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إىل مرحلة جديدة من حرب  البالد  انتقلت  اليمن، حيث  للحرب يف  بأحداث شكلت منعطًفا جديًدا  المايض  العام  تمزّي 
اقتصادية مع تدين أعمال العنف نسبيًا منذ توقيع الهدنة بني طريف الزناع يف أبريل/ نيسان وإىل ما بعد انتهاء رسيانها 
يف أكتوبر/ ترشين األول وما صاحب ذلك من انخفاض يف أعداد الضحايا. ُشكل مجلس تنفيذي أعىل جديد يضم ثمانية 
أعضاء ونُقلت إليه السلطة والصالحيات الرئاسية للحكومة المعرتف بها دوليًا. ورغم تأدية أعضائه اليمني الدستورية، 
المناطقي  التوتر  فتيل  نزع  أو  للحوثيني  المناهض  التحالف  داخل معسكر  الداخلية  الصدوع  رأب  المجلس يف  فشل 
بشكل  االنخراط  المتحدة  العربية  اإلمارات  أعادت  األخرية.  السنوات  البالد  الذي شهدته  االقتصادي  التدهور  ومعاجلة 
بانفصال  المطالب  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  وأبرزها  لها،  تعمل كوكالء  اليت  المسلحة  اجلماعات  اليمن عرب  كامل يف 
العربية  المملكة  تواصل  جهتها،  من  اليمن.  من جغرافيا جنوب  كبري  جزء  بسط سيطرته عىل  نجح يف  والذي  اجلنوب، 
السعودية محادثاتها مع جماعة احلوثيني، رغم النتائج غري المحمودة اليت قد تنجم عن استعدادها لتهميش احلكومة 
الرشعية ونفض يديها من الرصاع. من جانبها، تستمر جماعة احلوثيني يف ترسيخ سطوتها يف المناطق الشمالية الغربية 
المكتظة بالسكان، ولم تمنعها التحديات اليت تواجهها يف مجاالت االقتصاد واحلوكمة من مواصلة مرشوع بناء وإدارة 
دولة ثيوقراطية محافظة تقوم عىل تقويض حقوق المرأة ومصادرة أراض المدنيني. ال يتضح بعد ما إذا كان التوصل 
إىل اتفاق مع احلوثيني أمرًا وارًدا يف هذه المرحلة قد يجنب البالد مزيد من الترشذم واالنقسام، إال أن نجاح الهدنة نسبيًا 
واستمرار قنوات احلوار قد تكون مؤرشًا عىل التشبث بالتفاوض والوساطة كحل بديل لواقع العنف المرير الذي اكتوت 

به البالد خالل العقد المايض.

الشكل 1. المناطق اخلاضعة لسيطرة مختلف األطراف المنخرطة يف الزناع 
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اجلدول الزمين ألهم األحداث عام 2022

يناير 

طرد احلوثيني عىل أيدي قوات العمالقة المدعومة إماراتيًا من المناطق الشمالية الغربية لمحافظة شبوة والمناطق اجلنوبية 	 
النفط والغاز  أيديهم عىل حقول  لمحافظة مأرب، األمر الذي أفشل مساعي احلوثيني يف االستيالء عىل مدينة مأرب ووضع 

القريبة منها. 

استهداف احلوثيني لمطار أبوظيب ومنشأة نفطية يف اإلمارات بالصواريخ البالستية والطائرات المسرّية، مما أسفر عن مقتل 	 
ثالثة مدنيني، يف هجوم يعد األول من نوعه منذ عام 2018. شن احلوثيون بعدها هجمتني، لكنهما لم تسفرا عن أي أرضار تذكر. 

فرباير 

تفاقم المشاكل االقتصادية اليت يعاين منها الشعب اليمين يف جميع أنحاء البالد نتيجة اندالع احلرب الروسية -األوكرانية وما 	 
صاحبها من ارتفاع يف أسعار النفط، والقمح، والسلع األساسية األخرى يف السوق العالمية. أثرت هذه األزمة عىل اليمن بشكل 

خاص كونه يستورد معظم احتياجاته من القمح من روسيا وأوكرانيا.

مارس 

تصعيد احلوثيني هجماتهم عىل المنشآت النفطية السعودية ما أدى إىل تراجع اإلنتاج يف أحد مصايف تكرير النفط لفرتة مؤقتة. 	 

توقيع مذكرة تفاهم بني سلطات احلوثيني واألمم المتحدة لتفريغ 1.1 مليون برميل من النفط اخلام من ناقلة النفط اليمنية 	 
المتهالكة “صافر” اليت ترسو قبالة سواحل احلديدة. 

تنظيم السعودية لمؤتمر يف الرياض عىل مدى أسبوع كامل يهدف إلجراء مشاورات مع القيادات السياسية اليمنية.	 

أبريل	 

إعالن المبعوث األممي إىل اليمن هدنة بني طريف الرصاع لمدة شهرين.	 

تشكيل مجلس قيادة رئايس تحت رعاية اإلمارات والسعودية، ليحل محل الرئيس عبدربه منصور هادي. 	 

تعهد السعودية واإلمارات بتقديم كل منهما مليار دوالر أمرييك كدعم مايل للحكومة المعرتف بها دوليًا، إضافة إىل مليار دوالر 	 
أمرييك تعهدت به السعودية لدعم المشاريع التنموية واسترياد المحروقات. 

مايو 

فتح مطار صنعاء واستئناف الرحالت التجارية بني صنعاء وعّمان بموجب اتفاقية الهدنة اليت رعتها األمم المتحدة.	 

يونيو 

تجديد الهدنة لشهرين إضافيني رغم استمرار اخلالف حول إعادة فتح الطرق المؤدية إىل مدينة تعز القابعة تحت حصار فرضه 	 
احلوثيون. 

الرياض تتعهد بتقديم دعم مايل بقيمة 400 مليون دوالر أمرييك لتمويل مشاريع التنمية وبمنح من المشتقات النفطية بقيمة 	 
200 مليون دوالر، لدعم استقرار قيمة الريال اليمين ومنع تراجعه يف المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة. 

يوليو 

نجاة قائد قوات األمن اخلاصة الموالية حلزب اإلصالح يف شبوة، من محاولة اغتيال نفذها أفراد من قوات دفاع شبوة المدعومة 	 
إماراتيًا، إبان اندالع المعركة بني الطرفني للسيطرة عىل المحافظة. 

أغسطس 

طرد ألوية القوات الموالية إللصالح من شبوة عىل أيدي ألوية العمالقة المدعومة من اإلمارات وقوات دفاع شبوة المدعومة 	 
من المجلس االنتقايل اجلنويب، األمر الذي أدى إىل نشوء أزمة داخل مجلس القيادة الرئايس.

موافقة طريف الرصاع عىل تجديد الهدنة لشهرين إضافيني رغم محاولة احلوثيني االستيالء عىل آخر طريق رئييس اىل تعز واقع 	 
تحت سيطرة احلكومة.

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/march-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/april-2022
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/may-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/july-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/august-2022
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القاعدة يف 	  تنظيم  اإلرهاب ضد عنارص  بحملة مكافحة  إطار ما وصفته  أبني يف  اجلنويب يف  االنتقايل  المجلس  انتشار قوات 
المحافظة، إال أنها -إضافة لذلك -أجربت الوحدات الموالية إللصالح عىل اخلروج من أبني، يف مخالفة لتوجيهات رئيس مجلس 

القيادة الرئايس رشاد العليمي.

استمرار تأثري السيول المدمرة عىل مختلف مناطق اليمن مما أسفر عن ترضر ما ال يقل عن 51 ألف أرسة منذ أبريل/ نيسان 	 
.2022

سبتمرب 

من 	  إللصالح  الموالية  القوات  بخروج  مطالبًا  والمهرة  حرضموت  شوارع  يف  المتظاهرين  يحشد  اجلنويب  االنتقايل  المجلس 
المنطقة العسكرية األوىل يف سيئون.

يف 	  الرئيسية  معاقلهم  من  القاعدة  مسليح  طرد  إىل  الرامية  احلكومية  والقوات  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  عمليات  استمرار 
محافظة أبني.

أكتوبر

انهيار الهدنة بعد فشل أطراف الرصاع يف التوصل إىل اتفاق حول آلية دفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح الطرق. رغم 	 
انتهائها، لم تشهد اجلبهات أي تصعيد أو استئناف للمواجهات العسكرية. 

من 	  المدعوم  االنتقايل  المجلس  تحركات  لمواجهة  صفوفها  تنظيم  يف  ترشع  السعودية  من  المدعومة  احلرضمية  القبائل 
اإلمارات. 

رئيس مجلس القيادة الرئايس رشاد العليمي يشارك يف مؤتمر األمم المتحدة للمناخ المنعقد يف رشم الشيخ بمرص يف إطار 	 
جولة خارجية استغرقت أسبوعني تخللتها زيارة لكل من مقر اجلمعية العامة أللمم المتحدة يف نيويورك، واإلمارات، واألردن، 

واجلزائر.

ناقالت 	  لتهديد وإخافة  اليمن  الموائن يف جنوب  المسرّية والصواريخ عىل  بالطائرات  الهجمات  احلوثيون يشنون سلسلة من 
النفط، مما فاقم األزمة االقتصادية اليت تعاين منها احلكومة. 

ظهور تقارير عن محادثات رسية بني السعودية واحلوثيني، استُهلت بمناقشات حول تبادل األرسى.	 

نوفمرب 

اليت 	  النفط يف حرضموت وشبوة،  أعقاب هجماتهم عىل موائن تصدير  إرهابية، يف  احلوثيني منظمة  احلكومة تصنف جماعة 
استمرت خالل شهر نوفمرب/ ترشين الثاين. 

موافقة صندوق النقد الدويل عىل منح البنك المركزي يف عدن 300 مليون دوالر أمرييك، وتقديم الواليات المتحدة التسهيالت 	 
إليداع هذه المنحة عرب البنك االحتياطي الفيدرايل.

السعودية واإلمارات توافقان عىل اإلفراج عن الدعم المايل الذي تعهدتا به يف شهر أبريل/ نيسان، وصندوق النقد العريب يوقع 	 
اتفاقية مع احلكومة اليمنية بقيمة مليار دوالر أمرييك لدعم برنامج اإلصالح االقتصادي.

ديسمرب 

الرئايس 	  الرئايس يقيض نحو أسبوعني يف عدن للمرة األوىل منذ أشهر، بينما تجنب أعضاء المجلس  القيادة  رئيس مجلس 
اآلخرون زيارة العاصمة المؤقتة يف ظل توترات داخلية بينهم وتحكُّم المجلس االنتقايل اجلنويب بالوضع األمين، ومخاوف أخرى 

تتعلق بهجمات احلوثيني بالطائرات المسرّية. 

طارق صاحل، عضو مجلس القيادة الرئايس وقائد قوات المقاومة الوطنية، يعزز من مكانته كوريث ألرسة الرئيس السابق عيل 	 
عبدالله صاحل ويرتأس احتفاالت إلحياء ذكرى مقتله.

افتتاح مطار المخا يعزز أهمية قوات المقاومة الوطنية المدعومة من اإلمارات تحت قيادة طارق صاحل، اليت تتوىل حراسة جزًءا 	 
مهًما من سواحل البحر األحمر.

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022
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معركة السيطرة عىل مأرب

يف مطلع عام 2022، كان الرصاع بني جماعة احلوثيني المسلحة واحلكومة المعرتف بها دوليًا يمر بمنعطف حرج، نتيجة 
رادع  الهجمات دون  تلك  السنوات األخرية. استمرت  المتواصلة عىل مدينة مأرب يف  احلوثيني هجماتها  تصعيد قوات 
لعدة أشهر، وبدا أن احلرب تدخل مرحلة احلسم حني أوشكت اجلماعة عىل اخرتاق صفوف احلكومة واالستيالء عىل آخر 
معقل أللخرية يف شمال اليمن.]1] كانت اجلماعة تهدف اللستيالء عىل حقول النفط والغاز يف مأرب لتأمني مصدر إيرادات 
مستدامة لها تؤهلها لتنفيذ مرشوع إقامة دولة بحكم األمر الواقع، إال أن التدخل الرسيع للقوات المدعومة من اإلمارات 
خالل فصل الشتاء نسف هذه اخلطط. فبعد انسحابها من اخلطوط األمامية عىل ساحل البحر األحمر يف نوفمرب/ ترشين 
الثاين 2021، توجهت ألوية العمالقة إىل شبوة وشنت هجوًما مضاًدا عىل قوات احلوثيني أوائل كانون الثاين/يناير. يف 
رقعة  ووسعت  اجلنوبية،  شبوة  محافظة  من  -احلوثيني  جوية  بغارات  -مدعومة  العمالقة  ألوية  طردت  أسابيع،  ظرف 
الذي تقوده  التحالف  الضاربة واألكرث فاعلية يف  القتالية  القوة  لتظهر  والبيضاء،  أجزاء من جنوب مأرب  إىل  المعركة 

السعودية. بحلول أواخر يناير/ كانون الثاين، استتب االستقرار بشكل كبري عىل اخلطوط األمامية يف محيط مأرب.]2]

الشكل 2. ذروة هجوم احلوثيني عىل مأرب

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-af- ،2021 بعد البيضاء، بداية نهاية اللعبة يف شمال اليمن؟« مجموعة األزمات الدولية، 14 أكتوبر/ترشين األول“
[1[ 

 rica/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b84-after-al-bayda-beginning-endgame-northern-yemen

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/ ،2022 تطورات احلرب - تقرير اليمن - يناير وفرباير 2022،” مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 1 أبريل/نيسان“ 
[2[

jan-feb-2022/17277

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b84-after-al-bayda-beginning-endgame-northern-yemen
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b84-after-al-bayda-beginning-endgame-northern-yemen
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b84-after-al-bayda-beginning-endgame-northern-yemen
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2022/17277
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2022/17277
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شكل رهان احلوثيني اخلارس اللستيالء عىل مأرب نقطة تحّول يف الرصاع، فحىت تلك اللحظة، اكتنف تحركات احلوثيني 
وخطاباتهم كثري من الغموض حول مطامعهم يف توسيع مناطق نفوذهم، وما إذا كانوا يسعون يف النهاية إىل إخضاع 
البالد بأكملها تحت حكمهم. ورغم أن التحالف المناهض للحوثيني ترشذم نتيجة التنافس واخلالفات الداخلية وكان غري 
مستعد أو غري قادر عىل خوض مواجهات يف ساحة القتال، إال أن هجمات احلوثيني المتكررة عىل مأرب ومواجهاتهم مع 
ألوية العمالقة تسببت بخسائر كبرية يف صفوف اجلماعة، ما أدى لوأَد أحالمها يف توسيع مناطق نفوذها رسيًعا. ومع 
فشلهم يف وضع أيديهم عىل البنية التحتية للنفط والغاز يف مأرب، اضطر احلوثيون للتخيل عن فكرة السيطرة عىل هذه 
المنشآت كمصدر مهم محتمل إلليرادات، والبحث عن موارد يف مناطق أخرى لدعم اقتصادهم المتعرث وتمويل آلة احلرب. 
بالتايل، اتخذ الرصاع اآلن منىحً مختلًفا ما بني حرب اقتصادية، وُهدن متعرثة، ومفاوضات مسمومة، واستمرار أعمال 

العنف المستهَدفة عىل مستوى متدين.

كان االنتشار الناجح أللوية العمالقة إيذانًا بعودة االنخراط اإلمارايت المكثف يف اليمن. إذ أنهى هذا االنتشار فرتة الهدوء 
القوات  -تقدم  -حينها  وأُوقفت   ،2018 عام  ستوكهولم  اتفاق  إبرام  منذ  استمرت  اليت  واحلوثيني  اإلمارات  بني  النسيب 
المقبول  الرئييس  المحاور  -بصفتها  ُعمان  احلديدة. توسطت  باتجاه  األحمر  البحر  التحالف عىل ساحل  المدعومة من 
لدى احلوثيني -يف هدنة شفهية مع اإلماراتيني لوقف إطالق النار، إال أن هذه الهدنة انهارت فجأة عىل إثر اندالع المعارك 
اإلماراتية  العاصمة  يف  نفطية  ومنشأة  أبوظيب  مطار  استهداف  عرب  للرد  احلوثيون  سارع  مأرب.  محيط  يف  القتالية 
بالصواريخ والطائرات المسرّية، يف هجمات تُعد األوىل من نوعها منذ 2018. ويف مارس/ آذار، قصف احلوثيون مستودًعا 
للنفط يف مدينة جدة السعودية، قبل أيام من فعاليات سباق الفورموال 1.]3] رًدا عىل ذلك، شن التحالف غارات جوية 

مكثفة بلغت أعىل مستوياتها منذ أشهر. 

النهاية لهيمنة حزب اإلصالح. كان  فضاًل عن ذلك، شكل نرش ألوية العمالقة والنجاحات الرسيعة اليت حققتها بداية 
األخري يتمتع بنفوذ كبري من خالل نائب الرئيس عيل محسن األحمر، ونرش أعداًدا كبرية من القوات الموالية له يف جبهات 
ارتباط هذا  أمد طويل عىل خلفية  منذ  القائم  اإلصالح  اإلمارات عداءها حلزب  واصلت  أخرى،  مأرب وشبوة. من جهة 
احلزب اإلسالمي بجماعة اإلخوان المسلمني، وأدى التوسع الهائل يف دعم أبوظيب لوكالئها اليمنيني، وال سيما المجلس 
االنتقايل اجلنويب االنفصايل، إىل تغيري موازين القوى بني الرشكاء المحليني للتحالف وزرع بذور مزيد من العنف األهيل.]4]

 حسن عمار، جريوم بوجمري، وجون غامربيل، »المتمردون اليمنيون يهاجمون مستودًعا للنفط يف مدينة جدة السعودية اليت تستضيف سباق الفورموال 1،« أسوشيتد برس، 
[3[

 https://apnews.com/article/business-sports-united-arab-emirates-saudi-arabia-yemen-a0673736ceddfd5f498deb16a4254d64 ،2022 26 مارس/آذار

https://www.reuters.com/world/middle-east/clashes-oil- ،2022 االشتباكات يف شبوة تضع المجلس الرئايس اجلديد تحت االختبار”، رويرتز، 11 أغسطس/آب“ 
[4[

 /rich-shabwa-test-yemens-new-presidential-council-2022-08-11

https://apnews.com/article/business-sports-united-arab-emirates-saudi-arabia-yemen-a0673736ceddfd5f498deb16a4254d64
https://www.reuters.com/world/middle-east/clashes-oil-rich-shabwa-test-yemens-new-presidential-council-2022-08-11/
https://www.reuters.com/world/middle-east/clashes-oil-rich-shabwa-test-yemens-new-presidential-council-2022-08-11/
https://www.reuters.com/world/middle-east/clashes-oil-rich-shabwa-test-yemens-new-presidential-council-2022-08-11/
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مجلس القيادة الرئايس

لم تُنذر بداية عام 2021 باخلري مع استهداف احلوثيني مطار عدن حني كان أعضاء احلكومة المعرتف بها دوليًا -المشكلة 
تعزيز  المؤقتة يف  العاصمة  إىل  احلكومة  عودة  تسهم  لم  متنها.]5]  كانوا عىل  اليت  الطائرة  من  -يرتجلون  حينها  حديثًا 
الوحدة المؤسسية أو إجراء اإلصالحات االلزمة لمعاجلة التدهور االقتصادي واألوضاع المأساوية يف ميدان المعركة. ويف 
ظل ضعف أداء احلكومة، فكرت األطراف الداعمة للحكومة الرشعية يف تبين سياسات جديدة عام 2022 ترعى مصاحلها 
عىل أفضل وجه من خالل االعتماد عىل القوات العسكرية المهيمنة عىل األرض. أبدى السعوديون استعداًدا للميض بعيًدا 
عن دائرة الرصاع. كان يُنظر للرئيس عبدربه منصور هادي )ولفرتة طويلة( كزعيم غري كفؤ وواهن عىل نحو مزتايد مع 
تراجع صحته، كما أن المرحلة االنتقالية اليت توالها لم تأخذ بعني االعتبار بقائه يف منصبه كرئيس كل هذه المدة لنحو 
عقد من الزمان. فشل هادي يف القضاء عىل االنقسامات داخل حكومته اليت فقدت السيطرة عىل مساحات شاسعة من 
األرايض لصاحل احلوثيني، وقىض معظم فرتة واليته يف المنفى القرسي.]6] وبالتايل، ترسبت الرشعية من يد احلكومة مع 

طول فرتة بقائه يف السلطة.

الرياض إلجراء مشاورات، وبعد  اليمنية إىل  القيادات   2022 آذار  عىل هذا األساس، استدعت السعودية أواخر مارس/ 
سلسلة من المحادثات الرسيعة خلف الكواليس، أعلن التحالف يف الساعات األوىل من صباح 7 أبريل/ نيسان تشكيل 
مجلس قيادة رئايس مؤلف من ثمانية أعضاء، برعاية مجلس التعاون اخللييج. َمنح المجلس الرئايس، الذي ترأسه وزير 
بمن فيهم عيدروس  البارزين،  العسكريني  القادة  لعدد من  أدوارًا وصالحيات جديدة  العليمي،  األسبق رشاد  الداخلية 
الزُبيدي )زعيم المجلس االنتقايل اجلنويب( وطارق صاحل )قائد قوات المقاومة الوطنية(. ظاهريًا، ُصوِّر المجلس المشكل 
حديثًا كهيئة تنفيذية ُعليا تُمثل كافة األطياف اليمنية، إال أن الهدف من تشكيله كان اجلمع بني وكالء السعودية واإلمارات 
يف معسكر واحد، بما يسمح للدولتني اخلليجيتني التحكم بمجريات احلرب وتنسيق المفاوضات عىل نحو أفضل ورسم 

مستقبل اليمن.]7]

https://www.reuters.com/ ،2020 محمد مخشف، »مقتل 22 يف هجوم عىل مطار عدن عقب هبوط طائرة تقل وزراء احلكومة اجلديدة »، رويرتز، 30 ديسمرب/كانون األول
[5[

 article/us-yemen-security-idUSKBN29413E

https://www.reuters.com/world/middle-east/factional-cha- ،2022 العرثات والفوىض بني فصائل احلكومة تطيح بالرئيس اليمين هادي”، رويرتز، 7 أبريل/نيسان“
[6[ 

 /os-missteps-brought-down-yemen-president-hadi-2022-04-07

https://www.reuters.com/world/ ،2022 غيداء غنطوس، »نظرة فاحصة: السعودية تعيد تنظيم تحالف اليمن يف مسعى للخروج من المستنقع”، رويرتز، 7 أبريل/نيسان
[7[

 /middle-east/saudi-arabia-shakes-up-yemen-alliance-bid-exit-quagmire-2022-04-07

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKBN29413E
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKBN29413E
https://www.reuters.com/world/middle-east/factional-chaos-missteps-brought-down-yemen-president-hadi-2022-04-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/factional-chaos-missteps-brought-down-yemen-president-hadi-2022-04-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/factional-chaos-missteps-brought-down-yemen-president-hadi-2022-04-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-shakes-up-yemen-alliance-bid-exit-quagmire-2022-04-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-shakes-up-yemen-alliance-bid-exit-quagmire-2022-04-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-shakes-up-yemen-alliance-bid-exit-quagmire-2022-04-07/
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رغم أن المجالس الرئاسية ليست بجديدة يف تاريخ اليمن، إال أن الدستور اليمين ال ينص عىل تشكيل مثل هذه الهيئات. 
يف مجمل األحوال، لقيت اخلطوة ترحيبًا من المجتمع الدويل والمبعوث األممي اخلاص إىل اليمن وتم االعرتاف برشعية 
اليت  الرضا  عدم  يعكس حالة  مما  القانون،  بحكم  ال  الواقع  بحكم  واسع،  نطاق  الرئايس عىل  القيادة  وسلطة مجلس 
األحزاب  تنفيذية متعددة  اخلروج كسلطة  السعودية. وعوًضا عن  بمصاحل  وإقرارًا ضمنيًا  ُحكم هادي  إزاء  كانت سائدة 
تمثل مصاحل اليمنيني، لم يعدو المجلس الذي تصورته وشكلته الرياض وأبو ظيب عن كونه تحالًفا هًشا من أمراء حرب 
مدعومني من أطراف خارجية. من جانبه، امتثل هادي بسهولة لقرار تنحيته، بل وأقال نائبه عيل محسن األحمر قبل 

تسليمه مقاليد السلطة.]8]

التدخل  لمزيد من  السعودية واإلمارات  نوايا  إزاء  المتبرصة  الرؤية  االنتقالية، غابت  العملية  الذي صاحب  التفاؤل  مع 
المنافسة  البداية، وتحولت هذه  منذ  احلكومة  أداء  المجلس  أعضاء  المنافسة بني  اليمين.]9] قّوضت  بالشأن  والتحكم 
أحيانًا إىل أعمال عنف، ال سيما يف شبوة. يَِدين رئيس مجلس القيادة الرئايس العليمي بكامل سلطته للسعوديني، وعىل 
عكس أعضاء المجلس اآلخرين، ال يمتلك العليمي أي قوات عسكرية خاضعة إلمرته. من هذا المنطلق، تحدى أعضاء 
المجلس يف عدة مناسبات سلطة العليمي، وخاصة الزُبيدي الذي حرص عىل استقبال الزوار واستضافة اجتماع لمجلس 
الوزراء أثناء غياب العليمي خارج البالد. شكلت السيطرة األمنية للمجلس االنتقايل عىل العاصمة المؤقتة عدن عقبة 
أخرى أمام نجاح مجلس القيادة الرئايس، ويف بعض األحيان، بدا وكأن العليمي ينحاز إىل الزُبيدي ربما بحثًا عن حليف 
قوي، لكن قرارات العليمي المستقلة كانت تُواجه -غالبًا -بموجة كبرية من اعرتاضات أعضاء المجلس اآلخرين، حىت وإن 

اتخذها بدعم من داعميه السعوديني. 

تشكيل مجلس القيادة الرئايس جاء بمثابة إقرار من السعوديني بارتكاب خطأ يف دعم نظام هادي الفاشل لفرتة طويلة، 
وكانت النتائج متشابهة -أي حكومة منقسمة ومترشذمة يف المعسكر المناهض للحوثيني، فأعضاء المجلس َمدينني 
بمناصبهم وقوتهم العسكرية أللطراف اخلارجية الداعمة لهم، وتختلف أولويات كل عضو ورؤيته السياسية عن األعضاء 
اآلخرين. ولهذا كانوا يُستدعون غالبًا من ِقبل الرياض وأبو ظيب لتلقي التعليمات، بل وأحيانًا يُبقون يف تلك العواصم 
وبالتايل  المجلس،  نفوذهم من خالل  لتوسيع  المبكرة  اإلماراتيون مقاومة يف محاوالتهم  واجه  التدخل.  لمنعهم من 
تنفيذية، فشل  االستقرار. كسلطة  زعزعة  من  مزيد  إىل  أدت  ميدانية  عمليات  تنفيذ  وكالئهم عىل  تشجيع  إىل  عمدوا 
القول، عجز  أعضائه. وخالصة  المسؤوليات بني  توزيع  أو  البالد  إدارة  المركزية يف  تعزيز  الرئايس يف  القيادة  مجلس 
البالد أو حىت  أداء مهامه بطريقة جماعية ومنظمة، وليس لديه قدرة االعرتاض عىل محاوالت تقسيم  المجلس عن 

التفاوض عىل إعادة توحيد الصفوف. 

https://www.reuters.com/ ،2022 محمد الغباري وأحمد طلبة، » الرئيس اليمين يسلم السلطة لمجلس رئايس مع سعي السعودية إلنهاء احلرب”، رويرتز، 8 أبريل/نيسان
[8[

 /world/middle-east/yemen-president-relieves-deputy-his-post-2022-04-07

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/ ،2022 خروج هادي من المعادلة ومجلس رئايس يتوىل السلطة،« مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 8 أبريل/نيسان“
[9[

 analysis-ar/17394

https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-president-relieves-deputy-his-post-2022-04-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-president-relieves-deputy-his-post-2022-04-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-president-relieves-deputy-his-post-2022-04-07/
http://aljazeera.net/news/2021/3/14
http://aljazeera.net/news/2021/3/14
http://aljazeera.net/news/2021/3/14
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الهدنة

يف 2 أبريل/ نيسان، أعلن المبعوث األممي اخلاص إىل اليمن هانس غروندبرغ التوصل إىل هدنة بني احلكومة وجماعة 
احلوثيني، أسفرت فيما بعد عن أطول فرتة من الهدوء النسيب وتوقف المعارك القتالية منذ بدء احلرب، وتراجع كبري يف 
أعداد الضحايا.]10] كانت أوىل مخرجات الهدنة استئناف الرحالت اجلوية التجارية من مطار صنعاء -وهي خطوة طال 
انتظارها -إىل جانب السماح بتدفق واردات الوقود عرب ميناء احلديدة.]11] كما تضمنت الصفقة اتفاقيات إطارية لفتح 
المناطق  يف  العاملني  العام  القطاع  موظفي  رواتب  من  المتأخرات  وسداد  المحارصة،  تعز  مدينة  إىل  المؤدية  الطرق 
يعانون  المتضخم  العام  القطاع  موظفي  أن  إىل  اإلشارة  )تجدر  سواء  حد  عىل  واحلوثيني  احلكومة  لسيطرة  اخلاضعة 
من تأخر سداد رواتبهم لفرتات طويلة خالل فرتة الزناع الدائر، وسط احلاجة الماسة للمساعدات المالية اليت يعيشها 

المدنيون يف شىت أنحاء اليمن(.

تعرثت  ذلك،  رغم  مرة.  كل  يف  إضافيني  شهرين  لمدة  آب،  وأغسطس/  حزيران  يونيو/  يف  مرتني:  الهدنة  تمديد  جرى 
يُذكر، يف ظل  أي تقدم  إحراز  المحارصة دون  المؤدية إىل مدينة تعز  الطرق  إعادة فتح  المفاوضات مع احلوثيني حول 
تبادل المقرتحات )والمقرتحات المضادة( مرة تلو األخرى دون التوصل إىل اتفاق.]12] واصل احلوثيون خالل المفاوضات 

عملياتهم العسكرية للسيطرة عىل آخر طريق يربط المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن.

https://sanaacen- ، 2022 استمرار صمود هدنة رمضان عىل نطاق واسع« ، تقرير اليمن لشهر أبريل/ نيسان 2022 ، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية ، 3 مايو/ أيار« 
[10[ 

ter.org/ar/the-yemen-review/april-2022/17771

https://www.reuters.com/world/middle-east/ ،2022 اقالع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء معززة آمال اليمنيني بإحالل السالم«، وكالة رويرتز، 16 مايو/ أيار« 
[11[

/first-commercial-flight-takes-off-sanaa-raising-yemen-peace-prospects-2022-05-16

https://sanaa- ،2022 استمرار احلصار عىل تعز يف ظل تعرث المفاوضات”، تقرير اليمن لشهر يونيو/ حزيران 2022، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 11 يوليو/ تموز“ 
[12[ 

center.org/ar/the-yemen-review/june-2022 ، سليمان اخلالدي، »عىل احلوثيني يف اليمن التحرك يف ملف تعز إلظهار إلزتامهم بالهدنة”، رويرتز، 8 أغسطس/آب 2022 ، 
/https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-fm-says-iran-aligned-houthis-not-committed-key-parts-un-brokered-truce-2022-08-08

المبعوث األممي اخلاص إىل اليمن هانس غروندبرغ خالل مؤتمر صحفي يف صنعاء بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2022 ، عقب استئناف الرحالت اجلوية التجارية إىل العاصمة اليمنية يف إطار الهدنة المربمة 
بداية الشهر // صورة لمركز صنعاء بعدسة عاصم البويس

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/april-2022/17771
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/april-2022/17771
https://www.reuters.com/world/middle-east/first-commercial-flight-takes-off-sanaa-raising-yemen-peace-prospects-2022-05-16/
https://www.reuters.com/world/middle-east/first-commercial-flight-takes-off-sanaa-raising-yemen-peace-prospects-2022-05-16/
https://www.reuters.com/world/middle-east/first-commercial-flight-takes-off-sanaa-raising-yemen-peace-prospects-2022-05-16/
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-fm-says-iran-aligned-houthis-not-committed-key-parts-un-brokered-truce-2022-08-08/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-fm-says-iran-aligned-houthis-not-committed-key-parts-un-brokered-truce-2022-08-08/
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من جهة أخرى، بدا وكأن االتفاق عىل سداد رواتب موظفي القطاع العام من ِقبل السعودية ومن عائدات النفط احلكومية 
وشيكًا يف مرحلة ما، كخطوة تفيض إىل اتفاق أوسع نطاًقا، غري أن مطالبة احلوثيني يف اللحظة األخرية بإدراج أفراد من 
اجليش واألمن يف فاتورة الرواتب )ممن جرى تعيينهم خالل فرتة احلرب( عرقلت المحادثات وأفضت نهاية المطاف إىل 

انتهاء الهدنة يف 2 أكتوبر / ترشين األول.]13]

ُعلّقت آمال عريضة عىل الهدنة باعتبارها خطوة مهمة تعزز استمرار احلوار الرامي إىل التوصل لتسوية نهائية أو تخفيف 
وطأة األوضاع اإلنسانية واالقتصادية المرتدية جراء احلرب،]14] وتعززت تلك اآلمال بتمديد الهدنة وما صاحب ذلك من 
تراجع يف أعداد الضحايا، إال أن “سياسة حافة الهاوية” اليت انتهجها احلوثيون ألقت بظاللها عىل المحادثات،]15] ورسعان 
ما بدأت األطراف بتبادل االتهامات حول المتسبب بانهيارها.]16] لطالما شكّك المراقبون بنوايا احلوثيني يف ظل المطالب 
المتطرفة اليت طرحوها عىل طاولة المفاوضات، وهي شكوك ال يبدو أنها سترتاجع حىت إن عاودوا االنخراط يف محادثات 

السالم اليت ترعاها األمم المتحدة، ويبدو هذا غري وارد خالل هذه المرحلة.

مع انتهاء الهدنة بشكل رسمي، لم يشهد اليمن استئناًفا للمعارك القتالية مبارشة،]17] حيث لم تُشن هجمات برية واسعة 
النطاق من ِقبل أي اجلانبني عقب انتهاء رسيان االتفاق، وهو ما يمكن وصفه بهدنة غري رسمية. كما لم يختلف الوضع 
عىل اجلبهات اليت شهدت أعمال عنف محدودة كانت تدور أساًسا خالل فرتة رسيان الهدنة. غياب المعارك القتالية الكربى 
ربما يعكس السبب الرئييس وراء إبرام الهدنة يف المقام األول، إذ تسعى السعودية إلنهاء احلرب وهو ما دفعها لتشكيل 
اخلالفات  بسبب  باالنهيار  مهدد  ذاته  عىل  المنقسم  المجلس  لكن  المساعي،  هذه  من  كجزء  الرئايس  القيادة  مجلس 
الداخلية، ويف ظل فشله بالتعامل مع التدهور االقتصادي المستمر يف مناطق سيطرة احلكومة اليت أججت احتجاجات 
محلية. لم يُظهر المجلس يف أي مرحلة ُقدرة عىل توحيد صفوفه وتنسيق عمليات عسكرية ُموحدة. من جانبهم، ُمين 
احلوثيون بخسائر كبرية يف محاولتهم االستيالء عىل مأرب وحقولها النفطية، ولم يتمكنوا من شن هجوم آخر واسع 
النطاق، إال أن الوضع الراهن يخدم مصاحلهم؛ فكلما طالت سيطرتهم عىل مناطق شمال غرب اليمن المكتظة بالسكان، 

اكتسبوا مزيًدا من الوقت لتنفيذ مرشوع بناء دولتهم، وترسخت سطوة ُحكمهم.

بني  خالف  نشب  حيث  احلوثيني،  معسكر  يف  وانقسامات  صدع  إىل  العدائية  األعمال  تعليق  أدى  األحوال،  مجمل  يف 
الظروف  العائدين من اجلبهات ممن طالبوا بحصة من غنائم احلرب. وأدت  العسكريني  المسؤولني يف صنعاء والقادة 
االقتصادية السيئة يف شمال البالد، اليت تفاقمت بسبب عدم سداد الرواتب وتوقف تدفق الواردات إىل زيادة التنافس 
عىل الموارد وإىل تجاذبات سياسية وزيادة استغالل الفئات الضعيفة من السكان، مع دخول قوات احلوثيني يف نزاعات 

مزتايدة مع السكان المحليني بسبب مصادرة األرايض الزراعية وغريها من الممتلكات.

https:// ،2022 الموائن اجلنوبية يف مرمى هجمات احلوثيني«، تقرير اليمن لشهر أكتوبر/ ترشين االول 2022، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 22 نوفمرب/ ترشين الثاين« 
[13[

 sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022

 عمر منرص، »تعرث الهدنة يعكس استغالل احلوثيني االنقسام يف معسكر احلكومة وتنامي الطلب العالمي عىل الطاقة”،  مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 15 نوفمرب/ 
[14[

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19048 ،2022 ترشين الثاين

 “مطالب حوثية يف اللحظة األخرية تُفشل محادثات تمديد الهدنة”، تقرير اليمن لشهر سبتمرب/ أيلول 2022، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 22 أكتوبر/ ترشين األول  
[15[

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18937 ،2022

https://apnews.com/ ، 2022 أحمد احلاج، »فشل األطراف المتحاربة يف اليمن يف تمديد الهدنة المدعومة من األمم المتحدة”، أسوشيتد برس، 2 أكتوبر/ترشين األول 
[16[

article/middle-east-united-nations-yemen-civil-wars-sanaa-ba7d97673e3330ba85a34e6b11560c31 - جاك جيفري، »المبعوث األمرييك يلوم احلوثيني عىل 
https://apnews.com/article/middle-east-yemen-sanaa-houthis-308e604fab- ، 2022 5 أكتوبر/ترشين األول  فشل جهود تمديد وقف إطالق النار”، أسوشيتد برس،

c9ed568c4d9cfed1aa7e79

 “هدوء نسيب يف اجلبهات رغم هجمات احلوثيني عىل الموائن اجلنوبية بالطائرات المسرّية”،  تقرير اليمن لشهر نوفمرب/ ترشين الثاين 2022 ، مركز صنعاء للدراسات 
[17[

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19262 ،2022  االسرتاتيجية، 19 ديسمرب/ كانون االول

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19048
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18937
https://apnews.com/article/middle-east-united-nations-yemen-civil-wars-sanaa-ba7d97673e3330ba85a34e6b11560c31
https://apnews.com/article/middle-east-united-nations-yemen-civil-wars-sanaa-ba7d97673e3330ba85a34e6b11560c31
https://apnews.com/article/middle-east-yemen-sanaa-houthis-308e604fabc9ed568c4d9cfed1aa7e79
https://apnews.com/article/middle-east-yemen-sanaa-houthis-308e604fabc9ed568c4d9cfed1aa7e79
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19262
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معركة السيطرة عىل شبوة

يف أوائل أغسطس/ آب، تعمقت االنقسامات يف معسكر التحالف المناهض للحوثيني وتحولت إىل أعمال عنف واشتعلت 
المواجهة بني حزب اإلصالح والمجلس االنتقايل اجلنويب إىل معارك ضارية يف شبوة. بدأت رشارة األعمال العدائية بعد 
نجاة العميد عبدربه لعكب، قائد قوات األمن اخلاصة الموالية حلزب اإلصالح يف شبوة، من محاولة اغتيال نفذها عنارص 
من قوات دفاع شبوة المدعومة إماراتيًا يف يوليو/ تموز.]18] يف 8 أغسطس/آب، اندلعت معارك شاملة بني قوات اإلصالح 
والقوات التابعة للمجلس االنتقايل اجلنويب يف عتق )عاصمة المحافظة( ومحيطها. تُعد شبوة منطقة اسرتاتيجية مهمة 
للغاية نظرًا لمخزونها االحتياطي من النفط والغاز، بما يف ذلك منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال اليت تضع القوات 
اإلماراتية يدها عليها. ُحِسمت المعركة بعد تدخل ألوية العمالقة المدعومة من اإلمارات، وانتهت بطرد القوات التابعة 

إللصالح شمااًل إىل حدود شبوة مع مأرب. 

الشكل 4. معركة عتق

عكست هذه المعارك القتالية تهميًشا متواصاًل حلزب اإلصالح -كان يتمتع بنفوذ كبري يف السابق -واجلماعات الموالية 
له، وتنامي نفوذ اإلمارات ووكالئها يف جغرافيا جنوب اليمن.]19] كما ولَّد هذا القتال أزمة سياسية داخل مجلس القيادة 
اجلنويب يف  االنتقايل  المجلس  يتواَن  لم  تداعياته.]20]  والتعامل مع  المتأجج  الرصاع  فتيل  نزع  الذي فشل يف  الرئايس، 
استغالل الوضع يف خضم مساعي مجلس القيادة الرئايس لتفادي أزمة واسعة النطاق، حيث أطلق )االنتقايل( سلسلة 

حمالت تحت شعار مكافحة اإلرهاب يف أبني وشبوة، سعيًا منه لتوسيع وترسيخ نفوذه.]21]

 “اشتعال التوترات بني قوات اإلصالح والمجلس االنتقايل اجلنويب يف شبوة بعد محاولة اغتيال - تقرير اليمن، يوليو/ تموز 2022، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 22 
[18[

 https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/july-2022/18544 ،2022 أغسطس/آب

https://sanaacenter.org/ar/ ،ماجد المذحيج، »هزيمة شبوة تدفع اإلصالح للتعاطي مع واقع جديد”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 19 أغسطس/آب 2022م 
[19[

 publications-all/analysis-ar/18528

https://sanaacenter. ،معارك شبوة تعيد خلط أوراق احلكومة”، تقرير اليمن لشهر أغسطس/ آب 2022،” مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 22 سبتمرب/أيلول 2022م“ 
[20[

org/ar/the-yemen-review/august-2022

https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-south- ،2022 االنفصاليون بجنوب اليمن يشنون حملة عسكرية يف أبني”، رويرتز، 23 أغسطس/آب“
[21[ 

 /ern-separatists-launch-military-campaign-abyan-2022-08-23

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/july-2022/18544
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/18528
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/18528
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/august-2022
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/august-2022
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-southern-separatists-launch-military-campaign-abyan-2022-08-23/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-southern-separatists-launch-military-campaign-abyan-2022-08-23/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-southern-separatists-launch-military-campaign-abyan-2022-08-23/
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نجحت تلك العمليات بطرد عنارص تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب من عدة معسكرات كان يديرها يف أبني، كما استهدفت 
القوات الموالية إللصالح وطردتها رغم االعرتاضات الشديدة من رئيس مجلس القيادة الرئايس رشاد العليمي. لم يتضح 
بعد ما إذا كانت هذه احلمالت ستحقق نجاًحا دائًما؛ حيث رد تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب بزيادة وترية استهداف قوات 

مكافحة اإلرهاب بالعبوات الناسفة. 

تأجيج  إىل  َعِمد  فقد  العنف.  عن  بعيدة  أدوات  توظيف  عرب  نفوذه  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  وّسع  ذلك،  إىل  إضافة 
االحتجاجات المتكررة ضد وجود قوات المنطقة العسكرية األوىل يف حرضموت، اليت يتشكل معظم قوامها من قوات 
موالية إللصالح. بحلول نهاية العام، حشد المجلس االنتقايل اجلنويب الحتجاجات مستمرة أكرث تنظيًما ضد هذه القوات، 
ما أثار حفيظة اجلهات المحلية إزاء تجاوزات االنتقايل وقادها لتنظيم مظاهرات مضادة. وحظيت احتجاجات األخرية 

بدعم السعودية، مما يكشف عن تضارب يف المصاحل والنفوذ بني دوليت التحالف الرئيسيتني.
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احلرب االقتصادية

مع وقف األعمال القتالية عىل الميدان، أخذ الرصاع منىح آخر ال سيما السعي للسيطرة عىل االقتصاد اليمين.]22] رفض 
طلب احلوثيني المقدم يف اللحظة األخرية بإدراج أفراد عسكريني يف فاتورة رواتب موظفي القطاع العام المتعنّي سدادها، 
كان يعين حرمان اجلماعة من مصدر دخل هي بأمس احلاجة إليه. وبالتايل، رد احلوثيون باستهداف ناقالت النفط الراسية 
عىل الموائن اجلنوبية أواخر أكتوبر/ ترشين األول ونوفمرب/ ترشين الثاين،]23] ]24]إللرضار بإيرادات احلكومة وهو األمر الذي 
توقف  السفن، ومعه  الذي طال  التهديد  والغاز يف ظل  النفط  الهجمات فعليًا حركة تصدير  أوقفت  نسبيًا حيث  نجح 
المصدر الرئييس إلليرادات احلكومية إىل أجل غري مسمى.]25] ]26] حسب تقدير كبار المسؤولني احلكوميني، تكبدت احلكومة 
خسائر بنحو 500 مليون دوالر أمرييك بحلول مطلع يناير/ كانون الثاين 2023 نتيجة تلك الهجمات، إال أن اخلسارة أكرث 
وطأة مما تويح به هذه األرقام يف ظل ما شهده اقتصاد البالد من حالة تدهور عىل مدى سنوات، وهبوط قيمة األوراق 
النقدية اجلديدة المتداولة يف المناطق اجلنوبية، ناهيك عن تذبذب األسعار ونقص البزنين والغاز والكهرباء الذي أدى إىل 

اندالع احتجاجات بجنوب اليمن يف يونيو/ حزيران.]27]

رغم إدراك احلكومة التهديد الوجودي الذي تشكله مثل هذه الهجمات، لم يكن يف متناول يدها سوى خيارات محدودة 
للرد، كونها تفتقر للقدرة عىل ردع مثل هذه العمليات بمفردها وللوسائل العسكرية اليت تؤهلها الستخدام القوة. وال 
يُستبعد أن تكون السعودية واإلمارات أحجمتا احلكومة عن اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل، حرًصا عىل تجنب التصعيد 
العسكري، مع تحول أنظار العالم إىل فعاليات بطولة كأس العالم اليت استضافتها قطر يف نوفمرب/ ترشين الثاين المايض.

بدا وكأن هذه اخلطوة  البداية،  إرهابية.]28] يف  القيود، جلأت احلكومة إىل تصنيف جماعة احلوثيني كمنظمة  وسط هذه 
تصنيفها جماعة  المتحدة  الواليات  ألغت  أن  لها، وسبق  السعوديون متحمسني  يكن  لم  بنتائج عكسية؛ حيث  ستأيت 
احلوثيني كمنظمة إرهابية أوائل عام 2021. كما تزال بعض القطاعات والمؤسسات يف االقتصاد اليمين ُموحدة نسبيًا، 
بأكملها، وهو ما دفع  البالد  اليت يسيطر عليها احلوثيون قد يؤثر عىل وضع  بالمناطق  وبالتايل أي رضر محتمل يلحق 

احلكومة لتويخ احلذر واالكتفاء بفرض عقوبات مستهدفة ضد األفراد والمؤسسات المرتبطة بجماعة احلوثيني.]29]

 محمد الغباري وريام مخشف، »خصوم اليمن يصّعدون احلرب االقتصادية مع تعرث جهود الهدنة المدعومة من األمم المتحدة«، رويرتز ، 8 ديسمرب / كانون األول 2022 ، , 
[22[

/https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-rivals-ramp-up-economic-war-un-backed-truce-efforts-limp-2022-12-08

https://apnews.com/article/ ،»2022 أحمد احلاج، »طائرات مسرية يمنية تستهدف سفينة يونانية يف ميناء تابع للحكومة«، أسوشيتد برس ، 22 أكتوبر / ترشين األول 
[23[

iran-houthis-middle-east-sanaa-yemen-04ce841d3268f200e393bf7d71e767e3

https://apnews.com/article/middle-east-busi- ،2022 أحمد احلاج، »اليمن: طائرات مسرية حوثية تهاجم سفينة نفط«، أسوشيتد برس، 21 نوفمرب / ترشين الثاين 
[24[ 

ness-yemen-sanaa-houthis-c115994692a5c2db28f14d74895e00c3

 »توقف صادرات النفط يستمر واحلكومة توافق عىل رشوط الدعم الدويل«، تقرير اليمن، نوفمرب 2022، »مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية ، 19 ديسمرب/ كانون الثاين 
[25[

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19261 ,، 2022

 »استهداف الموائن النفطية يهدد االستقرار المايل للحكومة«، تقرير اليمن، أكتوبر / ترشين األول 2022، »مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 22 نوفمرب / ترشين الثاين 
[26[

https://sanaacenter.org/the-yemen-review/october-2022/19013 ,، 2022

https://sanaacenter.org/ ،2022 رئيس مجلس القيادة الرئايس يواجه احتجاجات عدن بعد جولته اإلقليمية«، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 16 يوليو / تموز«  
[27[

the-yemen-review/june-2022/18142

 “هجمات احلوثيني تدفع احلكومة إىل تصنيف اجلماعة كمنظمة إرهابية«، مراجعة اليمن، أكتوبر / ترشين األول 2022« ، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية ، 22 نوفمرب / 
[[2[

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19069 ، 2022 ترشين الثاين

 المرجع نفسه.
[29[

https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-rivals-ramp-up-economic-war-un-backed-truce-efforts-limp-2022-12-08/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-rivals-ramp-up-economic-war-un-backed-truce-efforts-limp-2022-12-08/
https://apnews.com/article/iran-houthis-middle-east-sanaa-yemen-04ce841d3268f200e393bf7d71e767e3
https://apnews.com/article/iran-houthis-middle-east-sanaa-yemen-04ce841d3268f200e393bf7d71e767e3
https://apnews.com/article/middle-east-business-yemen-sanaa-houthis-c115994692a5c2db28f14d74895e00c3
https://apnews.com/article/middle-east-business-yemen-sanaa-houthis-c115994692a5c2db28f14d74895e00c3
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/november-2022/19204
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/october-2022/19013
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/june-2022/18142
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/june-2022/18142
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19069
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التدهور  حالة  ومعها  االقتصادية  المؤسسات  منها  تعاين  اليت  واالنقسام  الترشذم  حالة  استمرت  المحصلة،  يف 
فرع عدن من  تبين سياسات مختلفة، حيث طلب  وعدن  اليمين يف صنعاء  المركزي  البنك  فرعا  واصل  االقتصادي.]30] 
البنوك الكشف عن البيانات المالية كجزء من مساعي احلكومة لفرض عقوبات واستيفاء رشوط صندوق النقد الدويل 
واالمتثال لمعايري مكافحة غسل األموال/ محاربة تمويل اإلرهاب.]31] يف المقابل، هددت جماعة احلوثيني البنوك اليت 
تمتثل لتلك التعليمات، ومضوا قدًما يف فرض سياسات صارمة وغري عملية لتطبيق الصريفة اإلسالمية يف كافة البنوك.

عىل صعيد آخر، ما تزال شبكة الطرق باليمن يف وضع مزري، حيث تأثر وتعطل جزء كبري من شبكات النقل يف عموم 
الرصاع  ألطراف  الموالية  المسلحة  العنارص  َعمدت  المزروعة.  األرضية  وباأللغام  اجلبهات  عىل  الدائرة  بالمعارك  البالد 
لنصب العديد من نقاط التفتيش من أجل فرض الرسوم واإلتاوات غري القانونية عىل أصحاب السيارات اخلاصة وسائقي 
شاحنات النقل العام، للتعامل مع انقطاع المصادر األخرى اليت كانت تدر عليهم دخاًل. عىل مدار احلرب، أحلقت العمليات 
العسكرية الدمار بأكرث من مائة جرس وحوايل ثلث الطرق المعبدة،]32] ولم تنجح المفاوضات اليت جرت يف إطار الهدنة 
بفتح الطرق المؤدية إىل المدن المحارصة، ال سيما تعز.]33] يف اإلجمال، أدى استغالل كال طريف الرصاع شبكات النقل 

ألغراض عسكرية لتفاقم األرضار اليت سببتها احلرب، وتدهور الوضع االقتصادي بشكل كبري. 

يُذكر أن احلكومة تلقت دعًما ماليًا كبريًا من اخلارج لدعم استقرار العملة وتمويل الواردات. بحلول نهاية العام، ظهرت 
بوادر بقرب رصف مبلغ ملياري دوالر أمرييك تعهدت به السعودية واإلمارات، بعد تعليقها بسبب تباطؤ احلكومة يف تنفيذ 
اإلصالحات المطلوبة وفق ما أُفيد. يف نوفمرب/ ترشين الثاين، وقع صندوق النقد العريب اتفاقية بقيمة مليار دوالر أمرييك 
لدعم برنامج اإلصالح االقتصادي، ووافق صندوق النقد الدويل من جانبه عىل منح 300 مليون دوالر أمرييك يف شكل 
حقوق سحب خاصة، بتسهيل من البنك االحتياطي الفيدرايل األمرييك.]34] رغم هذا، تحتاج احلكومة إىل دعم مايل ضخم 

ومستدام للخروج من براثن األزمة اليت أوجدها اقتصاد احلرب وتعليق صادرات النفط والغاز.

https://sanaacenter.org/ar/ ، 2022 أهمية نزع فتيل احلرب االقتصادية، تقرير اليمن، أكتوبر 2022،« مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 15 نوفمرب / ترشين الثاين“  
[30[

the-yemen-review/october-2022/19055

https://sanaa- ،2022 توقف صادرات النفط يستمر واحلكومة توافق عىل رشوط الدعم الدويل، تقرير اليمن لشهر نوفمرب/ ترشين الثاين 2022، 19 ديسمرب/ كانون الثاين“ 
[31[ 

center.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19261

https://sanaacenter.org/ar/ ،2022 كييس كومبس وصالح عيل صالح ، »أوزار احلرب عىل طرق اليمن« ، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية ، 26 يناير/ كانون الثاين 
[32[

publications-all/main-publications-ar/19410

https://apnews.com/article/mid- ,2022 سامي مجدي ، »اجلماعات احلقوقية تحث احلوثيني يف اليمن عىل إنهاء حصار تعز«، أسوشيتد برس، 29 أغسطس / آب 
[33[ 

dle-east-yemen-blockades-sanaa-human-rights-watch-01be29656956d4823255ab8c48f08a19

 صندوق النقد العريب يوقع اتفاقية بقيمة مليار دوالر لدعم إصالحات احلكومة اليمنية - وسائل اإلعالم احلكومية السعودية«، رويرتز، 27 نوفمرب/ ترشين الثاين 
[34[

https://www.reuters.com/world/middle-east/arab-monetary-fund-signs-1-bln-agreement-support-yemeni-government-reforms-sau- ,،2022
/di-2022-11-27

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19055
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19055
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19261
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19261
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19410
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19410
https://apnews.com/article/middle-east-yemen-blockades-sanaa-human-rights-watch-01be29656956d4823255ab8c48f08a19
https://apnews.com/article/middle-east-yemen-blockades-sanaa-human-rights-watch-01be29656956d4823255ab8c48f08a19
https://www.reuters.com/world/middle-east/arab-monetary-fund-signs-1-bln-agreement-support-yemeni-government-reforms-saudi-2022-11-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/arab-monetary-fund-signs-1-bln-agreement-support-yemeni-government-reforms-saudi-2022-11-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/arab-monetary-fund-signs-1-bln-agreement-support-yemeni-government-reforms-saudi-2022-11-27/
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سياسات تُقّيد حقوق المرأة

اخلاضعة  المناطق  يف  سيما  ال  المايض،  العام  خالل  ملحوظ  نحو  عىل  النساء  ضد  الممارسة  القمعية  التدابري  تزايدت 
لسيطرة احلوثيني مع فرض اجلماعة سياسة الَمْحرَم واشرتاط موافقة ويل األمر عىل ممارسة المرأة كافة أنواع األنشطة، 
بما يف ذلك التنقل والسفر. وامتثااًل لهذه السياسة، بدأت اخلطوط اجلوية اليمنية بطلب موافقة رسمية من ويل األمر 

حلجز مقعد للنساء عىل منت رحالتها، بل وأيًضا اشرتاط مرافقة أحد أقارب المرأة لها حىت تصل إىل مقعدها.

تُهدد  كونها  مسبوقة  غري  تُعد  السياسات  هذه  مثل  أن  إال  اجلديدة،  بالظاهرة  ليس  اليمن  يف  للمرأة  الُمقيِّدة  األعراف 
بإقصاء النساء تماًما من المشاركة يف احلياة العامة، وتعكس نَهج الدولة الثيوقراطية المتشددة والمحافظة اليت يسعى 
اكتسبت  السلطة،  مفاصل  عىل  اجلماعة  قبضة  ترسخت  وكلما  لسيطرتهم.  اخلاضعة  المناطق  يف  إلقامتها  احلوثيون 
جهود  يف  معينة  أيديولوجية  أجندة  فرض  يف  احلوثيني  رغبة  تنعكس  مؤسسية.  صبغة  القمعية  اإلجراءات  هذه  مثل 
اجلماعة لفرض االحتفاالت باألعياد الدينية، وتجنيد ميليشيات نسوية لرتّصد النساء األخريات، فضاًل عن تغيري المناهج 

الدراسية، وإقامة معسكرات تدريب لتلقني الشباب، واالستمرار يف تجنيد األطفال.

ورغم أن أجندة تهميش المرأة الُممارسة من ِقبل احلوثيني تُعد األكرث تطرًفا، لم تبذل احلكومة من جانبها سوى القليل 
لتعزيز مشاركة المرأة، سواء يف ممارسة السلطات أو حىت عىل طاولة المفاوضات الرامية إلحالل السالم. ورغم اضطالع 
المرأة بأدوار حاسمة يف جهود بناء السالم وتحقيق المصاحلة عىل المستويني المحيل والوطين،]35] استُبعدت إىل حد 
كبري من اجلهود احلكومية الرامية اىل رأب االنقسامات الداخلية أو من المفاوضات مع احلوثيني. كما جرى تجاهل احلصة 
اليت حددها مؤتمر احلوار الوطين اليمين )2014-2013( لتمثيل المرأة يف المؤسسات احلكومية، والبالغة 30 بالمائة كحد 
أدىن. غاب كذلك أي تمثيل للمرأة يف مجلس القيادة الرئايس الذي ُشكل يف أبريل/ نيسان، ولم تتخذ احلكومة أي إجراءات 

كفيلة بإعطاء األولوية لتمثيلها وتعزيز مشاركتها.

اليمنية،  المرأة  تقويًضا حلقوق  فقط  تُشكل  ال  فهي  والمتشددة غري محمودة،  القمعية  الممارسات  مثل هذه  عواقب 
أنها تهمش نساًء ذوات خربة  بكافة رشائحه. كما  النهوض  إىل  احلاجة  اليمين يف وقت تشتد  المجتمع  بل تشّل نصف 
واسعة يف مجال صنع السالم، يف وقت الذي تحتاج فيه البالد إىل مساهمتهن ودورهن يف ذلك. كما أن هذه االجراءات 
تهدد بإقصائهن من سوق العمل الذي انخرطن فيه خالل فرتة احلرب إلعالة أرسهن يف ظل التدهور االقتصادي الذي 
تعيشه البالد.]36] وما يؤسف له اخفاق احلكومة والمجتمع الدويل حىت االن يف إيالء مسألة حماية حقوق المرأة وتعزيز 

مشاركتها األولوية الكافية.

  مريم القباطي، »تعزيز صوت المرأة يف عملية السالم باليمن: آليات تفعيل دورها واألولويات والتوصيات ذات الصلة«، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 9 فرباير/ شباط 
[35[

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19538 ،2023

  فوزية العمار، هناء باتشيت، شمس شمسان )2019(، »البُعد اجَلندري أللزمة اليمنية: فهم التجارب الُمعاشة خالل احلرب«، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 16 
[36[

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19178 ،2019 ديسمرب/ كانون األول

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19538
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19178
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المحادثات السعودية - احلوثية

اليت  المحادثات األخرية  اكتسبت  اندالع الرصاع،]37]  التواصل بني احلوثيني والسعوديني مفتوحة منذ  بقاء قنوات  رغم 
جرت بني الطرفني يف أعقاب انتهاء الهدنة أهمية وزخًما واسعني.]38] فبحلول نهاية العام، أفادت تقارير عن اتفاق وشيك 
بني الطرفني حول بعض المسائل العالقة منها سداد الرواتب المنتظمة لموظفي القطاع العام ومناقشات تؤطر تسوية 
نهائية للرصاع. غريت المحادثات، اليت تتوسط فيها سلطنة ُعمان، قواعد اللعبة بالنسبة لكال اجلانبني، حيث يحرص ويل 
العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان عىل انتشال بالده من مأزق رصاع يُنظر إليه ككارثة عسكرية تسببت يف تدهور 
حدودهم  عىل  احلوثيني  وجود  إزاء  اآلن  السعوديني  نظرة  غري  الذي  السبب  هذا  كان  وربما  وعالقاتها.  المملكة  صورة 
اجلنوبية من اعتباره مشكلة يتعنّي التعامل معها عسكريًا إىل واقع سيايس غري مرغوب فيه فحسب. من هذا المنطلق، 
الدوافع  من  والتحرّر  المأزق،  هذا  من  السعودية  خروج  ترسيع  يف  مستقل  بشكل  الطرفني  بني  التفاوض  يساعد  قد 

اإلماراتية المغايرة ومن احلكومة المنقسمة عىل نفسها ومن عملية السالم المشلولة اليت ترعاها األمم المتحدة.

يؤمن بعض احلوثيني بأن التدخل اإللهي هو ما ساعدهم عىل هزيمة التحالف المؤلف من سبعة عرش دولة، واخلروج 
بموقف قوي إلمالء رشوط اتفاقية السالم.]39] وربما لعبت اخلسائر اليت ُمنيت بها اجلماعة بعد فشلها يف االستيالء عىل 
مأرب بكبح شهيتها يف توسيع نفوذها واالقتناع بالمناطق الشاسعة اليت تسيطر عليها حاليًا. بالمثل، أخذ احلوثيون عىل 
األرجح بعني االعتبار العبء الديموغرايف لمراكز التجمعات السكانية مثل تعز ومأرب، واستحالة التحكم بسكان هذه 
اجلماعة كسلطة  الرشعية عىل  المبارش مع دولة ذات سيادة درجة من  التفاوض  األساس، أضفى  المناطق. عىل هذا 
تحكم شمال اليمن؛ وهو ما دفع احلوثيني إىل مطالبة الوفد السعودي باالستجابة لمطالب اجلماعة كتابة؛ إدراكًا منهم 

 حسام ردمان، » جمود محيل وتفاهمات إقليمية: كيف نفهم حوار احلوثيني مع الرياض وزيارة حزب اإلصالح إىل أبوظيب”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 19 ديسمرب/
[37[

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19244 ،2022 كانون األول

https://apnews.com/article/poli- ،2023 سامي مجدي، »محادثات رسية بني متمردو اليمن والسعوديون للحفاظ عىل الهدنة”، أسوشيتد برس، 17 يناير/كانون الثاين 
[38[ 

tics-yemen-government-saudi-arabia-houthis-2b3a40079aaf6ce6bac9817d86d8c52a - “كيف يمكن للمفاوضات احلوثية – السعودية أن تنقذ اليمن أو تغرقه”، 
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/ ،2022 مجموعة األزمات الدولية، 29 ديسمرب/كانون األول

b089-how-huthi-saudi-negotiations-will-make-or-break-yemen

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-re- ،2022 عبد الغين اإلرياين، »المبادرة السعودية للحوثيني”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 15 نوفمرب/ترشين الثاين 
[39[ 

view/october-2022/19047
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لهذا الواقع. 

من ناحية أخرى، تضع هذه المفاوضات الثنائية احلكومة اليمنية يف موقف خطري للغاية، كون البالد تخضع اآلن حلُكم 
سلطة تنفيذية أخرى فرضتها السعودية، وتعاين من ضعف يجعلها معتمدة كليًا عىل الرياض وأبوظيب للحصول عىل 
الدعم المايل والعسكري. ورغم إرصار السعوديني يف المحادثات السابقة عىل وجود احلكومة عىل طاولة احلوار، ُهمشت 

األخرية هذه المرة وبشكل ملحوظ، وللمفارقة ليس أمامها خيار سوى اإلذعان ألي رشوط يتم االتفاق عليها.

وتقديم  العام  القطاع  رواتب موظفي  بسداد  يقيض  اتفاق  السعوديون عىل  يربمها  أي صفقة  تنطوي  أن  المرجح  من 
المناطق  استهدافهم  وقف  مقابل  للحوثيني  مقدمة  رشوة  الواقع  يف  يمثل  ما  وهو  اإلعمار،  إعادة  جلهود  مساعدات 
والمنشآت النفطية السعودية، إال أن هذا سيفسح المجال أمام الداعم اآلخر للحكومة الرشعية: اإلمارات اليت رفضت 
بشدة التفاوض مع احلوثيني، ورفضت مبادرات الوسطاء. مع تنامي انخراطها يف المشهد خالل العام المايض، ال يبدو أن 
اإلمارات مستعدة للتخيل عن وكالئها يف الساحة اليمنية أو عن النفوذ الذي اكتسبته بشق األنفس. من هذا المنطلق، 
المالية  الزتاماتها  بخالف  أفضل،  بشكل  احلكومية  القوات  لتجهزي  كبرية  أسلحة  عقد صفقة  إىل  أبوظيب مؤخرًا  سعت 
األخرى تجاه احلكومة اليمنية. يظل المجلس االنتقايل اجلنويب االنفصايل أبرز حلفاء اإلمارات، وبالتايل أي اتفاق سعودي 
يعرتف بسيطرة احلوثيني قد يدفع المجلس االنتقايل إىل الُميض قدًما يف مرشوع انفصال اجلنوب، علًما أن الغموض ما 

يزال يشوب الموقف اإلمارايت من هذه اخلطط.

عواقب هذا السيناريو قد تكون كارثية، األمر الذي يطرح تحديات جديدة -وربما مستعصية عىل احلل -أمام سلطات 
احلوثيني والمجلس االنتقايل اجلنويب؛ فرشيحة كبرية من السكان الذين يعيشون حاليًا تحت ُحكم احلوثيني ال يشاطرون 
اجلماعة تعصبها الديين أو يؤيدون إجراءاتها القمعية، ومع تدهور األوضاع، ظهرت هذه المعارضة إىل العلن مما دفع 
اجلماعة إىل استهداف النشطاء والمحامني وحىت الكوميديني ممن تجرأوا وأبدوا آراءهم علنًا. عىل اجلانب اآلخر، وبالمثل، 
ال يحظى المجلس االنتقايل اجلنويب بشعبية بني بعض الفئات السكانية يف اجلنوب -ال سيما مع استمرار حمالت التحشيد 
اجلارية حاليًا يف حرضموت. ال يتضح تماًما ما إذا كان الشمال اخلاضع لسيطرة احلوثيني قادرًا عىل الصمود اقتصاديًا أو 
ما إذا كان الوضع سيتدهور بمرور الوقت وسيزنلق إىل مزيد من العنف والكوارث اإلنسانية. أما يف حال تحقق مرشوع 
الكثري من هذه  تحقق  المشهد.  أساًسا عىل  اجلنوب  منها  يعاين  اليت  الداخلية  االنقسامات  اجلنوب، فستهيمن  انفصال 
السيناريوهات أمر وارد بطبيعة احلال، ومع ممارسة السعوديني نفوذهم خلدمة مصاحلهم عوًضا عن مصاحل احلكومة 

الرشعية، فإن احتمال تقسيم اليمن بات وارًدا أكرث من أي وقت مىض.
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تطورات العام األخرى يف سطور

احلرب يف أوكرانيا

قبل الغزو الرويس ألوكرانيا، كان اليمن يعتمد عىل كال البلدين السترياد نحو ٪46 من احتياجاته من القمح.]40] فروسيا 
تعاين  اليت  الدول  يف  إنسانية  كمساعدات  يُوزع  الذي  القمح  من  التكلفة  ومنخفضة  متنوعة  أصناًفا  ينتجان  وأوكرانيا 
من انعدام األمن الغذايئ. تسبب اندالع احلرب الروسية – األوكرانية بارتفاع أسعار المواد الغذائية يف السوق العالمية، 
وتعليق شحنات القمح إىل اليمن وغريها من الدول المحتاجة نتيجة احلصار المفروض عىل الموائن األوكرانية من ِقبل 
القوات البحرية الروسية. ولعّل قلق طريف الرصاع يف اليمن بشأن التداعيات غري المبارشة للحرب عىل أوكرانيا هو ما 
ساهم أساًسا يف إبرام هدنة أبريل/ نيسان. تجدر اإلشارة اىل أن احلكومة اليمنية استوردت احتياجاتها من القمح من دول 
أخرى، بمساعدة برنامج الغذاء العالمي. يف وقت الحق، نجح اتفاق بوساطة أنقرة يف استئناف تصدير جزء من القمح 

األوكراين بحلول أغسطس/ آب.]41]

اخلزان العائم “صافر” 

 ) يستمر اخلطر المحدق الذي يشكله اخلزان العائم “صافر” )ناقلة نفط عمالقة ومتهالكة ترسو قبالة سواحل البحر األحمر
عىل المنطقة رغم خطة األمم المتحدة الموضوعة إلنقاذ اخلزان وتفريغ ونقل حمولة النفط بأمان. يف شهر سبتمرب/ 
أيلول، أعلنت األمم المتحدة إبرام اتفاق مع جماعة احلوثيني بتفريغ حمولة النفط ونقلها إىل ناقلة أخرى، وحشدت بعدها 
تعليق  بعد عىل ضوء  األمر  لم يتحقق  اآلن،  لكن حىت  اإلنقاذ.]42]  األوىل من عملية  المرحلة  تنفيذ  لبدء  التمويل االلزم 
العملية ألكرث من مرة بسبب تراجع سلطات احلوثيني ونقص التمويل الكايف.]43] فشل جهود تفريغ حمولة اخلزان سيكون 
له تداعيات خطرية عىل المنطقة حيث إن أي ترسب نفطي محتمل من الناقلة سيعين كارثة بيئية يف البحر األحمر وترضر 

القطاعات ذات الصلة بما فيها مصائد األسماك يف اليمن.

السيول

ترضر اليمن من موجات السيول اليت اجتاحت البالد طوال فرتة الصيف وأدت إىل تلف المحاصيل وتدمري المنازل ووقوع 
وفيات تجاوزت المائة شخص.]44] ترضرت أكرث من 50 ألف أرسة من هذه الظاهرة، بعد تسبب األمطار الغزيرة يف انهيار 
أسقف المنازل وتدمريها يف المناطق الممتدة من صنعاء إىل احلديدة.]45] كما ترضرت مخيمات النازحني بصفة خاصة 
الناجمة عن  السلبية  اآلثار  تقترص  لم  لفرتة مؤقتة.  النازحني  تؤوي  كانت  اليت  البسيطة  المساكن  المياه  حيث جرفت 
موجات السيول عىل هذا، بل أدت األمطار الغزيرة إىل جرف العديد من األلغام األرضية المزروعة يف اجلبهات والمناطق، 

المحددة مسبقا كمناطق ملغومة، إىل الطرق واحلقول الزراعية والقرى.

https://sanaacenter.org/ar/the-ye- ،2022 تأثر اآلالف بسبب سيول الصيف، تقرير اليمن، أغسطس 2022«، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 22 سبتمرب / أيلول« 
[40[ 
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[41[
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https://apnews.com/article/ ،2023 إيديث إم ليدرير، »األمم المتحدة: التكلفة عقبة جديدة تواجه تفريغ حمولة النفط من الناقلة اليمنية،« أسوشيتد برس، 18 يناير 
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oil-spills-united-nations-yemen-business-4ec17509e2284b3412a35438a0b38d00

 المرجع نفسه.
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