدا سقوط آخر معقل للحكومة اليمنية يف شمال البالد أمرًا ال مناص منه، وهو ما سيشكل الرضبة القاضية اللقتصاد 
خطوط  طول  عىل  والغاز.  بالنفط  غنية  مأرب  باعتبار  دوليًا  بها  المعرتف  للحكومة  السياسية  وللرشعية  المتدهور 
المواجهة يف جميع أنحاء البالد، حافظت قوات احلوثيني عىل مواقعها أو تقدمت وأظهرت تماسكًا وانضباًطا ونجاعة ال 
تضاهيها مختلف القوات المناهضة لها. كما حلّقت الطائرات المسرّّية والصواريخ الباليستية احلوثية عرب احلدود باتجاه 

السعودية، واستمرت حىت يف ظل الغارات اجلوية االنتقامية، لتفاقم من كلفة الزناع وتثقل كاهل التحالف.

تعززت اجلهود العسكرية احلوثية بالتطورات اليت جرت خلف اجلبهات وخارج حدود اليمن. تجىل تهديد كبرّي ضد اجلماعة 
لكن رسعان ما تالىش دون أن يضطر احلوثيون حىت إىل الرد. فقد صنفت واشنطن اجلماعة كمنظمة إرهابية أجنبية يف 
يناير/ كانون الثاين 2021 كآخر قرارات إدارة ترامب، إال أن القرار أُلغي بعد أقل من شهر واحد من ِقبل الرئيس األمرييك 
جو بايدن، إثر إفادة األمم المتحدة ومنظمات اإلغاثة بأن هذا التصنيف سيتسبب يف شلل العمليات اإلنسانية. بالنسبة 
المدنيني تؤيت ثمارها، حيث  ارتهان حياة السكان  المتمثلة يف  للقادة احلوثيني، كان ذلك تأكيًدا عىل أن اسرتاتيجيتهم 
وضعت المجتمع الدويل أمام خيار ُمرّ إما التخيل عن السكان المحتاجني أو دعم الدولة احلوثية. تمكنت اجلماعة من حشد 
إضفاء رشعية حلكمها  لسيطرتها، ودعم  اخلاضعة  المناطق  االقتصادي يف  النشاط  اإلنسانية لضمان سرّي  المساعدات 
وإتاحة المزيد من الموارد جلهودها احلربية. نجحت قوات احلوثيني يف قمع المعارضة، ولقنت عدًدا مزتايًدا من األطفال 
والبالغني أفكارها عرب إعادة كتابة المناهج الدراسية وإعادة صياغة التعاليم الدينية يف المساجد. استقر االقتصاد نسبيًا 
يف مناطق سيطرة احلوثيني رغم استرشاء التضخم يف مناطق أخرى من البالد، ويبدو أن نجاحها الواضح يف ذلك عزز 
من تعصب اجلماعة وإحساسها بالقدرة عىل اإلفالت من العقاب، وهو ما تجىل يف سبتمرب/أيلول مع اإلعدام العلين لـ 8 
رجال وقارص يف صنعاء. خالصة القول، واصل المرشوع الثيوقراطي لبناء الدولة احلوثية اكتساب الزخم خالل عام 2021.

مع مرور العام، بدا أن األطراف الفاعلة غرّي اليمنية تفقد األمل يف وجود أي نية لدى القادة احلوثيني اللنخراط بشكل 
هادف يف محادثات السالم. فقد أمضت الرياض عدة سنوات حىت اآلن يف محاولة لتخليص نفسها من مأزق تدخلها 
العسكري يف اليمن، لكن دون تمكنها من التفاوض عىل تسوية. ويف واشنطن، عنّي الرئيس بايدن مبعوثًا خاًصا لليمن يف 
فرباير/شباط لقيادة اجلهود الدبلوماسية األمريكية لوقف الزناع، لكن دون اخلروج بنتائج مرضية. وبعد أن شهد مبعوث 
األمم المتحدة اخلاص لليمن مارتن غريفيث فشل اقرتاحه المتمثل باإلعالن المشرتك لوقف إطالق النار عىل مستوى 
البالد، غادر منصبه ليُعنّي كوكيل األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية يف مايو/أيار. خلفه هانز غروندبرغ كمبعوث خاص 

يف سبتمرب/أيلول، والذي ما لبث أن قدم تقييًما متشائًما بأنه ال يتوقع “أي مكاسب رسيعة”.

وردت أنباء فيما بعد، وتحديًدا أواخر نوفمرب/ترشين الثاين 2021، تفيد بإعادة تموضع القوات المشرتكة من مواقعها 
اليت تسيطر عليها منذ فرتة طويلة جنوب مدينة احلديدة عىل ساحل البحر األحمر يف اليمن، ورسعان ما بدأت مجريات 

الزناع تتغرّي.

يف 2018، اضطلعت اإلمارات بدور محوري يف تنظيم وتسليح وتدريب وتمويل ثالث جماعات مسلحة: قوات المقاومة 
الوطنية بقيادة طارق صاحل، وألوية العمالقة اليت تتألف يف معظمها من اجلنوبيني بقيادة سلفية، والمقاومة التهامية 
القوات،  هذه  قادت  الرصاع.  من  مبكرة  مرحلة  يف  تشكلت  لليمن  الغريب  الساحل  من  محلية  مسلحة  جماعة  وهي 
المعروفة مجتمعة باسم “القوات المشرتكة”، هجوًما عىل ساحل البحر األحمر لتحرير مدينة احلديدة اليت يسيطر عليها 
الهجوم،  الدولية هذا  اإلغاثة  ووكاالت  المتحدة  األمم  ازدحاًما. شجبت  البالد  أكرث موائن  بعض  واليت تضم  احلوثيون، 
مؤكدة أن تعطل اإلمدادات التجارية واإلنسانية سيُفيض إىل مجاعة واسعة النطاق. رضخت السعودية للضغوط، مما 
أجرب القوات المدعومة إماراتيًا عىل وقف تقدمها يف الضوايح اجلنوبية للحديدة. يف وقت الحق، أُضفي الطابع الرسمي 
عىل هذه الهدنة المحلية بموجب اتفاق ستوكهولم الُمربم يف ديسمرب/ كانون األول 2018. ويف عام 2019، سحبت أبوظيب 

معظم قواتها العسكرية يف اليمن، لكنها أبقت عىل دعمها للقوات المشرتكة اليت ظلت متمركزة عىل الساحل الغريب.

لم تتضح الدوافع األولية إلعادة االنتشار المفائج وغرّي المتوقع للقوات المشرتكة خالل شهر نوفمرب. لكن رسعان ما 
بدأت ألوية العمالقة يف االشتباك مع قوات احلوثيني يف شبوة وجنوب مأرب أواخر ديسمرب/كانون األول 2021 وأوائل 
يناير/كانون الثاين 2022، ما أحبط مساعي احلوثيني بالسيطرة الوشيكة عىل مدينة مأرب. حققت ألوية العمالقة، اليت 
كانت أفضل تدريبًا وتسليًحا وتنسيًقا مقارنة بأي قوة واجهها احلوثيون خالل تقدمهم نحو المدينة عىل مدى عامني، 
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سلسلة من االنتصارات الرسيعة حيث استعادت أرايض وقطعت خطوط إمداد احلوثيني. إال أن إثبات القوات المدعومة 
إماراتيًا نجاعتها، ال سيما مقارنة باجلماعات المدعومة من السعودية، طعن كربياء الرياض بقدر ما كان مصدر ارتياح 
لها. فقد قادت جارة المملكة، األصغر بكثرّي، للمرة األخرى الهجوم العسكري األنجع ضد قوات احلوثيني منذ عام 2018. 
أما يف العواصم الغربية، فقد أظهرت نتائج إعادة انتشار هذه القوات القدرات التنظيمية والعسكرية لكل من الدولتني 
اخلليجيتني. وفضاًل عن قلب معادلة أهم تحرك عسكري للحوثيني خالل العامني الماضيني -واليت جندت فيه اجلماعة 
وفقدت عرشات اآلالف من المقاتلني -قّوضت سلسلة انتصارات ألوية العمالقة الربوباغندا المرّوجة من قبل اجلماعة 
بحقها يف تويل احلُكم. بالتايل، لم يسَع الهجوم الذي شنته الطائرات احلوثية المسرّّية عىل أبو ظيب أوائل يناير/ كانون الثاين 
2022 إىل معاقبة اإلمارات عىل إعادة انخراطها يف الميدان فحسب، بل إليصال رسالة إىل منارصي اجلماعة المحليني 

تظهرها بصورة قوية بعد سلسلة من النكسات الموجعة.

رغم توقف تقدم احلوثيني، كان حزب اإلصالح أكرث طرف تراجعت مكانته ونفوذه عام 2021، ال سيما بعد عودة انخراط 
اإلمارات يف المشهد. باعتباره فرًعا يمنيًا جلماعة اإلخوان المسلمني اإلقليمية -اليت تعدها أبوظيب منظمة إرهابية -كان 
اإلصالح هدًفا إللمارات خالل تدخل التحالف، رغم كونه ظاهريًا يقف معها يف نفس اجلانب. كان أحد رشوط عودة انخراط 
أبوظيب هو أن تسّهل الرياض إقالة واستبدال محافظ شبوة الموايل إللصالح، وهو األمر الذي تحقق أواخر ديسمرب/
العمالقة يف شبوة ضد قوات احلوثيني -مما أجرب األخرّية  ألوية  اليت حققتها  االنتصارات الرسيعة  أكدت  كانون األول. 
عىل االنسحاب من المحافظة اجلنوبية -للكثرّيين انعدام الكفاءة والفساد اللذين حاال دون وجود مقاومة حقيقية من 
اإلصالح. بدا من الواضح تراجع مكانة احلليف األقرب “إللصالح” يف احلكومة، نائب الرئيس عيل محسن األحمر، وباتت 
مسألة استبداله خطوة ال مفر منها عام 2022. كما بدا الرئيس اليمين عبدربه منصور هادي )يف 7 أبريل/نيسان، أعفى 
هادي نائبه األحمر وأعقب اخلطوة نقل السلطة إىل مجلس رئايس(، احلليف اآلخر األهم “إللصالح” أضعف من أي وقت 
مىض يف فرتة الزناع، سواء عىل المستوى السيايس أو الصيح. ولعل األنباء احلسنة الوحيدة اليت تلقاها احلزب جاءت من 
اخلارج، حني دفنت السعودية وقطر -الداعم اخللييج الرئييس جلماعة اإلخوان المسلمني -عداوتهما. يف جميع األحوال، لم 

يسبق أن بدا اإلصالح بهذا الضعف داخل اليمن، وباتت اآلفاق المستقبلية للحزب قاتمة بصورة ملحوظة.

من جانب آخر، كان أداء المنافس المحيل الرئييس إللصالح، أي المجلس االنتقايل اجلنويب، أفضل عام 2021. كفصيل 
انفصايل اعتاد أن يكون يف صف المعارضة، بعثت مشاركته يف حكومة الوحدة الوطنية موجة من عدم االرتياح كما كان 
الذي كان يحشد فيه أنصاره  الوقت  الوزراء يف  النفاق عرب حضور جلسات مجلس  إبداء  المجلس إىل  متوقًعا. اضطر 
اللحتجاج عىل احلكومة والمطالبة بدولة منفصلة يف جنوب اليمن. لكن يف النصف األخرّي من عام 2021، تعرّض المجلس 
االنتقايل المدعوم إماراتيًا، الذي يسيطر بحكم األمر الواقع عىل عدن ومناطق جنوبية أخرى، لغضب شعيب مزتايد مع 
ومن  اإلماراتيني  انخراط  عودة  المجلس من  استفاد  احلوثيني.  الواقعة خارج سيطرة  المناطق  العملة يف  قيمة  انهيار 
إقالة محافظ شبوة الموايل إللصالح، وهي المحافظة اليت شهدت هزيمته عىل يد القوات الموالية للحكومة عام 2019. 
بحلول نهاية العام، لقي المجلس ترحيبًا من الرياض وأبو ظيب، وتمكن من زيادة مخزونه من المال واألسلحة والدعم 

السيايس.

بعيًدا عن ساحة المعركة، شكل االنهيار الرسيع للريال اليمين يف المناطق الواقعة خارج سيطرة احلوثيني تهديًدا وجوديًا 
للحكومة. باتت آخر أسس رشعية احلكومة تتداعى مع انهيار قيمة العملة، األمر الذي أدى إىل اندالع احتجاجات هددت 
بزعزعة ما تبقى من النظام االجتماعي والسيايس. إال أن قرار احلكومة بإقالة اإلدارة العليا للبنك المركزي اليمين يف عدن 
ساهم يف إعادة تشكيل واقع الرصاع، تماًما كما فعلت عودة انخراط اإلماراتيني. لطالما واجه البنك اتهامات بسوء اإلدارة 
-وباتت  الثاين  يناير/كانون  باليمن يف  المعين  المتحدة  األمم  فريق خرباء  ذلك من جانب  -بما يف  المسترشي  والفساد 
اإلجراءات الرتقيعية تشكل تهديًدا وعقبة رئيسيني أمام تأمني مزيد من الدعم المايل اخلاريج الذي تشتد احلاجة إليه. بدأ 
الريال اليمين يشهد انتعاًشا ملحوًظا يف أعقاب اإلعالن عن اإلدارة اجلديدة للبنك أوائل ديسمرب/كانون األول، وما صاحب 
ذلك من تقارير تفيد بأن السعودية تدرس تجديد دعمها المايل للبنك. ويف حني ظل سعر رصف العملة غرّي مستقر، إال 
أنه حافظ بداية عام 2022 عىل معظم تحسنه المشهود يف شهر ديسمرب/كانون األول، مع تداول السوق بأسعار تدعم 
بوضوح اإلدارة اجلديدة للبنك وتُعزز فرص احلصول عىل مساعدات مالية خارجية جديدة. وإذا ما استمر انتعاش الريال، 

سيمثل ذلك خطوة هائلة يف االتجاه الصحيح بالنسبة اللستقرار االقتصادي والوضع اإلنساين ورشعية احلكومة.

لو أن احلوثيني نجحوا يف السيطرة عىل مأرب، إىل جانب مواردها النفطية والغازية، لضمنوا قاعدة من الموارد االقتصادية 
تؤهلهم إلقامة دولة فعلية وأظهروا حافزًا أقل للتفاوض. ستظل هناك تحديات تكتنف المسار الدبلومايس عىل المدى 
القصرّي، حيث إن إعادة تموضع القوات المشرتكة يزيد من احتمال عودة اشتعال خطوط المواجهة األخرى اليت ظلت 
هادئة لفرتة طويلة، وتقويض محادثات السالم. كما تهدد الهجمات احلوثية بالطائرات المسرّّية والصواريخ ضد اإلمارات 

بأقلمة حرب اليمن عىل نحو أكرب.
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إال أن الباب ما يزال مفتوًحا إليجاد أرضية مشرتكة والتوصل إىل تسوية تعاجل األزمة االقتصادية احلرجة اليت تواجهها 
البالد، واليت تؤثر سلبًا عىل عدد أكرب من اليمنيني مقارنة بالعنف المبارش. حىت اآلن، لم تكتسب اجلهود الدبلوماسية حلل 
الزناع الزخم المطلوب، حيث لم يظهر حافز كبرّي من جانب احلوثيني للجلوس عىل طاولة المفاوضات يف ظل استمرار 
وربما  اقتصاديًا،  يمنية معززة  احتمال وجود حكومة  يتيح  قد  الثامن،  احلرب عامها  العسكرية. ومع دخول  نجاحاتهم 
قيادة حوثية معتدلة، ُسباًل جديدة للوساطة يمكن أن ينتهجها المبعوث اخلاص أللمم المتحدة واجلهات الفاعلة الدولية 

األخرى.
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امللخص التنفيذي

المجلس  اجلديد،  األصغر  عبدربه منصور هادي ورشيكها  الرئيس  بقيادة  اليمنية  احلكومة  المفتوحة بني  احلرب  هدأت 
هذا  تداعيات  ساهمت  احلكم.  يف  رشاكة  إىل  أبًدا  تتطور  لم  عالقتهما  أن  إال   ،2021 عام  كبرّي  حد  إىل  اجلنويب،  االنتقايل 
هادي  داخل حكومة  اآلخر  الرئييس  الرشيك  اإلصالح،  أضعفا حزب  اللذين  والعداء  الثقة  انعدام  جانب  -إىل  االنقسام 
-بعجز احلكومة يف معاجلة متسقة للوضع االقتصادي المتدهور بشكل متسارع. ويف حني استمرت قيمة الريال اليمين يف 
االنخفاض طوال عام 2021، اشتعلت االحتجاجات الشعبية جنوب ووسط اليمن تنديًدا بارتفاع أسعار الوقود وانقطاع 
الكهرباء وعدم دفع الرواتب )انظر: “عام من االحتجاجات: انخفاض العملة، ومستويات المعيشة تشعالن االضطرابات“(.

ويف مارس/آذار، أسفرت إحدى المظاهرات، المدعومة من المجلس االنتقايل اجلنويب، عن اقتحام قرص معاشيق يف عدن، 
مقر احلكومة. ويف 30 مارس/آذار أطلقت قوات األمن غرب مدينة المكال يف حرضموت النار عىل المتظاهرين، ما أدى إىل 
مقتل مدين واحد، وإعالن حالة الطوارئ من ِقبل محافظ حرضموت. كما اندلعت احتجاجات يف تعز، بدًءا من أواخر مايو/

أيار، ضد المحافظ، ويف منتصف سبتمرب/أيلول اندلعت مظاهرات كبرّية يف جميع أنحاء جنوب اليمن.

المحلية. وعىل  السلطة  فيها عىل  اليت سيطروا  بالمناطق  األصغر يف حكومة هادي  الفصائل  المتظاهرون  لم يستنِث 
الرغم أن المجلس االنتقايل صّور نفسه عىل أنه داعم اللحتجاجات، إال أنه قمع بعضها يف عدن. فالمظاهرات اليت خرجت 
عام 2021 كانت إىل حد كبرّي جهًدا شعبيًا للتعبرّي عن الغضب من النخب السياسية اليمنية، أيًا كان احلزب أو احلركة اليت 
ينتمون إليها. أما يف شبوة فقد تصاعدت االحتجاجات الشعبية بشكل كبرّي ضد السلطة المحلية الموالية إللصالح يف 
األشهر األخرّية من العام، احتجاًجا عىل اتهامات بالفساد وضعف األداء يف ساحة المعركة جنبًا إىل جنب مع الضغط 
االقتصادي. يف نهاية المطاف، أقال هادي محافظ شبوة الموايل إللصالح، محمد بن عديو، يف 25 ديسمرب/ كانون األول. 
وحل محله عوض بن الوزير العولقي، وهو زعيم قبيل وعضو يف الربلمان عن المؤتمر الشعيب العام. كان العولقي يعيش 
يف اإلمارات قبل أن يعود إىل شبوة لقيادة حركة االحتجاج )انظر: “حركة االحتجاجات يف شبوة وسقوط بن عديو“(. دل 

هذا التغيرّي عىل تراجع مكانة اإلصالح سياسيًا وعسكريًا، كما عزز صعود المجلس االنتقايل واإلمارات.

تزايدت ثقة المجلس االنتقايل اجلنويب خالل العام، وذلك يُعزى جزئيًا إىل قدرته عىل االستفادة من الكوارث السياسية 
والعسكرية اليت حلت بحزب اإلصالح، إضافة إىل المشاركة األكرث نشاًطا من اإلمارات. كما دلت عودة زعيمه عيدروس 
الزُبيدي إىل عدن يف أيار/مايو عىل ثقة اجلماعة يف موقعها بالعاصمة المؤقتة للحكومة، إضافة إىل عدم استعداد قيادة 
المجلس للتوصل إىل حل وسط مع احلكومة لتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق الرياض الموقع يف ديسمرب/ كانون األول 
2019، والذي تحصل بموجبه عىل حصة رسمية من السلطة. عرقل كل من احلكومة والمجلس االنتقايل تنفيذ أحكام 
مثل تعيني محافظني جدد لمعظم المحافظات اجلنوبية، وإعادة نرش غالبية القوات المسلحة احلكومية وقوات المجلس 
)انظر:  الدفاع والداخلية  التابعة للمجلس يف وزاريت  العسكرية واألمنية  الوحدات  االنتقايل اجلنويب خارج عدن، ودمج 

“تحديث الوضع: اتفاق الرياض“(.

كان من ضمن بنود اتفاق الرياض إدراج أعضاء من المجلس االنتقايل يف تشكيلة احلكومة، وهو ما نُفذ أواخر عام 2020. 
االقتصاد، ووضع حد  اجلديدة: إصالح  احلكومة  بداية  أولويات يف  الوزراء معني عبدالملك عن ثالث  رئيس  أعلن  حيث 
لتدهور العملة، ومكافحة الفساد. إال أنه غالبًا ما كان يعمل من خارج عدن خالل السنة األوىل لمجلس الوزراء، وحىت 
عندما كان يوجد يف اليمن، كانت احلكومة غرّي فعالة إىل حد كبرّي )انظر: “حكومة وحدة” ومشاكل ال تعد وال تحىص، واحلد 

األدىن من الوجود(.

ويف حني أن عبدالملك لم ينجح إىل حد كبرّي يف تنفيذ السياسات اليت من شأنها حل بعض المشاكل االقتصادية اليت 
الرئيس هادي. فقد كان هناك احتكاك ملحوظ بني االثنني،  اليمن، فقد سعى إىل تحقيق بعض االستقالل عن  تعيق 
وفًقا لمصادر سياسية مطلعة. ويمثل سعيد مركز قوة منفصل يف احلكومة، ذلك أن صعوده يأيت عىل حساب هادي 

واإلصالح. ويرجع الفضل بشكل كبرّي إىل عالقاته اجليدة مع السعودية واإلمارات، وقد زار أبوظيب عكس هادي.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#tdhwr-qym-laaml-wmstwyt-lmaaysh-tthyr-ldtrbt_19
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#hrk-lhtjjt-fy-shbw-wsqwt-bn-aadyw_22
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#thdyth-lwdaa-tfq-lryd_13
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#mjls-wzr-lwhd-maa-aadd-l-yhs~-mn-lmshkl-whd-dn~-mn-lhdwr_12
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#mjls-wzr-lwhd-maa-aadd-l-yhs~-mn-lmshkl-whd-dn~-mn-lhdwr_12
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احلوثيون�يركزون�على�تعزيز�مكانتهم�كسلطة�حاكمة
استغل احلوثيون كونهم آمنني نسبيًا يف المناطق اخلاضعة لسيطرتهم للرتكزي عىل ترسيخ حكمهم ومعه ما يشبه استعادة 
اإلمامة الزيدية اليت حكمت شمال اليمن قبل عام 1962. حيث ركز النهج ذو اجلوانب المتعددة الذي يتبعه احلوثيون يف 

هذا الشأن عىل التعليم واالضطهاد شوتوطيد السلطة يف أيدي الموالني لهم )انظر: “آليات الدولة لدعم احلوثيني“(.

وتمكن احلوثيون من تلقني الشباب أيديولوجيتهم من خالل نظام التعليم الذي يسيطرون عليه. حيث غرّيوا المناهج 
للتأكيد عىل مفاهيم مثل “الدفاع عن الوطن” و”تاريخ األئمة الزيديني يف اليمن”. وباإلضافة إىل ذلك، استخدم احلوثيون 
برامج تعليمية خارج إطار المنهج الدرايس لتلقني أيديولوجيتهم أللطفال وذلك بغرض تجنيد مقاتلني، وفًقا لما تقوله 

منظمات محلية حلقوق اإلنسان )انظر: “التعليم العقائدي وتجنيد األطفال“(.

بعد النجاح الذي حققوه يف اخلطوط األمامية خالل معظم عام 2021، أصبح احلوثيون أكرث جرأة عىل اضطهاد منافسيهم 
مع اإلفالت من العقاب، بما يف ذلك حىت المدنيني الرافضني لهم. ففي فرباير/شباط، اعتقل احلوثيون عارضة أزياء يمنية، 
هي انتصار احلمادي، مع ثالث نساء أخريات؛ متجاهلني االنتقادات عىل وسائل التواصل االجتماعي ومن منظمات حقوق 
اإلنسان، وُحكم عىل النساء يف نوفمرب/ترشين الثاين بالسجن لمدة تصل إىل خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل فاضح. 
احلدث األكرث رعبًا وقع يف سبتمرب/أيلول، عندما أُعدم ثمانية رجال ومراهق علنًا وسط صنعاء بعد أن أدانتهم محكمة 
حوثية بتورطهم يف غارة بطائرة دون طيار يف أبريل/نيسان 2018 أسفرت عن مقتل رئيس المجلس السيايس األعىل 
للحوثيني آنذاك، صاحل الصماد. تعرّض الرجال للتعذيب أثناء فرتة اعتقالهم، وكان المراهق، عبدالعزيز عيل األسود، مصابًا 

بشلل جزيئ وقت إعدامه )انظر: “توطيد السلطة، نرش اخلوف“(.

رفيعة  وزارية  مناصب  يف  صعدة،  إىل  المنتمني  أولئك  وخاصة  لهم،  الموالني  من  المزيد  تعيني  يف  احلوثيون  بدأ  كما 
المستوى. بعد أن كانوا يسمحون يف السابق لغرّي احلوثيني بتويل مناصب صورية مع وجود الموالني لهم يف مناصب 
خلف الكواليس، ولكن يبدو أن هذا يتغرّي. ويف الوقت الذي بدأت بعض تفاصيل التوترات داخل حركة احلوثيني تطفو 
الصعب منذ فرتة طويلة  أنه كان من  أهدافها، واحلقيقة هي  تبدو موحدة إىل حد ما يف  اجلماعة  زالت  السطح، ال  إىل 
جمع الكثرّي من المعلومات الموثوقة حول ديناميكيات القيادة داخل احلركة احلوثية )انظر: “بناء دولة احلويث والمجهود 

احلريب“(.

مصالح�اجلهات�الفاعلة�اإلقليمية�وعدم�اهتمام�احلوثيني�يعقدان�
جهود�خفض�التصعيد

قد يكون احلويث خصًما جلميع أعضاء التحالف المناهض للحوثيني، إال أنه من الصعب القول بأنهم جميًعا يقفون عىل 
نفس اجلانب. طوال عام 2021، بدا أن اإلمارات والسعودية تسعيان إىل تقليل دور التحالف الذي تقوده األخرّية يف الرصاع، 
مع حماية مصاحلهما اخلاصة )انظر: “وكالء اإلمارات يسمحون باستمرار نفوذها“(. كانت أول نقطة مثرّية للجدل تتمثل 
بناء قاعدة  المندب وتوجد فيها اإلمارات ويجرى فيها  الواقعة يف باب  يف جزيرة ميون )اليت تُعرف كذلك باسم بريم( 
المناهضة  القوات  لدعم  كانت تستخدم  المواقع يف ميون  بأن  السعودية رصّح  تقوده  الذي  التحالف  أن  ورغم  جوية. 
للحوثيني عىل ساحل البحر األحمر، إال أن األهداف السياسية واالقتصادية األوسع نطاًقا لدولة اإلمارات جعلتها تركز 
عىل بناء قواعد عىل طول ممرات النفط والتجارة. ولم يؤِد وجودها يف جزيرة ميون وكذلك سقطرى، حيث تمتلك قاعدة 

هناك أيًضا، إال إىل تزايد المخاوف بشأن تبعات ذلك عىل السيادة اليمنية.

كانت السعودية، الرشيك الرئييس يف التحالف العسكري اإلقليمي، تبحث عن مخرج من احلرب يف اليمن طوال عام 2021 
من شأنه أن يعطي األولوية لمصاحل أمنها القومي، ربما عىل مصاحل حلفاء المملكة المحليني. يف مارس/ آذار، تقدمت 
الرياض بمقرتح جديد للسالم تضمن رفع احلظر اجلزيئ الذي فرضه التحالف عىل ميناء احلديدة، وإعادة فتح مطار صنعاء 
الدويل، ومحادثات سالم بني األطراف اليمنية المشاركة يف الرصاع. إال أن احلوثيني رسعان ما رفضوا هذا المقرتح وأرصوا 
عىل أنه “ليس جديًدا“، لكن المناقشات بني اجلانبني استمرت لبقية العام، بوساطة عمانية وبالتوازي مع محادثات بني 

السعودية وإيران خلفض التصعيد )انظر: “محاوالت خفض التصعيد السعودي اإليراين“(.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#alyt-ldwl-ldaam-lhwthyyn_28
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ltlqyn-laaqy-dy-wtjnyd-l-tfl_31
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#taazyz-lslt-wnshr-lkhwf_30
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#bn-dwl-lhwthyyn-wlmjhwd-lhrby_33
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#bn-dwl-lhwthyyn-wlmjhwd-lhrby_33
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#wkl-lmrt-ysmhwn-bstmrr-nfwdhh_39
https://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-houthis/houthis-say-nothing-new-in-saudi-peace-offer-will-keep-talking-idUSD5N2EC054
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#mhwlt-saawdy-yrny-lkhfd-ltsaayd_37
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وعىل الرغم من المحادثات، تعرضت السعودية لسلسلة من الهجمات احلوثية عرب احلدود بالطائرات المسرّّية والصواريخ 
عىل مدار العام، اليت استهدفت بشكل رئييس المنشآت العسكرية والنفطية، فضاًل عن المطارات. شكلت هذه الرضبات، 
إىل جانب الضغط المستمر الذي يمارسه احلوثيون عىل مأرب، عامل إحباط للجهات الفاعلة الدولية، اليت كانت تفتقر 
إىل أي ورقة ضغط عىل احلوثيني الواثقني من المعركة حلملهم عىل االلزتام بوقف إطالق النار ناهيك عن وضع األسس 

لتسوية سلمية.

إعادة�تقييم�االستراتيجيات:�الالعبون�الدوليون�يبحثون�عن�اجتاه�
جديد

عىل الصعيد الدويل، غرّيت كل من الواليات المتحدة واألمم المتحدة مسارهما يف اليمن عام 2021. تعهد الرئيس األمرييك 
الُمنتخب أوائل عام 2021 بدور دبلومايس أمرييك أقوى ودعم جلهود األمم المتحدة لوقف إطالق النار ومفاوضات السالم 
وزارة  المخرضم يف  المسؤول  ليندركينغ،  تيمويث  بايدن(. ورسعان ما عنّي  إدارة  المتحدة تحت  والواليات  )انظر: اليمن 
اخلارجية، مبعوثًا خاًصا للواليات المتحدة إىل اليمن، وألغى تصنيف إدارة ترامب يف آخر أيامه كرئيس للواليات المتحدة 
األمريكية، احلوثيني كمنظمة إرهابية أجنبية، عىل أمل تسهيل المفاوضات. إال أنه، وبحلول منتصف العام، كانت الواليات 
المتحدة قد “سئمت” من تعنت احلوثيني وتشعر “بالرعب من هجماتهم المتكررة عىل مأرب“، وبحلول أوائل عام 2022 
مارتن  أعطى  المتحدة،  األمم  جانب  ومن  أجنبية.  إرهابية  كمنظمة  احلوثيني  تصنيف  فرض  إعادة  يف  يفكر  بايدن  كان 
اليت  المشرتك،  اإلعالن  لمبادرة  أخرّية وغرّي مجدية  2018، دفعة  المتحدة منذ فرباير  اخلاص أللمم  المبعوث  غريفيث، 
كانت تهدف إىل تطبيق وقف إطالق النار، وتحسني الوضع االقتصادي واإلنساين، وتوفرّي إطار لمحادثات السالم. ثم ترك 
غريفيث منصبه منتصف 2021، وتوىل منصبًا رفيًعا جديًدا يف األمم المتحدة كوكيل أللمني العام للشؤون اإلنسانية. 

)انظر: “اليمن واألمم المتحدة: طرق مسدودة وبدايات جديدة“(.

استعانت األمم المتحدة بالدبلومايس السويدي ومبعوث االتحاد األورويب إىل اليمن هانس غروندبرغ يف أغسطس/ آب 
ليحل محل غريفيث. وأمىض غروندبرغ أسابيع من االجتماعات مع اجلهات الفاعلة المحلية واإلقليمية والدولية قبل أن 
يقدم إحاطة إىل مجلس األمن الدويل يف ديسمرب/ كانون األول ويرسم النهج الذي سيتبعه. أعطى غروندبرغ األولوية 
احلوار،  المتحاربة عىل  األطراف  االقتصادية. وحث  األولوية، يف خروج عن سلفه، إللغاثة  أعطى  التصعيد، كما  خلفض 
حىت لو تواصلت المعارك عىل األرض. ورغم أن غروندبرغ التقى بالعديد من األطراف داخل اليمن، بما يف ذلك المجلس 
احلكومة  المدين، ومسؤويل  المجتمع  العسكرية، ومنظمات  والشخصيات  اجلنويب، ومسؤويل حكومة هادي،  االنتقايل 

المحلية، إال أنه وبحلول نهاية العام لم يكن قد التقى قيادة احلوثيني يف صنعاء.

لم  حيث  التمويل  بنقص  ذلك  معللة  برامجها،  اليمن  يف  اإلنسانية  المتحدة  األمم  استجابة  قلصت  نفسه،  الوقت  يف 
االقتصادية  المخاوف  جانب  إىل  المانحني  تشكك  أثر  األخرّية.  الماضية  السنوات  تحديات  مواكبة  التعهدات  تستطع 
2020، عندما تلقت األمم المتحدة ملياري دوالر أمرييك  المرتبطة بجائحة كورونا عىل مستويات التمويل بشدة عام 
)59% من مناشدتها( وكان التعايف بطيئًا عام 2021، عندما تلقت األمم المتحدة 2.24 مليار دوالر أمرييك )58% من 
المبلغ المطلوب(. أدى النقص إىل تراجع برامج الغذاء والصحة والمياه النظيفة وغرّيها، وتحذير بالمزيد من الرتاجع يف 

المستقبل )انظر: “مؤتمرات األمم المتحدة للمانحني والتمويل اإلنساين“(.

لتغطية وتحليل كاملني للتطورات السياسية يف اليمن عام 2021، بما يف ذلك أدوار اجلهات الفاعلة المحلية واإلقليمية 
والدولية، انظر القسم الكامل، اجلزء األول: عام من السياسة واليت تشمل:

التطورات السياسية يف المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة	 

“مجلس وزراء الوحدة” مع عدد ال يحىص من المشاكل، وحد أدىن من احلضور	 

تحديث الوضع: اتفاق الرياض	 

المجلس االنتقايل اجلنويب يناضل لتحقيق التوازن	 

الضغط من أجل السيطرة عىل مؤسسات الدولة 	

االستيالء عىل وسائل اإلعالم احلكومية 	

مداهمة مؤسسات الدولة والمعينني غرّي المتفق عليهم 	

فشل الربلمان اليمين يف االنعقاد مرة أخرى	 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#Yemen_and_US
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-july-1-2021/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-july-1-2021/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-july-1-2021/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#lymn-wl-mm-lmthd-trq-msdwd-wbdyt-jdyd_40
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#UN_Conferences
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ljz-l-wl-laam-aal~-lsaayd-lsysy_10
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تدهور قيمة العملة ومستويات المعيشة تثرّي االضطرابات	 

الرصاع بني احلكومة والمجلس االنتقايل اجلنويب يف شبوة	 

اجلدل حول ميناء قنا 	

حركة االحتجاجات يف شبوة وسقوط ابن عديو 	

اإلصالح: البحث عن حلفاء	 

قوات صاحل تدخل المعركة السياسية	 

نضاالت السلطة الرشقية: المهرة وسقطرى وحرضموت	 

االضطرابات يف حرضموت 	

السياسة واحلوكمة يف مناطق سيطرة احلوثيني	 

آليات الدولة لدعم احلوثيني	 

اليمن وكوفيد19-: اسرتاتيجية التجاهل	 

تعزيز السلطة ونرش اخلوف	 

التلقني العقائدي وتجنيد األطفال	 

األطفال اجلنود يف اليمن	 

بناء دولة احلوثيني والمجهود احلريب	 

التطورات اإلقليمية والدولية عام 2021	 

محادثات السالم السعودية احلوثية: الطريق الطويل إىل المجهول	 

الوساطة العمانية ترفع اآلمال لفرتة وجزية إلبرام اتفاق 	

محاوالت سعودية ـ إيرانية خلفض التصعيد 	

الدعم العسكري اإليراين للحوثيني 	

وكالء اإلمارات يسمحون باستمرار نفوذها	 

اليمن واألمم المتحدة: طرق مسدودة وبدايات جديدة	 

اإلعالن المشرتك	 

محادثات تبادل األرسى 	

دبلوماسية غريفيث المكوكية تحرك اجلمود، لكنها ال تفي بالغرض 	

غروندبرغ يتوىل األمر 	

األمم المتحدة وحقوق اإلنسان والقضايا اإلنسانية 	

عام�من�املكاسب�للحوثيني�على�الطريق�إلى�مأرب
احلوثيني  جماعة  لصاحل  االنتصارات  من  عاًما  يكن  لم   2021 عام  إن  القول  الصعب  من  اليمن،  يف  القتال  ساحات  يف 
المسلحة. ففي مأرب، تقدمت قواتهم صوب مدينة مأرب من الغرب واجلنوب، وسيطرت عىل معاقل القبائل الرئيسية 
المتحالفة مع احلكومة اليت تقاتلهم. ويف اجلوف، دفع احلوثيون القوات احلكومية بالكامل تقريبًا إىل الصحاري الرشقية 
يف المحافظة، تاركني قاعدة واحدة فقط وهي غرّي مستقرة يف أيدي القوات احلكومية. أما يف تعز، فأدى هجوم حكومي 
كان الغرض منه تخفيف الضغط عن القوات اليت تدافع عن مأرب يف نهاية المطاف إىل هجوم مضاد للحوثيني استعادوا 
فيه العديد من المناطق اليت فقدوها. تكرر هذا السيناريو، ولكن بأثر أكرب، يف البيضاء، حيث بدأ األمر بسيطرة القوات 
احلكومية عىل مدينة رئيسية فقط ثم ما لبثوا أن فقدوا المحافظة بأكملها لصاحل احلوثيني، ما سمح للحوثيني بالتموضع 
بشكل جيد األمر الذي مكنهم من القيام بأكرث تقدماتهم دراماتيكية عىل األرض يف السنوات األخرّية )انظر: “كيف جاء 
الهجوم احلكومي يف البيضاء بنتائج عكسية وضعت مأرب يف خطر“(. وحىت يف شبوه، يف جنوب اليمن، استوىل احلوثيون 
عىل ثالث مديريات، وهي أول انتصاراتهم يف المحافظة الغنية بالرثوات النفطية قبل إجبارهم عىل اخلروج منها قبيل 

نهاية العام.

استفاد احلوثيون طوال عام 2021 من تماسكهم وقدرتهم عىل حشد عدد أكرب من المقاتلني باستمرار للخطوط األمامية 
ومن االنقسامات اليت تعصف بخصومهم. ومثال ذلك معركة مأرب )انظر: “الطريق إىل مدينة مأرب“(، المعقل الرئييس 

للحكومة يف شمال اليمن، حيث كافح المقاتلون القبليون المدعومون من القوات احلكومية إلبقاء احلوثيني بعيًدا.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#kyf-j-lhjwm-lhkwmy-fy-lbyd-bnty-j-aaksy-wdaat-m-rb-fy-khtr_50
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#kyf-j-lhjwm-lhkwmy-fy-lbyd-bnty-j-aaksy-wdaat-m-rb-fy-khtr_50
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ltryq-l~-mdyn-m-rb_47
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بهجوم فرباير/ شباط وصل احلوثيون إىل جبال البلق، بوابة مدينة مأرب من اجلنوب الغريب، مما أدى إىل موجة من الزنوح 
حيث فرّت العائالت من مناطق المواجهات )انظر: “الزنوح: الفرار من اخلطوط األمامية، يف كثرّي من األحيان ليس للمرة 
من  للمدافعني  البلق  جبال  أعطته  الذي  الممتاز  الدفاعي  للموقع  نتيجة  هناك  الهجوم  هذا  توقف  األوىل”(. ويف حني 

القوات احلكومية، وجد احلوثيون فيما بعد طريًقا آخر للدفع باتجاه مدينة مأرب.

جنوب مأرب هو موطن قبيليت مراد وبين عبد، العمود الفقري للقوات الموالية للحكومة اليت تقاتل يف المحافظة. إال 
أنه، وبعد سنوات من القتال، ومقتل مئات من رجال القبائل، والشكاوى بشأن نقص الرواتب ونقص الدعم الفّعال من 
ِقبل احلكومة والتحالف الذي تقوده السعودية، سقطت المناطق القبلية يف عبيدة واجلوبة وجبل مراد يف يد احلوثيني يف 
تعاقب رسيع يف أكتوبر/ ترشين األول 2021 )انظر: “الهجوم اجلنويب“(. وبهذا التقدم أصبح احلوثيون عىل بُعد 15 كيلومرتًا 
من مدينة مأرب، أقرب ما يكونون إليه يف عام 2021 للسيطرة عىل مدينة، كانت السيطرة عليها ستغرّي قواعد اللعبة، قبل 

أن تغرّي السعودية واإلمارات االسرتاتيجية العسكرية للتحالف المناهض للحوثيني.

حظ�حزب�اإلصالح�يتالشى:�التخلي�عنهم�يف�مأرب،�التهميش�يف�تعز�
واالستبدال�يف�شبوة

أي  كان يف  كما   2021 عام  المسلحة ظل صعبًا  احلوثيني  الداخلية جلماعة  األعمال  المعلومات حول  أن جمع  يف حني 
وقت مىض، إال أنه من الواضح أن اجلماعة حافظت عىل قوة موحدة عىل نطاق واسع. ورغم اخلسائر الفادحة يف األرواح 
اليت حلقت بهم عىل مدار العام، حشد احلوثيون المزيد من المقاتلني إىل اخلطوط األمامية، بما يف ذلك األطفال اجلنود 
)انظر: “األطفال اجلنود يف اليمن“(. ويف تناقض صارخ مع اجلبهة الموحدة للحوثيني، كانت االنقسامات تعصف بالقوات 

المناهضة للحوثيني، األمر الذي ترك أثرًا واضًحا عىل اخلطوط األمامية.

وتعز  مأرب  محافظات  يف  احلكومية  العسكرية  القوات  عىل  طويلة  فرتة  منذ  اإلسالمي  اإلصالح  حزب  أنصار  سيطر 
وشبوة. ولذا ألقى معارضو اإلصالح داخل التحالف باللوم عليه لسوء أداء تلك القوات العسكرية عام 2021، متهمني 
والشخصيات  اإلعالم  وسائل  اتهمت  جانبهم،  من  اآلخرين.  مع  التعاون  من  بداًل  اخلاصة  أهدافه  عىل  بالرتكزي  احلزب 
السياسية الموالية إللصالح اإلمارات بتقويض سيادة اليمن وغرس بذور االنقسام داخل التحالف المناهض للحوثيني 
من خالل دعم القوات شبه العسكرية المتحالفة مع المجلس االنتقايل اجلنويب االنفصايل. كما أدت األولويات السعودية 
واإلماراتية وكذلك انعدام الثقة بني القوى اإلقليمية الرئيسية مع بعض رشكائها المحليني عىل األرض إىل تعقيد احلملة 

العسكرية عىل مدار العام.

إال أن أنصار اإلصالح ما انفكوا يؤكدون أن التحالف لم يدعم القوات احلكومية اليت تقاتل يف مأرب بشكل صحيح. ومن 
المعروف أن رواتب اجلنود احلكوميني يف مأرب كانت تتأخر للغاية، وغالبًا ال تُدفع بالكامل. وكانت نقطة اخلالف األخرى 
تتعلق بما إذا كان التحالف يزّود القوات احلكومية يف مأرب باألسلحة اليت تحتاجها. يف الوقت نفسه، رُفضت العروض 
اليت قدمها طارق صاحل، قائد القوات المشرتكة المدعومة من اإلمارات، لتقديم المساعدة يف محاربة احلوثيني يف مأرب. 
دعم  يكن هناك  لم  مارس/آذار،  احلوثيني يف  الموايل إللصالح هجوًما ضد  العسكري  تعز  تعز، حني شن محور  أما يف 
يذكر من القوات المشرتكة أو التحالف الذي تقوده السعودية. حىت أن التحالف رفض توفرّي األسلحة للقوات احلكومية 
الموالية حلزب اإلصالح خشية استخدامها مستقباًل ضد طارق صاحل، الذي يحتفظ بعالقات جيدة مع الرياض وأبو ظيب 
)انظر: “جبهة تعز“(. لذا لم يكن األمر مفاجئًا، عندما لم يتلَق هجوم القوات المشرتكة ضد احلوثيني غرب تعز يف وقت 

الحق من العام أي دعم من محور تعز العسكري.

اليمنية يف جنوب  احلكومة  البيضاء إىل شبوة، معقل  احلوثيني من محافظة  أواخر سبتمرب/أيلول، حني تقدمت قوات 
عىل  بالسيطرة  للحوثيني  سمح  مما  هناك.  من  اإلصالح  حلزب  الموالية  احلكومية  القوات  انسحبت  ما  رسعان  اليمن، 
مديريات عني وبيحان وعسيالن يف الشمال الغريب من المحافظة، ومن هناك دفعوا بهجومهم الكبرّي الثاين نحو مدينة 

مأرب عام 2021 )انظر: “هجوم بيحان وعواقبه“(.

المجلس االنتقايل  السياسيني، وأبرزهم  اتهامات من خصومه  الموالية حلزب اإلصالح  أثار االنسحاب الرسيع للقوات 
وأنصار  الموالية إللصالح  المحلية  اإلدارة  احلوثيني واحلزب. وشهدت شبوة مواجهات بني  بوجود مؤامرة بني  اجلنويب، 
المجلس االنتقايل طوال عام 2021، رغم اقتصار وجود قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيًا والموالية اللنتقايل 
عىل محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال ومعسكر العلم. احتجزت قوات السلطة المحلية أعضاء النخبة الشبوانية 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#lhjwm-ljnwby_49
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عدة مرات من العام، وبلغ التوتر بني اجلانبني ذروته يف مواجهة حول معسكر العلم بعد انسحاب اإلمارات منه يف أكتوبر/
30 أكتوبر/ ترشين األول  ترشين األول. كانت الغلبة يف االستيالء عىل المعسكر بالقوة للقوات الموالية للحكومة يف 

)انظر: “الرصاع يف شبوة: المواجهات والتخريب وهجوم سبتمرب“(.

رغم هذا النجاح ضد المجلس االنتقايل، إال أن قوة اإلصالح يف شبوة ضعفت بشكل جوهري بسبب خسارة شمال غرب 
شبوة لصاحل احلوثيني. وتطلب األمر وحدات من ألوية العمالقة المدعومة من اإلمارات، وهي إحدى تشكيالت القوات 
المشرتكة اليت ُجلبت من ساحل البحر األحمر، ودعًما جويًا من التحالف، ليك تُطرد قوات احلوثيني يف نهاية المطاف من 
شبوة. وحني هدأ غبار المعارك يف يناير 2022، كان اإلصالح قد فقد السيطرة السياسية والعسكرية يف شبوة وأُعيد 

تفعيل أفراد النخبة الشبوانية اليت ُحلت وأُعيد تسميتها تحت مسمى “قوات الدفاع الشبوانية”.

البحث�عن�مخرج؟�إعادة�متوضع�قوات�التحالف�وانسحاب�احلديدة
إىل  احلوثيني  قوات  دخول  من  أسابيع  خالل  شبوة  يف  أخرى  ومواقع  العلم  معسكر  من  لقواتها  اإلمارات  سحب  جاء 
المديريات الشمالية الغربية للمحافظة. كانت القوات السعودية قد انسحبت بالفعل من مواقع يف محافظات المهرة 
وعدن وحرضموت. ورغم أن التحالف الذي تقوده السعودية وصف تحركات القوات بأنها عمليات إعادة تموضع، إال أن 

تلك التحركات أضافت إىل التكهنات بأن التحالف يستعد للخروج من اليمن )انظر: “تحوالت التحالف وقراراته“(.

كما أثار انسحاب آخر -وهو انسحاب القوات المشرتكة المدعومة من التحالف من جانب واحد من مساحات كبرّية من 
محافظة احلديدة، بما يف ذلك مدينة احلديدة -أسئلة، حىت داخل صفوف القوات المشرتكة نفسها )انظر: “جبهة احلديدة: 
التخيل عن األرض للحوثيني“(. استمرت نوبات القتال المنتظمة رغم عدم وجود حركة تذكر عىل اخلطوط األمامية يف 
90 كيلومرتًا جنوبًا من  2021. لذا، كان من المستغرب انسحاب القوات المشرتكة من جانب واحد  احلديدة طوال عام 
مدينة احلديدة إىل مديرية اخلوخة. ربطت قيادة القوات المشرتكة قرار االنسحاب باتفاق ستوكهولم لعام 2018 بوساطة 
احلديدة  يف  المشرتكة  للقوات  تقدم  أي  أن  موضحة  احلديدة،  مدينة  عىل  للتحالف  هجوًما  أنهى  الذي  المتحدة،  األمم 
وضواحيها سيؤدي إىل اتهامات بأن القوات تعرقل تنفيذ االتفاق. األمر المثرّي للدهشة هو أن االنسحاب جاء بعد ثالث 
سنوات من االتفاق، وكذلك أن االنسحاب جاء مشوًشا، ما أدى إىل انتقاد بعض المقاتلني قرار التخيل عن األرايض اليت 
قاتلوا من أجل كسبها. انتهى المطاف بالقوات المشرتكة إىل إنشاء مواقع جديدة جنوب محافظة احلديدة، ومن هناك 
ُشنت هجمات جديدة يف جنوب رشق احلديدة وشمال غرب محافظيت تعز. إال أن هذه الهجمات تالشت يف ديسمرب/ 
كانون األول، حيث أعادت وحدات لواء العمالقة المدعومة من اإلمارات االنتشار يف شبوة لمواجهة تقدم احلوثيني هناك.

إذا كانت اإلمارات والسعودية قد سحبتا قواتهما كخطوات نحو تخليص نفسيهما من حرب اليمن، مخلفتني وراءهما 
تطلبت  لمأرب.  والتهديد  شبوة  يف  احلويث  للوجود  استجابة  فعال  بشكل  ُسحبت  فقد  األطراف،  متعددة  أهلية  حربًا 
األسابيع األخرّية من عام 2021 مشاركة اسرتاتيجية عملية من أبوظيب والرياض، ناهيك عن الدعم اجلوي الكبرّي من ِقبل 
التحالف، لتنفيذ هجوم مضاد فّعال ضد احلوثيني. حىت اإلمارات مارست نفوًذا كبرّيًا عام 2021 يمكن القول إنه واصل 
النمو مطلع 2022، رغم انسحابها العسكري المعلن من اليمن عام 2020. ويف ظل قيادة ألوية العمالقة المدعومة من 
اإلمارات للقتال ضد احلوثيني يف ساحة المعركة، كان من الواضح أن الكفة قد رجحت بشكل حاد بعيًدا عن اإلصالح 
لصاحل القوات المدعومة من اإلمارات يف شبوة. جاءت نتائج ذلك األداء الرسيع والفعال لقوات العمالقة أوائل يناير 

2022، وبدعم من الغارات اجلوية للتحالف، أن تمكنوا من طرد احلوثيني من شبوة يف أقل من أسبوعني.

ويف حني أن اإلصالح سيجادل بأن حلفاءه داخل القوات احلكومية كانوا سيحققون نفس النجاحات مع نفس الدعم 
احلوثيني  القتال ضد  اإلصالح سيتولون مسؤولية  أن معاريض  المرجح  من  بدا  العمالقة،  أللوية  التحالف  قدمه  الذي 
يف البيضاء، وربما يف مأرب عام 2022. ويظل السؤال ما إذا كانت اإلمارات ستقدم نفس الدعم الذي قدمته يف شبوة. 
عىل  اإلمارات  ظهور  عودة  عن  راضني  مأرب،  نحو  مسرّيتهم  يف  قوية  رضبة  تلقوا  الذين  احلوثيون،  يكن  لم  وبالمقابل 
اخلطوط األمامية يف اليمن. بدا ذلك واضًحا تماًما بداية عام 2022 من خالل هجوم بطائرة دون طيار عىل مطار أبو ظيب 

الدويل أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص.
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لتغطية وتحليل كاملني للتطورات العسكرية يف اليمن عام 2021، انظر القسم الكامل، اجلزء الثاين: التطورات العسكرية 
يف اليمن، واليت تشمل:

الطريق إىل مدينة مأرب	 

هجوم غرب مأرب	 

الهجوم اجلنويب	 

كيف جاء الهجوم احلكومي يف البيضاء بنتائج عكسية وضعت مأرب يف خطر	 

احلرب األخرى: رضبات صاروخية واغتياالت وتهجرّي	 

هجمات حكومية فاشلة	 

جبهة تعز	 

هجوم مارس/ آذار 	

نزاعات داخل التحالف المناهض للحوثيني يف تعز 	

اجلبهة الشمالية: معارك تشتعل يف حجة وتغيل يف صعدة	 

جبهة حجة 	

حرب احلدود السعودية احلوثية يف صعدة 	

توترات داخل التحالف	 

جبهة أبني: تهدئة وتوترات وتوغل حويث	 

حرب الظل يف أبني 	

معركة السيطرة اإلدارية 	

توغل احلوثيني يف أبني 	

الرصاع يف شبوة	 

مواجهات يف العلم وبلحاف 	

هجوم بيحان وعواقبه 	

قوات النخبة الشبوانية، تخريب وقمع 	

عدن: تفجرّيات واغتياالت وانعدام أللمن	 

المجلس االنتقايل اجلنويب يعزز السيطرة 	

اشتباكات واختطافات واغتياالت 	

تحوالت التحالف	 

هل كان التحالف ينسحب؟	 

ميون والريان: بوادر تغيرّي مبكرة؟	 

انسحابات أواخر العام	 

جبهة احلديدة	 

اتفاقية ستوكهولم و “وقف إطالق النار”’ 	

احلرب اجلوية	 

اجلبهة�االقتصادية:�انخفاض�قيمة�العملة،�وارتفاع�األسعار،�واخلالفات�
حول�الوقود

كان االنخفاض الكبرّي لقيمة الريال اليمين يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية أحد أبرز التطورات االقتصادية اليت شهدتها 
اليمن عام 2021، ويليه االنتعاش الكبرّي يف قيمته نهاية نفس العام. تسبب تدهور قيمة الريال يف ارتفاع رسيع أللسعار، 
وتدهور المستوى المعييش للمواطنني، واحتجاجات شعبية خصوًصا خالل الفرتة بني أغسطس/ آب ونوفمرب/ ترشين 
الموازنة، استمرت  اليمنية اليت تواجه عجزًا كبرّيًا يف  الريال هو أن احلكومة  العامل األسايس يف انخفاض قيمة  الثاين. 
النقدية اجلديدة  المزيد من األوراق  اليمين يف عدن لطباعة  المركزي  البنك  العام من خالل استخدام  العجز  يف تسييل 
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من الريال اليمين لتغطية النفقات المتكررة، واليت تشكل فاتورة رواتب القطاع العام جزًءا كبرّيًا منها. ومما فاقم من 
المعروض النقدي المزتايد من العملة المحلية يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية، هو تدين احتياطيات العملة الصعبة. 
يأيت هذا عىل النقيض تماًما مما يحدث يف المناطق الشمالية، حيث تخلت سلطات احلوثيني إىل حد كبرّي عن مسؤوليتها 
عن دفع رواتب موظفي اخلدمة المدنية وواصلت يف تعزيز جبايتها إلليرادات اجلمركية والرضيبية واإلتاوات المفروضة 
قرسًا. تسيطر سلطات احلوثيني عىل المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومراكز األعمال التجارية، كما أنها تستفيد 
أيًضا من النفوذ االقتصادي الذي يمكنها من الوصول لمعظم تدفقات النقد األجنيب احلالية للبالد يف شكل تحويالت 
ومساعدات مالية إنسانية إىل المناطق اليت تسيطر عليها اجلماعة. ومن بني العوامل األخرى اليت ساهمت يف انخفاض 
قيمة الريال يف مناطق سيطرة احلكومة كان الرصاع المتنامي عىل السياسة النقدية مع البنك المركزي اليمين يف صنعاء 
النقدية  الثقة يف قدرة األوراق  الذي أدى إىل تناقص  العسكرية، األمر  الذي يسيطر عليه احلوثيون، وتقدمات احلوثيني 
اجلديدة اليت يطبعها البنك المركزي اليمين الذي تديره احلكومة يف عدن -واليت حظرتها سلطات احلوثيني- يف احلفاظ عىل 
قيمتها. تزايد اخلالف بني الطرفني بشأن إمكانية تنفيذ نظام إيكولويج للعملة اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين، حيث تحاول 
سلطات احلوثيني والبنك المركزي اليمين يف صنعاء الدفع نحو تطبيق نموذج محدود التنظيم ويعمل عىل االلتفاف عىل 
القطاع المرصيف الرسمي إىل حد كبرّي، يف حني تسعى احلكومة اليمنية والبنك المركزي اليمين يف عدن إىل معارضة هذه 

اجلهود وااللزتام باإلطار القانوين للبنك المركزي قبل الرصاع لنظام مرصيف منظم للغاية تحت رقابة البنك المركزي.

استمر رصاع الطرفني المتحاربني من أجل بسط النفوذ االقتصادي يف مختلف القطاعات خالل العام 2021، وشمل أحد 
جوانبه رصاًعا عىل واردات الوقود، حيث خفضت احلكومة اليمنية بشكل كبرّي التصاريح الممنوحة لشحنات المشتقات 
تسيطر  اليت  الموائن  إىل  توجيهها  وأعادت  احلوثيون،  عليه  يسيطر  الذي  احلديدة  ميناء  إىل  القادمة  التجارية  النفطية 
عليها احلكومة يك تتمكن من تحصيل اإليرادات اجلمركية لتلك الشحنات. وبحسب بيانات االسترّياد واألدلة القصصية 
المتناقلة، قام التجار بتكييف سالسل التوريد اخلاصة بهم برسعة، من خالل نقل كميات كافية من المشتقات النفطية 
بالشاحنات عرب الطرق الربية إىل المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون للحفاظ عىل استقرار تدفق إمدادات الوقود بشكل 
المعابر  عرب  أخرى  رسوًما جمركية  وفرضهم  النفطية  المشتقات  بسوق  احلوثيني  تالعب  أن  إال  المناطق.  تلك  إىل  كيل 
الربية الواقعة تحت سيطرتهم أدى إىل ارتفاع األسعار ونقص المشتقات النفطية يف المناطق الشمالية، وهو األمر الذي 
استغله احلوثيون بعد ذلك لزيادة مستوى الضغوط الدولية عىل سياسات احلكومة. كما رفعت كل من سلطات احلوثيني 
واحلكومة اليمنية الرسوم اجلمركية عىل العديد من السلع غرّي النفطية، وتسبب ذلك وارتفاع أسعار الوقود يف إثقال 

كاهل الماليني من اليمنيني الذين أصبحوا غرّي قادرين عىل تحمل أسعار السلع األساسية.

ويف حني لم يحصل موظفو اخلدمة المدنية يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون سوى عىل احلد األدىن من رواتبهم 
اليمنية  باحلكومة  اخلاصة  الرواتب  المسجلني يف كشوفات  المدنية  اخلدمة  تلقى موظفو   ،2021 المستحقة خالل عام 
رواتبهم الشهرية بانتظام، رغم التناقص الكبرّي لقيمتها احلقيقية طوال العام نظرًا لتدهور قيمة الريال اليمين يف مناطق 
سيطرة احلكومة. ويُستثىن من ذلك وحدات عسكرية مختلفة يف جنوب اليمن، معظمها تابع للمجلس االنتقايل اجلنويب، 
حيث لم تتلَق مدفوعات منتظمة للرواتب منذ عام 2020 بسبب قضايا تتعلق بتعرث تنفيذ اتفاق الرياض بني المجلس 
االنتقايل اجلنويب واحلكومة اليمنية. شملت التطورات االقتصادية الرئيسية األخرى استمرار الواليات المتحدة األمريكية 
يف استهداف جماعة احلوثيني واألطراف التابعة لها بالعقوبات، وكذلك قيام أحد أكرب مشغيل خدمات االتصاالت يف اليمن 

إم يت إن ببيع أسهمها لرشكة عمانية يشتبه يف كونها واجهة للحوثيني.

التطورات  الثالث:  اجلزء  الكامل،  القسم  انظر   ،2021 عام  اليمن  يف  االقتصادية  للتطورات  كاملني  وتحليل  لتغطية 
االقتصادية، واليت تشمل:

من الضعف إىل الفشل: التطورات االقتصادية قبل الرصاع وحىت عام 2021	 

انخفاض كبرّي يف أسعار الرصف يف مناطق سيطرة احلكومة	 

الكثرّي من الرياالت والقليل من الدوالرات يف ظل أزمة الثقة بالبنك المركزي اليمين يف عدن	 

تصعيد يف ساحة المعركة النقدية	 

تراجع حاد إىل تعاٍف أكرث حدة	 

آثار التضخم: ارتفاع األسعار وتدهور مستويات المعيشة	 

ديناميكيات سوق الوقود وإنتاج النفط	 

األطراف المتحاربة تتصارع من أجل السيطرة عىل واردات الوقود، ما حفز ارتفاع األسعار	 

اإلنتاج المحيل للنفط والغاز والمزيان التجاري اليمين	 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ljz-lthlth-lttwrt-lqtsdy_78
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ljz-lthlth-lttwrt-lqtsdy_78
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التنافس عىل اإليرادات اجلمركية	 

رواتب موظفي القطاع العام	 

العقوبات األمريكية ضد احلوثيني واألطراف الموالية لهم	 

تطورات تطبيق نظام الريال اإللكرتوين	 

االتصاالت: خروج مجموعة إم يت إن يمن وسط جدل كبرّي	 
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اجلزء األول: العام على الصعيد السياسي

بعد أكرث من عام من المفاوضات، توجهت حكومة الوحدة الرشعية، اليت تمثل الفصائل السياسية المناهضة للحوثيني 
يف اليمن، إىل مطار عدن الدويل يف 30 ديسمرب/ كانون األول 2020، لبدء احلكم من العاصمة المؤقتة. إال أن مشاكلها 
بدأت قبل أن يتمكن اجلميع من الزنول من الطائرة. حيث أصابت ثالثة صواريخ أطلقتها قوات احلوثيني المطار أثناء نزول 
الركاب، مما أسفر عن مقتل 25 شخًصا عىل األقل وإصابة أكرث من 100 شخص.]1] كان هذا الهجوم عىل مطار عدن بمثابة 
نذير بعام صعب للحكومة، بقيادة رئيس الوزراء معني عبدالملك، والتحالف األوسع المناهض للحوثيني، المدعوم من 
السعودية واإلمارات. ويف ظل االحتجاجات االقتصادية واالقتتال الداخيل حول السيطرة عىل مؤسسات الدولة، فشلت 
حكومة الوحدة، واليت تم الرتويج لها كحل لمشاكل التحالف، حىت اآلن يف معاجلة القضايا الرئيسية اليت تواجه اليمنيني 

بشكل فعال.

كما أنه ومع مرور العام أصبح تراجع ثقة السعودية بحزب اإلصالح اإلسالمي، من حيث قدرته يف أرض المعركة وقدرته 
عىل احلكم المحيل، واضًحا بشكل مزتايد. وزاد هذا من تعقيد العالقة المتوترة دائًما بني احلكومة المدعومة من اإلصالح 
االنتقايل عىل مضض يف  المجلس  ازدادت قوة األخرّي نسبيًا. فبعد دمج  االنتقايل اجلنويب االنفصايل، حيث  والمجلس 
حكومة الوحدة، أصبحت احلكومة مدينًة له، سياسيًا وعسكريًا. واستمر المجلس االنتقايل يف إحكام سيطرته يف عدن 
لتعزيز سلطته داخل المؤسسات احلكومية، اليت قدمها كأساس للدولة اجلنوبية المستقبلية. إال أن المجلس كان، يف 
الوقت نفسه، وبصفته حركة معارضة داخلية تتمتع بسلطة حقيقية، يواجه تحديات كبرّية تتمثل يف موازنة احلاجة إىل 

فرض سلطته عىل األرض واسرتضاء داعمي التحالف وتهدئة قاعدته االنفصالية.

الدولة والمجتمع  إعادة تشكيل  تزايد عزم اجلماعة عىل  أن  الشمال، فقد واصل احلوثيون بسط سيطرتهم، بعد  أما يف 
اليمين بما يتماىش مع أيديولوجيتها الزيدية اإلحيائية. وبفضل النجاحات اليت حققتها يف ساحة المعركة، عمدت قيادة 
احلوثيني إىل تعزيز سيطرتها عىل مؤسسات الدولة واإليرادات العامة، وقمع مراكز القوى المنافسة وغرس أيديولوجيتها 
الموالني  من  كبرّية  أعداد  نقل  تم  راسخ  بشكل  الواقع  األمر  دولة  برّيوقراطية  أركان  توطيد  وألجل  العوام.  رؤوس  يف 
للجماعة من معقل احلوثيني يف محافظة صعدة إىل صنعاء. ففي حني كانت اجلماعة يف المايض تعنّي مسؤولني حوثيني 
إللرشاف عىل المسؤولني غرّي احلوثيني، أصبحت اجلماعة وبشكل مزتايد تعنّي الموالني ليحلوا ببساطة محل األعضاء 
والبرّيوقراطية وتحسني  األمنية  للتدابرّي  والفّعال  المبارش  بالتنفيذ  اجلماعة. كان ذلك كفياًل  قيادة  تثق فيهم  الذين ال 
السيطرة من خالل جهاز موحد أكرث شبًها بالدولة، األمر الذي سمح بدوره بتخفيف القيود األكرث وضوًحا يف المناطق 

اليت يسيطر عليها احلوثيون، مثل نقاط التفتيش األمنية.

https://apnews.com/article/mid- ،2021 1] إيديث إم ليدرير، “خرباء األمم المتحدة يلومون احلوثيني يف اليمن عىل هجوم مطار عدن”، أسوشيتد برس، 30 مارس/ آذار[ 
dle-east-yemen-united-nations-28a47733b8ec3b559cb1f08f425c6bc2; وكان من بني القتىل ياسمني العوايض وكيلة وزارة األشغال العامة وعمال إغاثة وصحفيني. 

للحصول عىل شهادة شخصية عن هجوم المطار، انظر: حسام ردمان، “تحت المجهر: كيف َضلَّ الموت طريقه يف مطار عدن”، مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية، 19 يناير/ 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/12947 ،2021 كانون الثاين

متظاهرة تلوح بعلم اليمن الجنويب خالل مظاهرات يف عدن تطالب فيها الحكومة الجديدة بإعادة الخدمات األساسية ودفع الرواتب املتأخرة، 16 مارس 2021 // صورة ملركز صنعاء تصوير أحمد وقاص

https://apnews.com/article/middle-east-yemen-united-nations-28a47733b8ec3b559cb1f08f425c6bc2
https://apnews.com/article/middle-east-yemen-united-nations-28a47733b8ec3b559cb1f08f425c6bc2
https://sanaacenter.org/publications/analysis/12947


اجلزء األول: العام على الصعيد السياسي - تقرير اليمن السنوي 2021

19

التطورات�السياسية�يف�املناطق�التي�تسيطر�عليها�احلكومة

“مجلس وزراء الوحدة” مع عدد ال يحىص من املشاكل، وحد أدىن من الحضور

منذ بداية تأسيسه، كان مجلس وزراء الوحدة الذي نص عليه اتفاق الرياض 2019 )انظر: تحديث الوضع: اتفاق الرياض( 
والذي تم اإلعالن عنه يف ديسمرب/ كانون األول 2020 يف السعودية يتكون من 24 وزيرًا 12- من شمال اليمن و12 من 
اجلنوب -وتوزعت احلقائب الوزارية عىل األحزاب اليمنية الرئيسية المناهضة للحوثيني، بما يف ذلك المجلس االنتقايل 
اجلنويب، وحزب المؤتمر وحزب اإلصالح. حدد رئيس الوزراء معني عبدالملك األولويات الرئيسية لمجلس الوزراء منذ 
البداية: “إصالح االقتصاد، ووقف تدهور العملة، ومحاربة الفساد”.]2] وعالوة عىل ذلك، كان هناك توقع بأن هذه احلكومة 
ستساعد يف رأب الصدع بني حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس االنتقايل اجلنويب، بعد أكرث من عام من 
الرصاع المفتوح. وكان الهدف من تقديم جبهة سياسية وعسكرية ودبلوماسية موحدة ضد جماعة احلوثيني هو تجاوز 
اخلالفات والعقبات يف أي مفاوضات مستقبلية إلنهاء احلرب األوسع نطاًقا، مما يزيد من فرصة تحقيق نتائج دائمة وأكرث 

شمواًل.]3] وبعد مرور عام، من الصعب رؤية أي تقدم عىل أي من هذه اجلبهات.

تحديات عدة حالت دون قيام مجلس وزراء الوحدة بمهام واليته، كان أبرزها غيابه عن عدن لمدة نصف عام. ورغم الزتام 
مجلس الوزراء علنًا بمعاجلة األوضاع االقتصادية المتدهورة والرواتب غرّي المدفوعة، شهدت األشهر األوىل من عام 2021 
ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع التيار الكهربايئ يف المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة.]4] أدت هذه المصاعب بدورها إىل 
ظهور احتجاجات مستمرة وواسعة النطاق )انظر: “تدهور قيمة العملة ومستويات المعيشة تثرّي االضطرابات“(، ويف 
16 مارس/ آذار، اقتحم المتظاهرون المدعومون من المجلس االنتقايل اجلنويب مقر احلكومة يف قرص معاشيق يف عدن.]5] 
وعىل الرغم من أن أيًا من الوزراء لم يصب بأذى، حيث تمكن مدير أمن عدن مطهر الشعييب من إقناع المتظاهرين بمغادرة 

/https://aawsat.com/home/article/2689381 ،2020 2] عبد الملك: أولويات احلكومة اجلديدة إصالح االقتصاد ومحاربة الفساد، الرشق األوسط، 18 ديسمرب/ كانون األول[

https://sanaacenter.org/publica- ،2021 3] خالد أمني، “مجلس الوزراء اليمين لتقاسم السلطة: ماذا عىل المحك؟” مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 أبريل/ نيسان[ 
tions/analysis/13695

]4] “احلكومة ترفع أسعار الغاز المحيل بنسبة ٪40 يف المناطق الواقعة تحت سيطرتها”، الشارع، 8 فرباير/ شباط https://alsharaeanews.com/2021/02/08/50999 ،2021/؛ 
“وقفة احتجاجية قام بها اجليش يف عدن للمطالبة بدفع رواتبهم”، المهرة بوست، 25 يناير/ كانون الثاين https://almahrahpost.com/news/22538#.Ygvbld8zat9 ،2021؛ 

https://socotrapost.com/localnews/7966 ،2021 احتجاجات غاضبة بسبب انقطاع التيار الكهربايئ يف عدن، سقطرى بوست، 25 يناير/ كانون الثاين“

]5] “بعد ساعات من اقتحامه.. انسحاب المتظاهرين من القرص الرئايس يف عدن”، DW، 16 مارس/ آذار https://www.dw.com/ar ،2021/بعد-ساعات-من-اقتحامه-انسحاب-
https:// .2021 متظاهرون يمنيون يقتحمون القرص الرئايس وأعضاء مجلس الوزراء بداخله”، رويرتز، 16 مارس/آذار“ ;a-56888377/المتظاهرين-من-القرص-الرئايس-يف-عدن

www.reuters.com/article/yemen-security-protests-int/yemeni-protesters-storm-palace-with-Cabinet-members-inside-idUSKBN2B81AG

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#thdyth-lwdaa-tfq-lryd_13
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#tdhwr-qym-laaml-wmstwyt-lmaaysh-tthyr-ldtrbt_19
https://aawsat.com/home/article/2689381/
https://aawsat.com/home/article/2689381/
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13695
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13695
https://alsharaeanews.com/2021/02/08/50999/
https://alsharaeanews.com/2021/02/08/50999/
https://almahrahpost.com/news/22538#.Ygvbld8zat9
https://socotrapost.com/localnews/7966
https://www.dw.com/ar
https://www.reuters.com/article/yemen-security-protests-int/yemeni-protesters-storm-palace-with-Cabinet-members-inside-idUSKBN2B81AG
https://www.reuters.com/article/yemen-security-protests-int/yemeni-protesters-storm-palace-with-Cabinet-members-inside-idUSKBN2B81AG
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مجمع القرص دون عنف، إال أن احلادث سلط الضوء عىل الوضع األمين الهش الذي يواجهه مجلس الوزراء يف عدن.

يف غضون أسبوع، غادر معني عبدالملك عدن متوجًها إىل السعودية.]6] بقى العديد من الوزراء الموالني للمجلس االنتقايل 
يف عدن، لكن وزراء آخرين انتقلوا إىل الرياض والقاهرة وأجزاء أخرى من اليمن. اتهم اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية 
الذي عينه هادي، فصائل تابعة للمجلس االنتقايل بعرقلة الرتتيبات األمنية اليت من شأنها أن تسمح لمجلس الوزراء 
بالعمل بأمان يف عدن.]7] إال أن المجلس نفى تلك المزاعم ودعا إىل عودة احلكومة، وتعهد بتوفرّي األمن االلزم.]8] أمىض 
عبدالملك معظم األشهر الستة التالية يف العاصمة السعودية، باستثناء جولة قام بها يف المناطق اليت تسيطر عليها 
احلكومة اليمنية أواخر أبريل/ نيسان وأوائل مايو/ أيار.]9] إال أنه عاد إىل عدن عىل أساس دائم أواخر سبتمرب/ أيلول، بعد 
التقدم الكبرّي للحوثيني يف محافظيت شبوة ومأرب، األمر الذي أثار مخاوف من سقوط معاقل احلكومة يف جميع أنحاء 
البالد )انظر: “الطريق إىل مدينة مأرب” و” الرصاع يف شبوة “.]10] وعىل الرغم من تأكيدها المعلن عىل القضايا االقتصادية، 
لم تتمكن احلكومة من وقف تدهور الريال اليمين يف المناطق اليت تسيطر عليها حىت أوائل ديسمرب/ كانون األول، عندما 
عني هادي قيادة جديدة للبنك المركزي اليمين التابع للحكومة يف عدن )انظر: انخفاض كبرّي يف أسعار الرصف يف مناطق 

سيطرة احلكومة(.

السعودية  مع  عالقته  من خالل  األول  تمكن  اخلطوة.]11]  عارض  الذي  هادي  وبني  بينه  التوتر  عبدالملك  عودة  فاقمت 
)وحلزب  هادي  لقيادة  مزتايد  بشكل  معادية  أصبحت  اليت  األخرى  والفصائل  اجلنويب  االنتقايل  والمجلس  واإلمارات 
اإلصالح المهمش الذي يفضله( من احلصول عىل مساحة أكرب للمناورة ومتابعة أجندته اخلاصة. ووضع هذا عبدالملك، 
وهو تكنوقراط تم تعيينه يف عام 2018 إلصالح االقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة، يف خالف مع نجيل هادي، نارص 
وجالل، وآخرين يف الوفد المرافق للرئيس يف الرياض. ومع تنامي قوته، كذلك نما رصاعه مع هادي. وربما تجىل مدى 
الوقود من  استرّياد وتوزيع منتجات  باحتكار  األول  كانون  أواخر ديسمرب/  الوزراء  رئيس  قرار  أوضح يف  اخلالف بشكل 
خالل رشكة النفط اليمنية المملوكة للدولة.]12] أثر هذا بشكل مبارش عىل الدائرة المقربة من هادي، بما يف ذلك رجل 

األعمال أحمد العييس، الذي جىن ثروة طائلة من نظام استرّياد الوقود القائم. تحديث الوضع: اتفاق الرياض

تحديث الوضع: اتفاق الرياض

تحطمت اآلمال يف أن ينفذ مجلس وزراء الوحدة ما تبقى من متطلبات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية التفاق 
الرياض بسبب االقتتال الداخيل. ُوقع عىل االتفاقية يف نوفمرب/ ترشين الثاين 2019، يف حني تم االتفاق عىل الصفقة 
المجلس يف  استيالء  اجلنويب عقب  االنتقايل  والمجلس  احلكومة  بني  السلطة  لتقاسم  السعودية  فيها  الذي توسطت 
أغسطس/ آب 2019 عىل عدن وانتشار القتال يف محافظيت أبني وشبوة. يحتوي االتفاق عىل 20 بنًدا لتسوية اخلالفات 

بني احلكومة والمجلس، بهدف السماح للحليفني الصوريني بإعادة الرتكزي عىل قتال قوات احلوثيني.]13]

ومن أبرز إنجازات االتفاق ما ييل:

تشكيل حكومة وحدة وعودتها إىل عدن.	 

تعيني محافظ جديد ومدير أمن لعدن.	 

https://almahrahpost.com/ ،2021 6] “رئيس الوزراء يصل الرياض بعد أيام من اقتحام المتظاهرين لقرص المعاشيق يف عدن”، المهرة بوست، 21 مارس/آذار[
https:// ،2021 سعيد البطاطي، “رئيس الوزراء اليمين يعود إىل عدن وسط احتجاجات وتراجع قيمة العملة”، عرب نيوز، 28 سبتمرب/ أيلول ;news/23661#.Ygvd3N9Byt9

  www.arabnews.com/node/1937201/middle-east

]7]“وزير الداخلية يف حديث لـ ’26 سبتمرب’: هناك إحساس بأهمية وجود الدولة يف المحافظات المحررة، وحرصنا منذ البداية عىل إخراج عدن من وضعها األمين السئي، ” 26  
/https://www.26sepnews.net/2021/07/14/1-8149 ،2021 سبتمرب، 14 يوليو/ تموز

]8] “يف مقابلة مع صحيفة العرب اللندنية .. المتحدث باسم المجلس االنتقايل: اتفاق الرياض حزمة متكاملة ال تقبل أي انتقائية أو تجزئة”، المجلس االنتقايل اجلنويب، 24 يونيو/ 
 https://stcaden.com/news/15062 ،2021 حزيران

]9] “رئيس الوزراء يصل إىل مدينة المكال بمحافظة حرضموت”، سبأ )الموالية للحكومة(، 25 أبريل/ نيسان https://www.sabanew.net/story/ar/74911 ،2021؛ “رئيس 
https://www.sabanew.net/story/ar/75173 ،2021 الوزراء يصل محافظة مأرب اللطالع ميدانيا عىل األوضاع العسكرية واإلنسانية”، سبأ )الموالية للحكومة(، 4 مايو/ أيار

]10] كييس كومبس، “رئيس الوزراء معني عبدالملك يعود إىل عدن”، تقرير اليمن، سبتمرب/ أيلول 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 13 أكتوبر/ ترشين األول 2021، 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory“ ،11] كومبس، “رئيس الوزراء معني عبدالملك يعود إىل عدن[

https://arabic.rt.com/business/1308060 ،2021 ديسمرب/ كانون األول RT، 24 ،12] “احلكومة اليمنية تحرص رشاء وتوزيع المشتقات النفطية عىل رشكة النفط فقط[

https://stc-eu.org/en/document-of-the-riyadh-agreement-be- .2019 13] النص الكامل التفاق الرياض، المجلس االنتقايل اجلنويب، الرياض، 5 نوفمرب/ ترشين الثاين[ 
/tween-the-legitimate-government-and-the-southern-transitional-council

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#lsraa-fy-shbw_64
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ltryq-l~-mdyn-m-rb_47
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#nkhfd-kbyr-fy-saar-lsrf-fy-mntq-sytr-lhkwm_80
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#nkhfd-kbyr-fy-saar-lsrf-fy-mntq-sytr-lhkwm_80
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13434
https://stc-eu.org/en/document-of-the-riyadh-agreement-between-the-legitimate-government-and-the-southern-transitional-council/
https://stc-eu.org/en/document-of-the-riyadh-agreement-between-the-legitimate-government-and-the-southern-transitional-council/
https://almahrahpost.com/news/23661#.Ygvd3N9Byt9
https://www.arabnews.com/node/1937201/middle-east
https://almahrahpost.com/news/23661#.Ygvd3N9Byt9
https://www.arabnews.com/node/1937201/middle-east
http://sepnews.net/2021/07/14/1-8149/
http://sepnews.net/2021/07/14/1-8149/
https://stcaden.com/news/15062
https://www.sabanew.net/story/ar/74911
https://www.sabanew.net/story/ar/75173
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory
https://arabic.rt.com/business/1308060
https://stc-eu.org/en/document-of-the-riyadh-agreement-between-the-legitimate-government-and-the-southern-transitional-council/
https://stc-eu.org/en/document-of-the-riyadh-agreement-between-the-legitimate-government-and-the-southern-transitional-council/
https://stc-eu.org/en/document-of-the-riyadh-agreement-between-the-legitimate-government-and-the-southern-transitional-council/
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تعيني محافظ جديد لمحافظة شبوة.	 

إعادة انتشار القوات احلكومية وقوات المجلس االنتقايل اجلنويب بعيًدا عن مناطق الرصاع يف أبني.	 

ولكن بنوًدا مهمة من االتفاق لم تنفذ بعد:

تعيني محافظني جدد لمحافظات اجلنوب األخرى.	 

إعادة انتشار القوات احلكومية واالنتقايل بعيًدا عن عدن، باستثناء اللواء األول حماية رئاسية التابع للحكومة.	 

دمج الوحدات العسكرية واألمنية التابعة للمجلس االنتقايل اجلنويب يف وزاريت الدفاع والداخلية.	 

أثبتت خطوات تنفيذ اتفاق الرياض أنها قصرّية األمد، وجزئية، ويمكن الرتاجع عنها. وعىل الرغم من دخول اللواء األول 
حماية رئاسية التابع للحكومة عدن الستالم مواقع يف جزيرة صرّية أواخر يناير/ كانون الثاين، إال أن إعادة انتشار قوات 
القوات  تُدمج  لم  كما  تحدث.  لم  أبني وشبوة  من  احلكومية  والقوات  وأبني  عدن  عن  بعيًدا  اجلنويب  االنتقايل  المجلس 
المتحالفة مع المجلس يف الهياكل العسكرية واألمنية للدولة.]14] ونتيجة لذلك، احتفظ المجلس بالسيطرة الفعلية 
عىل عدن، مما شجعه عىل إجراء تغيرّيات من جانب واحد لتعزيز نفوذه داخل مؤسسات الدولة )انظر: “الضغط من أجل 

السيطرة عىل مؤسسات الدولة“(.

دعت السعودية المجلس االنتقايل اجلنويب واحلكومة اليمنية إىل إجراء محادثات بشأن تنفيذ االتفاق يف الرياض يف 29 
مايو/ أيار، ولكن وقبل ساعات من بدء المحادثات، اندلع جدل جديد حول تعيني اللواء شالل عيل شايع، مدير األمن 
السابق المثرّي للجدل المتحالف مع المجلس يف عدن، كقائد لقوة مكافحة اإلرهاب.]15] أُجلت المحادثات المبارشة حىت 
14 يونيو/ حزيران، ثم قطعها المجلس االنتقايل فجأة.]16]  وعىل الرغم من أن السعودية دعت بشكل دوري إىل تنفيذ 
اتفاق الرياض، ما تزال كل من احلكومة والمجلس ملزتمني باالتفاق علنًا، لم يتم إحراز تقدم كبرّي حىت األسبوع األخرّي من 
عام 2021، عندما عنّي الرئيس هادي محافًظا جديًدا لمحافظة شبوة تحت ضغط التحالف. )انظر: “حركة االحتجاجات 

يف شبوة وسقوط بن عديو“(.]17]

https://debriefer.net/news-22708.html ،2021 14]  “قوات احلماية الرئاسية اليمنية تتسلم قلعة صرّية يف عدن”، ديربيفر، 26 يناير/ كانون الثاين[

http://arabic.news.cn/2021- ،2021 15] “اليمن: المجلس االنتقايل اجلنويب يؤكد تلقيه دعوة سعودية الستكمال تنفيذ اتفاق الرياض”، شينخوا نت، 25 مايو/ أيار[
https://adengad.net/posts/547219 ،2021 05/25؛ “الزُبيدي يعني شالل عيل شايع يف منصب جديد، عدن الغد، 29 مايو/ أيار/c_139969197.htm

]16] “الفريق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض يعقد اجتماعاً مع ممثلني عن احلكومة اليمنية والمجلس االنتقايل اجلنويب”، وكالة األنباء السعودية، 14 يونيو/ حزيران 2021، 
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2240744

]17] ” المملكة تدعو طريف اتفاق الرياض اللستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه إثر اجتماع ممثيل احلكومة اليمنية والمجلس االنتقايل اجلنويب لبحث استكمال الدفع بتنفيذ 
اتفاق الرياض”. وكالة االنباء السعودية، 7 يوليو/ تموز https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2249244 ،2021؛ توفيق عيل، “السعودية تدعو 

اليمنيني إىل الوحدة الستعادة دولتهم”، إندبندنت عريب، 30 أكتوبر/ ترشين األول https://www.independentarabia.com/node/272786 ،2021/األخبار/السعودية-تدعو-
اليمنيني-إىل-الوحدة-الستعادة-دولتهم

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ldgt-mn-jl-lsytr-aal~-mw-sst-ldwl_15
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ldgt-mn-jl-lsytr-aal~-mw-sst-ldwl_15
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#hrk-lhtjjt-fy-shbw-wsqwt-bn-aadyw_22
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#hrk-lhtjjt-fy-shbw-wsqwt-bn-aadyw_22
https://debriefer.net/news-22708.html
http://arabic.news.cn/2021-05/25/c_139969197.htm
https://adengad.net/posts/547219
http://arabic.news.cn/2021-05/25/c_139969197.htm
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2240744
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2249244
https://www.independentarabia.com/node/272786
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املجلس�االنتقالي�اجلنوبي�يناضل�لتحقيق�التوازن
قاعدته  تنفرّي  إىل  يؤدي  قد  مما   ،2021 عام  بالمخاطر  محفوفة  توازن  عملية  تنفيذ  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  حاول 
االنفصالية والقوى الدولية اليت تدعم احلكومة اليت قاتل بنجاح اللنضمام إليها. فبعد أن كان زعيمه، عيدروس الزُبيدي، 
مقيًما يف اإلمارات منذ عام 2019. كان لعودته إىل عدن يف مايو/ أيار األثر القوي ما جعل المجلس يحاول التفاوض عىل 

الدور المزدوج الذي اضطلع به عند انضمامه إىل حكومة الوحدة.

فلكونه رسميًا جزًءا من احلكومة، أصبح اآلن يف رشاكة مع الرئيس هادي والدولة نفسها اليت يدعو إىل االنفصال عنها، 
إال أنه ال يزال يقدم نفسه عىل أنه حركة معارضة تدافع عن شعب اجلنوب. ويتعني عىل المجلس االنتقايل أن يقدم نفسه 
بصفات مختلفة جلماهرّي مختلفة: إذا كان متطرًفا للغاية، فإنه سينفر السعودية والمجتمع الدويل ويخاطر باالستبعاد 
من محادثات السالم المستقبلية، وإذا كان لينًا للغاية، فسوف يفقد دعمه المحيل ورشعيته. أدى هذا التوازن إىل رسائل 
متناقضة. ففي مايو/ أيار، دعا الزُبيدي احلكومة إىل العودة إىل عدن. ويف نفس اخلطاب، وصف وجود احلكومة يف سيئون 

وشبوة والمهرة بـ”االحتالل”.]18]

ُقوضت جهود المجلس االنتقايل لتقديم نفسه كبديل مالئم بسبب عدم قدرته عىل تحسني الوضع االقتصادي واألمين 
يف اجلنوب، حيث يقوم بدور اإلدارة المحلية وهو يف الوقت نفسه جزء من احلكومة. جعل هذا الدور المزدوج من المجلس 
االنتقايل اجلنويب مسؤواًل عن إخفاقاته وكذلك إخفاقات يف احلكومة اليت يشارك فيها اآلن. أدى تدهور الظروف المعيشية 
االستياء  لكن  المظاهرات،  استمالة  االنتقايل  المجلس  حاول  العام.  مدار  عىل  احتجاجات  اندالع  إىل  اليمن  جنوب  يف 
الشعيب كان موجًها إىل النخبة السياسية اليت هم اآلن جزء منها. أصبح من غرّي المقبول اآلن أن يلقي المجلس االنتقايل 

باللوم عىل أي جهة آخر بشأن أي تدهور يف القانون والنظام وتدهور األوضاع االقتصادية.

حاول المجلس تدعيم سلطة السلطات المحلية يف عدن اليت تتبع المحافظ، األمني العام السابق للمجلس االنتقايل 
الدويل  المجتمع  أو  السعودية  استعداء  يف  يرغب  ال  المجلس  ألن  السهل:  باألمر  هذا  ليس  ذلك،  ومع  لملس.  أحمد 
مع  تحالف  والمهرة،  حرضموت  ففي  نفوذه.  توسيع  إىل  المجلس  سعى  كما  احلكومة.  إضعاف  يف  اإلفراط  خالل  من 
المهرة  أبناء  رئيس مجلس  عفرار،  بن  عبدالله  ومع  احلرضمية،]19]  الهبة  المحلية يف  السياسية  والنخب  القبائل  زعماء 
وسقطرى.]20] ويف شبوة، كان لتعيني محافظ جديد يف المحافظة )انظر: اإلصالح: البحث عن حلفاء( وكذلك وصول 
كتائب العمالقة المدعومة من اإلمارات الفضل يف عودة قوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس إىل المحافظة )انظر: 

“قوات النخبة الشبوانية، التخريب والقمع“(.

]18] حسام ردمان، “التوازن الدقيق يف سلوك المجلس االنتقايل اجلنويب – تقرير اليمن، أغسطس/ آب ″2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 10 سبتمرب/ أيلول 2021، 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#STC_balancing

https://yemen-window.com/posts/134434 ،2021 19] “المجلس االنتقايل يدعو المحافظات اجلنوبية لمساندة الهبة احلرضمية”، نافذة اليمن، 17 ديسمرب/ كانون األول[

https://stcaden. ،2021 20] “آل عفرار يلتقي قيادة انتقايل المهرة وعدداً من الشخصيات االجتماعية يف المحافظة”، موقع المجلس االنتقايل اجلنويب، 7 أكتوبر/ ترشين األول[
com/news/15823

وحدات من لواء الدعم األول التابعة للمجلس االنتقايل الجنويب تنترش يف عدن خلفا لقوات الحزام األمني يف إطار اتفاق الرياض الذي نص عىل توحيد القوات األمنية املتحالفة مع الحكومة، 7 ديسمرب / كانون األول 2021 

// صورة ملركز صنعاء

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#lslh-lbhth-aan-hlf_23
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#qwt-lnkhb-lshbwny-tkhryb-wqmaa_67
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#STC_balancing
https://yemen-window.com/posts/134434
https://stcaden.com/news/15823
https://stcaden.com/news/15823
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سعى المجلس االنتقايل إىل تعزيز مكانته كممثل جلنوب اليمن، لكن عام 2021 العصيب عليه أثر عىل شعبيته، ال سيما 
بني أولئك الذين كانوا متعاطفني مع المجلس، وإن لم يكونوا مؤيدين رصيحني. لكن ال يزال يُنظر إىل المجلس عىل أنه 
القوة الوحيدة القادرة عىل حماية اجلنوب من احلوثيني، ويخىش اجلنوبيون المناهضون إللصالح من عودة احلزب يف حال 
فشل المجلس االنتقايل اجلنويب. ويف حني وجد المجلس صعوبة يف تقديم نفسه كسلطة سياسية بديلة عام 2021، 

فقد نجح يف تصوير نفسه عىل أنه المدافع عن اجلنوب، وهذا هو أساس قوته.

الضغط�من�أجل�السيطرة�على�مؤسسات�الدولة
مؤسسات  عىل  للسيطرة  اجلنويب  االنتقايل  والمجلس  هادي  للرئيس  التابعة  الفصائل  بني  الداخيل  االقتتال  استمر 
العام  2020 عن تعيني األمني  للجدل واخلالف عام  المثرّية  المفاوضات  الدولة منذ عودة احلكومة إىل عدن. وأسفرت 
الشعييب مديرًا أللمن يف ديسمرب/ كانون  2020 وتعيني مطهر  للمجلس أحمد لملس محافًظا لعدن يف يوليو/ تموز 
األول 2020. ومع ذلك، اندلعت خالفات متعددة حول التعيينات واالستيالء عىل المباين احلكومية طوال عام 2021. ويف 
15 يناير/ كانون الثاين، عنّي هادي العديد من المسؤولني احلكوميني دون التشاور مع قيادة المجلس -وأهمهم رئيس 
النائب العام.]21] رفض  الوزراء السابق أحمد بن دغر كرئيس لمجلس الشورى وأحمد أحمد صاحل الموساي يف منصب 
المجلس االنتقايل التعيينات ووصفها بأنها “خروج من جانب واحد عما تم االتفاق عليه” األمر الذي يشكل “رضبة التفاق 

الرياض”.]22]

كما انتقد احلزب االشرتايك والتنظيم النارصي، وكالهما ممثالن يف حكومة الوحدة، التعيينات، واصفني إياها بـ “االنتهاك 
الصارخ للدستور… وقانون القضاء”.]23] وعىل الرغم من هذه االنتقادات وتهديدات المجلس االنتقايل باالنتقام، أدى بن 

دغر ومسؤولون آخرون يف مجلس الشورى اليمني أمام الرئيس هادي يف 19 يناير.]24]

جاء الرد يف 3 فرباير/ شباط، عندما أصدر نادي القضاة اجلنويب التابع للمجلس، وهو جمعية ألعضاء السلطة القضائية 
وإعادة هيكلته.  األعىل  القضاء  القضائية حىت عزل مجلس  األعمال  بوقف جميع  يأمر  بيانًا  اجلنوبية،  المحافظات  من 
لمنصب  القانوين”  “غرّي  الموساي  لتعيني  القضاء  مجلس  دعم  عىل  رًدا  جاءت  اإلجراءات  هذه  إن  القضاة  نادي  وقال 
النائب العام.]25] ويف 7 فرباير/ شباط، بدأت القوات األمنية الموالية للمجلس االنتقايل يف تنفيذ القرار، ومنعت القضاة 

والموظفني اآلخرين من دخول مجمع عدن القضايئ يف مديرية خور مكرس.]26]

https://www.sabanew.net/ ،2021 21] “صدور قرار رئيس اجلمهورية بتعيني رئيس لمجلس الشورى ونواب له”، وكالة سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 15 يناير/ كانون الثاين[
https://www.sabanew.net/ ،2021 صدور قرار رئيس اجلمهورية بتعيني نائباً عاماً للجمهورية”، وكالة سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 15 يناير/ كانون الثاين“ ;story/ar/70954
https://www. ،2021 مطيع دماج أمينًا عاًما لمجلس الوزراء، والدكتور عيل العواش سفرّياً باخلارجية”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 15 يناير / كانون الثاين“ ;story/ar/70955

sabanew.net/story/ar/70956

]22] كييس كومبس، “ظهور تصدعات يف حكومة تقاسم السلطة يف عدن، ” تقرير اليمن، يناير – فرباير 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 مارس/ آذار 2021، 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/13365#cracks_emerge; “النارصي واالشرتايك يرفضان القرارات األخرّية للرئيس هادي )بيان(”، يمن شباب، 

17 يناير/ كانون الثاين https://yemenshabab.net/news/62909 ،2021؛ خالد أمني، “حكومة تقاسم السلطة: ماذا عىل المحك؟” مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13695 ،2021 أبريل/ نيسان

]23] كييس كومبس، “ظهور تصدعات يف حكومة تقاسم السلطة يف عدن، ” تقرير اليمن، يناير – فرباير 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 مارس/ آذار 2021، 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/13365#cracks_emerge; “النارصي واالشرتايك يرفضان القرارات األخرّية للرئيس هادي )بيان(”، يمن شباب، 

17 يناير/ كانون الثاين https://yemenshabab.net/news/62909 ،2021؛ خالد أمني، “حكومة تقاسم السلطة: ماذا عىل المحك؟” مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13695 ،2021 أبريل/ نيسان

https://presidenthadi-gov-ye. ،2021 24] “بن دغر وأبو الغيث وأمان يؤدون اليمني الدستورية أمام فخامة رئيس اجلمهورية”، موقع الرئيس هادي، 19 يناير/ كانون الثاين[
https://stcaden.com/ ،2021 ؛ “المجلس االنتقايل اجلنويب يصدر بيانًا هاًما”، الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل اجلنويب، 17 يناير/ كانون الثاينinfo/ar/archives/53006

;news/13702

https://www.facebook.com/JudgesClubSouth/ ،2021 25] نادي القضاة اجلنويب، منشور عىل موقع فيسبوك، “بيان صادر عن نادي القضاة اجلنويب” 3 فرباير/ شباط[
photos/pcb.3648160755280422/3648160518613779؛ عدن احلدث، فيديو منشور عىل موقع فيسبوك، “بيان نادي القضاة اجلنويب يعلن تعليق العمل يف جميع المحاكم 
والنيابات حىت عزل وإعادة تشكيل مجلس القضاء األعىل”، 4 فرباير/ شباط https://www.facebook.com/watch/?v=3709085489126884 ،2021؛ “نادي القضاة اجلنويب 

 https://www.alwattan.net/news/148223 ،2021 يعلن إغالق المحاكم والنيابات وتعطيل العمل حىت إقالة مجلس القضاء األعىل”، الوطن عدن، 3 فرباير/ شباط

]26] “لفرض قرارات “نادي القضاة اجلنويب”.. قوات أمنية تابعة اللنتقايل تغلق مبىن المجمع القضايئ يف عدن وتمنع دخول القضاة والموظفني”، المصدر أونالين، 7 فرباير/ شباط 
https://almasdaronline.com/articles/215324 ،2021
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القايض حمود  للحكومة،  الموالية  العليا  المحكمة  أمر رئيس  يوليو/ تموز، عندما  أوائل  أخرى  التوترات مرة  تصاعدت 
الهتار، بإعادة فتح المحاكم وأحال قادة نادي قضاة اجلنوب للتحقيق، يف حني أعلن نادي قضاة اجلنوب رًدا عىل ذلك أنه 
سيبدأ يف إدارة الشئون القضائية بمحافظات اجلنوب.]27] ويف منتصف أغسطس/ آب أعلن نادي القضاة تشكيل هيئة 

جديدة إلدارة الشؤون القضائية ورفع تعليق العمل القضايئ رغم استمراره يف إنكار رشعية تعيني الموساي.]28]

االستيالء�على�وسائل�اإلعالم�احلكومية
استخدم المسؤولون المتحالفون مع المجلس االنتقايل برسعة مكانتهم الرسمية اجلديدة يف عدن لفرض سلطتهم عىل 
2021، بعد فرتة وجزية من عودة  أيار  أوائل مايو/  المؤقتة. حيث بدأ الرصاع عىل اإلعالم  العاصمة  وسائل اإلعالم يف 
رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي إىل مدينة عدن.]29]  ففي 2 مايو/ أيار، أصدرت السلطات المحلية اخلاضعة لسلطة 
لملس تعميًما يطالب جميع وسائل اإلعالم اخلاصة ورشكات البث واإلنتاج باحلصول عىل تراخيص من المكتب اإلعالمي 

يف عدن، وحذرت من أن أولئك الذين ال يمتثلون خالل أسبوعني سيتعرضون “إلجراءات إدارية وقانونية” “وغرامة”.]30]

الرتخيص  أن  مؤكًدا  للتعميم،  االمتثال  بعدم  المحلية  الوزارات  مكاتب  اإلرياين،  عهد هادي، معمر  اإلعالم يف  وزير  أمر 
اإلعالمي من اختصاصه. وكان رد السلطات الموالية للمجلس يف 20 مايو/ أيار بإلزام الصحفيني بالتسجيل لدى مكتب 

إعالم عدن.]31]

تصاعد اخلالف منتصف يونيو/ حزيران بالزتامن مع بدء جولة جديدة من المفاوضات يف السعودية بشأن البنود العالقة 
أنباء سبأ  وكالة  الزُبيدي، عىل مقر  أوامر من  بناء عىل  للمجلس،  الموالية  القوات  الرياض.]32] حيث سيطرت  اتفاق  يف 
إضافية عىل سبأ ومقر صحيفة  أنباء عن مداهمات  التالية، وردت  األيام  احلكومية يف عدن، وطردت موظفيها.]33] ويف 
الثورة احلكومية، ]34] وبالرغم من اعرتاض وزير اإلعالم اإلرياين ونقابة الصحفيني اليمنيني، إال أن المواقع تم االستيالء 

عليها ولم تتم إعادتها.]35]

]27]“رئيس المحكمة العليا يقر فتح مقرات المحاكم والنيابات وإحالة المكتب التنفيذي لنادي القضاة اجلنويب للتحقيق”، سبأ نيوز )الموالية للحكومة(، 2 يوليو/ تموز 2021، 
https://www.sabanew.net/story/ar/77012؛ نادي القضاة اجلنويب، منشور عىل موقع فيسبوك، “بيان صحفي صادر عن نادي القضاة اجلنويب رداً عىل مزعوم قرارات القايض 

https://www.facebook.com/JudgesClubSouth/photos/pcb.4074469322649561/4074466325983 ،2021 حمود الهتار- رئيس المحكمة العليا، 5 يوليو/ تموز
https:// ،2021 194; “المحكمة العليا: تشكيل جلنة من نادي القضاة اجلنويب لمراجعة احلسابات انتهاك صارخ الستقالل القضاء”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 27 يوليو/ تموز

;www.sabanew.net/story/ar/77746

https://www.facebook.com/JudgesClubSouth/ ،28] نادي القضاة اجلنويب “نادي القضاة اجلنويب يقر تشكيل هيئة عليا إلدارة شؤون السلطة القضائية” فيسبوك[
posts/4192664790830013؛ نادي القضاة اجلنويب، “مبارشة القضاة ألعمالهم يف عموم المحاكم والنيابات بمحافظات اجلنوب تنفيذاً لقرار النادي برفع توقيف العمل جزئياً، 

اليوم األحد، ” فيسبوك، https://www.facebook.com/JudgesClubSouth/posts/4212683728828119؛ نادي القضاة اجلنويب، “لم تصدر المحكمة اإلدارية بعد قرارا 
https://www.facebook. ،بتعليق قرار تعيني” أحمد الموساي “نائبا عاما وإلزام البنك المركزي وأصحاب المصلحة اآلخرين بعدم الموافقة عىل توقيعه وقراراته.” فيسبوك

com/JudgesClubSouth/؛ 

]29] “الرئيس الزُبيدي يعود إىل العاصمة عدن”، الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل اجلنويب، 1 مايو/ أيار https://stcaden.com/news/14656 ،2021؛ “عودة رئيس المجلس 
https://debriefer.net/news-24906.html ،2021 االنتقايل اجلنويب إىل عدن. تصعيد متوقع أم زيارة عابرة!، ” ديربيفر، 5 مايو/ أيار

]30] كييس كومبس، “المجلس االنتقايل يأمر وسائل اإلعالم يف عدن بالتسجيل لدى سلطاته”، تقرير اليمن، مايو 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 10 يونيو/ حزيران 
;https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14336#Politics_government ،2021

]31] كييس كومبس، “المجلس االنتقايل يأمر وسائل اإلعالم يف عدن بالتسجيل لدى سلطاته”، تقرير اليمن، مايو 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 10 يونيو/ حزيران 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14336#Politics_government, https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-re- ،2021

https:// ،2021 ؛ “رغم إلغاء القرار.. مكتب إعالم عدن يدعو مجددا وسائل اإلعالم الستخراج تراخيص عمل”، المهرة برس، 21 مايو/ أيارview/14336#Politics_government
;almahrahpost.com/news/24644#.Yg_9Ougzat9

]32] ” الهيئة الوطنية إللعالم اجلنويب تقف عىل أوضاع قناة وإذاعة عدن ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنرش”، الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل اجلنويب 15 يونيو/ 
حزيران https://stcaden.com/news/14983 ،2021؛

https://cpj.org/2021/06/south- ،2021 33]“قوات المجلس االنتقايل اجلنويب تداهم وسائل إعالم تابعة للحكومة اليمنية”، جلنة حماية الصحفيني، 9 يونيو/ حزيران[
ern-transitional-council-forces-raid-yemeni-government-affiliated-media-outlets/؛ كييس كومبس، “المجلس االنتقايل اجلنويب يسيطر عىل مقر وكالة األنباء 

https://sanaacenter.org/publications/the-ye- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 يوليو/ تموز  اليمنية )سبأ( اليت تديرها احلكومة”، تقرير اليمن، يونيو
men-review/14598#GoY_developments

https://cpj.org/2021/06/south- ،2021 34] “قوات المجلس االنتقايل اجلنويب تداهم وسائل إعالم تابعة للحكومة اليمنية”، جلنة حماية الصحفيني، 9 يونيو/ حزيران[
ern-transitional-council-forces-raid-yemeni-government-affiliated-media-outlets/؛ كييس كومبس، “المجلس االنتقايل اجلنويب يسيطر عىل مقر وكالة األنباء 

https://sanaacenter.org/publications/the-ye- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 يوليو/ تموز  اليمنية )سبأ( اليت تديرها احلكومة”، تقرير اليمن، يونيو
men-review/14598#GoY_developments

https://cpj.org/2021/06/south- ،2021 35] “قوات المجلس االنتقايل اجلنويب تداهم وسائل إعالم تابعة للحكومة اليمنية”، جلنة حماية الصحفيني، 9 يونيو/ حزيران[
ern-transitional-council-forces-raid-yemeni-government-affiliated-media-outlets/؛ “مصدر مسؤول يف وزارة اإلعالم والثقافة والسياحة يستهجن اقتحام 

مقر وكالة )سبأ( بعدن، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 5 يونيو/ حزيران https://www.sabanew.net/story/ar/76117 ،2021؛ “نقابة الصحفيني اليمنيني تدين االستيالء عىل 
مقر وكالة سبأ بعدن”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 2 يونيو/ حزيران https://www.sabanew.net/story/ar/76027 ،2021؛ “اليمن: جيش االنتقايل يستويل عىل وكالة سبأ 

https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/yemen-stc-mili- ،2021 7 يونيو/ حزيران  اإلخبارية”، االتحاد الدويل للصحفيني،
tary-takes-over-control-of-saba-news-agency.html
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https://www.sabanew.net/story/ar/76117
https://www.sabanew.net/story/ar/76027
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/yemen-stc-military-takes-over-control-of-saba-news-agency.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/yemen-stc-military-takes-over-control-of-saba-news-agency.html
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يف 13 يونيو/ حزيران، أعلن المجلس عن مقر سبأ باعتباره المقر اجلديد لوكالة أنباء عدن، واليت تم تأطرّيها عىل أنها إحياء 
لمؤسسة إخبارية حكومية يف جنوب اليمن قبل عام 1990؛ وبعد يومني، أعلنت الهيئة الوطنية إللعالم اجلنويب الموالية 

للمجلس عزمها تعزيز سيطرتها عىل وسائل اإلعالم احلكومية يف جنوب اليمن.]36] 

مداهمة�مؤسسات�الدولة�واملعينني�غير�املتفق�عليهم
استمرت محاوالت المجلس االنتقايل للسيطرة عىل مؤسسات الدولة يف عدن أواخر يونيو/ حزيران وأوائل يوليو/ تموز، 
مما دفع السعودية للتدخل العلين. ففي 30 يونيو/ حزيران، عني لملس العميد الركن أنور عيل يحىي العمري مديرًا لفرع 
عدن للمؤسسة االقتصادية اليمنية.]37]  إال أن المؤسسة رفضت العمل تحت قيادة العمري، مما دفع قوات من المنطقة 
نزاعات مماثلة  الرئيسية للمؤسسة يف 4 يوليو/ تموز.]38] أدت  المكاتب  الموالية للمجلس القتحام  الرابعة  العسكرية 

بشأن التعيينات يف قطاع األمن إىل احتجاجات واشتباكات مميتة يف لودر بأبني )انظر: “معركة السيطرة اإلدارية”(.

يف 2 يوليو/ تموز، أصدرت السعودية بيانًا علنيًا نادرًا ينتقد “التصعيد السيايس واإلعالمي” من جانب المجلس االنتقايل، 
ووصفت تعييناته بأنها ال تتوافق مع اتفاق الرياض.]39] رحبت احلكومة بهذا التدخل، ورد المجلس ببيان أكد فيه الزتامه 

بتنفيذ اتفاق الرياض “رغم العراقيل اليت اختلقها الطرف اآلخر”.]40] 

لملس صاحل  عدن، حيث عني  الدولة يف  المجلس عىل مؤسسات  تحرك  استمر  السعودي،  االستنكار  من  الرغم  وعىل 
 8 يف  اليمنية  النفط  رشكة  لفرع  عاًما  مديرًا  عدن،  جامعة  يف  األعمال  إدارة  قسم  ورئيس  المشارك  األستاذ  اجلريري، 
يوليو/ تموز. أثارت هذه اخلطوة احتجاجات من فرع رشكة النفط اليمنية وأمر رئيس الوزراء يف 10 يوليو/ تموز بإلغاء 
التعيني.]41] عاودت القضية الربوز إىل السطح أوائل نوفمرب/ ترشين الثاين، مع تعيني اجلريري مرة أخرى من ِقبل لملس 
يف حني عني الرئيس هادي وكيل وزارة المياه والبيئة السابق عمار العولقي مديرًا تنفيذيًا لرشكة النفط اليمنية ومحمد 
واحد مخالف التفاق  كقرار من جانب  التعيينات  االنتقايل  المجلس  رئيًسا لرشكة مصايف عدن.]42] رفض  يسلم صاحل 

الرياض، مما دفع السعودية الستدعاء رئيس المجلس الزُبيدي للتشاور يف الرياض.]43]

https://www.reuters.com/article/ye- ،2021 36] ريام محمد، “المجلس االنتقايل اجلنويب يف اليمن يغرّي اسم وكالة األنباء احلكومية يف عدن”، رويرتز، 13 يونيو/ حزيران[
men-newsagency-ea2-idARAKCN2DP0E2؛ “الهيئة الوطنية إللعالم اجلنويب تقف عىل أوضاع قناة وإذاعة عدن ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنرش”، الموقع 

https://stcaden.com/news/14983 ،2021 الرسمي للمجلس االنتقايل اجلنويب 15 يونيو/ حزيران

https://almas- ،2021 37] “مدير المؤسسة االقتصادية يمنع التعامل مع قرار محافظ عدن” المخالف للقانون “بتكليف مدير لفرع المؤسسة، المصدر أونالين، 1 يوليو/ تموز[
daronline.com/articles/228459

]38] عزيز األحمدي، “اليمن.. المؤسسة االقتصادية” تعلق عملها يف عدن بعد اقتحام مقرها يف المدينة من قبل قوات تابعة للمجلس االنتقايل المدعوم من اإلمارات”، وكالة 
األناضول، 5 يوليو/ تموز https://www.aa.com.tr/ar ،2021/اقتصاد/اليمن-المؤسسة-االقتصادية-تعلق-عملها-يف-عدن/2295223

]39] تغريدة وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عىل تويرت، “بيان: استمرارًا جلهود المملكة منذ توقيع اتفاقية الرياض لتحقيق األمن واالستقرار يف اليمن، 1 يوليو/ تموز 
https://twitter.com/KSAMOFA/status/1410734792379813895 ،2021

]40] وكالة األنباء الكويتية “احلكومة اليمنية: ملزتمون بتنفيذ أحكام اتفاق الرياض بكافة تفاصيله، ونرحب بكل ما ورد يف البيان السعودي الداعي إىل وقف كافة أشكال التصعيد 
العسكري والسيايس”.، 3 يوليو/ تموز https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2986147# ،2021؛ “بيان صحفي صادر عن المجلس االنتقايل اجلنويب، ” 

https://stcaden.com/news/15171 ،2021 المجلس االنتقايل اجلنويب، 2 يوليو

]41] “السرّية الذاتية للدكتور صاحل اجلريري مدير رشكة النفط عدن اجلديد، ” عدن الغد، 8 يوليو/ تموز https://adengad.net/posts/555013 ،2021؛ “عدن… موظفو رشكة 
النفط ينظمون وقفة احتجاجية لرفض قرار تعيني مدير جديد”، سقطرى بوست، 11 يوليو/ تموز https://socotrapost.com/localnews/10777 ،2021؛ “وثيقة: رئيس الوزراء 

اليمين معني عبد الملك يوجه محافظ عدن أحمد لملس بإلغاء قراره األحادي بشأن تكليف مدير جديد لرشكة النفط يف محافظات عدن وحلج وأبني والضالع”، يمن فيوترش، 11 
يوليو/ تموز، https://yemenfuture.net/news/3054 ،2021؛ كييس كومبس، “الرياض تندد بالمجلس االنتقايل اجلنويب، واخلالفات مع احلكومة اليمنية مستمرة يف اجلنوب، 

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-re- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 أغسطس/ آب  ” تقرير اليمن، الطبعة الصيفية، يوليو
view/14820#Riyadh_rebukes

]42] “السرّية الذاتية للدكتور صاحل اجلريري مدير رشكة النفط عدن اجلديد، ” عدن الغد، 8 يوليو/ تموز https://adengad.net/posts/555013 ،2021؛ “عدن… موظفو رشكة 
النفط ينظمون وقفة احتجاجية لرفض قرار تعيني مدير جديد”، سقطرى بوست، 11 يوليو/ تموز https://socotrapost.com/localnews/10777 ،2021؛ “وثيقة: رئيس الوزراء 

اليمين معني عبد الملك يوجه محافظ عدن أحمد لملس بإلغاء قراره األحادي بشأن تكليف مدير جديد لرشكة النفط يف محافظات عدن وحلج وأبني والضالع”، يمن فيوترش، 11 
يوليو/ تموز، https://yemenfuture.net/news/3054 ،2021؛ كييس كومبس، “الرياض تندد بالمجلس االنتقايل اجلنويب، واخلالفات مع احلكومة اليمنية مستمرة يف اجلنوب، 

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-re- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 أغسطس/ آب  ” تقرير اليمن، الطبعة الصيفية، يوليو
view/14820#Riyadh_rebukes

https://stcaden.com/ ،2021 43] “بيان هام صادر عن االجتماع االستثنايئ لهيئة رئاسة المجلس االنتقايل اجلنويب، ” المجلس االنتقايل اجلنويب، 9 نوفمرب/ ترشين الثاين[
news/16073؛ عيل الكثرّيي عىل تويرت، “يستهجن المجلس االنتقايل اجلنويب القرارات أحادية اجلانب الصادرة يوم أمس بشأن رشكة مصايف عدن ورشكة النفط، وذلك خالًفا 

https:// ،2021 لنصوص ومضامني اتفاق الرياض، وإمعانًا يف عرقلة جهود استكمال تنفيذ االتفاق، نؤكد رفضنا لمثل هذه القرارات وكل ما يرتتب عليها.” 7 نوفمرب/ ترشين الثاين
twitter.com/aaalkathery/status/1457303368674779139؛ “هيئة رئاسة المجلس االنتقايل ترحب بدعوة المملكة العربية السعودية لرئيس المجلس لزيارة الرياض”، 
الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل اجلنويب، 13 نوفمرب/ ترشين الثاين https://stcaden.com/news/16102#.YY-NajzaLM8.twitter ،2021؛ “الرئيس الزُبيدي يلتقي سفرّي 

https://stcaden.com/news/16125#.YZQAetpH64I. ،2021 خادم احلرمني الرشيفني لدى اليمن”، الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل اجلنويب، 16 نوفمرب/ ترشين الثاين
https://www.alayyam.info/news/8T4EMZTI-DPZIR6-E0A7 ،2021 الزُبيدي يغادر عدن إىل السعودية”، األيام، 15 نوفمرب/ ترشين الثاين“ ;twitter

https://www.reuters.com/article/yemen-newsagency-ea2-idARAKCN2DP0E2
https://www.reuters.com/article/yemen-newsagency-ea2-idARAKCN2DP0E2
https://stcaden.com/news/14983
https://almasdaronline.com/articles/228459
https://almasdaronline.com/articles/228459
https://www.aa.com.tr/ar
https://twitter.com/KSAMOFA/status/1410734792379813895
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2986147#
https://stcaden.com/news/15171
https://adengad.net/posts/555013
https://socotrapost.com/localnews/10777
https://yemenfuture.net/news/3054
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14820#Riyadh_rebukes
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14820#Riyadh_rebukes
https://adengad.net/posts/555013
https://socotrapost.com/localnews/10777
https://yemenfuture.net/news/3054
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14820#Riyadh_rebukes
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14820#Riyadh_rebukes
https://stcaden.com/news/16073
https://stcaden.com/news/16073
https://twitter.com/aaalkathery/status/1457303368674779139
https://twitter.com/aaalkathery/status/1457303368674779139
https://stcaden.com/news/16102#.YY-NajzaLM8.twitter
https://stcaden.com/news/16125#.YZQAetpH64I.twitter
https://www.alayyam.info/news/8T4EMZTI-DPZIR6-E0A7
https://stcaden.com/news/16125#.YZQAetpH64I.twitter
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فشل�البرملان�اليمني�يف�االنعقاد�مرة�أخرى
بعد عودة حكومة الوحدة إىل عدن، كانت هناك دعوات مزتايدة لعودة الربلمان الموايل للحكومة الستئناف عمله. يتكون 
الربلمان  أعضاء  وفاة  تسببت  وقد  2003؛  عام  برلمانية  انتخابات  آخر  وأُجريت  301 مقعًدا،  من  نظريًا  النواب  مجلس 
واالنتخابات الفرعية يف الفرتة االنتقالية إىل وجود 273 عضًوا فقط يف الربلمان. ومثل معظم مؤسسات الدولة، انقسم 
يجتمع  وبينما  بدعمه.  واحلكومة  احلوثيني  من جماعة  كل  مع مطالبة   ،2014-2015 أحداث  أعقاب  اليمين يف  الربلمان 
الربلمانيون المتحالفون مع احلوثيني بانتظام يف صنعاء، اجتمع الربلمان المتحالف مع احلكومة آخر مرة يف سيئون يف 

أبريل/ نيسان 2019. حيث حرض 118 نائبًا، وهو أقل بعرشين نائبًا من النصاب الذي يتطلبه الدستور اليمين.]44]

فشلت محاوالت إعادة عقد جلسات مجلس النواب للموافقة عىل جدول أعمال احلكومة اجلديدة أوائل 2021. وعادت 
القضية إىل الظهور يف مايو/ أيار، عندما أعلنت قيادة مجلس النواب عن خطط لعقد الربلمان بعد عطلة عيد األضىح يف 
يوليو/ تموز.]45] ويف 27 يوليو/ تموز، وصل رئيس مجلس النواب سلطان الربكاين إىل سيئون للتحضرّي جللسة جديدة.]46] 
إال أن المجلس االنتقايل رفض السماح باالنعقاد يف محافظة حرضموت وطالب احلكومة بالعودة إىل عدن.]47]  وعىل 

الرغم من عقد اجتماع للقيادة الربلمانية يف 28 يوليو/ تموز، إال أنه لم يتم عقد جلسات أكرب بحلول نهاية العام.

�تدهور�قيمة�العملة�ومستويات�املعيشة�تثير�االضطرابات
بسبب انقطاع التيار الكهربايئ وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود واالستمرار يف انخفاض قيمة الريال اليمين، نزل 
المتظاهرون إىل الشوارع يف موجات طوال عام 2021 للمطالبة بإجراء من حكومة هادي والمجلس االنتقايل والتحالف 

الذي تقوده السعودية )انظر: االنخفاض الهائل يف أسعار الرصف يف المناطق الواقعة تحت سيطرة احلكومة(.

https://sanaacenter.org/publications/the-ye- ،2019 44] “رصاع الربلمانات – تقرير اليمن، أبريل/ نيسان ″2019، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 مايو/ أيار[
men-review/7357#Hadi-Government

https://www.sabanew.net/story/ ،2021 45] “هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماًعا وتصدر بيانًا حول األوضاع يف اليمن”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 31 مايو/ أيار[
ar/75952؛

https://www.sabanew.net/story/ar/77740 ،2021 46] “رئيس مجلس النواب يصل مدينة سيئون”، وكالة سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 27 يوليو / تموز[

]47] أحمد سعيد بن بريك، تغريدة عىل تويرت، “اذهبوا للجحيم انتم ورشعيتكم.. ال لعقد أي اجتماعات مجلس النواب أو احلكومة.. النرص للجنوب وللمجلس االنتقايل.”، 22 يوليو/ 
تموز https://twitter.com/ahmed_binbreak/status/1418239407400833028 ،2021؛ “رئاسة المجلس االنتقايل تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس 

الزُبيدي”، الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل، 29 يوليو/ تموز https://stcaden.com/news/15339 ،2021؛ “استجابة لدعوة المجلس االنتقايل اجلنويب، يتجمع عرشات اآلالف 
https://stcaden. ،2021 يف المكال للتنديد بسياسة اإلفقار والتجويع ورفض محاوالت رشعنة الربلمان اليمين عىل أرايض اجلنوب”، المجلس االنتقايل اجلنويب، 31 يوليو/ تموز

com/news/15350

متظاهرون يف منطقة خورمكرس يف عدن يطالبون الحكومة بتوفري الخدمات األساسية ودفع الرواتب املتأخرة. كُتب عىل الالفتات )من اليمني إىل اليسار(، “أين املرتبات ؟؟؟، ونفد صرب املواطن كفاية عبث بعدن”. 5 مارس 2021 // صورة ملركز صنعاء تصوير أحمد الشتريي

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#nkhfd-kbyr-fy-saar-lsrf-fy-mntq-sytr-lhkwm_80
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/7357#Hadi-Government
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/7357#Hadi-Government
https://www.sabanew.net/story/ar/75952
https://www.sabanew.net/story/ar/75952
https://www.sabanew.net/story/ar/77740
https://twitter.com/ahmed_binbreak/status/1418239407400833028
https://stcaden.com/news/15339
https://stcaden.com/news/15350
https://stcaden.com/news/15350


اجلزء األول: العام على الصعيد السياسي - تقرير اليمن السنوي 2021

27

بدأت التظاهرات يف 2 مارس/ آذار قرب البنك المركزي يف عدن، حيث طالب محتجون بدفع رواتب األجهزة العسكرية 
واألمنية. ورسعان ما انضم إليهم آخرون يطالبون احلكومة بمعاجلة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء. ورسعان ما انترشت 

احتجاجات مماثلة يف محافظات أبني وحلج وحرضموت.]48] 

وصلت االحتجاجات إىل ذروتها يف منتصف مارس/ آذار. وأطلقت قوات األمن الموالية للحكومة يف سيئون النار عىل 
المتظاهرين يف 15 مارس/ آذار. ويف اليوم التايل اقتحم المتظاهرون المدعومون من المجلس االنتقايل مقر احلكومة 
يف قرص معاشيق يف عدن، مما أجرب المسؤولني المحليني عىل الفرار.]49] يف 30 مارس/ آذار، أطلقت القوات األمنية يف 
ميفعة غريب مدينة المكال بمحافظة حرضموت النار مرة أخرى عىل المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 
إجراء حماية من فرّيوس  بأنه  ذلك  الطوارئ، مربرًا  الفور حالة  البحسين عىل  فرج  أعلن محافظ حرضموت  آخر.  عدد 
كورونا )انظر: “اضطرابات حرضموت“(.]50] ويف اليوم نفسه، أعلنت السعودية أنها ستمنح ما قيمته 422 مليون دوالر من 

المنتجات النفطية للحكومة اليمنية الستخدامها يف محطات الطاقة ودعم اخلدمات العامة.]51] 

مضمونًا،  دائًما  يكن  لم  السيايس  الدعم  أن  إال  آذار.]52]  مارس/  يف  بعدن  االحتجاجات  لدعم  االنتقايل  المجلس  خرج 
حيث قام المجلس واألحزاب األخرى بقمع المظاهرات عىل مدار العام. وتراوحت مطالب المحتجني بني حل المشاكل 
الشعبية  الطبيعة  عىل  المحلية  اإلعالم  وسائل  أكدت  ما  السياسيني.]53] وغالبًا  المسؤولني  كبار  وعزل  االقتصادية 
والعفوية اللحتجاجات، وقال العديد من المتظاهرين إنهم حّملوا جميع األحزاب المسؤولية عن عدم تلبية احتياجات 

السكان.]54]

مقر  خارج  األشخاص  مئات  تجمع  أيار،  مايو/  أواخر  ففي  الصيف.  اقرتاب  مع  االحتجاجات  من  أخرى  موجة  اندلعت 
التحالف الذي تقوده السعودية يف منطقة الربيقة يف عدن عىل مدى أيام من االحتجاجات المطالبة بتحسني اخلدمات 
والظروف االقتصادية. ويف مدينة تعز، دعا المئات إىل استبدال محافظ تعز نبيل شمسان ومسؤولني محليني آخرين 
متهمني بالفساد، وسط ارتفاع أسعار الكهرباء وانقطاع اخلدمة.]55] اندلعت االحتجاجات مرة أخرى يف تعز يف أغسطس/ 
فرتة  واليت جاءت خالل   ،2021 لعام  واستدامة  انتشارًا  وأكرثها  المظاهرات  أقوى  من  أيلول، وهي جزء  آب وسبتمرب/ 

انخفاض حاد يف قيمة الريال اليمين بمناطق سيطرة احلكومة.

]48] “عدن.. محتجون يقطعون شوارع رئيسية تنديدا برتدي اخلدمات، ” الموقع بوست، 2 مارس/ آذار https://almawqeapost.net/news/58359 ،2021؛ كييس كومبس، 
https://sanaacenter.org/publications/ ،2021 احتجاجات تشتعل جنوب اليمن”، تقرير اليمن، مارس-أبريل 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 مايو/ أيار ”

the-yemen-review/14007#Political_arena_govt_territory; “تواصل االحتجاجات الغاضبة يف عدن وتوسعها يف حلج، تنديداً برتدي األوضاع واخلدمات”، الشارع نيوز، 7 
;/https://alsharaeanews.com/2021/03/07/54439 ،2021 مارس/ أيار

https://sanaacenter.org/ ،2021 49] كييس كومبس، “احتجاجات تشتعل جنوب اليمن”، تقرير اليمن، مارس-أبريل 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 مايو/ أيار[
;publications/the-yemen-review/14007#Political_arena_govt_territory

]50] “وصف االحتجاجات باألعمال الصبيانية وغرّي الوطنية.. البحسين يقرر فرض حالة الطوارئ ومنع التجمعات يف أرجاء حرضموت”، المصدر أونالين، 31 مارس/ آذار 2021، 
https://almasdaronline.com/articles/220263

https://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-int/ ،2021 51] “السعودية تمنح احلكومة اليمنية وقوداً بقيمة 422 مليون دوالر”، رويرتز، 30 مارس/ آذار[
saudi-arabia-to-give-yemeni-government-422-million-worth-of-fuel-idUSKBN2BM36W

https://sanaacenter.org/ ،2021 52] كييس كومبس، “احتجاجات تشتعل جنوب اليمن”، تقرير اليمن، مارس-أبريل 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 مايو/ أيار[
publications/the-yemen-review/14007#Political_arena_govt_territory؛ “ميليشيات المجلس االنتقايل اجلنويب تنفذ حملة اعتقاالت ومالحقات ضد محتجني عىل 

;https://socotrapost.com/localnews/8719 ،2021 تردي اخلدمات يف عدن”، سقطرى بوست، 7 مارس/ آذار

https:// ،2021 53] “ميليشيات المجلس االنتقايل اجلنويب تنفذ حملة اعتقاالت ومالحقات ضد محتجني عىل تردي اخلدمات يف عدن”، سقطرى بوست، 7 مارس/ آذار[
socotrapost.com/localnews/8719؛ “تتعز يف ثاين أيام التصعيد.. مظاهرة يف ساحة احلرية تنديدا بالفساد ومطالبة بإقالة المحافظ”، الموقع بوست، 28 مايو/ أيار 

https://almawqeapost.net/news/60704 ،2021; ; كييس كومبس ، “رئيس المجلس االنتقايل اجلنويب يعلن حالة الطوارئ وسط اندالع االحتجاجات يف عدن والمدن 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-re- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 13 أكتوبر/ ترشين األول  اجلنوبية”، تقرير اليمن، سبتمرب

view/15218#Govt_territory

]54] كييس كومبس ، “رئيس المجلس االنتقايل اجلنويب يعلن حالة الطوارئ وسط اندالع االحتجاجات يف عدن والمدن اجلنوبية”، تقرير اليمن، سبتمرب 2021، مركز صنعاء 
للدراسات االسرتاتيجية، 13 أكتوبر/ ترشين األول https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory ،2021؛ حسام ردمان، “صيف 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-re- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 13 أكتوبر / ترشين األول  اجلنوب احلار”، تقرير اليمن، سبتمرب

view/15218#South_Summer؛ هاشم خالد، “المجلس االنتقايل، احلكومة اليمنية تواجه الغضب العام”، تقرير اليمن، سبتمرب 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 13 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Public_outrage ،2021 أكتوبر/ ترشين األول

https://almawqeapost.net/ ،2021 55] “تعز يف ثاين أيام التصعيد.. مظاهرة يف ساحة احلرية تنديدا بالفساد ومطالبة بإقالة المحافظ”، الموقع بوست، 28 مايو/ أيار[
/https://arabi21.com/story/1364238 ،2021 ؛ أرشف الفاليح، حراك شعيب يف تعز اليمنية ضد الفساد ولمحاسبة المتورطني به، عريب 21، 9 يونيو/ حزيرانnews/60704
حراك-شعيب-بتعز-اليمنية-ضد-الفساد-ولمحاسبة-المتورطني-به؛ شكري حسني، “اليمن.. المئات يتظاهرون أمام مقر التحالف العريب يف عدن، احتجاجاً عىل تدهور اخلدمات 

وسوء األحوال المعيشية يف المحافظة”، وكالة األناضول، 21 مايو/أيار https://www.aa.com.tr/ar ،2021/الدول-العربية/اليمن-المئات-يتظاهرون-أمام-مقر-التحالف-
https://almasdaronline.com/ ،2021 العريب-يف-عدن/2250480؛ “احتجاجات عدن وضعت الفاعلني الثالثة يف مأزق. ما الذي ستؤدي إليه؟” المصدر أونالين، 29 مايو/ أيار

https://www.reuters.com/world/ ،2021 ؛ عزيز اليعقويب، “ارتفاع درجة احلرارة يف جنوب اليمن والمنافسة تغذي نقص الطاقة”، رويرتز، 7 يونيو/ حزيرانarticles/225981
/middle-east/temperature-rising-south-yemen-rivalries-fuel-power-shortage-2021-06-07

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ldtrbt-fy-hdrmwt_26
https://almawqeapost.net/news/58359
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Political_arena_govt_territory
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Political_arena_govt_territory
https://alsharaeanews.com/2021/03/07/54439/
https://alsharaeanews.com/2021/03/07/54439/
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Political_arena_govt_territory
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Political_arena_govt_territory
https://almasdaronline.com/articles/220263
https://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-int/saudi-arabia-to-give-yemeni-government-422-million-worth-of-fuel-idUSKBN2BM36W
https://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-int/saudi-arabia-to-give-yemeni-government-422-million-worth-of-fuel-idUSKBN2BM36W
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Political_arena_govt_territory
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Political_arena_govt_territory
https://socotrapost.com/localnews/8719
https://socotrapost.com/localnews/8719
https://socotrapost.com/localnews/8719
https://almawqeapost.net/news/60704
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#South_Summer
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#South_Summer
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Public_outrage
https://almawqeapost.net/news/60704
https://arabi21.com/story/1364238
https://almawqeapost.net/news/60704
https://www.aa.com.tr/ar
https://almasdaronline.com/articles/225981
https://www.reuters.com/world/middle-east/temperature-rising-south-yemen-rivalries-fuel-power-shortage-2021-06-07/
https://almasdaronline.com/articles/225981
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وتجمع اآلالف اللحتجاج عىل تدهور األوضاع االقتصادية واألمنية يف المدينة اليت تسيطر عليها الميليشيات المتناحرة، 
وللمطالبة بإقالة المسؤولني الفاسدين ومن بينهم رئيس الوزراء هذه المرة.]56]

وشبوة،  وأبني،  وحلج،  عدن،  يف  أيلول،  سبتمرب/  منتصف  اليمن  جنوب  أنحاء  جميع  يف  أخرى  مرة  المظاهرات  اندلعت 
وحرضموت. وشنت السلطات حملة قمع ضد المظاهرات، األمر الذي أدى إىل مقتل ثالثة متظاهرين يف عدن والمكال 
يف 15 سبتمرب/ أيلول.]57] ويف وقت الحق من ذلك اليوم، أعلن رئيس المجلس االنتقال عيدروس الزُبيدي حالة الطوارئ 
يف عدن.]58] وعىل الرغم من حالة الطوارئ، تم اإلبالغ عن احتجاجات متقطعة يف عدن وغرّيها من المناطق اليت تسيطر 

عليها احلكومة خالل بقية العام.]59]

الصراع�بني�احلكومة�واملجلس�االنتقالي�اجلنوبي�يف�شبوة
تقع محافظة شبوة يف وسط جنوب اليمن، يف قلب الرصاع بني احلكومة والمجلس االنتقايل عىل السيادة يف اجلنوب 
جعل  عىل  القدرة  النفطية  وثروتها  االسرتاتييج  ولموقعها  البالد.  عىل  السيطرة  أجل  من  واحلوثيني  التحالف  ورصاع 
التطورات فيها تؤثر بشكل غرّي متناسب عىل احلرب األوسع وأي تسوية نهائية. أدت أهميتها المركزية إىل تكثيف اخلالف 
السيايس حولها بني السلطات المحلية الموالية إللصالح وحركة االحتجاج المدعومة من المجلس االنتقايل، وجعلت 

خسارة اإلصالح لمنصب احلاكم فيها نهاية عام 2021 بمثابة رضبة قوية للحزب.

برزت شبوة كنقطة ارتكاز للرصاع عام 2019. ففي أغسطس/ آب، سيطرت قوات المجلس عىل عدن وبدأت يف التقدم 
رشًقا، سعيًا إىل إخضاع جنوب اليمن بالكامل لسيطرتها. وبعد التقدم الرسيع عرب أبني، تم إيقاف المجلس يف شبوة من 
ِقبل القوات الموالية للحكومة وإعادته إىل بوابات عدن. بعد انتصار احلكومة يف شبوة، تم ترسيح قوات النخبة الشبوانية 
المدعومة من اإلمارات والموالية للمجلس االنتقايل، وعاد العديد من المقاتلني إىل ديارهم. بالنسبة للمحافظ محمد 
صاحل بن عديو، وهو شخصية شبوانية من قبيلة لقموش وقيادي يف حزب اإلصالح، كان هذا االنتصار بمثابة نجاح كبرّي 

ليس فقط ضد المجلس االنتقايل وإنما ضد خصم اإلصالح اإلقليمي، اإلمارات العربية المتحدة.]60]

شبوة يف عهد ابن عديو، مثل مأرب يف عهد المحافظ سلطان العرادة، كانت توصف بأنها واحة للسالم النسيب والتنمية يف 
اليمن. حيث ساعد اتفاق تقاسم عائدات السلطات المحلية مع احلكومة بشأن إنتاج النفط يف تمويل اخلدمات ومشاريع 

التنمية، وتوفرّي درجة من الدعم المايل تفتقر إليه معظم المحافظات األخرى.]61]

]56] هاشم خالد، “المجلس االنتقايل واحلكومة اليمنية يواجهان غضب الرأي العام”، تقرير اليمن، سبتمرب 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 13 أكتوبر/ ترشين األول 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Public_outrage ،2021؛ “تعز.. مظاهرة حاشدة تندد بالفساد وتندد بخيانة احلكومة”، المهرة برس، 
28 أغسطس/ آب https://almahrahpost.com/news/26471#.YhPaBugzat9 ،2021؛ “مظاهرات حاشدة يف تعز تهتف” ال تحالف بعد اليوم”، 26 سبتمرب نت، 27 سبتمرب/ 

أيلول https://www.26sep.net/index.php/local/24416-2021-09-27-13-50-11 ،2021؛ “تنديد بانهيار األوضاع المعيشية واستمرار المظاهرات الغاضبة وإرضاب شبه 
كامل وانتشار أمين مكثف يف تعز”، الشارع نيوز، 28 سبتمرب/ أيلول https://alsharaeanews.com/2021/09/28/73086 ،2021/؛ “احتجاجات يف ثالث أكرب مدينة يف اليمن 

https://www.reuters.com/world/middle-east/protests-yemens-third-largest-city-against-crumbling- ،2021 ضد انهيار العملة، ” رويرتز، 27 سبتمرب/أيلول
https://almasdaronline. ،2021 ؛ “تعز.. مظاهرة جديدة تندد بانهيار قيمة الريال وتدعو إىل” إقالة المفسدين”، المصدر أونالين، 28 سبتمرب/ أيلول/currency-2021-09-27

com/articles/237348

]57] هاشم خالد، “المجلس االنتقايل و احلكومة اليمنية يواجهان غضب الرأي العام”، تقرير اليمن، سبتمرب 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 13 أكتوبر/ ترشين األول 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Public_outrage ،2021؛ الوحدة االقتصادية التابعة لمركز صنعاء، “انهيار العملة والظروف 

https:// ،2021 المعيشية تؤجج احتجاجات واسعة النطاق يف جنوب اليمن، ” تقرير اليمن، سبتمرب 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 13 أكتوبر/ ترشين األول
sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#collapsing_currency؛ كييس كومبس، “رئيس المجلس االنتقايل اجلنويب يعلن حالة الطوارئ وسط 
https://sanaacenter.org/ ،2021 اندالع االحتجاجات يف عدن والمدن اجلنوبية”، تقرير اليمن، سبتمرب 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 13 أكتوبر/ ترشين األول

publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory؛ “الزُبيدي يوجه بحماية وتأمني االحتجاجات ويحذر من تجيرّيها لتصفية حسابات سياسية واختالق 
الفوىض”، الشارع نيوز، 15 سبتمرب/ أيلول https://alsharaeanews.com/2021/09/15/71612 ،2021/؛ ريام مخشف، “مقتل ثالثة متظاهرين يف جنوب اليمن بسبب الرصاع 
https://www.reuters.com/world/middle-east/protests-erupt-south-yemen-conflict-cripples-econo- ،2021 15 سبتمرب/ أيلول  الذي يشل االقتصاد”، رويرتز،

/my-2021-09-15

]58] “الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يوّجه خطاباً هاماً ويعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة يف عموم محافظات اجلنوب”، الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل اجلنويب، 15 
سبتمرب/ أيلول https://stcaden.com/news/15641 ،2021؛ توفيق عيل، “االنتقايل يعلن الطوارئ بعد ساعات من احتجاجات عدن”، إندبندنت عربية، 15 سبتمرب/ أيلول 2021، 

https://www.independentarabia.com/node/259351/األخبار/العالم-العريب/االنتقايل-يعلن-الطوارئ-بعد-ساعات-من-احتجاجات-عدن

https://crisis24.garda. ،2021 59] “اليمن: احتجاجات إضافية محتملة يف الضالع خالل األيام المقبلة بعد مظاهرات 11 نوفمرب”، كرايسيس24 ، 11 نوفمرب/ ترشين الثاين[
com/alerts/2021/11/yemen-additional-protests-likely-in-ad-dali-over-the-coming-days-after-demonstrations-nov-11؛ “اليمن: النشطاء يخططون 

https://crisis24.garda.com/alerts/2021/12/yemen-activists-plan-to-protest-in-ad- ،2021 4 ديسمرب”، كرايسس24 ، 3 ديسمرب/ كانون األول  اللحتجاج يف عدن
/https://www.trtarabi.com/now ،2021 ؛ “مظاهرات كبرّية يف المدن اليمنية احتجاًجا عىل تدهور األوضاع المعيشية، ” يت آر يت العربية، 5 ديسمرب/ كانون األولen-dec-4

تظاهرات-واسعة-يف-مدن-يمنية-احتجاجا-عىل-تردي-األوضاع-المعيشية7322772-

https://sanaacenter.org/publications/analy- ،2021 60] فارع المسلمي، “مسرّية شبوة نحو قلب الرصاع بالوكالة”، مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية، 5 يوليو/ تموز[
sis/14548

]61] “من وسط األلغام ومخلفات احلرب… شبوة اليمنية تشهد تطورًا رسيًعا”، المصدر أونالين، 4 أبريل/ نيسان https://almasdaronline.com/articles/220640 ،2021؛ 
كييس كومبس، مجد إبراهيم، ونارص اخلليفي، “شبوة: تقدم رغم االضطرابات يف محافظة الهويات المتنازعة”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 19 نوفمرب/ ترشين الثاين 

https://sanaacenter.org/publications/analysis/11930 ،2020

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Public_outrage
https://almahrahpost.com/news/26471#.YhPaBugzat9
http://sep.net/index.php/local/24416-2021-09-27-13-50-11
https://alsharaeanews.com/2021/09/28/73086/
https://alsharaeanews.com/2021/09/28/73086/
https://www.reuters.com/world/middle-east/protests-yemens-third-largest-city-against-crumbling-currency-2021-09-27/
https://almasdaronline.com/articles/237348
https://www.reuters.com/world/middle-east/protests-yemens-third-largest-city-against-crumbling-currency-2021-09-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/protests-yemens-third-largest-city-against-crumbling-currency-2021-09-27/
https://almasdaronline.com/articles/237348
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Public_outrage
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#collapsing_currency
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#collapsing_currency
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory
https://alsharaeanews.com/2021/09/15/71612/
https://alsharaeanews.com/2021/09/15/71612/
https://www.reuters.com/world/middle-east/protests-erupt-south-yemen-conflict-cripples-economy-2021-09-15/
https://www.reuters.com/world/middle-east/protests-erupt-south-yemen-conflict-cripples-economy-2021-09-15/
https://www.reuters.com/world/middle-east/protests-erupt-south-yemen-conflict-cripples-economy-2021-09-15/
https://stcaden.com/news/15641
https://www.independentarabia.com/node/259351
https://crisis24.garda.com/alerts/2021/11/yemen-additional-protests-likely-in-ad-dali-over-the-coming-days-after-demonstrations-nov-11
https://crisis24.garda.com/alerts/2021/11/yemen-additional-protests-likely-in-ad-dali-over-the-coming-days-after-demonstrations-nov-11
https://crisis24.garda.com/alerts/2021/12/yemen-activists-plan-to-protest-in-aden-dec-4
https://www.trtarabi.com/now
https://crisis24.garda.com/alerts/2021/12/yemen-activists-plan-to-protest-in-aden-dec-4
https://sanaacenter.org/publications/analysis/14548
https://sanaacenter.org/publications/analysis/14548
https://almasdaronline.com/articles/220640
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11930
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ومع ذلك، كانت هذه الرواية عن اإلدارة الفعالة محل خالف شديد من ِقبل المجلس االنتقايل وأنصاره، الذين وصفوا 
حكم السلطات المحلية يف عهد ابن عديو بالفساد والقمع وعدم الفعالية يف صد توغالت احلوثيني.]62]

اجلدل�حول�ميناء�قنا
أنه  الساحل اجلنويب للمحافظة، والذي ورد  بارز حول مرشوع ميناء قنا عىل  المتنافسة بشكل  الروايات  اختلفت هذه 
تلقى أول شحنة من الديزل يف 10 يناير/ كانون الثاين.]63] كان ميناء قنا محورًا للخطاب التنموي إللصالح، حيث تم تقديم 
المرشوع عىل أنه يمنح السلطات المتحالفة مع احلكومة ميناًء مستقاًل، وهو أمر يفتقرون إليه نظرًا لسيطرة المجلس 
االنتقايل عىل ميناء عدن، والتأثرّي الكبرّي إللمارات والمجلس عىل ميناء مدينة المكال،]64] وسيطرة احلوثيني عىل موائن 
احلديدة ورأس عيىس والصليف.]65] ويف حفل حظي بتغطية إعالمية واسعة، افتتح ابن عديو المرحلة األوىل من بناء 
الميناء يف 13 يناير/ كانون الثاين، مشرّيًا إىل أنه سيتم استخدامه أواًل السترّياد الوقود ثم توسعته الحًقا ليشمل أنواًعا 

أخرى من البضائع التجارية.]66]

رسعان ما أصبح المرشوع مصدر توتر. وبحسب ما ورد، حاول الوزراء الموالون للمجلس االنتقايل يف احلكومة منع السفن 
من الوصول إىل الميناء، زاعمني أنه ال يخضع إلرشاف احلكومة بشكل صحيح، بل إلرشاف السلطات المحلية المتحالفة 
مع اإلصالح.]67] اتهمت وسائل اإلعالم الموالية للمجلس السلطات المحلية بمحاولة استخدام الميناء لتهريب النفط 
واألسلحة بشكل غرّي قانوين.]68] ومع كون الميناء شبه نشط فقط، ألغت السلطات المحلية يف أبريل/ نيسان عقد البناء 
مع رشكة QZY المملوكة لرجل األعمال وحليف هادي أحمد العييس. أشار المسؤولون الذين قابلهم موقع “المصدر 
أونالين” إىل افتقار QZY الواضح إىل اجلدية يف استكمال البناء، فضاًل عن “االنتهاكات العديدة” كأسباب إلنهاء العقد.]69] 
بأعمال تحضرّيية واسعة  الرشكة كانت تقوم  أن   ،QZY نقاًل عن مصدر رسمي يف ومع ذلك، ذكر موقع مأرب برس، 
النطاق وأعمال البنية التحتية للمراحل القادمة من البناء. وقال المسؤول إن QZY اعرتضت عىل “النسبة اخلاصة” اليت 
طالبت بها السلطات المحلية خارج بنود االتفاقية، مشرّيًا إىل أن هذا كان سبب إنهائها.]70] مضيًفا أنه تم استالم شحنة 
وقود واحدة فقط منذ بدء العمل يف الميناء، رغم أن مدى حركة المرور األخرى لم يتضح. أدى اخلالف وانعدام الشفافية 

المحيطة بالعمليات يف الميناء، إىل احتجاجات شعبية ضد ابن عديو ومسؤولني آخرين موالني إللصالح.]71]

https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens- ،2021 62] فرناندو كارفاخال، “شبوة: وسط عاصفة اليمن”، العريب اجلديد، 2 نوفمرب/ ترشين الثاين[
storm

https://www.sabanew.net/story/ ،2021 63] “وصول أول سفينة وقود إىل ميناء النفط التجاري لقانا يف شبوة”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 10 يناير/ كانون الثاين[
;ar/70662

]64] بينما حافظ محافظ حرضموت فرج سلمان البحسين عىل عالقات ودية مع المملكة العربية السعودية، شهد دوره القيادي العسكري تعاونًا أوثق مع اإلماراتيني، ال سيما 
اإلرشاف عىل قوات النخبة احلرضمية المدعومة من اإلمارات العربية المتحدة والموالية للمجلس االنتقايل اجلنويب. انظر: آدم بارون ومنذر باسلمة، “حالة حرضموت: هل يمكن 

https://tcf.org/content/report/case-hadhramaut-can-local-ef- . ،2021 20 أبريل/ نيسان  للجهود المحلية تجاوز االنقسامات يف زمن احلرب يف اليمن؟” مؤسسة القرن،
forts-transcend-wartime-divides-yemen/?session=1

https://alsharaeanews. ،2020 65] “التحالف يحتجز شحنة األموال اليت وصلت ميناء المكال ويودعها يف خزائن فرع البنك المركزي اليمين”، الشارع نيوز، 30 يونيو/ حزيران[
com/2020/06/30/21412/؛ كييس كومبس، مجد إبراهيم، ونارص اخلليفي، “شبوة: تقدم رغم االضطرابات يف محافظة الهويات المتنازعة”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 

https://sanaacenter.org/publications/analysis/11930 ،2020 19 نوفمرب/ ترشين األول

https://www.sabanew. ،2021 66] “محافظ شبوة يفتتح المرحلة األوىل من مرشوع ميناء قنا وتفريغ أول شحنة وقود، ” سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 13 يناير/ كانون الثاين[
;net/story/ar/70833

https://almasdaronline.com/ ،2021 67] “انقسام يف مجلس الوزراء عىل خلفية تشغيل ميناء “قنا” يف شبوة.. والرئاسة تتدخل”، المصدر أونالين، 18 يناير/ كانون الثاين[
articles/213577

https://www.alroeya.com/60- ،2021 68] عمر حسن، “لـ»تهريب األسلحة والنفط«.. إخوان اليمن يخططون إلنشاء ميناء يف شبوة”، الرؤية، 19 يناير/ كانون الثاين[
63/2191718

https:// ،2021 69] “مسؤول محيل يف شبوة يكشف لـ “المصدر أون الين” األسباب الرئيسية لقرار إلغاء عقد الرشكة المشغلة لميناء قنا، ” المصدر أونالين، 12 أبريل/ نيسان[
almasdaronline.com/articles/221568؛ المكتب اإلعالمي لمحافظة شبوة، منشور عىل موقع فيسبوك، “تنفيذية شبوة تناقش عدًدا من التقارير وقضايا اخلدمة والتطوير، 
” 11 أبريل/ نيسان https://www.facebook.com/shabwagio/posts/278133537314378 ،2021؛ الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء للدراسات، “السلطة المحلية يف شبوة 

https://sanaacenter.org/publications/ ،2021 تلغي اتفاقية تطوير ميناء قنا”، تقرير اليمن، مارس – أبريل 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 مايو / أيار
the-yemen-review/14007#Shabwa

https://marebpress.net/ .2021 تعلن تمسكها بحقوقها القانونية”، مأرب برس، 12 أبريل/ نيسان )QZY( 70] “قرارات جديدة لمحافظ شبوة تخص ميناء قنا ورشكة[
news_details.php?lng=arabic&sid=173392

https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens- ،2021 71] فرناندو كارفاخال، “شبوة: وسط عاصفة اليمن”، العريب اجلديد، 2 نوفمرب/ ترشين الثاين[
storm

https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
https://www.sabanew.net/story/ar/70662
https://www.sabanew.net/story/ar/70662
https://tcf.org/content/report/case-hadhramaut-can-local-efforts-transcend-wartime-divides-yemen/?session=1
https://tcf.org/content/report/case-hadhramaut-can-local-efforts-transcend-wartime-divides-yemen/?session=1
https://alsharaeanews.com/2020/06/30/21412/
https://alsharaeanews.com/2020/06/30/21412/
https://alsharaeanews.com/2020/06/30/21412/
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11930
https://www.sabanew.net/story/ar/70833
https://www.sabanew.net/story/ar/70833
https://almasdaronline.com/articles/213577
https://almasdaronline.com/articles/213577
https://www.alroeya.com/60-63/2191718
https://www.alroeya.com/60-63/2191718
https://almasdaronline.com/articles/221568
https://almasdaronline.com/articles/221568
https://www.facebook.com/shabwagio/posts/278133537314378
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Shabwa
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Shabwa
https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=173392
https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=173392
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
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حركة�االحتجاجات�يف�شبوة�وسقوط�ابن�عديو
اجلنويب ضد  االنتقايل  المجلس  يدعمها  مزتايد  بشكل  نشطة  احتجاجية  حلركة  كانت شبوة مرسًحا   ،2021 عام  طوال 
فعلت  كما  االضطرابات،  يف  االقتصادية  األوضاع  وتدهور  قنا  ميناء  حول  اجلدل  ساهم  إللصالح.  الموالية  السلطات 
العوامل العسكرية، بما يف ذلك التوتر بني القوات الموالية إللصالح والقوات المدعومة من اإلمارات يف بلحاف ومخيم 
العلم وتوغل احلوثيني يف شبوة )انظر: الرصاع يف شبوة(. اندلعت عدة اشتباكات بني قوات األمن والمتظاهرين. زعمت 
السلطات المحلية أنها كانت تمنع المسلحني المدعومني من المجلس االنتقايل من زعزعة االستقرار يف المحافظة، بينما 

زعم المتظاهرون أن احلكومة تقمع المظاهرات السلمية.]72]

اشتدت االحتجاجات منذ سبتمرب/ أيلول، عندما سيطرت قوات احلوثيني عىل مديريات بيحان وعني وعسيالن يف شمال 
الموالية اللنتقايل  غرب شبوة كجزء من هجومها يف مأرب )انظر: “الطريق إىل مدينة مأرب“(. صّورت وسائل اإلعالم 
اخلسائر عىل أنها نتيجة تهميش اإلصالح لقادة عسكريني مؤهلني لصاحل الموالني للحزب، أو حىت كجزء من اتفاق رسي 
مع احلوثيني.]73] عىل الرغم من ورود أنباء عن احتجاجات يف جنوب وغرب شبوة، ظهرت منطقة نصاب كنقطة محورية 
بعد عودة الشيخ عوض بن الوزير العولقي، عضو الربلمان عن حزب المؤتمر ومستشار الرئيس هادي الذي كان يعيش 
يف اإلمارات يف أكتوبر/ ترشين األول.]74] نظم العولقي عدة احتجاجات دعت إىل اإلطاحة بالسلطات الموالية إللصالح، 
بما يف ذلك تجمع كبرّي استقطب احلشود من مختلف أنحاء شبوة يف 16 نوفمرب/ ترشين الثاين.]75] ورغم أن المجلس 
االنتقايل دعم هذه االحتجاجات واستفاد من اإلطاحة بابن عديو، إال أن العولقي لم يعرب رصاحة عن دعمه للمجلس. 

وبداًل من ذلك، ندد بالسلطات المحلية وشدد عىل رضورة توحيد كل الشبوانيني ضد التهديد اخلاريج لغزو احلوثيني.

استمرت االحتجاجات حىت شهر ديسمرب/ كانون األول، كما أعادت القوات المدعومة من اإلمارات التموضع من جنوب 
مدينة احلديدة، وتحولت اللشتباك مع قوات احلوثيني يف شبوة بعد أن وافقت الرياض عىل رشط إمارايت باستبدال ابن 

عديو.

]72] اللجنة األمنية بمحافظة شبوة، صورة منشورة عىل موقع الفيسبوك، “بيان صادر عن اللجنة األمنية بمحافظة شبوة بشأن أحداث منطقة عبدان بمديرية نصاب، 26 
يونيو/ حزيران https://www.facebook.com/photo/?fbid=331272725221195&set=pcb.331272815221186 ،2021؛ “ترصيح هام للمتحدث الرسمي للمجلس االنتقايل 

https://stcaden.com/ ،2021 حول ممارسات اإلرهاب والرتويع اليت تقوم بها مليشيات اإلخوان ضد أبناء شبوة”، الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل، 26 يونيو/ حزيران
news/15082

https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens- ،2021 73] فرناندو كارفاخال، “شبوة: وسط عاصفة اليمن”، العريب اجلديد، 2 نوفمرب/ ترشين الثاين[
https://aden24.net/news/124876 2021 رئيس انتقايل شبوة يكشف السبب الرئييس يف سقوط مديريات بيحان” عدن 24، 8 نوفمرب/ ترشين الثاين“ ;storm

]74] أبو بكر الشمايح، “القوات المناهضة للحوثيني تفشل يف التوحد يف شبوة”، تقرير اليمن، أكتوبر/ ترشين األول 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 4 نوفمرب/ ترشين 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Shabwa ،2021 الثاين

]75] كييس كومبس، “تزايد الضغط عىل محافظ شبوة لتقديم استقالته”، تقرير اليمن، نوفمرب 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 9 ديسمرب/ كانون األول 2021، 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Shabwa

جندي ينظر نحو عتق من منطقة الصوت يف هضبة حرضموت، محافظة شبوة، 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2020. الصورة ملركز صنعاء. التقطها سام تارلينج.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#lsraa-fy-shbw_64
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ltryq-l~-mdyn-m-rb_47
https://www.facebook.com/photo/?fbid=331272725221195&set=pcb.331272815221186
https://stcaden.com/news/15082
https://stcaden.com/news/15082
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
https://aden24.net/news/124876
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Shabwa
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Shabwa
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وعني  المحافظ  منصب  من  عديو  ابن  وعزل  السعوديني  لرعاته  هادي  الرئيس  رضخ  األول،  كانون  ديسمرب/  أواخر  يف 
العولقي. وعىل الرغم من أن هادي عرض علنًا عىل ابن عديو منصب مستشار رئايس -يف لفتة متكررة للحلفاء المخلوعني 
فيهم شخصيات  بمن  والمعتقلني،  المحتجني  إطالق رساح  العولقي يف  بدأ  أسبوع،  ذلك.]76] يف غضون  األخرّي  -رفض 

مؤيدة للمجلس االنتقايل وأعضاء من قوات النخبة الشبوانية المدعومة من اإلمارات.

أُعيد تشكيل هذه القوات يف يناير/ كانون الثاين 2022 باسم قوات دفاع شبوة وتولت السيطرة عىل مواقع يف جميع 
أنحاء المحافظة، بينما شنت كتائب العمالقة هجوًما عىل بيحان ومأرب )انظر: “الرصاع يف شبوة“(.]77] اعترب المحللون 
رحب  ذلك،  غضون  ويف  اإلمارات.  لدولة  وانتصارًا  تهميًشا،  يزداد  الذي  اإلصالح  حلزب  كبرّية  رضبة  بمثابة  التطور  هذا 

المجلس االنتقايل بتعيني العولقي محافظ لشبوة.]78]

اإلصالح:�البحث�عن�حلفاء
يف حني كان حزب اإلصالح ظاهريًا حزبًا سياسيًا، إال أن العام العصيب الذي عاشه كان نتيجة إىل حد كبرّي أللحداث يف 
ساحة المعركة. حيث كان أداء الوحدات العسكرية احلكومية الموالية له ضعيًفا ضد احلوثيني، وأهمها يف مأرب وكذلك 
أيًضا يف محافظيت تعز وشبوة )انظر: “الهجمات احلكومية الفاشلة” و” هجوم بيحان وتداعياته“(. ألقى أنصار اإلصالح 
باللوم بشأن الصعوبات العسكرية اليت يواجهها احلزب عىل ضعف الدعم من التحالف الذي تقوده السعودية والشيطنة 
الرصيحة للحزب من ِقبل اإلمارات والمجلس االنتقايل وقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صاحل، ابن شقيق الرئيس 
الراحل عيل عبدالله صاحل. كان هذا هو احلال بشكل خاص يف شبوة، حيث أثار الرتاجع الرسيع إللصالح من ثالث مناطق 
العسكرية، إىل  )انظر: “الرصاع يف شبوة“(.]79] مهدت اإلخفاقات  بأنه متحالف مع احلوثيني  اتهامات  البالد  شمال غرب 
جانب مزاعم الفساد واالحتجاجات االقتصادية، الطريق إلقالة واستبدال المحافظ الموايل إللصالح ابن عديو. وظلت 
االنقسامات داخل احلزب تحت السيطرة عىل مدار العام، إال أن بوادر مبكرة برزت عىل احتمال قيام األعضاء بالرتيث يف 

رهاناتهم مع تراجع النفوذ السيايس والعسكري إللصالح.

ال تزال مدينة مأرب والمناطق الريفية اليت تسيطر عليها احلكومة يف المحافظة معقل سلطة إللصالح، الذي يسيطر 
أعضاؤه عىل اإلدارة المحلية وقوات األمن. ومع ذلك، فإن تقدم احلوثيني يف مأرب أواخر عام 2021 )انظر: “الطريق إىل 
الموالية  القوات  الذي شنته  آذار  الدعم اإلقليمي والقبيل. ويف تعز، فشل هجوم مارس/  مدينة مأرب“( كلف اإلصالح 
للحكومة يف النهاية يف احلصول عىل الكثرّي من السيطرة، وعىل مدار العام تعقدت اجلهود الذي يبذلها التحالف بسبب 

المصاحل الذاتية لكل طرف وانعدام الثقة بني األطراف )انظر: “جبهة تعز“(.

العام  وأمينه  اليدومي  محمد  احلزب  رئيس  مثل  القدامى،  األعضاء  ويعترب  علنية.  احلزب  داخل  االنقسامات  تكن  لم 
عبدالوهاب اآلنيس، العالقة مع السعودية -حيث يقيم كالهما -مهمة وشكاًل من أشكال احلماية للحزب.]80] ويف حني 
أن السعوديني أنفسهم غرّي مستعدين للوثوق يف اإلصالح بشكل كامل، إال أنهم يعلمون أن الدعم المستمر للجماعة 
يمنعها من أن تصبح أداة قطرية. إال أن القادة من جيل الشباب، مثل النائب حميد األحمر، أو حمود المخاليف، الرئيس 
السابق للمقاومة المناهضة للحوثيني يف تعز، أقرب إىل قطر، والتمويل القطري للمنظمات اإلعالمية ومعسكرات تدريب 
المليشيات غرّي الرسمية يتدفق من خاللهم. ينبع اهتمام الدوحة بهذه المعسكرات التدريبية، واإلصالح بشكل عام، من 

الرغبة يف أن يكون لها وكيل محيل يمكن حشده، إذا لزم األمر، للتأثرّي عىل األحداث بما يتماىش مع أهدافها.]81]

https://www.bloomberg.com/news/arti- ،2021 76] محمد حاتم، “الرئيس اليمين يقيل محافظ شبوة الغنية بالنفط”، بلومربغ، 25 ديسمرب/ كانون األول[
cles/2021-12-25/yemen-president-fires-governor-of-oil-rich-shabwa-province

https://south24.net/news/news. ،2022 77] “انطالق معركة تحرير شبوة: اسرتاتيجية جديدة للتحالف والقوات اجلنوبية”، جنوب 24، 1 يناير/ كانون الثاين[
php?nid=2359

]78] “المجلس االنتقايل اجلنويب يرحب بالقرار التوافقي بتعيني عوض محمد العولقي محافظا لمحافظة شبوة”، الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل اجلنويب، 25 ديسمرب/ كانون 
https://stcaden.com/news/16412 ،2021 األول

https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-ye- ،2021 79] فرناندو كارفاخال، “شبوة: وسط عاصفة اليمن”، العريب اجلديد، 2 نوفمرب/ ترشين الثاين[
mens-storm؛ “ما حقيقة التفاهمات بني حزب اإلصالح وأنصار الله حول مأرب وشبوة؟” سبوتنيك، 29 سبتمرب/ أيلول sputniknews.com/20210929. ،2021/ما-حقيقة-

html.1050291307–التفاهمات-بني-حزب-اإلصالح-وأنصار-الله-حول-مأرب-وشبوة؟

]80] محمد اليدومي، “بال حدود: محمد اليدومي يكشف العالقة بني عيل عبد الله صاحل واحلوثيني ودورها يف إثارة االضطرابات يف اليمن”، مقابلة أجراها أحمد منصور، بال حدود، 
اجلزيرة، 12 سبتمرب/ أيلول، https://www.youtube.com/watch?v=eyPcFfpzENQ ،41:58 ،2021؛ مطهر الصفري، “حالة استثنائية: العالقات السعودية مع حزب اإلصالح 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/exceptional-case-saudi-rela- ،2021 26 يوليو/ تموز  اليمين”، معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن،
tions-yemens-islah-party

https://sanaacenter.org/publications/analy- ،2021 81] خالد فاروق، “تعز: معقل الميليشيات غرّي النظامية”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 سبتمرب/ أيلول[
sis/15055

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#lsraa-fy-shbw_64
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#hjwm-byhn-waawqbh_66
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#lsraa-fy-shbw_64
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ltryq-l~-mdyn-m-rb_47
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ltryq-l~-mdyn-m-rb_47
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#jbh-taaz_53
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-25/yemen-president-fires-governor-of-oil-rich-shabwa-province
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-25/yemen-president-fires-governor-of-oil-rich-shabwa-province
https://south24.net/news/news.php?nid=2359
https://south24.net/news/news.php?nid=2359
https://stcaden.com/news/16412
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
http://sputniknews.com/20210929
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
https://www.youtube.com/watch?v=eyPcFfpzENQ
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/exceptional-case-saudi-relations-yemens-islah-party
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/exceptional-case-saudi-relations-yemens-islah-party
https://sanaacenter.org/publications/analysis/15055
https://sanaacenter.org/publications/analysis/15055
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يف الوقت احلايل، يبدو أن حزب اإلصالح مرتبط بالرئيس هادي. ويمثل هادي الرشعية المستمرة للحكومة اليمنية اليت 
ينتمي إليها اإلصالح. اإلصالح مهم أيًضا لهادي، حيث يمكن االعتماد عىل احلزب يف تقديم عدد كبرّي من المقاتلني والدعم 
اجتماعات بني  تأكدت شائعات عن  األول،  احلزب يفكر يف خياراته. ففي ديسمرب/ كانون  أن  يبدو  السيايس. ومع ذلك، 
شخصيات اإلصالح واحلوثيني عندما نرش قيادي حويث صورًا للقاء مع فتيح العزب، وهو عضو قيادي يف اإلصالح كان 
قد سجنه احلوثيون سابًقا.]82] ويف حني أن حدوث صفقة بني احلوثيني واإلصالح قد تبدو بعيدة المنال، يبدو أن احلزب 
يفكر يف خطواته التالية يف ضوء القوة المزتايدة للقوات المدعومة من اإلمارات، مثل قوات العمالقة وقوات المقاومة 
الوطنية التابعة لطارق صاحل. فلكل من صاحل والمجلس االنتقايل مصلحة يف إضعاف حزب اإلصالح. وال يمكن المبالغة 
يف أهمية مأرب لهذه الديناميكية؛ فإذا وجد اإلصالح نفسه يفقد السيطرة عىل المحافظة لصاحل القوات المدعومة من 

اإلمارات، فقد يزتايد خوفه من استهدافه، مما قد يمهد الطريق لصفقة محتملة مع احلوثيني.

قوات�صالح�تدخل�املعركة�السياسية
الـ  األشهر  احلكومة طوال  الفنية تحت سيطرة  الناحية  لليمن من  الغريب  الساحل  كان  احلديدة،  اجلنوب من مدينة  إىل 
المشرتكة  القوات  البحر األحمر تحت سيطرة  الواقعة عىل طول  المنطقة  الواقع، كانت هذه  العام. ويف  11 األوىل من 
المدعومة من اإلمارات، وهي مجموعة شاملة تتكون من عدة ميليشيات متمزية تم تشكيلها يف األصل من أجل هجوم 
التحالف عام 2018 عىل مدينة احلديدة. منذ إنشائها، ادعت القوات المشرتكة، علنًا عىل األقل، أنها منظمة غرّي سياسية 

مكرسة لهزيمة جماعة احلوثيني. إال أن ذلك بدأ يتغرّي عام 2021.

يف 25 مارس/ آذار، أعلنت قوات المقاومة الوطنية، إحدى مجموعات القوات المشرتكة المدعومة من أبو ظيب، تشكيل 
مكتب سيايس يف المخا. وبدا أن هذه اخلطوة تشرّي إىل الطموحات السياسية المزتايدة لها وتحديًدا تلك اخلاصة بزعيمها 
الغريب يف  الساحل  لتوفرّي كيان يمثل  السيايس، عىل تشكيله  المكتب  طارق صاحل.]83] وشدد صاحل، يف رشحه حليثيات 
المفاوضات. وقال إنه لم يكن من المفرتض أن يحل محل حزب المؤتمر احلاكم السابق يف اليمن، والذي ال يزال عضًوا فيه. 

إال أن المؤتمر انقسم إىل عدة فصائل مختلفة يف السنوات األخرّية.]84]

]82] عيل القحوم، منشور عىل موقع تويرت، “يف لقاء جمعنا اليوم مع الدكتور فتيح العزب والربوفيسور عيل جباري، وهم من قيادات اإلصالح المتواجدين يف صنعاء”، 29 
https://twitter.com/alialqhoom/status/1476288256161497103 ،2021 ديسمرب/ كانون األول

https://alsahil.net/news8448.html ،2021 83] “المقاومة الوطنية تعلن إشهار مكتبها السيايس – نص البيان”، الساحل الغريب، 25 مارس/آذار[

https://sanaacenter.org/ ،2021 84] طارق صاحل، “معركة كل اليمنيني ضد االنقالب احلويث” – مقابلة مع طارق صاحل، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 19 مايو/ أيار[
publications/main-publications/14185

املدينة القدمية وميناء املخا كام تظهر يف 17 كانون الثاين / يناير 2021 من مسجد الشاذيل التاريخي باملدينة // صورة ملركز صنعاء تصوير أنور الرشيف

https://twitter.com/alialqhoom/status/1476288256161497103
https://alsahil.net/news8448.html
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/14185
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/14185
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دبلوماسية وسياسية. وقاد صاحل وفًدا  أنشطة  الوطنية يف  المقاومة  انخرطت قوات  السيايس،  المكتب  تأسيس  بعد 
إىل روسيا يف يونيو/ حزيران، حيث زعمت وسائل اإلعالم أنه قدم التماًسا إىل موسكو للمساعدة يف رفع عقوبات األمم 
باإلمارات،  المنفى  الراحل يف  للرئيس  األكرب  االبن  أحمد عيل، دون جدوى.]85] وكان األخرّي وهو  ابن عمه،  المتحدة ضد 
ويعيش تحت اإلقامة شبه اجلربية منذ عام 2015. كما رحبت قوات المقاومة الوطنية علنًا بتعيني المبعوث اخلاص اجلديد 
أللمم المتحدة هانز غروندبرغ يف أغسطس/ آب.]86] التقى طارق صاحل بغروندبرغ يف المخا يف 11 نوفمرب/ ترشين الثاين 
خالل جولة األخرّي لمحافظة تعز، قبل أيام فقط من انسحاب القوات المشرتكة بشكل غرّي متوقع من مدينة احلديدة 
)انظر: “جبهة احلديدة“(.]87] وقالت األمم المتحدة يف وقت الحق إنها لم تتلق أي إشعار مسبق باالنسحاب. وأعربت قوات 
المقاومة الوطنية علنًا عن تضامنها مع كل من احلكومة اليمنية والمجلس االنتقايل، ودعت إىل تشكيل جبهة موحدة 

ضد قوات احلوثيني.]88]

وبينما يعترب صاحل وقوات المقاومة الوطنية نفسيهما ممثلني للساحل الغريب، إال أن هذا االدعاء لم يمر بال نزاع. ففي 
السنوات األخرّية، حاول صاحل تهميش حركة مقاومة تهامة المحلية لتعزيز موقفه، مما أدى إىل استمرار المظاهرات.]89] 
ويف يناير/ كانون الثاين 2021، تحولت التوترات إىل نزاع مسلح، حيث اقتتلت قوات المقاومة الوطنية ومقاومة تهامة 
يف المخا، مما أسفر عن مقتل شخصني.]90] وعىل الرغم من عدم اإلبالغ عن اشتباكات أخرى عام 2021، إال أن التوترات 
عادت إىل الظهور بعد انسحاب القوات المشرتكة من احلديدة يف نوفمرب/ ترشين الثاين، واليت تنازلت فعليًا عن معظم 
محافظة جنوب احلديدة لقوات احلوثيني. ودانت مقاومة تهامة االنسحاب ووصفته بأنه “غامض وغرّي مربر” نظرًا لتأثرّيه 
الضار عىل السكان المدنيني المحليني.]91] كما اشتبكت القوات الموالية لطارق صاحل مع زيد اخلرج، وهو شيخ قبيل بارز 
وتاجر يف المخا وله نصيب كبرّي من عمليات التهريب عىل الساحل الغريب.]92] ففي أبريل/ نيسان، أفادت التقارير أنهم 
اقتحموا مزنل اخلرج واختطفوا شقيقه بعد أن منع اخلرج صاحل من عقد فعالية إللعالن عن إنشاء مكتب سيايس محيل 

لقوات المقاومة الوطنية.]93]

نضاالت�السلطة�الشرقية:�املهرة�وسقطرى�وحضرموت
كان الرصاع عىل السلطة بني احلكومة المعرتف بها دوليًا والمجلس االنتقايل اجلنويب والمجموعات المحلية واضًحا يف 
محافظات أقىص رشق اليمن طوال عام 2021. ففي وقت مبكر من العام، دعا التحالف القبيل احلرضمي الرئيس هادي إىل 
إنشاء “إقليم حرضموت”، والذي سيشمل محافظات حرضموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى.]94] كان هذا الطلب 
يحمل إشارة للنظام الفيدرايل الذي تصوره مؤتمر احلوار الوطين، والذي اختتم أعماله عام 2014 بقيادة هادي. ومع ذلك، 

]85] محمد عبد الله “طارق صاحل يف روسيا.. ما الهدف من الزيارة؟”، المشاهد، 12 يونيو/ حزيران https://almushahid.net/80426 ،2021/؛ طارق محمد صاحل، منشور عىل 
https://twitter.com/tarikyemen/sta- ،2021 11 يونيو/ حزيران  موقع تويرت، “لقد كان لقاء مثمرًا مع صديقنا سرّييج فرّيشينني، نائب وزير خارجية االتحاد الرويس”،

https://www.albaud4.net/ ،2021 ؛ “طارق صاحل رئيس المكتب السيايس للمقاومة الوطنية يصل موسكو”، البعد الرابع، 11 يونيو/ حزيرانtus/1403445525668581381
news/11873

https://alsahil.net/news11914.html ،2021 86] “المكتب السيايس للمقاومة الوطنية يرحب بتعيني المبعوث األممي اجلديد إىل اليمن، ” الساحل الغريب، 8 أغسطس/ آب[

]87] االنتقايل طالبه بتعديل القرار رقم 2216، واحلوثيون طالبوه بوقف »العدوان« واإلصالح طالبه بالبدء من حيث انتهى سابقوه. ترحيب محيل ونصائح للمبعوث اجلديد، 
المصدر أونالين، 8 أغسطس/ آب https://almasdaronline.com/articles/231678 ،2021؛ طارق محمد صاحل، منشور عىل موقع تويرت، “اليوم، يف المكتب السيايس للمقاومة 

https://twitter.com/tarikyemen/ ،2021 الوطنية يف المخا، استقبلت سعادة هانز غروندبرغ، مبعوث األمني العام أللمم المتحدة إىل اليمن، ” 10 نوفمرب/ ترشين الثاين
status/1458438723939483653

]88] “طارق صاحل يدعو القوى الفاعلة لتوحيد اجلهود إلعادة الدولة… نحن مع الرشعية ولن نكون خارج إطارها ونريد أن ننشط فيها”، المصدر أونالين، 28 أكتوبر/ ترشين األول، 
https://south24.net/ ،24 ؛ فريدة أحمد، “قراءة يف الرشاكة بني طارق صاحل والمجلس اجلنويب االنتقايل”، جنوبhttps://almasdaronline.com/articles/239576 ،2021

news/news.php?nid=2208

https://www.mei.edu/ ،2021 89] “المظالم اليت تعود إىل قرن من الزمان تستمر يف التفاقم يف منطقة تهامة اليمنية”، معهد الرشق األوسط، 14 أكتوبر/ ترشين األول[
publications/century-old-grievances-continue-fester-yemens-tihama-region

https://debriefer.net/en/news-22344.html ،2021 90] “الوساطة العسكرية تنهي اخلالف المسلح بني القوات اليمنية”، ديربيفر، 9 يناير/ كانون الثاين[

https://www.alayyam.info/ ،2021 91] “المقاومة التهامية تستنكر انسحاب القوات من احلديدة عىل حساب أبناء المنطقة”، األيام، 15 نوفمرب/ ترشين الثاين[
news/8T49EP9G-BD93R8-AC64

https:// ،2021 92] ماجد المذحيج، “الساحل الغريب يف اليمن: نظرة يف السياسة والمجتمع واحلرب عىل البحر األحمر”، مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية. 24 مايو/ أيار[
sanaacenter.org/publications/analysis/14282

]93] “بعد خالفات بني الطرفني، قوات طارق تهاجم مزنل أبرز منارصيه يف المخا”، تعز اليوم، 5 أبريل/ نيسان https://taiztoday.net/2021/04/05 ،2021/بعد-خالفات-بني-
https:// ،2021 الطرفني-قوات-طارق-تهاجم/؛ “حرصي وانفراد.. هكذا تحول مزنل زيد اخلرج بعد اقتحامه من قبل قوات طارق صاحل يف المخا”، كريرت سكاي، 7 أبريل/ نيسان

cratersky.net/posts/61694

https://twitter.com/Dr_E_Kendall/sta- ،2021 94] إلزيابيث كيندال، “يجب أن توجه األنظار اىل التوتر يف رشق اليمن، ” منشور عىل تويرت، 8 فرباير/ شباط[
tus/1358752357199343617

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#jbh-lhdyd_75
https://almushahid.net/80426/
https://almushahid.net/80426/
https://twitter.com/tarikyemen/status/1403445525668581381
https://www.albaud4.net/news/11873
https://twitter.com/tarikyemen/status/1403445525668581381
https://www.albaud4.net/news/11873
https://alsahil.net/news11914.html
https://almasdaronline.com/articles/231678
https://twitter.com/tarikyemen/status/1458438723939483653
https://twitter.com/tarikyemen/status/1458438723939483653
https://south24.net/news/news.php?nid=2208
https://almasdaronline.com/articles/239576
https://south24.net/news/news.php?nid=2208
https://www.mei.edu/publications/century-old-grievances-continue-fester-yemens-tihama-region
https://www.mei.edu/publications/century-old-grievances-continue-fester-yemens-tihama-region
https://debriefer.net/en/news-22344.html
https://www.alayyam.info/news/8T49EP9G-BD93R8-AC64
https://www.alayyam.info/news/8T49EP9G-BD93R8-AC64
https://sanaacenter.org/publications/analysis/14282
https://sanaacenter.org/publications/analysis/14282
https://taiztoday.net/2021/04/05
https://cratersky.net/posts/61694
https://cratersky.net/posts/61694
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1358752357199343617
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1358752357199343617
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رفض المجلس االنتقايل الدعوات إىل هيكل دولة فيدرايل موحد، ويسعى بداًل من ذلك إىل إنشاء دولة جنوبية مستقلة 
عىل غرار جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة اليت كانت تشمل هذه المحافظات.]95]

أصبحت سقطرى بؤرة توتر خاصة بعد استيالء المجلس االنتقايل عىل األرخبيل يف صيف عام 2020. ففي 28 مارس/ 
آذار، اعتقلت قوات المجلس متظاهرين تابعني للجنة االعتصام السلمي ألرخبيل سقطرى، واليت تعارض التحالف بقيادة 
السعودية وقوات المجلس المدعوم إماراتيًا.]96] ويف 15 مايو/ أيار، اعتقلت قوات المجلس الشيخ القبيل السقطري البارز 
التايل، احتجزت  التدخل اإلمارايت والسعودي يف سقطرى.]97] ويف الشهر  عيل سليمان بعد أن دعا إىل احتجاجات ضد 

قوات المجلس الناشط عبدالله بدأهن ألربعة أيام بعد أن انتقد عىل فيسبوك النفوذ اإلمارايت.]98]

يف 8 يونيو/ حزيران، أعلن رجل األعمال والسيايس البارز يف المهرة عبدالله بن عفرار عن خطط إلطالق خدمة العبّارات 
ضمتها  اليت  السابقة،  وسقطرى  المهرة  لسلطنة  زعيم  آخر  نجل  عفرار،  آل  اشرتى  وسقطرى.  وحرضموت  المهرة  بني 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1967، سفينة عبّارة طولها 40 مرتًا بمساعدة السلطان العماين الراحل قابوس 
المهرة وسقطرى،  المتنافسة يف  السياسية  المصاحل  بعناية عرب  ابن عفرار  المايض، تعمق  العقد  بن سعيد. وعىل مدى 
بهدف تعزيز مكانته وربما إقامة منطقة حكم ذايت داخل حدود السلطنة اليت حكمتها عائلته منذ القرن السادس عرش 

)انظر: “خالفات بني سلييل قبيلة مهرية تكشف التنافس اخللييج يف رشق اليمن”(. 

يف 2 نوفمرب/ ترشين الثاين، دعا وزير االقتصاد العماين سعيد محمد الصقري إىل إحياء خطط بناء خط أنابيب للنفط 
والغاز يربط حقول النفط السعودية بمحطة تصدير عىل الساحل اجلنويب لسلطنة عمان عىل بحر العرب.]99] وعارضت 
القوات  انتشار  أعقاب  يف  تشكلت  واليت  لمسقط،  والموالية  المهرة  يف  للسعودية  المناهضة  االحتجاجية  اجلماعات 
استيقظت  )انظر: “هل  مماثل عرب محافظتها.  أنابيب  لبناء خط  يُشاع عن خطط  ما  بشدة  المحافظة،  السعودية يف 

الرياض من حلمها بأنشاء أنبوب نفط يف المهرة؟”(.

]95] عىل سبيل المثال انظر، ميساء شجاع الدين، “الفيدرالية يف اليمن: محّفز للحرب، واقع احلارض والمستقبل احلتمي”، مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية، 28 فرباير/ شباط 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7124 ،2019; “ترصيح المتحدث الرسمي باسم المجلس االنتقايل بشأن ترصيحات وزير اإلعالم والثقافة والسياحة”، 

https://en.stcaden.com/news/9817 ،2021 الموقع الرسمي للمجلس االنتقايل اجلنويب، سبتمرب/ أيلول

https://sanaacenter.org/publications/ ،2021 96] “عقد عىل الربيع العريب – تقرير اليمن، مارس – أبريل ″2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 مايو/ أيار[
the-yemen-review/14007

https://twitter.com/MllerQuentin/sta- ،2021 97] كوينتني مولر، “وفًقا لعدة مصادر يف سقطرى ]بالفرنسية[، ” منشور عىل تويرت، 15 مايو/ أيار[
tus/1393579070533869571

jpeg.ly/Emc6 ،2021 98] “اليمن: االنفصاليون يطلقون رساح ناشط معارض إللمارات يف سقطرى”، العريب اجلديد، 11 يونيو/ حزيران[

https://en- ،2021 99] مرّيزا اخلوالدي، “الوزير العماين لـ” الرشق األوسط: حان الوقت إلحياء نقل النفط السعودي إىل بحر العرب”، الرشق األوسط، 2 نوفمرب/ ترشين الثاين[
glish.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-saudi-oil-arabian-sea

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#Mahri_scions
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Mahra_pipeline
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Mahra_pipeline
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7124
https://en.stcaden.com/news/9817
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007
https://twitter.com/MllerQuentin/status/1393579070533869571
https://twitter.com/MllerQuentin/status/1393579070533869571
http://jpeg.ly/Emc6
https://english.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-saudi-oil-arabian-sea
https://english.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-saudi-oil-arabian-sea
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االضطرابات�يف�حضرموت
تعد حرضموت أكرب محافظة يف اليمن، وتضم الكثرّي من احتياطي النفط المتبقي يف البالد، وغالبًا ما توصف بأنها منطقة 
تحظى باستقرار نسيب.]100] إال أن هذا التوصيف بدأ يف االنهيار عام 2021، حيث شهدت المحافظة احتجاجات مزتايدة 
وسط تدهور األوضاع االقتصادية.]101] يف البداية كان يُنظر إىل المظاهرات عىل أنها جزء من موجة االحتجاجات األوسع 
يف أنحاء المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة، يف ديسمرب/ كانون األول اتخذت طابًعا حرضميًا واضًحا، مع ظهور حركة 

احتجاج شعبية ظاهريًا تحت شعار “االنتفاضة احلرضمية الثانية”.]102]

وبدعم مجموعة من زعماء القبائل الذين لهم صالت وأهداف سياسية متنوعة، كانت المظالم الموحدة اللنتفاضة تتمثل 
يف أن حرضموت لم تحصل عىل مزايا تتناسب مع الرثوة المتحصل عليها من تصدير نفطها. وعىل الرغم من أن احلكومة 
2017، فقد شهدت المناطق الداخلية للمحافظة  اليمنية منحت حرضموت ٪20 من عائدات النفط المرتبطة بها عام 

بعض أسوأ الرتاجعات يف القوة الرشائية بمناطق سيطرة احلكومة.]103]

يف  بما  تصديرها،  لمنع  النفطية  التحتية  البنية  حول  تفتيش  نقاط  المتظاهرين  إنشاء  احلرضمية  االنتفاضة  شهدت 
الرئيسية يف  البحرية  التصدير  بالقرب من محطة  العيون  المسيلة ومخيم يف  تفتيش متعددة يف حوض  نقاط  ذلك 

حرضموت.]104]

قاد الرد احلكومي عىل االحتجاجات محافظ حرضموت اللواء فرج البحسين، قائد المنطقة العسكرية الثانية للحكومة 
اليمنية وقائد قوات النخبة احلرضمية المدعومة من اإلمارات، واليت تسيطر إىل حد كبرّي عىل ساحل حرضموت.

حاولت السلطات المحلية البقاء عىل احلياد أثناء االشتباكات بني احلكومة والمجلس االنتقايل، لكنها قمعت االحتجاجات، 
قدم  الوقت،  ذات  السيايس.]105]ويف  االستقرار  بزعزعة  االحتجاجات  عندما هددت  الطوارئ  حالة  مرارًا  البحسين  وأعلن 

البحسين نفسه عىل أنه يمثل مظالم حرضموت االقتصادية للحكومة اليمنية.]106]

https://sanaacenter.org/publica- ،2021 100] فارع المسلمي، “لماذا يجب أن تكون المكال عاصمة اليمن”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 9 ديسمرب/ كانون األول[
tions/analysis/15943

https://www.yemenpolicy.org/corrup- ،2021 101] شيماء بن عثمان، “حرضموت: الفساد وعدم االستقرار يغذيان االحتجاجات واالنقسام”، نوفمرب / ترشين الثاين[
/tion-and-instability-in-hadhramaut-are-fueling-vulnerability-and-fragmentation

https://south24.net/news/news.php?nid=2370 ،2022 102] عبد الله الشاذيل، “ماذا وراء إعالن حالة الطوارئ يف حرضموت؟، ” ساوث24، 6 يناير/ كانون الثاين[

]103] “البحسين: احلكومة تحول ألول مرة نسبة حرضموت من عائدات النفط”، الموقع بوست، 3 ديسمرب/ كانون األول https://almawqeapost.net/news/25567 ،2017؛ 
انخفاض أسعار المواد الغذائية يف المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة المعرتف بها دوليا جنبًا إىل جنب مع انتعاش العملة المحلية، شبكة أنظمة اإلنذار المبكر بالمجاعة، 

https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/december-2021 ،2021 ديسمرب/ كانون األول

https://south24.net/news/news.php?nid=2370 ،2022 104] عبد الله الشاذيل، “ماذا وراء إعالن حالة الطوارئ يف حرضموت؟، ” ساوث24، 6 يناير/ كانون الثاين[

https://sanaacenter.org/ypf/ ،2021 105] شيماء بن عثمان، “تنامي االحتجاجات يف حرضموت مع حلول موسم صيف طويل وحار”، منتدى اليمن للسالم، 14 يوليو/ تموز[
/protests-simmer-as-hadramawt-enter-a-long

https://almahriah.net/local/9746 ،2021 106] “حرضموت.. اجتماع موسع يحذر احلكومة من” التمادي يف حرمان المواطنني من حقوقهم”، المهرية نت، 6 أبريل/ نيسان[

املكاًل لياًًل، محافظة حرضموت، 2 أغسطس/آب 2021. الصورة ملركز صنعاء، التقطها أحمد وقاص.

https://sanaacenter.org/publications/analysis/15943
https://sanaacenter.org/publications/analysis/15943
https://www.yemenpolicy.org/corruption-and-instability-in-hadhramaut-are-fueling-vulnerability-and-fragmentation/
https://www.yemenpolicy.org/corruption-and-instability-in-hadhramaut-are-fueling-vulnerability-and-fragmentation/
https://www.yemenpolicy.org/corruption-and-instability-in-hadhramaut-are-fueling-vulnerability-and-fragmentation/
https://south24.net/news/news.php?nid=2370
https://almawqeapost.net/news/25567
https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/december-2021
https://south24.net/news/news.php?nid=2370
https://sanaacenter.org/ypf/protests-simmer-as-hadramawt-enter-a-long/
https://sanaacenter.org/ypf/protests-simmer-as-hadramawt-enter-a-long/
https://sanaacenter.org/ypf/protests-simmer-as-hadramawt-enter-a-long/
https://almahriah.net/local/9746
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التقى البحسين مع قيادة االحتجاج أواخر ديسمرب/ كانون األول واتفقوا عىل معاجلة المخاوف االقتصادية. لكنه أعلن 
حالة الطوارئ مرة أخرى أوائل يناير/ كانون الثاين 2022، بعد أن دعا قادة االحتجاج المرتبطني باالنتقايل إىل تشكيل 
“قوة دفاع حرضموت” خارج سيطرة السلطات المحلية.]107] واستخدم البحسين حركة االحتجاج المتنامية -اليت أفادت 
التقارير أنها أغلقت بحلول منتصف يناير/ كانون الثاين 2022 أكرث من %10 من إنتاج النفط احلكومي -لتقديم مطالب، 

بما يف ذلك زيادة حصة حرضموت من عائدات تصدير النفط من 20 إىل 30%.]108]

السياسة�واحلوكمة�يف�مناطق�سيطرة�احلوثيني
يف الوقت الذي اتسم فيه عام 2021 بالنسبة للحكومة بالضعف واالقتتال الداخيل، كانت سلطات احلوثيني تنضح بالثقة 
اليت نمت فقط مع نجاحهم يف ساحة المعركة )انظر: “الطريق إىل مدينة مأرب“(. وأصبح حكم احلوثيني يف صنعاء آمنًا 
بعد ما يقرب من سبع سنوات من السيطرة عىل معظم شمال اليمن، وبدا االنتصار يف مأرب وشيكًا. ونتيجة لذلك، نفذت 
القيادة احلوثية اجلريئة مرشوعها السيايس برصامة -تحويل اجلمهورية اليمنية اليت قامت بعد ثورة 26 سبتمرب عام 1962 

إىل يشء أقرب إىل اإلمامة الزيدية اليت أطاحت بها الثورة.

يف عهد اإلمامة، كانت السلطة السياسية منوطة باإلمام والنخبة الهاشمية، ممن يزعمون أنهم من نسل النيب محمد. 
ويف عام 2021، تجلت محاولة جماعة احلوثيني إعادة تشكيل الدولة والمجتمع اليمين بمصطلحات طائفية زيدية، حول 
الهاشميني بشكل عام، وعائلة احلوثيني بشكل خاص، تجىل ذلك يف تزايد اضطهاد اخلصوم السياسيني، وتوحيد عائدات 

الدولة والبرّيوقراطية يف أيدي الموالني للحوثيني، وزيادة غرس أيديولوجيتهم.

آليات الدولة لدعم الحوثيني

ال تتسامح سلطات احلوثيني مع النقد وأغلقت بشكل أسايس جميع وسائل اإلعالم المستقلة، مما جعل المعلومات 
المنال. ومع ذلك، يبدو أن عبدالملك احلويث مسؤول  القيادة واألنشطة السياسية صعبة  الموثوقة حول ديناميكيات 
بحزم عن القيادة العليا للجماعة ويمارس سيطرة مبارشة عىل مدينة صنعاء. إال أن بعض اخلالفات سادت يف أسفل 
التسلسل الهرمي للحوثيني: فأحمد حامد، المقرب من زعيم احلوثيني، اكتسب سلطة كبرّية عىل الشؤون اليومية يف 
صنعاء، واليت قيل إنها تثرّي حفيظة قادة حوثيني كبارًا يف بعض األحيان.]109] ومع ذلك، يبدو أن نوًعا ما من التوازن قد 

أبقى أي خالف مفتوح تحت السيطرة.

ويف أسفل التسلسل الهرمي للحوثيني، أصبحت اخلالفات عىل السلطة والموارد علنية. ففي يونيو/ حزيران، تم استبدال 
وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار بعد أيام من اقتحام نائبه عبدالغين المداين مكتبه برجال مسلحني.]110] يف وقت الحق 
من شهر نوفمرب/ ترشين الثاين، خاض المداين عداًء مع أحمد العليي الذي حل محل عبار، عىل ما يبدو كجزء من محاولة 
لتعزيز السيطرة عىل قطاع الكهرباء المربح. والمداين من الموالني للحوثيني من معقل اجلماعة يف محافظة صعدة.]111] 
ويف حني عيّنت اجلماعة غرّي احلوثيني وزراء فخريني يف حكومتها منذ 2016، فقد عيّنت عموًما الموالني لها نوابًا للوزراء 
اللحتفاظ بالسيطرة عىل المؤسسات احلكومية. ومع ذلك، فقد بدأت مؤخرًا يف التخلص من مثل هذه األدوار المتوازية 
وتعيني أشخاص موثوق بهم من معقل احلوثيني. فاعتبارًا من عام 2021، يبدو أن وزارة الداخلية اخلاضعة للحوثيني، اليت 
يديرها عبدالكريم احلويث، عم عبدالملك احلويث، قد دمجت جميع المناصب الرسمية واإلرشافية، عىل الرغم من أن بعض 

الوزارات األخرى تحافظ عىل النظام المزدوج.

يسمح هذا الدمج بمراقبة أكرث رصامة مع قيود أقل. وتمكنت سلطات احلوثيني من تقليص نقاط التفتيش األمنية حول 
صنعاء مع االحتفاظ بسيطرة كبرّية، باستخدام بطاقات الهوية الوطنية المطلوبة لتلقي مخصصات الغاز لتتبع األفراد 

]107] “الهبة، البحسين واالنتقايل.. هذه حقيقة احلراك الدائر يف حرضموت” المصدر أونالين، 9 يناير/ كانون الثاين https://almasdaronline.com/articles/244151 ،2022; عبد 
https://south24.net/news/news.php?nid=2370 ،2022 الله الشاذيل، “ماذا وراء إعالن حالة الطوارئ يف حرضموت؟، ” ساوث24، 6 يناير/ كانون الثاين

https://www.reuters.com/business/energy/can- ،2022 108] “كالفايل الكندية تقول إنها علقت عمليات النفط يف حرضموت اليمنية”، رويرتز، 30 يناير/ كانون الثاين[
adas-calvalley-says-it-suspended-oil-operations-yemens-hadramout-2022-01-30/؛ “اليمن.. محافظ حرضموت يضع رشوطاً للسماح بتصدير النفط اخلام، ” 

https://debriefer.net/news-28556.html ،2022 ديربيفر، 30 يناير/ كانون الثاين

https://sanaacenter.org/publica- ،2021 109] جريجوري د. جونسن، “الرجل األقوى يف صنعاء – لمحة عن أحمد حامد”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 18 مايو/ أيار[
tions/main-publications/14180

/https://aawsat.com/home/article/3293161 ،2021 110] “»إتاوات الكهرباء« يف صنعاء تشعل الرصاع بني قادة االنقالبيني”، الرشق األوسط، 9 نوفمرب/ ترشين الثاين[

/https://aawsat.com/home/article/3293161 ،2021 111]“»إتاوات الكهرباء« يف صنعاء تشعل الرصاع بني قادة االنقالبيني”، الرشق األوسط، 9 نوفمرب/ ترشين الثاين[

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ltryq-l~-mdyn-m-rb_47
https://almasdaronline.com/articles/244151
https://south24.net/news/news.php?nid=2370
https://www.reuters.com/business/energy/canadas-calvalley-says-it-suspended-oil-operations-yemens-hadramout-2022-01-30/
https://www.reuters.com/business/energy/canadas-calvalley-says-it-suspended-oil-operations-yemens-hadramout-2022-01-30/
https://www.reuters.com/business/energy/canadas-calvalley-says-it-suspended-oil-operations-yemens-hadramout-2022-01-30/
https://debriefer.net/news-28556.html
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/14180
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/14180
https://aawsat.com/home/article/3293161/
https://aawsat.com/home/article/3293161/
https://aawsat.com/home/article/3293161/
https://aawsat.com/home/article/3293161/
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عن طريق قواعد البيانات اإللكرتونية المتصلة بالشبكة. وكما أن الكفاءة البرّيوقراطية قد تكون تحسنت أيًضا، حيث تفيد 
الروايات غرّي الرسمية عن عدد أقل بشكل ملحوظ من “الموظفني الوهميني”.

قللت سلطات احلوثيني من أهمية جائحة كورونا، لكن يبدو أنها ترضرت بشدة من تصاعد موجة اإلصابات بالفرّيوس 
بن  عبدالعزيز  بها(  لها )غرّي معرتف  التابعة  احلكومة  رئيس  إصابة  التجاهل(، مع  اسرتاتيجية  )انظر: اليمن وكوفيد19: 
حبتور والكثرّي من القيادات بالعدوى.]112] بني مارس/ آذار ومايو/ أيار، تويف ما ال يقل عن ثالثة من قادة احلوثيني البارزين 
يف صنعاء بسبب كوفيد19، حسبما أفادت التقارير: رئيس قسم التحقيقات اجلنائية يف صنعاء سلطان زابن؛ ووزير النقل 
زكريا الشامي ووالد زكريا اللواء يحىي الشامي.]113] ويف ديسمرب/ كانون األول 2021، نُقل المبعوث اإليراين يف صنعاء، 
حسن إيرلو، إىل بالده، حيث أعلنت احلكومة اإليرانية بعد أيام أنه تويف بسبب فرّيوس كورونا.]114] إيرلو، الذي يُزعم أنه قائد 
يف فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإلسالمي،]115] كان السفرّي األجنيب الوحيد لدى احلوثيني ويعتقد أن لديه نفوذ كبرّي 
يف صنعاء، بما يف ذلك التدخل يف الزناعات الداخلية وتقديم المشورة بشأن الشؤون العسكرية. ولّما أغلقت سفارات 
الدول األخرى خالل معظم فرتة احلرب، كانت السفارة اإليرانية تخضع لعملية تجديد وتوسيع عام 2021، ومن المتوقع 

أن تُعني طهران مبعوثًا جديًدا أوائل 2022.]116]

https://github.com/ ،2022 تم الوصول إليها يف 18 يناير/ كانون الثاين ،CSSE COVID-19 112] “حاالت فرّيوس كورونا المستجد”، بيانات جامعة جونز هوبكزن[
https://www.reuters.com/ ،2021 ؛ فريق رويرتز اليمن، “وفاة وزير بإدارة صنعاء باليمن إثر إصابته بكوفيد ″19-، رويرتز، 21 مارس/ آذارCSSEGISandData/COVID-19

/world/middle-east/minister-sanaa-administration-yemen-dies-covid-19-officials-say-2021-03-21

https://www.arabnews.com/node/1838106/mid- ،2021 113] “وفاة مدير األمن احلويث المتهم باالغتصاب والتعذيب بسبب كوفيد19، ” عرب نيوز، 6 أبريل/ نيسان[
dle-east؛ كييس كومبس، “وفاة وزير النقل احلويث ورئيس أركان اجليش السابق”، تقرير اليمن، مارس – أبريل 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 مايو / أيار 2021، 

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Houthi_territory؛ “وفاة القيادي احلويث حسني زيد بن يحىي يف ظروف غامضة بصنعاء.. برلماين 
قال انه تعرض للسم، ” المصدر أونالين، 17 أبريل/ نيسان https://almasdaronline.com/articles/222020 ،2021؛ “الرئيس المشاط يعزي يف وفاة محافظ أبني حسني 

زيد بن يحىي، سبأ نيوز، 16 أبريل/ نيسان https://www.saba.ye/ar/news3136864.htm ،2021؛ “وفاة القيادي البارز يف جماعة احلويث اللواء يحىي الشامي متأثراً بكورونا”، 
https://debriefer.net/news-24716.html ،2021 ديربيفر، 26 أبريل/ نيسان

https://en.irna.ir/news/84584591/Iran-s-ambassador-to- ،2021 114] “وفاة سفرّي إيران يف اليمن”، وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، 21 ديسمرب/ كانون األول[
Yemen-passes-away

https://home. ،2020 115] “وزارة اخلزانة تفرض عقوبات عىل مبعوث إيران يف اليمن واجلامعة تسّهل التجنيد لقوات القدس”، وزارة اخلزانة األمريكية، 8 ديسمرب/ كانون األول[
treasury.gov/news/press-releases/sm1205

https://www.reuters.com/world/middle-east/ ،2021 116] “إيران ستعلن عن سفرّي جديد يف اليمن بعد وفاة سفرّيها السابق”، رويرتز، 27 ديسمرب/ كانون األول[
/iran-announce-new-ambassador-yemen-after-predecessors-death-2021-12-27

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#lymn-wkwfyd-19-strtyjy-ltjhl_29
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#lymn-wkwfyd-19-strtyjy-ltjhl_29
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://www.reuters.com/world/middle-east/minister-sanaa-administration-yemen-dies-covid-19-officials-say-2021-03-21/
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://www.reuters.com/world/middle-east/minister-sanaa-administration-yemen-dies-covid-19-officials-say-2021-03-21/
https://www.reuters.com/world/middle-east/minister-sanaa-administration-yemen-dies-covid-19-officials-say-2021-03-21/
https://www.arabnews.com/node/1838106/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1838106/middle-east
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Houthi_territory
https://almasdaronline.com/articles/222020
https://www.saba.ye/ar/news3136864.htm
https://debriefer.net/news-24716.html
https://en.irna.ir/news/84584591/Iran-s-ambassador-to-Yemen-passes-away
https://en.irna.ir/news/84584591/Iran-s-ambassador-to-Yemen-passes-away
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1205
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1205
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-announce-new-ambassador-yemen-after-predecessors-death-2021-12-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-announce-new-ambassador-yemen-after-predecessors-death-2021-12-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-announce-new-ambassador-yemen-after-predecessors-death-2021-12-27/
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اليمن�وكوفيد�19استراتيجية�التجاهل
تصاعدت موجة اإلصابات بفرّيوس كورونا )كوفيد 19-( مرتني يف اليمن عام 2021، ولكن حىت عندما ُفرضت قيود مثل 
أصبحت  إليها.  االلتفات  أو  فرضها  يتم  كان  ما  نادرًا  المحدودة،  العمل  المدارس وساعات  وإغالق  الكمامات  استخدام 
اللقاحات متاحة يف الربيع، ولكن بحلول نهاية العام، ظلت اليمن من بني الدول األقل تلقيًحا يف العالم، حيث تم تلقيح 

%1.2 فقط من السكان بشكل كامل.]117]

عليا  دوائر  إىل  أنه وصل  الرغم من  تجاهله، عىل  أو  الوباء  إنكار  بشأن كوفيد19- هي  احلوثيني  كانت سياسة سلطات 
يف السلطة، ولم يتم اإلعالن عن معلومات دقيقة عن احلاالت والوفيات والمستشفيات. ومع ضعف احلكومة اليمنية 
المدعومة دوليًا أو غيابها، اعتمدت جهود اإلبالغ والتخفيف عرب اجلنوب إىل حد كبرّي عىل السلطات المحلية. وإىل جانب 
نقص الفحوصات، ال يزال من غرّي الواضح مدى اخلطورة اليت شكلها تأثرّي كوفيد19- عىل اليمن بعد عامني تقريبًا من 

اإلبالغ عن احلالة األوىل يف أبريل/ نيسان 2020.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 8025 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19- يف اليمن عام 2021 بواقع 1373 حالة وفاة، 
لرّيتفع العدد اإلجمايل الرسمي إىل 10126 حالة إصابة و1984 حالة وفاة. ويف األسابيع األوىل من عام 2022، تجاوز 
العدد اإلجمايل 11000 حالة و2000 حالة وفاة.]118] ال يجري اإلبالغ عن هذه األرقام بصورة كافية نظرًا إلنكار احلوثيني 
انتشار الوباء، ونظام الرعاية الصحية الذي دمرته احلرب، واحلد األدىن من االختبارات، وإحجام الناس، يف بعض األحيان، 
الزيادات  المتناقلة، اتضحت  أو عدم قدرتهم عىل احلصول عىل العالج الطيب ألعراض كوفيد19-. ومن خالل القصص 
أثناء  المحلية يف زيادة أعداد المقابر اليت يتم حفرها،]119] كما دقت منظمات المساعدة الطبية الدولية ناقوس اخلطر 

ارتفاع موجة اإلصابة بالفرّيوس.]120]

وحىت خالل موجات مارس/ آذار – أبريل/ نيسان وسبتمرب/ أيلول، واصل الناس يف جميع أنحاء اليمن روتني حياتهم 
اليت  األخرى،  المعدية  الكولرّيا واألمراض  للخوف من  وأكرث عرضة  للفقر واحلرب  الساحقة  باألعباء  اليومية، منشغلني 
تسببت بفوىض يف اليمن لفرتة أطول بكثرّي من كوفيد19-. قال مسؤول حكومي يف الصحة العامة يف احلديدة إن احلمى 
الفرّيوسية، وليس كوفيد19-، تعترب العبء األول الذي يستنفد طاقات النظام الصيح، ال سيما يف مخيمات النازحني.]121]

https://covid19.who.int/table ،117]“لوحة معلومات فرّيوس كورونا )كوفيد19-( لمنظمة الصحة العالمية، “، منظمة الصحة العالمية[

https://covid19.who.int/region/emro/country/ye ،118]“عالمي – اليمن” منظمة الصحة العالمية[

https://bit.ly/3g1mDlj ،2021 119]“حفارو القبور يف تعز ينهمكون يف العمل مع ارتفاع وفيات كورونا”، وكالة فرانس برس، 7 أبريل/ نيسان[

]120] انظر، عىل سبيل المثال: “التحديث اإلنساين لليمن – العدد 3 مارس/ آذار ″2021، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 3 أبريل/ نيسان 2021، الصفحات 4-5، 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-3-march-2021-enar؛ هناك حاجة ماسة لدعم كوفيد 19- مع اجتياح الموجة الثانية 

https://www.msf.org/covid-19-support-desperately-needed-second-wave-overwhelms-yemen ،2021 لليمن، منظمة أطباء بال حدود، 25 مارس/ آذار

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/whoemcsr434e-eng.pdf ،2021 121] “وضع الكولرّيا يف اليمن، ” منظمة الصحة العالمية، أبريل/ نيسان[

أنصار الحوثيني يحيون املولد النبوي الرشيف يف 18 أكتوبر 2021 يف ساحة السبعني بصنعاء. نظمت جامعة الحويث تجمعات جامهريية عىل مدار العام عىل الرغم من انتشار كوفيد19- // صورة ملركز صنعاء تصوير عاصم البويس.

https://covid19.who.int/table
https://covid19.who.int/region/emro/country/ye
https://bit.ly/3g1mDlj
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-3-march-2021-enar
https://www.msf.org/covid-19-support-desperately-needed-second-wave-overwhelms-yemen
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/whoemcsr434e-eng.pdf
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 ففي أبريل/ نيسان 2021، وخالل تصاعد موجة اإلصابة بفرّيوس كوفيد19-، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 5120 
حالة كولرّيا مشتبه بها، بما يف ذلك ثالث وفيات ذات صلة، يف 19 محافظة.]122]

لم تُفرض أي تدابرّي احرتازية يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون عام 2021، وواصلت السلطات تنظيم التجمعات 
اجلماهرّيية يف صنعاء وخارجها. حيث تجمع اآلالف يف 26 مارس/ آذار رغم الوباء، وهم يهتفون ويلوحون بالفتات أنصار 
آب، نظم  الله يف مسرّية بصنعاء؛ ونظمت مسرّيات مماثلة يف مدن احلديدة، وحجة، وذمار، وتعز.]123] ويف أغسطس/ 

احلوثيون 10 تجمعات حاشدة بمناسبة يوم عاشوراء الشيعي المقدس.]124]

اإلغالق،  الزفاف  قاعات  من  وُطلب  آذار،  مارس/  يف  أخرى  وقيود  المدارس  إغالق  اليمنية  احلكومة  فرضت  اجلنوب،  يف 
حذوها  عدن  يف  المحلية  السلطات  حذت  رسميًا.]125]  التجمعات  تعليق  وتم  الصالة  أوقات  خارج  المساجد  وأُغلقت 
بفرض إغالق جزيئ يف مارس/ آذار وأبريل/ نيسان. وهناك، أعلنت جلنة الطوارئ واالستجابة للكوارث التابعة للمحافظة 
قائمة من اإلجراءات، بما يف ذلك فحص احلمى وتوزيع معقمات اليدين يف كل اجتماع رسمي، ومطالبة احلضور بارتداء 
الكمامات،]126] ولكن من الناحية العملية، نادرًا ما يتم اتباع هذه اإلجراءات أو تنفيذها. يف مديرية ردفان شمال محافظة 
حلج، تابع النشطاء المحليون الوفيات المشتبه بها المرتبطة بكوفيد19-، وسجلوا أكرث من 300 حالة وفاة بني منتصف 
أبوابها خالل شهر  بإغالق  واألسواق  المتاجر  المحلية يف حلج  السلطات  أمرت  كما  نيسان.  أبريل/  ونهاية  آذار  مارس/ 
رمضان الذي بدأ يف منتصف أبريل/ نيسان. لكن اإلغالق كان ساريًا فقط من الساعة 6 صباًحا حىت 5 مساًء، مما جعله 

غرّي فعال إىل حد كبرّي، فخالل شهر رمضان، تقوم األسواق بمعظم أعمالها يف الليل.

المشرتكة  القوات  عليها  تسيطر  اليت  المناطق  يف   2021 عام  أوائل  مؤقتًا  احلديدة  يف  واجلامعات  المدارس  إغالق  تم 
المتحالفة مع احلكومة. ومع ذلك، ظلت المتاجر وأسواق القات مفتوحة يف كل من األجزاء اخلاضعة لسلطة احلكومة 
واحلوثيني من المحافظة عىل حد سواء. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ اخلاصة بكوفيد19- يف اليمن خمس حاالت 
جديدة فقط وثالث وفيات يف احلديدة يف المناطق اليت تسيطر عليها القوات المشرتكة من يناير/ كانون الثاين إىل يونيو/ 
حزيران. إال أن مركز صنعاء تأكد من أن إحدى منشآت احلجر الصيح يف المنطقة استقبلت أكرث من 100 حالة يف األشهر 

الثالثة األوىل من عام 2021 وحده.]127]

 151000 31 مارس/ آذار؛]128] ووصلت شحنة ثانية من  360 ألف جرعة لقاح كوفيد19- يف  تلقى اليمن أول دفعة من 
جرعة يف أغسطس/ آب.]129] وبحلول ديسمرب/ كانون األول 2021، أفادت منظمة الصحة العالمية أنه تم إعطاء 786000 
متأخرة عن  مرتبة  اليمن يف  بالكامل، مما يضع  تم تطعيمهم  السكان(  366000 شخص )%1.2 من  وأن  جرعة فقط 
هيومن  ذكرت  حيث  احلكومة، ]131]  لسيطرة  اخلاضعة  األرايض  عىل  اللقاح  طرح  اقترص  المنطقة.]130]  يف  األخرى  البلدان 
رايتس ووتش أن منظمة الصحة العالمية واحلوثيني لم يتمكنوا من االتفاق عىل بروتوكوالت التوزيع يف الشمال األكرث 

كثافة سكانية.]132]

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/whoemcsr434e-eng.pdf ،2021 122] “وضع الكولرّيا يف اليمن، ” منظمة الصحة العالمية، أبريل/ نيسان[

https://www.youtube.com/watch?v=dfjcm0WC- ،2021 123]“اليمن: مسرّية حاشدة يف صنعاء بمناسبة الذكرى السادسة لبدء احلرب”، روسيا اليوم، 26 مارس/ آذار[
0qA

https://acleddata.com/2021/12/16/religious-repres ،2021 ديسمرب/ كانون األول ACLED، 16 ،”124] “القمع الديين يف عاشوراء: حاالت من البحرين والعراق واليمن[

https://www.arabnews.com/node/1830841/middle-east ،2021 125] “جلنة فرّيوس كورونا يف اليمن تدعو إىل” حالة الطوارئ “، عرب نيوز، 23 مارس/ آذار[

https://alameenpress.info/news/27988 ،2021 126] “المحافظ لملس يصدر قرارات لمجابهة الموجة الثانية من كورونا يف العاصمة عدن”، األمني برس، مارس/ آذار[

]127] مقابلة هاتفية لمركز صنعاء مع مصدر طيب يف احلديدة، يناير/ كانون الثاين 2022.

https://www.unicef.org/press-releases/yemen-re- ،2021 128] “اليمن يتلقى 360,000 جرعة لقاح كوفيد19- من خالل مرفق كوفاكس”، اليونيسف، 31 مارس/ آذار[
ceives-360000-covid-19-vaccine-doses-through-covax-facility

https://www.reuters.com/world/middle-east/ ،2021 ،129] “اليمن تحصل عىل الدفعة األوىل من لقاحات كوفيد19- جونسون اند جونسون”، رويرتز، 29 أغسطس/ آب[
/yemen-gets-first-batch-jj-covid-19-vaccines-2021-08-29

]130] تميل نسب التطعيم الكاملة المذكورة يف بيانات منظمة الصحة العالمية إىل االرتفاع نسبيًا بني دول اخلليج العريب المجاورة لليمن )من 57 بالمائة يف عمان إىل 67 بالمائة 
يف المملكة العربية السعودية و76 بالمائة يف الكويت(، بينما تميل البلدان العربية األخرى إىل االنخفاض إىل ما دون 50 بالمائة العالمية. المتوسط: العراق )15 بالمائة( مرص )23 
بالمائة(، لبنان )29 بالمائة(، األردن )40 بالمائة( وسوريا )5 بالمائة(: “لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية كوفيد19-، ” منظمة الصحة العالمية، تمت الوصول يف 14 يناير/ 

https://covid19.who.int/table ،2022 ،كانون الثاين

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resourc- ،2022 يناير/ كانون الثاين ACAPS، 10“ ،131] “اليمن. كوفيد19-: الوضع احلايل وأسباب الرتدد يف أخذ اللقاحات[
es/20220110_acaps_yemen_analysis_hub_thematic_report_covid-19_and_vaccine_hesitancy.pdf

https://www.hrw.org/news/2021/06/01/ye- ،2021 اليمن: احلوثيون يخاطرون بصحة المدنيني يف كوفيد ″19-، هيومن رايتس ووتش، 1 يونيو/ حزيران“  [132[
men-houthis-risk-civilians-health-covid-19#

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/whoemcsr434e-eng.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dfjcm0WC0qA
https://www.youtube.com/watch?v=dfjcm0WC0qA
https://acleddata.com/2021/12/16/religious-repres
https://www.arabnews.com/node/1830841/middle-east
https://alameenpress.info/news/27988
https://www.unicef.org/press-releases/yemen-receives-360000-covid-19-vaccine-doses-through-covax-facility
https://www.unicef.org/press-releases/yemen-receives-360000-covid-19-vaccine-doses-through-covax-facility
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-gets-first-batch-jj-covid-19-vaccines-2021-08-29/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-gets-first-batch-jj-covid-19-vaccines-2021-08-29/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-gets-first-batch-jj-covid-19-vaccines-2021-08-29/
https://covid19.who.int/table
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220110_acaps_yemen_analysis_hub_thematic_report_covid-19_and_vaccine_hesitancy.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220110_acaps_yemen_analysis_hub_thematic_report_covid-19_and_vaccine_hesitancy.pdf
https://www.hrw.org/news/2021/06/01/yemen-houthis-risk-civilians-health-covid-19#
https://www.hrw.org/news/2021/06/01/yemen-houthis-risk-civilians-health-covid-19#
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لم يكن اختبار وتعقب كوفيد19- موجوًدا فعليًا يف اليمن عام 2021؛ فلم تكن مجموعات االختبار الذايت متاحة ولم يقدم 
سوى عدد قليل من المعامل والمراكز الصحية اختبار اليب يس ار. واقترص اختبار اليب يس ار إىل حد كبرّي عىل اليمنيني 
المسافرين إىل اخلارج، حيث ظل باهظ التكلفة: 28000 – 32000 ريال يمين )60-50 دوالرًا أمريكيًا( لكل اختبار. يف 
صنعاء، تطلبت مراكز االختبار عموًما خطابًا رسميًا من سلطات احلوثيني إلجراء االختبارات للحاالت المشتبه فيها.]133] 
ومما زاد من تعقيد عالج كوفيد19- وتتبعه، خوف المرىض من عواقب السعي للحصول عىل رعاية طبية ألعراض تشبه 
الكورونا، مع شائعة عن تلقي المرىض حلقن مميتة يف المستشفيات اليت هيمنت عىل اخلطاب العام خالل الموجة يف 

مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.]134]

2021، لكن الموظفني  التباعد االجتماعي طوال عام  ارتدى موظفو المنظمات غرّي احلكومية الدولية الكمامات وراقبوا 
احلكوميني والطبيني بدوا أكرث تراخيًا. وازداد األمور سوًءا بسبب اإلجراءات واإلغالقات االنتقائية، مما جعل العديد من 
اليمنيني يف رفض جميع اإلجراءات االحرتازية. وبحلول يونيو/ حزيران، انتهت جميع اإلجراءات الرسمية، عىل الرغم من 
استمرار الناس يف اإلبالغ عن أعراض تشبه الكوفيد19- عىل وسائل التواصل االجتماعي. وظلت المدارس مفتوحة خالل 
موجة سبتمرب/ أيلول. اعتبارًا من أوائل عام 2022، لم يكن هناك تأكيد عىل انتشار متحور أوميكرون يف اليمن، عىل الرغم 

من وجود مخاوف من أنه قد يؤدي إىل موجة رابعة.

تعزيز�السلطة�ونشر�اخلوف
يف عام 2021، استهدفت قوات احلويث بشكل مزتايد النخب الشمالية التقليدية من خالل الرتهيب والسجن واالغتيال. 
والصحفيني  والنشطاء  السياسيني  استُهدف  -فقد  جديدة  ليست  المعارضة  ضد  القمع  حمالت  أن  من  الرغم  وعىل 
أنه حىت  لدرجة  -ازدادت شدته  عام 2014  احلوثيني عىل صنعاء يف  منذ سيطرة  ومحاكمتهم  واحتجازهم  المعارضني 
الوروري يف  الشيخ مصلح  اغتيال  المخاوف  الذين كانوا داعمني للحركة عربوا عن قلقهم. وغذت هذه  القبائل  شيوخ 
عمران، يف فرباير/ شباط، يف كمني يُشتبه يف تدبرّيه من ِقبل جهاز األمن الوقايئ التابع للحوثيني، وهو جهاز مخابرات يتبع 
عبدالملك احلويث مبارشة.]135] وبحسب ما ورد، ظهر التوتر بني الوروري واحلوثيني عام 2019 بعد أن سحب أتباعه من 

جبهات القتال يف صفوف احلوثيني، وهو يف األصل مؤيد للجماعة.

يف سبتمرب/ أيلول، ومع سيطرة مقاتليهم عىل األرض، أعدمت فرقة إعدام تابعة للحوثيني ثمانية رجال وحدثًا يف سن 
التحرير بصنعاء.]136] وصدح صوت الموسيقى، وبثت  أيلول وسط أجواء احتفالية يف ميدان  18 سبتمرب/  المراهقة يف 
أُدين األشخاص  الشاشات الكبرّية اإلعدامات، والتقطت الكامرّيات المشهد، والتقطت الصور لتوزيعها يف المدينة.]137] 
بطائرة مسرّّية عىل  إماراتية  إحداثيات لرضبة  توفرّي  بتهمة  تهامة،  أُعدموا، وجميعهم من منطقة غريب  الذين  التسعة 
احلديدة يف أبريل/ نيسان 2018 أسفرت عن مقتل رئيس المجلس السيايس األعىل للحوثيني، صاحل الصماد. وقد ُحوكموا 
الذي  التعذيب؛ وشوهد عبدالعزيز عيل األسود،  انزُتعت منهم تحت  اعرتافاتهم  أن  األنباء  وأُدينوا بشكل رسي، وأفادت 
يُعتقد أنه كان قارصًا عند اعتقاله، محمواًل عىل األكتاف يف ساحة اإلعدام بسبب شلل واضح.]138] ومع طول مدة اعتقالهم 
2018، مما جعل إعدامهم المفائج أمرًا  كقاعدة عامة، تالىش االهتمام المحيل والدويل إىل حد كبرّي منذ اعتقالهم يف 

مزعًجا بشكل خاص.]139]

]133] مقابلة هاتفية لباحث مركز صنعاء مع مريض تعاىف من إصابة بفرّيوس كورونا المستجد يف اليمن، يوليو/ تموز 2021.

https://www.msf.org/addressing-covid- ،2021 134] “عالج كوفيد19- يف اليمن وسط اخلوف والوصمة والمعلومات المضللة”، منظمة أطباء بال حدود، 11 أغسطس/ آب[
19-yemen-amongst-fear-stigma-and-misinformation

https://almasdaronline.com/ ،2021 135] “مقتل شيخ قبيل يف كمني يف عمران ومصادر تتهم” األمن الوقايئ “للحوثيني بتصفيته”، المصدر أونالين، 4 فرباير/ شباط[
articles/214949

]136] انظر عىل سبيل المثال: “األمني العام يدين بشدة عمليات اإلعدام يف اليمن، والتشكيك يف الزتام حركة احلوثيني بمعايرّي اإلجراءات القانونية بموجب القانون الدويل”، المكتب 
الصحفي أللمم المتحدة، 19 سبتمرب/ أيلول https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20914.doc.htm ،2021؛ “األمم المتحدة والواليات المتحدة والمملكة المتحدة 

https://apnews.com/article/europe-middle-east-united-kingdom-united-nations-ye- ،2021 9 يمنيني”، أسوشيتد برس، 20 سبتمرب/ أيلول  تدين إعدام احلوثيني
men-83a89966643d771527672dc74d96bbb7

https://apnews.com/ ،2021 137] أحمد احلاج وسامي مجدي، “متمردو احلويث اليمنيون يعدمون 9 أشخاص بسبب مقتل مسؤول كبرّي”، أسوشيتد برس، 18 سبتمرب/ أيلول[
article/donald-trump-middle-east-yemen-sanaa-houthis؛ “افتتاحية مركز صنعاء: اإلعدامات العلنية يف صنعاء تنذر بعهد من اإلرهاب يف ظل احلوثيني”، مركز صنعاء 

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15190 ،2021 للدراسات االسرتاتيجية، 4 أكتوبر/ ترشين األول

]138] المرجع السابق؛ وكذلك “جماعة أنصار الله )احلوثيني( المسلحة تنفذ إعداماً وحشياً بعد محاكمات جائرة أمام المحكمة اجلزائية المتخصصة”، مواطنة حلقوق اإلنسان، 23 
/https://mwatana.org/en/unfair-trials ،2021 سبتمرب/ أيلول

https://mwatana.org/ ،2021 139] إللقاء نظرة أعمق عىل عمل وممارسات المحاكم اجلزائية المتخصصة يف اليمن، انظر: “محاكم اإلساءة”، مواطنة، سبتمرب/ أيلول[
wp-content/uploads/2021/09/Courts-for-Abuse-Study-En-.pdf

https://www.msf.org/addressing-covid-19-yemen-amongst-fear-stigma-and-misinformation
https://www.msf.org/addressing-covid-19-yemen-amongst-fear-stigma-and-misinformation
https://almasdaronline.com/articles/214949
https://almasdaronline.com/articles/214949
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20914.doc.htm
https://apnews.com/article/europe-middle-east-united-kingdom-united-nations-yemen-83a89966643d771527672dc74d96bbb7
https://apnews.com/article/europe-middle-east-united-kingdom-united-nations-yemen-83a89966643d771527672dc74d96bbb7
https://apnews.com/article/donald-trump-middle-east-yemen-sanaa-houthis
https://apnews.com/article/donald-trump-middle-east-yemen-sanaa-houthis
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15190
https://mwatana.org/en/unfair-trials/
https://mwatana.org/en/unfair-trials/
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2021/09/Courts-for-Abuse-Study-En-.pdf
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2021/09/Courts-for-Abuse-Study-En-.pdf
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وجاءت أحكام اإلعدام يف خضم حملة قمع أوسع للفنانني والموسيقيني]140] واحتجاز ومحاكمة عارضة األزياء اليمنية، 
انتصار احلمادي، اليت ُحكم عليها يف نوفمرب/ ترشين الثاين بالسجن خمس سنوات بتهمة الفجور. وتم اعتقال ثالث نساء 
العلين من  القتل  أُخريات إىل جانبها وُحكم عليهن بالسجن لمدة ترتاوح بني سنة وخمس سنوات.]141] وزادت عمليات 
القلق عىل آخرين محكوم عليهم باإلعدام يف سجون احلوثيني، من بينهم أربعة صحفيني مسجونني منذ 2015،]142] وأُثرّيت 

النقاشات مجدًدا يف أوساط النخبة التقليدية والفكرية.

التلقني�العقائدي�وجتنيد�األطفال
المدارس  ففي  المعارضة.  وقمع  احلوثيني  دولة  بناء  مع  جنب  إىل  جنبًا  للشباب،  وخاصة  العقائدي،  التلقني  توازى 
والمعسكرات الصيفية والمساجد، تُستخدم الدعاية احلوثية لتمجيد معركة اجلماعة من “أجل االستقالل والدفاع عن 
الوطن”، وكذلك لتجنيد المقاتلني وتوطيد السلطة، بحيث يمكن دمج المدن والمناطق اليت تم االستيالء عليها حديثًا 
ضمن الهيكل اإلداري للحوثيني. ويف مديرية بيحان بشبوة ومديرية حريب بمأرب، اللتني سيطرت عليهما قوات احلوثيني 
يف سبتمرب/ أيلول، استبدل الموالون للحوثيني الدعاة يف المساجد المحلية، “لتجنيد اجلنود ونرش الدعاية احلربية لدعم 
حملتهم المستمرة يف مأرب”.]143] كما اقتحمت القوات الموالية للحوثيني محطة إذاعية يف بيحان كانت تبث عادة برامج 
قرآنية، مجربين إياها عىل التحول إىل الزوامل والقصائد التقليدية اليت أدرجتها جماعة احلوثيني يف جهودها الدعائية، 
وتسجيالت خطب الزعيم احلويث الراحل حسني بدر الدين احلويث.]144] يف محافظة عمران، حيث يرتسخ احلوثيون بشكل 
جيد وتتخذ خطب اجلمعة طابًعا نمطيًا موحًدا، أصدر مكتب األوقاف الموايل للحوثيني لوائح عام 2021 تجعل المساجد 

يف جميع أنحاء المحافظة تحت سيطرتها وتطلب إغالق المساجد غرّي المرصح بها اليت بُنيت حديثًا.]145]

أثار تالعب جماعة احلوثيني المستمر بأنظمة التعليم يف المناطق اخلاضعة لسيطرتها إنذارًا خاًصا عام 2021، إىل جانب 
مخاوف أوسع بشأن القضايا العميقة يف الوصول إىل التعليم عىل الصعيد الوطين. ووفًقا لليونيسف، يُعتقد أن أكرث من 
مليوين طفل يف سن الدراسة يف اليمن غرّي ملتحقني بالمدارس يف عام 2021، ويرجع ذلك أساًسا إىل الرصاع والفقر، أي 
ِضعف ما كان عليه الوضع قبل احلرب.]146] كان القلق عميًقا بني المثقفني اليمنيني من أن استمرار تدهور نظام التعليم 
يف اليمن -الذي دمرته البنية التحتية المترضرة، وعدم دفع رواتب المعلمني وتجنيد األطفال من قبل اجلماعات المسلحة 

-من شأنه أن يزرع بذور الرصاع والتخلف يف األجيال القادمة.

يف شمال اليمن، يُدار التعليم من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم التابعة للحوثيني واليت يديرها يحىي احلويث، شقيق زعيم 
اجلماعة عبدالملك احلويث. وتاريخيًا، كان إنفاق احلوثيني عىل التعليم يف حده األدىن، حيث لم يتقاَض غالبية المعلمني 
رواتب منتظمة منذ أربع سنوات، مما دفع الكثرّيين إىل التوقف عن احلضور إىل العمل.]147] ويف أغسطس/ آب، أعلنت 
رواتبهم  أو نصف  أمريكيًا(  )50 دوالرًا  ريال يمين  ألف   30 إما  المعلمني سيتلقون حوافز شهرية  أن  احلوثيني  سلطات 

العادية ابتداًء من سبتمرب/ أيلول.]148] إال أن هذه المبالغ توقفت بعد الدفعة األوىل.]149]

https://sawahpress.com/en/news/with-threats-and-kidnappings-al- ،2021 140] “بالتهديد واالختطاف.. احلويث يالحق مطريب صنعاء”، سواح، 8 سبتمرب/ أيلول[
/houthi-pursues-sanaa-singers-saudi-news

https://www.bbc.com/news/world-middle- ،2021 141] “سجن عارضة أزياء يمنية بتهمة عمل فاضح من قبل سلطات المتمردين، ” يب يب يس، 8 نوفمرب/ ترشين الثاين[
east-59205765

https://www.arabnews.com/node/1926011/ ،2021 142] سعيد البطاطي، “احلوثيون يعذبون أربعة صحفيني مختطفني، بحسب ذويهم”، عرب نيوز، 10 سبتمرب/ أيلول[
media

]143] مرشوع بيانات مواقع الزناع المسلح وأحداثها، نظرة عامة عىل الدين، 10-4 ديسمرب/ كانون األول 2021، ” مرشوع بيانات مواقع الزناع المسلح واحداثها، 16 ديسمرب/ كانون 
/https://acleddata.com/2021/12/16/acled-religion-overview4-10-december-2021 ،2021 األول

]144] مرشوع بيانات مواقع الزناع المسلح وأحداثها، نظرة عامة عىل الدين، 30 أكتوبر/ ترشين األول5- نوفمرب/ ترشين الثاين 2021، ” مرشوع بيانات مواقع الزناع المسلح 
/https://acleddata.com/2021/11/11/acled-religion-overview30-october-5-november-2021 ،2021 واحداثها، 11 نوفمرب/ ترشين الثاين

]145] المرجع السابق.

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHN- ،5-6 146] “تعطل التعليم: تأثرّي الزناع عىل تعليم األطفال يف اليمن”، اليونيسف، 5 يوليو/ تموز 2021، الصفحات[
#JI1M

#https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHNJI1M ،7 147] “تعطل التعليم: تأثرّي الزناع عىل تعليم األطفال يف اليمن”، اليونيسف، 5 يوليو/ تموز 2021، ص[

https://www.saba.ye/ar/ ،2021 148] “الرتبية تعتمد حافزاً شهرياً للمعلمني بمبلغ 30 ألف ريال ابتداًء من سبتمرب المقبل، ” وكالة سبأ أللنباء )صنعاء(، 14 أغسطس/ آب[
news3151509.htm

]149] وزارة الرتبية والتعليم – اليمن، “وزارة الرتبية تعلن بدء الرصف.” فيسبوك، 19 سبتمرب/ أيلول https://m.facebook.com/story.php?story ،2021_؛ 
https://m.facebook.com/story.php?story_ ،2021 وزارة الرتبية والتعليم – اليمن، “مدير صندوق دعم المعلمني يؤكد الرصف، ” 29 ديسمرب/كانون األول

=fbid=4658677437551332&id
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عىل الرغم من النقص العام يف الموارد، أجرت سلطات احلوثيني تغيرّيات جوهرية يف السنوات األخرّية عىل مناهج اللغة 
أيديولوجية  مع  مواءمتها  أجل  من  اليمنية  المدارس  يف  المستخدمة  والتاريخ  الوطنية  والرتبية  اإلسالمي  والتعليم 
لصاحل   2021-2022 مناهج  من  المرأة  ومشاركة  المدين  والمجتمع  المدنية  احلياة  حول  الدروس  إزالة  وتمت  اجلماعة. 
دروس حول الهوية الوطنية والدفاع عن الوطن والنضال من أجل االستقالل. كما عمل الموالون للحوثيني، المعينون 
كمديرين ومعلمني، كمراقبني لضمان االمتثال.]150] تضمنت التغيرّيات السابقة دمج دروس تُصور استيالء احلوثيني عىل 
صنعاء عام 2014 واحلرب االلحقة عىل أنها ثورة ضد ما يسمونه “التحالف األمرييك الصهيوين”. الدروس المتعلقة بثورة 

اليمن عام 1962 وتأسيس اجلمهورية اليمنية تم حذفها أو استبدالها بدروس حول أئمة اليمن الزيديني.]151]

زاد بشكل  -قد  الذين يحرضونها  األطفال  المراكز -وعدد  أن عدد هذه  يبدو  أرقام موثوقة، ولكن  يصعب احلصول عىل 
وأنهم  لغسيل دماغ  يتعرضون  األوالد  أن  تؤكد  اليت  دوليًا،  المدعومة  احلكومة  وّقدرت  الماضيني.  العامني  ملحوظ يف 
يتلقون تدريبات عىل األسلحة يف المخيمات، أن 250 ألف طفل كانوا يحرضون 3672 مركزًا من هذا القبيل عام 2019.]152] 
يف منتصف عام 2021، ّقدرت منظمة سياج حلماية الطفولة اليمنية أن 6000 مخيم كان يستقبل ضعف هذا العدد من 
األطفال.]153] وقال نائب وزير خارجية احلوثيني، حسني العزي، يف مايو/ أيار، إنه يتوقع حضور ما بني 400 ألف و500 
ألف طالب يف المعسكرات اليت يديرها احلوثيون يف ذلك الصيف.]154] وباإلضافة إىل المعسكرات، تطلب السلطات بانتظام 
من الطالب حضور االحتفاالت واألنشطة اليت يقيمها احلوثيون. حيث تصدر مؤسسة اإلمام الهادي الثقافية الموالية 

للحوثيني مجلة شهرية أللطفال بعنوان اجلهاد تصور األطفال وهم يقاتلون التحالف بقيادة السعودية.]155]

األطفال�اجلنود�يف�اليمن
يف  التجنيد  كان  أرسهم.  يف  أجرًا  يكسبون  الذين  الوحيدون  هم  اجلنود  األطفال  من  العديد  فإن  المدقع،  الفقر  بدافع 
السنوات األخرّية طوعيًا، بموافقة الوالدين، وإجباريًا، من خالل الرتهيب أو االختطاف والتلقني، وفًقا لتقريرين عن تجنيد 
األطفال صدرا عام 2021. تحققت فريق تابع أللمم المتحدة من 861 حالة تجنيد أطفال يف القوات المسلحة خالل عامي 
2019 و2020 )789 فىت و72 فتاة(، مع تجنيد جماعة احلوثيني %70 من األطفال. وتم إرسال 606 من هؤالء المجندين 
األطفال، 115 منهم ترتاوح أعمارهم بني 10 و15 عاًما، والبقية 16 و17 عاًما، إىل القتال الفعيل، وفًقا لتقرير األمني العام 

أللمم المتحدة أللطفال والرصاع المسلح يف اليمن، الصادر يف أغسطس/ آب 2021.]156]

فحص تقرير فرباير/ شباط 2021 الصادر عن منظمتني مقرهما جنيف، المرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان ومنظمة 
سام للحقوق واحلريات، تجنيد األطفال من ِقبل احلوثيني يف 19 محافظة عىل مدار احلرب. سجل تقرير “عسكرة الطفولة”، 
أن 10333 طفاًل، ترتاوح أعمارهم بني 8 و17 سنة، تم تجنيدهم يف المجهود احلريب للحوثيني منذ عام 2014، قائلني إن 
أساليب التجنيد متنوعة، لكن ذلك كان يستهدف األطفال من عائالت فقرّية وجائعة بشكل خاص واليت غالبًا فقدت أحد 
الوالدين المعيل.]157] تم اختطاف بعض األطفال وتم تجنيد آخرين، بأجور شهرية قدرها 150 دوالرًا أمريكيًا أو مبالغ 
نقدية ألرسهم.]158] وأشار التقرير، الذي استند جزئيًا إىل عدد غرّي معلوم من شهادات األطفال، إىل التأثرّيات عىل األطفال، 
بما يف ذلك األفكار االنتحارية والتبول االلإرادي والكوابيس، وأفاد بأن عقوبات عدم تنفيذ األوامر تشمل االعتداء اجلسدي 

واجلنيس والتهديدات بالقتل واحلرمان من الطعام والسجن.]159]

https://sanaacenter.org/ypf/curricu- ،2021 150] منال غانم، “تغيرّيات يف المناهج لصنع جهاديي الغد”، مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية، 5 نوفمرب/ ترشين الثاين[
/lum-changes-to-mold-the-jihadis-of-tomorrow

]151] غانم، “تغيرّيات يف المناهج”. استمر التلقني العقائدي يف المعسكرات الصيفية اليت يديرها احلوثيون، بزعم استخدامها لتجنيد األطفال يف جبهات القتال.

https://almashareq.com/en_GB/articles/ ،2019 152] نبيل عبد الله التميمي، “المخيمات الصيفية احلوثية تعتم مستقبل األطفال: مسؤولون”، المرشق، 29 يوليو/ تموز[
cnmi_am/features/2019/07/29/feature-02

]153] “اليمن: تم تجنيد نصف مليون طفل، ” سياج حلماية الطفولة، 29 يونيو/ حزيران https://seyaj.org/news/p1846.html ،2021؛ قالت منظمة سياج إن أرقامها استندت 
 DW، 2”إىل تقديرات احلوثيني لعدد المخيمات )6000(، وأن كل منها عادة ما يسجل حوايل 100 طفل: “تجنيد األطفال.. انتهاك للطفولة و”تفخيخ” حلارض ومستقبل اليمن

/https://www.dw.com/ar ،2021 يوليو/ تموز

https://twitter.com/hussi- ،2021 154] منشور حسني العزي عىل تويرت، “أتوقع استيعاب ما ال يقل عن 400 ألف إىل 500 ألف طالب يف صيفية هذا العام”، 30 مايو/ أيار[
nalezzi5/status/1399080698502430723

&https://www.google.com/url?sa=t ،155] غانم “تغيرّيات يف المناهج”؛ و “مجلة اجلهاد أللطفال”، صفحة تيليجرام[

https://reliefweb.int/ ،4 .مجلس األمن التابع أللمم المتحدة، 27 أغسطس/ آب 2021، ص ،”)S / 2021/761( 156] “األطفال والزناع المسلح يف اليمن – تقرير األمني العام[
report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar

https://reliefweb.int/sites/reliefweb. ،10 ،8 ،5 157] “عسكرة الطفولة”، المرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان ومنظمة سام للحقوق واحلريات، فرباير/ شباط 2021، ص[
int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf 13 .158] “عسكرة الطفولة” ص[

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf 18 17- 159]“عسكرة الطفولة” ص[
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الحظ فريق العمل التابع أللمم المتحدة انخفاًضا يف عدد احلاالت اليت تم التحقق منها لتجنيد األطفال مقارنة بفرتة 
السنتني السابقة )1266 يف 2018-2017(. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا يشرّي إىل انخفاض فعيل أم أن 
البيانات تعكس قيود الوصول واخلوف المزتايد من االنتقام. إىل جانب القتال يف اخلطوط األمامية، شغل األطفال أدوار 
احلراسة، غالبًا عند نقاط التفتيش العسكرية، باإلضافة إىل التعامل مع األلغام وكحمالني وطهاة؛ وتم استخدام جميع 
الفتيات الـ 72 كجواسيس لتقديم معلومات عن مجتمعاتهن وحث األقارب الذكور عىل االنضمام إىل قوات احلوثيني.]160]

ويف حني أن المعتقدات السياسية والدينية أللطفال لم تلعب سوى دور هاميش يف التجنيد، فإن العوامل االجتماعية 
األخرى، مثل ارتباط األصدقاء واألقارب بمختلف اجلماعات المسلحة، أثرت عىل العديد من األطفال.]161] وإجمااًل، نُسبت 
605 من انتهاكات تجنيد األطفال 2020-2019 اليت تحققت منها األمم المتحدة إىل احلوثيني؛]162] أشار كال التقريرين 
إىل أن احلوثيني غالبًا ما حددوا مجندين محتملني خالل برامج أيديولوجية استمرت أسابيع، ثم أرسلوا هؤالء األطفال 
للتدريب عىل األسلحة وإىل اخلطوط األمامية.]163]]163] كما نسب فريق العمل التابع أللمم المتحدة 171 انتهاكًا للجيش 
اليمين، 52 إىل قوات احلزام األمين، 14 إىل قوات النخبة الشبوانية، وأربعة للمقاومة الشعبية، واثنان للسلفيني وواحد 
للحراك اجلنويب. ولم يتسن تحديد اجلهات المسؤولة عن 12 انتهاكًا.]164] ويف عام 2020، نرشت وزارتا الدفاع والداخلية يف 
احلكومة اليمنية أوامر تحظر رصاحة تجنيد األطفال، وهو تقدم رحب به تقرير األمم المتحدة عىل الرغم من أن تأثرّيها 

لم يتضح بعد.]165] 

غالبًا ما كان تجنيد األطفال يف صميم االنتهاكات األخرى اليت تحقق منها فريق العمل التابع أللمم المتحدة. غالبًا ما 
يُقتل األوالد الذين يشاركون يف القتال الفعيل، أو يقومون بالعمل يف نقاط التفتيش أو إيصال اإلمدادات للمقاتلني، أو 
يصابوا بتشوهات بسبب األلغام، أو الشظايا، أو إطالق النار، أو الرضبات اجلوية. وأشار تقرير األمم المتحدة إىل حالة 
ثالثة صبية جندهم مرشف معسكر صيفي يديره احلوثيون يف صعدة ونُقلوا دون علم عائالتهم إىل مأرب للتدريب عىل 
األسلحة والعمل كحراس للمعسكر. قتلت غارة جوية عىل المخيم األوالد بعد ثالثة أيام. ويف حالة أخرى، ُقتل صيب كان 
قد أمىض عامني عىل اخلطوط األمامية مع القوات احلكومية يف اجلوف، مجنًدا يف سن 14 عام 2018، يف معركة بصاروخ 

حويث يف أكتوبر/ ترشين األول 2020.]166]

تموز  يوليو/  القتال يف  حتفهم يف  لقوا  إنهم  قالوا  111 طفاًل  تضم  قائمة  ومنظمة سام  األورومتوسطي  تقرير  ونرش 
الباحثون إىل إحصائيات رسمية  القائمة اليت حصل عليها  القتال مع احلوثيني. واستندت  أثناء   2020 وأغسطس/ آب 
ترتاوح  ميدانيًا  قائًدا   12 بينهم  عاًما،  و17   11 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  األطفال  وحددت  التقرير،  بحسب  للحوثيني، 

أعمارهم بني 13 و17 عاًما.]167]

إضافة إىل تجنيد األطفال، رصدت فريق العمل التابع أللمم المتحدة قتل أو تشويه 2612 طفاًل ألسباب تتعلق بالزناع 
يف 2020-2019 وحددت المسؤولني يف أكرث من نصف احلاالت بقليل، ويُعزى اجلزء األكرب منها إىل قوات احلوثيني )548(، 
والتحالف )436( والقوات احلكومية اليمنية )217(. ويف حني أن معظم اإلصابات اليت تم التحقق منها من األطفال نتجت 
عن قصف بقذائف الهاون والمدفعية يف المناطق السكنية، إال أن القتال الربي واأللغام ساهما بشكل كبرّي يف اإلصابات. 
كما أشار التقرير إىل اتجاه مزتايد لدهس مركبات عسكرية أللطفال واصطدامها بسيارات المدنيني يف محافظات أبني، 
اُعتقلوا،  عاًما  و17   12 بني  أعمارهم  ترتاوح  فىت   111 أن  المتحدة  أللمم  التابع  العمل  فريق  أفادت  وحلج.  وعدن،  وتعز، 
معظمهم من ِقبل احلوثيني )70 حالة( وكذلك )37 حالة( من ِقبل القوات احلكومية، وقالت إنها سهلت لم شمل العديد 
من األطفال مع عائالتهم. إضافة إىل ذلك، الحظت 14 حادثة عنف جنيس تم التحقق منها ضد الفتيان والفتيات من 
ِقبل القوات المقاتلة، عىل الرغم من أنه لم يتضح ما إذا تم تجنيد األطفال أم ال وكم عددهم. ويُعتقد أن مثل هذا العنف 

اجلنيس ضد األطفال أوسع نطاًقا بكثرّي، مع نقص كبرّي يف اإلبالغ بسبب الوصم واخلوف من االنتقام.]168]

https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar ،4.160] “األطفال والزناع المسلح، ” ص[

https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar ،5.161] “األطفال والزناع المسلح، ” ص[

https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar ،4.162] “األطفال والزناع المسلح، ” ص[

https:// ،5.؛ “األطفال والزناع المسلح، ” صhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf 13 .163]“عسكرة الطفولة” ص[
reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar

https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761- ،4-5.164] “األطفال والزناع المسلح، ” ص[
enar

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf 11 .165] “عسكرة الطفولة” ص[

https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar ،5.166] “األطفال والزناع المسلح، ” ص[

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf 33 28- 167] “عسكرة الطفولة” ص[

https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761- ،6-7.168] “األطفال والزناع المسلح، ” ص[
enar

https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/children-and-armed-conflict-yemen-report-secretary-general-s2021761-enar
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf
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بناء�دولة�احلوثيني�واملجهود�احلربي
عززت سلطات احلوثيني آليات جلمع اإليرادات العامة وتوجيهها وإدارتها كجزء من جهودها لبناء دولة لها. وبعد إضفاء 
الطابع المؤسيس عىل رضيبة اخلُمس بنسبة %20 المفروضة عام 2020، تجمع سلطات احلوثيني مجموعة من الرضائب 
والرسوم، بما يف ذلك الزكاة اإللزامية، وهي شكل تقليدي من أشكال العطاء اخلرّيي اإلسالمي. قال رئيس هيئة الزكاة 
التابعة للحوثيني إنها جمعت أكرث من 65 مليار ريال يمين عام 2020 )حوايل 108 ماليني دوالر أمرييك(.]169] كما فرضت 
سلطات احلوثيني أيًضا رسوًما مختلفة عىل أساس مخصص عىل مدار العام، حيث ورد أن أصحاب األعمال والموظفني 
بأجر أُجربوا عىل دفع إتاوات خاصة بمناسبة ذكرى استيالء احلوثيني عىل صنعاء )21 سبتمرب/ أيلول( ومولد النيب محمد 

)صىل الله عليه وسلم( )18 أكتوبر/ ترشين األول(.

بحلول عام 2021، كان للحوثيني آليات لتوجيه اإليرادات العامة إىل المؤسسات اليت يسيطرون عليها وإدارة مزيانيات 
السلطات المحلية عىل مستوى المديريات والمحافظات.]170] ووصفت لزيا غراندي، المنسقة اإلنسانية السابقة أللمم 
المتحدة يف اليمن ورئيسة المعهد األمرييك للسالم، الرضائب اليت يفرضها احلوثيون بأنها “شديدة القسوة”، ووصفت 
اآلليات اجلديدة للجنة فرعية تابعة للكونغرس األمرييك بأنها “أدوات لتحويل اإليرادات من السلع واخلدمات العامة إىل 
مقاتليهم ويعمدون إىل تخريب رشكات القطاع اخلاص اليت ال تتعاون معهم ويتالعبون بالعملة والسيولة لمصاحلهم 

وليس لمصاحل اليمنيني.”]171]

أُدخل المزيد من الرضائب يف يناير/ كانون الثاين فيما يتعلق بالمعامالت العقارية، حيث فرضت وزارة العدل الموالية 
اخلاصة  والممتلكات  األرايض  مصادرة  وكانت  الملكية.]172]  نقل  قبل  دفعها  يتعنّي  اليت  األرايض  قيمة  رضيبة  للحوثيني 
بشخصيات معارضة للحوثيني، سواء من خالل المصادرة القضائية أو االبزتاز، مصدرًا مهًما إلليرادات.]173] يف نوفمرب/ 
للحوثيني،  التابعة  اللوجسيت  اإلسناد  هيئة  رئيس  الشاعر،  مسفر  صاحل  األمريكية  اخلزانة  وزارة  عاقبت  الثاين،  ترشين 
اجلماعة.]174]  عليها  استولت  أمرييك  دوالر  مليون   100 قيمتها  تجاوزت  أصول  عىل  القضايئ”  “احلارس  بدور  لقيامه 
أيًضا إىل سيطرتهم المزتايدة عىل األرايض اليت احتُفظ بها كأوقاف إسالمية. ويف حالة نادرة من  كما استند احلوثيون 
االحتجاجات واسعة النطاق يف األرايض اليت يسيطر عليها احلوثيون، اندلعت مظاهرات من ِقبل المستأجرين عىل أرايض 
األوقاف يف أغسطس/ آب يف محافظة إب، بعد أن رفع المكتب المحيل اإليجارات بشكل كبرّي. وتم قمع االحتجاجات 
برسعة من ِقبل قوات األمن المحلية.]175] وبحسب وسائل إعالم مناهضة للحوثيني، فإن زيادة اإليجارات كانت محاولة 
الموالني للحوثيني، كما حققت سلطات احلوثيني  إعادة توزيعها عىل  المستأجرين عىل ترك األرض حىت يمكن  إلجبار 

عائدات إضافية بمليارات الرياالت.]176]

https://www.ansarollah.com/ar- ،2021 169] “أبو نشطان يدعو للتكاتف مع هيئة الزكاة والمساهمة يف تنفيذ المشاريع اخلرّيية”، موقع أنصار الله، 21 أبريل/ نيسان[
chives/428043

]170] لزي غراندي، “األزمة يف اليمن”، النص الكامل للشهادة أمام اللجنة الفرعية للعالقات اخلارجية يف مجلس الشيوخ األمرييك حول الرشق األدىن وجنوب آسيا وآسيا الوسطى 
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/042121_Grande_Testimony.pdf ،2021 ومكافحة اإلرهاب، واشنطن، 21 أبريل/ نيسان

]171] المرجع السابق.

]172] عصام صربي، “لماذا منع احلوثيون بيع ورشاء االرايض والعقارات؟، ” المشاهد، 17 يناير/ كانون الثاين https://almushahid.net/71141 ،2021/؛ “مليشيا احلويث تخنق 
صنعاء.. مخطط للسيطرة عىل سوق العقارات”، العربية، 23 نوفمرب/ ترشين الثاين www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2020/11/23 ،2020/ميليشيا-احلويث-

تخنق-صنعاء-مخطط-للتحكم-يف-سوق-العقارات

https://almasdaronline. ،2021 173] “تقرير صحفي: هكذا انقض احلويث و” ساللته “عىل مناصب ومفاصل المؤسسات اإليراداية، المصدر أونالين، 23 يناير/ كانون الثاين[
com/articles/214034؛ “أحدث مهازل السالليني.. قرار حويث بمصادرة مزنل وممتلكات رجل أعمال يف صنعاء بتهمة “المساس باستقالل اجلمهورية اليمنية”، المصدر أونالين، 

https://almasdaronline.com/articles/228159 ،2021 ،26 يونيو/ حزيران

]174] “اخلزانة األمريكية تفرض عقوبات عىل ضابط عسكري حويث كبرّي يرشف عىل استيالء المجموعة عىل ممتلكات المعارضة”، وزارة اخلزانة األمريكية، 18 نوفمرب/ ترشين الثاين 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0495 ،2021

]175] “محتجون يف إب ينددون بممارسات قيادي حويث ويطالبون برحيله”، يمن اتحادي، 26 أغسطس/ آب www.yemenetihadi.net ،2021/عاجل/72598/

]176] “محتجون يف إب يطالبون بإقالة مدير أوقاف عينته مليشيا احلويث، ” اليمن العريب، 26 أغسطس/ آب https://www.elyamnelaraby.com/561612 ،2021/محتجون-
https:// ،2021 يف-إب-يطالبون-بإقالة-مدير-أوقاف-عينته-مليشيا-احلويث؛ “جبايات بالمليارات يفرضها احلوثيون عىل مستأجري أوقاف إب”، المصدر أونالين، 30 أغسطس/آب

almasdaronline.com/articles/233712

https://www.ansarollah.com/archives/428043
https://www.ansarollah.com/archives/428043
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/042121_Grande_Testimony.pdf
https://almushahid.net/71141/
https://almushahid.net/71141/
http://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2020/11/23
https://almasdaronline.com/articles/214034
https://almasdaronline.com/articles/214034
https://almasdaronline.com/articles/228159
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0495
http://www.yemenetihadi.net
https://www.elyamnelaraby.com/561612
https://almasdaronline.com/articles/233712
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التطورات�اإلقليمية�والدولية�عام�2021
إضافة إىل كرثة الفصائل المحلية، ظلت جهات فاعلة إقليمية ودولية متعددة منخرطة يف الزناع اليمين عام 2021. ويف 
مقدمتها السعودية، اليت قادت -إىل جانب اإلمارات -جهوًدا عسكرية خارجية ضد جماعة احلوثيني المسلحة منذ عام 
أنها الداعم اخلاريج الرئييس للحكومة اليمنية. استمرت محاوالت السعودية إلخراج نفسها من الرصاع يف  2015، كما 
السنوات األخرّية يف التعرث. وحافظت محادثات السالم بني السعودية واحلوثيني إىل حد كبرّي عىل نمطها الذي سارت 
عليه لعام 2020، حيث اتفق الطرفان ظاهريًا عىل خطوات نحو وقف التصعيد لكنهما اختلفا عىل الرتتيب الذي سيتم 

تنفيذ تلك اخلطوات به.

ويبدو أن إيران، اخلصم اإلقليمي للسعوديني، مرتسخة بشكل مريح داخل قيادة احلوثيني، حيث أصبح سفرّيها، حسن 
إيرلو، عنرصًا أساسيًا يف المشهد السيايس يف صنعاء حىت وفاته يف ديسمرب/ كانون األول 2021 بفرّيوس كورونا. وتقدم 
إيران الدعم المادي للحوثيني، وهي الدولة الوحيدة اليت اعرتفت بسلطات احلوثيني يف صنعاء باعتبارها احلكومة الرسمية 
لليمن، ومن المرجح أنها قادرة عىل التأثرّي عىل قيادة احلوثيني فيما يتعلق بأي محادثات سالم محتملة. وتحقيًقا لهذه 
الغاية، بُذلت محاوالت إلرشاك إيران يف اجلهود المبذولة لدفع المفاوضات ُقدًما. وزار مبعوثان خاصان أللمم المتحدة 

طهران، وأُجريت مشاورات يف مسقط بمشاركة وزير اخلارجية اإليراين.

حاولت اإلمارات، الدولة اإلقليمية األخرى الوحيدة اليت لعبت دورًا مهًما يف التحالف الذي تقوده السعودية، إعادة تحديد 
دورها من حيث أهدافها اجليوسياسية األوسع نطاًقا. عادت أبو ظيب إىل الرصاع بشكل دراماتييك نهاية عام 2021 مع 
وجود معاقل حكومية غنية بالنفط والغاز كانت مهددة بالسقوط يف أيدي احلوثيني، وعدم قدرة السعودية عىل شن 
من  بسلسلة  الفوز  واستطاعت  شبوة،  يف  مضاًدا  هجوًما  اإلمارات  من  المدعومة  القوات  شنت  فعال.  مضاد  هجوم 
المعارك وقطع خطوط إمداد احلوثيني )انظر: “هجوم بيحان وتداعياته“(. وأجرب استئناف المشاركة اإلماراتية احلوثيني 
عىل االنسحاب من أجزاء من مأرب وغرّّي التوازن السيايس بني الفصائل اليمنية. ساهم ذلك يف الرتاجع الرسيع لنفوذ 
االنتقايل  المجلس  أمام  فرًصا  وخلق  المسلمني،  إللخوان  تابعة  إرهابية  جماعة  اإلمارات  تعتربه  الذي  اإلصالح،  حزب 

اجلنويب المتحالف مع اإلمارات وحزب المؤتمر الشعيب العام لتحسني وضع كل منهما.

بينما كان كل من السعوديني والمجتمع اإلقليمي والدويل األوسع حريصني عىل الُميض ُقدًما يف مفاوضات السالم، بدت 
جماعة احلوثيني راضية عن مواصلة توسيع أراضيها، نظرًا لسلسلة النجاحات اليت حققتها يف ساحة المعركة. ونتيجة 
لذلك، تواصل االتصال، ولكن التقدم الفعيل كان بعيد المنال. فبعد أكرث من ثالث سنوات مع تحقيق القليل مما يمكن 
إظهاره كنتيجة جلهوده المبذولة وفشل المحاولة األخرّية خلطة وقف إطالق النار عىل الصعيد الوطين، استقال مارتن 
غريفيث من منصبه كمبعوث خاص أللمم المتحدة إىل اليمن وانتقل إىل أعىل منصب إنساين أللمم المتحدة يف يوليو/ 
تموز. وحل الدبلومايس السويدي والسفرّي السابق اللتحاد األورويب يف اليمن هانس غروندبرغ محل غريفيث، وقىض ما 
تبقى من عام 2021 يف عقد اجتماعات أولية يف اليمن وحول المنطقة. برزت مشاركة الواليات المتحدة، يف ظل اإلدارة 
اجلديدة للبيت األبيض، بشكل واضح إال أن المراوغة احلوثية أحبطتها فيما يتعلق بمقرتحات خفض التصعيد اليت تقدمت 

بها األمم المتحدة والسعودية وسلطنة عمان.

محادثات السالم السعودية الحوثية: الطريق الطويل إىل املجهول

جرت محادثات القناة اخللفية بني السعودية واحلوثيني بشكل منفصل عن اجلهود اليت تدعمها األمم المتحدة إلرشاك 
احلكومة اليمنية واحلوثيني -لكنها تتداخل يف كثرّي من األحيان مع احلكومة اليمنية وحركة احلوثيني- منذ عدة سنوات، 
وغالبًا ما تقوم مسقط بتيسرّيها. ربما كان أهم ما حققته هذه المحادثات هو الهدنة المؤقتة يف احلرب اجلوية أواخر 
يف  السعودية  بقيادة  للتحالف  اجلوية  الرضبات  من  كل  يف  كبرّي  انخفاض  إىل  أدى  مما   ،2020 عام  وأوائل   2019 عام 
اليمن وهجمات احلوثيني العابرة للحدود عىل السعودية. ومع ذلك، وعىل الرغم من اآلمال يف أن هذا يمكن أن يشكل 
أساًسا خلفض التصعيد عىل نطاق أوسع، فقد تصاعدت الرضبات اجلوية والهجمات العابرة للحدود أوائل عام 2020، ]177] 
عندما سيطر احلوثيون عىل محافظة اجلوف وبدأوا حملتهم العسكرية باتجاه مدينة مأرب. ومنذ ذلك احلني، لم تحقق 

المحادثات أي تقدم ملحوظ.

يف 22 مارس/ آذار 2021، قدم وزير اخلارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، مصحوبًا بضجة إعالمية، مقرتًحا 
إلنهاء احلرب يف اليمن، مع إجراءات يتم تنفيذها بالرتتيب التايل تقريبًا:]178]

https://yemendataproject.org/methodology-1.html ،2021 177] “الغارات اجلوية” المنهجية، مرشوع بيانات اليمن، تم الوصول إليه يف 13 ديسمرب/ كانون األول[

https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/03/23/Full- ،2021 178] “النص الكامل لمبادرة السالم السعودية اجلديدة إلنهاء حرب اليمن، ” العربية، 22 مارس/ آذار[
text-of-Saudi-Arabia-s-new-peace-initiative-to-end-Yemen-war

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#hjwm-byhn-waawqbh_66
https://yemendataproject.org/methodology-1.html
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/03/23/Full-text-of-Saudi-Arabia-s-new-peace-initiative-to-end-Yemen-war
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/03/23/Full-text-of-Saudi-Arabia-s-new-peace-initiative-to-end-Yemen-war
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وقف إطالق نار شامل وخاضع إلرشاف األمم المتحدة يف اليمن.. 1

رفع احلظر اجلزيئ للتحالف بقيادة السعودية عىل ميناء احلديدة، مع إيداع عائدات واردات وقود احلديدة يف حساب . 2
مشرتك بني احلكومة اليمنية واحلوثيني.

السعودية . 3 عليها  توافق  اليت  المدن  إىل  والدولية  اإلقليمية  اجلوية  الرحالت  أمام  الدويل  فتح مطار صنعاء  إعادة 
كالقاهرة وعّمان.

محادثات السالم بني األطراف اليمنية حلل الزناع.. 4

أرادت السعودية هذا التسلسل بالذات، خاصة األحكام المتعلقة بإعادة فتح ميناء احلديدة ومطار صنعاء، ألنها تعترب 
التنقل جًوا وبحرًا دون أي قيود بني مناطق سيطرة احلوثيني وإيران تهديًدا وجوديًا ألمنها القومي.]179]

ورسعان ما رفض احلوثيون االقرتاح السعودي قائلني إنه ال يتضمن “أي جديد”.]180] كان هذا صحيًحا إىل حد ما. فقد 
احلوثيني،  إىل  سابًقا  السعودية  قدمتها  اليت  األساسية  المكونات  نفس  آذار  مارس/  يف  المقدم  السالم  مقرتح  تضمن 
والذين رفضوا التسلسل المقرتح. ويؤكد احلوثيون أن رفع احلظر عن ميناء احلديدة وإعادة فتح مطار صنعاء هي إجراءات 
إنسانية يجب تنفيذها دون قيد أو رشط قبل مناقشة األطراف للهدنة.]181] وافق المسؤولون احلوثيون عىل أن السفن 
اليت تدخل احلديدة ستستمر يف تلقي عمليات التفتيش بموجب آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش اخلاصة باليمن، 
والمعمول بها منذ عام 2016.]182] ويظل موقف القيادة فيما يتعلق بالعالقات المستقبلية مع إيران أقل وضوًحا، وبالنظر 
إىل تأطرّي احلوثيني لمفاوضات السالم عىل أنها بينهم وبني السعودية، فليس من الواضح أيًضا ما إذا كانت الهدنة اليت 

يتصورها احلوثيون ستنهي احلرب يف اليمن أم ال، بدل من أن تكون مجرد تأمني نهاية التدخل السعودي.

يف  ستستمر  األطراف  أن  عبدالسالم،  محمد  اجلماعة،  مفاويض  كبرّي  أكد  السعودية،  للمبادرة  احلوثيني  رفض  رغم 
المحادثات،]183] واستمرت المناقشات جلزء كبرّي من بقية العام. وقال ويل العهد السعودي األمرّي محمد بن سلمان يف 
مقابلة يف أبريل/ نيسان “ال توجد دولة يف العالم تقبل وجود ميليشيا عىل حدودها”، واتهم وزير اخلارجية السعودي ابن 

فرحان احلوثيني بعرقلة التوصل إىل اتفاق يف مايو/ أيار.]184]

الوساطة العامنية ترفع اآلمال لفرتة وجيزة إلبرام اتفاق

بعد أشهر من اجلمود الدبلومايس، أرسلت ُعمان وفًدا للقاء كبار المسؤولني احلوثيني يف صنعاء يف 5 يونيو/ حزيران.]185] 
وُعمان هي العضو الوحيد يف مجلس التعاون اخللييج الذي لم ينضم إىل التحالف الذي تقوده السعودية عام 2015، 
نفسها  وعرض  احلوثيني  المسؤولني  استضافة  اليمين من خالل  الرصاع  كوسيط يف  فرتة طويلة  منذ  نفسها  وقدمت 
كموقع محايد للمحادثات اليت تدعمها األمم المتحدة وكذلك محادثات السعودية مع احلوثيني، فضاًل عن المحادثات 
اليت تشارك فيها مختلف القوى العالمية.]186] وعىل الرغم من أن السعودية اتهمت إيران بتهريب أسلحة إىل احلوثيني عرب 

األرايض العمانية، إال أن عمان نفت بشدة هذه المزاعم، وال تزال السلطنة وسيًطا رئيسيًا يف الرصاع.]187]

https://www.reuters.com/ ،2021 179] عزيز اليعقويب، “كيف تنهي حرب لم تنترص فيها”: احلوثيون اليمنيون يسعون للحصول عىل تنازالت سعودية، رويرتز، 19 مارس/ آذار[
article/yemen-security-usa-int/how-to-end-a-war-you-didnt-win-yemens-houthis-seek-saudi-concessions-idUSKBN2BB1NL

https://www.reuters.com/article/yemen-secu- ،2021 180] عزيز اليعقويب، “السعودية تقرتح وقف إطالق النار يف اليمن، احلوثيون متشككون” ، رويرتز ، 22 مارس/ آذار[
rity-saudi-int/saudi-arabia-proposes-ceasefire-in-yemen-houthis-sceptical-idUSKBN2BE1ZT

]181] اليعقويب “السعودية تقرتح هدنة”.

https://www.vimye.org/ ،2021 182] اليعقويب كيف تنهي احلرب؟ و”حول آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش يف اليمن”، تم الوصول إليه يف 13 ديسمرب/ كانون األول[
about

https://www.reuters.com/article/ye- ،2021 183] “احلوثيون يقولون ال يشء جديد يف مبادرة السالم السعودية، وأنهم سيواصلون المحادثات، ” رويرتز، 22 مارس/ آذار[
men-security-saudi-houthis/houthis-say-nothing-new-in-saudi-peace-offer-will-keep-talking-idUSD5N2EC054

https://www. ،2021 184] “سمو ويل العهد يناقش ما حققته برامج ومشاريع رؤية 2030 خالل السنوات اخلمس الماضية، ” وكالة األنباء السعودية، 28 أبريل/ نيسان[
https://www.youtube.com/ ،2021 ؛ “مقابلة خاصة: وزير الداخلية السعودي األمرّي فيصل بن فرحان”، قناة احلدث عىل اليوتيوب، 19 مايو/ أيارspa.gov.sa/2222226

watch?v=81lJS2_AvdM

https:// ،2021 185] كييس كومبس، “وفد عماين يتوجه إىل صنعاء لتيسرّي محادثات السالم”، تقرير اليمن، يونيو 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 يوليو/ تموز[
sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#International_Developments؛ “احلوثيون يف اليمن يستعدون إلعادة فتح مطار صنعاء، حسب 
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-houthis-gear-up-sanaa-airport-reopening-sourc- ،2021 10 يونيو/ حزيران  المصادر، ” رويرتز،

/es-2021-06-10

https://sa- ،2021 186] غريغوري د. جونسن، “اجلهات الفاعلة األجنبية يف اليمن: التاريخ والسياسة والمستقبل”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 31 يناير/ كانون الثاين[
naacenter.org/publications/main-publications/13042#Oman؛ جورجيو كافرّيو، “أجندة عمان الدبلوماسية يف اليمن”، المركز العريب يف واشنطن العاصمة، 30 يونيو/ 

/https://arabcenterdc.org/resource/omans-diplomatic-agenda-in-yemen ،2021 حزيران

]187] جونسن، “اجلهات الفاعلة األجنبية يف اليمن”.

https://www.reuters.com/article/yemen-security-usa-int/how-to-end-a-war-you-didnt-win-yemens-houthis-seek-saudi-concessions-idUSKBN2BB1NL
https://www.reuters.com/article/yemen-security-usa-int/how-to-end-a-war-you-didnt-win-yemens-houthis-seek-saudi-concessions-idUSKBN2BB1NL
https://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-int/saudi-arabia-proposes-ceasefire-in-yemen-houthis-sceptical-idUSKBN2BE1ZT
https://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-int/saudi-arabia-proposes-ceasefire-in-yemen-houthis-sceptical-idUSKBN2BE1ZT
https://www.vimye.org/about
https://www.vimye.org/about
https://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-houthis/houthis-say-nothing-new-in-saudi-peace-offer-will-keep-talking-idUSD5N2EC054
https://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-houthis/houthis-say-nothing-new-in-saudi-peace-offer-will-keep-talking-idUSD5N2EC054
https://www.spa.gov.sa/2222226
https://www.youtube.com/watch?v=81lJS2_AvdM
https://www.spa.gov.sa/2222226
https://www.youtube.com/watch?v=81lJS2_AvdM
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#International_Developments
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#International_Developments
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-houthis-gear-up-sanaa-airport-reopening-sources-2021-06-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-houthis-gear-up-sanaa-airport-reopening-sources-2021-06-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-houthis-gear-up-sanaa-airport-reopening-sources-2021-06-10/
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/13042#Oman
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/13042#Oman
https://arabcenterdc.org/resource/omans-diplomatic-agenda-in-yemen/
https://arabcenterdc.org/resource/omans-diplomatic-agenda-in-yemen/
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غادر الوفد العماين صنعاء يف 11 يونيو/ حزيران دون تحقيق أي نتائج حاسمة، لكن التفاؤل ظل قائًما طوال الشهر.]188] 
أفادت وكالة رويرتز أن زعيم احلوثيني عبدالملك احلويث تعهد للعمانيني بأن مفاوضات وقف إطالق النار ستبدأ فور رفع 
التحالف الذي تقوده السعودية احلظر المفروض عىل ميناء احلديدة ومطار صنعاء، كما رصح المفاوض احلويث محمد 
عبدالسالم أن وقف إطالق النار الشامل سيشمل “خروج القوى األجنبية من اليمن لتسهيل المفاوضات السياسية”. ومع 

ذلك، سيكون توقيت هذا اخلروج خاضًعا للتفاوض.

مع مرور الوقت وعدم حدوث اخرتاق، تالىش التفاؤل بشأن زيارة الوفد العماين. ويف يوليو/ تموز، نفى وزير اخلارجية 
العماين بدر البوسعيدي تقارير عن اقرتاح مبادرة عمانية إلنهاء الرصاع يف اليمن، قائاًل إن بالده تدعم جهود السعودية 
واألمم المتحدة والواليات المتحدة.]189] وعىل الرغم من عدم إحراز تقدم واضح، ظل البوسعيدي متفائاًل بشكل علين، 
حيث رصح يف أواخر سبتمرب/ أيلول أن احلوثيني لم يرفضوا اجلهود العمانية، وأن “هناك قناعات قوية اآلن لوقف هذه 
تقييم  التشكيك يف  تم  ما  الهدف.”]190] رسعان  هذا  قريبون من  أننا  أعتقد  لذلك  عملية سياسية،  واالنخراط يف  احلرب 
البوسعيدي من ِقبل رئيس المجلس السيايس األعىل للحوثيني مهدي المشاط، الذي قال إن الوفد العماين نقل “كالم 

فارغ” من السعودية يف اجتماعاتهم مع كبار المسؤولني احلوثيني.]191]

محاوالت سعوديةـ  إيرانية لخفض التصعيد

لزنع  2021، يف محاولة  أيار  مايو/  ابتداء من  وإيران  السعودية  المحادثات بني  العراق يف جوالت متعددة من  توسط 
2016، عندما قطع االثنان العالقات  التوترات بشكل خاص منذ عام  القوتني. وارتفعت وترّية هذه  التوترات بني  فتيل 
الدبلوماسية بعد إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر وهجوم المتظاهرين اإليرانيني عىل السفارة السعودية 
يف طهران.]192] ورغم أنها ال تتعلق باليمن حرًصا، ذكرت وكالة رويرتز أن المحادثات تناولت إمكانية أن توقف إيران هجمات 
احلوثيني عىل السعودية مقابل تقديم الدعم يف المفاوضات النووية مع الواليات المتحدة.]193] استمرت المحادثات ألربع 
جوالت، لكنها لم تسفر عن أي نتائج عامة تتعلق باليمن. يف ديسمرب/ كانون األول، عندما طلب سفرّي إيران لدى حكومة 

احلوثيني، حسن إيرلو، اإلجالء من صنعاء، بدا أن هناك انفراًجا دبلوماسيًا مؤقتًا.]194]

الله،]195] يقدم  المستوى مرتبط بشكل وثيق بحزب  إيراين رفيع  إيرلو، وهو ضابط عسكري  أن  يُعتقد عىل نطاق واسع 
الوحيد لدى  السفرّي األجنيب  الدولة لدعم احلوثيني“(. وكان  “آليات  )انظر:  لقيادة احلوثيني عسكريًا وسياسيًا  المشورة 
حكومة احلوثيني )غرّي معرتف بها(، األمر الذي أثار حفيظة خصوم اليمن، كما تكرر ظهوره يف األحداث بصنعاء إىل جانب 
قادة احلوثيني.]196] يف ديسمرب/ كانون األول 2021، ناشد احلوثيون السعودية، اليت تسيطر عىل المجال اجلوي يف صنعاء، 

https:// ،2021 188] كييس كومبس، “وفد عماين يتوجه إىل صنعاء لتيسرّي محادثات السالم”، تقرير اليمن، يونيو 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 يوليو/ تموز[
sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#International_Developments

https://fm.gov.om/inter- ،2021 189] “مقابلة مع وزير اخلارجية بدر البوسعيدي مع جريدة الرشق األوسط”، نص عرب وزارة اخلارجية العمانية، 10 يوليو/ تموز[
/view-with-his-excellency-foreign-minister-badr-albusaidi-with-asharq-al-awsat-newspaper

https://fm.gov.om/a-television- ،2021 190] “مقابلة مع وزير اخلارجية بدر البوسعيدي مع جريدة الرشق األوسط”، نص عرب وزارة اخلارجية العمانية، 14 سبتمرب/ أيلول[
/interview-with-foreign-minister-badr-albusaidi-with-al-arabiya-and-al-hadath-channels

https://www.youtube.com/ ،2021 191] “مقابلة حرصية مع الرئيس مهدي المشاط مع قناة المسرّية بمناسبة ثورة 21 سبتمرب” المشهد اليمين األول، 20 سبتمرب/ أيلول[
watch?v=be4qOHc0Fms

https://apnews.com/article/middle-east-iran-saudi-ara- ،192]قاسم عبد الزهراء، “إيران والسعودية تواصالن محادثات خفض التوتر يف بغداد”، وكالة أسوشيتد برس[
https://www. ،2021 إيران تؤكد المحادثات مع السعودية، وتعد ببذل أقىص اجلهود”، رويرتز، 10 مايو/ أيار“ bia-iraq-tehran-9f6064e5e917df8cd8182839c23b8f27

/reuters.com/world/middle-east/iran-confirms-talks-with-saudi-arabia-promises-best-efforts-2021-05-10

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-confirms- ،2021 193] “إيران تؤكد المحادثات مع السعودية، وتعد ببذل أقىص اجلهود”، رويرتز، 10 مايو/ أيار[
/talks-with-saudi-arabia-promises-best-efforts-2021-05-10

]194] لمزيد من التفاصيل حول المحادثات، انظر: قاسم عبد الزهراء، “إيران والسعودية تواصالن محادثات خفض التوتر يف بغداد”، وكالة أسوشيتد برس، 27 سبتمرب/ أيلول 
https://apnews.com/article/middle-east-iran-saudi-arabia-iraq-tehran-9f6064e5e917df8cd8182839c23b8f27,2021 ،2021؛ “وزير اخلارجية السعودي: 

eign-ئhttps://www.france24.com/en/tv-shows/the-interview/20211113-saudi-for ،2021 سنواصل المحادثات مع إيران’، فرانس 24، 13 نوفمرب/ ترشين الثاين‘
minister-we-will-continue-talks-with-iran؛ “المبعوث السعودي لدى األمم المتحدة: إيران تلعب “ألعابا” يف المحادثات مع المملكة”، رويرتز، 13 ديسمرب/ كانون األول 

/https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-un-envoy-iran-playing-games-talks-with-kingdom-2021-12-13 ،2021

https:// .2020 195] نيد برايس، “النظام اإليراين قام بتهريب حسن إيرلو، عضو يف احلرس الثوري اإليراين مرتبط بحزب الله اللبناين.” تغريدة عىل تويرت، 21 أكتوبر/ ترشين األول[
twitter.com/StateDeptSpox/status/1318889792906690562?s=20

]196] “احلكومة اليمنية تغضب من ترصفات مبعوث إيران إىل صنعاء”، ديربيفر، 7 مايو/ أيار https://debriefer.net/en/news-24937.html, and ،2021 و”احلرس اإليراين 
https://thearabweekly.com/iranian-guards-shed-secre- ،2021 4 يناير/ كانون الثاين  يتخىل عن الرسية ويتباهى بالسيطرة عىل صنعاء من خالل مبعوثه “عرب ويكيل،

cy-flaunt-control-sanaa-through-envoy

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#alyt-ldwl-ldaam-lhwthyyn_28
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#International_Developments
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#International_Developments
https://fm.gov.om/interview-with-his-excellency-foreign-minister-badr-albusaidi-with-asharq-al-awsat-newspaper/
https://fm.gov.om/interview-with-his-excellency-foreign-minister-badr-albusaidi-with-asharq-al-awsat-newspaper/
https://fm.gov.om/interview-with-his-excellency-foreign-minister-badr-albusaidi-with-asharq-al-awsat-newspaper/
https://fm.gov.om/a-television-interview-with-foreign-minister-badr-albusaidi-with-al-arabiya-and-al-hadath-channels/
https://fm.gov.om/a-television-interview-with-foreign-minister-badr-albusaidi-with-al-arabiya-and-al-hadath-channels/
https://fm.gov.om/a-television-interview-with-foreign-minister-badr-albusaidi-with-al-arabiya-and-al-hadath-channels/
https://www.youtube.com/watch?v=be4qOHc0Fms
https://www.youtube.com/watch?v=be4qOHc0Fms
https://apnews.com/article/middle-east-iran-saudi-arabia-iraq-tehran-9f6064e5e917df8cd8182839c23b8f27
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-confirms-talks-with-saudi-arabia-promises-best-efforts-2021-05-10/
https://apnews.com/article/middle-east-iran-saudi-arabia-iraq-tehran-9f6064e5e917df8cd8182839c23b8f27
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-confirms-talks-with-saudi-arabia-promises-best-efforts-2021-05-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-confirms-talks-with-saudi-arabia-promises-best-efforts-2021-05-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-confirms-talks-with-saudi-arabia-promises-best-efforts-2021-05-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-confirms-talks-with-saudi-arabia-promises-best-efforts-2021-05-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-confirms-talks-with-saudi-arabia-promises-best-efforts-2021-05-10/
https://apnews.com/article/middle-east-iran-saudi-arabia-iraq-tehran-9f6064e5e917df8cd8182839c23b8f27
https://www.france24.com/en/tv-shows/the-interview/20211113-saudi
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-un-envoy-iran-playing-games-talks-with-kingdom-2021-12-13/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-un-envoy-iran-playing-games-talks-with-kingdom-2021-12-13/
https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1318889792906690562?s=20
https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1318889792906690562?s=20
https://debriefer.net/en/news-24937.html
https://thearabweekly.com/iranian-guards-shed-secrecy-flaunt-control-sanaa-through-envoy
https://thearabweekly.com/iranian-guards-shed-secrecy-flaunt-control-sanaa-through-envoy
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السماح بإعادة إيرلو إىل الوطن ألسباب طبية.]197] وبعد التدخل العماين والعرايق، نُقل إيرلو من صنعاء عىل منت طائرة 
عسكرية عراقية.]198] وتويف يف طهران بعد بضعة أيام بسبب فرّيوس كورونا.]199] تؤكد إيران أن السعودية ترصفت ببطء 
شديد يف السماح إليرلو بالسفر، ]200] غرّي أن السماح بإجالئه باألساس كان عالمة بارزة عىل وقف التصعيد. ويف حني 
اخلارجية  وزيرا  اجتمع  المستوى،]201]  ومنخفضة  “استكشافية”  بأنها  بغداد  يف  السعودية  اإليرانية  المحادثات  ُوصفت 
اجتماع  إيرلو، عىل هامش  وفاة  إعالن  يومني من  قبل  األول،  كانون  19 ديسمرب/  لفرتة وجزية يف  واإليراين  السعودي 
منظمة التعاون اإلسالمي يف إسالم أباد، باكستان.]202] ولم يُعنّي سفرّي إيراين جديد بحلول نهاية العام.]203] ربما ساهمت 
محاوالت إحداث انفراجة يف العالقات السعودية اإليرانية يف االستعداد اإلقليمي والدويل إلرشاك إيران بشكل مبارش يف 
اجلهود المبذولة إلنهاء احلرب يف اليمن. فغالبًا ما يُنظر إىل إيران عىل أنها تمتلك من النفوذ ما يلزم حلمل القيادة احلوثية 
المتمردة عىل االلزتام بمحادثات السالم، عىل الرغم من تجاهل احلوثيني أللوامر اإليرانية يف المايض.]204] ولهذه الغاية، 
زار مبعوثا األمم المتحدة إىل اليمن احلايل والسابق طهران، وسافر وزير اخلارجية اإليراين آنذاك جواد ظريف إىل مسقط 

للقاء كبرّي المفاوضني احلوثيني، محمد عبدالسالم، أواخر أبريل/ نيسان.]205]

الدعم العسكري اإليراين للحوثيني

المتحدة بشأن  ِقبل األمم  المعنّي من  الدعم العسكري اإليراين للحوثيني مثار جدل. وخلص فريق اخلرباء  لطالما كان 
اليمن يف تقريره الصادر يف يناير/ كانون الثاين 2021 إىل أن “مجموعة مزتايدة من األدلة تشرّي إىل أن األفراد أو الكيانات يف 
]إيران[ تزود احلوثيني بكميات كبرّية من األسلحة.”]206] يف أغسطس/ آب، أعلنت احلكومة اليمنية مقتل خبرّي عسكري إيراين 
مع تسعة مقاتلني حوثيني يف غارة جوية بمحافظة مأرب.]207] وأخرب المبعوث األمرييك إىل اليمن، تيمويث ليندركينغ، 
المرشعني األمريكيني أن دعم طهران للحوثيني “مهم للغاية وقاتل.”]208] وصادرت سفن البحرية األمريكية بشكل دوري 
أسلحة قيل إنها كانت يف طريقها من إيران إىل اليمن، بما يف ذلك شحنة يف ديسمرب/ كانون األول مكونة من 1400 بندقية 

هجومية و226 ألف و600 طلقة ذخرّية.]209]

https://www.tehrantimes.com/news/468287/Iranian-en- ،2021 197] “وفاة المبعوث اإليراين إىل اليمن بسبب كوفيد ″19-، طهران تايمز، 22 ديسمرب/ كانون األول[
https://www.tasnimnews.com/ ،2021 ؛ “إيران ستعني مبعوثاً جديداً إىل اليمن”، وكالة أنباء تسنيم، 28 ديسمرب/ كانون األولvoy-to-Yemen-dies-from-COVID-19

en/news/2021/12/28/2634123/iran-to-appoint-new-envoy-to-yemen

https://www.tehrantimes.com/ ،2021 198] “إيران ستقايض الرياض بسبب التأخرّي المتعمد الذي أدى إىل وفاة السفرّي”، طهران تايمز، 21 ديسمرب/ كانون األول[
news/468359/Iran-to-sue-Riyadh-for-deliberate-delay-that-led-to-ambassador-s

https://www.tehrantimes.com/news/468287/Iranian-en- ،2021 199] “وفاة المبعوث اإليراين إىل اليمن بسبب كوفيد ″19-، طهران تايمز، 22 ديسمرب/ كانون األول[
voy-to-Yemen-dies-from-COVID-19

https://www.tehrantimes.com/ ،2021 200] “إيران ستقايض الرياض بسبب التأخرّي المتعمد الذي أدى إىل وفاة السفرّي”، طهران تايمز، 21 ديسمرب/ كانون األول[
news/468359/Iran-to-sue-Riyadh-for-deliberate-delay-that-led-to-ambassador-s

https://www.reuters.com/world/middle-east/ ،2021 201] “السعودية تؤكد اجلولة األوىل من المحادثات مع احلكومة اإليرانية اجلديدة”، رويرتز، 3 أكتوبر / ترشين األول[
saudi-confirms-first-round-talks-with-new-iranian-government-2021-10-03/; قاسم عبد الزهراء، “إيران والسعودية تواصالن محادثات خفض التوتر يف بغداد”، 

وكالة أسوشيتد برس،

https://www.tehrantimes.com/ ،2021 202] “وزيرا اخلارجية اإليراين والسعودي يعقدان اجتماعاً موجزاً يف باكستان، ” طهران تايمز، 20 ديسمرب/ كانون األول[
news/468269/Iran-Saudi-Arabia-FMs-hold-brief-meeting-in-Pakistan

https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/12/28/2634123/ ،2021 203] “إيران ستعني مبعوثاً جديداً إىل اليمن”، وكالة أنباء تسنيم، 28 ديسمرب /كانون األول[
iran-to-appoint-new-envoy-to-yemen

https://sanaa- ،2021 204] غريغوري جونسن، “اجلهات الفاعلة األجنبية يف اليمن: التاريخ والسياسة والمستقبل”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 31 يناير/ كانون الثاين[
center.org/publications/main-publications/13042#Iranجونسن، “اجلهات الفاعلة األجنبية يف اليمن”.

https://www.reuters.com/article/us- ،2021 205] “المبعوث اخلاص أللمم المتحدة غريفيث يف إيران ألول مرة لمناقشة أزمة اليمن: متلفز، رويرتز، 7 فرباير/ شباط[
iran-yemen-un/u-n-envoy-griffiths-in-iran-for-first-time-to-discuss-yemen-crisis-tv-idUSKBN2A707I؛ “”ظريف يلتقي بمبعويث األمم المتحدة إىل 
https://www.tehrantimes.com/news/461779/Zarif-meets-with-UN-envoys-for-Yemen-and- ،2021 اليمن وأفغانستان”، طهران تايمز، 8 يونيو/ حزيران

https://www.tehrantimes.com/ ،2021 ؛ “دبلومايس إيراين و مبعوث األمم المتحدة يناقشان التطورات يف اليمن”، طهران تايمز، 2 نوفمرب/ ترشين الثاينAfghanistan
news/466616/Iran-diplomat-UN-envoy-discuss-developments-in-Yemen؛ “ظريف يدعم وقف إطالق النار يف اليمن يف محادثات مع زعيم احلوثيني، ” فرانس 24, 

https://www.france24.com/en/middle-east/20210429-iran-s-zarif-backs-yemen-ceasefire-in-talks-with-houthi-leader ،2021 29 أبريل/ نيسان

]206] “رسالة مؤرخة يف 22 يناير/ كانون الثاين 2021 من فريق اخلرباء المعين باليمن موجهة إىل رئيس مجلس األمن، ” فريق خرباء األمم المتحدة المعين باليمن، 25 يناير/ كانون 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_79_E.pdf ،2 .الثاين 2021، ص

]207] معمر اإلرياين، منشور عىل موقع تويرت، “-1 مقتل المدعو حيدر سرّيجان أحد اخلرباء االيرانيني ومعه تسعة آخرين ومنهم موىس القحازي وأحمد السحاري “ينتحلون رتبة 
عقيد “يوم أمس، إثر غارة جوية لتحالف دعم الرشعية عىل مواقع مليشيا احلويث يف جبهة رصواح بمحافظة مأرب، يؤكد حجم ومستوى االنخراط اإليراين ودورها المزعزع ألمن 

واستقرار اليمن، “21 أغسطس/ آب https://twitter.com/ERYANIM/status/1428888622388940802 ،2021; “اإلرياين: مقتل خبرّي إيراين يف مأرب يعكس دور طهران 
https://www.sabanew.net/story/ar/78350 ،2021 المزعزع لليمن، ” سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 21 أغسطس/ آب

https://www.reuters.com/world/middle-east/ ،2021 208] “الواليات المتحدة تقول إن دعم إيران للحوثيني يف اليمن “مهم وفتاك”، رويرتز، 21 أبريل/ نيسان[
/us-says-iran-support-yemens-houthis-significant-lethal-2021-04-21

]209] “البحرية األمريكية تقول إن شحنة أسلحة كبرّية من إيران إىل المتمردين احلوثيني يف اليمن تمت مصادرتها من سفينة “بال جنسية”، أخبار يس يب إس، 23 ديسمرب/ كانون 
/https://www.cbsnews.com/news/us-navy-siezes-weapons-iran-yemen-war-houthi-rebels-arabian-sea ،2021 األول

https://www.tehrantimes.com/news/468287/Iranian-envoy-to-Yemen-dies-from-COVID-19
https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/12/28/2634123/iran-to-appoint-new-envoy-to-yemen
https://www.tehrantimes.com/news/468287/Iranian-envoy-to-Yemen-dies-from-COVID-19
https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/12/28/2634123/iran-to-appoint-new-envoy-to-yemen
https://www.tehrantimes.com/news/468359/Iran-to-sue-Riyadh-for-deliberate-delay-that-led-to-ambassador-s
https://www.tehrantimes.com/news/468359/Iran-to-sue-Riyadh-for-deliberate-delay-that-led-to-ambassador-s
https://www.tehrantimes.com/news/468287/Iranian-envoy-to-Yemen-dies-from-COVID-19
https://www.tehrantimes.com/news/468287/Iranian-envoy-to-Yemen-dies-from-COVID-19
https://www.tehrantimes.com/news/468359/Iran-to-sue-Riyadh-for-deliberate-delay-that-led-to-ambassador-s
https://www.tehrantimes.com/news/468359/Iran-to-sue-Riyadh-for-deliberate-delay-that-led-to-ambassador-s
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-confirms-first-round-talks-with-new-iranian-government-2021-10-03/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-confirms-first-round-talks-with-new-iranian-government-2021-10-03/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-confirms-first-round-talks-with-new-iranian-government-2021-10-03/
https://www.tehrantimes.com/news/468269/Iran-Saudi-Arabia-FMs-hold-brief-meeting-in-Pakistan
https://www.tehrantimes.com/news/468269/Iran-Saudi-Arabia-FMs-hold-brief-meeting-in-Pakistan
https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/12/28/2634123/iran-to-appoint-new-envoy-to-yemen
https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/12/28/2634123/iran-to-appoint-new-envoy-to-yemen
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/13042
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/13042
https://www.reuters.com/article/us-iran-yemen-un/u-n-envoy-griffiths-in-iran-for-first-time-to-discuss-yemen-crisis-tv-idUSKBN2A707I
https://www.reuters.com/article/us-iran-yemen-un/u-n-envoy-griffiths-in-iran-for-first-time-to-discuss-yemen-crisis-tv-idUSKBN2A707I
https://www.tehrantimes.com/news/461779/Zarif-meets-with-UN-envoys-for-Yemen-and-Afghanistan
https://www.tehrantimes.com/news/466616/Iran-diplomat-UN-envoy-discuss-developments-in-Yemen
https://www.tehrantimes.com/news/461779/Zarif-meets-with-UN-envoys-for-Yemen-and-Afghanistan
https://www.tehrantimes.com/news/466616/Iran-diplomat-UN-envoy-discuss-developments-in-Yemen
https://www.france24.com/en/middle-east/20210429-iran-s-zarif-backs-yemen-ceasefire-in-talks-with-houthi-leader
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_79_E.pdf
https://twitter.com/ERYANIM/status/1428888622388940802
https://www.sabanew.net/story/ar/78350
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-says-iran-support-yemens-houthis-significant-lethal-2021-04-21/
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-says-iran-support-yemens-houthis-significant-lethal-2021-04-21/
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-says-iran-support-yemens-houthis-significant-lethal-2021-04-21/
https://www.cbsnews.com/news/us-navy-siezes-weapons-iran-yemen-war-houthi-rebels-arabian-sea/
https://www.cbsnews.com/news/us-navy-siezes-weapons-iran-yemen-war-houthi-rebels-arabian-sea/
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نفت إيران بشكل روتيين أنها تقدم مساعدة عسكرية مبارشة للحوثيني. لكن يف أبريل/ نيسان، تحدث ضابط يف فيلق 
القدس باحلرس الثوري اإليراين اجلرنال رستم قاسمي علنًا عن قيام طهران بتوفرّي عدد صغرّي من المستشارين العسكريني 
لتعطيل  محاولة  كانت  بأنها  التكهنات  أثار  مما  ترصيحاته،  عىل  قاسمي  وأرص  للحوثيني.]210]  األسلحة  وتكنولوجيا 
المحادثات السعودية اإليرانية. وغرد قاسمي بأن منتقديه “منخرطون يف لعبة المفاوضات غرّي المثمرة لدرجة أنهم نسوا 
احلويث ترصيحات  للحوثيني محمد  األعىل  السيايس  المجلس  ورفض عضو  اإليرانية”.]211]  اإلسالمية  الثورة  سياسات 

قاسمي ووصفها بأنها محاولة الستفزاز دول خليجية أخرى.]212]

كان من المتوقع أن تستمر محادثات خفض التصعيد السعودية اإليرانية عام 2022، حيث قال وزير اخلارجية اإليراين 
حسني أمرّي عبد اللهيان إن إيران مستعدة إلعادة فتح السفارات يف البلدين.]213]

 ويبدو أن الدبلوماسيني الغربيني حريصون عىل استمرار مشاركة إيران، ]214] وزار عبد اللهيان مسقط يف يناير/ كانون 
الثاين إلجراء مزيد من المشاورات مع عبدالسالم، المفاوض احلويث، وكذلك المسؤولني العمانيني والقطريني.]215]

وكالء اإلمارات يسمحون باستمرار نفوذها

قدمت اإلمارات نفسها عىل أنها لم تعد منخرطة بنشاط يف الرصاع، لكنها استمرت يف ممارسة دور كبرّي من خالل تقديم 
دعم للقوات المحلية، مثل المجلس االنتقايل اجلنويب، وقوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة. تتناسب وفرة الوكالء 
البحري. وتعترب  المناطق الساحلية مع األولويات اإلقليمية لدولة اإلمارات، وتحديًدا تركزيها عىل األمن  المحليني يف 
الممرات المائية حول اليمن، وال سيما مضيق باب المندب، ذات أهمية حيوية إللمارات، حيث توفر طريًقا للشحن إىل 
أوروبا واألمريكيتني وتحافظ عىل مكانة اإلمارات كمركز تجاري إقليمي.]216] ومن هذا المنطلق، صدرت العديد من التقارير 
يف شهر مايو/ أيار عن جهود اإلمارات الواضحة إلنشاء قاعدة عىل جزيرة ميون يف باب المندب.]217] ويبدو أن العمل يف 
القاعدة قد توقف، لكن اجلزيرة ال تزال تحت سيطرة قوات المقاومة الوطنية المدعومة من اإلمارات، ]218] واليت تسيطر 
أيًضا عىل المخا المجاورة يف الرب الرئييس. وبحسب التقارير، تعمل اإلمارات عىل إنشاء مطار هناك أيًضا )انظر: “ميون 

والريان: مؤرشات مبكرة عىل التغيرّي؟“(.

معقاًل  شبوة  محافظة  وكانت  المحليني.  وكالئها  خالل  من   2021 عام  نهاية  العسكري  تدخلها  من  اإلمارات  صّعدت 
فيه،  السيادة  إدعاء  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  فيه  يستطيع  ال  ومكانًا  اليمن،  جنوب  يف  واإلصالح  اليمنية  للحكومة 
عىل  اإلمارات  حافظت  ذلك،  ومع  عديو.  بن  صاحل  محمد  إللصالح،  الموايل  المحافظ  يديرها  اليت  المحلية  اإلدارة  مع 
موطئ قدم من خالل قوات النخبة الشبوانية -ُفككت يف -2019 يف موقعني خاضعني لسيطرة التحالف بمحطة بلحاف 
للغاز الطبيعي المسال يف جنوب شبوة وقاعدة العلم شمال عتق. تُّوجت االضطرابات يف المحافظة، وفقدان السيطرة 
عىل األرايض للحوثيني، باستبدال الرئيس هادي -الذي دفعته السعودية نيابة عن اإلمارات- زعيم قبيل كان مستقرًا يف 

اإلمارات بابن عديو، ووصول كتائب العمالقة المدعومة إماراتيًا. وضع هذا شبوة مرة أخرى يف دائرة نفوذ اإلمارات.

/https://arabic.rt.com/prg ،2021 أبريل/ نيسان RT ، 21 ،”210] “مساعد قائد فيلق القدس، وحديث عن دور احلرس الثوري اإليراين يف المنطقة[

https://twitter.com/RostamGhasemi/sta- ،2021 211] رستم قاسمي، “ساديت وزارة اخلارجية. ]فاريس[” تغريدة عىل تويرت، 23 أبريل/ نيسان[
tus/1385567439665123331?s=20

/https://arabic.sputniknews.com/20210423 ،2021 212] “أنصار الله: ترصيحات رستم قاسمي ليست إال استفزازاً لدول اخلليج”، سبوتنيك، 23 أبريل/ نيسان[

https://www.tehrantimes.com/news/469435/Iran- ،2022 213] “إيران إف إم: عىل السعودية أن تقرر بشأن إعادة فتح السفارات”، طهران تايمز، 24 يناير/ كانون الثاين[
FM-Saudi-Arabia-must-decide-on-reopening-embassies

https://www.tehrantimes.com/news/469673/ ،2022 214] “دبلومايس إيراين كبرّي يناقش الشأن اليمين مع مبعوث األمم المتحدة”، طهران تايمز، 31 يناير/ كانون الثاين[
Iran-senior-diplomat-discusses-Yemen-with-UN-envoy؛ “دبلومايس إيراين يلتقي بمسؤولني نرويجيني يف األمم المتحدة”، طهران تايمز، 16 يناير/ كانون الثاين 2022، 

https://www.tehrantimes.com/news/469136/Iran-diplomat-meets-UN-Norwegian-officials

https://www.tehrantimes.com/news/468991/ ،2022 215] “وزير اخلارجية اإليراين يجري محادثات مع كبار المسؤولني القطريني، ” طهران تايمز، 11 يناير/ كانون الثاين[
Iranian-FM-holds-talks-with-senior-Qatari-officials

]216] إليونورا أرديماغين، “السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة: من نرش المليشيات إىل دبلوماسية المضائق”، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، 28 أكتوبر/ ترشين 
https://carnegieendowment.org/sada/85676 ،2021 األول

https://apnews.com/article/mysteri- ،2021 217] جون جامربيل، “قاعدة جوية غامضة قيد البناء عىل جزيرة بركانية قبالة اليمن”، أسوشيتد برس، 25 مايو/ أيار[
ous-air-base-volcanic-island-yemen-c8cb2018c07bb5b63e1a43ff706b007b

https://apnews.com/article/ ،2021 218] جون جامربيل، “قيادي يمين مدعوم من اإلمارات يقول إن قواته يف قاعدة جوية عىل اجلزيرة”، أسوشيتد برس، 15 يونيو/حزيران[
yemen-middle-east-business-628ae4a2d20e074e7e5f43fda2df46b6

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#mywn-wlryn-bwdr-tgyyr-mbkr_73
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#mywn-wlryn-bwdr-tgyyr-mbkr_73
https://arabic.rt.com/prg/
https://arabic.rt.com/prg/
https://twitter.com/RostamGhasemi/status/1385567439665123331?s=20
https://twitter.com/RostamGhasemi/status/1385567439665123331?s=20
https://arabic.sputniknews.com/20210423/
https://arabic.sputniknews.com/20210423/
https://www.tehrantimes.com/news/469435/Iran-FM-Saudi-Arabia-must-decide-on-reopening-embassies
https://www.tehrantimes.com/news/469435/Iran-FM-Saudi-Arabia-must-decide-on-reopening-embassies
https://www.tehrantimes.com/news/469673/Iran-senior-diplomat-discusses-Yemen-with-UN-envoy
https://www.tehrantimes.com/news/469673/Iran-senior-diplomat-discusses-Yemen-with-UN-envoy
https://www.tehrantimes.com/news/469136/Iran-diplomat-meets-UN-Norwegian-officials
https://www.tehrantimes.com/news/468991/Iranian-FM-holds-talks-with-senior-Qatari-officials
https://www.tehrantimes.com/news/468991/Iranian-FM-holds-talks-with-senior-Qatari-officials
https://carnegieendowment.org/sada/85676
https://apnews.com/article/mysterious-air-base-volcanic-island-yemen-c8cb2018c07bb5b63e1a43ff706b007b
https://apnews.com/article/mysterious-air-base-volcanic-island-yemen-c8cb2018c07bb5b63e1a43ff706b007b
https://apnews.com/article/yemen-middle-east-business-628ae4a2d20e074e7e5f43fda2df46b6
https://apnews.com/article/yemen-middle-east-business-628ae4a2d20e074e7e5f43fda2df46b6
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تضاعف هذا التأثرّي بفضل هزيمة احلوثيني أمام ألوية العمالقة يف شبوة بداية يناير/ كانون الثاين 2022، واألداء العسكري 
الفعال الذي أظهرته القوات المدعومة من اإلمارات مقارنًة بالقوات الموالية للحكومة اليمنية.

ستساهم ترصفات اإلمارات يف األشهر المقبلة يف تسليط الضوء عىل سياساتها اإلقليمية، وما إذا كانت الدولة ستستمر 
يف انتقالها إىل سياسة خارجية تحت عنوان “ال مشاكل مع اجلرّيان”، ال سيما يف ضوء محاولة التقارب مع إيران، واليت 
أبرزتها اجتماعات بني كبار المسؤولني اإلماراتيني واإليرانيني، بما يف ذلك زيارة قام بها مستشار األمن القومي اإلمارايت 
إىل طهران يف ديسمرب/ كانون األول.]219] وأظهرت هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ عىل أهداف إماراتية يف يناير/ 
كانون الثاين 2022 أن اإلمارات ليست بعيدة المنال، مما عزز وجهة النظر يف أبو ظيب بأن تركزيهم يجب أن ينصب عىل 

جنوب اليمن، بداًل من المناطق الداخلية اليت يسيطر عليها احلوثيون.

اليمن�واألمم�املتحدة:�طرق�مسدودة�وبدايات�جديدة
قام مارتن غريفيث، المبعوث اخلاص أللمم المتحدة إىل اليمن منذ فرباير/ شباط 2018، بمحاولة أخرّية فاشلة لوقف 
إطالق النار قبل مغادرة المنصب عام 2021، مما قلل من أهمية أي احتمال لتحقيق انفراجة مع دخول خليفته يف وقت 
2020 كإعالن مشرتك، عىل وقف  عام  بدأت يف  اليت  اشتملت خطة غريفيث،  أشدها.  والربية عىل  اجلوية  احلرب  كانت 
إطالق النار عىل الصعيد الوطين تحت إرشاف األمم المتحدة، واتخاذ تدابرّي اقتصادية ومفاوضات سالم شاملة. استمرت 
المناقشات بني احلكومة اليمنية وجماعة احلوثيني المسلحة حول اإلعالن المشرتك جلزء كبرّي من عام 2020 دون نتيجة؛ 

وبحسب ما ورد كانت إجراءاتها االقتصادية واإلنسانية نقاط اخلالف الرئيسية.]220]

اليمنية إىل عدن  احلكومة  -تبادل األرسى وعودة   2020 أواخر عام  اللذين تحققا  النجاحني  البناء عىل زخم  أمل  وعىل 
( -دفع غريفيث مجدًدا من أجل  )انظر: “مجلس وزراء الوحدة” مع عدد ال يُحىص من المشاكل، وحد أدىن من احلضور
وقف إطالق النار يف يناير/ كانون الثاين 2021، واجتمع بالرئيس هادي يف الرياض وزار حكومة الوحدة اليت وصلت حديثًا 
-حينها -يف عدن.]221] ومع ذلك، أعاقت عدة عقبات التقدم، بما يف ذلك عدم قدرة المبعوث عىل مقابلة المتحدثني باسم 
احلوثيني. زار غريفيث صنعاء يف مارس/ آذار 2020، ولم يعد إليها إال أواخر مايو/ أيار 2021، بعد اإلعالن عن تنحيه عن 

منصبه كمبعوث.]222]

اإلعالن�املشترك
تضمن اإلعالن المشرتك، الذي يهدف إىل تجميد األعمال العدائية يف اليمن، وتحسني الوضع االقتصادي واإلنساين للبالد 

وتوفرّي إطار عمل لمحادثات السالم، ثالثة مكونات رئيسية يف صيغته األصلية:]223]

وقف فوري إلطالق النار عىل مستوى البالد بإرشاف األمم المتحدة.	 

اإلجراءات االقتصادية واإلنسانية، ومنها:	 

إعادة فتح مطار صنعاء الدويل أمام الرحالت التجارية.	 

رفع القيود المفروضة عىل ناقالت الوقود اليت تسعى لدخول ميناء احلديدة.	 

إنشاء حساب مشرتك تودع فيه عائدات النفط وتُدفع منه رواتب موظفي اخلدمة المدنية.	 

السماح بصيانة ناقلة النفط صافر قبالة الساحل الغريب لليمن.	 

إعادة تأهيل خط أنابيب مأرب – رأس عيىس.	 

استئناف العملية السياسية الهادفة إىل حل شامل للرصاع اليمين.	 

]219] محمد برهومه، “إعادة تشكيل السياسة اخلارجية واالسرتاتيجية اجليوسياسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة”، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، 4 يناير/ كانون الثاين 
https://carnegieendowment.org/sada/86130 ،2022

]220] “إحاطة إىل مجلس األمن التابع أللمم المتحدة من قبل المبعوث اخلاص لليمن – مارتن غريفيث، ” مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم المتحدة إىل اليمن، 11 
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-–-martin-griffiths ،2020 نوفمرب/ ترشين الثاين

https://news.un.org/ar/sto- ،2021 221] “سيلتقي مبعوث األمم المتحدة إىل اليمن بالرئيس اليمين واحلكومة اجلديدة خالل أيام”، أخبار األمم المتحدة، 5 يناير/ كانون الثاين[
/https://www.aa.com.tr/ar ،2021 ؛ عزيز األحمدي، “غريفيث يصل الرياض إلجراء محادثات مع الرئيس اليمين”، وكالة األناضول، 5 يناير/ كانون الثاينry/2021/01/1068562

الدول-العربية/غريڤيث-يصل-الرياض-إلجراء-مباحثات-مع-الرئيس-اليمين/2099493؛ مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام لليمن، “اختتم المبعوث اخلاص غريفيث زيارة إىل عدن 
https:// ،2021 اليوم حيث التقى رئيس الوزراء الدكتور معني سعيد ووزير اخلارجية أحمد بن مبارك وأعضاء مجلس الوزراء ومحافظ عدن أحمد لملس”، 7 يناير/ كانون الثاين

twitter.com/OSE_Yemen/status/1347193159944708098

https://osesgy. ،2021 222] “نسخة من المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث اخلاص يف مطار صنعاء”، موقع مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام لليمن، 31 مايو/ أيار[
unmissions.org/transcript-special-envoys-press-conference-sanaa-airport

]223] “إحاطة إىل مجلس األمن التابع أللمم المتحدة من قبل المبعوث اخلاص لليمن- السيد مارتن غريفيث، ” مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام لليمن، 28 يوليو/ تموز 2020، 
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-–-mr-martin-griffiths-0; “اوام اونالين تنرش مسودة 

http://awamonline.net/p-7955 ،2020 لمقرتحات مبعوث األمم المتحدة اليت سلمها للرشعية )تعرف عليها(، اوام اونالين، 6 يوليو/ تموز

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#mjls-wzr-lwhd-maa-aadd-l-yhs~-mn-lmshkl-whd-dn~-mn-lhdwr_12
https://carnegieendowment.org/sada/86130
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1068562
https://www.aa.com.tr/ar
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1068562
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1347193159944708098
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1347193159944708098
https://osesgy.unmissions.org/transcript-special-envoys-press-conference-sanaa-airport
https://osesgy.unmissions.org/transcript-special-envoys-press-conference-sanaa-airport
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-
http://awamonline.net/p-7955
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محادثات تبادل األرسى

ُعقدت محادثات تبادل األرسى بدعم من األمم المتحدة بني احلكومة واحلوثيني يف يناير/ كانون الثاين يف ّعمان. وكان 
الهدف هو البناء عىل اتفاق أكتوبر/ ترشين األول 2020 الذي أطلق رساح 1081 سجينًا من احلكومة اليمنية واحلوثيني، 
مع إجراءات بناء الثقة اليت عجلت بمحادثات السالم عىل نطاق أوسع. هدفت المفاوضات اجلديدة إىل إطالق رساح 300 
سجني، بينهم العديد من كبار المسؤولني احلكوميني المحتجزين لدى احلوثيني. وكان من أبرز المحتمل اإلفراج عنهم، 
اإلصالح محمد قحطان  والقيادي يف حزب  الصبييح  السابق محمود  الدفاع  ووزير  نارص منصور هادي شقيق هادي 

والقائد العسكري فيصل رجب.]224]

استؤنفت المحادثات المبارشة يف 24 يناير/ كانون الثاين، لكنها رسعان ما تحولت إىل تبادل االتهامات.]225] حيث اتهمت 
احلكومة احلوثيني بالمطالبة باإلفراج عن سجناء وهميني أو قتىل لتعطيل المحادثات، فيما اتهم وفد احلوثيني احلكومة 
بالتعنت ومحاولة تأمني اإلفراج عن “اجلواسيس”، وهم يف الواقع أربعة صحفيني محكوم عليهم باإلعدام.]226] أدى فشل 
إىل  تبادل أرسى محلية،  الميدانيني إلجراء عمليات  القادة  المفاوضات، وتفضيل  تقديم جبهة موحدة يف  احلكومة يف 
تعقيد المفاوضات أيًضا )انظر: “المفاوضات لتبادل األرسى بدعم األمم المتحدة يف اليمن تصل إىل طريق مسدود”(.]227] 
واختتمت المحادثات بني اجلانبني يوم 20 فرباير/ شباط دون التوصل إىل اتفاق.]228] ووفًقا للحكومة، فشلت المحادثات 
جزئيًا بسبب رفع الواليات المتحدة تصنيفها حلركة احلويث كمنظمة إرهابية، مما قلل من الضغط عليها لتقديم تنازالت 

)انظر: “اليمن والواليات المتحدة تحت إدارة بايدن“(.]229] 

دبلوماسية غريفيث املكوكية تحرك الجمود، لكنها ال تفي بالغرض

عواصم  إىل  بزيارات  مساعيه  غريفيث  واصل  األرسى،  تبادل  محادثات  فشل  ذلك  يف  بما  االنتكاسات،  من  الرغم  عىل 
إقليمية، ]230] وال سيما زيارته األوىل إىل طهران يف فرباير/ شباط، حيث التقى بوزير اخلارجية اإليراين آنذاك جواد ظريف.]231] 

]224] “بيان صحفي حول بدء االجتماع اخلامس للجنة اإلرشاف عىل السجناء والمحتجزين”، موقع مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام لليمن، 24 يناير/ كانون الثاين 2021، 
https://osesgy.unmissions.org/press-release-start-fifth-meeting-supervisory-committee-prisoners-and-detainees ؛ “األطراف المتحاربة يف اليمن تستأنف 

https://www.reuters.com/article/yemen-security-prisoners-int/yemens-warring- ،2021 محادثات تبادل األرسى يف األردن”، رويرتز ، 24 يناير/ كانون الثاين
sides-resume-prisoner-swap-talks-in-jordan-idUSKBN29T0AS؛ “جماعة أنصار الله تعلن استعدادها إلطالق رساح الصبييح وقحطان ورجب مقابل هذه الرشوط”، 

/https://hayrout.com/27490 ،2020 حرّيوت، 4 نوفمرب/ ترشين الثاين

https://www.reuters.com/article/yemen-securi- ،2021 225] “األطراف المتحاربة يف اليمن تستأنف محادثات تبادل األرسى يف األردن”، رويرتز، 24 يناير/ كانون الثاين[
ty-prisoners-int/yemens-warring-sides-resume-prisoner-swap-talks-in-jordan-idUSKBN29T0AS

]226] “مسؤول حكومي: احلوثيون يسعون إلفشال مفاوضات عّمان عقب احلديث األمرييك عن مراجعة لقرار تصنيفهم إرهابيني”، المصدر أونالين، 6 فرباير/ شباط 2021، 
https://almasdaronline.com/articles/215190؛ “مع احلدث 2021-11-02: العدوان يعرقل عمدا ملف األرسى… ويفشل يف اختبار جديته من أجل السالم – مع عبد 

القادر المرتىض وعبدالمجيد حنش، ” المسرّية، 11 فرباير/ شباط https://www.almasirah.news/post/179751 ،2021/مع-احلدث-2021-02-11-العدوان-يتعمد-عرقلة-
ملف-األرسى..-ويفشل-يف-اختبار-جديته-للسالم; عبد القادر مرتىض، منشور تويرت، “كلما تقدمنا خطوة اىل األمام أعادنا ممثلو )حزب اإلصالح( خطوتني اىل الوراء، بوضعهم 

إشرتاطات جديدة خارج االتفاق من شأنها إعاقة وعرقلة كل مساعي احلل لهذا الملف اإلنساين. وعىل األمم المتحدة وضع حد لذلك تالفياً لفشل هذه اجلولة، “10 فرباير/ شباط 
https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1359590419978465280 ،2021؛ “اللجنة اإلرشافية لتنفيذ اتفاق تبادل األرسى والمعتقلني والمفقودين والمحتجزين 

https://osesgy. ،2021 تعسفياً والمخفيني قرسياً والموضوعني تحت اإلقامة اجلربية تختتم اجتماعها”، موقع مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام لليمن، 21 فرباير/ شباط
unmissions.org/supervisory-committee-implementation-prisoner-exchange-agreement-concludes-its-meeting

https://sanaa- ،2021 227] صالح عيل صالح، “المفاوضات األممية لتبادل األرسى يف اليمن تصل اىل طريق مسدود”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 يونيو/ حزيران[
center.org/publications/analysis/14314

https://www.reuters.com/article/uk-yemen-security-prison- ،2021 228] “محادثات تبادل األرسى اليمنية تنتهي دون التوصل إىل اتفاق”، رويرتز، 21 فرباير/ شباط[
ers/yemen-prisoner-swap-talks-ends-without-a-deal-idUSKBN2AL0G2

https://almasdaronline.com/ ،2021 229] “مصدر: انتهاء مفاوضات األرسى يف عمان دون تقدم وال مؤرشات عىل جولة جديدة، ” المصدر أونالين، 21 فرباير/ شباط[
articles/216608؛

]230]مكتب المبعوث األممي اىل اليمن، منشور عىل تويرت “مبعوث األمم المتحدة غريفيث يف زيارة إىل عمان. خالل زيارته، سيواصل جهود الوساطة اليت يبذلها بهدف تأمني 
وقف إطالق النار عىل مستوى البالد، وفتح مطار صنعاء، والسماح بدخول الوقود والسلع األخرى إىل اليمن عرب ميناء احلديدة واستئناف العملية السياسية”، 26 مارس/ آذار 

https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1375390239955554305 ،2021؛ “غريفيث يصل إىل المملكة العربية السعودية كجزء من اجلهود المبذولة لوقف إطالق النار 
واستئناف العملية السياسية، ” موقع األمم المتحدة، 22 فرباير/ شباط https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071342 ،2021؛ “اليمن: األمم المتحدة تجدد دعوتها 

لوضع حد للعنف يف مأرب حيث نزح اآلالف خالل األسابيع الماضية، أخبار األمم المتحدة، 24 فرباير/ شباط https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071492 ،2021؛ مكتب 
المبعوث األممي اىل اليمن، منشور عىل تويرت “التقى المبعوث اخلاص غريفيث بوزير اخلارجية المرصي سامح شكري، اليوم يف القاهرة وناقش اجلهود اجلارية للتوصل إىل وقف 

https://twitter.com/OSE_Ye- ،2021 25 أبريل/ نيسان  إطالق النار يف اليمن وإحياء العملية السياسية حلل الزناع، وأهمية الدعم اإلقليمي والدويل لتحقيق تلك األهداف، ”
men/status/1386359700011331589

https://www.reuters.com/article/uk-iran-yemen- ،2021 231] “مبعوث األمم المتحدة غريفيث يف إيران ألول مرة لمناقشة أزمة اليمن: متلفز، رويرتز، 7 فرباير/ شباط[
un/u-n-envoy-griffiths-in-iran-for-first-time-to-discuss-yemen-crisis-tv-idUSKBN2A707G؛ ميشيل نيكولز، “المبعوث األممي وظريف يناقشان يف إيران 

https://www.reuters.com/article/yemen-security-un-int/u-n-envoy-irans-zarif-discuss-how-to- ،2021 كيفية إنهاء احلرب يف اليمن، ” رويرتز، 8 فرباير/ شباط
end-war-in-yemen-idUSKBN2A828S

https://sanaacenter.org/publications/analysis/14314
https://sanaacenter.org/publications/analysis/14314
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#Yemen_and_US
https://osesgy.unmissions.org/press-release-start-fifth-meeting-supervisory-committee-prisoners-and-detainees
https://www.reuters.com/article/yemen-security-prisoners-int/yemens-warring-sides-resume-prisoner-swap-talks-in-jordan-idUSKBN29T0AS
https://www.reuters.com/article/yemen-security-prisoners-int/yemens-warring-sides-resume-prisoner-swap-talks-in-jordan-idUSKBN29T0AS
https://hayrout.com/27490/
https://hayrout.com/27490/
https://www.reuters.com/article/yemen-security-prisoners-int/yemens-warring-sides-resume-prisoner-swap-talks-in-jordan-idUSKBN29T0AS
https://www.reuters.com/article/yemen-security-prisoners-int/yemens-warring-sides-resume-prisoner-swap-talks-in-jordan-idUSKBN29T0AS
https://almasdaronline.com/articles/215190
https://www.almasirah.news/post/179751
https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1359590419978465280
https://osesgy.unmissions.org/supervisory-committee-implementation-prisoner-exchange-agreement-concludes-its-meeting
https://osesgy.unmissions.org/supervisory-committee-implementation-prisoner-exchange-agreement-concludes-its-meeting
https://sanaacenter.org/publications/analysis/14314
https://sanaacenter.org/publications/analysis/14314
https://www.reuters.com/article/uk-yemen-security-prisoners/yemen-prisoner-swap-talks-ends-without-a-deal-idUSKBN2AL0G2
https://www.reuters.com/article/uk-yemen-security-prisoners/yemen-prisoner-swap-talks-ends-without-a-deal-idUSKBN2AL0G2
https://almasdaronline.com/articles/216608
https://almasdaronline.com/articles/216608
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1375390239955554305
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071342
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071492
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1386359700011331589
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1386359700011331589
https://www.reuters.com/article/uk-iran-yemen-un/u-n-envoy-griffiths-in-iran-for-first-time-to-discuss-yemen-crisis-tv-idUSKBN2A707G
https://www.reuters.com/article/uk-iran-yemen-un/u-n-envoy-griffiths-in-iran-for-first-time-to-discuss-yemen-crisis-tv-idUSKBN2A707G
https://www.reuters.com/article/yemen-security-un-int/u-n-envoy-irans-zarif-discuss-how-to-end-war-in-yemen-idUSKBN2A828S
https://www.reuters.com/article/yemen-security-un-int/u-n-envoy-irans-zarif-discuss-how-to-end-war-in-yemen-idUSKBN2A828S
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ويف أواخر مارس/ آذار، سافر غريفيث إىل مسقط للقاء كبرّي المفاوضني احلوثيني، محمد عبدالسالم، عىل الرغم من أن 
احلوثيني لم يعرتفوا علنًا باالجتماع.]232] وبلغت االجتماعات اخلاصة باإلعالن المشرتك ذروتها أواخر أبريل/نيسان وأوائل 
مايو/ أيار. حيث زار كل من ظريف وغريفيث وليندركينغ ووزير اخلارجية السعودي فيصل بن فرحان مسقط فيما كان 
يتوقع أنه تطور مهم محتمل.]233] تالىش األمل بعد أن أفادت التقارير أن المفاوضني احلوثيني رفضوا مقابلة غريفيث، 
الذي أعلن يف 5 مايو/ أيار أن األطراف “ليست يف المكان الذي نود أن نكون فيه للتوصل إىل اتفاق.”]234] وتماًما كالذي حدث 
يف المحادثات بني السعودية واحلوثيني )انظر: محادثات السالم السعودية احلوثية(، تمثل اخلالف الرئييس بني الطرفني 
يف التسلسل: فقد أرص احلوثيون عىل اتفاق مستقل يعيد فتح ميناء احلديدة ومطار صنعاء قبل أي مناقشة لوقف النار، 

بينما أرصت احلكومة عىل تنفيذ جميع بنود اإلعالن المشرتك كحزمة واحدة.]235]

أيار، استبدل دوره السيايس بدور إنساين،  5 مايو/  بالنسبة إىل غريفيث، انتهى الوقت. فبعد أسبوع من ترصيحاته يف 
ووافق عىل تعيينه خلًفا لمارك لوكوك يف منصب وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية.]236] واصل غريفيث، يف غضون 
ذلك، اجتماعه بمسؤولني حوثيني يف مسقط، وسافر إىل صنعاء للقاء كبار المسؤولني واالجتماع مرة أخرى مع ظريف 
يف طهران.]237] وبعد خطاب أخرّي أمام مجلس األمن التابع أللمم المتحدة يف 15 يونيو/ حزيران، ]238] توىل معني رشيم، 
نائب غريفيث، منصب رئيس مكتب المبعوث اخلاص باإلنابة حىت تم تعيني هانس غروندبرغ، مبعوث االتحاد األورويب 

إىل اليمن، يف المنصب يف أغسطس/ آب.

]232] مكتب المبعوث األممي اىل اليمن، منشور عىل تويرت، “التقى غريفيث اليوم يف مسقط مع محمد عبدالسالم صالح. ناقشوا احلاجة الملحة اللتفاق عىل فتح مطار صنعاء 
وتخفيف القيود عىل موائن احلديدة، والدخول يف وقف إطالق نار عىل مستوى البالد واستئناف احلوار السيايس يف إطار األمم المتحدة لتمهيد الطريق لسالم مستدام”، 26 

مارس/ آذار https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1375428031272075266 ،2021؛ مكتب المبعوث األممي اىل اليمن، منشور عىل تويرت، “مبعوث األمم المتحدة 
غريفيث يف زيارة إىل عمان. خالل زيارته، سيواصل جهود الوساطة اليت يبذلها بهدف تأمني وقف إطالق النار عىل مستوى البالد، وفتح مطار صنعاء، والسماح بدخول الوقود 

والسلع األخرى إىل اليمن عرب ميناء احلديدة واستئناف العملية السياسية”، 26 مارس/ آذار https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1375390239955554305 ،2021؛ 
مكتب المبعوث األممي اىل اليمن، منشور عىل تويرت. غريفيث: لقد أجريت مناقشة بناءة يف مسقط اليوم مع وزير اخلارجية بدر البوسعيدي حول آفاق السالم يف اليمن. لقد 

https://twitter.com/ ،2021 شكرته عىل الدعم األسايس من عمان جلهود األمم المتحدة إلحالل السالم المستدام يف اليمن من خالل عملية سياسية شاملة “، 27 مارس/ آذار
OSE_Yemen/status/1375743912925655044

https://almas- ،2021 233] “بالزتامن مع مباحثات يجريها المبعوثان األمرييك واألممي.. وزير اخلارجية السعودي يصل العاصمة العمانية، ” المصدر أونالين، 2 مايو/ أيار[
daronline.com/articles/223630؛ “نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماين يستقبل سمو وزير اخلارجية الذي سلمه دعوة خادم احلرمني الرشيفني إىل سلطان 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2224533 ،2021 ،ُعمان لزيارة المملكة”، وكالة األنباء السعودية، 2 مايو/ أيار

https://oses- ،2021 234] “بيان صحفي حول االجتماعات األخرّية للمبعوث اخلاص أللمم المتحدة، ” مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم المتحدة إىل اليمن، 5 مايو/ أيار[
gy.unmissions.org/press-release-un-special-envoys-recent-meetings؛ تيم أهمان وديفيد برونسرتوم وميشيل نيكولز، “الواليات المتحدة: احلوثيون رفضوا الفرصة 
https://www.reuters.com/world/middle-east/houthis-passed-up-major-opportunity-by- ،2021 بتجنب مبعوث األمم المتحدة إىل اليمن، ” رويرتز، 7 مايو/ أيار

/refusing-meet-un-envoy-us-2021-05-07

]235] مارتن غريفيث، “إحاطة إىل مجلس األمن التابع أللمم المتحدة من قبل المبعوث اخلاص لليمن – مارتن غريفيث، ” النص الكامل، مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم 
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-–-martin-grif- ،2021 15 يونيو/ حزيران  المتحدة إىل اليمن،

fiths-4

]236] “أمني عام األمم المتحدة يعني غريفيث وكياًل للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة لكنه سيبقى مبعوثاً يف اليمن حىت إيجاد بديل”، المصدر أونالين، 12 مايو/ أيار 2021، 
https://almasdaronline.com/articles/224651

https://www.reuters.com/world/middle-east/ ،2021 237] “كبرّي مفاويض احلوثيني يلتقي بمبعوث األمم المتحدة بعد رفض سابق”، رويرتز، 27 مايو/ أيار[
top-houthi-negotiator-meets-un-envoy-after-previous-snub-2021-05-27/؛ “ظريف يلتقي بمبعويث األمم المتحدة إىل اليمن وأفغانستان، “طهران تايمز، 8 يونيو/ 

https://www.tehrantimes.com/news/461779/Zarif-meets-with-UN-envoys-for-Yemen-and-Afghanistan ،2021 حزيران

https:// ،2021 238] غريفيث، “إحاطة لمجلس األمن التابع أللمم المتحدة.”، النص الكامل، مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم المتحدة اىل اليمن، 15 يونيو/ حزيران[
osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-–-martin-griffiths-4
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https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-
https://almasdaronline.com/articles/224651
https://www.reuters.com/world/middle-east/top-houthi-negotiator-meets-un-envoy-after-previous-snub-2021-05-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/top-houthi-negotiator-meets-un-envoy-after-previous-snub-2021-05-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/top-houthi-negotiator-meets-un-envoy-after-previous-snub-2021-05-27/
https://www.tehrantimes.com/news/461779/Zarif-meets-with-UN-envoys-for-Yemen-and-Afghanistan
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-
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غروندبرغ�يتولى�األمر
بحسب ما ورد تم النظر يف العديد من المسؤولني األوروبيني والعرب واآلسيويني يف المنصب الذي ُعرض يف النهاية عىل 
غروندبرغ، وهو دبلومايس سويدي محرتف.]239] كان غروندبرغ قد ترأس سابًقا قسم اخلليج بوزارة اخلارجية السويدية، 

وشغل منصب سفرّي االتحاد األورويب يف اليمن يف العامني السابقني لتعيينه كمبعوث خاص.]240]

وإيران  اخلليج  دول  معظم  زار   ،2021 عام  نهاية  وبحلول  الرئيسيني  المصلحة  أصحاب  زيارة  بدأ  أيلول،  سبتمرب/  ويف 
ومرص وروسيا، تمهيًدا الستئناف العملية السياسية.]241]]241] كما زار غروندبرغ اليمن مرتني. ففي أوائل أكتوبر/ ترشين 
األول، سافر إىل عدن للقاء مسؤويل احلكومة اليمنية والمجلس االنتقايل اجلنويب، حيث سعى إىل ضمان إرشاكهم يف أي 
محادثات سالم كطرف رئييس.]242] ويف أوائل نوفمرب/ ترشين الثاين، أصبح أول مبعوث خاص يسافر إىل تعز أثناء الزناع، 
حيث التقى بالسلطات المحلية ومجموعات من المجتمع المدين قبل التوجه إىل المخا للقاء طارق صاحل وقيادة قوات 
المقاومة الوطنية. جاءت هذه الزيارة، اليت اُختتمت يف 10 نوفمرب/ ترشين الثاين، قبل يومني فقط من انسحاب قوات 
المقاومة الوطنية ومكونات أخرى من القوات المشرتكة من مواقعها يف احلديدة، دون سابق إنذار لبعثة األمم المتحدة 

https://twitter.com/BashaReport/status/1392499885207924739 ،2021 239] محمد باشا، تغريدة عىل تويرت، “قائمة غرّي رسمية بالمرشحني “، 12 مايو/ أيار[

https://www.un.org/sg/en/content/mr-hans-grundberg- ،2021 240] “السيد هانس غروندبرغ من السويد – المبعوث اخلاص لليمن، األمم المتحدة، 6 أغسطس/ آب[
of-sweden-special-envoy-for-yemen

https:// ،2021 241] “مبعوث األمم المتحدة اخلاص لليمن هانس غروندبرغ يزور الرياض”، مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم المتحدة اىل اليمن، 15 سبتمرب/ أيلول[
osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-visits-riyadh؛ “المبعوث اخلاص أللمم المتحدة إىل اليمن يختتم زيارة إىل مسقط”، مكتب 

المبعوث اخلاص اىل اليمن، 21 سبتمرب/ أيلول https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-concludes-visit-muscat ،2021؛ “المبعوث اخلاص أللمم 
https://osesgy.unmissions. ،2021 المتحدة إىل اليمن يختتم زيارته إىل اإلمارات العربية المتحدة”، مكتب المبعوث اخلاص أللمم المتحدة اىل اليمن، 28 أكتوبر/ ترشين األول

org/un-special-envoy-yemen-concludes-visit-united-arab-emirates؛ “المبعوث اخلاص أللمم المتحدة غروندبرغ يختتم زيارته إليران”، مكتب المبعوث اخلاص اىل 
اليمن، 4 نوفمرب/ ترشين الثاين https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-grundberg-concludes-visit-iran ،2021؛ “المبعوث اخلاص أللمم المتحدة هانس 
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-hans-grundberg- ،2021 غروندبرغ يزور الكويت”، مكتب المبعوث اخلاص أللمم المتحدة، 15 نوفمرب/ ترشين الثاين

visits-kuwait؛ “المبعوث اخلاص أللمم المتحدة إىل اليمن هانس غروندبرغ يختتم زيارته إىل القاهرة”، مكتب المبعوث اخلاص أللمم المتحدة اىل اليمن، 24 نوفمرب/ ترشين 
الثاين ـhttps://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-concludes-visit-cairo ،2021؛ “المبعوث اخلاص أللمم المتحدة إىل اليمن 

https://osesgy.unmissions.org/un-special- ،2021 هانس غروندبرغ يختتم زيارته لموسكو”، مكتب المبعوث اخلاص أللمم المتحدة اىل اليمن، 26 نوفمرب/ ترشين الثاين
envoy-yemen-hans-grundberg-concludes-visit-moscow؛ “إحاطة لمجلس األمن التابع أللمم المتحدة من قبل المبعوث اخلاص اىل اليمن، هانس غروندبرغ، ” مكتب 

https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-ye- ،2021 14 ديسمرب/ كانون األول  المبعوث اخلاص اىل اليمن،
men-hans-grundberg

]242] مكتب المبعوث األممي اىل اليمن، منشور عىل التويرت، “المبعوث اخلاص غروندبرغ يختتم زيارته إىل الرياض ويتوجه إىل عدن اليوم الثالثاء. يف الرياض، التقى غروندبرغ مع 
فيصل بن فرحان ومحمد اجلابر وعيل محسن األحمر ومسؤولني يمنيني. كما التقى السيد غروندبرغ بدبلوماسيني من مجلس األمن P5 وجوزيب بوريل فونتيليس من االتحاد 

األورويب، “5 أكتوبر/ ترشين األول https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1445359201446989833 ،2021; مكتب المبعوث األممي اىل اليمن، منشور عىل التويرت، 
“التقى المبعوث اخلاص غروندبرغ برئيس الوزراء اليمين الدكتور معني سعيد يف عدن. ورحب بعودة رئيس الوزراء إىل عدن، وناقش التطورات السياسية، وجدد التأكيد عىل أهمية 

 ;https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1445831016237748227 ،2021 اتفاق الرياض اللستقرار وتقديم اخلدمات األساسية واالقتصاد”، 5 أكتوبر/ ترشين األول
مكتب المبعوث اخلاص اىل اليمن، منشور عىل التويرت، “مبعوث األمم المتحدة غروندبرغ يختتم زيارته األوىل لليمن بعد اجتماعاته يف عدن. ورحب بعودة رئيس الوزراء اليمين 

https://twitter.com/OSE_Yemen/ ،2021 وناقش تدهور االقتصاد وتحديات تقديم اخلدمات األساسية وشدد عىل أهمية تنفيذ اتفاق الرياض “6 أكتوبر/ ترشين األول
status/1445831016237748227

املبعوث األممي الخاص إىل اليمن، هانز غروندبرغ، يف اجتامع مع ممثيل السلطات املحلية يف مديرية املخا، 10 نوفمرب / ترشين الثاين 2021 // صورة ملركز صنعاء تصويرأنور الرشيف

https://unmha.unmissions.org/
https://twitter.com/BashaReport/status/1392499885207924739
https://www.un.org/sg/en/content/mr-hans-grundberg-of-sweden-special-envoy-for-yemen
https://www.un.org/sg/en/content/mr-hans-grundberg-of-sweden-special-envoy-for-yemen
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-visits-riyadh
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-visits-riyadh
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-concludes-visit-muscat
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-concludes-visit-united-arab-emirates
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-concludes-visit-united-arab-emirates
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-grundberg-concludes-visit-iran
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-hans-grundberg-visits-kuwait
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-hans-grundberg-visits-kuwait
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-concludes-visit-cairo
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-concludes-visit-moscow
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-concludes-visit-moscow
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-hans-grundberg
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-hans-grundberg
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1445359201446989833
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1445831016237748227
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1445831016237748227
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1445831016237748227
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لدعم اتفاق احلديدة، واليت تراقب االمتثال من خالل اإلرشاف عىل إعادة انتشار القوات ووقف إطالق النار ذي الصلة.]243] 
قدم غروندبرغ إحاطته إىل مجلس األمن التابع أللمم المتحدة يف ديسمرب/ كانون األول وحدد منهجه الذي ينوي القيام 
تيسرّي خفض  أنه سيحاول  الرغم من  إىل سالم مستدام، عىل  تؤدي  لن  ألنها  اجلزئية”  “احللول  إنه سيتجنب  وقال  به. 
التصعيد عىل المدى القريب واإلغاثة االقتصادية. وأشار إىل أن التصعيد عىل األرض قد عّقد العمل نحو سالم شامل، 
لكنه قال إن “األطراف المتحاربة يمكنها، بل يجب عليها بالفعل، التحدث، حىت لو لم تكن مستعدة إللقاء أسلحتها.”]244] 

واجلدير بالذكر أن غروندبرغ لم يزر قيادة احلوثيني يف صنعاء بحلول نهاية العام.

األمم المتحدة وحقوق اإلنسان والقضايا اإلنسانية

البارزين المفوض من األمم المتحدة )GEE(، والذي أطلق عىل تقريره، “أمة مهجورة”، يف سبتمرب/  حذر فريق اخلرباء 
المساءلة”. وعند  اليمن إىل جانب “تطورات طفيفة نسبيًا يف مجال  اُرتكبت يف  2021، من جرائم حرب محتملة  أيلول 
تقديم تقريره، أشار الفريق إىل إحباطه من أن توصياته عىل مدى السنوات الثالث الماضية قد ذهبت أدراج الرياح إىل حد 
كبرّي. وتورطت جميع األطراف المتحاربة يف انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل: “يستمر 
اإلفالت من العقاب إىل حد كبرّي بال هوادة بالنسبة لمن يرتكبون انتهاكات جسيمة، وهو ما يزيد فقط من حالة انعدام 
للتحقيق  برمتها، ووضع حًدا  العملية  المتحدة عن  التابع أللمم  اإلنسان  وبعد شهر، تخىل مجلس حقوق  األمن”.]245] 
المستقل الوحيد المرصح به من األمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف اليمن. وعقب الضغط المكثف بقيادة 
السعودية ضد تجديد والية الفريق، انقسم التصويت 21-18 بني الدول الغربية المؤيدة اللنتداب بقيادة هولندا والدول 

غرّي الغربية المناهضة اللنتداب، بقيادة البحرين وروسيا.]246]

بشأن  الفريق  إليها  توصل  اليت  النتائج  العسكري،  التحالف  يف  الرئيسيتان  العضوتان  واإلمارات،  السعودية  عارضت 
الرضبات اجلوية عىل السجون والمستشفيات وأهداف أخرى، وضغطتا بشدة ضد تجديد واليته.]247] وذكرت صحيفة 
الغارديان أن الضغوط السعودية واإلماراتية تضمنت إغراءات مالية ودبلوماسية لتوغو والسنغال باإلضافة إىل التهديد 
خللق عقبات أمام احلجاج اإلندونيسيني الذين يسافرون إىل مكة ألداء فريضة احلج السنوية.]248] وأصدر اخلرباء يف اللجنة 
الوضع  لمعاجلة  السياسية  اإلرادة  إىل  “االفتقار  وانتقدوا  للضحايا  كبرّية”  “نكسة  بأنه  الوالية  انتهاء  فيه  وصفوا  بيانًا 

اليمين”.]249]

]243]“المبعوث األممي يصل عدن ويلتقي رئيس الوزراء”، المصدر أونالين، 7 نوفمرب/ ترشين الثاين https://almasdaronline.com/articles/240244 ،2021؛ “المبعوث 
https://osesgy.unmissions.org/un-spe- ،2021 11 نوفمرب/ ترشين الثاين  اخلاص أللمم المتحدة يختتم زيارته لمحافظة تعز”، مكتب المبعوث اخلاص أللمم المتحدة،

cial-envoy-concludes-visit-taiz-governorate؛ ريام مخشف ومحمد الغباري، “تقول قوات التحالف إنها انسحبت من محيط ميناء احلديدة اليمين”، رويرتز، 12 
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah- ،2021 نوفمرب/ ترشين الثاين

https://www. ،2021 ؛ “األمم المتحدة تدعو إىل محادثات جديدة بشأن احلديدة يف اليمن مع تغرّي اخلطوط األمامية”، اجلزيرة، 15 نوفمرب/ ترشين الثاين/port-2021-11-12
aljazeera.com/news/2021/11/15/un-calls-for-new-talks-on-yemens-hodeidah-as-frontlines-shift

https://osesgy.unmissions.org/ ،2021 244] هانس غروندبرغ، “إحاطة لمجلس األمن التابع أللمم المتحدة”، مكتب المبعوث اخلاص اىل اليمن، 14 ديسمرب/ كانون األول[
briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-hans-grundberg

]245]  “مجموعة األمم المتحدة من اخلرباء الدوليني واإلقليميني البارزين بشأن اليمن تقدم تقريرها الرابع إىل مجلس حقوق اإلنسان: أمة مهجورة: دعوة إللنسانية إلنهاء معاناة 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?News- ،2021 14 سبتمرب  اليمن”، مجلس حقوق اإلنسان التابع أللمم المتحدة، جنيف،

ID=27458&LangID=E

]246] مجلس حقوق اإلنسان التابع أللمم المتحدة، تويرت، “# HRC48 | تم رفض القرار A / HRC / 48 / L.11 بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اليمن بعد التصويت، “أكتوبر، 7، 
https://twitter.com/un_hrc/status/1446117238172372995 ،2021

https://www.reuters.com/ ،2021 247] ستيفاين نيبهاي، “الضغط السعودي يهدد تحقيق األمم المتحدة يف جرائم احلرب يف اليمن، كما يقول نشطاء، ” رويرتز، 6 أكتوبر[
/world/middle-east/saudi-lobbying-jeopardises-un-yemen-war-crimes-probe-activists-say-2021-10-06

https://www.theguardian. ،2021 248] ستيفاين كرّيشغيسرن، “استخدم السعوديون” احلوافز والتهديدات “إلغالق تحقيق األمم المتحدة يف اليمن”، اجلارديان، 1 ديسمرب[
com/world/2021/dec/01/saudi-arabia-yemen-un-human-rights-investigation-incentives-and-therats

]249] “بيان من مجموعة اخلرباء حول اليمن بشأن رفض مجلس حقوق اإلنسان لقرار بتجديد واليتها”، مجلس حقوق اإلنسان التابع أللمم المتحدة ، جنيف، 8 أكتوبر 2021، 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27636&LangID=E

https://unmha.unmissions.org/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2020-09-09-report.pdf
https://almasdaronline.com/articles/240244
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-concludes-visit-taiz-governorate
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-concludes-visit-taiz-governorate
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/15/un-calls-for-new-talks-on-yemens-hodeidah-as-frontlines-shift
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/15/un-calls-for-new-talks-on-yemens-hodeidah-as-frontlines-shift
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-hans-grundberg
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-hans-grundberg
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27458&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27458&LangID=E
https://twitter.com/un_hrc/status/1446117238172372995
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-lobbying-jeopardises-un-yemen-war-crimes-probe-activists-say-2021-10-06/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-lobbying-jeopardises-un-yemen-war-crimes-probe-activists-say-2021-10-06/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-lobbying-jeopardises-un-yemen-war-crimes-probe-activists-say-2021-10-06/
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/01/saudi-arabia-yemen-un-human-rights-investigation-incentives-and-therats
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/01/saudi-arabia-yemen-un-human-rights-investigation-incentives-and-therats
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27636&LangID=E
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الخرباء يوثقون االنتهاكات ويشريون إىل نقص الدعم

 2020 منتصف  بني  اإلنسان  بحقوق  متعلقة  أيلول، حوادث محددة  نرُش يف سبتمرب/  الذي  األخرّي،  اخلرباء  تقرير  وثق 
2021، بما يف ذلك الرضبات اجلوية عىل منازل المدنيني، والهجمات عىل المزارع والمرافق الغذائية، وقصف  ومنتصف 

مخيمات النازحني )انظر: التطورات العسكرية، “احلرب األخرى: الرضبات الصاروخية واالغتياالت والتهجرّي“(.

ومع ذلك، أشارت اللجنة إىل أنها فشلت يف كثرّي من األحيان يف استكمال التحقيقات، مشرّية إىل نقص الموارد والتعاون 
والوصول. وبالرغم من ذلك، خلص اخلرباء إىل أن جميع األطراف قد ارتكبت “عدًدا كبرّيًا من االنتهاكات للقانون اإلنساين 

الدويل”.]250]

أشار التقرير إىل أن سلطات احلوثيني واحلكومة اليمنية والسعودية واإلمارات والمجلس االنتقايل اجلنويب مسؤولون عن 
مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق اإلنسان، بما يف ذلك االعتقال التعسفي والقتل واالختفاء القرسي والعنف القائم 
عىل النوع االجتماعي والعنف اجلنيس والتعذيب وتجنيد األطفال واحلرمان من المحاكمات العادلة، قد ترىق إىل جرائم 
حرب. وأشار التقرير إىل أن بعض الغارات اجلوية السعودية، وكذلك الهجمات العشوائية من ِقبل جميع األطراف، قد 

تشكل أيًضا جرائم حرب.]251]

وعىل وجه التحديد، فإن تقرير الفريق:

 انتقد التحقيقات الداخلية للتحالف بقيادة السعودية يف الرضبات اجلوية اليت أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيني، مشرّيًا إىل أن 	 
“خطأ فين” يُشار إليه يف كثرّي من األحيان عىل أنه السبب دون إجراء تغيرّيات واضحة عىل اإلجراءات.]252]

 التحقيق يف الهجمات العشوائية، المنسوبة للحوثيني يف المقام األول، بالصواريخ والقذائف والقصف الموجه نحو األسواق 	 
والسجون ومخيمات النازحني.]253]وقال اخلرباء إن سلطات احلوثيني أبلغتهم يف يوليو/ تموز أنهم يعزتمون إنشاء جلنة تحقيق 
خاصة بهم وأحالت مزاعم اخلرباء إىل السلطات المعنية، لكنهم قالوا إنه لم يكن هناك سوى القليل من اإلجراءات.]254] والحظت 

اللجنة ثالث حاالت، عىل وجه التحديد، قالت إنها تفتقر إىل أهداف عسكرية محددة وقد تشكل جرائم حرب:]255]

]250] كامل اجلندويب، ميليسا بارك وأردي إمسيس، “حالة حقوق اإلنسان يف اليمن، بما يف ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمرب 2014، ” تقرير مجموعة اخلرباء الدوليني 
https://documents-dds-ny.un.org/ ،17 .ص ،A / HRC / 48/20 ،2021 واإلقليميني البارزين بشأن اليمن، مجلس حقوق اإلنسان التابع أللمم المتحدة، جنيف، 13 سبتمرب

doc/UNDOC/GEN/G21/249/77/pdf/G2124977.pdf?OpenElement

]251] اجلندويب وآخرون “Situation of human “ص 16-17.

]252] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights ص. 5؛ وفًقا للتقرير، تمت إحالة 10 فقط من التحقيقات المكتملة التابعة لفريق التحالف المشرتك لتقييم احلوادث، 
واليت يزيد عددها عن 200 تحقيق، إىل النيابة العسكرية ولم تُعلن النتائج حول القضية الوحيدة اليت يُعتقد أنها اكتملت )ص 15(.

]253] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights، “ص 6-7.

]254] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights، “ص 16.

]255] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights، “ص 6.

معونات غذائية مخزنة يف مستودع مبدينة تعز ليتم توزيعها، 25 فرباير/شباط 2021. الصورة ملركز صنعاء. التقطها أحمد الباشا.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/lhrb-l-khr~-drbt-srwkhy-wgtylt-wthjyr_51
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/lhrb-l-khr~-drbt-srwkhy-wgtylt-wthjyr_51
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/249/77/pdf/G2124977.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/249/77/pdf/G2124977.pdf?OpenElement
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قتلت الرضبة الصاروخية يف 30 ديسمرب/ كانون األول 2020، مع وصول احلكومة اليمنية إىل مطار عدن، ما ال يقل عن 25 شخًصا. 	 
وأشار التقرير إىل أن الصاروخ أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة احلوثيني وقال إن هناك حاجة لمزيد من التحقيق.

هجوم يف 1 يناير/ كانون الثاين 2021 عىل قاعة أفراح يف احلديدة بالقرب من خط المواجهة بني مقاتيل احلوثيني والقوات المشرتكة التابعة 	 
للحكومة. وُقتلت خمس نساء عىل االقل بحسب مصادر يف وكالة فرانس برس. وحالت الموارد المحدودة دون تحديد المسؤولية.

قصف صارويخ يف 2021، كان من مواقع عسكرية للحوثيني عىل ما يبدو، أسفر عن مقتل صيب وإصابة آخرين كانوا يلعبون كرة القدم 	 
يف مدينة مأرب، دون اإلبالغ عن وجود عسكري بالقرب من الموقع حينها.

أشار التقرير إىل أن انتهاكات األطراف للقانون الدويل، بما يف ذلك تدخل احلوثيني يف المساعدات اإلغاثية والقيود احلكومية يف مطار 	 
صنعاء وميناء احلديدة، لعبت دورًا يف خلق أو تفاقم اجلوع والفقر. وبحث المحققون يف تأثرّي العمليات العسكرية عىل إنتاج الغذاء يف 

المناطق اليت تعاين من انعدام األمن الغذايئ عىل وجه اخلصوص، والحظوا:

رضبت غارتان جويتان للتحالف يف 21 مارس/ آذار 2021 ميناء الصليف للحبوب يف احلديدة، مما أدى إىل إصابة خمسة موظفني وإحلاق 	 
أرضار بمستودع.

 	 ،2021 التحالف اجلوية مزرعتني تجاريتني للدواجن يف محافظة عمران يف 14 يونيو/ حزيران  أنها من غارات  يُعتقد  أصابت صواريخ 
ودمرت واحدة. وال يبدو أن هناك وجود عسكري قريب ألي منهما.]256]

يف يونيو/ حزيران، قصف احلوثيون مرتني مجمًعا يف احلديدة يضم رشكات إنتاج أللغذية واأللبان، مما تسبب يف وقوع إصابات وإحلاق 	 
أرضار بإنتاج الغذاء وإمدادات المياه وتعليق العمليات. ووجود القوات المشرتكة يف المجمع جعله هدًفا عسكريًا، لكن ليس من الواضح 

ما إذا كان الهجوم يتوافق مع القانون الدويل.]257]

لطبيبني وثالث ممرضات وحارس مستشفى 	  واحتجاز تعسفي  باعتقال  للحكومة  التابعة  القوات  قيام  “مزاعم موثوقة” عن  أشارت 
اتُهموا بمساعدة المرىض المصابني بعيًدا عن السلطات يف محافظة شبوة. وتم اعتقال أربعة من أعضاء وأنصار المجلس االنتقايل 

اجلنويب عىل خلفية انتمائهم السيايس يف محافظة شبوة.

أشار التقرير إىل حاالت االختفاء القرسي، بما يف ذلك:	 

اعتقال رجلني يف عدن متهمني بالتعاون مع منظمات أجنبية النتقاد المجلس االنتقايل اجلنويب.	 

يف الشمال الذي يسيطر عليه احلوثيون، االعتقال التعسفي لرجل لم تعرف عائلته مكان وجوده إال بعد ثمانية أشهر عندما قيل لهم إنه 	 
ُحكم عليه بالسجن ألكرث من عامني؛ وذكرت اللجنة أنه لم يتم توجيه تهم إليه أو محاكمته أو إصدار حكم عليه.]258]

أحاط التقرير بسجن وقتل الصحفيني يف مناطق سيطرة احلوثيني واحلكومة. وتحدث عن التعذيب والعنف اجلنيس ضد المعتقلني يف 	 
صنعاء، بما يف ذلك قضية ناشطة حقوقية تعرضت اللغتصاب كل يومني خالل أربعة أشهر من احلبس االنفرادي، ثم بعد إطالق رساحها، 

تم نبذها يف مجتمعها ألن سلطات احلوثيني نرشت شائعات عنها بأنها عاهرة.]259]

وصف اخلطر المزتايد للمهاجرين يف مناطق احلوثيني، مشرّيًا عىل وجه التحديد إىل مرفق االحتجاز يف صنعاء، حيث دخل أكرث من 350 	 
مهاجرًا، معظمهم من اإلثيوبيني والصوماليني، يف إرضاب عن الطعام بسبب الظروف. ويف 7 مارس/ آذار 2021، أطلق احلراس احلوثيني 
المقذوفات، ربما قنابل غاز مسيل للدموع، ونشب حريق. ُقتل ما ال يقل عن 46 رجاًل وأصيب 202 آخرين. ونقل اخلرباء عن أحد الناجني 
قوله: “عندما اندفع الناس إىل الباب، كان أولئك الذين كانوا أقوياء بما يكفي قادرين عىل الهروب. ولكن أولئك المرىض والضعفاء تم 

تخطيهم. لقد كان رصاًعا من أجل البقاء. لم أكن أعرف أن حياة البرش ستكون رخيصة وعديمة القيمة”.]260]

ويف إشارة إىل “فجوة المساءلة الكبرّية المستمرة يف اليمن”، كرر اخلرباء دعوات سابقة لمجلس األمن التابع أللمم المتحدة 
التحقيقات  التعامل مع  يمكنها  دولية  وإنشاء هيئة  الدولية يف الهاي،  اجلنائية  المحكمة  إىل  اليمن  الوضع يف  إلحالة 
اجلنائية وتمهيد الطريق ألي مالحقات قضائية يف المستقبل. ومع ذلك، الحظ الفريق أن هذه التوصية لم تنفذ بعد.]261]

]256] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights، “ص 7.

]257] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights، “ص -7 8

]258] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights، “ص 9

]259] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights، “ص 12

]260] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights، “ص -10 11

]261] اجلندويب وآخرون “Situation of human rights، “ص -16 17

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/2/yemen-blast-in-wedding-hall-kill-5
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مؤمترات األمم املتحدة للامنحني ومستويات التمويل اإلنساين

ساهم ارتفاع الضغوط المالية المحلية المتعلقة بوباء كوفيد19- يف تراجع تمويل المساعدات اإلنسانية للعام الثاين 
عىل التوايل.]262] وتلقت األمم المتحدة 2.24 مليار دوالر أمرييك نحو برامج وأنشطة 2021 المنصوص عليها يف خطة 
االستجابة اإلنسانية لليمن، وهو ما يمثل حوايل %58 من 3.85 مليار دوالر أمرييك المطلوبة.]263] وعىل الرغم من كونها 
2020، فشلت بشكل  انخفضت بشكل كبرّي عام  اليت  المطلوبة،  أن نسبة األموال  إال  المطلقة،  القيمة  كبرّية من حيث 
كبرّي يف التحسن عام 2021، مما يشرّي إىل أن المناشدات قد فاقت رغبة المانحني يف دفع المزيد. ومنذ بداية االستجابة 
حلاالت الطوارئ عام 2015، ارتفعت الطلبات ومساهمات المانحني يف خطط االستجابة اإلنسانية أللمم المتحدة حىت 
عام 2019، لتصل إىل 3.6 مليار دوالر أمرييك )%87 من المناشدات(.]264] ومع ذلك، فإن شكوك اجلهات المانحة جنبًا إىل 
جنب مع المخاوف االقتصادية المتعلقة جائحة كوفيد19- قد أثرت بشدة عىل مستويات التمويل عام 2020، عندما 

تلقت األمم المتحدة ملياري دوالر أمرييك )%59 من ندائها(.]265]

من المعتاد يف الدورات السنوية جلمع التربعات أللمم المتحدة أال تفي التربعات بمتطلبات اخلطة. ومع ذلك، فقد أدى 
االنخفاض الكبرّي الذي دام عامني إىل مزيد من االنخفاض يف اخلدمات عام 2021 يف مجاالت الغذاء والصحة والمياه 
 1 ويف  العام.]266]  مرور  مع  القادمة  االنخفاضات  من  بالمزيد  الوكاالت  بعض  وحذرت  الربامج؛  من  وغرّيها  النظيفة 
مارس/ آذار، عقدت حكومتا السويد وسويرسا، إىل جانب األمم المتحدة، حدثًا افرتاضيًا إلعالن التربعات خصص خالله 
المتحدة  أللمم  العام  األمني  وأعرب  اليمن.]267]  يف  اإلنسانية  للمساعدة  أمرييك  دوالر  مليار   1.67 الدوليون  المانحون 
أنطونيو غوترّييش عن خيبة أمله من جهود جمع التربعات، مشرّيًا إىل أن المبلغ المتعهد به كان “أقل مما تلقيناه خلطة 
االستجابة اإلنسانية يف عام 2020 ومليار دوالر أقل مما تم التعهد به يف المؤتمر الذي عقدناه يف عام 2019”.]268] ويُعزى 
يف  المستمر  المانحني  وتشكيك  الوباء]269]  خالل  العالمي  االقتصادي  التباطؤ  إىل  المساعدات  تعهدات  يف  االنخفاض 

وصول المساعدات إىل المستفيدين المستهدفني يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون.]270]

السنوية يف  العامة  اجلمعية  2021، عىل هامش  اإلنساين يف وقت الحق من عام  التمويل  ثانية من  بموجة  التعهد  تم 
مقر األمم المتحدة يف نيويورك. وتعهد المانحون يف حدث نظمه االتحاد األورويب والسويد وسويرسا يف 22 سبتمرب/ 
أيلول بحوايل 600 مليون دوالر أمرييك يف شكل مساعدات إضافية.]271] وكان أكرب أربعة مانحني هم الواليات المتحدة 
)291 مليون دوالر أمرييك( واالتحاد األورويب )140 مليون دوالر أمرييك( والمملكة العربية السعودية )90 مليون دوالر 

أمرييك( وألمانيا )58 مليون دوالر أمرييك(.

https://www.bbc.com/ ،2021 262] انظر عىل سبيل المثال، “نزاع اليمن: المملكة المتحدة تقطع المساعدات بسبب الضغط المايل من كوفيد”، يب يب يس نيوز، 2 مارس[
news/world-middle-east-56242610

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resourc- ،2021 263] “خطة االستجابة اإلنسانية لعام ″2021، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مارس[
https://fts. ،خطة االستجابة اإلنسانية لليمن ″2021، خدمة التتبع المايل التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية“ ;es/Final_Yemen_HRP_2021.pdf

unocha.org/appeals/1024/summary

https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary ،264] خدمة التتبع المايل التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية[

]265] تشمل أرقام التمويل اإلجمالية اليت سجلها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أيًضا مساهمات المانحني المبلغ عنها ذاتيًا جلهود المساعدة المبذولة خارج 
الهيكل المايل واإلداري أللمم المتحدة. شوهدت اتجاهات مماثلة يف هذه األرقام، اليت تم توفرّيها من خالل خدمة التتبع المايل التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. وأشارت 

إىل أن إجمايل المساعدات لليمن بلغ 2.95 مليار دوالر يف عام 2021، و 2.24 مليار دوالر يف عام 2020، و 4.06 مليار دوالر يف عام 2019، و 5.23 مليار دوالر يف عام 2018.

]266] عىل سبيل المثال, انظر: هيلني لوك، “من صحة المرأة إىل أزمة اليمن: 7 قضايا رئيسية تعرضت لتخفيض يف المعونة الربيطانية، ” المواطن العالمي، 7 مايو 2021، 
https://www.globalcitizen.org/en/content/uk-aid-cuts-issues-losing-funding-health-yemen/ ديفيد بزييل، “3 ماليني شخص يف اليمن قد يواجهون تخفيض 
يف احلصص يف أكتوبر ما لم يصل تمويل جديد، ” يقول رئيس برنامج األغذية العالمي، “برنامج األغذية العالمي عرب Reliefweb، مقتطفات من خطاب أمام احلدث الوزاري رفيع 
https://reliefweb.int/report/yemen/3-million-people-yemen-could-face-ration-cuts-oc- ،2021 22 سبتمرب  المستوى بشأن الوضع اإلنساين يف اليمن، نيويورك،

tober-unless-new-funding-arrives-wfp; ولزيا بارينجتون، “المانحون يتعهدون بمبلغ 600 مليون دوالر إضايف لتجنب قطع المساعدات لليمن”، رويرتز، 22 سبتمرب 2021، 
https://www.reuters.com/world/middle-east/donors-pledge-additional-600-mln-avoid-yemen-aid-cuts-2021-09-22

https://www.unocha. ،2021 267] “حدث افرتايض رفيع المستوى إلعالن التربعات للوضع اإلنساين يف اليمن، ” مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 1 مارس[
org/yemen2021

https://www.dw.com/en/yemen-un-do- ،2021 268] “اليمن: مؤتمر المانحني التابع أللمم المتحدة يجمع مبلغ 1.7 مليار دوالر” مخيب آللمال “، دويتشه فيله، 1 مارس[
nor-conference-raises-a-disappointing-17-billion/a-56738853

https://www.bbc.com/news/world-middle- ،2021 269] “نزاع اليمن: المملكة المتحدة تخفض مساعداتها بسبب الضغط المايل من كوفيد”، يب يب يس نيوز، 2 مارس[
https://www.bbc.com/news/world- ،2021 نزاع اليمن: المملكة المتحدة تخفض مساعداتها بسبب الضغط المايل من كوفيد”، يب يب يس نيوز، 2 مارس“ east-56242610

middle-east-56242610

]270] كونور فينيجان، “الواليات المتحدة تستأنف المساعدات للمناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون يف اليمن وسط حاجة ماسة وتكثيف القتال”، أخبار ABC ، 11 مارس 2021، 
id = 76395980 ؟story / المناطق-اخلاضعة للرقابة-اليمن-وسط- https://abcnews.go.com/Politics/us-resume-aid-houthi

https://www.npr. ،2021 271] “األمم المتحدة تحذر من أنه بدون تمويل جديد، سيواجه 16 مليون شخص يف اليمن المجاعة”، أسوشيتد برس، 23 سبتمرب[
org/2021/09/23/1039973920/the-u-n-is-warning-that16-million-people-in-yemen-are-marching-towards-starvatio

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-56242610
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-56242610
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56242610
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56242610
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://www.globalcitizen.org/en/content/uk-aid-cuts-issues-losing-funding-health-yemen/
https://www.globalcitizen.org/en/content/uk-aid-cuts-issues-losing-funding-health-yemen/
https://reliefweb.int/report/yemen/3-million-people-yemen-could-face-ration-cuts-october-unless-new-funding-arrives-wfp
https://reliefweb.int/report/yemen/3-million-people-yemen-could-face-ration-cuts-october-unless-new-funding-arrives-wfp
https://www.reuters.com/world/middle-east/donors-pledge-additional-600-mln-avoid-yemen-aid-cuts-2021-09-22
https://www.unocha.org/yemen2021
https://www.unocha.org/yemen2021
https://www.dw.com/en/yemen-un-donor-conference-raises-a-disappointing-17-billion/a-56738853
https://www.dw.com/en/yemen-un-donor-conference-raises-a-disappointing-17-billion/a-56738853
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56242610
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56242610
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56242610
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56242610
https://abcnews.go.com/Politics/us-resume-aid-houthi
https://www.npr.org/2021/09/23/1039973920/the-u-n-is-warning-that16-million-people-in-yemen-are-marching-towards-starvatio
https://www.npr.org/2021/09/23/1039973920/the-u-n-is-warning-that16-million-people-in-yemen-are-marching-towards-starvatio
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يف أكتوبر/ ترشين األول، نرش مركز صنعاء سلسلة من التقارير لمعاينة العمليات اإلنسانية اليت تقودها األمم المتحدة 
كيف  مسارها:  عن  المساعدات  تنحرف  “عندما  تقرير  اليمنيني.  احتياجات  تلبية  لضمان  شاملة  بتغيرّيات  والتوصية 
تفشل االستجابة اإلنسانية الدولية يف اليمن”، يُلقي الضوء عىل نظام معيب تعمل فيه السياسات والمواقف والهياكل 
إمكانية حدوث  المبادئ اإلنسانية- عىل خنق  الراسخة -بما يف ذلك إطار أمين غرّي مرن واالستعداد لتجاهل  الداخلية 
استجابة إنسانية فعالة. ويشرّي التقرير إىل أن األمم المتحدة قد تنازلت عن مسؤوليتها عن جمع البيانات اليت يتم تحديد 
عىل  السيطرة  ُفقدت  أن  وبعد  المتحاربة.  األطراف  عىل  المساعدات  من  كبرّية  كميات  وتوزيع  عليها،  بناًء  االحتياجات 
الساحة العملياتية والفشل يف وضع وفرض خطوط حمراء مع األطراف المتحاربة، وخاصة جماعة احلوثيني المسلحة، 
خلص التقرير إىل أن االستجابة اإلنسانية ليس لديها طريقة تذكر لمعرفة ما إذا كانت المساعدات تصل إىل األشخاص 

الذين هم يف أمس احلاجة إىل المساعدة.]272]

عاين تقييم مشرتك بني الوكاالت يف عام 2021 كيفية تحسني استجابة مساعدات اليمن. وأخرب راميش راجاسينغام، 
وهو مسؤول كبرّي يف الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة، مجلس األمن التابع أللمم المتحدة يف يناير/ كانون الثاين 2022 

أن النتائج األولية للتقييم سيتم دمجها يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022.]273]

https:// ،2021 272] سارة فويلستيك، ” عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تفشل االستجابة اإلنسانية الدولية يف اليمن”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، أكتوبر[
sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid

https://reliefweb.int/report/yemen/act- ،2022 273] راميش راجاسينغهام، “اليمن”، النص الكامل لمالحظات مجلس األمن التابع أللمم المتحدة، نيويورك، 12 يناير[
ing-assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-relief-0

https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid
https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid
https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid
https://reliefweb.int/report/yemen/acting-assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-relief-0
https://reliefweb.int/report/yemen/acting-assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-relief-0
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اليمن�والواليات�املتحدة�حتت�إدارة�بايدن
يف إشارة إىل تغيرّي سياسة سلفه، سعى الرئيس األمرييك اجلديد، جوزيف بايدن، إىل جعل اليمن إحدى أولويات سياسته 
اخلارجية الرئيسية. ففي خطابه األول عن السياسة اخلارجية، يف 4 فرباير/ شباط 2021، قال بايدن إنه سوف “يصحح 

مسار” السياسة اخلارجية للواليات المتحدة، معلنًا عن مجموعة من القرارات المتعلقة باليمن.]274]

المواد  تبادل  تقييد  خالل  من  احلرب  يف  الهجومية  للعمليات  األمرييك  العسكري  الدعم  كل  سيوقف  إنه  بايدن  وقال 
األمريكية  اإلرهاب  مكافحة  عمليات  باستثناء  وتدريبية،  دفاعية  تعترب ألغراض  اليت  لتلك  االستخباراتية  والمعلومات 
بايدن عىل السعي إلنهاء  إدارة  الصلة”. وبداًل من ذلك، سرتكز  اليمن.]275] كما سيتم تعليق “مبيعات األسلحة ذات  يف 
للدعوة  المتحدة  األمم  تقودها  اليت  العملية  ودعم  األمريكية،  الدبلوماسية  مستوى  رفع  خالل  من  اليمن  يف  الرصاع 
عودة  لعرض  فرصة  اليمن  قدم  اإلنساين.]276]  الوضع  والعمل عىل تحسني  الوطين  الصعيد  النار عىل  إطالق  وقف  إىل 
الدبلوماسية األمريكية إىل المرسح العالمي، وأشار إىل أن إدارة بايدن ستنخرط مع المنظمات متعددة األطراف لدعم 
التدخل الدبلومايس واإلنساين. ولقيادة هذه اجلهود، عنّي بايدن المبعوث اخلاص لليمن، تيم ليندركينغ، وهو دبلومايس 

محرتف شغل مناصب سابقة يف سفارات السعودية والعراق.]277]

كما ألغت إدارة بايدن أحد القرارات األخرّية اليت اتخذتها إدارة ترامب المنتهية واليتها، حيث ألغت تصنيف احلوثيني عىل 
أنهم منظمة إرهابية أجنبية.]278] وعند اإلعالن عن هذه اخلطوة، أكد وزير خارجية بايدن، أنتوين بلينكني، أن الدافع الرئييس 

لشطب احلوثيني هو اخلوف من أن التصنيف سيؤثر عىل توزيع المساعدات اإلنسانية.]279]

ومع ذلك، مع مرور العام، أصبح من الواضح أن إدارة بايدن ستواصل تقديم الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية، عىل 
الرغم من محاوالت الكونغرس لفرض قيود عىل مبيعات األسلحة، ال سيما إىل السعودية. ويف فرباير/ شباط، زعمت 
اإلدارة أنها أوقفت مؤقتًا بيع أسلحة إىل السعودية عرب آلية مشرتكة بني الوكاالت تم سنها لمراجعة جميع المبيعات.]280] 
ومع ذلك، سمحت الحًقا بمبيعات وخدمات أخرى للسعودية، بما يف ذلك دعم صيانة الطائرات بقيمة 500 مليون دوالر 

https://www.whitehouse.gov/ ،2021 274] جوزيف بايدن، “مالحظات الرئيس بايدن حول مكانة أمريكا يف العالم”، النص الكامل الصادر عن البيت األبيض، 4 فرباير[
/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world

]275] جوزيف بايدن، “رسالة إىل رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتقرير صالحيات احلرب، ” النص الكامل الصادر عن البيت األبيض، 8 يونيو 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempo- ،2021

/re-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report

]276] جوزيف بايدن، “رسالة إىل رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتقرير صالحيات احلرب، ” النص الكامل الصادر عن البيت األبيض، 8 يونيو 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempo- ،2021

/re-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report

]277] المرجع السابق

https://www.npr. ،2021 278] بيل تشابيل، كولني دواير، “إدارة ترامب تتجه إىل تصنيف احلوثيني يف اليمن عىل أنها جماعة إرهابية”، اإلذاعة الوطنية العامة، 11 يناير[
org/2021/01/11/936627548/trump-administration-moves-to-brand-houthis-in-yemen-a-terrorist-group

https://www.state.gov/ ،2021 279] أنتوين بلينكني، “الوزير أنتوين ج. بلينكني يف وجود الصحافة”، النص الكامل للمالحظات الصادرة عن وزارة اخلارجية األمريكية، 27 يناير[
/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability

https://www.state.gov/briefings/depart- ،2021 280] نيد برايس، “إحاطة إعالمية لوزارة اخلارجية”، المالحظات الكاملة الصادرة عن وزارة اخلارجية األمريكية، 5 فرباير[
ment-press-briefing-february-5-2021/#post-216894-YEMEN

معونات غذائية مخزنة يف مستودع مبدينة تعز ليتم توزيعها، 25 فرباير/شباط 2021. الصورة ملركز صنعاء. التقطها أحمد الباشا.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.npr.org/2021/01/11/936627548/trump-administration-moves-to-brand-houthis-in-yemen-a-terrorist-group
https://www.npr.org/2021/01/11/936627548/trump-administration-moves-to-brand-houthis-in-yemen-a-terrorist-group
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-february-5-2021/#post-216894-YEMEN
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-february-5-2021/#post-216894-YEMEN
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يف سبتمرب/ أيلول وصواريخ جو – جو متوسطة المدى بتكلفة 650 مليون دوالر يف نوفمرب/ ترشين الثاين.]281] حاولت 
مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من احلزبني منع البيع األخرّي يف ديسمرب/ كانون األول،]282] لكن دون جدوى، مما 
سلط الضوء عىل المشاعر المعادية للسعودية المزتايدة يف الكونجرس األمرييك، حيث صّوت أكرث من نصف أعضاء 
الدفاعية.  األسلحة  بيع  لمنع  الشيوخ،  مجلس  يف  جمهوريني  عضوين  إىل  باإلضافة  الديمقراطيني،  الشيوخ  مجلس 
وبالنظر إىل أن سياسة اليمن تتأثر بشدة بالعالقات األمريكية السعودية، فإن االنقسامات يف الكونجرس والتغيرّيات 

السياسية من إدارة إىل أخرى زادت من تعقيد كيفية انخراط الواليات المتحدة والسعودية يف اليمن.

قد تهدف سياسات بايدن تجاه اليمن إىل وقف تصعيد احلرب، لكن يبدو أنها أرسلت إشارة خاطئة إىل احلوثيني. فوقف 
العدائية من ِقبل احلوثيني يف جميع  الثمني لم يتحقق قط. وبداًل من ذلك، كانت هناك زيادة يف األعمال  النار  إطالق 
أنحاء اليمن وزيادة يف إطالق الصواريخ والطائرات دون طيار تجاه السعودية. يف نوفمرب/ ترشين الثاين، اقتحم احلوثيون 
مجمع السفارة األمريكية يف صنعاء، حيث أساءوا معاملة الموظفني المحليني وأفراد عائالتهم واختطفوهم. وال يزال 

عدد غرّي معلوم من الموظفني رهن االعتقال.]283]

ومع مرور العام، نفد صرب اإلدارة عىل احلوثيني. وأصدرت 11 بيانًا تدين اجلماعة، وفرضت عقوبات تستهدف قادة احلوثيني، 
اثنني  2021 عىل  آذار  مارس/  ذلك عقوبات يف  لهم. وشمل  الماليني  والممكّنني  الميرسين  ذلك، عىل  األهم من  وربما 
من قادة احلوثيني، رئيس أركان القوات البحرية منصور السعدي وقائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي أحمد عيل أحسن 
احلمزي،]284] وعقوبات يف مايو/ أيار 2021 ضد محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداين وقادة حوثيني يقودون القتال 
وفيلق  احلوثيني  بني  الوقود  ونقل  بسبب رشاء  يمنيون،  مواطنون  ذلك  بما يف  كيانًا،   11 معاقبة  تم  كما  مأرب.]285]  يف 
الموالية“(.]286] ويف نوفمرب/  المتحدة ضد احلوثيني واألطراف  الواليات  2021 )انظر “عقوبات  القدس اإليراين يف يونيو 
ترشين الثاين، فرضت الواليات المتحدة عقوبات عىل صاحل مسفر الشاعر، رئيس اخلدمات اللوجستية العسكرية التابعة 

للحوثيني، مما سلط الضوء عىل دوره يف ابزتاز ومراقبة تمويل العديد من المستشفيات.]287]

وشملت التطورات األخرى المتعلقة باليمن ما ييل:

يف 20 يناير/ كانون الثاين، أصدر بايدن سلسلة من األوامر التنفيذية بإلغاء مجموعة من قرارات ترامب األكرث إثارة للجدل، مثل 	 
حظر التأشرّيات عىل عدد من البلدان، بما يف ذلك اليمن. وحىت اآلن لم تقدم إدارة بايدن أي شكل من أشكال اإلنصاف ألولئك 

المترضرين من السياسة السابقة.

تم ترشيح ستيفن فاجن يف نوفمرب/ ترشين الثاين سفرّيًا لبايدن يف اليمن.]288]	 

أكدت إدارة بايدن أن اجليش األمرييك يحتفظ بـ “عدد صغرّي” من اجلنود يف اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة يف جزيرة العرب 	 
أمريكيًا موجودون يف السعودية لتوفرّي قدرات دفاعية  الدولة اإلسالمية. ويف يونيو/ حزيران، ورد أن 2742 جنديًا  وتنظيم 
ديسمرب/   7 وبحلول  السعودي.]289]  األسطول  من  جزًءا  تشكل  اليت  األمريكية  المقاتلة  الطائرات  جوية وصاروخية وصيانة 

كانون األول، انخفض هذا الرقم بشكل طفيف إىل 2120.]290]

صادر األسطول اخلامس للبحرية األمريكية بنادق هجومية من طراز AK-47 وذخرّية عىل منت سفينة يُعتقد أنها متجهة إىل 	 
اليمن يف 20 ديسمرب/ كانون األول 2021. وقالت احلكومة األمريكية إن السفينة أبحرت يف األصل من إيران.]291]

https://www.dsca.mil/press-media/major-arms- ،281] “المملكة العربية السعودية – استمرار خدمات دعم الصيانة، 16 سبتمرب 2021، وكالة التعاون األمين الدفاعي[
sales/saudi-arabia-continuation-maintenance-support-services-mss-0; “المملكة العربية السعودية – صواريخ جو – جو متقدمة متوسطة المدى من طراز 

https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/saudi-arabia-aim-120c-ad- ،2021 وكالة التعاون األمين الدفاعي، 4 نوفمرب ،”)AIM-120C )AMRAAM
vanced-medium-range-air-air-missiles-amraam

https://apnews. 2021 282] برين سلوديسكو، “مجلس الشيوخ يرفض محاولة من احلزبني لوقف بيع أسلحة سعودية بقيمة 650 مليون دوالر”، أسوشيتد برس، 7 ديسمرب[
com/article/joe-biden-saudi-arabia-middle-east-rand-paul-yemen-1440cc97a0304f20ca080062a24ca001

]283] أنتوين بلينكني، “الواليات المتحدة تدين احتجاز احلوثيني للموظفني اليمنيني يف السفارة األمريكية يف صنعاء وانتهاك مجمع السفارة”، النص الكامل الصادر عن وزارة 
https://www.state.gov/the-united-states-condemns-the-houthi-detention-of-yemeni-staff-of-the-u-s-embassy- ،2021 اخلارجية األمريكية، 19 نوفمرب

https:// ،2021 نيد برايس، “موجز إعالمي لوزارة اخلارجية”، النص الكامل الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية، 9 نوفمرب /in-sanaa-and-breach-of-embassy-compound
www.state.gov/briefings/department-press-briefing-november-9-2021/#post-290610-SYRIA

https://home.treasury. ،2021 284] “اخلزانة تفرض عقوبات عىل القادة العسكريني الرئيسيني لميليشيا أنصار الله يف اليمن”، بيان صادر عن وزارة اخلزانة األمريكية، 2 مارس[
gov/news/press-releases/jy0043

https://www.state.gov/the-unit- ،2021 285] أنتوين بلينكني، “الواليات المتحدة تصنف مقاتلني حوثيني”، بيان صادر عن وزارة اخلارجية األمريكية، 20 مايو[
/ed-states-designates-houthi-militants

https://www.state. ،2021 286] أنتوين بلينكني، “الواليات المتحدة. عقوبات عىل الشبكة الدولية إلثراء احلوثيني يف اليمن”، بيان صادر عن وزارة اخلارجية األمريكية، 10 يونيو[
/gov/u-s-sanctions-international-network-enriching-houthis-in-yemen

https://www.state.gov/designation-of-houthi-offi- .2021 287] أنطوين بلينكني، “تصنيف مسؤول حويث يف اليمن”، بيان صادر عن وزارة اخلارجية األمريكية، 19 نوفمرب[
/cial-in-yemen

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releas- ،2021 288] “الرئيس بايدن يعلن عن مرشحني إضافيني”، بيان صادر عن البيت األبيض، 17 نوفمرب[
/es/2021/11/17/president-biden-announces-additional-nominees-3

]289] جوزيف بايدن، “رسالة إىل رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتقرير صالحيات احلرب، ” النص الكامل الصادر عن البيت األبيض، 8 يونيو 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempo- ،2021

/re-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report

]290] جوزيف بايدن، “رسالة إىل رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتقرير صالحيات احلرب، ” النص الكامل الصادر عن البيت األبيض، 8 يونيو 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempo- ،2021

/re-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report

https://www.state.gov/illegal-irani- ،2021 291] نيد برايس، “التدفق غرّي المرشوع أللسلحة اإليرانية إىل اليمن”، بيان صادر عن وزارة اخلارجية األمريكية، 23 نوفمرب[
/an-flow-of-weapons-to-yemen

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#ljz-lthny-lttwrt-laaskry-fy-lymn_46
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/saudi-arabia-continuation-maintenance-support-services-mss-0
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/saudi-arabia-continuation-maintenance-support-services-mss-0
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/saudi-arabia-aim-120c-advanced-medium-range-air-air-missiles-amraam
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/saudi-arabia-aim-120c-advanced-medium-range-air-air-missiles-amraam
https://apnews.com/article/joe-biden-saudi-arabia-middle-east-rand-paul-yemen-1440cc97a0304f20ca080062a24ca001
https://apnews.com/article/joe-biden-saudi-arabia-middle-east-rand-paul-yemen-1440cc97a0304f20ca080062a24ca001
https://www.state.gov/the-united-states-condemns-the-houthi-detention-of-yemeni-staff-of-the-u-s-embassy-in-sanaa-and-breach-of-embassy-compound/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-november-9-2021/#post-290610-SYRIA
https://www.state.gov/the-united-states-condemns-the-houthi-detention-of-yemeni-staff-of-the-u-s-embassy-in-sanaa-and-breach-of-embassy-compound/
https://www.state.gov/the-united-states-condemns-the-houthi-detention-of-yemeni-staff-of-the-u-s-embassy-in-sanaa-and-breach-of-embassy-compound/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-november-9-2021/#post-290610-SYRIA
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0043
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0043
https://www.state.gov/the-united-states-designates-houthi-militants/
https://www.state.gov/the-united-states-designates-houthi-militants/
https://www.state.gov/the-united-states-designates-houthi-militants/
https://www.state.gov/u-s-sanctions-international-network-enriching-houthis-in-yemen/
https://www.state.gov/u-s-sanctions-international-network-enriching-houthis-in-yemen/
https://www.state.gov/u-s-sanctions-international-network-enriching-houthis-in-yemen/
https://www.state.gov/designation-of-houthi-official-in-yemen/
https://www.state.gov/designation-of-houthi-official-in-yemen/
https://www.state.gov/designation-of-houthi-official-in-yemen/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/17/president-biden-announces-additional-nominees-3/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/17/president-biden-announces-additional-nominees-3/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/17/president-biden-announces-additional-nominees-3/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regarding-the-war-powers-report/
https://www.state.gov/illegal-iranian-flow-of-weapons-to-yemen/
https://www.state.gov/illegal-iranian-flow-of-weapons-to-yemen/
https://www.state.gov/illegal-iranian-flow-of-weapons-to-yemen/
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شكّل تقدم قوات احلوثيني نحو أطراف مدينة مأرب عام 2021 تهديًدا آلخر، بل وأهم معقل من معاقل احلكومة اليمنية 
شمايل اليمن، وتستمر تلك القوات يف شن هجماتها للعام الثاين عىل التوايل بهدف السيطرة عىل هذه المحافظة الغنية 
بالنفط والغاز. وخالل معظم العام أخذت القوات احلكومية والمقاتلون القبليون الموالون لها يف مأرب والمحافظات 
اإلصالح يف ساحة  وعاىن حزب  المناطق.  احلوثيني وسيطرتها عىل  لقوات  المطرد  التقدم  أمام  بالرتاجع  لها  المجاورة 
المعركة خالل عام 2021، حيث كان الدور الذي تقوم به القوات الموالية له ضمن التحالف المناهض للحوثيني قد تزايد 
بعد أن تراجعت اإلمارات وانسحبت من حرب اليمن عام 2019، حيث فقد سيطرته عىل معقله يف محافظة شبوة. تىل 
ذلك إعادة التحالف المناهض للحوثيني نرش لواء العمالقة المدعوم من اإلمارات من ساحل البحر األحمر إىل شبوة 
أواخر العام، وكثف من حملة الغارات اجلوية الستعادة مديريات رئيسية يف المحافظة، مما خفف الضغط عىل مدينة 

مأرب.

إىل جانب مكاسب احلوثيني عىل األرض وتضاؤل نفوذ حزب اإلصالح العسكري والسيايس، تمزيت السنة السابعة من 
القوات  اشتبكت  حيث  للحوثيني.  المناهض  التحالف  أطراف  بني  حدة  أقل  بمعارك  اليمن  يف  النطاق  الواسعة  احلرب 
وعىل  أبني  محافظة  غرب  يف  اجلنويب،  االنتقايل  المجلس  للحكومة،  االسمي  للحليف  موالني  مقاتلني  مع  احلكومية 
احلدود بني تعز وحلج، إال أن توترات مماثلة بني الطرفني يف مناطق أخرى تم احتواؤها من خالل المعارك النشطة مع 
احلوثيني. أما محافظة عدن، اليت كاد االقتتال الداخيل فيها عام 2019 أن ينهي التحالف وأدى إىل إحداث تغيرّي كبرّي يف 
احلكومة اليمنية، فقد ظلت مدينة غرّي آمنة، عىل الرغم من أنها نجت من اندالع اشتباكات مفتوحة بني كل من احلكومة 
والقوات الموالية للمجلس االنتقايل اجلنويب. وشهدت عدن حوادث متكررة لمحاوالت االغتيال، والغارات المسلحة عىل 
المؤسسات احلكومية، وعمليات االختطاف، والتفجرّيات.]292] كما استخدم المجلس االنتقايل اجلنويب هيمنته عىل قطاع 

األمن يف عدن الحتجاز المسؤولني احلكوميني الموالني لفصائل أخرى ومداهمة منازلهم.]293]

استمر القتال عىل اخلطوط األمامية يف أماكن أخرى عىل مدار العام، حيث شنت قوات احلكومة هجمات يف محافظات تعز 
وحجة والبيضاء إلبعاد قوات احلوثيني عن حملتهم العسكرية عىل مأرب، لكن لم يكن أي منها فعااًل يف تخفيف الضغط 

عىل مدينة مأرب.

بدأ تقدم احلوثيني باتجاه مأرب أوائل عام 2020، بهجمات يف مديرية نهم المجاورة يف محافظيت صنعاء واجلوف، ويف 
عام 2021، جاء تقدم احلوثيني نحو مأرب من الغرب أواًل ومن ثم من اجلنوب. وبحلول نهاية العام، كانت قوات احلوثيني 
قد قطعت طرق اإلمداد الرئيسية وأصبحت عىل بُعد 15 كيلومرتًا من مدينة مأرب، اليت يعيش فيها ما يقدر بنحو 2-3 
مليون شخص، من بينهم ما يُقدر بمليون نازح.]294] ومع اقرتاب احلوثيني من المدينة، بدأت موجة نزوح جديدة أدت إىل 
نزوح آالف المدنيني بحثًا عن مأوى.]295] وتركزت االشتباكات العنيفة يف ديسمرب/ كانون األول يف سلسلة جبال البلق، 
دفاٍع قوي  السلسلة حائط  واجلنوب، ووفرت هذه  الغرب  لمدينة مأرب من  المتاخمة  الوعرة  اجلبال  وهي سلسلة من 
للقوات احلكومية اليمنية يف وقت سابق من العام. لكن تقدم احلوثيني من اجلزء اجلنويب الرشيق من سلسلة جبال البلق 

أثار الشكوك بشأن مدى تحصني هذه السلسة من اجلبال، وزاد من مخاوف سقوط مأرب.

العام  اقرتاب  الهجمات، ومع  تلك  أمام  أبواب مدينة مأرب صامًدا  للحوثيني خارج  المناهض  التحالف  ومع ذلك، كان 
من نهايته، قالت مصادر قبلية موالية للحكومة إن القوات الربية المدعومة برضبات جوية من طرّيان التحالف بقيادة 
السعودية أجربت احلوثيني عىل التخيل عن مواقعهم. وهدأت المعارك يف جبهات أخرى يف مأرب، حني حول احلوثيون 
قواتهم جنوبًا لمواجهة تهديد جديد: وصول قوات ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا إىل شبوة، مصحوبة بدعم جوي 
كبرّي، يف مهمة الستعادة مديرية بيحان.]296] أدى نجاح قوات لواء العمالقة أوائل عام 2022 إىل تراجع احلوثيني ليس 
أيًضا. فقد خف الضغط العسكري احلويث عىل مدينة مأرب، رغم استمرار القتال بشدة  فقط يف شبوة، وإنما يف مأرب 

حولها حىت نهاية العام، إال أن بعض أهم المناطق اليت تقدم فيها احلوثيون خالل عام 2021 تم اسرتجاعها.

 [292[

 [293[

 [294[

 [295[

 [296[
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الطريق إلى مدينة مأرب

هجوم�غرب�مأرب�
يف 6 فرباير/ شباط 2021، شنت قوات احلوثيني هجمات موسعة عىل جبهات متعددة شمال غرب محافظة مأرب وغربها 
وجنوبها.]297] وكانت أشد المعارك رضاوة عىل طول اجلبهات الواقعة غريب مدينة مأرب، وهي هيالن، والمشجح، ومخدرة، 
من  الرغم  وعىل  رصواح.]298]  بمديرية  كوفل  معسكر  عىل  بالسيطرة  كبرّيًا  نجاًحا  احلوثيون  وحقق  والكسارة،  ورصواح، 
القوات احلكومية  المكثف للتحالف بقيادة السعودية، إال أن  التعزيزات اليت أتت من حرضموت وشبوة، والدعم اجلوي 
الغربية.]299] وحينها حصلت القوات  البلق  تهاوت غرب مأرب بحلول أواخر فرباير، وتقدم احلوثيون نحو سلسلة جبال 
احلكومية عىل مزية دفاعية تتمثل يف التضاريس اجلبلية الصعبة اليت مكنتها من الدفاع وصد هجمات احلوثيني يف فرباير/ 
شباط. وعىل الرغم من أن قوات احلوثيني كانت قد سيطرت عىل مناطق يف جبال البلق الغربية لفرتة وجزية أواخر فرباير/ 
شباط، إال أن القوات احلكومية دفعتها إىل الرتاجع عن تلك المناطق، وقد كلفت هذه المعارك قوات التحالف المناهض 
للحوثيني تكلفة جسيمة، فقد ُقتل يف تلك المعارك عدد من كبار القادة العسكريني احلكوميني، من بينهم قائد قوات 

األمن اخلاصة يف مأرب العميد عبدالغين شعالن.]300]

بعد موجة من تقدمات احلوثيني يف فرباير، استقرت خطوط المواجهة يف المناطق الواقعة إىل الغرب من مأرب، عىل الرغم 
من استمرار المعارك فيها. ويف مارس/ آذار تصاعدت وترّية الرضبات اجلوية للتحالف بقيادة السعودية لدعم القوات 

احلكومية اليت تقاتل عىل األرض.]301]

/www.france24.com/ar ،2021 297] “احلوثيون يكثفون هجماتهم حلصار آخر المعاقل احلكومية يف شمال اليمن”، وكالة فرانس برس عرب فرانس 24، 14 فرباير/ شباط[
األخبارالمستمرة/-20210214احلوثيون-يكثفون-هجماتهم-حلصار-آخر-المعاقل-احلكومية-يف-شمال-اليمن

www.aljazeera.net/ ،2021 298] “معارك مأرب تدخل يومها الثالث… احلوثيون يعلنون استعدادهم للسالم وإدانة األمم المتحدة الستئناف القتال”، اجلزيرة، 9 فرباير/ شباط[
news/2021/2/9/معارك-مأرب-تدخل-يومها-الثالث-استعداد

https://www.reuters.com/article/ ،2021 299] “التحالف بقيادة السعودية يف اليمن ينقل قواته إىل مأرب لصد هجوم احلوثيني – مصادر”، رويرتز، 18 فرباير/ شباط[
us-yemen-security-marib/saudi-led-coalition-in-yemen-moves-troops-to-marib-to-repel-houthi-assault-sources-idUSKBN2AI29U; محمد الغباري 

https://www.reuters.com/article/ye- ،2021 22 فرباير/ شباط  وعزيز اليعقويب، “مصادر: احلوثيون يف اليمن يدفعون بالمزيد من القوات يف “حمام الدم” يف مأرب، رويرتز،
men-security-int/yemens-houthis-raise-stakes-in-marib-blood-bath-sources-idUSKBN2AM1DO

/www.mc-doualiya.com ،2021 300] “50 قتيالً يف معارك بني احلوثيني والقوات اليمنية احلكومية يف مأرب بينهم قائد عسكري”، مونيت كارلو الدولية، 27 فرباير/ شباط[
الرشق-األوسط/-50-20210227قتيال-يف-معارك-بني-احلوثيني-والقوات-اليمنية-احلكومية-يف-مأرب-بينهم-قائد-عسكري؛ “مأرب.. تشييع رسمي وشعيب جلثمان قائد قوات األمن 

https://alkhabarpost.com/news/19794 ،2021 اخلاصة ورفاقه “، اخلرب بوست، 28 فرباير شباط

https://mailchi.mp/412a80eec557/april2021-yemen-data-proj- ،301] “ملخص الغارات اجلوية لمرشوع بيانات اليمن، أبريل/ نيسان ″2021، مرشوع بيانات اليمن[
ect-update-6506240

منظر جوي ملدينة مأرب، 13 نوفمرب / ترشين الثاين 2021 // الصورة ملركز صنعاء تصوير عبداملجيد الخادمي.

http://www.france24.com/ar
http://www.aljazeera.net/news/2021/2/9
http://www.aljazeera.net/news/2021/2/9
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-marib/saudi-led-coalition-in-yemen-moves-troops-to-marib-to-repel-houthi-assault-sources-idUSKBN2AI29U
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-marib/saudi-led-coalition-in-yemen-moves-troops-to-marib-to-repel-houthi-assault-sources-idUSKBN2AI29U
https://www.reuters.com/article/yemen-security-int/yemens-houthis-raise-stakes-in-marib-blood-bath-sources-idUSKBN2AM1DO
https://www.reuters.com/article/yemen-security-int/yemens-houthis-raise-stakes-in-marib-blood-bath-sources-idUSKBN2AM1DO
http://www.mc-doualiya.com
https://alkhabarpost.com/news/19794
https://mailchi.mp/412a80eec557/april2021-yemen-data-project-update-6506240
https://mailchi.mp/412a80eec557/april2021-yemen-data-project-update-6506240


اجلزء الثاني: التطورات العسكرية يف اليمن - تقرير اليمن السنوي 2021

63

تكبد احلوثيون خسائر كبرّية خالل الربيع، لكنهم مدوا صفوفهم بعدد كبرّي من المقاتلني اجلدد، وهي مزية ال تتمتع بها 
القوات القبلية يف مأرب اليت تقود احلرب الربية من جانب احلكومة. ُقتل العديد من القادة العسكريني رفيعي المستوى 
من جانب احلكومة اليمنية يف مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، ومنهم قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمني الوائيل، 
العميد عبدالله احلارضي،  اللواء محمد احلرميل، ورئيس القضاء العسكري؛  المنطقة السابعة العسكرية  أركان  ورئيس 
ومدير شؤون الضباط العميد عبدالغين محمد سلمان.]302] ويف حني تواصلت المعارك عىل طول اجلبهات الغربية لبقية 

العام، إال أن المعارك يف مأرب تحولت جنوبًا خالل الصيف.]303]

الهجوم�اجلنوبي
كانت جبهات مأرب اجلنوبية، يف مديريات رحبة والعبدية وحريب، تبعث أخبارًا سارة نسبيًا للقوات احلكومية والقوات 
القبلية الموالية لها طوال عام 2021. ووردت أنباء عن معارك فيها عىل مدار العام، حيث شنت قوات احلوثيني هجمات 
بالزتامن مع هجومها من االتجاه الغريب. ومع ذلك، كان إحراز تقدم للحوثيني صعبًا يف تلك المنطقة الوعرة ويف معارك 
ضد مقاتلني من قبيليت مراد وبين عبد المحليتني وكذلك محور بيحان العسكري التابع للحكومة والمتمركز يف شبوة 

المجاورة.

https://www.sabanew.net/story/ ،2021 302] ” تشييع رسمي وشعيب جلثمان الشهيد اللواء عبدالله احلارضي بمأرب”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 26 أبريل نيسان[
https://www.sabanew.net/story/ ،2021 ؛ ” وزارة الدفاع ورئاسة األركان تنعيان اللواء محمد مشيل احلرميل، ” سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 7 أبريل / نيسانar/74952

https://www.sabanew.net/story/ ،2021 ؛ ” وزارة الدفاع ورئاسة األركان تنعيان العميد عبدالغين محمد سلمان، ” سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 28 أبريل / نيسانar/74405
https://www.sabanew. ،2021 ؛ ” تشييع جثمان قائد المنطقة العسكرية السادسة الشهيد أمني الوائيل يف مأرب” ، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 29 مارس/ آذارar/75004

https://alsharaeanews. ،2021 ؛ “مقتل قائد عمليات قوات األمن اخلاصة يف مأرب وأحد مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة”، الشارع، 31 مارس/ آذارnet/story/ar/74098
/com/2021/03/31/57663

]303] ” قوات اجليش والمقاومة تكرسان هجومني للحوثيني شمال وغريب مأرب “، المصدر أونالين، 3 مايو/ أيار https://almasdaronline.com/articles/223775 ،2021؛ 
“قوات اجليش تصد هجوماً للحوثيني يف رصواح غريب مأرب”، المصدر أونالين، 8 مايو أيار https://almasdaronline.com/articles/224230 ،2021؛ ” القوات احلكومية تتصدى 

لهجوم حويث يف جبهيت “الكسارة” و”المشجح” غريب مأرب” المصدر أونالين، 13 مايو / أيار https://almasdaronline.com/articles/224661 ،2021; ” تجدد المعارك غريب 
مأرب وقوات اجليش والمقاومة تتصديان لهجوم حويث كبرّي يف عدة جبهات”، المصدر أونالين، 19 يونيو / حزيران https://almasdaronline.com/articles/227628 ،2021؛” 

https://almasdaronline.com/ ،2021 معارك متواصلة غرب مأرب.. اجليش يصد هجمات حوثية ويفشل محاولة تقدم للميليشيا”، المصدر أونالين، 27 يونيو/ حزيران
articles/228217

https://www.sabanew.net/story/ar/74952
https://www.sabanew.net/story/ar/74405
https://www.sabanew.net/story/ar/74952
https://www.sabanew.net/story/ar/75004
https://www.sabanew.net/story/ar/74405
https://www.sabanew.net/story/ar/74098
https://www.sabanew.net/story/ar/75004
https://alsharaeanews.com/2021/03/31/57663/
https://www.sabanew.net/story/ar/74098
https://alsharaeanews.com/2021/03/31/57663/
https://alsharaeanews.com/2021/03/31/57663/
https://almasdaronline.com/articles/223775
https://almasdaronline.com/articles/224230
https://almasdaronline.com/articles/224661
https://almasdaronline.com/articles/227628
https://almasdaronline.com/articles/228217
https://almasdaronline.com/articles/228217


اجلزء الثاني: التطورات العسكرية يف اليمن - تقرير اليمن السنوي 2021

64

شهدت مديرية رحبة تقدًما نادرًا للقوات احلكومية منتصف يوليو/ تموز، حيث استعادت السيطرة عىل الكولة، مركز 
المديرية.]304] بيد أن هذا احلظ السعيد لم يدم: فرسعان ما احتدمت معارك ضارية تماثل يف رضاوتها أشد هجوم حويث 
عىل المنطقة أواخر العام 2020. وسيطرت قوات احلوثيني عىل مديرييت ناطع ونعمان يف محافظة البيضاء المجاورة 
أواخر يوليو/ تموز، استعداًدا لهجوم محوري عىل شبوة وعرب جنوب مأرب، وبحلول أوائل سبتمرب/ أيلول، كان احلوثيون 

قد أحكموا السيطرة عىل مديرية رحبة بالكامل.]305]

 [304[

 [305[
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كيف�جاء�الهجوم�احلكومي�يف�البيضاء�بنتائج�عكسية�وضعت�مأرب�يف�
خطر

القوات احلكومية اليت كانت ترزح تحت وطأة التقدم المستمر للحوثيني يف مأرب يف النصف األول من عام 2021، وفقدت 
أدت  يوليو/ تموز.   2 البيضاء يف  الثاقب” بمحافظة  “النجم  العديد من كبار اجلرناالت، أطلقت عملية عسكرية أسمتها 
العسكرية إىل  المبادرة  المجاورة واستعادة زمام  اليت مثلت محاولة لتخفيف الضغط عىل مدينة مأرب  هذه اخلطوة 
نتائج عكسية وكانت لها تداعيات وخيمة. حيث سمحت المناطق اليت خرسها اجليش لقوات احلوثيني بتنفيذ واحدة من 
أهم هجماتها خالل العام وهي التقدم نحو شبوة األمر الذي أدى يف نهاية المطاف إىل انهيار المواقع الدفاعية للقوات 

احلكومية جنوب مأرب.

مواقع  عىل  النطاق  الواسع  األويل  الهجوم  خالل  مكاسب  للحكومة  الموالية  الشعبية  المقاومة  مجموعات  حققت 
احلوثيني عىل طول جبهة احلازمية يف مديرية الصومعة رشيق محافظة البيضاء، وسيطرت عىل عدة مواقع رئيسية.]306] 
ويف األيام اليت تلت ذلك، صّعدت القوات احلكومية من وترّية القتال يف أماكن أخرى من المحافظة، حيث أعادت من جديد 
االشتباكات مع احلوثيني يف جنوب رشق المحافظة، عىل طول جبهة ثرة عىل احلدود بني محافظيت أبني والبيضاء، وعىل 
امتداد جبهة آل حميقان من جهة الغرب، ويف المنطقة المتاخمة لمديرية العبدية يف مأرب من جهة الشمال، ومديرية 
الكاملة عىل  أعلنت سيطرتها شبه  قد  احلكومية  القوات  كانت  تموز،  يوليو/   7 وبحلول  الرشيق.]307]  الشمال  ناطع من 
مديرية الزاهر غربًا وبدأت يف التقدم نحو مديرية ذي ناعم المجاورة، وفًقا لمصادر عسكرية حكومية تحدثت إىل مركز 

صنعاء يف ذلك الوقت، فإنه لوهلة بدت تلك القوات مستعدة للسيطرة عىل مدينة البيضاء، عاصمة المحافظة.

ولكن رسعان ما نفد زخم هجوم البيضاء، ما أدى إىل نتائج كارثية. ففي 8 يوليو/ تموز، شن احلوثيون هجوًما مضاًدا 
أجرب القوات احلكومية عىل الرتاجع يف العديد من اجلبهات، ولم يقترص األمر عىل استعادة احلوثيني للمناطق اليت كانت 
القوات احلكومية قد سيطرت عليها مؤخرًا، بل سيطروا عىل مناطق كانت القوات احلكومية تسيطر عليها قبل عمليتها 
العسكرية األخرّية. وبحلول 10 يوليو/ تموز، سيطر احلوثيون عىل مديرية الزاهر غربًا سيطرة كاملة، مما جعلها تشكل 
مركز  إىل  تحدثت  محلية  لمصادر  وفًقا  حلج،  لمحافظة  الرشيق  الشمال  يف  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  لمواقع  تهديًدا 
صنعاء ذلك الوقت. وبحلول 13 يوليو/ تموز، استعاد احلوثيون معظم المناطق اليت كانت القوات احلكومية قد سيطرت 

عليها عىل طول جبهة احلازمية رشًقا.

https://www.emaratalyoum. ،2021 306] ” المقاومة اليمنية تحرر 3 مواقع يف البيضاء.. و”المشرتكة” تسيطر عىل مناطق التماس يف احلديدة”، إمارات اليوم، 2 يوليو تموز[
com/politics/news/2021-07-02-1.1509470

https://www.alyementoday. ،2021 307] “وزير اإلعالم اليمين يكشف تفاصيل المعارك يف البيضاء ويعلن عن استعادة مواقع اسرتاتيجية”، اليمن اليوم، 5 يوليو/ تموز[
-com/314/072237وزير-اإلعالم-اليمين-يكشف-تفاصيل-المعارك-يف-البيضاء-ويعلن-عن-استعادة-مواقع

تعزيزات عسكرية للمجلس االنتقايل الجنويب يف محافظة البيضاء يف طريقها ملواجهة تقدم الحوثيني قرب مدينة الحد الجنوبية. 10 يوليو/متوز 2021. الصورة ملركز صنعاء. التقطها أحمد الشطريي.

https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2021-07-02-1.1509470
https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2021-07-02-1.1509470
https://www.alyementoday.com/314/072237
https://www.alyementoday.com/314/072237
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إال أن الهجمات األكرث تأثرّيًا كانت المضادة اليت شنها احلوثيون يف شمال رشيق المحافظة. حيث أكدت مصادر محلية أن 
احلوثيني كانوا قد سيطروا عىل مديرييت ناطع ونعمان عىل طول حدود البيضاء مع محافظة شبوة بحلول 20 يوليو/ 

تموز.
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الذي  الدعم اجلوي للتحالف  القوات احلكومية، مع  الذي يمثله احلوثيون اآلن واضًحا، ونتيجة لذلك شنت  أصبح اخلطر 
تقوده السعودية، عدة هجمات مضادة، يف محاولة الستعادة تلك المناطق طوال الفرتة منذ أواخر يوليو/ تموز وطوال 
أغسطس/ آب. ويف منتصف سبتمرب/ أيلول، سيطرت قوات احلوثيني عىل مديرية مسورة بالكامل، مسيطرة بذلك عىل 
آخر المناطق يف محافظة البيضاء. ويف غضون أسبوع من ذلك، كان احلوثيون يتجهون صوب محافظة شبوة ويقطعون 
الطريق الذي يربط مدينة مأرب بمدينة عتق، عاصمة شبوة، تاركني للقوات احلكومية طريًقا واحًدا ملتًفا وهو طريق 
القوات احلكومية أكرث يف جنوب  أبعد يف اجلنوب. وتراجعت مواقع  العرب لنقل اإلمدادات والقوات من مناطق  مأرب – 
مأرب، مما دفع باخلطوط األمامية للمعارك بشكل أعمق يف المحافظة ووصولها إىل مناطق عىل مسافة قريبة من مدينة 

مأرب. أما البيضاء فلم تعد ساحة للمعارك لبقية العام. 

لقواتها يف  وأهم مركز  احلكومة  نحو شبوة، معقل  بالتقدم  للضغط وتعزيز مكاسبها  احلوثيني طوياًل  تنتظر قوات  لم 
جنوب اليمن، وانطلق الهجوم احلويث يف 20 سبتمرب/ أيلول، أي قبل يوم من ذكرى انقالب جماعة احلوثيني عام 2014 ضد 
حكومة هادي والسيطرة عىل صنعاء.]308] ويف الوقت الذي كان فيه أنصار احلوثيني يستعدون للتجمع يف عاصمة البالد، 
كانت قوات احلوثيني تهاجم مواقع القوات احلكومية يف مديرييت ناطع ونعمان شمال رشق البيضاء. ورسعان ما تراجعت 
الوحدات العسكرية الموالية حلزب اإلصالح يف المنطقة، مفسحة المجال لقوات احلوثيني لتسيطر عىل مديريات بيحان 

وعسيالن وعني يف شمال غرب شبوة.]309]

أن ضغطت  بيحان، توغلت قوات احلوثيني يف مديرية حريب جنوب مأرب. فبعد  وبالزتامن مع هجومهم عىل مديرية 
قواتهم للتقدم إىل األمام بدعم من وحدات عسكرية يف مديرييت رحبة وماهلية، تمكنت تلك القوات من عزل مديرية 

العبدية، موطن قبيلة بين عبد الموالية للحكومة.]310]

https://www.saba.ye/en/news3156389.htm ،2021 308] “الوزارة: الثالثاء عطلة رسمية يف ذكرى ثورة 21 سبتمرب”، سبأ نيوز )موالية للحوثيني(، 19 سبتمرب/ أيلول[

https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens- ،2021 309] فرناندو كارفاخال، “شبوة: وسط عاصفة اليمن”، العريب اجلديد، 2 نوفمرب/ ترشين الثاين[
https://www.reuters.com/world/middle-east/houthis-ral- ،2021 احلوثيون يحتشدون يف شمال اليمن ومقاتلوهم يتوغلون جنوباً”، رويرتز، 21 سبتمرب أيلول“ ;storm
ly-north-yemen-their-fighters-push-south-2021-09-21/; “شبوة .. اجليش يستعيد مقر اللواء 163 ومنطقة السليم يف عسيالن بعد ساعات من دخول احلوثيني إليها، 

https://almasdaronline.com/articles/236810 ،2021 المصدر أونالين، 22 سبتمرب/ أيلول

https://www.reuters.com/world/middle-east/yeme- ،2021 310] “قتال عنيف يف منطقة مأرب واليمنيون إما محارصون أو نازحون “، رويرتز، 14 أكتوبر/ ترشين األول[
/nis-trapped-displaced-by-fierce-fighting-marib-region-2021-10-14

https://www.saba.ye/en/news3156389.htm
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
https://www.reuters.com/world/middle-east/houthis-rally-north-yemen-their-fighters-push-south-2021-09-21/
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
https://www.reuters.com/world/middle-east/houthis-rally-north-yemen-their-fighters-push-south-2021-09-21/
https://www.reuters.com/world/middle-east/houthis-rally-north-yemen-their-fighters-push-south-2021-09-21/
https://almasdaronline.com/articles/236810
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemenis-trapped-displaced-by-fierce-fighting-marib-region-2021-10-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemenis-trapped-displaced-by-fierce-fighting-marib-region-2021-10-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemenis-trapped-displaced-by-fierce-fighting-marib-region-2021-10-14/
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35 ألف شخص، لعدة أسابيع، حيث ووجه هجوم احلوثيني بمقاومة من  اليت يقطنها حوايل  العبدية،  واستمر حصار 
مقاتيل القبائل المحليني ودعم جوي مكثف من التحالف.]311]

المنطقة، واستهدفت  إىل  واألدوية  الغذائية  المواد  احلصار دخول  أثناء هذا  احلوثيني منعت  بأن قوات  التقارير  أفادت 
بصاروخ مستشفى العبدية، مما أدى إىل تفاقم المخاوف اإلنسانية.]312] وبحلول 17 أكتوبر/ ترشين األول، كانت قوات 

احلوثيني قد سيطرت بالكامل عىل المديرية.]313]

استمر تقدم احلوثيني يف مناطق أخرى يف جنوب مأرب، حيث اشتد القتال يف مديرية جبل مراد جنوب غرب مدينة مأرب، 
معقل قبيلة مراد اجلبيل، القبيلة اليت قدمت العديد من المقاتلني للدفاع عن جنوب مأرب.]314]

يف 27 أكتوبر/ ترشين األول، بعد أن قطعت قوات احلوثيني جميع الطرق بني مدينة مأرب وجبل مراد، استسلمت المديرية 
برشط عدم مضايقة قوات احلوثيني للسكان المحليني.]315]

كان انهيار جبهة مأرب اجلنوبية بمثابة رضبة كبرّية للقوات احلكومية جاء معها تحول يف النتيجة المحتملة للمعركة عىل 
المحافظة، وأصبح اخلطاب السائد حينها مىت ستسقط مأرب، وليس ما إذا كانت ستسقط أم ال، إذا لم تقدم السعودية 
 1 التحالف الذي تقوده السعودية. يف  دعًما جوهريًا.]316] وأدى ذلك كما هو متوقع إىل تبادل االتهامات واللوم داخل 
الرئيسية الستة يف مأرب بيانًا أعربت فيه عن استيائها من سلوك  الثاين، أصدرت األحزاب السياسية  نوفمرب/ ترشين 

احلكومة اليمنية و”التفاجؤ الكبرّي” من “سوء إدارة التحالف بقيادة السعودية للمهمة الموكلة إليه”.]317]

بعد سقوط جبل مراد، تقدمت قوات احلوثيني رسيًعا نحو الشمال تحت غارات جوية كثيفة شنتها قوات التحالف عرب 
معظم مناطق مديرية اجلوبة، مديرية أخرى تتبع قبيلة مراد. تعرضت منطقة العمود، وهي قرية عىل الطريق بني جديدة 
)عاصمة المديرية( ومدينة مأرب، للعديد من الهجمات الصاروخية احلوثية، وأسفر هجوم عىل اجتماع لشيوخ موالني 
للحكومة يف مزنل الزعيم القبيل عبداللطيف القبيل نمران عن مقتل 12 شخًصا عىل األقل يف 28 أكتوبر / ترشين األول. 
بعد ثالثة أيام من ذلك الهجوم، هاجم احلوثيون دار احلديث وهو معهد تعليمي سلفي بالصواريخ مما أدى إىل مقتل ما 

ال يقل عن 29 مدنيًا، وكان معظم طالب المركز قد غادروا المجمع قبل هجوم احلوثيني.]318]

اجلنوبية الرشقية عىل احلدود  البلق  القوات احلكومية، وصلت قوات احلوثيني إىل جبال  التخبط يف دفاعات  ويف خضم 
اليت  المنطقة  وهي  الفلج،  منطقة  يف  كان  اجلبال  تلك  عرب  للسيارات  المناسب  الوحيد  والممر  مأرب،  لمدينة  اجلنوبية 
تمسكت بها دفاعات القوات احلكومية بكل قوة، وأكدت التقارير اليت تحدثت عن سقوط عرشات أو مئات الضحايا يف 
وقت واحد، باإلضافة إىل الغارات اجلوية المستمرة للتحالف الذي تقوده السعودية، عىل شدة القتال عىل طول اجلبهتني 

اجلنوبية والغربية.]319]

https:// ،2021 311] “وفاة ثالثة مواطنني ومنع الغذاء والدواء.. تقرير يوثق اآلثار المدمرة حلصار احلوثيني مديرية “العبدية” بمأرب”، المصدر أونالين، 5 أكتوبر/ ترشين األول[
https://www.reuters.com/world/ ،2021 احلوثيون اليمنيون يتقدمون يف شبوة ومأرب”، رويرتز، 17 أكتوبر/ ترشين األول“ ;almasdaronline.com/articles/237914

middle-east/yemens-houthis-advance-shabwa-marib-2021-10-17/ “الماليك: عمليات التحالف اجلوية أوقفت اقتحام احلوثيني للعبدية”، المصدر أونالين، 10 أكتوبر/ 
https://almasdaronline.com/articles/238340 ،2021 ترشين األول

https://www.securitycouncilre- ،2021 312] “التوقعات الشهرية لشهر نوفمرب/ ترشين الثاين 2021: الرشق األوسط، اليمن”، تقرير مجلس األمن، 29 أكتوبر/ ترشين األول[
port.org/monthly-forecast/2021-11/yemen-36.php

https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-ad- ،2021 313] “احلوثيون اليمنيون يتقدمون يف شبوة ومأرب”، رويرتز، 17 أكتوبر/ ترشين األول[
/vance-shabwa-marib-2021-10-17

https://sanaacen- ،2021 314] “احلوثيون يقرتبون من مدينة مأرب – تقرير اليمن، أكتوبر/ترشين األول ″2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 4 نوفمرب/ترشين الثاين[
ter.org/publications/the-yemen-review/15660

https://sanaacen- ،2021 315] “احلوثيون يقرتبون من مدينة مأرب – تقرير اليمن، أكتوبر/ترشين األول ″2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 4 نوفمرب/ترشين الثاين[
ter.org/publications/the-yemen-review/15660

https://www.bbc.com/news/ ،2021 316] انظر عىل سبيل المثال: جرّييمي بوين، مأرب اليمنية: مدينة يف قلب حرب قذرة، يب يب يس نيوز، 1 ديسمرب/ كانون األول[
world-middle-east-59459750؛ محمد الغباري وغيداء غنطوس، “مدينة مأرب اليمنية ترتاجع واحلوثيون يتقدمون يف المحافظة الغنية بالطاقة”، رويرتز، 2 نوفمرب/ 

https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-marib-city-battens-down-houthis-advance-through-energy-rich-prov- ،2021  ترشين الثاين
/ince-2021-11-02

]317] “أحزاب مأرب تخرج عن صمتها وانتقادات الذعة حلكومة الرشعية والتحالف”، العريب اجلديد، 1 نوفمرب ترشين الثاين www.alaraby.co.uk/politics ،2021/أحزاب-مأرب-
تخرج-عن-صمتها-انتقادات-الذعة-حلكومة-الرشعية-والتحالف

https://www. ،2021 318] “االرياين يدين استهداف مليشيا احلويث مزنل عبد اللطيف القبيل نمران بصاروخ باليسيت”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 28 أكتوبر/ ترشين األول[
sabanew.net/story/ar/80581؛ “مكتب األوقاف بمأرب يدين جريمة استهداف مسجد ومركز دار احلديث يف اجلوبة”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 1 نوفمرب/ ترشين الثاين 2021، 

https://www.sabanew.net/story/ar/80679

]319] “اجليش الوطين يعلن استعادة مواقع عسكرية جديدة جنويب مأرب”، المهرية، 20 نوفمرب/ ترشين الثاين https://almahriah.net/local/15103 ،2021؛ “التحالف العريب: 
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/11/13/Arab-Coalition- ،2021 مقتل 186 حوثياً يف 42 هجوماً يف رصواح والبيضاء”، العربية، 13 نوفمرب/ ترشين الثاين

Houthis-killed-in-42-attacks-in-Sirwah-and-al-Bayda-186; “مقتل ما ال يقل عن 200 حويث يف معارك وغارات جوية يف مأرب واجلوف”، عرب نيوز، 28 نوفمرب ترشين 
https://www.arabnews.com/node/1976986/middle-east ،2021 الثاين

https://almasdaronline.com/articles/237914
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-advance-shabwa-marib-2021-10-17/
https://almasdaronline.com/articles/237914
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-advance-shabwa-marib-2021-10-17/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-advance-shabwa-marib-2021-10-17/
https://almasdaronline.com/articles/238340
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2021-11/yemen-36.php
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2021-11/yemen-36.php
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-advance-shabwa-marib-2021-10-17/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-advance-shabwa-marib-2021-10-17/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-advance-shabwa-marib-2021-10-17/
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59459750
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59459750
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-marib-city-battens-down-houthis-advance-through-energy-rich-province-2021-11-02/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-marib-city-battens-down-houthis-advance-through-energy-rich-province-2021-11-02/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-marib-city-battens-down-houthis-advance-through-energy-rich-province-2021-11-02/
http://www.alaraby.co.uk/politics
https://www.sabanew.net/story/ar/80581
https://www.sabanew.net/story/ar/80581
https://www.sabanew.net/story/ar/80679
https://almahriah.net/local/15103
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/11/13/Arab-Coalition-186-Houthis-killed-in-42-attacks-in-Sirwah-and-al-Bayda
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/11/13/Arab-Coalition-186-Houthis-killed-in-42-attacks-in-Sirwah-and-al-Bayda
https://www.arabnews.com/node/1976986/middle-east
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بعد عدة هجمات مضادة، تمكنت القوات احلكومية من هزيمة مقاتيل احلوثيني وطردهم من معظم جبال البلق الرشقية 
بحلول نهاية عام 2021، مما جعل مصرّي مأرب أقل وضوًحا. يف أواخر ديسمرب/ كانون األول، أُعيد ترتيب وتشكيل مواقع 
اإلمارات  من  المدعومة  العمالقة  قوات  أعادت  المدينة، حيث  لمنع سقوط  محاولة  للحوثيني يف  المناهض  التحالف 
التموضع من ساحل البحر األحمر، وبدأت حملة عسكرية الستعادة مديريات يف محافظة شبوة، مما أجرب قوات احلوثيني 
عىل تخفيف وجودهم يف مأرب وإرسال قوات لمواجهة التهديد اجلديد من اجلنوب. نجحت احلملة يف أسابيعها األوىل يف 

عكس بعض مكاسب احلوثيني األخرّية واستعادة بعض المناطق.
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احلرب�األخرى:�ضربات�صاروخية�واغتياالت�وتهجير
باإلضافة إىل اجلبهات المشتعلة، شكلت الهجمات الصاروخية احلوثية عىل مدينة مأرب ومحيطها جانبًا بارزًا من أعمال 
العنف، حيث اتهمت احلكومة اليمنية، يف النصف األول من عام 2021، قوات احلوثيني بشن عرشات الهجمات عىل مأرب 
باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسرّّية المحملة بالمتفجرات وغرّيها من المقذوفات، 
ما أسفر عن مقتل أكرث من 100 مدين وإصابة 180 آخرين.]320] ُقصف يح الروضة السكين شمال مدينة مأرب والواقع 
بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الثالثة التابع للحكومة بكثافة بالرضبات الصاروخية.]321] استهدف القصف الصارويخ 
احلويث مستشفيات ومدارس ومراكز دينية ومخيمات للنازحني.]322] اشتد قصف مخيمات النازحني يف الضوايح الشمالية 
لمدينة مأرب طوال شهر مارس/ آذار 2021، حيث رصحت جلنة تحقيق مفوضة من األمم المتحدة أن مواقع احلوثيني 
يف جبال هيالن تطلق الصواريخ وقذائف الهاون وقذائف المدفعية الثقيلة يف اتجاه مخيمات الميل والتواصل واخلرّي 
للنازحني، وجميعها تقع عىل بُعد ما بني كيلو إىل ثالثة كيلومرتات من المواقع العسكرية التابعة للحكومة. وأسفرت تلك 
الهجمات عن إصابة ست نساء وثالثة أطفال يف المخيمات، وإحلاق أرضار باخليام وخزانات المياه، وفرار حوايل 460 عائلة 
من المنطقة. وقالت جلنة اخلرباء إن كبار المسؤولني احلوثيني زعموا أن القوات احلكومية تستخدم المخيمات يف محافظة 

مأرب ألغراض عسكرية، لكن اللجنة قالت إنها تفتقر إىل الموارد الستكمال تحقيقها.]323]

https://www.arabnews.com/ ،2021 320] “احلوثيون يطلقون 55 صاروخاً باليستياً إيرانياً عىل مأرب منذ بداية 2021: وزير اإلعالم اليمين”، عرب نيوز، 12 يونيو/ حزيران[
node/1875336/middle-east

]321] فرناندو كارفاخال، تغريده عىل تويرت، 5 يونيو/ حزيران https://twitter.com/CarvajalF/status/1401245870440341504 ،2021;توفيق عيل، “مقتل وجرح العرشات 
يف قصف صارويخ حويث عىل مأرب”، إندبندنت عربية، 4 أكتوبر/ ترشين األول https://www.independentarabia.com/node/264806 ،2021/األخبار/العالم-العريب/مقتل-

وجرح-العرشات-يف-قصف-صارويخ-حويث-عىل-مأرب؛ “ستة أطفال قتلوا وجرحوا جراء إطالق صاروخ باليسيت حويث استهدف مدينة مأرب”، يمن شباب نت، 3 أبريل/ نيسان 
https://yemenshabab.net/news/65182 ،2021؛ “مقتل وجرح سبعة مدنيني يف قصف صارويخ للحوثيني عىل يح الروضة السكين يف مدينة مأرب”، الشارع، 1 مارس/ آذار 

https://alsharaeanews.com/2021/03/01/53589 ،2021/؛ “مقتل طفلني يف قصف صارويخ عىل مأرب – وكالة األنباء احلكومية”، رويرتز، 4 أكتوبر / ترشين األول 2021، 
https://www.reuters.com/world/middle-east/three-civilians-killed-missile-strikes-yemens-marib-sources-2021-10-03/ فرناندو كارفاخال، تغريده عىل 

تويرت، 5 يونيو/ حزيران https://twitter.com/CarvajalF/status/1401245870440341504 ،2021;توفيق عيل، “مقتل وجرح العرشات يف قصف صارويخ حويث عىل مأرب”، 
إندبندنت عربية، 4 أكتوبر/ ترشين األول https://www.independentarabia.com/node/264806 ،2021/األخبار/العالم-العريب/مقتل-وجرح-العرشات-يف-قصف-صارويخ-

https://yemenshabab.net/ ،2021 حويث-عىل-مأرب؛ “ستة أطفال قتلوا وجرحوا جراء إطالق صاروخ باليسيت حويث استهدف مدينة مأرب”، يمن شباب نت، 3 أبريل/ نيسان
https://alsharaeanews. ،2021 ؛ “مقتل وجرح سبعة مدنيني يف قصف صارويخ للحوثيني عىل يح الروضة السكين يف مدينة مأرب”، الشارع، 1 مارس/ آذارnews/65182
https://www.reuters.com/ ،2021 ؛ “مقتل طفلني يف قصف صارويخ عىل مأرب – وكالة األنباء احلكومية”، رويرتز، 4 أكتوبر / ترشين األول/com/2021/03/01/53589

/world/middle-east/three-civilians-killed-missile-strikes-yemens-marib-sources-2021-10-03

https://www.hrw.org/news/2021/11/24/ye- ،2021 322] “اليمن: هجوم لقوات احلوثيني ونزوح قرويني”، هيومن رايتس ووتش، 24 نوفمرب/ ترشين الثاين[
men-houthi-forces-attack-displace-villagers; “اليمن: مقتل أو إصابة طالب من بني 29 شخص وارتفاع عدد اإلصابات يف مأرب”، منظمة إنقاذ الطفولة، 1 نوفمرب/ 

ترشين الثاين https://www.savethechildren.net/news/yemen-students-among-29-people-killed-or-injured-casualties-surge-marib ،2021؛ “اليمن: جرىح 
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-sto- ،2021 4 أكتوبر/ ترشين األول  وقتىل مدنيني جراء الهجمات الصاروخية يف مأرب”، أطباء بال حدود،

ries/news/yemen-civilians-injured-and-killed-missile-attacks-marib

]323] كامل اجلندويب، وميليسا بارك، وأردي إمسيس، “حالة حقوق اإلنسان يف اليمن، بما يف ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمرب 2014، ” تقرير مجموعة اخلرباء الدوليني 
https://documents-dds-ny. ،10 .ص ،A/HRC/48/20 واإلقليميني البارزين بشأن اليمن، مجلس حقوق اإلنسان التابع أللمم المتحدة، جنيف، 13 سبتمرب/ أيلول 2021، تقرير

un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/249/77/pdf/G2124977.pdf?OpenElement

خيمة ألربع عائالت نازحة من منطقة الجوبة يف مخيم النقيع يف 3 نوفمرب 2021، وهو أحد مخيامت النازحني الجديدة لألشخاص الفارين من القتال بني القوات املوالية للحكومة والحوثيني يف مأرب. // صورة ملركز صنعاء تصوير عبد املجيد الخدمي

https://www.arabnews.com/node/1875336/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1875336/middle-east
https://twitter.com/CarvajalF/status/1401245870440341504
https://www.independentarabia.com/node/264806
https://yemenshabab.net/news/65182
https://alsharaeanews.com/2021/03/01/53589/
https://alsharaeanews.com/2021/03/01/53589/
https://www.reuters.com/world/middle-east/three-civilians-killed-missile-strikes-yemens-marib-sources-2021-10-03/
https://www.reuters.com/world/middle-east/three-civilians-killed-missile-strikes-yemens-marib-sources-2021-10-03/
https://twitter.com/CarvajalF/status/1401245870440341504
https://www.independentarabia.com/node/264806
https://yemenshabab.net/news/65182
https://alsharaeanews.com/2021/03/01/53589/
https://yemenshabab.net/news/65182
https://www.reuters.com/world/middle-east/three-civilians-killed-missile-strikes-yemens-marib-sources-2021-10-03/
https://alsharaeanews.com/2021/03/01/53589/
https://alsharaeanews.com/2021/03/01/53589/
https://www.reuters.com/world/middle-east/three-civilians-killed-missile-strikes-yemens-marib-sources-2021-10-03/
https://www.reuters.com/world/middle-east/three-civilians-killed-missile-strikes-yemens-marib-sources-2021-10-03/
https://www.hrw.org/news/2021/11/24/yemen-houthi-forces-attack-displace-villagers
https://www.hrw.org/news/2021/11/24/yemen-houthi-forces-attack-displace-villagers
https://www.savethechildren.net/news/yemen-students-among-29-people-killed-or-injured-casualties-surge-marib
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/yemen-civilians-injured-and-killed-missile-attacks-marib
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/yemen-civilians-injured-and-killed-missile-attacks-marib
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/249/77/pdf/G2124977.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/249/77/pdf/G2124977.pdf?OpenElement
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كما استخدمت قوات احلوثيني الصواريخ بطريقة أكرث استهداًفا يف محاوالت اغتيال شخصيات رئيسية موالية للحكومة، 
وتحديًدا القيادات القبلية. فبحسب التقارير، كان الشيخ عيل بن حسن بن غريب، الشيخ القبيل الموايل للحكومة، هدًفا 
لمحاوليت اغتيال حوثيتني فاشلتني عىل األقل يف عام 2021، وتضمنت تلك المحاوالت رضبات صاروخية دقيقة عىل 
مزنله. يف حني قتل هجوم صارويخ منفصل عىل اجتماع قبيل يف منطقة العمود العديد من القادة الموالني للحكومة 
خالل توغل قوات احلوثيني أواخر أكتوبر/ ترشين األول يف اجلوبة.]324] ويف حادثة أخرى أُصيب مزنل اللواء سلطان العرادة 
محافظ مأرب بصاروخ أواخر سبتمرب/ أيلول بالزتامن مع تقدم احلوثيني يف شبوة وجنوب مأرب.]325] كما استخدمت قوات 
احلوثيني هجمات صاروخية الستهداف البنية التحتية، حيث قصفت أبراج االتصاالت مما عطل أجزاء كبرّية من خدمة 
الثاين.]326] ومع اقرتاب احلوثيني من مدينة مأرب،  الهاتف اخللوي يف مأرب خالل تقدمها يف اجلوبة يف نوفمرب/ ترشين 
أفادت وسائل اإلعالم الموالية للحكومة بشكل دوري بحدوث اعتقاالت لعنارص تخريبية وبثت تلك الوسائل اعرتافات 
متلفزة لهم، ووصفت تلك العنارص باخلاليا الموالية للحوثيني وأنها كانت تخطط لشن هجمات عىل القوات احلكومية 

وزرع متفجرات الستهدافها.]327]

تسبب هجوم احلوثيني يف معاناة كبرّية لسكان مأرب المدنيني عىل مدار العام، من خالل التسبب بزنوح جماعي واستهداف 
مناطق مدنية برضبات صاروخية. نزح أكرث من 64 ألف شخص يف محافظة مأرب أو إليها خالل الفرتة بني يناير/ كانون 
ترافق  السابقة.  القتال  جوالت  بسبب  مرات  عدة  نزح  قد  منهم  العديد  وكان   [328[،2021 الثاين  ترشين  ونوفمرب/  الثاين 
ارتفاع موجات الزنوح مرتني بشكل كبرّي مع هجومني كبرّيين يف المحافظة، األول يف فرباير/ شباط عندما تقدمت قوات 
احلوثيني من الغرب، والثاين الذي تسبب يف موجة نزوح خالل الفرتة من سبتمرب/ أيلول إىل نوفمرب/ ترشين الثاين عندما 

تقدم المقاتلون احلوثيون من اجلنوب.]329]

هجمات�حكومية�فاشلة
أثرت معركة مأرب عىل القتال يف مناطق أخرى من اليمن، ففي سعيها إلبعاد قوات احلوثيني عن مأرب وتخفيف الضغط 
عن المدينة، دعمت احلكومة اليمنية الهجمات يف محافظات تعز وحجة والبيضاء، ولكن كل تلك الهجمات فشلت يف 
تحقيق هذا الهدف، بل ويف حالة البيضاء، تسبب األمر يف قدر أكرب من التوسع احلويث )انظر: “كيف جاء الهجوم احلكومي 
يف البيضاء بنتائج عكسية وضعت مأرب يف خطر“(. وعىل الرغم من ذلك، كان لكل جبهة ديناميكياتها المحلية والوحدات 
القتالية المشاركة فيها، والمصاحل لكل من تلك الوحدات، كما أن عالقة تلك اجلبهات بمعركة مأرب لم تكن سوى عالقة 

عرضية أحيانًا.

https://www.sabanew.net/story/ ،2021 324] ” فريق حقويق يطلع عىل أرضار قصف مليشيا احلويث لمزنل “بن غريب” بمأرب”، سبأ نت )موالية للحكومة(، 27 مايو / أيار[
ar/75850؛ ” من بني 300 استهداف.. هذا ما تظهره 15 صورة لـ)7( جرائم قصف حوثية استهدفت مدينة مأرب خالل الستة األشهر األخرّية”، موقع محافظة مأرب، 8 أكتوبر/ 

http://marib-gov.com/news_details.php?sid=3505 ،2021 ترشين األول

]325] “اليمن.. استهداف مزنل محافظ مأرب بصاروخني باليستيني، آر يت عريب، 26 سبتمرب/أيلول https://arabic.rt.com/middle_east/1277192- ،2021اليمن-استهداف-
مزنل-محافظ-مأرب-بصاروخني-باليستيني

]326] توقف خدمة اتصاالت سبأفون يف مأرب”، ديربيفر، 17 نوفمرب ترشين الثاين https://debriefer.net/en/news-27795.html ،2021؛ “احلوثيون يستهدفون أبراج 
https://debriefer.net/en/news-27795.html ،2021 االتصاالت يف جبل البلق االسرتاتييج يف مأرب”، ديربيفر، 17 نوفمرب ترشين الثاين

]327] قناة اليمن الفضائية )2021(، “اعرتافات زعيم عصابة اخللية احلوثية الذي يقوم بزرع العبوات الناسفة يف الطريق الدويل مأرب – العرب” ]فيديو[، 19 مايو/ أيار 2021، 
https://www.youtube.com/watch?v=4aZI2T834es; “ضبط خلية حوثية أثناء محاولتها زرع عبوات ناسفة عىل اخلط الدويل يف مأرب”، الشارع، 19 مايو/ أيار 2021، 

/https://alsharaeanews.com/2021/05/19/61475

https:// ،2021 328] اليمن: تحديث الوضع رقم 2: األثر اإلنساين أللعمال العدائية يف محافظة مأرب”، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 1 ديسمرب/ كانون األول[
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ma‘rib Situation update 2 – 1 December 2021.pdf

https:// ،2021 329] اليمن: تحديث الوضع رقم 2: األثر اإلنساين أللعمال العدائية يف محافظة مأرب”، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 1 ديسمرب/ كانون األول[
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ma‘rib Situation update 2 – 1 December 2021.pdf؛ إللقاء نظرة أكرث تعمًقا عىل وضع النازحني يف مأرب يف عام 

https://sanaacenter.org/publica- ،2021 2021، انظر: : منال غانم، “النازحون داخلياً والبحث عن مالذ آمن”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 24 ديسمرب/ كانون األول
tions/analysis/16121

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#kyf-j-lhjwm-lhkwmy-fy-lbyd-bnty-j-aaksy-wdaat-m-rb-fy-khtr_50
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#kyf-j-lhjwm-lhkwmy-fy-lbyd-bnty-j-aaksy-wdaat-m-rb-fy-khtr_50
https://www.sabanew.net/story/ar/75850
https://www.sabanew.net/story/ar/75850
http://marib-gov.com/news_details.php?sid=3505
https://arabic.rt.com/middle_east/1277192
https://debriefer.net/en/news-27795.html
https://debriefer.net/en/news-27795.html
https://www.youtube.com/watch?v=4aZI2T834es
https://alsharaeanews.com/2021/05/19/61475/
https://alsharaeanews.com/2021/05/19/61475/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ma’rib
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ma’rib
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ma’rib
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ma’rib
https://sanaacenter.org/publications/analysis/16121
https://sanaacenter.org/publications/analysis/16121
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جبهة  تعز

2015، وال  الذي تفرضه منذ عام  2021، وهو احلصار  تعز حىت عام  احلوثيني فرض حصارها عىل مدينة  واصلت قوات 
يتوفر سوى طريق واحد تسيطر عليه احلكومة ويستخدم لنقل البضائع. اقترص القتال بني احلوثيني والقوات احلكومية 
بشكل عام عىل القصف المتقطع والقنص، ودفع المدنيون الثمن األكرب من الضحايا.]330] ويف مطلع يناير/ كانون الثاين 
2021 وقعت أعمال العنف األرشس وذلك خالل احلملة األمنية اليت أطلقها احلوثيون عىل احليمة، وهي منطقة تقع خلف 

خطوط احلوثيني شمال مدينة تعز، حيث اقتحمت قوات احلوثيني عدة منازل يف المنطقة ومن ثم نسفتها.]331]

هجوم مارس/ آذار

ظلت خطوط المواجهات يف تعز هادئة نسبيًا حىت أوائل مارس/ آذار 2021 عندما شنت القوات احلكومية أول هجوم 
2015.]332] وكان المخطط القيام بهذا الهجوم بهدف تحويل موارد احلوثيني بعيًدا عن  كبرّي لها يف المحافظة منذ عام 
األسابيع  خالل  تعز.]333]  مدينة  عن  احلصار  رفع  لتشمل  أهدافه  ُوسعت  أولية،  مكاسب  الهجوم  حقق  أن  وبعد  مأرب، 
األوىل من الهجوم، أفادت القوات احلكومية بحدوث تقدم كبرّي يف عدة مناطق، بما يف ذلك مديرية مقبنة، حيث سيطرت 
القوات احلكومية هناك عىل طريق مرتبط بمناطق خاضعة لسيطرة القوات المشرتكة المدعومة من التحالف عىل البحر 
األحمر.]334] فتحت القوات احلكومية بعدها جبهات متعددة يف منطقة األحكوم بمديرية حيفان، ما خلق إمكانية لفتح 

طريق آخر من تعز إىل عدن، مما يخفف من آثار احلصار اجلزيئ الذي يفرضه احلوثيون عىل مدينة تعز.]335]

https://hritc. ،2021 330] “محرقة احليمة اليمنية”، تقرير رصد االنتهاكات لشهر يناير/ كانون الثاين 2021، مركز معلومات وتدريب حقوق اإلنسان، 17 فرباير/ شباط[
https:// ،2021 اليمن: عرشات اآلالف من األطفال يحرمون من التعليم بعد شهر واحد من الهجمات عىل المدارس”، منظمة إنقاذ الطفولة، 17 مايو أيار“ ;co/21992?lang=en
www.savethechildren.net/news/yemen-tens-thousands-children-denied-access-education-after-single-month-attacks-schools; “هجوم صارويخ 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-taiz-idUSKBN- ،2021 14 مارس/ آذار  حويث يقتل ثالثة أطفال يف تعز باليمن بحسب السكان”، رويرتز،
;2B60EW

https://sanaacenter.org/publications/ ،2022 331] عبد الله احلاج، “التفكك واإلصالح االجتماعي يف تعز”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 24 يناير/ كانون الثاين[
analysis/16317

https://sanaacenter.org/ ،2021 332] خالد فاروق، “غياب الثقة واالفتقار أللسلحة والتخطيط يفشالن احلكومة يف تعز”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 مايو/ أيار[
publications/analysis/13952

https://sanaacenter.org/ ،2021 333] خالد فاروق، “غياب الثقة واالفتقار أللسلحة والتخطيط يفشالن احلكومة يف تعز”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 مايو/ أيار[
publications/analysis/13952

http://arabic.news.cn/2021- ،2021 334] “اليمن: القوات احلكومية تستعيد سيطرتها عىل عدة مناطق من قبضة احلوثيني بريف تعز” عريب نيوز يس إن، 8 آذار / مارس[
c_139794729.htm/03/08; “تقرير إخباري: اليمن: القوات احلكومية تستعيد مناطق يف تعز وتتمكن من فك حصار احلوثيني يف الريف الغريب للمحافظة”، نيوز عريب يس إن، 11 

http://arabic.news.cn/2021-03/11/c_139800806.htm ،2021 مارس/ آذار

https://sanaacen- ،2021 خالد فاروق، “غياب الثقة واالفتقار أللسلحة والتخطيط يفشالن احلكومة يف تعز”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 مايو/ أيار  [335[
ter.org/publications/analysis/13952

مقاتل موال للحكومة يهاجم مبدفع رشاش ثقيل مثبت عىل سيارة يف 8 مارس / آذار 2021، عىل جبهة منطقة املقبانة غرب محافظة تعز.// صورة ملركز صنعاء تصوير أحمد الباشا

https://hritc.co/21992?lang=en
https://www.savethechildren.net/news/yemen-tens-thousands-children-denied-access-education-after-single-month-attacks-schools
https://hritc.co/21992?lang=en
https://www.savethechildren.net/news/yemen-tens-thousands-children-denied-access-education-after-single-month-attacks-schools
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-taiz-idUSKBN2B60EW
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-taiz-idUSKBN2B60EW
https://sanaacenter.org/publications/analysis/16317
https://sanaacenter.org/publications/analysis/16317
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
http://arabic.news.cn/2021-03/08/c_139794729.htm
http://arabic.news.cn/2021-03/08/c_139794729.htm
http://arabic.news.cn/2021-03/11/c_139800806.htm
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
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عادت  عندما  فقط  واحد  شهر  مرور  بعد  بالظهور  بدأت  للحوثيني  المناهض  التحالف  صفوف  يف  االنقسامات  أن  إال 
التوترات لتطفو عىل السطح من جديد بني محور تعز العسكري الذي يهيمن عليه حزب اإلصالح وخصومه المحليني. 
وبالتايل بدأ الزخم الذي كان قد حققه الهجوم يف االنهيار. نادت السلطات المحلية يف تعز قوات المقاومة الوطنية بزعامة 
طارق صاحل للحصول عىل المساعدة يف هجوم 21 مارس/ آذار، لكن طارق صاحل وأنصاره، الذين كانوا يدركون االنقسام 
الموجود بينهم وبني اإلصالح، كانوا يخشون أن يكون الهجوم مجرد مقدمة للتحرك ضدهم، وبالتايل لم يقدموا سوى 
القليل من الدعم.]336]وكون التحالف الذي تقوده السعودية ال يثق بجماعة اإلصالح الموالية جلماعة اإلخوان المسلمني، 
فقد رفض التحالف إمداد تلك الوحدات باألسلحة، خوًفا من استخدامها الحًقا ضد قوات طارق صاحل.]337] توقف التقدم 
آذار  مارس/   22 يف  االسرتاتييج،  الوضع  يف  جذري  تحول  حدوث  بإمكانية  يبرش  كان  واليت  األحكوم،  جبهة  طول  عىل 
عندما ُقتل القائد العسكري احلكومي البارز عبده نعمان الزريقي، قائد اللواء الرابع مشاة جبيل.]338] ورسعان ما استعادت 
الرئييس، ]339]  إمدادهم  طريق  ذلك  يف  بما  فقدتها،  اليت  االسرتاتيجية  المناطق  معظم  عىل  سيطرتها  احلوثيني  قوات 
وبحلول أواخر مارس/ آذار، تالشت المعارك وعادت إىل ما كانت عليه من مناوشات وقصف معتاد.]340] واستمرت هذه 
الديناميكية جلزء كبرّي من بقية العام يف تعز، مع ومضة أمل نادرة احلدوث تمثلت يف تبادل كبرّي أللرسى أواخر سبتمرب/ 
أيلول، واستمر الوضع كذلك حىت هجوم القوات المشرتكة عىل مواقع احلوثيني يف مقبنة يف نوفمرب/ ترشين الثاين )انظر: 
“جبهة احلديدة“(.]341] ولكن ويف رد عىل إحجام صاحل عن تقديم المساعدة خالل هجوم مارس/ آذار، أفادت التقارير أن 

القوات الموالية إللصالح لم تقدم سوى القليل من المساعدة حلملة القوات المشرتكة.]342]

https://sanaacenter.org/publications/analy- ،2021 336] خالد فاروق، “تعز: معقل الميليشيات غرّي النظامية”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 سبتمرب/ أيلول[
sis/15055

https://sanaacenter.org/ ،2021 337]خالد فاروق، “غياب الثقة واالفتقار أللسلحة والتخطيط يفشالن احلكومة يف تعز”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 مايو/ أيار[
publications/analysis/13952

https://www.alayyam.info/news/8JOFJ07B-RM- ،2021 338] “مقتل أركان حرب اللواء الرابع مشاة اجلبل يف مواجهات حيفان )عريب(”، األيام نيوز، 23 مارس/ آذار[
https://sanaacen- ،2021 خالد فاروق، “غياب الثقة واالفتقار أللسلحة والتخطيط يفشالن احلكومة يف تعز”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 مايو/ أيار ;K0IO-577E

ter.org/publications/analysis/13952

https://www.alayyam.info/news/8JOFJ07B-RM- ،2021 339] “مقتل أركان حرب اللواء الرابع مشاة اجلبل يف مواجهات حيفان )عريب(”، األيام نيوز، 23 مارس/ آذار[
https://sanaacen- ،2021 خالد فاروق، “غياب الثقة واالفتقار أللسلحة والتخطيط يفشالن احلكومة يف تعز”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 مايو/ أيار ;K0IO-577E

ter.org/publications/analysis/13952

https://sanaacenter.org/ ،2021 340] خالد فاروق، “غياب الثقة واالفتقار أللسلحة والتخطيط يفشالن احلكومة يف تعز”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 مايو/ أيار[
https://alsharaean- ،2021 ؛ “مقتل طفلتني شقيقتني بقصف حويث استهدف قرية سكنية يف مقبنة غرب تعز”، الشارع، 28 أبريل/ نيسانpublications/analysis/13952

/ews.com/2021/04/28/60477

]341] عبد القادر مرتىض، تغريدة عىل تويرت، ” تحرير )68( اسرّياً من ارسى اجليش واللجان الشعبية يف عملية تبادل عرب تفاهمات محلية يف جبهة تعز”، 29 سبتمرب/ أيلول 2021؛ 
https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1443233419299803138?ref_src=twsrc^tfw; سعيد البطاطي، “القوات اليمنية تحقق المزيد من المكاسب يف تعز 

واحلديدة”، عرب نيوز، 21 نوفمرب/ ترشين الثاين https://www.arabnews.com/node/1972491/middle-east ،2021; “احلرب األهلية يف اليمن: ال نهاية يف األفق، مسؤول 
;https://news.un.org/en/story/2021/08/1098272 ،2021 رفيع يف األمم المتحدة يطلع مجلس األمن”، أخبار األمم المتحدة، 23 أغسطس/ آب

]342] “متخوفاً من إقصائه اإلصالح يمتنع عن مساعدة قوات طارق يف تعز”، تعز اليوم، 24 نوفمرب/ ترشين الثاين www.taiztoday.net/2021/11/24 ،2021/متخوفا-من-
اقصائه-اإلصالح-يمتنع-عن-مسان/

https://sanaacenter.org/publications/analysis/15055
https://sanaacenter.org/publications/analysis/15055
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://www.alayyam.info/news/8JOFJ07B-RMK0IO-577E
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://www.alayyam.info/news/8JOFJ07B-RMK0IO-577E
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://www.alayyam.info/news/8JOFJ07B-RMK0IO-577E
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://www.alayyam.info/news/8JOFJ07B-RMK0IO-577E
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://alsharaeanews.com/2021/04/28/60477/
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13952
https://alsharaeanews.com/2021/04/28/60477/
https://alsharaeanews.com/2021/04/28/60477/
https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1443233419299803138?ref_src=twsrc
https://www.arabnews.com/node/1972491/middle-east
https://news.un.org/en/story/2021/08/1098272
http://www.taiztoday.net/2021/11/24
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نزاعات داخل التحالف املناهض للحوثيني يف تعز

بعد سيطرة محور تعز العسكري عىل اللواء 35 مدرع وتوسيع نفوذه يف جنوب تعز عام 2020، ظل اإلصالح متقدًما 
عسكريًا وسياسيًا يف المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة يف تعز عام 2021، ولكن كان هناك عىل الساحة بعض المنافسني. 
فإىل اجلنوب الرشيق من تعز، تسبب إنشاء محور طور الباحة العسكري الذي يهيمن عليه اإلصالح يف نوفمرب/ ترشين 
المجلس  الرغم من اسمه ال يمثل كيانًا عسكريًا حكوميًا رسميًا( يف خلق توترات مع قوات  2020 )والذي عىل  الثاين 
االنتقايل اجلنويب يف المناطق المجاورة بمحافظة حلج يف حني قامت ألوية العمالقة المدعومة من اإلمارات بحفظ السالم 
بني اجلانبني. أما إىل الغرب فقد استمرت التوترات مع قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صاحل المتمركزة يف المخا 

وذلك نظرًا النعدام الثقة الذي ساهم يف فشل هجوم مارس/ آذار.]343]

إىل  فإضافة  احلكومة،  لسيطرة  اخلاضعة  أو  لسيطرته  ظاهريًا  اخلاضعة  المناطق  داخل  تحديات  أيًضا  اإلصالح  واجه 
االحتجاجات المستمرة عىل تدهور األوضاع االقتصادية )انظر: التطورات السياسية، “تراجع العملة والظروف المعيشية 
مقتل  أبرزها  كان  داخيل،  واقتتال  اغتيال  عدة محاوالت  ومحيطها  تعز  مدينة  االضطرابات“(، شهدت  تشعل  الصعبة 
المسؤول الكبرّي يف حزب اإلصالح ضياء احلق األهدل عىل يد مسلحني مجهولني يف أكتوبر/ ترشين األول.]344] تصاعدت 
آب،  إجرامية والتسبب يف عدم االستقرار يف أغسطس/  بأنشطة  بالقيام  تعز  للقوات احلكومية يف  الموجهة  االتهامات 
عندما حاول قائد ميداين من اللواء 170 دفاع جوي التابع لمحور تعز العسكري الموايل إللصالح بمحاولة االستيالء عىل 
أراٍض خاصة. ُقتل سبعة أشخاص يف ذلك اليوم، ومن بينهم طفل والقائد الميداين للواء، ونائب قائد الرشطة، واستمرت 
أيام بني مسلحني مؤيدين إللصالح واألرسة اليت تملك األرض.]345] كما خطفت  الناتجة عن احلادثة لعدة  االشتباكات 

مجموعة مسلحة بقيادة جندي يف نفس اللواء قاٍض بمدينة تعز يف وقت الحق من نفس الشهر.]346]

اجلبهة�الشمالية:�معارك�تشتعل�يف�حجة�وتغلي�يف�صعدة

جبهة  حجة

ألهمت رغبة التحالف يف إبعاد قوات احلوثيني عن مأرب قرار إعادة فتح اجلبهة يف محافظة حجة اجلبلية الواقعة شمال 
غرب اليمن، ويف مارس/ آذار، كانت القوات الموالية للحكومة تسيطر عىل اجلزء الشمايل الغريب من المحافظة، بما يف 
ذلك منطقة عازلة عىل طول احلدود مع السعودية ومنطقة أكرب تشمل مديرية ميدي الساحلية، يف حني كانت قوات 
احلوثيني تسيطر عىل مديرية عبس يف اجلنوب ومدينة حرض. وشهدت حجة، إحدى أفقر محافظات اليمن، معارك عنيفة 
تقارير سابقة عن  أفادت  بينما  احلوثيني،  القبلية يف حجور واليت فشلت ضد قوات  االنتفاضة  2019، خالل  أخرى عام 

رضبات جوية وقصف مدفعي منتظم بالقرب من حرض وخطوط المواجهة األخرى.]347]

بعد وقت قصرّي من هجوم تعز، شهدت محافظة حجة شن قوات من المنطقة العسكرية اخلامسة التابعة للحكومة 
إمداد  خطوط  وقطع  عبس،  مديرية  يف  القرى  من  عدد  عىل  السيطرة  إىل  آذار  مارس/   14 يف  أدى  أنه  زعمت  هجوم 

احلوثيني.]348] 

https://sanaacenter.org/publications/analy- ،2021 343] خالد فاروق، “تعز: معقل الميليشيات غرّي النظامية”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 سبتمرب/ أيلول[
sis/15055

https://www.trtworld.com/middle-east/major-party- ،2021 344] “مقتل قيادي حزيب كبرّي بالرصاص يف جنوب غرب اليمن، ” يت آر يت وورلد، 23 أكتوبر/ ترشين األول[
https:// ،2021 ؛ “تعز.. نجاة قائد الرشطة العسكرية األسبق من محاولة اغتيال”، المهرة بوست، 4 سبتمرب/ أيلولleader-shot-dead-in-southwestern-yemen-51004

almahrahpost.com/news/26613#.Yf67Meozat9; “”مقتل 7 مسلحني يف اشتباكات نتيجة خالف عىل قطعة أرض يف مدينة تعز”، المهرة بوست، 11 أغسطس/ آب 2021، 
https://almahrahpost.com/news/26168#.Yf67p-ozat9; ” مقتل طفل وجندي بانفجار عبوة بطقم أحد قيادات المقاومة الشعبية جنوب تعز”، المصدر أونالين، 26 

https://almasdaronline.com/articles/239379 ،2021 أكتوبر/ ترشين األول

https://sanaacen- ،2021 345] “احلوثيون يقرتبون من مدينة مأرب – تقرير اليمن، أكتوبر/ترشين األول ″2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 4 نوفمرب/ترشين الثاين[
ter.org/publications/the-yemen-review/14977#Taiz

https://sanaacen- ،2021 346] “احلوثيون يقرتبون من مدينة مأرب – تقرير اليمن، أكتوبر/ترشين األول ″2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 4 نوفمرب/ترشين الثاين[
ter.org/publications/the-yemen-review/14977#Taiz

https://www.al-monitor.com/originals/2019/03/ ،2019 347] عمار األشول، “قبائل حجور واحلوثيون يخوضون معركة رئيسية شمال اليمن”، المونيتور، 6 مارس/آذار[
yemen-houthis-hajour-tribes-battle-war-saudi-arabia-strike.html ندوى الدورسي، “قبائل اليمن تواجه احلوثيني بمفردها”، معهد الرشق األوسط، 22 يونيو/ حزيران 
https://www.mei.edu/blog/yemens-tribes-face-houthis-all-alone ،2020 عمار األشول، “قبائل حجور واحلوثيون يخوضون معركة رئيسية شمال اليمن”، المونيتور، 
6 مارس/آذار https://www.al-monitor.com/originals/2019/03/yemen-houthis-hajour-tribes-battle-war-saudi-arabia-strike.html ،2019 ندوى الدورسي، 

https://www.mei.edu/blog/yemens-tribes-face-houthis-all-alone ،2020 قبائل اليمن تواجه احلوثيني بمفردها”، معهد الرشق األوسط، 22 يونيو/ حزيران“

http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/14/c_139809506. ،2021 348] القوات احلكومية تشن هجوًما عىل احلوثيني يف شمال اليمن”، شينخوا، 14 مارس/ آذار[
htm

https://sanaacenter.org/publications/analysis/15055
https://sanaacenter.org/publications/analysis/15055
https://www.trtworld.com/middle-east/major-party-leader-shot-dead-in-southwestern-yemen-51004
https://almahrahpost.com/news/26613#.Yf67Meozat9
https://www.trtworld.com/middle-east/major-party-leader-shot-dead-in-southwestern-yemen-51004
https://almahrahpost.com/news/26613#.Yf67Meozat9
https://almahrahpost.com/news/26168#.Yf67p-ozat9
https://almasdaronline.com/articles/239379
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Taiz
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Taiz
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Taiz
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Taiz
https://www.al-monitor.com/originals/2019/03/yemen-houthis-hajour-tribes-battle-war-saudi-arabia-strike.html
https://www.al-monitor.com/originals/2019/03/yemen-houthis-hajour-tribes-battle-war-saudi-arabia-strike.html
https://www.mei.edu/blog/yemens-tribes-face-houthis-all-alone
https://www.al-monitor.com/originals/2019/03/yemen-houthis-hajour-tribes-battle-war-saudi-arabia-strike.html
https://www.mei.edu/blog/yemens-tribes-face-houthis-all-alone
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/14/c_139809506.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/14/c_139809506.htm
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وخالل األسابيع القليلة التالية، ظهرت تقارير إعالمية محلية عن هجوم مضاد للحوثيني يف مديرية عبس الساحلية، 
حيث زعمت القوات احلكومية إنها صدت عدة رضبات بحرية.]349] ويف نهاية المطاف، لم يدم هجوم حجة طوياًل، حيث 
توقفت االشتباكات أواخر أبريل/ نيسان.]350] إال أن تلك االشتباكات تسببت يف تداعيات إنسانية كبرّية، حيث نزح حوايل 

1,200 شخص بسبب المعارك.]351]

يف سبتمرب/ أيلول، أسفر هجوم صارويخ للحوثيني عىل تجمع للقوات احلكومية اللحتفال بالذكرى الـ59 لسقوط اإلمامة 
القادة  من  عدد  بينهم  من  ميدي،  مديرية  12 شخًصا يف  عن  يقل  ال  ما  اليمن عن مقتل  اجلمهورية يف شمال  وإنشاء 

العسكريني البارزين.]352]

حرب الحدود السعودية الحوثية يف صعدة

إىل الشمال الرشيق من حجة، استمر رصاع ذو وترّية منخفضة عىل طول احلدود السعودية اليمنية يف محافظة صعدة، 
جوية  ورضبات  السعودية،  احلدود  إىل  للتسلل  حوثية  ومحاوالت  المدفعية،  لنرّيان  تباداًل  الغالب  يف  الرصاع  وتضمن 
للتحالف بقيادة السعودية. لم يحاول التحالف الذي تقوده السعودية القيام بأي توغل بري يف محافظة صعدة ذات 
السعودية. كانت احلدود بني  اليمنية  بينما استمرت اشتباكات عرضية عىل طول احلدود   2021 الوعرة عام  التضاريس 
محافظة صعدة وجزيان يف السعودية جبهة نشطة، حيث حدثت اشتباكات عىل مدار العام حول المالحيظ يف صعدة.]353] 
ويف نقطة ما يف مايو/ أيار، زعمت قوات احلوثيني أنها قتلت أكرث من 80 جنديًا من قوات التحالف يف توغل لها يف جزيان 

بالقرب من اخلوبة، لكن التحالف نفى ذلك ولم يتسن التحقق من تلك المزاعم.]354]

إضافة إىل القتال بني قوات التحالف واحلوثيني، ادعى حرس احلدود السعوديون بشكل دوري قيامهم بقتل أو إصابة أفراد 
حاولوا تهريب القات إىل السعودية.]355] وتتمتع صعدة بتاريخ طويل من التهريب بني اليمن والسعودية نظرًا لموقعها 

عىل طول احلدود والتضاريس الوعرة واالقتصاد الهاميش.]356]

توترات�داخل�التحالف
اتصفت عدة مناطق يف اليمن بالرصاع بني أطراف داخل التحالف الذي تقوده السعودية عام 2021، حيث اشتبكت القوات 
احلكومية مع القوات الموالية للمجلس االنتقايل اجلنويب عىل جبهات متعددة، وعىل األخص يف مناطق غرب أبني ومنطقة 
احلدود بني تعز وحلج. إال أن الرصاع بني أطراف التحالف كان أكرث تعقيًدا يف بعض األحيان، وذلك كون الرصاع كان أقل 
وضوًحا أو تحديًدا من حيث احلدود اجلغرافية كما هو عليه يف محافظيت عدن وشبوة، أو كون التوترات بني الطرفني قد 

خففها وجود قوات احلوثيني كما هو احلال عىل طول جبهات الضالع وأبني والبيضاء.

http://www.xinhuanet.com/en- ،2021 349] “مقتل 28 من المتمردين احلوثيني يف معارك مع اجليش اليمين”، شينخوا نت، 16 مارس /آذار[
https:// ،2021 ؛ “مرصع 28 عنرصاً حوثياً يف مواجهات مع اجليش الوطين يف حجة”، ” سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 16 مارس/ آذارglish/2021-03/16/c_139815014.htm

;www.sabanew.net/story/ar/73610

https:// ،2021 350] “العميد مجيل : اجليش الوطين والمقاومة الشعبية كبدت الميليشيات خسائر فادحة يف مختلف اجلبهات”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 24 أبريل / نيسان[
https:// ،2021 أنصار الله تشن هجوماً عىل مواقع للجيش اليمين طرّيان التحالف يتدخل ]عريب[”، سبوتنيك نيوز، 10 أبريل/ نيسان“ ;www.sabanew.net/story/ar/74899

html.-1048640407أنصار-الله-تشن-هجوما-عىل-مواقع-للجيش-اليمين-وطرّيان-التحالف-يتدخل/arabic.sputniknews.com/20210410

https://reporting.unhcr. ،2021 351] “الوضع اإلنساين وحالة الزنوح يف منطقة عبس، محافظة حجة، ” المفوضية السامية أللمم المتحدة لشؤون االلجئني، 1 أبريل/ نيسان[
org/sites/default/files/UNHCR update on humanitarian situation in Abs Hajjah Governorate.pdf

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-re- ،2021 352] أبو بكر الشمايح، “هجوم صارويخ للحوثيني يقتل 12 يف حجة”، تقرير اليمن، سبتمرب أيلول[
;view/15218#Houthi_missile

 ;http://www.ibb-news.com/?p=129075 ،2021 353] “صعدة: استشهاد مواطن بنرّيان حرس احلدود السعودي يف مديرية شدا احلدودية”، إب نيوز، 25 يناير/ كانون الثاين[
“شهداء الواجب، تغريدة عىل تويرت، “محافظ العيدايب أ. عبدالله بن محمد الظافري يؤدي الصالة عىل البطل الشهيد الرقيب أول حسني بن سالم الزيداين الغزواين أحد منسويب 

https://twitter.com/ShohdaNet/sta- ،2021 ،25 يناير/ كانون الثاين  #القوات_الربية والذي استُشهد أثناء قيامه بواجبه يف الدفاع عن الدين والوطن بـ #احلد_اجلنويب”،
tus/1353726487795523593

https://www.reuters.com/world/mid- ،2021 354] “احلوثيني يفربكون هجوماً عىل احلدود السعودية حسب ترصيح المتحدث الرسمي للتحالف”، رويرتز، 29 مايو / أيار[
dle-east/yemens-houthis-say-they-have-attacked-saudi-border-frontline-2021-05-29/؛ “احلوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة يف جازان والتحالف يصفها 

بالفربكة اإلعالمية لتغطية حقيقة الوضع عىل األرض”، اجلزيرة نيوز، 29 مايو/ أيار https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/30 ،2021/احلوثيون-يعلنون-تنفيذ-
عملية-واسعة-يف

http://alzaeemnews.net/NewsDetail/SRDdJyZsim- ،2021 355] ” 12 قتيال وجريحا من مهريب القات برصاص حرس احلدود السعودي “، الزعيم نيوز، 1 فرباير/ شباط[
VI6M7Ms5uPOg==؛ “مقتل ثالثة أشخاص وإصابة آخرين بقصف مدفعي استهدف مهربني عىل احلدود اليمنية السعودية”، المصدر أونالين، 8 أكتوبر/ ترشين األول 2021، 

https://almasdaronline.com/articles/238106

https://carnegie-mec. ،2021 356] أحمد نايج، “أسواق احلدود اليمنية: من حاضنة اقتصادية إىل مواجهة عسكرية”، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، 14 يوليو/ تموز[
org/2021/06/14/yemeni-border-markets-from-economic-incubator-to-military-frontline-pub-84752

http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/16/c_139815014.htm
https://www.sabanew.net/story/ar/73610
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/16/c_139815014.htm
https://www.sabanew.net/story/ar/73610
https://www.sabanew.net/story/ar/74899
https://arabic.sputniknews.com/20210410
https://www.sabanew.net/story/ar/74899
https://arabic.sputniknews.com/20210410
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Houthi_missile
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Houthi_missile
http://www.ibb-news.com/?p=129075
https://twitter.com/ShohdaNet/status/1353726487795523593
https://twitter.com/ShohdaNet/status/1353726487795523593
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-say-they-have-attacked-saudi-border-frontline-2021-05-29/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-say-they-have-attacked-saudi-border-frontline-2021-05-29/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-say-they-have-attacked-saudi-border-frontline-2021-05-29/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/30
http://alzaeemnews.net/NewsDetail/SRDdJyZsimVI6M7Ms5uPOg==
http://alzaeemnews.net/NewsDetail/SRDdJyZsimVI6M7Ms5uPOg==
http://alzaeemnews.net/NewsDetail/SRDdJyZsimVI6M7Ms5uPOg==
https://almasdaronline.com/articles/238106
https://carnegie-mec.org/2021/06/14/yemeni-border-markets-from-economic-incubator-to-military-frontline-pub-84752
https://carnegie-mec.org/2021/06/14/yemeni-border-markets-from-economic-incubator-to-military-frontline-pub-84752
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جبهة أبني: تهدئة وتوترات وتوغل حويث

التقليدي األوضح بني أطراف التحالف المناهض للحوثيني الذي تقوده السعودية، فهناك،  كانت أبني مرسًحا للرصاع 
واجهت قوات المجلس االنتقايل والقوات احلكومية بعضهما عىل طول اجلبهات يف اجلزء الغريب من المحافظة، يف حني 
كانت تدور رىح حرب خفية من االغتياالت والتعبئة والتعيينات اإلدارية. وبني الفينة واألخرى يختل هذا التوازن بني 

الطرفني بسبب توغل احلوثيني من الشمال يف محافظة البيضاء، دون تحقيق أي مكاسب كبرّية هناك.

حرب الظل يف أبني
استمرت العملية غرّي المستقرة لتهدئة المعارك بني القوات احلكومية وقوات المجلس االنتقايل اجلنويب عىل جبهة أبني 
الرياض وبدعم من ألوية العمالقة اجلانبني بالبدء يف  2021. حيث أقنعت جلنة وساطة تعمل تحت رعاية اتفاق  أوائل 
عىل  والسيطرة  الذاتية  إللدارة  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  إعالن  جراء  المفتوحة  المعارك  توقفت  قواتهما.]357]  سحب 

األصول المحلية يف أبريل/ نيسان، إال أن احلفاظ عىل السالم يف أبني لم يخل من الصعوبات.

بقيادة  التحالف  قوات  فيها  تتمركز  كانت  بالقرب من مدرسة  ناسفتان  عبوتان  انفجرت  الثاين،  كانون  يناير/  يف مطلع 
عودة  وعن  إصابات  وقوع  عن  أنباء  ترد  لم  مؤقتًا.]358] ويف حني  القوات  تلك  رحيل  إىل  أدى  مما  السعودية يف شقرة، 
قوات التحالف تلك مع التعزيزات، إال أن الهجمات كانت تنذر بعام من الرصاع غرّي المنتظم يف أبني، واتسم هذا الرصاع 
هذه  حول  منها  التحقق  يمكن  اليت  المعلومات  تزال  ما  الناسفة.]359]  العبوات  وهجمات  والكمائن  االغتيال  بمحاوالت 
الهجمات المجهولة يف كثرّي من األحيان شحيحة. تاريخيًا، نشط تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يف المناطق اجلبلية 
يف أبني ويف محافظيت البيضاء وشبوة المجاورتني، ولكن من المشكوك فيه أن التنظيم ما زال يحتفظ بهوية تنظيمية 
االنتقايل  للمجلس  أهداف  متعددة ضد  عن هجمات  اجلماعة مسؤوليتها  أعلنت  ذلك،  من  الرغم  وعىل  متماسكة.]360] 
اجلنويب يف أبني عام 2021، وكانت أكرثها دموية غارة شنها التنظيم عىل نقطة تفتيش أمنية يف مديرية أحور وأسفرت عن 
مقتل ثمانية مقاتلني تابعني للمجلس االنتقايل اجلنويب وأربعة مدنيني.]361] وبحسب وسائل إعالمية موالية للمجلس 
االنتقايل اجلنويب، فقد سمح حزب اإلصالح المهيمن محليًا لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب بالعودة إىل أبني وشبوة 
المجاورة، مشرّية ضمنيًا إىل أن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب كان يعمل مع الوحدات الموالية إللصالح الستهداف 

المجلس االنتقايل اجلنويب.]362]

https://debriefer.net/en/news-21883.html ،2020 357] “ألوية العمالقة تنرش نقاط مراقبة جنوب اليمن”، ديربيفر، 18 ديسمرب/ كانون األول[

https://crisis24.garda.com/ ،2021 358] “انفجاران عىل األقل يف شقرة بمحافظة أبني، مطلع 4 يناير كانون الثاين، ” موقع كرايسس 24، 4 يناير كانون الثاين[
alerts/2021/01/yemen-at-least-two-explosions-reported-in-shoqra-abyan-governorate-early-jan-4; “انفجار يستهدف القوات السعودية يف جنوب اليمن”، 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/04/c_139638892.htm ،2021 شينخوا نت، 4 يناير/ كانون الثاين

https://arabic.sputniknews. ،2021 359] “مسلحون مجهولون يقصفون مقراً للجيش تمركز فيه عسكريون سعوديون”، سبوتنيك نيوز، 17 يناير/كانون الثاين[
com/20210117/اليمن-مسلحون-مجهولون-يقصفون-مقرا-للجيش-تمركز-فيه-عسكريون-سعوديون1047827168-; “مقتل جنديني يف كمني مسلح يف أبني”، المهرة بوست، 
15 ديسمرب/ كانون األول https://almahrahpost.com/news/28375#.YgFRluozat9 ،2021; “”مقتل جندي وإصابة إثنني آخرين يف هجوم عىل طقم يف أبني، الزعيم نيوز، 

31 أغسطس / آب http://alzaeemnews.net/NewsDetail/WI16RifhOcVkumZJl1PjJA ،2021==; “إطالق نار عىل قائد نقطة للحزام يف لودر”، األيام نيوز، 30 مايو/ أيار 
https://www.alayyam.info/news/8MF453ET-35JN5F-F542 ،2021; “أبني .. اغتيال قائد عسكري عىل يد مسلحني مجهولني”، المهرة بوست، 22 ديسمرب/ كانون األول 

https://almahrahpost.com/news/28490#.YgFTq-ozat9 ،2021; ” مقتل جنديني تابعني اللنتقايل برصاص مسلحني مجهولني يف أبني”، المهرة بوست، 13 سبتمرب/ أيلول 
https://almahrahpost.com/news/26777#.YgFVaOozat9 ،2021

https://sanaacenter.org/ ،2021 360] إلزيابيث كيندال، “أين تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب اآلن؟”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 21 أكتوبر/ ترشين األول[
https://twitter.com/Ndawsari/sta- ،2021 ندوى الدورسي، تغريدة عىل تويرت، “ما زلت أقول للغربيني …”، 16 مارس/ آذار ;publications/analysis/15357

tus/1371864548446244872; إلزيابيث كيندال، “عرشون عاًما بعد 11 سبتمرب: التهديد اجلهادي يف جزيرة العرب”، مركز مكافحة اإلرهاب يف ويست بوينت، سبتمرب/ أيلول 2021، 
/https://ctc.usma.edu/twenty-years-after-9-11-the-jihadi-threat-in-the-arabian-peninsula

]361] “مقتل أحد عنارص احلزام األمين بنرّيان مسلحني مجهولني يف أبني”، المصدر أونالين، 12 مارس/ آذار https://almasdaronline.com/articles/218179 ،2021; عيل 
https://www.thenationalnews.com/mena/al-qaeda-shows-signs-of- ،2021 محمود، “القاعدة تظهر بوادر انبعاث جديد يف اليمن”، ذا ناشيونال، 10 أبريل/ نيسان
https://www.aa.com. ،2021 طارق الشال وشكري حسني، “اليمن: تنظيم القاعدة يهاجم نقطة عسكرية ويقتل 12” 18 مارس/ آذار ;resurgence-in-yemen-1.1200037
tr/en/africa/yemen-al-qaeda-attacks-military-post-kills-12/2180419; “قوات أمن أبني: معركتنا ضد اإلرهاب ما تزال مفتوحة، وندعو القبائل والمواطنني للتعاون 

https://almasdaronline.com/articles/223455 ،2021 معنا”، المصدر أونالين، 30 أبريل/ نيسان

https://www.thenationalnews.com/mena/al-qaeda-shows- ،2021 362] عيل محمود، “القاعدة تظهر بوادر انبعاث جديد يف اليمن”، ذا ناشيونال، 10 أبريل/ نيسان[
signs-of-resurgence-in-yemen-1.1200037

https://debriefer.net/en/news-21883.html
https://crisis24.garda.com/alerts/2021/01/yemen-at-least-two-explosions-reported-in-shoqra-abyan-governorate-early-jan-4
https://crisis24.garda.com/alerts/2021/01/yemen-at-least-two-explosions-reported-in-shoqra-abyan-governorate-early-jan-4
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/04/c_139638892.htm
https://arabic.sputniknews.com/20210117
https://arabic.sputniknews.com/20210117
https://almahrahpost.com/news/28375#.YgFRluozat9
http://alzaeemnews.net/NewsDetail/WI16RifhOcVkumZJl1PjJA==
http://alzaeemnews.net/NewsDetail/WI16RifhOcVkumZJl1PjJA==
https://www.alayyam.info/news/8MF453ET-35JN5F-F542
https://almahrahpost.com/news/28490#.YgFTq-ozat9
https://almahrahpost.com/news/26777#.YgFVaOozat9
https://sanaacenter.org/publications/analysis/15357
https://twitter.com/Ndawsari/status/1371864548446244872
https://sanaacenter.org/publications/analysis/15357
https://twitter.com/Ndawsari/status/1371864548446244872
https://ctc.usma.edu/twenty-years-after-9-11-the-jihadi-threat-in-the-arabian-peninsula/
https://ctc.usma.edu/twenty-years-after-9-11-the-jihadi-threat-in-the-arabian-peninsula/
https://almasdaronline.com/articles/218179
https://www.thenationalnews.com/mena/al-qaeda-shows-signs-of-resurgence-in-yemen-1.1200037
https://www.aa.com.tr/en/africa/yemen-al-qaeda-attacks-military-post-kills-12/2180419
https://www.thenationalnews.com/mena/al-qaeda-shows-signs-of-resurgence-in-yemen-1.1200037
https://www.aa.com.tr/en/africa/yemen-al-qaeda-attacks-military-post-kills-12/2180419
https://almasdaronline.com/articles/223455
https://www.thenationalnews.com/mena/al-qaeda-shows-signs-of-resurgence-in-yemen-1.1200037
https://www.thenationalnews.com/mena/al-qaeda-shows-signs-of-resurgence-in-yemen-1.1200037
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معركة السيطرة اإلدارية
عىل الرغم من وقف إطالق النار بدعم من التحالف بشكل عام يف أبني، إال أن هناك حاالت تصعيد، حيث ازداد التوتر يف 
أبريل/ نيسان بعد اشتباكات بني القوات احلكومية وقوات المجلس االنتقايل للسيطرة عىل منطقة خرب المراقشة يف 
مديرية خنفر رشق المحافظة، بيد أن القتال لم يؤِد إىل تغيرّيات كبرّية يف الوضع القائم.]363] وبالمثل، حشد الطرفان 
2020، وعىل األخص خالل يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز  القديمة لعام  المواجهة  يف نقاط متعددة عىل طول خطوط 
ونوفمرب/ ترشين الثاين، وذلك بعد تفجرّي موكب تابع للمجلس االنتقايل اجلنويب من ِقبل مهاجمني مجهولني يف زنجبار، 

مما أسفر عن مقتل العديد من المقاتلني. لكن لم تستأنف أي اشتباكات كبرّية.]364]

كما كانت هناك خالفات متكررة بني احلكومة والمجلس االنتقايل حول السيطرة الرسمية عىل جهاز األمن يف أبني، ففي 
أواخر أبريل/ نيسان، رفض المجلس االنتقايل قرارًا مرسبًا من الرئيس هادي يقال إنه يستبدل اللواء الموايل للمجلس 
توىل  والضالع.]365]  وحلج،  وأبني،  عدن،  اخلاصة يف  األمن  لقوات  كقائد  الزاميك  سليمان  بالعقيد  باعش  فضل  االنتقايل 
الزاميك المنصب دون وقوع حوادث، لكن قوات المجلس االنتقايل اعتقلته يف عدن يف سبتمرب/ أيلول، وأُفرج عنه بعد 
ثالثة أيام بعد أن منعت قوات األمن اخلاصة الموالية للحكومة مركبات التحالف بقيادة السعودية من العبور عرب أبني 
حىت الضغط عىل المجلس االنتقايل إللفراج عنه.]366] ويف يوليو/ تموز، أدى الرصاع بني مدير األمن المدعوم من المجلس 
احتجاجات  إىل  لودر  األمن يف  إدارة  السيطرة عىل  ليحل محله يف  الذي ُعني  للحكومة  الموايل  األمن  االنتقايل ومدير 

واشتباكات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل العديد من األشخاص.]367]

توغل الحوثيني يف أبني
معظم الرصاع يف محافظة أبني يمكن أن يكون مرتبًطا بالتوترات بني احلكومة والمجلس االنتقايل اجلنويب، إال أن هذا 
الرصاع كان قد توقف بسبب توغالت قوات احلوثيني المتمركزة يف جبال محافظة البيضاء شمااًل. وتعترب مناطق احلوثيني 
هناك نقطة أفضلية كونها تطل عىل مواقع احلكومة والمجلس االنتقايل بالقرب من لودر، عىل بُعد أقل من 10 كيلومرتات 
يف أبني عىل طول جبهة مكرّياس وثرة. تأخذ الهجمات يف بعض األحيان شكل رضبات صاروخية، حيث يُشتبه بأن قوات 
احلوثيني قد نفذت هجومني من هذا القبيل عىل مواقع حكومية أوائل يوليو/ تموز، أصاب أحدهما مسجًدا يف معسكر 
اللواء اخلامس مشاة يف مودية، عىل بعد 25 كيلومرتًا شمال رشق لودر، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود عىل األقل.]368] 
ويف أوقات أخرى، نفذ مقاتلو احلويث توغالت برية، إذ شنوا هجوًما يف منتصف سبتمرب/ أيلول عىل طول احلدود بني أبني 
والبيضاء بالزتامن مع هجوم احلوثيني يف شبوة. ومع خطر تعرض المواقع العسكرية يف لودر للتطويق، حشدت قوات 
احلكومة وقوات المجلس االنتقايل والتحالف لصد قوات احلوثيني.]369] كما زعمت قوات األمن يف أبني أنها ألقت القبض 
عىل زعيم خلية تابعة للحوثيني تعمل رسًا وسط منطقة الوضيع أواخر سبتمرب/ أيلول، واشتبكت مع حوثيني آخرين 

منتصف أكتوبر/ ترشين األول.]370]

https://almawqeapost.net/ ،2021 363] “أمن أبني: ال تهاون مع من تسول له نفسه القيام بأي عمل تخرييب يف الطريق الساحيل”، الموقع بوست، 16 أبريل/ نيسان[
http://arabic.news.cn/2021- ،2021 عودة التوتر بني قوات احلكومة واالنتقايل اجلنويب يف أبني جنويب اليمن”، شينخوا العربية، 18 أبريل/ نيسان ” ;news/59669

https://almasdaronline. ،2021 04/18; “أمن أبني: ال تهاون مع أي أعمال تخريبية ي بحق المارين يف الطريق الساحيل”، الموقع بوست، 16 أبريل نيسان/c_139887732.htm
com/articles/221935; جلنة التهدئة بني القوات احلكومية واالنتقايل يف “خرب المراقشة” بأبني تناقش اجلهود مع وزير الداخلية”، المصدر أونالين، 14 أبريل/ نيسان 2021، 

https://almasdaronline.com/articles/221840

/https://arabic.sputniknews.com/20210703 ،2021 364] “رئيس المجلس االنتقايل يتوعد احلكومة اليمنية بدفع الثمن بعد أحداث أبني”، سبوتنيك نيوز، 3 يوليو/ تموز[
رئيس-المجلس-االنتقايل-يتوعد-احلكومة-اليمنية-بـ-دفع-الثمن-بعد-أحداث-أبنيhtml.-1049456426; “قوات حكومية تُحّذر من تحركات لمليشيا االنتقايل يف أبني تهدد 

بنسف اتفاق الرياض”، الموقع بوست، 1 نوفمرب/ ترشين الثاين https://almawqeapost.net/news/64995 ،2021; “أبني .. قوات اإلصالح تحشد تعزيزات عسكرية من شبوة 
ومعسكرات المنطقة الوسطى إىل شقرة”، الشارع، 9 يوليو/ تموز https://alsharaeanews.com/2021/07/09/66220 ،2021/; “اجليش اليمين ينفي مزاعم إرسال تعزيزات 

عسكرية إىل شقرة جنويب البالد”، يمن مونيتور، 5 نوفمرب/ ترشين الثاين https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/63007 ،2021; “اجليش 
واالنتقايل يدفعان بتعزيزات كبرّية إىل مناطق التماس بينهما يف أبني”، احلرف 28، 10 يوليو/ تموز https://alharf28.com/p-63748 ،2021; “مقتل 7 مقاتلني انفصاليني 

https://www.barrons.com/news/7-separatist-fighters-killed-in-yemen-blast-securi- ،2021 11 يونيو/ حزيران  يف انفجار يف اليمن: األمن”، بارونز نيوز،
;ty-01623422713

https://socotrapost.com/localnews/9608 ،2021 365] “إقالة باعش عىل خلفية محارصة مزنل وزير الداخلية بعدن واالنتقايل يرفض”، سقطرى بوست، 27 أبريل/ نيسان[

]366] “احتجاجا عىل احتجاز االنتقايل للعميد “الزاميك”.. ضباط وجنود يف قوات األمن احلكومية بأبني ينفذون قطاعا بشقرة ويمنعون مرور آليات تابعة للتحالف”، المصدر 
أونالين، 4 سبتمرب/أيلول https://almasdaronline.com/articles/234231 ،2021 احلوثيون يشنون هجوًما نادرًا عىل المنطقة اجلنوبية المتوترة يف اليمن”، رويرتز، 4 يوليو/ 
تموز https://www.reuters.com/world/middle-east/houthis-launch-rare-attack-yemens-tense-southern-region-2021-07-04 ،2021/; “هجوم صارويخ 

https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=136707 ،2021 حويث يستهدف مقر اللواء 115 مشاة يف أبني”، أخبار اليوم، 7 يوليو/ تموز

 ;http://arabic.news.cn/2021-07/02/c_1310038756.htm ،2021 367] “وتر يف أبني جنويب اليمن بني القوات احلكومية و”االنتقايل”، أخبار شينخوا العربية، 2 يوليو/تموز[
https://almahrahpost.com/news/25426#. ،2021 سيطرنا عىل مؤسسات الدولة.. إدارة أمن أبني تصدر بيانا توضيحيا بشأن أحداث لودر”، المهرة بوست، 3 يوليو/تموز“

https://www.facebook. ،2021 ؛ أمن أبني، منشور عىل فيسبوك، “إدارة أمن أبني تنعي وفاة أحد أفراد احلماية اخلاصة بمدير األمن” 7 يوليو/تموز ;YgFfXOozat9
/com/344105732881691

https://www.reuters.com/world/middle-east/houthis- ،2021 368] احلوثيون يشنون هجوًما نادرًا عىل المنطقة اجلنوبية المتوترة يف اليمن”، رويرتز، 4 يوليو/ تموز[
launch-rare-attack-yemens-tense-southern-region-2021-07-04/; “هجوم صارويخ حويث يستهدف مقر اللواء 115 مشاة يف أبني”، أخبار اليوم، 7 يوليو/ تموز 2021، 

https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=136707

https://www.independen- ،2021 369] توفيق عيل، المجلس االنتقايل اجلنويب يعلن حالة الطوارئ بعد ساعات من احتجاجات عدن، إندبندنت عريب، 15 سبتمرب/ أيلول[
tarabia.com/node/259351/األخبار/العالم-العريب/االنتقايل-يعلن-الطوارئ-بعد-ساعات-من-احتجاجات-عدن; حسام ردمان، “صيف اجلنوب احلار”، تقرير اليمن، سبتمرب/ أيلول 

 ;https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#South_Summer ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 13 أكتوبر/ ترشين األول
“السيطرة عىل البيضاء تدفع احلوثيني للتقدم نحو أبني”، العرب نيوز، 18 سبتمرب/ أيلول https://www.alarab.co.uk ،2021/السيطرة-عىل-البيضاء-تدفع-احلوثيني-إىل-التقدم-

نحو-أبني 

https://www.facebook. ،2021 370] إدارة أمن أبني، منشور فيسبوك، “قواتنا األمنية تداهم خلية يف منطقة الوضيع تعمل لصاحل جماعة احلويث، 17 أكتوبر/ ترشين األول[
com/344105732881691/posts/857075824918010/; إدارة أمن أبني، منشور فيسبوك، “أمن أبني يلقي القبض عىل متحوث يف مديرية الوديعة يعمل لصاحل جماعة 

/https://www.facebook.com/344105732881691/photos/a.344656892826575/844780826147510 ،2021 احلويث”، 27 سبتمرب/ أيلول

https://almawqeapost.net/news/59669
http://arabic.news.cn/2021-04/18/c_139887732.htm
https://almawqeapost.net/news/59669
https://almasdaronline.com/articles/221935
http://arabic.news.cn/2021-04/18/c_139887732.htm
https://almasdaronline.com/articles/221935
https://almasdaronline.com/articles/221840
https://arabic.sputniknews.com/20210703
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https://alsharaeanews.com/2021/07/09/66220/
https://alsharaeanews.com/2021/07/09/66220/
https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/63007
https://alharf28.com/p-63748
https://www.barrons.com/news/7-separatist-fighters-killed-in-yemen-blast-security-01623422713
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الصراع�يف�شبوة
مع وجود السلطات المحلية الموالية إللصالح والمعارضة النشطة لها المتمثلة يف اجلماعات التابعة للمجلس االنتقايل 
أو اليت تدعمها اإلمارات، شهدت شبوة تطورات أمنية كبرّية طوال عام 2021، رغم أنها لم تشهد قتااًل نشًطا عىل اخلطوط 

األمامية حىت سبتمرب/ أيلول.

يمكن تصنيف انعدام األمن يف شبوة إىل ثالث فئات عامة:	 

االنتقايل 	  للمجلس  الموالية  والقوات  تابعة إللصالح  تكون  ما  غالبًا  واليت  للحكومة،  الموالية  القوات  بني  مواجهات رصيحة 
اجلنويب والمدعومة من اإلمارات.

هجوم احلوثيني يف سبتمرب/ أيلول، الذي أدى إىل سيطرتهم عىل ثالث مديريات يف شمال غرب محافظة شبوة كجزء من هجوم 	 
أوسع عىل جنوب مأرب.

رصاع منخفض الوترّية، ولكن مستمر بني األطراف التابعة إللصالح واألطراف الموالية للمجلس االنتقايل، واشتمل هذا الرصاع 	 
عىل أعمال تخريب ومحاوالت اغتيال واستعراض للقوة وتعبئة سياسية وقمع اللحتجاجات، واشتد هذا الرصاع أواخر العام.

مواجهات يف العلم وبلحاف

كانت المشكلة األمنية األبرز اليت واجهت شبوة خالل معظم عام 2021 هي المواجهة المستمرة بني القوات احلكومية 
اخلاضعة لسيطرة محافظ شبوة الموايل إللصالح محمد بن عديو وقوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس االنتقايل 
اجلنويب والمدعومة من اإلمارات، حيث تمركزت األخرّية يف محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال عىل الساحل اجلنويب 

الرشيق لشبوة ويف معسكر العلم شمال عتق.

بلحاف عىل وجه اخلصوص لها أهمية رمزية، فقد كانت محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال تمثل أكرب مرشوع استثمار 
أجنيب يف اليمن بهدف معاجلة وتصدير الغاز الطبيعي الذي يُضخ من مأرب واجلوف، مما يجعل تشغيلها فرصة للحصول 
عىل اإليرادات للحكومة اليمنية والسلطات المحلية اليت تعاين من ضائقة مالية. إال أن اإلنتاج يف بلحاف توقف حني 
أوقفت اجلهات األجنبية وأبرزها رشكة النفط والغاز الفرنسية العمالقة توتال عملياتها التجارية يف األشهر األوىل من 
احلرب وسحبت موظفيها الدوليني من اليمن. ترددت تلك اجلهات يف العودة إىل منشأة بلحاف الموضوعة يف حالة احلفظ، 
ولم تكشف توتال عن خططها.]371] ومع ذلك، عىل األقل وفًقا للسلطات المحلية المعارضة علنًا إللمارات، أُوقف تشغيل 
المحطة بسبب استمرار استخدامها كقاعدة من قبل قوات التحالف والقوات المدعومة من اإلمارات منذ عام 2017.]372]

https://www.spglobal. ،2021 أغسطس/ آب S&P Global، 12 371] كلوديا كاربنرت، “يحتاج قطاع النفط والغاز يف اليمن إىل السالم للتعايف بعد أن دمرته احلرب “، موقع[
com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/081221-devastated-by-war-yemens-still-surviving-oil-and-gas-sector-needs-peace-to-recover

https://www.mint- ،2021 372] أحمد عبد الكريم، “بلحاف: ميناء النفط الذي تنهب فيه اإلمارات اليمن وتعتقل وتعذب اليمنيني”، مينت برس نيوز، 21 ديسمرب/ كانون األول[
/pressnews.com/balhaf-oil-port-uae-loots-yemen-imprisons-tortures-yemenis/279288

قوات األمن الخاصة التابعة للحكومة املعرتف بها دولياً ورجال القبائل املسلحني يطلون من مواقعهم عىل جبل السليم مبديرية عسيالن مبحافظة شبوة يف 22 سبتمرب / أيلول 2021 // صورة ملركز صنعاء بإذن من رشكة أيار للخدمات اإلعالمية والتسويقية

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/081221-devastated-by-war-yemens-still-surviving-oil-and-gas-sector-needs-peace-to-recover
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/081221-devastated-by-war-yemens-still-surviving-oil-and-gas-sector-needs-peace-to-recover
https://www.mintpressnews.com/balhaf-oil-port-uae-loots-yemen-imprisons-tortures-yemenis/279288/
https://www.mintpressnews.com/balhaf-oil-port-uae-loots-yemen-imprisons-tortures-yemenis/279288/
https://www.mintpressnews.com/balhaf-oil-port-uae-loots-yemen-imprisons-tortures-yemenis/279288/
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تعرضت بلحاف لثالث قذائف هاون عىل األقل يف 4 أبريل/ نيسان، وأعلن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب الحًقا مسؤوليته 
عن الهجوم.]373]  تصاعدت التوترات مرة أخرى يف أغسطس/ آب، حني نصبت القوات الموالية للحكومة نقاط تفتيش 
موالني  مقاتلني  لتجنيد  المعسكر  باستخدام  اإلمارات  المحلية  السلطات  اتهمت  أن  بعد  بلحاف  من  بالقرب  عسكرية 
للمجلس االنتقايل والقيام بعمليات تخريبية.]374] وساهمت الوساطة السعودية يف نزع فتيل هذه المواجهات جزئيًا، 
وظهرت تقارير عن تفاهمات عىل انسحاب القوات اإلماراتية من بلحاف.]375] وقيل إن االنسحاب حدث أوائل نوفمرب/ 
ترشين الثاين كجزء من سلسلة من عمليات إعادة التموضع للتحالف، نفت السلطات المحلية يف عهد المحافظ بن عديو 

ذلك.]376] واستمرت سيطرة القوات المدعومة من اإلمارات عىل هذه المنشأة حىت نهاية عام 2021.

اإلمارات، إىل جانب وجود  المدعومة من  الشبوانية  النخبة  العلم شمال عتق بشكل أسايس مقرًا لقوات  كان معسكر 
إمارايت أصغر، ويف 6 سبتمرب/ أيلول، اعرتض محتجون من قبيلة المحضار موكبًا إماراتيًا كان يف طريقه إىل المعسكر 
بسبب عدم دفع اإلمارات تسوية متفق عليها بعد أن قتلت القوات المدعومة منها عدًدا من رجال قبائل المحضار يف 

يناير/ كانون الثاين 2019. ُحلت المشكلة خالل نفس اليوم بعد تدخل محافظ شبوة بن عديو والسعودية.]377]

أصبح معسكر العلم نقطة خالف أكرب عندما انسحبت القوات اإلماراتية فجأة من المعسكر يف 26 أكتوبر/ ترشين األول 
المدعومة من اإلمارات  النخبة الشبوانية  القوات اإلماراتية، لكن قوات  التحالف؟”(.]378] انسحبت  )انظر: “هل ينسحب 
والموالية للمجلس االنتقايل واليت شكلت معظم قوات المعسكر رفضت تسليم المعسكر، مما أدى إىل مواجهات. فشلت 
الوساطة القبلية يف فض المواجهات، واستولت القوات الموالية للحكومة عىل المعسكر بالقوة يف 30 أكتوبر/ ترشين 

األول.]379]

]373] اليمن.. قصف يستهدف منشأة غاز تضم قوات إماراتية يف محافظة شبوة”، سبوتنيك، 4 أبريل / نيسان https://arabic.sputniknews.com/20210404 ،2021; عيل 
https://www.thenationalnews.com/mena/al-qaeda-shows-signs-of- ،2021 محمود، “القاعدة تظهر بوادر انبعاث جديد يف اليمن”، ذا ناشيونال، 10 أبريل/ نيسان

resurgence-in-yemen-1.1200037

]374] كييس كومبس، “الرياض تتوسط يف المواجهات بني احلكومة اليمنية واإلماراتية يف محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال”، تقرير اليمن، أغسطس/ آب 2021، مركز صنعاء 
للدراسات االسرتاتيجية، 10 سبتمرب /أيلول https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Government_developments ،2021; “التقى وسطاء 

سعوديني.. محافظ شبوة اليمنية يجدد مطالبته إللمارات بإخالء منشأة بلحاف”، اجلزيرة، 30 أغسطس / آب www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/30 ،2021/مع-
تصاعد-التوتر-محافظ-شبوة-يطالب كييس كومبس، “الرياض تتوسط يف المواجهات بني احلكومة اليمنية واإلماراتية يف محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال”، تقرير اليمن، 

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Govern- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 10 سبتمرب /أيلول  أغسطس/ آب
www.aljazeera. ،2021 التقى وسطاء سعوديني.. محافظ شبوة اليمنية يجدد مطالبته إللمارات بإخالء منشأة بلحاف”، اجلزيرة، 30 أغسطس / آب“ ;ment_developments

net/news/politics/2021/8/30/مع-تصاعد-التوتر-محافظ-شبوة-يطالب

]375] كييس كومبس، “الرياض تتوسط يف المواجهات بني احلكومة اليمنية واإلماراتية يف محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال”، تقرير اليمن، أغسطس/ آب 2021، مركز صنعاء 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Government_developments ،2021 للدراسات االسرتاتيجية، 10 سبتمرب /أيلول

https://arabic.sputniknews. ،2021 376]“محافظ شبوة: اإلماراتيون يرفضون تسليم ميناء بلحاف، والثقة مفقودة معهم”، سبوتنيك، 14 نوفمرب / ترشين الثاين[
 /com/20211114

https://almahrahpost.com/ ،2021 377] “شبوة.. قبائل المحضار تسمح بمرور اآلليات اإلماراتية بعد تدخل الوساطة حلل مشكلتهم”، المهرة بوست، 7 سبتمرب/ أيلول[
news/26674#.YgKnYOpByt9; كييس كومبس، “القبائل والقوات المدعومة من اإلمارات يف مواجهة يف شبوة”، تقرير اليمن، سبتمرب / أيلول 2021، مركز صنعاء للدراسات 

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory ،2021 االسرتاتيجية، 13 أكتوبر/ ترشين األول

]378] أبو بكر الشمايح، “القوات المناهضة للحوثيني تفشل يف التوحد يف شبوة”، تقرير اليمن، أكتوبر/ ترشين األول 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 4 نوفمرب/ 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Shabwa ،2021 ترشين الثاين

https://almasdaron- ،2021 379] قوات اجليش تسيطر عىل معسكر “العلم” يف شبوة عقب اشتباكات مع قوات المجلس االنتقايل، المصدر أونالين، 30 أكتوبر / ترشين األول[
line.com/articles/239663

https://arabic.sputniknews.com/20210404
https://www.thenationalnews.com/mena/al-qaeda-shows-signs-of-resurgence-in-yemen-1.1200037
https://www.thenationalnews.com/mena/al-qaeda-shows-signs-of-resurgence-in-yemen-1.1200037
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Government_developments
http://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/30
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Government_developments
http://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/30
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Government_developments
http://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/30
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Government_developments
https://arabic.sputniknews.com/20211114/
https://arabic.sputniknews.com/20211114/
https://arabic.sputniknews.com/20211114/
https://almahrahpost.com/news/26674#.YgKnYOpByt9
https://almahrahpost.com/news/26674#.YgKnYOpByt9
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Govt_territory
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Shabwa
https://almasdaronline.com/articles/239663
https://almasdaronline.com/articles/239663
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هجوم بيحان وعواقبه

يف خضم االقتتال الداخيل، هاجمت قوات احلوثيني شمال غرب شبوة يف منتصف سبتمرب/ أيلول، كجزء من هجومها 
األوسع ضد جنوب محافظة مأرب. دخل مقاتلو احلويث من محافظة البيضاء إىل الغرب وسيطروا عىل مديريات بيحان 
وعني وعسيالن. باإلضافة إىل قطعهم لطريق اإلمداد من عتق إىل مدينة مأرب مما تسبب يف انهيار المواقع احلكومية 
يف جنوب مأرب، ووضع هذا شبوة بقوة عىل خط المواجهة بني احلوثيني والقوات المناهضة للحوثيني، وأعاد تشكيل 

المشهد السيايس والعسكري.

أصبحت استعادة بيحان]380] أولوية قصوى يف المشهد السيايس يف شبوة، حيث اتهم المجلس االنتقايل اجلنويب وغرّيه 
احلوثيني كجزء من  اليت سيطرت عليها قوات  المناطق  بالتنازل عمًدا عن  إما  المحلية  السلطات  من منتقدي احلكومة 
تنامي  يف  ذلك  ساهم  استعادتها.]381]  يف  المتمثلة  بمسؤوليتهم  القيام  يف  الفشل  أو  واإلصالح،  احلوثيني  بني  مؤامرة 
حركة االحتجاجات ضد السلطات المحلية الموالية إللصالح يف وقت الحق من العام، وبلغت تلك االحتجاجات ذروتها 
العولقي  الوزير  بن  العام عوض  الشعيب  المؤتمر  والربلماين عن حزب  القبيل  بالقيادي  بن عديو  المحافظ  استبدال  يف 
يف 25 ديسمرب/ كانون األول. بعد سنوات من الغياب، عاد العولقي إىل شبوة من مقر إقامته يف اإلمارات لقيادة حركة 
البحر األحمر إىل  المدعومة من اإلمارات تموضعها من ساحل  العمالقة  ألوية  االحتجاجات. وبعد فرتة وجزية، أعادت 
شبوة، بهدف استعادة بيحان.]382] ورسعان ما أدى وصولها يف 27 ديسمرب/ كانون األول إىل عكس األحداث، حيث أجربت 
ألوية العمالقة والقوات احلكومية، مدعومة برضبات جوية مكثفة للتحالف، احلوثيني عىل اخلروج من شبوة أوائل يناير/ 

كانون الثاين 2022.

]380] تُستخدم كلمة “بيحان” إللشارة إىل المنطقة األوسع اليت تشمل مديريات عني وبيحان وعسيالن.

https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens- ،2021 381] فرناندو كارفاخال، “شبوة: وسط عاصفة اليمن”، العريب اجلديد، 2 نوفمرب/ ترشين الثاين[
storm; “ما حقيقة التفاهمات بني حزب اإلصالح وأنصار الله حول مأرب وشبوة؟” سبوتنيك، 29 سبتمرب/ أيلول arabic.sputniknews.com/20210929 ،2021/ما-حقيقة-

html.1050291307–التفاهمات-بني-حزب-اإلصالح-وأنصار-الله-حول-مأرب-وشبوة؟

https://shabwaah-press.info/ ،2021 382] “أول تحرك عسكري لتحرير مديريات بيحان.. قوات العمالقة تنتقل إىل سواحل شبوة، ” شبوة برس، 27 ديسمرب/ كانون األول[
news/76716

https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
http://arabic.sputniknews.com/20210929
https://english.alaraby.co.uk/analysis/shabwa-centre-yemens-storm
https://shabwaah-press.info/news/76716
https://shabwaah-press.info/news/76716
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قوات النخبة الشبوانية، تخريب وقمع

اشتد الرصاع منخفض الوترّية يف شبوة أواخر العام 2021 مع سيطرة احلوثيني عىل بيحان. لكن المحافظة شهدت أيًضا 
نزاًعا سياسيًا كبرّيًا بني سلطات شبوة اليت يهيمن عليها اإلصالح والمجلس االنتقايل اجلنويب فيما يتعلق بأنشطة قوات 
النخبة الشبوانية التابعة للمجلس، تشكلت قوات النخبة الشبوانية عام 2016 من قبل اإلمارات لدعم عمليات مكافحة 
وبلحاف،  العلم  يف  المعسكرات  لتحصني  اجلنود  ببعض  االحتفاظ  رغم   ،2019 عام  عنارصها  معظم  ورُسح  اإلرهاب، 
واستمرت اإلمارات يف دفع رواتب ألفراد تلك القوات البالغ عددهم أكرث من 7,000 فرد.]383] اتهمت السلطات المحلية 
المواقع  عىل  هجمات  وشن  للمحافظة  النفطية  التحتية  البنية  استهدفت  تخريبية  عمليات  بتنفيذ  الشبوانية  النخبة 
والدوريات التابعة للحكومة.]384] من جانبه، نفى المجلس االنتقايل أي تورط له واتهم القوات احلكومية باستخدام العنف 

لقمع االحتجاجات السلمية اليت وصفتها عن عمد بأنها تجمعات مسلحة تابعة للمجلس.]385]

يف 31 ديسمرب/ كانون األول، أي بعد أسبوع فقط من تعيينه محافظ لشبوة، أمر العولقي باإلفراج عن جميع المحتجزين 
يف السجون الرسية من قبل سلطات بن عديو المحلية أو عرضهم عىل القضاء.]386] كما عاد أعضاء من النخبة الشبوانية 
إىل عتق من خارج المحافظة وأنشأوا قاعدة بمطار عتق يف 1 يناير/ كانون الثاين 2022 بحسب مصادر عسكرية محلية 
وحكومية تحدثت إىل مركز صنعاء حينها. أظهرت إعادة تشكيل النخبة الشبوانية، اليت أُعيد تسميتها باسم قوات دفاع 
شبوة يف يناير/ كانون الثاين 2022، الرتاجع النسيب إللصالح بوضوح وأبرزت صعود المجلس االنتقايل اجلنويب وعودة 

النفوذ اإلمارايت سياسيًا وعسكريًا.]387]

عدن:�تفجيرات�واغتياالت�وانعدام�لألمن
والمجلس  احلكومة  فيها  تتصارع  حيث  األمن،  انعدام  من  يكفي  بما  عدن  اليمنية  للحكومة  المؤقتة  العاصمة  عانت 
االنتقايل عىل السلطة، ويسيطر األخرّي سيطرة فعلية عىل معظم المدينة. يف أعقاب الهجوم الصارويخ احلويث عىل مطار 
عدن أواخر ديسمرب/ كانون األول 2020، تدهور الوضع األمين عىل مدار العام، مع ورود تقارير منتظمة عن محاوالت 
اغتيال وتفجرّيات واشتباكات مسلحة وغارات أمنية. كما شهدت عدن أيًضا تغيرّيات مؤسسية متعددة يف قوات األمن 

باعتبارها العاصمة المفرتضة للدولة اجلنوبية اجلديدة اليت يسعى المجلس االنتقايل لتحقيقها.

املجلس االنتقايل الجنويب يعزز السيطرة

االمتثال  المتمثل يف  الرسمي  موقفة  رغم  عدن،  األمنية يف  المؤسسات  عىل  اجلنويب سيطرته  االنتقايل  المجلس  عزز 
لمتطلبات اتفاق الرياض بتسليم أعىل منصب أمين إىل من يعينه هادي. ضمن اتفاق الرياض عام 2019 اليت توسطت 
فيه السعودية هذا المنصب للحكومة، ومنح االتفاق المجلس االنتقايل مقاعد يف احلكومة مما يضمن بشكل أسايس 
للحوثيني  المناهض  التحالف  أي محادثات سالم مستقبلية، وذلك يف محاولة لمساعدة  للمجلس قول يف  يكون  أن 
عىل الوقوف عىل قدميه بعد حرب مفتوحة بني أطرافه. يف 3 يناير/ كانون الثاين، سلم مدير أمن عدن الموايل للمجلس 
االنتقايل شالل شايع إدارة أمن المدينة رسميًا إىل مطهر الشعييب، الذي كان قد ُعنيِّ يف ديسمرب/ كانون األول 2020. 

https://sanaacenter.org/files/ ،2021 383] فارع المسلمي، “رحلة شبوة إىل مركز الرصاع اإلقليمي بالوكالة”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 يوليو/ تموز[
Shabwas_Journey_to_the_Center_of_a_Regional_Conflict_En.pdf

]384] “األمن اليمين يتهم ضابطا إماراتيا بإدارة عمليات اغتيال بشبوة رشيق البالد”، اإلمارات 71، 2 مارس/آذار https://uae71.com/posts/91223 ،2021; “شبوة.. اجليش يحبط 
محاولة تخريبية الستهداف أنابيب نقل النفط اخلام”، المهرة بوست، 9 نوفمرب/ ترشين الثاين https://almahrahpost.com/news/27767#.YgKqeuozat9; S ،2021 قوات 
األمن اخلاصة يف شبوة: فيديو يظهر األلغام المضبوطة واعرتافات األشخاص الذين حاولوا تهريبها، منشور فيسبوك، ” قوات األمن اخلاصة يف شبوة تضبط ألغاًما بحرية”، 29 

;https://www.facebook.com/watch/?v=393251345537025 ،2021 أغسطس/ آب

]385] صورة عن البيان الصادر عن اللجنة األمنية بمحافظة شبوة، منشور فيسبوك، “بيان صادر عن اللجنة األمنية بمحافظة شبوة حول أحداث منطقة عبدان”، 26 حزيران/ 
يونيو https://www.facebook.com/photo/?fbid=331272725221195&set=ecnf.100063530598204 ،2021; كييس كومبس، “المجلس االنتقايل يسيطر عىل وكالة 

https://sanaacenter.org/publications/the-ye- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 يوليو / تموز  سبأ أللنباء التابعة للدولة”، تقرير اليمن، يونيو/ حزيران
;men-review/14598#GoY_developments

]386] عوض بن الوزير العولقي، تغريدة عىل تويرت، 31 ديسمرب/ كانون األول 2021، “وجهنا األجهزة األمنية ممثلة بمدير األمن وقائد المحور والوحدات واأللوية التابعة لهم 
https://twitter. ” ،باتخاذ اإلجراءات القانونية الفورية بشأن السجون الرسية واإلفراج عن السجناء الذين لم تثبت إدانتهم، وتحويل بقية السجناء إىل القضاء للبت يف قضاياهم

com/Awad_alwazir/status/1477003531697762311; ؛ قناة عدن المستقلة، فيديو عىل اليوتيوب، ” قيادة انتقايل شبوة تؤكد حرصها عىل إطالق رساح المعتقلني يف 
سجون اإلخوان”، 26 يناير/ كانون الثاين https://www.youtube.com/watch?v=rZZHjtljZqQ ،2021; “محافظ شبوة يستقبل الشيخ خالد ديان والقائد حسن الطفي”، 

https://manbaraden.com/posts/672 ،2022 منرب عدن، 10 يناير كانون الثاين

]387] “عودة قوات النخبة الشبوانية إىل عتق”، عدن الغد، 1 يناير كانون الثاين https://adengad.net/posts/589774 ،2021; “قوات النخبة الشبوانية تصل مطار عتق وسط 
/https://www.hadramout21.com/2022/01/01/323701 ،2021 استقبال شعيب حافل، حرضموت 21، 1 يناير كانون الثاين

https://sanaacenter.org/files/Shabwas_Journey_to_the_Center_of_a_Regional_Conflict_En.pdf
https://sanaacenter.org/files/Shabwas_Journey_to_the_Center_of_a_Regional_Conflict_En.pdf
https://uae71.com/posts/91223
https://almahrahpost.com/news/27767#.YgKqeuozat9
https://www.facebook.com/watch/?v=393251345537025
https://www.facebook.com/photo/?fbid=331272725221195&set=ecnf.100063530598204
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#GoY_developments
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#GoY_developments
https://twitter.com/Awad_alwazir/status/1477003531697762311
https://twitter.com/Awad_alwazir/status/1477003531697762311
https://www.youtube.com/watch?v=rZZHjtljZqQ
https://manbaraden.com/posts/672
https://adengad.net/posts/589774
https://www.hadramout21.com/2022/01/01/323701/
https://www.hadramout21.com/2022/01/01/323701/
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وكان شايع قد رفض تسليم المنصب إىل اللواء أحمد احلميدي الذي كان االختيار األول لهادي لشغل هذا المنصب، وكون 
مطهر الشعييب يأيت من معقل المجلس االنتقايل يف محافظة الضالع، فقد كان يُنظر إليه عىل أنه يتمتع بعالقات أكرث 

إيجابية مع المجلس.]388]

لكن المجلس االنتقايل اجلنويب لم يكن مستعًدا للتخيل عن نفوذه يف اجلوانب األمنية، ويف وقت الحق من يناير كانون 
الثاين، أفاد موقع “المصدر أونالين” أن قوات احلزام األمين وكتائب الدعم واإلسناد الموالية للمجلس االنتقايل تعمل عىل 
وضع الموالني لها يف قوات حماية المنشآت بالمدينة، وهي القوات اليت ظلت محايدة حىت ذلك احلني.]389] يف 21 يناير/ 
كانون الثاين، أعلن المجلس تشكيل قوات “حزام عدن” ضمن وحدات احلزام األمين التابعة لها، يف مخالفة ألحكام اتفاق 
الرياض الذي ينص عىل أن يبدأ المجلس االنتقايل يف دمج قواته العسكرية واألمنية يف وزاريت الدفاع والداخلية.]390] مع 
ذلك، حافظ مدير أمن عدن مطهر الشعييب علنًا عىل عالقات إيجابية مع القوات الموالية للمجلس االنتقايل، حيث أجرى 

زيارة لتفقد قوات احلزام األمين يف 19 يناير/ كانون الثاين.]391]

شهد العام أيًضا تغيرّيات كبرّية داخل قوات األمن الموالية للمجلس االنتقايل، تُعزى إىل رصاعات داخلية عىل السلطة. 
الدعم  ألوية  المشويش من قيادة  نبيل  الوايل والعقيد  العميد محسن  البارزان  القياديان  ُعزل  أبريل/ نيسان،  أواخر  يف 
واالسناد.]392] تغرّيت قيادة ألوية الدعم واالسناد مرة أخرى أواخر يونيو/ حزيران، وُعنيِّ مدير أمن حلج المتعصب للمجلس 
االنتقايل صاحل السيد قائًدا لتلك األلوية. أُمرت تلك القوات باخلروج من عدن بعد اشتباكات مع قوات احلزام األمين يف 
الدعم واالسناد، بدأت عنارص من كتائب العاصفة،  ألوية  منطقة الشيخ عثمان يف ذلك الشهر.]393] ومع تزايد تهميش 
وهي وحدة تابعة يسيطر عليها رئيس المجلس االنتقايل عيدروس الزُبيدي مبارشة، يف السيطرة عىل مواقع يف المدينة، 

وبحلول نهاية عام 2021، بدا أن كتائب العاصفة تسلمت إىل حد كبرّي مسؤولية األمن يف عدن من قوات احلزام األمين.

نتيجة لسيطرتها شبه الكاملة عىل عدن، كانت قوات المجلس االنتقايل يف وضع جيد يسمح لها بمضايقة أفراد الفصائل 
العديد من  الموايل للحكومة، واحتجزت  النقل  أفراًدا يف لواء  العام  المناهضة للحوثيني، واختطفت عىل مدار  األخرى 
المسؤولني احلكوميني واقتحمت منازلهم.]394] بحسب ما ورد حاولت قوات المجلس منع إنشاء مجموعات جنوبية أخرى 
يف المدينة، وعرقلت حفل افتتاح مجلس إنقاذ عدن أواخر مارس/ آذار واعتقلت قادة المجلس األعىل للحراك الثوري 

أوائل مايو/ أيار.]395]

https://sanaacenter. ،2021 388] كييس كومبس، “تعيني مدير جديد أللمن يف عدن”، تقرير اليمن، يناير-فرباير 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 مارس/ آذار[
org/publications/the-yemen-review/13365#Aden_security_chief

https://almasdaron- ،2021 389] “تضييق الدائرة يف عدن وأبني… ما هي الدوافع من التحركات األخرّية للمجلس االنتقايل اجلنويب؟”، المصدر أونالين، 31 يناير/ كانون الثاين[
line.com/articles/214667

https://debriefer.net/en/news-22616.html ،2021 390] “المجلس االنتقايل اليمين يشكل قوات جديدة يف عدن”، ديربيفر، 21 يناير/ كانون الثاين[

https://www.alayyam.info/news/8H7W4X0V-W8L6K7-6E27 ،2021 391] مدير أمن عدن يطلع عىل جاهزية قوات احلزام األمن”، األيام، 19 يناير/ كانون الثاين[

https://al- ،2021 392] “وكالة: تغيرّيات يف قيادة قوات احلزام األمين يف عدن عقب خالفات.. اليافعي والربيعي بداًل من الوايل والمشويش”، المصدر أونالين، 24 أبريل/ نيسان[
https://al- ،2021 اإلطاحة بالوايل والمشويش من قيادة قوات الدعم والمساندة. لماذا اآلن؟”، المصدر أونالين، 25 أبريل/ نيسان“ ;masdaronline.com/articles/222594

masdaronline.com/articles/222725; “الوضع ما زال متوتراً.. مقتل واصابة 10 أشخاص، بينهم مدنيون، جراء االشتباكات بني فصائل االنتقايل شمال عدن”، المصدر أونالين، 
https://almasdaronline.com/articles/227995 ،2021 24 يونيو /حزيران

https://www.alayyam.info/news/8NDFV- ،2021 393]“الشيخ عثمان ساحة حرب بني قوات المجلس االنتقايل اجلنويب”، األيام نيوز، 24 يونيو /حزيران[
https://www.alayyam.info/news/8NG- ،2021 6; “قيادة جديدة لقوات احلزام األمين وقوات الدعم واالسناد”، األيام نيوز، 26 يونيو/ حزيرانCU-QUYJ50-5732

http://arabic. ،2021 7; “مقتل 4 واصابة 15 يف اشتباكات بني الفصائل األمنية يف عدن جنوب اليمن”، أخبار شينخوا العربية، 24 يونيو/ حزيرانZ8MB-CQUPJQ-2581
https://www. ،2021 مصادر: معارك بني ألوية االنفصاليني تؤدي إىل مقتل شخصني يف عدن”، رويرتز، 24 يونيو / حزيرانnews.cn/2021-06/24/c_1310024368.htm; ”F

/reuters.com/world/middle-east/fighting-between-separatist-brigades-kills-two-yemens-aden-sources-2021-06-24

]394] كييس كومبس، “المجلس االنتقايل يسيطر عىل وكالة سبأ أللنباء التابعة للدولة”، تقرير اليمن، يونيو/ حزيران 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 14 يوليو / 
تموز https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#GoY_developments ،2021; كييس كومبس، “السلطات المحلية تدعو إللغاء اتفاقية 

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-re- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 مايو/ أيار  ستوكهولم، “تقرير اليمن، مارس – أبريل
https://www.adennewsagencey. ،2021 اختطاف ضابط يف قوات هادي يف عدن”، وكالة أنباء عدن، 23 مايو/ أيار“ ;view/14007#Political_arena_govt_territory

/https://www.aa.com.tr/ar ،2021 اليمن.. رابطة حقوقية تتهم “االنتقايل” باعتقال 400 شخص خالل أسبوع”، وكالة األناضول، 12 أكتوبر/ ترشين األول“ ;/com/91605
الدول-العربية/اليمن-رابطة-حقوقية-تتهم-االنتقايل-باعتقال-400-شخص-خالل-أسبوع/2389473; “االنتقايل يقّدم تحكيماً قبلياً ألرسة “آل رجب” بعد اقتحام مزنل اللواء 
األسرّي “فيصل رجب”، رؤية الوطن العدنية، 17 يوليو/ تموز https://www.alwattan.net/news/161936 ،2021; “لملس يؤكد اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المعتدين عىل 

محافظ تعز، األيام نيوز، 26 فرباير/ شباط https://www.alayyam.info/news/8IQ8TOHO-6WMCAI-D443 ،2021; “قوات االنتقايل اجلنويب تقتحم مزنل اللواء فيصل 
==http://alzaeemnews.net/NewsDetail/KktnCK-whbZ@ZGvObKgVEg ،2021 رجب يف عدن”، الزعيم نيوز، 9 يونيو/ حزيران

]395] عدن : بالغ من أرسة القيادي يف احلراك “أبو رساج ” للمطالبة بالكشف عن مصرّيه، حرّيوت، 17 مايو/ أيار https://hayrout.com/57586 ،2021/; “االنتقايل يفرج عن 
 ;https://akhbaralyom-ye.net/nprint.php?lng=arabic&sid=134731 ،2021 القيادي يف احلراك اجلنويب عالء القوبة بعد أسبوع من اختطافه”، أخبار اليوم، 11 مايو / أيار

https://www.adennow.net/l. ،2021 مطالبات باإلفراج عن القيادي يف احلراك اجلنويب، مدرم أبو رساج، الذي اعتقله احلزام االنتقايل”، عدن اآلن، 1 أغسطس /آب“
php?l=a,25,A,c,1,52,58,3598,php/مطالبات-باإلفراج-عن-القيادي-يف-احلراك-اجلنويب-“مدرم-أبو-رساج”-الذي-يعتقله-حزام-االنتقايل; “قوة أمنية يف عدن تمنع إقامة فعالية 

https://www.alwattan.net/news/154572 ،2021 إشهار مجلس إنقاذ عدن واجلنوب”، رؤية الوطن العدنية، 31 مارس/ آذار
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https://www.alayyam.info/news/8NG7Z8MB-CQUPJQ-2581
https://www.reuters.com/world/middle-east/fighting-between-separatist-brigades-kills-two-yemens-aden-sources-2021-06-24/
http://arabic.news.cn/2021-06/24/c_1310024368.htm
https://www.reuters.com/world/middle-east/fighting-between-separatist-brigades-kills-two-yemens-aden-sources-2021-06-24/
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اشتباكات واختطافات واغتياالت

عزز المجلس االنتقايل سيطرته عىل األجهزة األمنية يف عدن مقابل الفصائل األخرى المناهضة للحوثيني، لكن المدينة 
شهدت أعمال عنف ملحوظة، ووردت أنباء بشكل شبه منتظم عن محاوالت اغتيال وهجمات مسلحة عىل مؤسسات 

حكومية واشتباكات بني جماعات مسلحة واختطافات وتفجرّيات.]396]

استهدف القتلة القادة السياسيني والعسكريني باالغتياالت، خصوًصا التابعني للمجلس االنتقايل، حيث تعرض موكب 
يقل الوايل والمشويش، وكانا ما يزاالن قائدين أللوية الدعم واالسناد يف حينه، النفجار قنبلة عىل جانب الطريق يف 4 
مارس/ آذار، ما أسفر عن مقتل شخصني عىل األقل ممن كانا معهما.]397] ونجا وزير اخلدمة المدنية الموايل للمجلس 
الهجمات عىل  آذار.]398] ووقعت موجة أخرى من  18 مارس/  الطريق يف  انفجار عبوة عىل جانب  الوايل من  عبدالنارص 
شخصيات بارزة يف أكتوبر/ ترشين األول ونوفمرب/ ترشين الثاين: حيث نجا محافظ عدن الموايل للمجلس أحمد لملس 
 10 الذي وقع يف  الطريق، وأسفر االنفجار  انفجار عبوة ناسفة زُرعت عىل جانب  الزراعة عبدالله السقطري من  ووزير 
أكتوبر/ ترشين األول عن مقتل ستة أشخاص. كما أسفر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يف 30 أكتوبر/ 
ترشين األول عن مقتل تسعة أشخاص عىل األقل، وتسبب انفجار سيارة مفخخة يف 9 نوفمرب/ ترشين الثاين يف مقتل 
الصحفية احلامل رشا عبدالله احلرازي وإصابة زوجها بجروح خطرّية، وورد أنه كان قد تلقى تهديدات من احلوثيني]399].]400] 

وزعمت احلكومة اليمنية يف وقت الحق أن خاليا احلوثيني كانت وراء تلك التفجرّيات.]401]

شهدت عدن أيًضا اشتباكات متعددة وهجمات من ِقبل جماعات مسلحة ال تتبع بشكل مبارش المجلس االنتقايل اجلنويب 
أو احلكومة اليمنية، ففي فرباير/ شباط، اقتحمت القوات الموالية للمجلس وزارات الرتبية والعدل واخلارجية، تعبرّيًا عن 

عدم الرضا عن “وجود الشماليني يف تلك الوزارات” ومعارضة استمرار وجود احلكومة الوطنية.]402]

https://www.reuters. ،2021 396] محمد الغباري، “هجوم بقنبلة عىل جانب الطريق يؤدي إىل مقتل ثالثة من جنود عىل قوات انفصالية يمنية”، رويرتز، 4 مارس / آذار[
com/article/us-yemen-security-aden/roadside-bomb-attack-on-yemen-separatist-forces-kills-three-idUSKBN2AW10R; “مقتل مدير غرفة العمليات يف 

وزارة اإلدارة المحلية، المهرية، 7 نوفمرب/ ترشين الثاين https://almahriah.net/local/14768 ،2021; ” نجاة الدكتور عقالن من محاولة اغتيال وإصالح عدن يُحّمل االنتقايل 
المسؤولية”، أخبار اليوم، 6 نوفمرب/ ترشين الثاين https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=141107 ،2021; “مسلحون مجهولون يغتالون ناشطاً يف حزب 

https://www. ،2021 مقتل جندي بانفجار قنبلة يف عدن”، األيام نيوز، 27 يوليو/ تموز“ ;/https://hayrout.com/65639 ،2021 اإلصالح يف عدن”، حرّيوت، 30 يونيو/ حزيران
alayyam.info/news/8OPZDWWH-OAFRUO-6B3C; “انفجار عبوة ناسفة أمام فندق القرص استهدفت سيارة مدير عام الربيقة السابق”، عدن الغد، 26 أبريل/ نيسان 
https:// ،2021 محمد القادري، “انفجار عبوة ناسفة بجانب مزنل مدير عام مديرية الربيقة، الشارع، 13 فرباير/ شباط ;https://adengad.net/public/posts/542338 ،2021

https://arabic.rt.com/ ،2021 العثور عىل جثة مدير األمن السيايس يف محافظة احلديدة، ” روبتيل، 27 يناير/ كانون الثاين“ ;/alsharaeanews.com/2021/02/13/51562
-middle_east/1196700اليمن-العثور-عىل-جثة-مدير-األمن-السيايس-لمحافظة-احلديدة; “عدن .. استهداف قائد رشطة الدرين بعبوة ناسفة”، األمني برس، 9 فرباير/ شباط 

https://adengad.net/ ،2021 قوات األمن تداهم مزنل قاض محكمة يف عدن وتعتقل نجله”، عدن الغد، 6 يونيو حزيران“ ;https://alameenpress.info/news/26496 ،2021
public/posts/548642; “اندالع اشتباكات بني قوات أمنية يف المنصورة”، حرّيوت، 5 يونيو / حزيران https://hayrout.com/60598 ،2021/; “نقابة عمال النفط اليمنيني يف 

https://www.cratar.net/archives/128193 ،2021 عدن تعلق عىل اختطاف أحد موظفي الرشكة”، كريرت، 29 يناير/ كانون الثاين

]397] “مقتل جنود ونجاة ضابطني بقوات مدعومة إماراتيا، وكالة األناضول، 4 مارس / آذار https://www.aa.com.tr/ar ،2021/الدول-العربية/اليمن-مقتل-جنود-ونجاة-
ضابطني-بقوات-مدعومة-إماراتيا-/2164579

https://www.thenationalnews.com/mena/ ،2021 398] عيل محمود، “12 قتيالً يف هجوم يشتبه بكونه لتنظيم القاعدة يف جنوب اليمن”، ذا ناشيونال، 19 مارس/ آذار[
twelve-killed-in-suspected-al-qaeda-attack-in-southern-yemen-1.118708 3

https:// ،2021 399] “جلنة حماية الصحفيني تدين مقتل الصحفية اليمنية رشا عبد الله احلرازي يف هجوم بسيارة مفخخة”، جلنة حماية الصحفيني، 10 نوفمرب/ ترشين الثاين[
/cpj.org/2021/11/cpj-condemns-killing-of-yemeni-journalist-rasha-abdullah-al-harazi-in-car-bomb-attack

https://www.reuters. ،2021 400]ريام مخشف، “رصح وزير عن مقتل ستة يف انفجار استهدف مسؤولني بسيارة مفخخة يف عدن “، رويرتز، 10 أكتوبر/ ترشين األول[
com/world/middle-east/least-two-killed-blast-yemens-aden-reuters-witness-2021-10-10/; ”انفجار بالقرب من مطار عدن اليمين يقتل ستة عىل األقل 

https://www.reuters.com/world/middle-east/blast-near-yemens-aden-airport-witness- ،2021 30 أكتوبر/ ترشين األول  بحسب مصادر”، رويرتز،
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-jour- ،2021 مقتل صحفي يمين يف انفجار سيارة يف عدن”، رويرتز، 9 نوفمرب ترشين الثاين“ ;/es-2021-10-30

nalist-killed-car-explosion-aden-2021-11-09/; كييس كومبس، “اشتباك المجلس االنتقايل اجلنويب وقوات اإلصالح يف عدن”، تقرير اليمن، أكتوبر ترشين األول 2021، 
مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 4 نوفمرب ترشين الثاين https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#govt_devs ،2021; ؛ كييس كومبس، 

“اشتباك المجلس االنتقايل اجلنويب وقوات اإلصالح يف عدن”، تقرير اليمن، أكتوبر/ ترشين األول 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 4 نوفمرب/ ترشين الثاين 2021، 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#govt_devs; كييس كومبس، “األحزاب السياسية يف مأرب تدين طريقة التعامل مع هجمات 

https://sanaacenter.org/publications/the-ye- ،2021 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 9 ديسمرب/ كانون األول  احلوثيني”، تقرير اليمن، نوفمرب/ ترشين الثاين
men-review/15894#govt_territory

https://pmo-ye.net/ ،2021 401] “مجلس الوزراء يناقش آخر مستجدات األوضاع العسكرية واألمنية ومعاناة المواطنني”، رئاسة مجلس الوزراء، 24 نوفمرب/ ترشين الثاين[
post/1968

https://www. ،2021 402] “مصدر مسؤول يستنكر اقدام مجاميع مسلحة عىل اقتحام مباين وزارات اخلارجية والرتبية والعدل”، سبأ نيوز )موالية للحكومة(، 7 فرباير/شباط[
;sabanew.net/story/ar/71916

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-aden/roadside-bomb-attack-on-yemen-separatist-forces-kills-three-idUSKBN2AW10R
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-aden/roadside-bomb-attack-on-yemen-separatist-forces-kills-three-idUSKBN2AW10R
https://almahriah.net/local/14768
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=141107
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https://www.thenationalnews.com/mena/twelve-killed-in-suspected-al-qaeda-attack-in-southern-yemen-1.118708
https://www.thenationalnews.com/mena/twelve-killed-in-suspected-al-qaeda-attack-in-southern-yemen-1.118708
https://cpj.org/2021/11/cpj-condemns-killing-of-yemeni-journalist-rasha-abdullah-al-harazi-in-car-bomb-attack/
https://cpj.org/2021/11/cpj-condemns-killing-of-yemeni-journalist-rasha-abdullah-al-harazi-in-car-bomb-attack/
https://cpj.org/2021/11/cpj-condemns-killing-of-yemeni-journalist-rasha-abdullah-al-harazi-in-car-bomb-attack/
https://www.reuters.com/world/middle-east/least-two-killed-blast-yemens-aden-reuters-witness-2021-10-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/least-two-killed-blast-yemens-aden-reuters-witness-2021-10-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/least-two-killed-blast-yemens-aden-reuters-witness-2021-10-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/blast-near-yemens-aden-airport-witnesses-2021-10-30/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-journalist-killed-car-explosion-aden-2021-11-09/
https://www.reuters.com/world/middle-east/blast-near-yemens-aden-airport-witnesses-2021-10-30/
https://www.reuters.com/world/middle-east/blast-near-yemens-aden-airport-witnesses-2021-10-30/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-journalist-killed-car-explosion-aden-2021-11-09/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-journalist-killed-car-explosion-aden-2021-11-09/
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#govt_devs
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ويف أكتوبر/ ترشين األول، اندلعت معارك عنيفة بني مجموعة مسلحة تابعة إلمام النويب، وهو قائد سابق يف المقاومة 
اجلنوبية وشقيق القيادي يف احلراك اجلنويب البارز مختار النويب، والقوات الموالية للمجلس االنتقايل اجلنويب يف مديرية 
كريرت، مما أسفر عن مقتل أربعة عىل األقل وإصابة العرشات.]403] كانت عدن أيًضا ساحة لعدد ال يُحىص من االشتباكات 
المسلحة الصغرّية عىل األرض بني اجلماعات المسلحة المحلية والقوات األمنية التابعة للمجلس االنتقايل وكذلك بني 

فصائل متنافسة داخل المجلس.]404]

حتوالت�التحالف

هل كان التحالف ينسحب؟

بعد سنوات من اخلمول النسيب، كان 2021 عام التغيرّي لقوات التحالف بقيادة السعودية عىل األرض يف اليمن، وبدأ األمر 
باجلدل حول إعادة تموضع قواته إىل جزيرة ميون اليمنية يف وقت مبكر من العام، ومن ثم بحلول نوفمرب/ ترشين الثاين، 
أثار انسحاب القوات السعودية واإلماراتية من مواقع يف جميع أنحاء البالد التساؤالت عما إذا كان التحالف سينسحب 
المدعومة من  اليمنية  القوات  أعادت  التحالف،  الذي انسحبت فيه قوات  الوقت  اليمن. ومع ذلك، يف نفس  كاماًل من 
التحالف التموضع اللشتباك مع قوات احلوثيني عىل نطاق لم نشهده منذ هجوم احلديدة 2018، وبلغ ذروته يف هجمات 
شبوة واحلديدة وتعز أواخر 2021 وأوائل 2022. وما إذا كان ذلك مجرد رد مؤقت عىل التهديد الذي تتعرض له مدينة 

مأرب لن يتضح حىت بدء عام 2022.

ميون والريان: بوادر تغيري مبكرة؟

جاءت الدالئل عىل أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يعدل موقفه يف اليمن يف فرباير/ شباط مع ظهور تقارير تفيد 
بأن اإلمارات كانت تفكك جزًءا من قاعدتها يف عصب بإريرتيا، وهي مركز لوجسيت مهم لها، وتعيد نرشها يف جزيرة ميون 
اليمنية يف باب المندب.]405] وتجددت المخاوف بشأن ميون يف مايو/ أيار عندما أظهرت صور األقمار الصناعية قاعدة 

جوية جديدة قيد اإلنشاء عىل اجلزيرة.]406]

https://www.reuters.com/world/middle-east/ ،2021 403] “مقتل أربعة مقاتلني يف اشتباكات بني القوات االنفصالية يف عدن اليمنية”، رويرتز، 2 أكتوبر ترشين األول[
fighting-between-yemeni-separatist-forces-kills-four-aden-say-sources-2021-10-02/; “اللجنة األمنية تدعو إىل أخذ احليطة والزتام المنازل خالل عمليات تطهرّي 

مديرية كريرت بعدن”، موقع RT، 2 أكتوبر ترشين األول https://arabic.rt.com/middle_east/1279180- ،2021اليمن-اللجنة-األمنية-تدعو-إىل-أخذ-احليطة-والزتام-المنازل-
https:// ،2021 خالل-عمليات-تطهرّي-مديرية-كريرت-بعدن; “اليمن.. رابطة حقوقية تتهم “االنتقايل” باعتقال 400 شخص خالل أسبوع”، وكالة األناضول، 12 أكتوبر/ ترشين األول
www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/اليمن-رابطة-حقوقية-تتهم-االنتقايل-باعتقال-400-شخص-خالل-أسبوع/2389473؛ “6 شهداء و 61 جريًحا حىت اآلن يف مواجهات كريرت”، 
األيام نيوز، 2 أكتوبر/ ترشين األول https://www.alayyam.info/news/8RDP45L9-XSJIHV-4061 ،2021; “إحراق ممتلكات وبيوت يعترصها األلم”، األيام نيوز، 5 أكتوبر/ 

ترشين األول https://www.alayyam.info/news/8RG3WHBP-PLCLWF-8FB3 ،2021; “رسالة مؤرخة 26 يناير/ كانون الثاين 2018 من فريق اخلرباء المعين باليمن 
https:// ،2018 المفوض بموجب قرار مجلس األمن رقم 2342 )2017( الموجهة إىل رئيس مجلس األمن، فريق خرباء األمم المتحدة المعين باليمن، 26 يناير/ كانون الثاين

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1800513.pdf “مقتل أربعة مقاتلني يف اشتباكات بني القوات االنفصالية يف عدن اليمنية”، رويرتز، 2 أكتوبر ترشين 
 ;/https://www.reuters.com/world/middle-east/fighting-between-yemeni-separatist-forces-kills-four-aden-say-sources-2021-10-02 ،2021 األول

https://arabic.rt.com/mid- ،2021 أكتوبر ترشين األول RT، 2  “اللجنة األمنية تدعو إىل أخذ احليطة والزتام المنازل خالل عمليات تطهرّي مديرية كريرت بعدن”، موقع
-dle_east/1279180اليمن-اللجنة-األمنية-تدعو-إىل-أخذ-احليطة-والزتام-المنازل-خالل-عمليات-تطهرّي-مديرية-كريرت-بعدن; “اليمن.. رابطة حقوقية تتهم “االنتقايل” باعتقال 

400 شخص خالل أسبوع”، وكالة األناضول، 12 أكتوبر/ ترشين األول https://www.aa.com.tr/ar ،2021/الدول-العربية/اليمن-رابطة-حقوقية-تتهم-االنتقايل-باعتقال-400-
https://www.alayyam.info/news/8RD- ،2021 2389473؛ “6 شهداء و 61 جريًحا حىت اآلن يف مواجهات كريرت”، األيام نيوز، 2 أكتوبر/ ترشين األول /شخص-خالل-أسبوع

https://www.alayyam.info/news/8RG3WHBP-PLCL- ،2021 إحراق ممتلكات وبيوت يعترصها األلم”، األيام نيوز، 5 أكتوبر/ ترشين األول“ ;P45L9-XSJIHV-4061
WF-8FB3; “رسالة مؤرخة 26 يناير/ كانون الثاين 2018 من فريق اخلرباء المعين باليمن المفوض بموجب قرار مجلس األمن رقم 2342 )2017( الموجهة إىل رئيس مجلس 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1800513.pdf ،2018 األمن، فريق خرباء األمم المتحدة المعين باليمن، 26 يناير/ كانون الثاين

https://almahrahpost.com/ ،2021 404] جرىح إثر اشتباكات مسلحة بني مجاميع تابعة اللنتقايل ومواطنني شمال عدن”، المهرة بوست، 14 أكتوبر/ ترشين األول[
https:// ،2021 عصابة مسلحة تابعة للمجلس االنتقايل اجلنويب تستويل عىل أرايض غريب عدن”، المهرة بوست، 7 سبتمرب/ أيلول“ ;news/27323#.YgQvFupByt9

http://www. ،2021 عدن.. سقوط جرىح باشتباكات أخرى حول أرايض برئ أحمد، وكالة أنباء عدن، 1 أبريل/ نيسان ;almahrahpost.com/news/26668#.YgQvreozat9
https://www.alayyam.info/ ،2021 محافظ عدن يوجه بتجديد وقف البناء يف أرايض 7 مناطق”، األيام نيوز، 6 سبتمرب/ أيلول“ ;/adennewsagencey.com/85843

https://www.alayyam.info/ ،2021 محافظ عدن يأمر بوقف البناء يف أراض تشهد نزاعات مسلحة”، األيام نيوز، 25 فرباير/ شباط“ ;news/8QCKL3CE-2STJ2H-C866
news/8INBFIQ1-Z16GEV-6F1B; “اشتباكات وانفجارات يف برّي أحمد، عدن”، أخبار عدن، 23 فرباير/ شباط https://adennews.net/130091 ،2021; “جرىح يف اشتباكات بني 

https://socotrapost.com/localnews/9886 ،2021 فصائل تابعة اللنتقايل بسبب خالف عىل أرايض ، سقطرى بوست، 17 مايو/ أيار

https://almasdaronline. ،2021 405] انظر عىل سبيل المثال: ” مصدر عسكري: قوات دربتها اإلمارات تصل جزيرة “ميون” يف باب المندب “، المصدر أونالين، 4 فرباير/ شباط[
https://apnews.com/article/ ،2021 جون جامربيل، “اإلمارات تفكك قاعدة إريرتيا مع انسحابها من حرب اليمن، ” أسوشيتد برس، 18 فرباير/ شباط ;com/articles/215118

eritrea-dubai-only-on-ap-united-arab-emirates-east-africa-088f41c7d54d6a397398b2a825f5e45a

https://apnews.com/article/mysteri- ،2021 406] جون جامربيل، “قاعدة جوية غامضة قيد البناء عىل جزيرة بركانية قبالة اليمن”، أسوشيتد برس، 25 مايو/ أيار[
ous-air-base-volcanic-island-yemen-c8cb2018c07bb5b63e1a43ff706b007b

https://www.reuters.com/world/middle-east/fighting-between-yemeni-separatist-forces-kills-four-aden-say-sources-2021-10-02/
https://www.reuters.com/world/middle-east/fighting-between-yemeni-separatist-forces-kills-four-aden-say-sources-2021-10-02/
https://www.reuters.com/world/middle-east/fighting-between-yemeni-separatist-forces-kills-four-aden-say-sources-2021-10-02/
https://arabic.rt.com/middle_east/1279180
https://www.aa.com.tr/ar
https://www.aa.com.tr/ar
https://www.alayyam.info/news/8RDP45L9-XSJIHV-4061
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https://www.alayyam.info/news/8RDP45L9-XSJIHV-4061
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ونظرًا للتوترات بني اإلمارات واحلكومة اليمنية، أثار الكشف عما يحدث يف ميون أزمة سياسية طفيفة بني المسؤولني 
إنه  بيانًا قال فيه  التحالف  األمر أصدر  نهاية  اليمنية، ويف  السيادة  اإلماراتية وانعكاساتها عىل  النوايا  احلكوميني حول 
البحر األحمر.]407]  المناهضة للحوثيني عىل ساحل  القوات  المواقع يف ميون كونها كانت تستخدم لدعم  يسيطر عىل 
أن عنارص من قوات  الروسية سبوتنيك، ادعى طارق صاحل  األنباء  2021 مع وكالة  أُجريت يف يونيو/حزيران  يف مقابلة 
المقاومة الوطنية المدعومة من اإلمارات كانت موجودة يف اجلزيرة، إضافة إىل قوة صغرّية من التحالف،]408] لكن وضع 
ميون ظل غرّي واضح. وبحسب ما ورد لم تكن القاعدة اجلوية قد اكتملت بحلول نهاية العام، حيث أشار محلل مفتوح 
المصدر واحد عىل األقل إىل أن اإلمارات نقلت العمل بداًل من ذلك إىل مطار بالقرب من مدينة المخا الواقعة عىل البحر 

األحمر اليت تسيطر عليها قوات المقاومة الوطنية.]409]

 ،2015 كما أُثرّي اجلدل حول مطار الريان الدويل الواقع يف المكال، إذ أُغلق بعد سيطرة تنظيم القاعدة عىل المكال عام 
ثم استولت القوات اإلماراتية عليه بعد أن استولت عىل المدينة عام 2016 واستخدمته كمركز قيادة وسجن. منذ ذلك 
احلني، أُغلق المطار يف الغالب أمام حركة المرور المدنية، وافتُتح لبضعة أيام يف نوفمرب 2019 قبل إغالقه مرة أخرى لعدم 
احلصول عىل تراخيص من التحالف الذي تقوده السعودية.]410] ويبدو أن هذا األمر قد تغرّي يف مارس/ آذار 2021، عندما 
أعلنت هيئة الطرّيان المدين اليمنية أنها ستستأنف عملياتها بالكامل يف مطار الريان، وبحسب ما ورد كان المطار قد أُعيد 
تأهيله بمساعدة إماراتية، وأن أول رحلة داخلية إىل مطار الريان من عدن ستصل يف 9 أبريل/ نيسان.]411] ال أن المطار 
أُغلق مجدًدا دون تفسرّي، وبقي مغلًقا حىت نهاية 2021 وسط تقارير عن استمرار القوات اإلماراتية يف استخدامه كقاعدة 

عسكرية واستضافة قوات مكافحة اإلرهاب الغربية فيه.]412]

انسحابات أواخر العام

يف أكتوبر/ ترشين األول ونوفمرب/ ترشين الثاين، أعادت قوات التحالف يف مناطق مختلفة من اليمن تموقعها عدة مرات 
يف تتابع رسيع، ففي 26 أكتوبر/ ترشين األول، انسحبت القوات اإلماراتية من العلم، وحسب التقارير انسحبت برًا إىل 
السعودية )انظر: “المواجهة يف العلم وبلحاف”(.]413] يف 1 نوفمرب/ ترشين الثاين، انسحبت القوات السعودية اليت كانت 
تتمركز يف محافظة المهرة منذ عام 2017 إىل مطار الغيضة، ]414] ويف 10 نوفمرب/ ترشين الثاين، انسحبت قوات التحالف 
الماليك بشكل مقتضب هذه  تريك  التحالف  باسم  المتحدث  بعدن، ووصف  الربيقة  الرئيسية يف مديرية  قاعدتها  من 
اخلطوة بأنه “إعادة انتشار للقوات عىل أساس التقييم العمليايت والتكتييك”، وليس كجزء من انسحاب أوسع من جنوب 
اليمن.]415] وبعد ذلك بوقت قصرّي، ورد أن القوات السعودية انسحبت من مواقعها يف سيئون]416] ومن معسكر اخلالدية 

يف منطقة رماه يف حرضموت.]417]

/https://arabic.sputniknews.com/20210527 ،2021 407] “وزير اخلارجية اليمين ينفي توقيع أي اتفاقية إلنشاء قاعدة عسكرية عىل أرايض يمنية”، سبوتنيك، 27 مايو/ أيار[
وزير-اخلارجية-اليمين-ينفي-توقيع-أي-اتفاقية-إلنشاء-قاعدة-عسكرية-عىل-أراض-يمنية1049086593-; “مصدر مسؤول بتحالف دعم الرشعية يف اليمن: ال صحة أللنباء اليت 
تتحدث عن وجود قوات إماراتية يف جزيريت سقطرى وميون وجهودها احلالية ترتكز مع قوات التحالف يف التصدي جواً للمليشيات احلوثية يف الدفاع عن مأرب”، وكالة األنباء 

السعودية، 27 مايو أيار https://www.spa.gov.sa/2231724 ،2021; “التحالف بقيادة السعودية يقول إنه وراء التعزيزات العسكرية يف جزيرة البحر األحمر”، رويرتز، 27 مايو/ 
/https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-its-behind-military-buildup-red-sea-island-2021-05-27 ،2021 أيار

https://apnews.com/article/ ،2021 408] جون جامربيل، “قيادي يمين مدعوم من اإلمارات يقول إن قواته يف قاعدة جوية عىل اجلزيرة”، أسوشيتد برس، 15 يونيو/حزيران[
yemen-middle-east-business-628ae4a2d20e074e7e5f43fda2df46b6

]409] فيلييك هوند، تغريدة عىل تويرت، 3 ديسمرب/ كانون األول 2021، “قبل أيام قليلة وجدت بعض الصور المجانية جلزيرة ميون / بريم من هذا العام، اليت كانت اإلمارات العربية 
https://twitter.com/Vleck-  المتحدة تبين فيها قاعدة جوية يف وقت مبكر من هذا العام، وقد تركت القاعدة لعدة أشهر دون اكمال البناء وعدم إنجاز يشء ظاهر للعيان”،

ieHond/status/1466888698579009537؛ فيلييك هوند، تغريده عىل تويرت، 11 سبتمرب/أيلول 2021، “من المرجح أن العمل جاري لتوسعة المدرج الموجود بالفعل وذلك 
بتهيئة األرض يف المنطقة اجلنوبية. يعد مدرج الطائرات دليالً آخر عىل استمرار مشاركة اإلمارات يف اليمن، وبكل تأكيد ال تقوم القوات المشرتكة ببناء هذا المدرج لطائراتها، ” 

https://twitter.com/VleckieHond/status/1436651260271370248

https://sanaacenter.org/publications/ ،2021 410] “عقد عىل الربيع العريب – تقرير اليمن، مارس – أبريل ″2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 7 مايو/ أيار[
the-yemen-review/14007

http://www.xinhuanet.com/en- ،2021 411] “اليمن يعيد فتح المطار الرئييس بعد 6 سنوات من اإلغالق بسبب تنظيم القاعدة”، شينخوا نت، 9 أبريل/ نيسان[
https:// ،2021 اليمن يستأنف الرحالت اجلوية عرب مطار الريان بالمكال”، ديربيفر، 29 أبريل/ نيسان“ ;glish/2021-04/09/c_139869568.htm?bsh_bid=5601114522

debriefer.net/en/news-24770.html

/https://www.adennewsagencey.com/94529 ،2021 412] “قاعدة عسكرية جديدة إللمارات يف مطار الريان بالمكال”، وكالة أنباء عدن، 14 يونيو/ حزيران[

]413] أبو بكر الشمايح، “القوات المناهضة للحوثيني تفشل يف التوحد يف شبوة”، تقرير اليمن، أكتوبر/ ترشين األول 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 4 نوفمرب/ 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Shabwa ،2021 ترشين الثاين

https://twitter.com/Dr_E_Ken- ،2021 414] إلزيابيث كيندال، تغريدة عىل تويرت، “أفاد السكان المحليون بأن القوات السعودية تتمركز يف المهرة …”، 1 نوفمرب/ ترشين الثاين[
dall/status/1455167945383071747

https://www. ،2021 415] عزيز اليعقويب وريام مخشف، “التحالف بقيادة السعودية يقول أنه يعيد انتشار قواته يف اليمن وليس انسحابها”، رويرتز، 10 نوفمرب/ ترشين الثاين[
/reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-troops-redeploying-yemen-not-withdrawing-2021-11-10

]416] مقابلة رسية لمركز صنعاء مع مصدر عسكري يف سيئون 16 نوفمرب/ ترشين الثاين 2021.

https://yemenfuture.net/news/5480 ،2021 417]“القوات السعودية تنسحب من قاعدة عسكرية شمايل حرضموت”، يمن فيوترش، 16 نوفمرب/ ترشين الثاين[

https://arabic.sputniknews.com/20210527
https://www.spa.gov.sa/2231724
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-its-behind-military-buildup-red-sea-island-2021-05-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-its-behind-military-buildup-red-sea-island-2021-05-27/
https://apnews.com/article/yemen-middle-east-business-628ae4a2d20e074e7e5f43fda2df46b6
https://apnews.com/article/yemen-middle-east-business-628ae4a2d20e074e7e5f43fda2df46b6
https://twitter.com/VleckieHond/status/1466888698579009537
https://twitter.com/VleckieHond/status/1466888698579009537
https://twitter.com/VleckieHond/status/1436651260271370248
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007
http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/09/c_139869568.htm?bsh_bid=5601114522
https://debriefer.net/en/news-24770.html
http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/09/c_139869568.htm?bsh_bid=5601114522
https://debriefer.net/en/news-24770.html
https://www.adennewsagencey.com/94529/
https://www.adennewsagencey.com/94529/
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Shabwa
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1455167945383071747
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1455167945383071747
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-troops-redeploying-yemen-not-withdrawing-2021-11-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-troops-redeploying-yemen-not-withdrawing-2021-11-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-troops-redeploying-yemen-not-withdrawing-2021-11-10/
https://yemenfuture.net/news/5480
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سارع التحالف الذي تقوده السعودية إىل التأكيد عىل أن هذه التحركات كانت جزًءا من إعادة انتشار وليست انسحابًا.]418] 
القوات عىل األقل من  النطاق لعمليات إعادة االنتشار هذه، وانسحاب بعض  الواسعة  أثارت الطبيعة  ومع ذلك فقد 
اليمن، والتخيل عن المواقع اليت طال أمد بقائهم بها، تكهنات حول نوايا التحالف وما إذا كانت عمليات إعادة االنتشار 

تشرّي إىل مرحلة جديدة يف احلرب.

جبهة  الحديدة

خالل معظم عام 2021، كانت احلديدة مرسًحا نشًطا للرصاع وظلت خطوط المواجهة فيها ثابتة، كان اتفاق ستوكهولم 
األشهر  شهدت  متقطع.  بشكل  استمر  القتال  لكن   ،2018 األول  كانون  ديسمرب/  يف  اسميًا  العدائية  األعمال  جّمد  قد 
العرشة األوىل من العام إىل حد كبرّي اشتباكات محدودة وتبادل للقصف المدفعي عىل طول خط المواجهة من مدينة 
احلديدة يف الشمال إىل التحيتا يف اجلنوب. ولكن هذا الوضع تغرّي جذريًا يف منتصف نوفمرب/ ترشين الثاين 2021، عندما 
كيلومرتًا جنوبًا، وتخلت عن   90 بعد  اخلوخة، عىل  إىل  احلديدة  لمدينة  اجلنوبية  الضوايح  التحالف من  انسحبت قوات 

معظم مناطق احلديدة اليت تسيطر عليها احلكومة لصاحل قوات احلوثيني.]419]

يف األسابيع التالية، شنت قوات التحالف هجمات جديدة يف جنوب رشق محافظة احلديدة والمناطق الشمالية الغربية 
من محافظة تعز المجاورة.]420] وعىل الرغم من تحقيق تلك الهجمات لبعض التقدم، إال أن إعادة انتشار قوات التحالف 

يف شبوة أدى عىل ما يبدو إىل إضعاف األعمال العدائية يف كل من احلديدة وتعز.

اتفاقية ستوكهومل و “وقف إطالق النار”
تخضع جبهة احلديدة من الناحية الفنية لوقف إطالق النار منذ ديسمرب/ كانون األول 2018، مع حرص وجود كل من 
قوات احلكومة اليمنية وقوات جماعة احلوثيني المسلحة ظاهريًا عىل مواقع دفاعية تحت إرشاف بعثة األمم المتحدة 
بعيدة كل  اجلبهة  لكن   ،2021 عام  أواخر  المناطق حىت  السيطرة  المكاسب يف  بعض  كانت هناك  احلديدة.  اتفاق  لدعم 
البعد عن الهدوء: حيث أدت االشتباكات المسلحة والقصف والرضبات اجلوية عىل طول خطوطها يف كثرّي من األحيان 
إىل وقوع إصابات يف صفوف المدنيني. أصدرت بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة عدة بيانات تعرب فيها عن القلق 

وتدين بشكل خاص االنتهاكات الصارخة لوقف إطالق النار.]421]

يف اجلانب السيايس، توقفت مهمة بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم يف عام 2021، وقد 
تضمنت اتفاقية ستوكهولم، باإلضافة إىل اتفاق وقف إطالق النار يف محافظة احلديدة ما ييل:]422]

إعادة انتشار القوات بعيًدا عن مدينة احلديدة لتحييد ميناء احلديدة وذلك تحت إرشاف جلنة تنسيق إعادة االنتشار بقيادة األمم 	 
المتحدة.

إيداع عائدات واردات الوقود يف حساب مشرتك بني احلكومة واحلوثيني لدى فرع البنك المركزي اليمين باحلديدة لدفع رواتب 	 
موظفي اخلدمة المدنية.

مفاوضات تبادل األرسى.	 

بيان تفاهم حول تعز.	 

https://www. ،2021 418] عزيز اليعقويب وريام مخشف، “التحالف بقيادة السعودية يقول أنه يعيد انتشار قواته يف اليمن وليس انسحابها”، رويرتز، 10 نوفمرب/ ترشين الثاين[
/reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-troops-redeploying-yemen-not-withdrawing-2021-11-10

https://www.reuters.com/ ،2021 419] ريام مخشف، محمد الغباري، “قوات التحالف تقول إنها انسحبت من محيط ميناء احلديدة اليمين”، رويرتز، 12 نوفمرب/ ترشين الثاين[
/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12

https://south24.net/news/newse.php?nid=2233 ،2021 420] “الساحل الغريب: القوات المشرتكة تتقدم يف مناطق احلوثيني” اجلنوب 24، 20 نوفمرب/ ترشين الثاين[

]421] انظر، عىل سبيل المثال: بيان بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة بشأن وفيات المدنيني يف قاعة الزفاف، بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة، 2 يناير كانون الثاين 
2021؛ https://unmha.unmissions.org/unmha-statement-civilian-deaths-wedding-hall; “البعثة تعرب عن قلقها من زيادة االشتباكات يف أجزاء من احلديدة”، 

 ” ;https://unmha.unmissions.org/mission-concerned-increase-clashes-parts-hudaydah ،2021 بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة، 18 يناير كانون الثاين
https://unmha. ،2021 بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة تدين وقوع العديد من الضحايا المدنيني يف احلوك”، بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة، 28 فرباير/ شباط

unmissions.org/unmha-condemns-multiple-civilian-casualties-al-hawak; ” تشعر بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة بالقلق حيال األعمال العدائية يف 
https://unmha.unmissions.org/bouts-hostilities-residential-areas-cause-con- ،2021 16 مارس /آذار  المناطق السكنية”، بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة،

cern-mission; “بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة تدين سقوط الضحايا المدنيني خالل عيد الفطر”، بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة، 17 مايو/ أيار 2021، 
https://unmha.unmissions.org/civilian-casualties-during-eid-al-fitr-prompt-mission-condemnation

https://osesgy.unmissions. ،2019 422] “عام بعد اتفاق ستوكهولم: أين نحن اآلن؟” مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم المتحدة إىل اليمن، ديسمرب/ كانون األول[
org/sites/default/files/qa_stockholm_one_year_en.pdf

https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-troops-redeploying-yemen-not-withdrawing-2021-11-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-troops-redeploying-yemen-not-withdrawing-2021-11-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-says-troops-redeploying-yemen-not-withdrawing-2021-11-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://south24.net/news/newse.php?nid=2233
https://unmha.unmissions.org/unmha-statement-civilian-deaths-wedding-hall
https://unmha.unmissions.org/mission-concerned-increase-clashes-parts-hudaydah
https://unmha.unmissions.org/unmha-condemns-multiple-civilian-casualties-al-hawak
https://unmha.unmissions.org/unmha-condemns-multiple-civilian-casualties-al-hawak
https://unmha.unmissions.org/bouts-hostilities-residential-areas-cause-concern-mission
https://unmha.unmissions.org/bouts-hostilities-residential-areas-cause-concern-mission
https://unmha.unmissions.org/civilian-casualties-during-eid-al-fitr-prompt-mission-condemnation
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/qa_stockholm_one_year_en.pdf
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/qa_stockholm_one_year_en.pdf
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لم يُسجل أي تقدم يف أي من هذه العنارص عام 2021، كما تعرض العديد منها للرتاجع عام 2020. ولم تستطع جلنة 
تنسيق إعادة االنتشار تنفيذ عمليات إعادة انتشار واسعة النطاق إىل خارج مدينة احلديدة عام 2019، وتعرضت اللجنة 
لرضبة أخرى يف مارس/ آذار 2020، عندما علقت احلكومة اليمنية مشاركتها يف اللجنة بعد مقتل أحد مراقيب وقف إطالق 

النار برصاص قناص حويث.]423]

ويف الشهر نفسه، انتهكت سلطات احلوثيني موضوع إيداع عائدات واردات الوقود، وحّولت 50 مليون ريال يمين من البنك 
المركزي اليمين يف احلديدة، مما دفع احلكومة اليمنية إىل منع دخول سفن الوقود من الوصول إىل الميناء.]424] كما شهدت 
أوائل عام  المتابعة يف  2020، لكن جلسات  أكتوبر/ ترشين األول  انفراجة يف  المتحدة  محادثات تبادل األرسى باألمم 
2021 فشلت يف تحقيق أي نتائج.]425] ولم يُسجل أي تقدم يف بيان التفاهم اخلاص بتعز، ويبدو أن كال الطرفني والمراقبني 

تناسوا أن المدينة كانت جزًءا من اتفاقية ستوكهولم.

احتدم اجلدل حول اتفاق احلديدة يف 11 نوفمرب/ ترشين الثاين، عندما انسحبت القوات المشرتكة المدعومة من التحالف 
من مواقعها انسحابًا أحادي اجلانب، واليت تُعد اجلهة الوحيدة يف هذه اجلبهة، دون إخطار مسبق للحكومة اليمنية أو بعثة 
األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة، وتنازلت بذلك عن المنطقة الساحلية البارزة المتنازع عليها اليت احتلها التحالف منذ 
2018 لقوات احلوثيني.]426] وأوضحت القوات المشرتكة يف بيان لها أنها تعيد تموضع قواتها بعيًدا عن احلديدة بسبب عدم 
قدرتها عىل القتال بموجب اتفاق ستوكهولم لوقف إطالق النار.]427] لم يكن هذا القرار مدعوًما بالرضورة من ِقبل قوات 
المحتمل.]428] وشاب  اإلنساين  تأثرّيه  االنسحاب وشجبت  المحلية  تهامة  مقاومة  أدانت  فقد  األرض،  التحالف عىل 
االنسحاب]428] أيًضا اتهامات من ِقبل احلوثيني بأن التحالف قد أعدم عرشة أرسى حرب دون محاكمة، وهو إجراء أكدت 

األمم المتحدة حدوثه وأدانته الحًقا.]429]

ترشين  نوفمرب/   18 ففي  المحافظة.  من  أخرى  أماكن  يف  جديدة  معارك  اندالع  إىل  التموضع  وإعادة  االنسحاب  أدى 
الثاين، شنت القوات المشرتكة المدعومة من التحالف هجمات جديدة يف مديرية حيس جنوب رشق محافظة احلديدة 
ومديرية مقبنة شمال غرب محافظة تعز.]430] وعىل الرغم من أن الهجوم حقق تقدًما كبرًّيا، بما يف ذلك السيطرة عىل 
مفرق العدين الذي يربط إب واحلديدة وهو طريق إمداد رئييس للحوثيني والسيطرة عىل مناطق غرب تعز، إال أن قوات 
قوات  استعادت  األول،  كانون  ديسمرب/  منتصف  وبحلول  دفاعية.]431]  مواقع  يف  انتشارها  أعادت  ما  رسعان  احلوثيني 
أنصار الله منطقة الفواحة يف الصحراء الممتدة بني جنوب رشق مديرية اخلوخة وجنوب مديرية اجلرايح، مؤّمنة طريق 
إمداداتها إىل اخلوخة بعد أن كانت مهددة بتقدم القوات المشرتكة. ويف أوائل عام 2022، بدا أن النشاط عىل طول اجلبهة 
قد انخفض، حيث أعادت قوات ألوية العمالقة الموالية للتحالف انتشارها رشًقا للمشاركة يف هجوم بيحان ومأرب يف 

يناير/ كانون الثاين.]432]

https://english.aawsat.com//home/article/2177956/ ،2020 423] احلكومة اليمنية تعلق مشاركتها يف جلنة إعادة االنتشار يف احلديدة”، الرشق األوسط، 13 آذار / مارس[
yemeni-government-suspends-participation-hodeidah‘s-redeployment-committee

]424] “رسالة مؤرخة 22 يناير/ كانون الثاين 2021 موجهة من فريق اخلرباء المعين باليمن إىل رئيس مجلس األمن، مجلس األمن التابع أللمم المتحدة، 25 يناير/ كانون الثاين 
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/{65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9}/S_2021_79.pdf ،2021؛ “رهينة عىل البحر األحمر – التقرير 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-re- ،2020 2020، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 5 سبتمرب/ أيلول″  الشهري، عدد الصيف، يوليو – أغسطس

view/11477

]425] “رسالة مؤرخة 22 يناير/ كانون الثاين 2021 موجهة من فريق اخلرباء المعين باليمن إىل رئيس مجلس األمن، مجلس األمن التابع أللمم المتحدة، 25 يناير/ كانون الثاين 
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/{65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9}/S_2021_79.pdf ،2021؛ “محادثات تبادل األرسى اليمنية 

https://www.reuters.com/article/uk-yemen-security-prisoners/yemen-prisoner-swap-talks-ends-with- ،2021 21 فرباير/ شباط  تنتهي دون اتفاق”، رويرتز،
out-a-deal-idUSKBN2AL0G2

https://www.reuters.com/ ،2021 426] ريام مخشف، محمد الغباري، “قوات التحالف تقول إنها انسحبت من محيط ميناء احلديدة اليمين”، رويرتز، 12 نوفمرب/ ترشين الثاين[
world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/; “الفريق احلكومي يف جلنة تنسيق إعادة االنتشار: 

https://www. ،2021 ما يجري حاليًا عىل الساحل الغريب يجري دون معرفة الفريق احلكومي ودون أي تنسيق، ” وكالة سبأ )الموالية للحكومة(، 12 نوفمرب/ ترشين الثاين
sabanew.net/story/ar/80992; باتريك وينتور، “األمم المتحدة تدعو إلجراء محادثات بشأن سيطرة احلوثيني عىل ميناء احلديدة”، اجلارديان، 15 نوفمرب/ ترشين الثاين 2021، 

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/15/yemen-un-calls-for-talks-on-houthi-takeover-of-hodeidah-port

https://2dec.net/news47371.html ،2021 427]“بيان صادر عن القوات المشرتكة يف الساحل الغريب”، وكالة 2 ديسمرب، 12 نوفمرب/ ترشين الثاين[

https://almahriah.net/local/14947 ،2021 428] “احلراك التهامي السلمي يدين انسحاب القوات المشرتكة من احلديدة”، المهرية نت، 14 نوفمرب/ ترشين الثاين[

https://almasdaronline. ،2021 429] “القوات المشرتكة تنفي مزاعم مليشيا احلويث بإعدام 10 سجناء عىل الساحل الغريب”، المصدر أونالين، 14 نوفمرب / ترشين الثاين[
com/articles/240720; “إحاطة من قبل المبعوث اخلاص لليمن هانز غروندبرغ لمجلس األمن التابع أللمم المتحدة ، 14 ديسمرب/ كانون األول 2021، ” مكتب المبعوث 

https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-ye- ،2021 14 ديسمرب/ كانون األول  اخلاص أللمني العام لليمن،
men-hans-grundberg-14-december

]430] أبو بكر الشمايح، “التحالف يرتاجع يف احلديدة، والمعارك تتحول جنوباً”، تقرير اليمن، نوفمرب/ ترشين الثاين 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 9 ديسمرب/ كانون 
;https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Coalition_falls_back ،2021 األول

]431] أبو بكر الشمايح، “التحالف يرتاجع يف احلديدة، والمعارك تتحول جنوباً”، تقرير اليمن، نوفمرب/ ترشين الثاين 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 9 ديسمرب /كانون 
;https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Coalition_falls_back ،2021 األول

]432] أبو بكر الشمايح، “التحالف يرتاجع يف احلديدة، والمعارك تتحول جنوباً”، تقرير اليمن، نوفمرب/ ترشين الثاين 2021، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 9 ديسمرب/ 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Coalition_falls_back;Twfiq Ali, ”The Giants Brigade is head- ،2021  كانون األول
ing to Shabwa, days after the dismissal of its governor ]AR[,“ Independent Arabia, December 28, 2021, https://www.independentarabia.com/

node/289411/سياسة/متابعات/العمالقة-تتجه-إىل-شبوة-بعد-أيام-من-إقالة-محافظها;

https://english.aawsat.com//home/article/2177956/yemeni-government-suspends-participation-hodeidah’s-redeployment-committee
https://english.aawsat.com//home/article/2177956/yemeni-government-suspends-participation-hodeidah’s-redeployment-committee
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/11477
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/11477
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/
https://www.reuters.com/article/uk-yemen-security-prisoners/yemen-prisoner-swap-talks-ends-without-a-deal-idUSKBN2AL0G2
https://www.reuters.com/article/uk-yemen-security-prisoners/yemen-prisoner-swap-talks-ends-without-a-deal-idUSKBN2AL0G2
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.sabanew.net/story/ar/80992
https://www.sabanew.net/story/ar/80992
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/15/yemen-un-calls-for-talks-on-houthi-takeover-of-hodeidah-port
http://dec.net/news47371.html
https://almahriah.net/local/14947
https://almasdaronline.com/articles/240720
https://almasdaronline.com/articles/240720
https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-hans-grundberg-14-december
https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-hans-grundberg-14-december
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Coalition_falls_back
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Coalition_falls_back
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#Coalition_falls_back;Twfiq
https://www.independentarabia.com/node/289411
https://www.independentarabia.com/node/289411
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احلرب�اجلوية
كانت هذه احلرب من التحالف بقيادة السعودية بشكل أسايس وذلك من خالل الرضبات اجلوية يف اليمن، ومن ثم من 
ِقبل جماعة احلوثيني عرب هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ عىل أهداف يف كل من اليمن والسعودية، وشهدت 

احلرب اجلوية تطورات مهمة عام 2021.

وفًقا لبيانات من مرشوع بيانات موقع الزناعات المسلح وأحداثها )ACLED(، ُسجل 251 هجوًما صاروخيًا وطائرة دون 
طيار عىل السعودية عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 176 بالمائة عن الهجمات يف عام 2020، واستهدفت 13 منطقة لم 
تُستهدف من قبل. وشملت هذه المناطق اجلنوبية من عسرّي وجزيان ونجران، فضاًل عن الهجمات األقل تواترًا عىل الرياض 
ومناطق أخرى، بما يف ذلك هجوم 7 مارس/ آذار عىل منشأة تصدير النفط البحرية يف رأس تنورة يف المنطقة الرشقية. 
وبلغت رضبات الطائرات المسرّّية والصواريخ عىل السعودية ذروتها يف مارس / آذار، مع احتدام القتال عىل طول جبهات 
مأرب وتعز وحجة. ويف ديسمرب/ كانون األول، ُسجلت أول حالة وفاة مدنية عىل األرايض السعودية منذ يونيو/ حزيران 

2019، عندما سقطت قذيفة عسكرية للحوثيني عىل ورشة لصيانة السيارات، ما أدى إىل مقتل شخصني.]433]

طيار  دون  بالطائرات  احلوثيني  هجمات  استمرت  السعودية،  يف  الهجمات  كتتبع  كثب  عن  تتبعها  عدم  من  الرغم  عىل 
والصواريخ داخل اليمن، مما أسفر عن خسائر كبرّية يف صفوف المدنيني. واستهدفت العديد من هذه الهجمات أهداًفا 

يف مدينة مأرب ومحيطها، اليت تعرضت لعدة هجمات للحوثيني منذ عام 2020.

الرتاجع  يف  اجلوية  الغارات  وضحايا  السعودية  بقيادة  للتحالف  اجلوية  الغارات  استمرت  اليمن،  بيانات  لمرشوع  وفًقا 
طويل األجل لمعظم فرتات عام 2021، قبل أن ترتفع بشكل حاد يف وقت الحق من العام نفسه. بلغت الغارات اجلوية 
أعىل مستوياتها أوائل العام بنحو 175 غارة عىل مدار شهر مارس/ آذار، حيث قدم التحالف الدعم اجلوي للقوات احلكومية 
أبريل/ نيسان إىل أغسطس/  125 غارة جوية يف الشهر من  اليمنية يف مأرب وتعز، قبل أن يستقر يف المتوسط بنحو 
آب. وجاء ما يقرب من نصف الرضبات اجلوية للتحالف لدعم القوات المناهضة للحوثيني يف مأرب، مما يجعلها أكرث 
المحافظات تعرًضا للقصف يف عام 2021. يف سبتمرب أيلول، عندما سيطرت قوات احلوثيني عىل بيحان ومعظم جنوب 
مأرب، زادت الرضبات اجلوية للتحالف بشكل كبرّي، من أكرث من 150 بقليل يف سبتمرب أيلول إىل ما يقرب من 250 يف 
ديسمرب كانون األول. كما ارتفع عدد الضحايا المدنيني خالل هذه الفرتة، حيث ُسجل 32 حالة وفاة بني المدنيني من 
أصل 70 يف الغارات اجلوية اليت وقعت يف ديسمرب/ كانون األول.]434] بدأت الرضبات اجلوية للتحالف عىل مناطق مدنية 
مكتظة بالسكان مثل مدينة صنعاء يف الزتايد بشكل ملحوظ يف نوفمرب/ ترشين الثاين، وهو نفس الشهر الذي انسحبت 

فيه القوات المدعومة من التحالف من احلديدة وبدأت يف إعادة االنتشار.]435]

]433] بيانات مرشوع بيانات موقع الزناعات المسلح وأحداثها )ACLED( عن هجمات الطائرات بدون طيار / الصواريخ اليت تستهدف المملكة العربية السعودية يف عام 2021″، 
قاعدة بيانات مواقع وأحداث الزناع المسلح. بدون تاريخ.

https://mailchi.mp/7af91bc30aee/janu- ،2022 434] “ملخص الغارات اجلوية لمرشوع بيانات اليمن، يناير/كانون الثاين 2022، ” مرشوع بيانات اليمن، يناير/ كانون الثاين[
ary2022-yemen-data-project-update-13429404

]435] نيكوالس برومفيلد، تغريدة عىل تويرت، “هذا هي اجلولة السادسة أو السابعة من الرضبات اجلوية للتحالف عىل صنعاء يف األسبوعني الماضيني. التحالف يدعي أنها 
https://twitter.com/NickJBrumfield/ ،2021 استهدفت أهداف عسكرية، يف حني تدعي سلطات احلوثيني إنها تستهدف البنية التحتية المدنية …”، 26 نوفمرب/ ترشين الثاين

status/1464400775615025158

https://mailchi.mp/7af91bc30aee/january2022-yemen-data-project-update-13429404
https://mailchi.mp/7af91bc30aee/january2022-yemen-data-project-update-13429404
https://twitter.com/NickJBrumfield/status/1464400775615025158
https://twitter.com/NickJBrumfield/status/1464400775615025158
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اليت  االقتصادية  التطورات  أبرز  أحد  اليمنية  احلكومة  مناطق سيطرة  اليمين يف  الريال  قيمة  الكبرّي يف  االنخفاض  كان 
شهدتها اليمن خالل عام 2021، ويليه االنتعاش الكبرّي يف قيمته نهاية نفس العام. تسبب تدهور قيمة الريال يف ارتفاع 
الفرتة بني أغسطس/ آب  للمواطنني، واضطرابات مدنية خصوًصا خالل  المعييش  المستوى  رسيع أللسعار، وتدهور 
ونوفمرب/ ترشين الثاين. والعامل األسايس يف انخفاض قيمة الريال هو أن احلكومة اليمنية اليت تواجه عجزًا كبرّيًا يف 
الموازنة استمرت يف تسييل العجز العام من خالل استخدام البنك المركزي اليمين يف عدن لطباعة المزيد من األوراق 
النقدية اجلديدة من الريال اليمين لتغطية النفقات المتكررة، واليت تشكل فاتورة رواتب القطاع العام جزًءا كبرّيًا منها. 
ومما فاقم من المعروض النقدي المزتايد من العملة المحلية يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية، هو تدين احتياطيات 
العملة الصعبة. يأيت هذا عىل النقيض تماًما مما يحدث يف المناطق الشمالية، حيث تخلت سلطات احلوثيني إىل حد كبرّي 
عن مسؤوليتها عن دفع رواتب موظفي اخلدمة المدنية وواصلت تعزيز جبايتها إلليرادات اجلمركية والرضيبية واإلتاوات 
المفروضة قرسًا. حيث تسيطر سلطات احلوثيني عىل المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومراكز األعمال التجارية، 
كما أنها تستفيد أيًضا من النفوذ االقتصادي الذي يمكنها من الوصول لمعظم تدفقات النقد األجنيب احلالية للبالد يف 
شكل تحويالت ومساعدات مالية إنسانية إىل المناطق اليت تسيطر عليها. ومن بني العوامل األخرى اليت ساهمت يف 
انخفاض قيمة الريال يف مناطق سيطرة احلكومة كان الرصاع المتنامي عىل السياسة النقدية مع البنك المركزي اليمين 
إىل  أدى  الذي  األمر  العسكرية،  احلوثيني  وتقدمات  اليمين يف صنعاء(،  المركزي  )البنك  احلوثيون يف  عليه  يسيطر  الذي 
-واليت  احلكومة يف عدن  تديره  الذي  اليمين  المركزي  البنك  اليت يطبعها  اجلديدة  النقدية  األوراق  الثقة يف قدرة  تناقص 
حظرتها سلطات احلوثيني -يف احلفاظ عىل قيمتها. تزايد اخلالف بني الطرفني بشأن إمكانية تنفيذ نظام إيكولويج للعملة 
اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين، حيث تحاول سلطات احلوثيني والبنك المركزي اليمين يف صنعاء الدفع نحو تطبيق نموذج 
محدود التنظيم يلتف عىل القطاع المرصيف الرسمي إىل حد كبرّي، يف حني تسعى احلكومة اليمنية والبنك المركزي اليمين 
يف عدن إىل معارضة هذه اجلهود وااللزتام باإلطار القانوين للبنك المركزي قبل الرصاع؛ لنظام مرصيف منظم للغاية تحت 

رقابة البنك المركزي.

استمر رصاع الطرفني المتحاربني من أجل بسط النفوذ االقتصادي يف مختلف القطاعات خالل العام 2021، وشمل أحد 
جوانبه رصاًعا عىل واردات الوقود، حيث خفضت احلكومة اليمنية بشكل كبرّي التصاريح الممنوحة لشحنات المشتقات 
تسيطر  اليت  الموائن  إىل  توجيهها  وأعادت  احلوثيون،  عليه  يسيطر  الذي  احلديدة  ميناء  إىل  القادمة  التجارية  النفطية 
عليها احلكومة يك تتمكن من تحصيل اإليرادات اجلمركية لتلك الشحنات. وبحسب بيانات االسترّياد واألدلة القصصية 
المتناقلة، قام التجار بتكييف سالسل التوريد اخلاصة بهم برسعة، من خالل نقل كميات كافية من المشتقات النفطية 
بالشاحنات عرب الطرق الربية إىل المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون للحفاظ عىل استقرار تدفق إمدادات الوقود بشكل 
المعابر  عرب  أخرى  رسوًما جمركية  وفرضهم  النفطية  المشتقات  بسوق  احلوثيني  تالعب  أن  إال  المناطق.  تلك  إىل  كيل 
الربية الواقعة تحت سيطرتهم أدى إىل ارتفاع األسعار ونقص المشتقات النفطية يف المناطق الشمالية، وهو األمر الذي 
استغلته سلطات احلوثيني بعد ذلك لزيادة مستوى الضغوط الدولية عىل سياسات احلكومة. كما رفعت كل من سلطات 
احلوثيني واحلكومة اليمنية الرسوم اجلمركية عىل العديد من السلع غرّي النفطية، وتسبب ارتفاع الرسوم اجلمركية وارتفاع 

أسعار الوقود يف إثقال كاهل الماليني من اليمنيني الذين أصبحوا غرّي قادرين عىل تحمل أسعار السلع األساسية.

ويف حني لم يحصل موظفو اخلدمة المدنية يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون سوى عىل احلد األدىن من رواتبهم 
اليمنية  باحلكومة  اخلاصة  الرواتب  المسجلني يف كشوفات  المدنية  اخلدمة  تلقى موظفو   ،2021 المستحقة خالل عام 
رواتبهم الشهرية بانتظام، رغم التناقص الكبرّي لقيمتها احلقيقية طوال العام نظرًا لتدهور قيمة الريال اليمين يف مناطق 
سيطرة احلكومة اليمنية. ويُستثىن من ذلك وحدات عسكرية مختلفة يف جنوب اليمن، معظمها تابع للمجلس االنتقايل 
اجلنويب، حيث لم تتلَق مدفوعات منتظمة للرواتب منذ عام 2020 بسبب قضايا تتعلق بتعرث تنفيذ اتفاق الرياض بني 
المجلس االنتقايل اجلنويب واحلكومة اليمنية. شملت التطورات االقتصادية الرئيسية األخرى استمرار الواليات المتحدة 
خدمات  مشغيل  أكرب  إحدى  قيام  وكذلك  بالعقوبات،  لها  التابعة  واألطراف  احلوثيني  جماعة  استهداف  يف  األمريكية 

االتصاالت يف اليمن إم يت إن اليمن ببيع أسهمها لرشكة عمانية يشتبه يف كونها واجهة للحوثيني.
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السلع  عىل  المحيل  الطلب  لتلبية  الواردات  عىل  شديًدا  اعتماًدا  احلايل  الرصاع  قبل  الزمن  من  لعقود  اليمن  اعتمدت 
المشتقات  احتياجاتها من  األساسية ومعظم  الغذائية  المواد  %90 من  إىل  ما يصل  كانت تستورد  األساسية، حيث 
%90 من إجمايل صادرات  النفطية، وكانت يف نفس الوقت تعاين من قاعدة تصدير ضعيفة، يشكل فيها النفط اخلام 
قبل  اليمن حىت  أن  الغذايئ خصوًصا  األمن  كبرّية عىل  آثار  الرصف  أسعار  لتقلبات  أن  يعين  اخلارج.]436] وهذا  إىل  البالد 
اندالع الرصاع اجلاري كانت واحدة من أكرث البلدان اليت تعاين من انعدام األمن الغذايئ يف العالم حيث كان يقبع ما يقرب 
من نصف سكانها تحت خط الفقر.]437] كان البنك المركزي اليمين قادرًا عىل احلفاظ عىل استقرار سعر الرصف، وبالتايل 
تعزيز ثبات أسعار السلع، إىل حد كبرّي بفضل صادرات البالد النفطية. تبيع اليمن النفط يف اخلارج مقابل النقد األجنيب، 
بالدوالر األمرييك عادًة، وتودع حصة احلكومة من العائدات يف البنك المركزي، وهو األمر الذي يوفر مصدرًا منتظًما للبنك 
المعروض  اخلارج. ظل  الواردات من  تمويل  المحيل من خالل  النقد  يعود إىل سوق  الذي  األجنيب  النقد  للحصول عىل 
المركزي، ويف نفس الوقت أوقف  البنك  ِقبل  الدوالر مستقرًا تحت إرشاف وتنظيم فعال من  الريال مقابل  النقدي من 
البنك المضاربة عىل العمالت والتالعب بالسوق وشهدت قيمة الريال انخفاًضا تدريجيًا طفيًفا خالل العقد األول من 
القرن احلادي والعرشين، حيث انخفض سعر رصف الريال مقابل الدوالر من 173 عام 2001 إىل 213 عام 2010، وخالل 
الفرتة اليت تلت ذلك تفاوت سعر الرصف يف نطاق ضيق بني 215-213 ريااًل للدوالر حىت اندالع الرصاع احلايل. أما بعد عام 
2011، فقد ُدعم استقرار العملة من خالل تقديم أكرث من 3 مليارات دوالر أمرييك من المساعدات المالية السعودية.]438]

بعد سيطرة جماعة احلوثيني المسلحة والقوات المتحالفة معها عىل صنعاء يف سبتمرب/ أيلول 2014، وتدخل التحالف 
العسكري بقيادة السعودية واإلمارات يف مارس/ آذار 2015، دخل اليمن يف تدهور اقتصادي حاد. ويف حدث بالغ التأثرّي 
توقفت صادرات النفط عىل نطاق واسع، وبدأ التحالف يف فرض إجراءات تفتيش وتصاريح صارمة عىل سفن الشحن 
اليت تحاول تفريغ حمولتها يف ميناء احلديدة، أكرث مراكز االسترّياد ازدحاًما يف البالد واخلاضع لسلطة احلوثيني. ونظرًا 
لتوقف عائدات النفط، بدأ البنك المركزي اليمين يف استزناف احتياطياته من النقد األجنيب برسعة واضطر إىل البدء يف 
التقليل من تمويل الواردات، مما أجرب التجار عىل اللجوء بشكل مزتايد إىل السوق لرشاء الدوالرات لدفع قيمة الواردات 
من اخلارج.]439] كما حالت القيود المفروضة عىل ميناء احلديدة دون دخول العديد من السلع إىل اليمن، وتسببت يف الوقت 
ذاته يف تأخرّي كبرّي للسلع المسموح بدخولها مؤدية إىل اضطرابات يف سلسلة التوريد، ونقص يف األسواق، وارتفاع يف 

األسعار.

بحلول عام 2016، أدى الضغط الهبوطي عىل قيمة الريال إىل ظهور سوق رصف موازية، يُتداول فيها الريال بأقل من 
سعر الرصف الرسمي، مما أجرب البنك المركزي اليمين عىل خفض قيمة الريال رسميًا إىل 250 مقابل الدوالر قبل منتصف 
البنوك  الرسمي؛ وواجهت  المايل  القطاع  للسيولة من  إىل هجرة ضخمة  المرصيف  القطاع  الثقة يف  تراجع  أدى  العام. 
التجارية نقًصا يف الريال، مما يعين أنه لم يعد لديهم ريال يمين ليودعوه يف البنك المركزي، مما أدى إىل انهيار الدورات 
المالية االعتيادية. أدى ذلك إىل أن يواجه البنك المركزي يف نفس الوقت نقًصا مزتايًدا يف النقد األجنيب والمحيل. يعتمد 
النقد ما يكفي  البنك المركزي ال يملك من  2016، كان  النقد، وبحلول أغسطس/ آب  االقتصاد اليمين بشكل كبرّي عىل 
لدفع رواتب 1.25 مليون شخص المسجلني عىل كشوف رواتب احلكومة، واستنفد معظم احتياطياته من النقد األجنيب.

يف سبتمرب/ أيلول 2016، نتيجة لوصول سعر تداول الريال اليمين يف السوق الموازية إىل أكرث من 300 ريال يمين للدوالر 
وارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكرث من %20 مقارنة بأسعارها قبل اندالع الرصاع، أمر الرئيس هادي بنقل مقر البنك 

المركزي اليمين إىل العاصمة المؤقتة للحكومة، عدن.]440]

https://www.imf.org/External/NP/prsp/2002/ ،2002 436] “اجلمهورية اليمنية – وثيقة اسرتاتيجية احلد من الفقر )2005-2003(، ” صندوق النقد الدويل، مايو / أيار[
.yem/01/index.htm

]437] “حالة انعدام األمن الغذايئ يف العالم 2014: تعزيز البيئة التمكينية أللمن الغذايئ والتغذية، ” منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج الغذاء 
العالمي، 2014، ص https://www.fao.org/3/i4030e/i4030e.pdf ،37;وائل زقوت: “أين تقف اليمن من كل ما يحصل؟” مدونات البنك الدويل، 19 يونيو / حزيران 2013، 

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/where-do-things-stand-for-yemen

https://www.arabnews.com/featured/ ،2015 438] أم دي. رسول الدين، “اليمن المستفيد الرئييس من مساعدات التنمية السعودية”، عرب نيوز، 30 أبريل / نيسان[
news/728996

https://fscluster.org/sites/default/files/docu- ،2018 439]“التحديث االجتماعي واالقتصادي لليمن 2018، ” وزارة التخطيط والتعاون الدويل، العدد 32، فرباير / شباط[
ments/yseu32_english_final.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_mar- ،2016 440] “تقرير مراقبة السوق اليمين”، برنامج الغذاء العالمي، العدد 5، سبتمرب / أيلول[
ket_watch_report_-_september_2016.pdf; منصور راجح وآخرون، “اليمن بال بنك مركزي: فقدان أساسيات خسارة االستقرار االقتصادي وترسيع المجاعة”، مركز صنعاء 

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/55 ،2016 للدراسات االسرتاتيجية، 2 نوفمرب / ترشين الثاين

https://www.imf.org/External/NP/prsp/2002/yem/01/index.htm
https://www.imf.org/External/NP/prsp/2002/yem/01/index.htm
https://www.fao.org/3/i4030e/i4030e.pdf
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/where-do-things-stand-for-yemen
https://www.arabnews.com/featured/news/728996
https://www.arabnews.com/featured/news/728996
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu32_english_final.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu32_english_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_market_watch_report_-_september_2016.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_market_watch_report_-_september_2016.pdf
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/55
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والذي  المركزي يف صنعاء  البنك  متنافسني:  مركزيني  بنكني  إىل  اليمين  المركزي  البنك  انقسام  إىل  أدى  القرار  هذا  لكن 
يسيطر عليه احلوثيون، والذي حافظ عىل سيطرته عىل أكرب المراكز المالية والمراكز السكانية يف اليمن عىل رغم افتقاره 
للرشعية الدولية، والبنك المركزي يف عدن التابع للحكومة، والذي لم يمتلك سوى سلطة ضعيفة محليًا عىل الرغم من 
امتالكه االعرتاف الدويل واالمتيازات اليت تتأىت منه. انخرط كل من البنكني المركزيني يف صنعاء وعدن يف رصاع متصاعد 
من أجل الهيمنة المالية منذ ذلك احلني، وأصدر كل منهما قرارات لتحقيق تلك السيطرة، وأصبحت تدريجيًا أكرث تناقًضا 
فيما بينها وأدت إىل عدم التوافق بينهما، واستخدم كل منهما نفوذه يف محاوالت إلجبار المؤسسات المالية والمرصفية 
المايل  القطاع  النقدية، واإلرشاف عىل  السياسة  البنكني متمثلة يف  الرئيسية بني  عىل االمتثال. وكانت جوانب اخلالف 
وتنظيمه، والواردات، وإيرادات الدولة ويف األخرّي كانت واردات الوقود عرب ميناء احلديدة نقطة خالف خاصة. ونظرًا لعدم 
تحقيق أي من الطرفني السيطرة عىل تلك اجلوانب، عانت البالد من بيئة نقدية ومالية وتنظيمية منقسمة بشكل مزتايد. 
كما ُقوضت اجلهود اليت بذلها البنك المركزي يف عدن لفرض سلطته وذلك نتيجة للرصاعات داخل التحالف المناهض 
للحوثيني، فقد كان فشل تنفيذ اتفاق الرياض لعام 2019 الذي هدف إىل تهدئة التنافس بني احلكومة والمجلس االنتقايل 
اجلنويب أحد العوامل الرئيسية اليت منعت البنك من فرض السياسات المالية أو النقدية أو التنظيمية حىت يف المناطق 

اخلاضعة اسميًا لسيطرة احلكومة.

البنك  أصدر  المزيانية، حيث  عجز  تسييل  احلكومة سياسة  بدأت  اإليرادات،  كبرّي يف  نقص  مواجهة  2017، ويف  عام  يف 
المركزي يف عدن بانتظام أوراق نقدية جديدة لتغطية النفقات احلكومية، واليت تشكل رواتب القوات العسكرية واألمنية 
وموظفي اخلدمة المدنية يف مناطق سيطرة احلكومة القدر األكرب منها. وعىل النقيض تماًما من ذلك يف مناطق سيطرة 
احلوثيني، لم تتقاَض الغالبية العظمى من موظفي الدولة رواتبهم بانتظام منذ أواخر عام 2016، حيث وجهت سلطات 
للجماعة  احلريب  المجهود  نحو  الدولة  إيرادات  تدفقات  وتحصيلها من خالل  تعمل عىل جمعها  اليت  األموال  احلوثيني 
اليت ُدفعت يف مناطق احلوثيني فقد  المدنية  بالنسبة لمعظم رواتب موظفي اخلدمة  أما  ورواتب اجلنود وقوات األمن. 

ُقدمت من خالل وكاالت األمم المتحدة ومجموعات المعونات األخرى.

أدت سياسة التوسع النقدي اليت انتهجتها احلكومة إىل زيادة المعروض النقدي من الريال ويف نفس الوقت ندرة الدوالر 
األمرييك، وهو ما أدى إىل انخفاض مطرد يف قيمة الريال عىل مدار فرتة الرصاع، وتخللت تلك االنخفاضات فرتات من 
بالعملة، حيث  والتالعب  المضاربة  الرصف هو  استقرار سوق  فاقم من عدم  ما  الرصف.  أسعار  الشديدة يف  التقلبات 
استغل تجار العمالت عدم قدرة أي من فرعي البنك المركزي عىل تنظيم السوق بشكل فعال للقيام بتلك الممارسات. 
ونظرًا العتماد اليمن اعتماًدا كبرّيًا عىل الواردات، فقد أدى انخفاض قيمة الريال إىل زيادة معدالت التضخم وتآكل القوة 
الرشائية للعملة، مما أدى إىل تفاقم الوضع اإلنساين المرتدي أساًسا. خالل الفرتة بني فرباير/ شباط 2015 ومارس/ آذار 
2019، ارتفعت تكلفة احلد األدىن للسلة الغذائية يف اليمن بنحو %125.]441] وخالل الفرتة بني عامي 2015 و2020، بلغ 

معدل التضخم الرتاكمي ألسعار المستهلكني 162.3%.]442]

قدمت السعودية وديعة قيمتها ملياري دوالر أمرييك للبنك المركزي يف عدن يف مارس/ آذار 2018 للسماح للبنك بتمويل 
واردات اليمن من السلع األساسية، وبدأ توزيع األموال عىل نطاق واسع يف نوفمرب/ ترشين الثاين من ذلك العام، مما 
أدى إىل توقف تقلبات أسعار الرصف المزتايدة. وأدى ضخ النقد األجنيب اجلديد إىل استقرار سعر الرصف برسعة، وبقيت 
أسعار الرصف مستقرة نسبيًا حىت نهاية عام 2019، عندما استُنفدت معظم الوديعة السعودية، وبدا أن الرياض كانت 

مرتددة يف تجديد دعمها المايل.

بداية عام 2020، طبقت سلطات احلوثيني والبنك المركزي بصنعاء حظرًا صارًما عىل األوراق النقدية اجلديدة المطبوعة 
حديثًا، أي تلك الصادرة عن البنك المركزي يف عدن منذ أوائل عام 2017، واليت يمكن تميزيها بوضوح. وأدى ذلك إىل تدفق 
األوراق النقدية اجلديدة من مناطق احلوثيني إىل مناطق سيطرة احلكومة اليمنية، وانتقال بصورة أقل أللوراق النقدية 
القديمة يف االتجاه المعاكس، أي إىل مناطق احلوثيني. ومنذ ذلك احلني، يتم التعامل مع األوراق النقدية القديمة واجلديدة 
وتقييمها كأنها عمالت مختلفة تماًما. ظلت األوراق النقدية القديمة أو الطبعة القديمة للريال واليت انخفض المعروض 
منها تدريجيًا بسبب قدمها مقبولة يف جميع أنحاء البالد، أما األوراق النقدية اجلديدة أو الطبعة اجلديدة للريال واليت 
استمر المعروض النقدي لها يف الزتايد بسبب طباعة احلكومة للمزيد منها لتغطية النفقات فال تُقبل سوى يف مناطق 
سيطرة احلكومة اليمنية. وتفاقم التأثرّي التضخمي لفائض األوراق النقدية اجلديدة يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية 

]441] “انعدام األمن الغذايئ يف اليمن، ” وزارة التخطيط والتعاون الدويل، قطاع الدراسات والتنبؤات االقتصادية، التحديث االجتماعي واالقتصادي لليمن، العدد 42، أبريل / 
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu42_english_final_0.pdf ،2019 نيسان

]442] “تأثرّي الرصاع واحلرب عىل قطاع النقل واخلدمات اللوجستية و” تداعياته االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية”، وزارة التخطيط والتعاون، قطاع الدراسات والتنبؤات 
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu-58-englsih_version. ،2021 االقتصادية، التحديث االجتماعي واالقتصادي لليمن، العدد 58، مارس / آذار

pdf

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu42_english_final_0.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu-58-englsih_version.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu-58-englsih_version.pdf
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بسبب عدة عوامل، أحدها هو أنه يتم تداولها يف مناطق يوجد فيها نشاط اقتصادي أقل نسبيًا، كون معظم األنشطة 
التجارية يف البالد تتم يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون. والعامل اآلخر هو أن التحويالت والمساعدات اإلنسانية 
والمساعدات  احلواالت  تلك  النفط، وتتدفق  تعليق صادرات  اليمن منذ  األجنيب يف  النقد  أكرب مصادر  األجنبية أصبحت 
بشكل كبرّي إىل المناطق الشمالية اليت يسيطر عليها احلوثيون واليت توجد فيها المراكز المالية يف البالد ويعيش فيها 

حوايل ثليث السكان.

كانت النتيجة أسعار رصف متباينة، حيث تم تداول الريال بسعر رصف حوايل 600 للدوالر يف كًل من صنعاء وعدن يف 
يناير/ كانون الثاين 2020، ولكن بحلول ديسمرب/ كانون األول من نفس العام، ويف ظل عدم تغرّي سعر الرصف يف صنعاء، 
كان سعر الرصف يف عدن قد بلغ 700 ريال تقريبًا لكل دوالر أمرييك. وباإلضافة إىل ذلك، تباينت أسعار المواد الغذائية 
يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون واحلكومة، حيث ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية األساسية بنسبة ٪38 يف 

مناطق سيطرة احلكومة اليمنية.]443]

كانت إحدى مجاالت السياسة النقدية األخرى اليت تم التنازع عليها بشكل مزتايد بني الطرفني هو تطبيق نظام العملة 
اإللكرتونية، أو الريال اإللكرتوين، ونظام الدفع اإللكرتوين. شكل هذا اجلانب مصدر قلق خاص لسلطات احلوثيني، بالنظر 
إىل أن المعروض من األوراق النقدية القديمة أي الطبعة القديمة من الريال والمتداولة يف المناطق اليت يسيطرون عليها 
تتناقص تدريجيًا بسبب تقادمها وتلفها. أصبحت جميع األوراق النقدية المتداولة يف مناطق احلوثيني تبلغ من العمر اآلن 
خمس سنوات أو أكرث، مما يعين اقرتابها من نهاية عمرها االفرتايض. حيث يفتقر اليمن إىل الطابعات االلزمة إلنتاج األوراق 
النقدية وتفتقر سلطات احلوثيني إىل االعرتاف الدويل االلزم لطلب المزيد من األوراق النقدية من طابعات األموال يف 
اخلارج. ونتيجة لذلك، تبنت سلطات احلوثيني والبنك المركزي يف صنعاء سياسات وإصالحات قانونية مزتايدة تهدف إىل 
تقليل اعتمادهم عىل األوراق النقدية من خالل زيادة نسب استخدام النقود اإللكرتونية وخدمات الدفع اإللكرتوين. وقد 
سعوا لتحقيق ذلك من خالل “نموذج تقوده جهات غرّي مرصفية”، وهو بيئة محدودة التنظيم تُمنح فيها المؤسسات 
المالية غرّي المرصفية تراخيص لتقديم خدمات مالية إلكرتونية عرب الهواتف المحمولة. يتعارض هذا النهج مع اإلطار 
القانوين اليمين قبل احلرب، حيث يفرض اإلطار القانوين نموذًجا شديد التنظيم والرقابة وبقيادة البنوك، وهو النموذج 
العملة اإللكرتونية ونظام  الرؤى اليت يتبناها كل منهما بشأن  المركزي يف عدن. ويف سعي لتحقيق  البنك  الذي يدعمه 
الدفع اإللكرتوين، أصدر البنكان المركزيان بصورة مزتايدة قرارات تتعارض وتتناقض لكل منهما، وعاىن القطاع اخلاص من 
أجل التوفيق بني قرارات كل منهما. وحىت يومنا هذا، ما زال اعتماد الريال اإللكرتوين يشكل جزًءا صغرّيًا من المعامالت 
المالية. ومع ذلك، إذا نجحت سلطات احلوثيني يف تنفيذ الريال اإللكرتوين، فسوف يفقد البنك المركزي يف عدن سيطرته 

عىل العملة الوطنية، وسيكتمل تشعب البيئة النقدية يف اليمن.

انخفاض�كبير�يف�أسعار�الصرف�يف�مناطق�سيطرة�احلكومة
 691 2021 بسعر  “اجلديد” يف عام  اليمين  الريال  تداول  بدأ  بها دوليًا،  المعرتف  المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة  يف 
للدوالر، وأخذت قيمته باالنخفاض بثبات خالل النصف األول من العام. أما يف النصف الثاين من عام 2021، فقد تعرضت 
العملة النخفاض حاد للغاية يف قيمتها حيث تجاوزت احلد األدىن البالغ 1,000 ريال للدوالر للمرة األوىل يف يوليو/ تموز. 
وبحلول الثاين من ديسمرب/ كانون األول، وصل الريال اجلديد إىل أدىن مستوى له عىل اإلطالق عند 1,726 للدوالر، بعد أن 
فقد ما يقرب من ثليث قيمته عىل مدار العام. لكن العملة بدأت يف التعايف بشكل مفائج يف الشهر األخرّي من عام 2021، 
منتعشة إىل 781 ريااًل للدوالر بحلول 27 ديسمرب/ كانون األول، ولكن ما لبث أن عاد عدم االستقرار يف األسبوع األول من 

عام 2022، حيث جرى تداول الريال عند حوايل 1,170 للدوالر يف سوق الرصف الموازي بعدن.

وعىل النقيض من ذلك، ظلت قيمة الريال اليمين “القديم” يف مناطق سيطرة احلوثيني مستقرة نسبيًا، حيث يتم تداولها 
يف نطاق ضيق يبلغ حوايل 600 ريال للدوالر. كان هذا االستقرار نتيجة التباع البنك المركزي يف صنعاء نظاًما صارًما 
لسعر الرصف األجنيب الثابت يف السوق وفرض حظرًا يمنع تداول األوراق النقدية اجلديدة أي الطبعة اجلديدة للريال، مع 

فرض قوات األمن احلوثية االمتثال لهذا القرار.

https://thedocs.worldbank. ،2021 443] إليانا فافاري وآخرون، “أزمة األمن الغذايئ يف اليمن لعام ″2020، مجموعة البنك الدويل وبرنامج األغذية العالمي، سبتمرب / أيلول[
org/en/doc/92fc3af844649ba7ccefc7d5c88f4dfb-0280012021/original/mena-yemen-Food-Security-Crisis-sep21-eng.pdf

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/92fc3af844649ba7ccefc7d5c88f4dfb-0280012021/original/mena-yemen-Food-Security-Crisis-sep21-eng.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/92fc3af844649ba7ccefc7d5c88f4dfb-0280012021/original/mena-yemen-Food-Security-Crisis-sep21-eng.pdf
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المصدر: الوحدة االقتصادية يف مركز صنعاء

المصدر: الوحدة االقتصادية يف مركز صنعاء

كان االنخفاض المستمر يف قيمة الريال يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية نتيجة للنمو المستمر يف المعروض النقدي 
من الريال وانكماش المعروض من النقد األجنيب يف السوق. أضف إىل ذلك أن التقدمات اليت أحرزها احلوثيون يف المعارك 
تحافظ عىل وضعها كمخزن  أن  يمكن  للريال  اجلديدة  الطبعة  أو  اجلديدة  النقدية  األوراق  بأن  السوق  ثقة  إىل هز  أدت 
للقيمة، ويف الوقت ذاته فقدت األطراف واجلهات ذات العالقة يف اليمن ويف اخلارج الثقة يف اإلدارة العليا للبنك المركزي 

اليمين يف عدن بشكل مزتايد.
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الكثير�من�الرياالت�والقليل�من�الدوالرات�يف�ظل�أزمة�الثقة�بالبنك�
املركزي�اليمني�يف�عدن

البنك  كان   ،2021 عام  ونهاية  احلكومية  النفقات  لتغطية  النقدي  التوسع  بدأ  2017 عندما  عام  أوائل  بني  الفرتة  خالل 
السوق وذلك وفًقا  النقدية اجلديدة إىل  األوراق  ريال من  تريليونات   3 اليمين يف عدن قد أدخل ما يقرب من  المركزي 
لمسؤولني مرصفيني يمنيني كبار. ويف يوليو/ تموز 2021 وحده، وزع البنك المركزي اليمين يف عدن مبلغ 262 مليار ريال 
يمين من األوراق النقدية المطبوعة حديثًا وذلك من فئة 1,000 ريال يمين )انظر “التصعيد يف ساحات القتال النقدية 
والعسكرية” أدناه(. وقّدرت الوحدة االقتصادية يف مركز صنعاء أن إجمايل األوراق النقدية اليت ُطرحت للسوق بلغ 4.1 
تريليون ريال نهاية عام 2021 )كما هو موضح أدناه(. ألغراض السياق، كان هناك ما يقرب من 1.3 تريليون ريال يمين من 

األوراق النقدية المتداولة يف اليمن قبل انتقال البنك المركزي اليمين إىل عدن عام 2016.

المصادر: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الوحدة االقتصادية يف مركز صنعاء

يف أعقاب حظر احلوثيني األوراق النقدية اجلديدة عام 2020، أصبحت جميع األوراق النقدية اجلديدة الصادرة منذ عام 
2017 تتداول يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية اليت ال يعيش فيها سوى ثلث سكان البالد.

2021 ما تبقى من الوديعة السعودية األصلية، ولم يعد يف حوزته سوى  البنك المركزي اليمين يف عدن عام  استهلك 
11.3 مليون دوالر فقط، وبدا حينها أن الرياض واجلهات المانحة المالية المحتملة األخرى مرتددة يف تقديم المزيد من 
المساعدات المالية. كان العامل المحتمل الذي تسبب يف هذا الرتدد هو التقرير السنوي الذي قدمه فريق خرباء األمم 
المتحدة المعين باليمن إىل مجلس األمن، والذي اتهم احلكومة والبنك المركزي اليمين يف عدن باختالس ما يقرب من 
نصف مليار دوالر من الوديعة السعودية عن طريق أسعار الرصف التفضيلية اليت قدمها البنك كجزء من آليته لتمويل 
القسم من  هذا  الفريق  ليسحب  اخلرباء؛  فريق  قدمها  اليت  احلجج  كبرّية يف  وأوجه قصور  عيوب  هناك  الواردات. كانت 
التقرير الحًقا،]444] إال أن فريق اخلرباء كان محًقا يف لفت االنتباه إىل القضايا القديمة المتعلقة بالشفافية والمساءلة يف 
البنك المركزي اليمين يف عدن ويف إدارة الوديعة السعودية. فمنذ نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إىل عدن عام 2016، 
لم يخضع البنك للتدقيق اخلاريج ولم ينرش أي بيان مايل سنوي. حىت قبل صدور تقرير فريق اخلرباء، كانت مزاعم عن 
فساد البنك قد انترشت عىل المستوى المحيل، ويف نوفمرب/ ترشين الثاين 2020، رسبت وسائل اإلعالم المحلية تقريرًا 

من اجلهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اتهم فيه القيادة العليا للبنك بالفساد.

أنه أصبح من  اليمنية والبنك المركزي اليمين يف عدن االتهامات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء بشدة، إال  نفت احلكومة 
الواضح يف بدايات عام 2021 أن البنك المركزي أصبح يعاين من أزمة ثقة عىل الصعيدين المحيل والدويل، وهو األمر الذي 
الدوليني والمنظمات اإلنسانية  المانحني  المبارش وجهوده إلقناع  المايل األجنيب  الدعم  البنك لتأمني  قّوض محاوالت 

]444] ” أزمة الثقة يف البنك المركزي اليمين: تقييم مزاعم الفساد اليت أطلقتها جلنة اخلرباء التابعة أللمم المتحدة”، الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء، 26 مارس / آذار 2021، 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13577; “األمم المتحدة تراقب الرتاجع عن اتهامات اليمن بغسيل األموال – وثيقة “، رويرتز، 29 مارس / آذار 2021، 

https://www.reuters.com/article/yemen-security-un-int-idUSKBN2BL2O7

https://sanaacenter.org/publications/analysis/13577
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13577
https://www.reuters.com/article/yemen-security-un-int-idUSKBN2BL2O7
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بتوجيه أموالهم اإلنسانية اليت تدخل اليمن من خالل التحويالت الرسمية إىل البنك المركزي. فمنذ تعليق صادرات النفط 
يف اليمن، أصبح أكرب مصدرين للنقد األجنيب يف البالد هما التحويالت والمساعدات اإلنسانية األجنبية، وبالنظر إىل أن 
المناطق الشمالية ذات كثافة سكانية أعىل ونشاط اقتصادي أكرب وموطن ألكرب المراكز المالية يف البالد، فمن الطبيعي 
أن تكون حصة األسد من العملة الصعبة تفيد سلطات احلوثيني بشكل مبارش أو غرّي مبارش من خالل قنواتهم المالية 

المرتبطة ببعضها ارتباًطا وثيًقا.

منحة  شكل  عىل  وذلك  لليمن  األجنبية  بالعملة  مبارش  غرّي  دعم  تقديم  يف  السعودية  بدأت   ،2021 آذار   / مارس  يف 
وقود بقيمة 422 مليون دوالر أمرييك من أجل توليد الكهرباء، بحيث تقدم هذه المنحة عرب الربنامج السعودي للتنمية 
وإعادة اإلعمار لليمن.]445] ُقدم ما مجموعه خمس شحنات من الوقود السائل عام 2021، والسادسة بداية عام 2022.]446] 
النقد  الطلب عىل  لكن  الوقود،  واردات  لتمويل  الصعبة  العملة  الطلب عىل  المقدمة جزًءا من  الشحنات  خففت هذه 
األجنيب أو العملة الصعبة من أجل رشاء الواردات األخرى استمر يف تقليص المعروض المتداول من الدوالر وتسبب يف 

ضغط هبوطي عىل قيمة الريال اليمين.

ظهرت وسيلة جديدة لتقديم المزيد من الدعم بالنقد األجنيب يف أغسطس/ آب، وهذه الوسيلة هي جزء من أكرب جهد 
لصندوق النقد الدويل عىل اإلطالق من أجل دعم االقتصاد العالمي والمساعدة يف معاجلة تداعيات جائحة كورونا.]447] 
بها  يحتفظ  اخلاصة، وهي وحدات  السحب  أمرييك من حقوق  مليون دوالر   665 قيمته  ما  اليمنية  احلكومة  خصصت 
صندوق النقد الدويل وتحتفظ بها البنوك المركزية كأصول احتياطية يمكن تحويلها إىل عملة صعبة من خالل التبادالت 
اليت يتم التفاوض واالتفاق عليها مع الدول األعضاء األخرى يف صندوق النقد الدويل.]448] وخالل ما تبقى من عام 2021، 
الدويل  النقد  اجتماعات عديدة مع صندوق  اليمين يف عدن  المركزي  والبنك  اليمنية  احلكومة  المسؤولني يف  كبار  عقد 
والبنك الدويل واجلهات األخرى حول أفضل طريقة الستخدام مخصصات حقوق السحب اخلاصة لليمن.]449] وكما هو 
الكفء  إثبات االستخدام  اليمين يف عدن قادرًا عىل  المركزي  البنك  مذكور يف النرشة االقتصادية لمركز صنعاء، لو كان 
تمنع  اليت  المخاوف  التخفيف من  أن يساعد ذلك يف  اخلاصة، فيمكن  السحب  والفعال والشفاف لمخصصات حقوق 
األطراف األخرى -السعودية بشكل أسايس -من تزويد البنك بإمكانية الوصول لزيادة الدعم الحتياطيات النقد األجنيب يف 
اليمن. لكن ما يزال عىل البنك المركزي يف عدن تحويل مخصصات حقوق السحب اخلاصة إىل نقد أجنيب قابل اللستخدام 

مع بداية عام 2022.

عارض البنك المركزي يف صنعاء تخصيص حقوق السحب اخلاصة للبنك المركزي يف عدن، مشرّيًا إىل مخاوف من الفساد 
وسوء اإلدارة كما حدث يف الودائع السعودية.]450] وقال مراقبون اقتصاديون اتصلت بهم الوحدة االقتصادية يف مركز 
صنعاء إن االسرتاتيجية المتسقة للبنك المركزي الذي يديره احلوثيون هي التشكيك يف رشعية وكفاءة البنك المركزي يف 
عدن، مع إظهار قدرة مؤسسية قوية يف بنك صنعاء عرب احلفاظ عىل استقرار أسعار الرصف عىل سبيل المثال، وذلك يف 

محاولة لكسب المزيد من المشاركة واالعرتاف الدوليني.

كما أصدر البنك المركزي يف صنعاء إدانة مماثلة يف سبتمرب / أيلول، عندما أعلن بنك إنجلرتا أنه سيمنح البنك المركزي 
لم  السطور،  كتابة هذه  2016.]451] وحىت  عام  ُجمدت منذ  82 مليون جنيه إسرتليين  إىل  الوصول  اليمين يف عدن حق 

يحصل البنك المركزي اليمين يف عدن عىل تلك األصول المجمدة.

]445] “المملكة العربية السعودية تتعهد بمبلغ 422 مليون دوالر أمرييك كمنحة وقود للمناطق احلكومية”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، عقد بعد االنتفاضة – تقرير 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Fuel_grant ،2021 اليمن، مارس/ آذار – أبريل/ نيسان

https://www.spa.gov.sa/ ،2022 446] “وصول الشحنة السادسة من المنحة السعودية للمشتقات النفطية إىل ميناء عدن”، وكالة األنباء السعودية، 1 يناير / كانون الثاين[
viewstory.php?lang=en&newsid=2317479

https:// ،2021 447] ” مجلس المحافظني يوافق عىل توزيع تارييخ لمخصصات من حقوق السحب اخلاصة تعادل 650 مليار دوالر، “، صندوق النقد الدويل، 2 أغسطس / آب[
www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights

https:// ،2021 ،448] “اليمن ستحصل عىل 665 مليون دوالر من احتياطيات صندوق النقد الدويل يف تخصيص حقوق السحب اخلاصة اجلديدة، ” رويرتز، 23 أغسطس / آب[
./www.reuters.com/world/middle-east/yemen-get-655-mln-imf-reserves-new-sdr-allocation-2021-08-23

]449] رئاسة مجلس الوزراء اليمين اجلمهورية )Yemen_PM@(، “رئيس الوزراء الدكتور معني سعيد يرتأس اجتماًعا مع البنك الدويل لبحث فرص استثمار حصة اليمن من 
حقوق السحب اخلاصة من…”، تويرت، 2 سبتمرب / أيلول 2021، 12:12 مساًء، https://twitter.com/yemen_pm/status/1433447673705738240; “بن بريك والمعبقي 

يبحثان مع فريق صندوق النقد الدويل طرق وأساليب استخدام وحدات السحب اخلاصة )SDR( المقدمة لليمن، ” البنك المركزي اليمين )عدن(، 12 ديسمرب / كانون األول 2021، 
.https://www.cby-ye.com/news/221

https://arabic.sputni- ،2021 450] “أنصار الله تطالب النقد الدويل بعدم منح احلكومة اليمنية مخصصات تقدر بـ 600 مليون دوالر”، سبوتنيك عريب، 1 أغسطس / آب[
knews.com/20210801/أنصار-الله-تطالب-النقد-الدويل-بعدم-منح-احلكومة-اليمنية-مخصصات-تقدر-بـ-600-مليون-دوالرhtml.-1049726590; “البنك المركزي اليمين 

/https://www.almasirah.news/post/194347 ،2021 يحذر صندوق النقد الدويل من منح قرض لفرع عدن اخلاضع اللحتالل”، المسرّية، 29 أغسطس / آب

“بنك إنجلرتا يرفع تجميد 82 مليون جنيه”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، “اجلنوبيون يحتجون عىل االنهيار االقتصادي مع تقدم احلوثيني – تقرير اليمن،   [451[
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Bank_of_England ،2021″ سبتمرب / أيلول

https://sanaacenter.org/publications/analysis/15385
https://sanaacenter.org/publications/analysis/15385
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Bank_of_England
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Bank_of_England
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Bank_of_England
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14007#Fuel_grant
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2317479
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2317479
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-get-655-mln-imf-reserves-new-sdr-allocation-2021-08-23/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-get-655-mln-imf-reserves-new-sdr-allocation-2021-08-23/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-get-655-mln-imf-reserves-new-sdr-allocation-2021-08-23/
https://twitter.com/yemen_pm/status/1433447673705738240
https://www.cby-ye.com/news/221
https://arabic.sputniknews.com/20210801
https://arabic.sputniknews.com/20210801
https://www.almasirah.news/post/194347/
https://www.almasirah.news/post/194347/
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15218#Bank_of_England
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تصعيد يف ساحة املعركة النقدية

عدن  المركزي يف  البنك  اتخذ  يونيو/ حزيران، حيث  المتنافسني يف  المركزي  البنك  فرعي  بني  العمالت  تصاعدت حرب 
خطوات قوية إلعادة لملمة وتأكيد حقوقه يف السيادة عىل العملة الوطنية. أصدر البنك كميات كبرّية من األوراق النقدية 
اجلديدة من فئة 1,000 ريال يمين، واليت كان من الصعب تميزيها من حيث احلجم والشكل والمظهر عن األوراق النقدية 
النقدية اجلديدة واألخرى  اليمن. ومع ذلك، كان هناك عامل واحد ممزي بني هذه األوراق  “القديمة”، يف جميع أسواق 
القديمة المتداولة بالفعل، وهو أن األرقام التسلسلية عىل األوراق النقدية اجلديدة تبدأ باحلرف )د(، يف حني أن األرقام 

التسلسلية عىل األوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2017 تبدأ باحلرف )أ(.

ريال يف   1,000 فئة  اجلديدة  النقدية  األوراق  تداول  لتقييد  عقابية  بإجراءات  اخلطوة  احلوثيني عىل هذه  ردت سلطات 
المناطق اليت يسيطرون عليها، وامتثلت المحالت التجارية والرشكات اليت تعمل تحت سلطة احلوثيني عموًما للحظر، 
كما فعل عامة الناس. وتم ضبط األشخاص المخالفني للحظر ومصادرة األوراق النقدية اجلديدة، واليت اعتربها البنك 
المركزي اليمين يف صنعاء أوراًقا نقدية “مزورة”. كما أصدر البنك المركزي اليمين يف صنعاء تعميًما يحد من المبالغ النقدية 
اليت يمكن أن يحملها األشخاص الذين يسافرون من المناطق غرّي احلوثية إىل مناطق احلوثيني، وكان احلد األقىص 100 
ورقة نقدية “قديمة” من فئة 1,000 ريال يمين. وبداًل من إعادة توحيد العملة، أدت جهود البنك المركزي اليمين يف عدن 

إىل تضخيم القاعدة النقدية يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية، مما أدى إىل ترسيع معدل انخفاض الريال اليمين.

خالل الصيف وحىت بداية اخلريف، بدأت تقدمات احلوثيني يف المعارك العسكرية نحو مدينة مأرب بالتأثرّي بشكل كبرّي 
عىل قيمة األوراق النقدية اجلديدة )الطبعة اجلديدة(، فمع تقهقر القوات احلكومية من مناطق سيطرتها لصاحل احلوثيني، 
بدأ المواطنون يف أجزاء من جنوب اليمن ومأرب بالشعور بقلق مزتايد من الوقوع تحت سيطرة احلوثيني ومن أن تصبح 
الريال  األول  المقام  يف  الصعبة،  العمالت  استخدام  إىل  التحول  حينها  وبدأ  فجأة.  قيمة  بال  اجلديدة  النقدية  األوراق 
نظام  انهيار  ترسيع  إىل  أدى  مما  المالية،  المعامالت  يف  واالستخدام  للقيمة  آمن  كمالذ  األمرييك،  والدوالر  السعودي 

العملة القائم عىل الريال يف المناطق اخلارجة عن سيطرة احلوثيني.

ومع بداية شهر يوليو/ تموز، انخفض سعر الريال بشكل حاد، ورد البنك المركزي يف عدن عىل ذلك يف 13 يوليو/ تموز 
بحملة تهدف إىل وقف المضاربة يف السوق والتالعب من ِقبل الرصافني وشبكات التحويالت المالية )احلوالة(، وبدعم 
من النيابة العامة والرشطة، أغلق عدد من محالت الرصافة بشكل مؤقت أدى ذلك إىل انتعاش قصرّي األجل يف سعر 
الرصف، لكن الريال عاد إىل التهاوي وبدأ تداول الريال يف أغسطس/ آب عند 1,010 رياالت لكل دوالر أمرييك، وكانت تلك 
هي المرة األوىل اليت تتجاوز فيها العملة عتبة 1,000 ريال يمين. تحرك البنك يف عدن نحو المزيد من التنظيم للتداول، 
وأصدر قائمة بأكرث من اثنيت عرشة رشكة رصافة تم حظرها من تقديم خدمات التحويالت المالية. ورد البنك المركزي يف 
صنعاء عىل ذلك بإصدار قائمة منفصلة خاصة به تضمنت 14 رشكة رصافة لم يعد مرصح لها بالعمل يف المناطق اليت 
يسيطر عليها احلوثيون، وأدت تلك القرارات من الطرفني إىل دخول تنظيم رشكات الرصافة يف الرصاع بني فرعي البنك 

المركزي بشكل كامل.

تراجع حاد إىل تعاٍف أكرث حدة

خالل الفرتة من منتصف أغسطس/ آب حىت أوائل ديسمرب/ كانون األول، فقد الريال يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية 
قيمة أكرب وبرسعة أكرب من أي وقت آخر خالل الرصاع، فبعد أن انتعش قلياًل ليصل إىل 950 للدوالر يف 11 أغسطس/ آب، 
فقد الريال خالل الثالثة أشهر ونصف الشهر التالية %45 من قيمته، حيث وصل إىل 1,726 للدوالر يف 2 ديسمرب/ كانون 
األول. ويف نوفمرب/ ترشين الثاين، أطلق البنك المركزي يف عدن نظام مزاد إلكرتوين جديد للعمالت األجنبية للمصارف 
اخلاصة يف اليمن باستخدام منصة Refinitiv.]452] كان الهدف من ذلك مساعدة البنك عىل إنشاء منصة شفافة يمكن 

من خاللها معاجلة انخفاض قيمة الريال والتضخم المصاحب له يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة.

ومع ذلك، لم يبدأ التعايف الكبرّي يف قيمة الريال إال يف السادس من ديسمرب/ كانون األول، بعد أن أعلن الرئيس هادي 
تغيرّي مجلس إدارة البنك وقيادته العليا استجابة لنداءات طال أمدها من كل من األطراف واجلهات المحلية والدولية.]453]

]452] لزيا بارينجتون ومحمد الغباري، “اليمن يتحرك لمعاجلة مشاكل العملة األجنبية، وعدم استغالل احتياطيات صندوق النقد الدويل”، رويرتز، 18 نوفمرب / ترشين الثاين 2021، 
/https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-moves-tackle-foreign-currency-woes-imf-reserves-offer-untapped-2021-11-18

http://www.sabanew.net/story/ar/81751 ،2021 453] “صدور قرار جمهوري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمين”، سبأ نت، 6 ديسمرب / كانون األول[

https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-moves-tackle-foreign-currency-woes-imf-reserves-offer-untapped-2021-11-18/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-moves-tackle-foreign-currency-woes-imf-reserves-offer-untapped-2021-11-18/
http://www.sabanew.net/story/ar/81751
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 ويف القرار اجلمهوري رقم )69(، عنّي هادي أيًضا اجلهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كجهة تقوم بمراجعة وتقييم عمليات 
البنك منذ نقله إىل عدن يف سبتمرب/ أيلول 2016 حىت نهاية عام 2021.]454] صاحب هذا التعايف الكبرّي يف قيمة الريال 
تقارير إعالمية تفيد بأن تقديم وديعة سعودية جديدة بات وشيكًا لتجديد احتياطيات النقد األجنيب المتضائلة، مما أدى 
إىل استعادة العملة أكرث من نصف قيمتها يف األسابيع القليلة اليت تلت ذلك، لتصل إىل 781 ريااًل للدوالر يف 27 ديسمرب/ 
كانون األول.]455] بدأ عام 2022، ولم يُقدم الدعم المايل السعودي، ولم يستحدث أي مصدر آخر مهم للنقد األجنيب، مما 

أدى إىل تجدد عدم استقرار سعر الرصف وانخفاض قيمة الريال إىل أكرث من 1,000 ريال مجدًدا.

آثار التضخم: ارتفاع األسعار وتدهور مستويات املعيشة

وفًقا لربنامج الغذاء العالمي، أدى االنخفاض المطرد يف قيمة الريال يف مناطق سيطرة احلكومة خالل الفرتة من يناير/ 
كانون الثاين حىت نوفمرب/ ترشين الثاين 2021 إىل زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل كبرّي، مما أدى إىل زيادة تكلفة احلد 
األدىن لسلة الغذاء بنسبة %91.]456] وبالمقارنة، لم ترتفع تكلفة احلد األدىن لسلة الغذاء يف المناطق اليت يسيطر عليها 

احلوثيون سوى بنسبة %24 فقط خالل نفس الفرتة.

المصدر: منظمة األغذية والزراعة الفاو

أدى انخفاض قيمة الريال اليمين وما تاله من ارتفاع يف األسعار إىل تدهور رسيع يف الظروف المعيشية وأثار اضطرابات 
مدنية وإرضابات عامة يف المحافظات يف جميع أنحاء اجلنوب. ويف أوائل ديسمرب/ كانون األول، أجرب تعايف الريال وحمالت 
%30.]457] ومع ذلك،  بأكرث من  الغذائية األساسية  السلع  الغذائية عىل خفض أسعار  المواد  المحلية تجار  السلطات 
انعكس انخفاض قيمة الريال المتجدد مع بداية عام 2022 عىل الفور تقريبًا يف ارتفاع أسعار المواد الغذائية. إضافة إىل 
انخفاض قيمة الريال، يُعزى االرتفاع المفائج يف أسعار السلع الغذائية جزئيًا إىل نقص المشتقات النفطية )انظر أدناه 

“األطراف المتحاربة تتصارع من أجل السيطرة عىل واردات الوقود(.

أثرت أزمة الوقود عىل سعر غاز الطهي، الذي أصبح يُستخدم عىل نطاق واسع كوقود بديل للمركبات، وخاصة احلافالت 
الصغرّية. عىل مدار عام 2021، ظل غاز الطهي غرّي متوفر يف منافذ البيع بالتجزئة الرسمية يف جميع المناطق اليت يسيطر 
عليها احلوثيون، وهي المنافذ الوحيدة اليت تبيع الغاز بالسعر الرسمي، وكان سبب ذلك هو تالعب احلوثيني بالسوق، حيث 
حولت اجلماعة اإلمدادات إىل السوق السوداء اليت تُباع فيها المشتقات النفطية والغاز بأسعار أعىل بكثرّي من األسعار 
الرسمية. أدت هذه األساليب إىل تعميق معاناة األرس، وال سيما األرس الفقرّية ومتوسطة الدخل، اليت جلأت يف كثرّي من 

األحيان إىل احلطب كمصدر بديل للوقود.

https://yemenshabab. ،2021 454] “قرارات جمهورية بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتكليف اجلهاز المركزي لمراجعة عمله ]عريب[”، 6 ديسمرب / كانون األول[
net/news/71869

]455] “وديعة مالية جديدة من دول اخلليج لليمن ]عريب[، ” آر يت عريب، 28 ديسمرب / كانون األول https://arabic.rt.com/business/1309074- ،2021وديعة-مالية-جديدة-
للبنك-المركزي-اليمين/

https://reliefweb.int/ ،2021 456] “تحديث األمن الغذايئ لليمن نوفمرب/ ترشين الثاين 2021 )حدث يف 29/11/2021(” برنامج الغذاء العالمي، 29 نوفمرب / ترشين الثاين[
sites/reliefweb.int/files/resources/2021.11 Food Security Update_November.pdf

]457] “انخفاض أسعار المواد الغذائية يف المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة المعرتف بها دوليًا إىل جانب انتعاش العملة المحلية، ” FEWS NET، ديسمرب/ كانون األول 2021، 
.https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/december-2021

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/17532#l-trf-lmthrb-ttsraa-mn-jl-lsytr-aal~-wrdt-lwqwd-m-hfz-rtfaa-l-saar_86
https://yemenshabab.net/news/71869
https://yemenshabab.net/news/71869
https://arabic.rt.com/business/1309074
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021.11
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021.11
https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/december-2021
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عيّنت سلطات احلوثيني مسؤولني إلدارة توزيع أسطوانات الغاز باألسعار الرسمية، لكنها لم توفر إمدادات كافية لتلبية 
الطلب، مما أدى إىل نقص يف العرض. وارتفعت أسعار غاز الطهي يف السوق السوداء إىل أكرث من 545 ريااًل للرت الواحد 
ارتفع سعر  العام،  نهاية  ومع   [458[.2020 تموز   / يوليو  %60 عن سعره يف  قدرها  بزيادة   ،2021 آب  أغسطس/  أواخر 
أسطوانة الغاز الواحدة سعة 20 لرتًا بنسبة %300 يف السوق السوداء بصنعاء، أي أنها كانت تُباع بسعر أغىل بنسبة 

%500 من السعر الذي تُباع به يف محافظة مأرب القريبة اليت تسيطر عليها احلكومة.

المصدر: منظمة األغذية والزراعة الفاو

ديناميكيات�سوق�الوقود�وإنتاج�النفط

األطراف املتحاربة تتصارع من أجل السيطرة عىل واردات الوقود، ما حفز ارتفاع األسعار

يف يونيو / حزيران 2020، بدأت احلكومة، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، محاولة الستعادة السيطرة عىل 
واردات الوقود التجارية لليمن عرب تبين اسرتاتيجية للحد من عدد سفن الناقالت المسموح بتفريغها يف ميناء احلديدة 
الرسوم  البالد حينها، وبالتايل حرمان احلوثيني من  ازدحاًما يف  الذي يسيطر عليه احلوثيون، وهو أكرث مراكز االسترّياد 
اجلمركية والعائدات المرتبطة بواردات الوقود، ويف نفس الوقت تحصيل تلك اإليرادات بنفسها. سهلت احلكومة زيادة 
واردات الوقود عرب الموائن اليت تسيطر عليها يف اجلنوب، ورسعان ما كيّف قطاع النقل التجاري سالسل التوريد اخلاصة 
العديد من هذه  أو منعت دخول  أخرت  احلوثيني  احلوثيني. لكن سلطات  برًا إىل مناطق  بالشاحنات  الوقود  نقل  به يف 
الشاحنات للمناطق اليت تسيطر عليها اجلماعة، مما أدى إىل نقص الوقود يف المناطق الشمالية، وألقت اجلماعة باللوم 
يف ذلك عىل احلكومة واستخدمت الوضع لتكثيف الضغط الدويل جلعل احلكومة تفتح ميناء احلديدة بالكامل لواردات 

الوقود، وهو ما فعلته احلكومة يف سبتمرب / أيلول.]459] 

الوقود  لناقالت  الممنوحة  التصاريح  عدد  من  احلد  أخرى يف  مرة  احلكومة  بدأت   ،2021 الثاين  كانون  يناير/  من  اعتبارًا 
والمكال.  التجاري يف موائن عدن  الوقود  استرّياد  الوقت نشاط  وزادت يف نفس  احلديدة،  ترسو يف ميناء  اليت  التجارية 
الوقود  واردات  استقرار  عىل   ،2021 عام  من  المتبقية  الفرتة  طوال  احلكومة  اتبعتها  اليت  االسرتاتيجية،  هذه  حافظت 
اإلجمالية اليت تدخل اليمن. ووفًقا لبيانات استرّياد الوقود يف 2021 و2019 واليت تحقق منها مركز صنعاء يف يناير/ كانون 

الثاين 2022، تم استرّياد ما يُقدر بنحو 4.5 مليون طن مرتي من الوقود إىل اليمن.

]458] المرجع السابق.

https:// ،2020 459] الوحدة االقتصادية لمركز صنعاء، “نرشة اليمن االقتصادية: أزمة وقود أخرى تدار عىل مراحل”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 11 يوليو / تموز[
.sanaacenter.org/publications/analysis/10323

https://sanaacenter.org/publications/analysis/10323
https://sanaacenter.org/publications/analysis/10323
https://sanaacenter.org/publications/analysis/10323
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ويف عام 2020، بعد قرار احلكومة باحلد من الواردات التجارية عرب ميناء احلديدة، قيّد احلوثيون حركة وصول الوقود برًا 
لسيطرة  اخلاضعة  المحافظات  يف  المزعوم  الوقود  الوقود ونقص  أسعار  إىل ارتفاع  الدويل  االنتباه  لفت  وحاولوا 
احلوثيني.]460]]460] أشارت التقارير إىل عدم توفر الوقود يف مناطق احلوثيني، لكن الوقود ظل متاًحا للرشاء بتكلفة أعىل 
عىل المستهلك. وبحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، الذي يقوم بجمع أسعار الوقود الرسمية والتجارية، بلغ متوسط 
سعر الوقود يف مناطق احلوثيني نهاية ديسمرب / كانون األول 2020 نحو 401 ريال يمين للرت.]461]]461] وبحلول نهاية 
2021، بعد أن بدأت احلكومة يف احلد من تصاريح واردات الوقود التجاري إىل ميناء احلديدة، وصل  الثاين  يناير/ كانون 
السعر إىل 570 ريااًل. ثم بلغت أسعار الوقود يف مناطق احلوثيني ذروتها بمتوسط 700 ريال للرت خالل النصف األول من 

أبريل/ نيسان.

المصدر: منظمة األغذية والزراعة الفاو

يُباع معظم الوقود بمناطق احلوثيني يف محطات وقود مملوكة للقطاع اخلاص وغرّي منظمة، وهي محطات كان الوقود 
اليمنية المملوكة للدولة الوقود بالسعر المحدد  2021. كما تبيع رشكة النفط  فيها متاًحا بسهولة طوال معظم عام 
رسميًا، وهو سعر عادة ما يكون أقل بكثرّي عن سعر السوق، ولكن عدد محطاته أقل بكثرّي من محطات القطاع اخلاص، 
كما أن توفر الوقود فيها يكون متقطًعا وتفرض كميات قصوى من الوقود يمكن لكل عميل رشاؤها. كانت أسعار الوقود 
يف مناطق احلوثيني أعىل من تلك يف مناطق احلكومة بكثرّي حىت الربع األخرّي من عام 2021، عندما أدى انخفاض قيمة 

الريال يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية إىل تضخم رسيع يف أسعار السلع والوقود.

اإلضافية  الربي  النقل  تكاليف  احلوثيني]462]  مناطق  يف  المباع  الوقود  أسعار  ارتفاع  إىل  أدت  اليت  العوامل  تضمنت 
إىل مناطق  المكال  أو  المستورد من عدن  الوقود  يتوجب دفع رضائب مزدوجة عىل  كان  إىل ذلك،  باإلضافة  والتوزيع. 
ورضائب  رسوم  ثم  ومن  اليمنية،  للحكومة  التابعة  الموائن  سلطات  ورضائب  رسوم  دفع  يجب  البداية  ففي  احلوثيني، 
نقاط التفتيش اجلمركية الداخلية اليت يديرها احلوثيون واليت تنظم وتفرض رضائب عىل البضائع عند دخولها إىل مناطق 
يونيو/  احلديدة. ويف  إىل ميناء  الواردات  توقف  الناتجة عن  إيراداتهم  بتعويض خسائر  للحوثيني  احلوثيني، مما يسمح 
حزيران، أعلنت رشكة النفط اليمنية اليت يديرها احلوثيون زيادة أسعار الوقود الرسمية من 295 ريااًل للرت البزنين والديزل 

إىل 425 ريااًل للرت البزنين و395 ريااًل للرت الديزل.]463]

https:// ،2021″ 460] “مواجهة متجددة ومطولة السترّياد الوقود يف احلديدة”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، “احلوثيون عىل أبواب مأرب – تقرير اليمن، يناير – فرباير[
.sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/13365#Fuel_hudaydah

https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=269 ،بدون تاريخ ،VAM – 461] “االقتصاد: األسعار – داتافزي، ” برنامج الغذاء العالمي[

https:// ،2021 تقرير موضوعي، 17 أغسطس / آب ،ACAPS 462] “اليمن: آثار حظر الوقود يف ميناء احلديدة عىل ديناميكيات إمدادات الوقود وأسعاره”، مركز تحليل أكابس[
.www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20210817_acaps_yemen_analysis_hub_fuel_prices_0_0.pdf

“رشكة النفط اليمنية، اليت يديرها احلوثيون تعلن عن أسعار وقود” رسمية “جديدة، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، ” عني عىل الرشق – تقرير اليمن، يونيو /   [463[
حزيران https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#Houthi_YPC ،“ 2021 “رشكة النفط اليمنية، اليت يديرها احلوثيون تعلن عن أسعار وقود” 

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-re- ،“ 2021  رسمية “جديدة، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، ” عني عىل الرشق – تقرير اليمن، يونيو / حزيران
view/14598#Houthi_YPC

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#Houthi_YPC
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/13365#Fuel_hudaydah
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/13365#Fuel_hudaydah
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=269
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20210817_acaps_yemen_analysis_hub_fuel_prices_0_0.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20210817_acaps_yemen_analysis_hub_fuel_prices_0_0.pdf
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#Houthi_YPC
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#Houthi_YPC
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14598#Houthi_YPC
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يف 11 أكتوبر/ ترشين األول، عززت رشكة النفط اليت يديرها احلوثيون ارتفاع أسعار الوقود عندما بدأت يف إصدار قوائم 
اليت  القوائم،  الرسمي.]464] تضمنت  بالسعر  البزنين  اليت ستبيع  المختلفة  لها وحددت فيها محطاتها  اليومية  التوزيع 
استمرت طوال الفرتة المتبقية من العام، حصص وقود للعمالء تبلغ 40 لرتًا لكل مركبة كل خمسة أيام وذلك خالل 

ساعات محددة. واستمر التوفر الكبرّي للوقود يف السوق السوداء، ولكن بتكلفة أعىل.

يف المناطق اليت ال يسيطر عليها احلوثيون، تسببت اسرتاتيجية احلكومة المتمثلة يف فرض النقل الربي للوقود إىل مناطق 
احلوثيني يف تعطيل أسواق الوقود المحلية من حني آلخر، ويرجع ذلك جزئيًا إىل رغبة تجار الوقود يف االستفادة من 
الربح األعىل يف مناطق احلوثيني. ونتيجة لذلك، مرت أسواق عدن والمكال بفرتات كان تعاين فيها من نقص  هوامش 
الوقود وعدم تلبية الطلب المحيل. ولكن عموًما استمر انخفاض قيمة الريال بشكل كبرّي يف تحديد ديناميكيات أسعار 
الوقود يف المناطق اليت ال يسيطر عليها احلوثيون. وكان هناك تباين كبرّي يف األسعار بني األسواق المحلية المختلفة 
خارج مناطق احلوثيني، وُفرس ذلك جزئيًا بأن هناك انقساًما لرشكة النفط اليمنية اليت تديرها الدولة، حيث تعمل الفروع 
يف عدن والمكال وشبوة بدرجة أكرب من االستقاللية عىل عكس فروع الرشكة الموجودة يف مناطق احلوثيني.]465] كما أثرت 
العالقات بني كل فرع من فروع الرشكة وتجار الوقود من القطاع اخلاص الذين يزودونها بالوقود، والمحطات المملوكة 

للقطاع اخلاص عىل سعر الوقود يف السوق.

أدى االنخفاض الكبرّي يف قيمة الريال يف المناطق اليت ال يسيطر عليها احلوثيون من أغسطس/ آب إىل ديسمرب/ كانون 
األول )انظر “االنخفاض الكبرّي يف سعر الرصف يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية”( إىل سلسلة من التعديالت عىل أسعار 
الوقود مدار العام. ومرة أخرى ظهر االرتباط الوثيق بني قيمة الريال وأسعار الوقود، وذلك عند حدوث انخفاضات كبرّية 
يف أسعار الوقود يف ديسمرب/ كانون األول 2021 استجابة الرتفاع قيمة الريال. حيث أعلنت فروع رشكة النفط اليمنية 
المعنية يف عدن، وشبوة، والمهرة، ووادي حرضموت، وساحل حرضموت عن خفض أسعار الوقود خالل النصف الثاين 

من ديسمرب/ كانون األول 2021.]466]

استمر التأثرّي السليب النخفاض قيمة الريال عىل مزيانيات األرسة حىت نهاية العام، وتحديًدا عىل قدرة المستهلكني عىل 
تحمل ارتفاع أسعار الوقود. كما أدى انخفاض القدرة عىل تحمل تكاليف الوقود يف محافظة حرضموت )وغرّيها من 
المحافظات اجلنوبية والرشقية( إىل انخفاض الطلب عليه. إضافة إىل خفض أسعار الوقود استجابة الرتفاع سعر الريال 
يف ديسمرب/ كانون األول، تم تقديم وتطبيق برنامج جديد لدعم الديزل من ِقبل فروع رشكة النفط يف ساحل ووادي 
 27 الديزل يف  برنامج دعم  المحيل.]467] تم تقديم  الوقود  المستهلكني وتحفزي سوق  حرضموت، يف محاولة لمساعدة 
ديسمرب / كانون األول ويخصص حصة يومية تبلغ 350 ألف لرت من الديزل من رشكة برتومسيلة المملوكة للدولة إىل 
فروع الرشكة اليمنية للنفط يف حرضموت، ومن ثم يُباع الديزل يف محطات الرشكة بسعر مدعوم قدره 205 رياالت للرت 
الواحد. ومع ذلك، يجب أن يكون المستهلكون مستعدين اللنتظار يف طوابرّي طويلة، أو دفع “سعر” أعىل للحصول عىل 

الديزل الُمباع يف المحطات المملوكة للقطاع اخلاص.

قرب نهاية عام 2021، بدا أن احلكومة تتطلع إىل تعزيز دور رشكة مصايف عدن اليت تديرها احلكومة ورشكة النفط اليمنية 
يف ديناميكيات استرّياد الوقود يف البالد، وذلك مع تعيني عمار العولقي يف نوفمرب / ترشين الثاين 2021 كمدير تنفيذي 
جديد لرشكة النفط اليمنية ومحمد يسلم صاحل رئيس لرشكة مصايف عدن.]468] وأعقب ذلك مناشدات من وزير النفط 
والمعادن عبدالسالم عبدالله سالم باعبود إلعادة دور كل من رشكة مصايف عدن ورشكة النفط اليمنية قبل الرصاع، أي 

عندما كانت احلكومة تحتكر واردات الوقود.]469]

]464] “رشكة النفط اليمنية، اليت يديرها احلوثيون تنظم مشرتيات المستهلك من البزنين”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، “قوات احلوثيني قريبة من مدينة مأرب – تقرير 
اليمن، أكتوبر / ترشين األول https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Price_hikes ،2021″ “رشكة النفط اليمنية، اليت يديرها احلوثيون 
https:// ،2021″ تنظم مشرتيات المستهلك من البزنين”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، “قوات احلوثيني قريبة من مدينة مأرب – تقرير اليمن، أكتوبر / ترشين األول

sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Price_hikes

https:// ،2021 تقرير موضوعي، 17 أغسطس / آب ،ACAPS 465] “اليمن: آثار حظر الوقود يف ميناء احلديدة عىل ديناميكيات إمدادات الوقود وأسعاره”، مركز تحليل أكابس[
www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20210817_acaps_yemen_analysis_hub_fuel_prices_0_0.pdf

]466] “عدن.. الرشكة النفطية تعلن تخفيض جديد يف سعر الوقود”، نيوز يمن، 22 ديسمرب / كانون األول https://www.newsyemen.net/new/80343 ،2021; “رشكة نفط 
شبوة تقر تسعرّية جديدة للوقود”، عدن الغد، 28 ديسمرب https://adengad.net/posts/588992 ،2021; “المهرة.. رشكة النفط تعلن عن تخفيض سعر بيع البزنين والديزل”، 

سقطرى بوست، 24 ديسمرب / كانون األول https://socotrapost.com/localnews/13554 ،2021; “عاجل: رشكة النفط يف ساحل حرضموت تخفض سعر المحروقات إىل هذا 
السعر”، اليوم الربيع نيوز، 23 ديسمرب / كانون األول https://alyoumalrabeanews.net/2021/12/23 ،2021/عاجل-رشكة-النفط-بساحل-حرضموت-تخفض-سعر/

https://www.alwattan.net/news/180528 ،2021 467] “تخفيض سعر الديزل يف حرضموت.. تعرف عىل السعر اجلديد” الوطن، 27 ديسمرب / كانون األول[

]468] “هادي يعني رؤساء جدد لرشكات مصايف عدن ورشكة النفط اليمنية”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، نرشة اليمن – المعارك تتحول صوب اجلنوب، نوفمرب / ترشين 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#YPC ،2021 الثاين

https://www.alwattan.net/ ،2021 469] “وزير النفط يوجه رسالة إىل رئيس الوزراء يطلب منه العودة للعمل المؤسيس ” وثيقة “، الوطن، 31 ديسمرب / كانون األول[
news/180875

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#YPC
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#YPC
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#YPC
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Price_hikes
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Price_hikes
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15660#Price_hikes
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20210817_acaps_yemen_analysis_hub_fuel_prices_0_0.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20210817_acaps_yemen_analysis_hub_fuel_prices_0_0.pdf
https://www.newsyemen.net/new/80343
https://adengad.net/posts/588992
https://socotrapost.com/localnews/13554
https://alyoumalrabeanews.net/2021/12/23
https://www.alwattan.net/news/180528
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894#YPC
https://www.alwattan.net/news/180875
https://www.alwattan.net/news/180875
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اإلنتاج املحيل للنفط والغاز وامليزان التجاري اليمني

هناك اختالف حول األرقام الدقيقة لمستوى إنتاج النفط اخلام يف اليمن مؤخرًا، حيث أدى ضعف الشفافية واإلبالغ إىل 
وجود تقديرات متفاوتة. فإدارة معلومات الطاقة األمريكية مثاًل تقّدر أن إجمايل اإلنتاج يف عام 2020 كان حوايل 23.7 
مليون برميل، مع انخفاض هذا الرقم إىل أقل بقليل من 20 مليون برميل عام 2021.]470] ومع ذلك، بناًء عىل مشاورات 
مع مسؤول دويل كبرّي مطلع عىل صادرات النفط اليمنية والموظفني يف مواقع اإلنتاج المختلفة باليمن، تقّدر الوحدة 
االقتصادية يف مركز صنعاء اإلنتاج اإلجمايل عام 2020 بنحو 18 مليون برميل، وهو الرقم الذي زاد إىل ما يقرب من 20 
%80 من إجمايل صادرات النفط عرب موائن الشحر والنشيمة يف محافظيت حرضموت  2021. ُصدر حوايل  مليون عام 
وشبوة عىل التوايل. ويتكون اإلنتاج المتبقي إىل حد كبرّي من 10,000 برميل يوميًا يتم تغذيتها مبارشة من قطاع 18 يف 

مأرب إىل مصفاة مأرب، وبعد ذلك يتم استخدام المنتجات النفطية المكررة محليًا.

كان من المتوقع أن يعود إنتاج النفط اخلام يف القطاع 5 )جنة( بمحافظة شبوة إىل العمل عام 2021، ولكن لم يتحقق 
بحلول نهاية العام. كانت هناك مناقشات بشأن إعادة تنشيط إنتاج النفط اخلام يف القطاع 5 منذ عام 2019، وبالمثل لم 
يربز أي أمل يف استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من محطة تصدير بلحاف يف محافظة شبوة. كان المسؤولون 
احلكوميون رصيحون يف انتقادهم لوحدة القوات اإلماراتية الصغرّية والقوات المدعومة من اإلمارات المتمركزة حاليًا يف 
المحطة. أُبلغت الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء بشكل موثوق أنه ومن أجل استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال، 
يجب أن تكون هناك فرتة ستة أشهر من األمن واالستقرار النسبيني يف نقطة اإلنتاج )مأرب( وعىل طول خط أنابيب الغاز 

الطبيعي المسال ويف محطة بلحاف.

ومع عدم حدوث أي تعاٍف يف أحجام صادرات النفط، تنامى عجز المزيان التجاري اليمين بشكل كبرّي عام 2021، مع توقع 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أنه سيتضاعف ثالث مرات تقريبًا اعتبارًا من 2020، وذلك من عجز قدره 465 مليون 
2021 إىل زيادة القيمة اإلجمالية لصادرات  دوالر إىل 1.37 مليار دوالر. ويف حني أدى ارتفاع أسعار النفط عالميًا عام 
الوقود  2020 إىل 1.26 مليار دوالر، فقد عوضت عن ذلك زيادة تكلفة واردات  711 مليون دوالر عام  النفط اخلام من 
المكرر، وهو إىل حد بعيد أكرب عنرص يف العجز التجاري الذي زاد من 2.07 مليار دوالر عام 2020 إىل 2.79 مليار دوالر 
عام 2021.]471] يف الوقت نفسه، انتعشت التحويالت المالية، اليت كانت قد انخفضت بشكل كبرّي مع بداية جائحة كورونا، 

من 4.25 مليار دوالر عام 2019 إىل 3.5 مليار دوالر عام 2020، وزادت بشكل طفيف عام 2021 إىل 3.58 مليار دوالر.

التنافس عىل اإليرادات الجمركية

يف عام 2021، استمرت معاناة المستهلكني اليمنيني يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون من أسعار السوق المتضخمة 
بسبب نظامي الرضائب واجلمارك عىل المنتجات المستوردة.]472] حيث تُفرض رسوم جمركية عىل الوقود والسلع األخرى 
اليت  المناطق  الربية يف  اجلمارك  مراكز  أخرى يف  مرة  ثم  اليمنية، ومن  احلكومة  بمناطق سيطرة  استرّياد  ميناء  أول  يف 
األمم  خرباء  فريق  لتقرير  وفًقا  جمركية،  رسوًما  أيًضا  ثالث  طرف  فرض  األحيان،  بعض  ويف  احلوثيون.  عليها  يسيطر 
رسوم  بتحصيل  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  قام  حيث   ،2021 الثاين  كانون  يناير/  يف  المنشور  باليمن  المعين  المتحدة 
جمركية عىل الوقود المستورد. أدى االزدواج الرضييب، إىل جانب العديد من العوامل األخرى، إىل زيادة أسعار الوقود 
بنسبة %76 يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون و%108 يف مناطق سيطرة احلكومة خالل الفرتة من يوليو/ تموز 

2018 وأبريل/ نيسان 2021.

يعد فرض الرضائب عىل الواردات التجارية أحد المصادر المهمة جلمع اإليرادات للحوثيني. ففي مارس/ آذار 2021، رفعت 
احلكومة.  مناطق سيطرة  من  القادمة  التجارية  الواردات  %50 عىل  إىل   30% من  اجلمركية  الرسوم  احلوثيني  سلطات 
وبحلول عام 2018، كانت احلكومة قد خفضت التعرفات اجلمركية عىل البضائع اليت تدخل الموائن واحلدود الربية اليت 
تسيطر عليها بنسبة %30، مما يعين أن الواردات التجارية خضعت لـ %70 فقط من التعرفة اجلمركية المطبقة سابًقا. 

ومع ذلك، حّصل احلوثيون الفارق %30، ما أدى فعليًا إىل محو أي أثر لهذا االنخفاض.]473]

https://www.eia.gov/opendata/qb.php?sdid=INTL.53-1-YEM-TBPD.A ،470] “أوبن داتا، ” إدارة معلومات الطاقة بالواليات المتحدة األمريكية، بدون تأريخ[

]471] “برنامج اإلنعاش االقتصادي وسبل العيش – اليمن، التقرير ربع السنوي، السنة المالية 2021 الربع الرابع 1 يوليو / تموز – 30 سبتمرب / أيلول 2021، ” الوكالة األمريكية 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00Z39G.pdf ،20 للتنمية الدولية، 9 نوفمرب / ترشين الثاين 2021، ص

]472] داكشيين روانثيكا وآخرون “التقرير النهايئ لفريق اخلرباء المعين باليمن )S / 2021/79(”، مجلس األمن التابع أللمم المتحدة، ص. 268/310، 25 يناير/ كانون الثاين 2021، 
https://reliefweb.int/report/yemen/final-report-panel-experts-yemen-s202179-enar

https://www.chathamhouse.org/2017/12/ye- ،2017 بيرت سالزبري، “اليمن: فوىض وطنية، وحكم محيل”، تشاتام هاوس، 20 ديسمرب / كانون األول  [473[
men-national-chaos-local-order-0/3-resources-revenue-and-incentives-spoil

https://www.eia.gov/opendata/qb.php?sdid=INTL.53-1-YEM-TBPD.A
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00Z39G.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/final-report-panel-experts-yemen-s202179-enar
https://www.chathamhouse.org/2017/12/yemen-national-chaos-local-order-0/3-resources-revenue-and-incentives-spoil
https://www.chathamhouse.org/2017/12/yemen-national-chaos-local-order-0/3-resources-revenue-and-incentives-spoil
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اليت  اجلمارك  احلوثيني، حّصلت هيئة  العامة يف مناطق  المالية  بالتطورات  دراية  المستوى عىل  رفيع  ووفًقا لمسؤول 
يسيطر عليها احلوثيون وفروعها ومراكزها اجلمركية إيرادات كبرّية من الرسوم اجلمركية،]474] وكشف المصدر أن ما يقرب 
ريال ُجمعت يف مناطق  600 مليار  أكرث من  أي   ،2021 الرسوم اجلمركية تُحّصل يوميًا يف عام  ريال من  من 1.7 مليار 
احلوثيني وحدها، أي أعىل بخمسة أضعاف من اإليرادات اجلمركية اليت ُجمعت عىل مستوى البالد قبل الرصاع الدائر واليت 

بلغت 112 مليار ريال.

ريااًل   250 اجلمريك من  الرصف  بمضاعفة سعر  اجلمركية  تعرفاتها  اليمنية  احلكومة  زادت   ،2021 تموز  يوليو/  أواخر  يف 
اليمنية  احلكومة  طبقت  ذلك،  وقبل  واألدوية.  والوقود  األساسية  األغذية  جانب  إىل  السلع  جلميع   500 إىل  للدوالر 
وسلطات األمر الواقع يف صنعاء سعر رصف موحد قدره 250 ريااًل للدوالر يف حسابها للرسوم اجلمركية. وال يزال سعر 
الرصف اجلديد المطبق حلساب الرسوم اجلمركية أقل بكثرّي من سعر الرصف يف السوق الموازية، والذي وصل إىل أدىن 
السياسات  أدت  احلكومة.  الثاين يف مناطق سيطرة  نوفمرب/ ترشين  أوائل  ريال يمين   1,700 التاريخية عند  مستوياته 
الرضيبية واجلمركية المزدوجة اليت سنتها أطراف الزناع إىل زيادة كبرّية يف التكاليف التشغيلية أللعمال التجارية اليت 
يتحملها المستهلك، األمر الذي أدى إىل تآكل جزء كبرّي من القوة الرشائية وزيادة تدهور الظروف المعيشية يف جميع 

أنحاء البالد.

حالة من عدم اليقني تحيط بالتحويالت املالية للمغرتبني يف ظل ترحيلهم من السعودية
منذ توقف غالبية صادرات النفط يف اليمن عام 2015، أصبحت التحويالت المالية من المغرتبني أكرب مصدر للنقد األجنيب 
المغرتبني  النقدية من  التحويالت  اليمنيني، وتأيت غالبية هذه  للماليني من  اليمن، ورشيان حياة مايل ال غىن عنه  يف 
اليمنيني العاملني يف السعودية. إال أن قياس هذه الظاهرة كميًا مسألة صعبة، فمن غرّي الواضح كم العدد اإلجمايل 
هناك  اليمنيني  العاملني  من  لكثرّي  الرسمية  غرّي  للطبيعة  نظرًا  وذلك  بها،  يقومون  اليت  التحويالت  ومقدار  للعمال 
وأيًضا للشبكات المالية اليت يتم من خاللها تحويل معظم أموالهم. ومن الصعب بنفس القدر قياس مدى تأثرّي جهود 
“سعودة” القوى العاملة يف المملكة عىل مدى العقد المايض من خالل فصل العمال غرّي المسجلني وفرض قوانني عمل 

تقييدية مزتايدة عىل العاملني اليمنيني واالقتصاد المحيل يف اليمن.

 2016 إىل   2012 الفرتة من  السعودية خالل  العاملني يف  اليمنيني  اخلليج عدد  العمل والهجرة يف  قّدر مرشوع أسواق 
والتنمية  البرشية  الموارد  2018. أفادت وزارة  إىل   2017 من  الفرتة  خالل  ألف   700 العدد إىل  ألف، وانخفض   800 بـ 
االجتماعية السعودية يف مارس/ آذار 2016 أن هناك ما مجموعه 722 ألف يمين مسجلني يعملون يف جميع القطاعات 
السعودية، إال أنها لم تنرش تقديرات ألعداد العاملني اليمنيني غرّي المسجلني. تشرّي تقديرات البنك المركزي اليمين للفرتة 
من 2014 إىل 2017، وتقديرات البنك الدويل لعام 2017، إىل أن التحويالت المالية ظلت ثابتة نسبيًا خالل هذه األعوام، 
وبلغت 3.4 مليار دوالر أمرييك تقريبًا. قّدرت احلكومة اليمنية مؤخرًا عدد العاملني اليمنيني يف المملكة بأكرث من مليوين 
يمين، يقومون بتحويل حوايل 8 مليارات دوالر أمرييك سنويًا إىل بالدهم. يُعتقد أن جائحة كورونا واإلغالق االقتصادي 
المصاحب لها يف السعودية قد أثرا بشكل كبرّي عىل قدرة اليمنيني يف جين األموال من أجل تحويلها إىل بالدهم، ويف هذا 
السياق، قّدرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية انخفاض التحويالت المالية إىل اليمن بمقدار 750 مليون دوالر خالل 

الفرتة بني عامي 2019 و2020.

ال تتوفر عن األمر أرقام دقيقة، لكن مساهمة تحويالت المغرتبني يف االقتصاد اليمين يجعل منها رافًدا اقتصاديًا ذي 
تموز وأغسطس/ آب 2021  بالصدمة والغضب يف يوليو/  اليمنيني  الكثرّي من  الوطين. شعر  الصعيد  أهمية كبرّية عىل 
عندما انترشت أنباء تفيد بأن السلطات السعودية آخذة بالتحرك نحو إنهاء عقود الموظفني اليمنيني إما بعد أن تنتهي 
العقود احلالية أو أن تُنهى عىل الفور. لكن لم يكن هناك سوى إجماع ضئيل عىل نطاق هذه التحركات وحجمها. أفادت 
بعض المصادر اإلخبارية أن إنهاء العقود ُطبق فقط عىل المناطق اجلنوبية وهي عسرّي والباحة ونجران وجزيان، وأنه من 
الممكن للعاملني الذين أُلغيت عقودهم البحث عن عمل آخر يف أماكن أخرى بالسعودية، يف حني تحدثت مصادر إخبارية 
أخرى عن تطهرّي أوسع يمتد حىت إىل إنهاء عقود سكن اليمنيني يف تلك المناطق. أشارت بعض التقارير إىل أن احلكومة 
بالتجزئة  البيع  العاملني الصحيني واألكاديميني، بينما أفادت تقارير أخرى بأن قطاع  السعودية بدت وكأنها تستهدف 
13 منظمة حقوقية يمنية  المملكة لوقف تلك اإلجراءات، قدمت  أيًضا. ومن أجل الضغط عىل  القرارات  بتلك  تأثر  قد 
ودولية التماًسا إىل جلنة األمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين يف نهاية أغسطس/ آب وظهرت تقارير تفيد برتاجع 

الرياض عن قرارها.

]474] مقابلة مع مسؤول رفيع يف ديسمرب / كانون األول 2021.

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-covering-19-25-february-2018-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-covering-19-25-february-2018-enar
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11448
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11448
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11448
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7471
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7471
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7471
https://gulfmigration.grc.net/saudi-arabia-some-estimates-of-non-nationals-by-country-of-citizenship-selected-countries-2017-2018/
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7471
https://socotrapost.com/economic/1967
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/11711
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/11711
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00Z39G.pdf
https://www.hrw.org/news/2021/08/31/saudi-arabia-yemeni-workers-risk-mass-forced-returns
https://riyadhpost.live/19641
https://riyadhpost.live/19641
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14850
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-58887676
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-58887676
https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-58968823
https://adennews.net/142619
https://euromedmonitor.org/en/article/4588/13-rights-groups-complain-to-UN-over-Saudi-Arabia%E2%80%99s-laying-off-1000s-of-Yemeni-workers
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العلن.  إىل  تصاريح  أي  تظهر  ولم  القضية  هذه  حيال  الصمت  واليمنيون  السعوديون  احلكوميون  المسؤولون  الزتم 
وتشرّي األدلة المتناقلة بقوة إىل أن العمال اليمنيني يف السعودية قد أُجربوا فعاًل عىل ترك وظائفهم، إال أن أعداد من 

أُنهيت خدماتهم أو من تمكنوا من العودة إىل العمل يف المملكة ال تزال غرّي واضحة.

رواتب�موظفي�القطاع�العام
واجه موظفو القطاع العام يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون درجات متفاوتة من التأخرّي يف الدفع وعدم الدفع 
لرواتبهم، فخالل األشهر السبعة األوىل من عام 2021 ُدفعت رواتبهم بشكل متقطع. يف تواريخ 12 يناير و3 أبريل و5 مايو 
و11 يوليو 2021، دفعت سلطات احلوثيني لموظفي اخلدمة المدنية راتب نصف شهر، أي ما يغطي الفرتة من منتصف 
فرباير إىل منتصف أبريل 2018. ومنذ نهاية عام 2021، ما يزال موظفو اخلدمة المدنية يف المناطق اليت يسيطر عليها 

احلوثيون مستحقني لرواتب أكرث من ثالث سنوات ونصف.

واصلت احلكومة اليمنية دفع رواتب منتظمة جلميع األفراد غرّي العسكريني الموجودين يف كشوف المرتبات العامة، رغم 
أن القيمة احلقيقية لهذه الرواتب تأثرت بشدة بسبب انخفاض قيمة الريال اليمين عىل مدار العام )انظر: “آثار التضخم: 
ارتفاع األسعار وتدهور مستويات المعيشة’(. يف الوقت ذاته، لم يستلم اجلنود يف المناطق العسكرية األوىل والثانية 
والثالثة والسادسة والسابعة رواتب منتظمة من احلكومة اليمنية عام 2021، وهو نفس احلال الذي كانت عليه الرواتب 
يف معظم فرتات عام 2020. أثر ذلك عىل الوحدات العسكرية يف محافظات عدن، وحلج، وأبني، والضالع ومعظمها تابعة 
للمجلس االنتقايل اجلنويب. ربط مسؤولون حكوميون، وغرّيهم، حجب هذه الرواتب باجلهود المتوقفة بشأن تنفيذ اتفاق 
الرياض وتحديًدا البنود اليت تدعو إىل دمج العسكريني واألمنيني التابعني للمجلس االنتقايل يف وزاريت الدفاع والداخلية، 

وانسحاب الوحدات العسكرية األخرى واألسلحة الثقيلة من عدن.]475]

العقوبات األمريكية ضد الحوثيني واألطراف املوالية لهم

اخلارجية  وزارة  أعلنت  ترامب،  دونالد  األمرييك  الرئيس  عهد  من  األخرّية  األيام  أي يف   ،2021 الثاين  كانون  يناير/   10 يف 
األمريكية أن جماعة احلوثيني المسلحة ستُصنف كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتبارًا من 19 يناير/ كانون الثاين أي قبل يوم 
واحد من تنصيب الرئيس جو بايدن.]476] سيسمح تصنيف احلوثيني كمنظمة إرهابية أجنبية عىل سبيل المثال ال احلرص 
للمحاكم األمريكية بمقاضاة أي مؤسسات، أو منظمات، أو أفراد أمريكيني، أو غرّي أمريكيني يشتبه يف تقديمهم “دعًما 
ماديًا” للحوثيني، ويعرف الدعم المايل تعريًفا واسًعا ليشمل اخلدمات، أو الموارد، أو المشورة، أو أي مساعدات أخرى. يف 
نفس اليوم الذي دخل فيه تصنيف احلوثيني كمنظمة إرهابية أجنبية حزي التنفيذ، أضاف مكتب مراقبة األصول األجنبية 
التابع لوزارة اخلزانة األمريكية ثالثة من قادة احلوثيني إىل قائمة عقوباته اخلاصة باألفراد المحددين بشكل خاص وهم 
زعيم احلوثيني عبدالملك احلويث، والمسؤول احلويث البارز عبدالله يحىي احلاكم والقائد العسكري احلويث عبداخلالق احلويث.

رسعان ما استنكرت اجلهات الفاعلة الدولية، بما يف ذلك وكاالت األمم المتحدة وأعضاء الكونغرس األمرييك، تصنيف 
احلوثيون،  عليها  يسيطر  اليت  المناطق  يف  اإلنسانية  اجلهود  سيعرقل  أنه  زاعمني  أجنبية،  إرهابية  كمنظمة  احلوثيني 
حيث يقيم غالبية السكان اليمنيني، ومعظم المحتاجني إىل المساعدة. ويف منتصف فرباير/ شباط، ألغت إدارة بايدن 

التصنيف.]477]

]475]“اليمن.. االحتجاجات تطارد حكومة المناصفة يف عدن والمجلس االنتقايل يركب الموجة ]عريب[”، اجلزيرة، 3 مارس / آذار aljazeera.net/news/2021/3/14 ،2021/اليمن-
االحتجاجات-تالحق-احلكومة

https://2017-2021.state.gov/terrorist-desig- ،2021 476] مايكل بومبيو، “تصنيف أنصار الله يف اليمن كمنظمة إرهابية”، وزارة اخلارجية األمريكية، 10 يناير / كانون الثاين[
nation-of-ansarallah-in-yemen/index.html

https://apnews.com/article/joe-biden-donald-trump-civil- ،2021 477] زيك ميلر، “بايدن يلغي تصنيف احلوثيني كمنظمة إرهابية”، أسوشيتد برس، 6 فرباير / شباط[
.wars-yemen-d17b50e3995827838a19fb8bd09e9f64

https://www.hrw.org/news/2021/08/31/saudi-arabia-yemeni-workers-risk-mass-forced-returns
http://aljazeera.net/news/2021/3/14
http://state.gov/terrorist-designation-of-ansarallah-in-yemen/index.html
http://state.gov/terrorist-designation-of-ansarallah-in-yemen/index.html
https://apnews.com/article/joe-biden-donald-trump-civil-wars-yemen-d17b50e3995827838a19fb8bd09e9f64
https://apnews.com/article/joe-biden-donald-trump-civil-wars-yemen-d17b50e3995827838a19fb8bd09e9f64
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استمر مكتب مراقبة األصول األجنبية يف إضافة شخصيات حوثية بارزة إىل قائمة عقوباته اخلاصة باألفراد المحددين 
وأوالده  سويد  حزيران رشكة  يونيو/  إعالن  أضاف  حيث  حزيران،  ويونيو/  أيار  ومايو/  آذار  مارس/  يف  خاص  بشكل 

للرصافة واليت كانت حىت ذلك احلني أكرب شبكة رصافة وتحويالت يف اليمن، وتتمتع بانتشار دويل واسع.]478]

تسهيل  خالل  من  احلوثيني  من  اليمن  يف  البارزة  المالية  اجلهات  من  واحدة  باعتبارها  وأوالده  سويد  رشكة  استفادت 
المعامالت المالية للجماعة. لكن بعد هذا التصنيف، أوقفت العديد من األرس التجارية الكبرّية والمستوردين عالقاتهم 
التجارية مع رشكة سويد، ما أدى إىل خسائر كبرّية وتقويض نفوذ الرشكة عىل سوق رصف العمالت األجنبية. ومع نهاية 
عام 2021، كانت الرشكة ال تزال تعمل إىل حد كبرّي، حيث لم تتأثر شبكات تحويل األموال عىل مستوى البالد إىل حد كبرّي.

يف نوفمرب/ ترشين الثاين، فرض مجلس األمن التابع أللمم المتحدة أيًضا عقوبات عىل ثالثة من كبار قادة احلوثيني، بمن 
فيهم صاحل مسفر الشاعر، الذي فرضت وزارة اخلزانة األمريكية عقوبات عليه أيًضا بعد ذلك بوقت قصرّي.

تطورات�تطبيق�نظام�الريال�اإللكتروني
النقدي،  غرّي  اإللكرتوين  الريال  اسرتاتيجيته الستخدام  توسيع  بصنعاء  اليمين  المركزي  البنك  واصل   ،2021 عام  خالل 
حيث سمح لمزيد من البنوك والمؤسسات المالية غرّي المرصفية بإنشاء منصات مالية رقمية وتكنولوجيا مالية إلدارة 
وتقديم خدمات الريال اإللكرتوين والدفع اإللكرتوين. وخالل الربع األول من عام 2021، منح البنك تراخيص لمرصف اليمن 
البحرين الشامل وبنك اليمن الدويل لتقديم خدمات النقود اإللكرتونية، كما سمح لرشكة وي نت WeNet بتشغيل نظام 
تسوية المدفوعات بني البنوك والمحافظ اإللكرتونية. كما ُسمح لبنك التسليف التعاوين الزراعي )كاك بنك( بتحصيل 

اإليرادات العامة بالريال اإللكرتوين نيابة عن مصلحة اجلمارك.

عالوة عىل ذلك، نفذت سلطات احلوثيني مرشوًعا انتقاليًا العتماد نظام دفع إلكرتوين تقوده الدولة لرصف رواتب القطاع 
العام. ففي 28 نوفمرب/ ترشين الثاين، أصدرت وزارة المالية بصنعاء التعميم رقم 28 لسنة ]479]2021 لتنفيذ المرشوع. 
ويف أوائل عام 2022، أصدرت الوزارة التعميم رقم 1 لعام 2022 لدفع راتب النصف األول من أبريل 2018 جلميع الموظفني 
احلكوميني يف جميع المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون.]480] وتم الدفع إلكرتونيًا عن طريق كاك بنك والهيئة العامة 
للربيد والتوفرّي الربيدي. وسمح نظام المعامالت الذي تبناه احلوثيون )احلكومة -األفراد )G2P(( للموظفني احلكوميني 
برصف الرواتب رقميًا، ومع ذلك ما يزال نجاح هذه اخلطوة محدوًدا، حيث ما يزال النقص يف السيولة دون معاجلة، كما 
أنه ال توجد نقاط وصول مالئمة أو شبكات وكالء موثوقة لضمان وصول العمالء إىل خدمات إيداع وسحب النقد. كما 
لم يكن هناك سوى القليل من احلوافز أو لم يكن هناك حوافز عىل اإلطالق للتجار والرشكات اللستثمار يف خدمات الدفع 

اإللكرتوين.

االتصاالت: خروج مجموعة إم يت إن مين وسط جدل كبري

إن  يت  إم  مجموعة  إفريقيا  جنوب  يف  اجلنسيات  متعددة  االتصاالت  رشكة  أعلنت   ،2021 الثاين  ترشين  نوفمرب/  يف 
)MTN Group( انسحابها المخطط له من اليمن، بعد نقل ملكية حصتها )82.8%( يف إم يت إن يمن إىل رشكة إمرّيالد 
إنرتناشونال انفستمنت.]481] نقل الملكية هذا يعين إغالق مرشوع مجموعة MTN يف اليمن بعد أن ثبتت نفسها كواحدة 
من أكرب رشكات االتصاالت العاملة يف البالد، وبلغ عدد مشرتكيها 4.7 مليون مشرتك. اتُخذ هذا القرار بعد عدة سنوات 
من اخلسائر المالية خالل الرصاع. كما ورد يف مذكرة السياسات اليت تدرس تأثرّي احلرب عىل قطاع االتصاالت يف اليمن، 

https://home.treasury. ،2021 اخلزانة تفرض عقوبات عىل القادة العسكريني الرئيسيني لميليشيا أنصار الله يف اليمن”، وزارة اخلزانة األمريكية، 2 مارس / آذار“  [478[
https://home.treasury.gov/ ،2021 تحديث قائمة المواطنني المحددين بشكل خاص”، وزارة اخلزانة األمريكية، 20 مايو / أيار”;gov/news/press-releases/jy0043

policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210520_33#:~:text=The following individuals have been,Yemen; DOB 1979; alt; “تصنيفات 
مكافحة اإلرهاب؛ عمليات التعيني واإلزالة من التصنيفات المتعلقة بإيران؛ عمليات التعيني واإلزالة من التصنيفات المتعلقة بسوريا، “وزارة اخلزانة األمريكية، 10 يونيو / حزيران 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210610 ،2021; “نرشة اليمن االقتصادية: التأثرّي المحدود للعقوبات األمريكية 
https://sanaacenter.org/publica- ،2021 17 ديسمرب / كانون األول  عىل الشبكات المالية للحوثيني”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء،

tions/analysis/16015

]479] تمت مشاركة مسودة التعميم مع مركز صنعاء يف يناير/ كانون الثاين 2022.

 https://sa24.co/show14954669.html ،2022 480] “وزارة المالية تصدر تعميًما برصف نصف راتب جلميع موظفي الدولة”، صحافة 24، 2 يناير/ كانون الثاين[

https://www.mtn.com/mtn-group-progresses-with- ،2021 481] “مجموعة إم يت إن تسرّي يف تبسيط محفظتها االستثمارية باخلروج من اليمن، ” إم يت إن، 18 نوفمرب[
/the-simplification-of-its-portfolio-with-exit-from-yemen

https://sanaacenter.org/publications/analysis/16015
https://sanaacenter.org/publications/analysis/16015
https://sanaacenter.org/publications/analysis/16015
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/12721
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/12721
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0043
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210520_33#
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0043
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210520_33#
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210610
https://sanaacenter.org/publications/analysis/16015
https://sanaacenter.org/publications/analysis/16015
https://sa24.co/show14954669.html
https://www.mtn.com/mtn-group-progresses-with-the-simplification-of-its-portfolio-with-exit-from-yemen/
https://www.mtn.com/mtn-group-progresses-with-the-simplification-of-its-portfolio-with-exit-from-yemen/
https://www.mtn.com/mtn-group-progresses-with-the-simplification-of-its-portfolio-with-exit-from-yemen/
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تسبب الرصاع يف خسائر مالية مبارشة تقدر بنحو 4.1 مليارات دوالر لقطاع االتصاالت.]482] هناك عامل آخر وراء خروج 
أموال  استخراج  االتصاالت ومحاولة  احلوثيني يف تسييس قطاع  احلكومة وسلطات  استمرار  إن وهو  إم يت  مجموعة 

إضافية من رشكات االتصاالت، كما تم تجاهل نداءات قطاع االتصاالت لكال اجلانبني للكف عن مثل هذه الممارسات.

يف النهاية، قررت إم يت إن يمن أن الوقت قد حان لتقليص خسائرها. أثار القرار الذي اتخذته المجموعة ببيع عملياتها 
بتسهيل من  للحوثيني  انفستمنت هي واجهة  إنرتناشونال  إمرّيالد  بأن رشكة  تكهنات  المحلية، مع  الصحافة  جداًل يف 
العمانيني. ووفًقا لمجموعة إم يت إن، “إمرّيالد هي رشكة تابعة لمركز الزبرّي اللستثمار، إحدى الرشكات التابعة لمؤسسة 
الزبرّي، وهي المساهم باحلصة األقل يف رشكة إم يت إن يمن” ومؤسسة الزبرّي هي مجموعة أعمال عمانية تعمل يف العديد 
من القطاعات، بما يف ذلك الطاقة والتمويل والعقارات والضيافة والفنون والتعليم.]483] وأشار تحقيق أجرته الوحدة 
االقتصادية يف مركز صنعاء إىل أن رشكة إمرّيالد ليس لديها سجل تجاري وال سجل ترخيص إلثبات ارتباطها المزعوم 

برشكة الزبرّي. كما تشرّي المعلومات المتاحة إىل أن رشكة إمرّيالد لم تكن موجودة قبل استحواذها عىل إم يت إن يمن.

https://sanaacenter.org/publications/ ،2021 482] منصور البشرّيي، “آثار احلرب عىل قطاع االتصاالت يف اليمن”، إعادة تصور اقتصاد اليمن، 11 يناير / كانون الثاين[
main-publications/12721

/https://zubaircorp.com/en ،483] “قصة الزبرّي”، مؤسسة الزبرّي، بدون تأريخ[

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/12721
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/12721
https://zubaircorp.com/en/
https://zubaircorp.com/en/


شارك يف إعداد هذا اإلصدار من تقرير اليمن )حسب الرتتيب األبجدي باللغة اإلنجلزيية(: رايان 

بييل، كييس كومبس، عيل الديلمي، ميساء شجاع الدين، توفيق اجلند، أندرو هاموند، خديجة 

هاشم، عبد الغين اإلرياين، ماجد المذحيج، فارع المسلمي، إلهام عمر، سبنرس أوسربغ، غيداء 

الرشيدي، سوزان سيفريد، نيد وايل، إىل جانب الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء.
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