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ملخص تنفيذي
يف أوائــل  2017أعلنــت األمــم املتحــدة أن اليمــن يواجــه أفــدح أزمــة إنســانية يف العالــم.
وبحلــول نهايــة العــام ،قــدرت وكاالت األمــم املتحــدة أن  17.8مليــون شــخص يف اليمــن
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي و 8.4مليــون شــخص معرضــون لخطــر املجاعــة .وقــد
أدى انهيــار الخدمــات االقتصاديــة والخدمــات العامــة إلــى أكثــر مــن  16مليــون يمنــي بــا ميــاه
آمنــة وال خدمــات صــرف صحــي ،وحوالــي  16.4مليــون بــا رعايــة صحيــة مناســبة .وقــد أدت
جميــع هــذه العوامــل إلــى تفشــي الكوليــرا يف عــام  ،2017حيــث تجــاوزت األعداد مليــون حالة
مشــتبهة يف إصابتهــا بحلــول شــهر ديســمبر  /كانــون األول ،وهــو أكبــر وبــاء كوليــرا مســجل
يف ســنة واحــدة .بلغــت نــداء األمــم املتحــدة اإلنســاني لعــام  2017لليمــن  2.3مليــار دوالر،
وقــد مــول املجتمــع الدولــي  70.5%مــن هــذا النــداء بحلــول نهايــة العــام (انظــر “التطــورات
اإلنســانية” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).
واســتجابة لهــذه األزمــة ،عقــد مجلــس األمــن التابــع الدولــي تســع جلســات إحاطــة ومشــاورة
مشــتركة تتعلــق باليمــن يف عــام  ،2017لــم يتــم خاللهــا اعتمــاد أي قــرارات جديــدة ،وكان
قــد صــدر بيــان رئاســي واحــد – وهــو منتــج ملجلــس األمــن أقــل إلزامــا مــن القــرار .لــم يطلــق
إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد ،الــذي رأس كمبعــوث خــاص لألمــم املتحــدة إلــى اليمــن الجهــود
األمميــة إلنهــاء النــزاع الــذي يدفــع نحــو تفاقــم األزمــة اإلنســانية ،أيــة محادثــات ســام جديدة
بيــن األطــراف املتحاربــة خــال هــذه الفتــرة.
ويف حيــن لــم يظهــر أي طــرف يف النــزاع أي إهتمــام بمبــادرات الســام يف عــام  ،2017أعلنــت
قيــادة الحوثييــن والقــوات املتحالفــة آنــذاك مــع الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صالــح يف
وقــت مبكــر مــن العــام أنهــم يشــعرون بتحيــز املبعــوث الخــاص ضدهــم وأنــه ال يمكــن أن
يكــون وســيطًا لســام عــادل .ومــع ذلــك ،وبغــض النظــر عــن ذلــك اإلعــان و فشــل العديــد
مــن اتفاقــات وقــف إطــاق النــار ومفاوضــات الســام التــي قادهــا املبعــوث الخــاص يف عامــي
 2015و ،2016واصــل األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــس وكذلــك الــدول األعضــاء
يف مجلــس األمــن اإلعــان دعمهــم املســتمر لولــد الشــيخ أحمــد وجهــوده نحــو حــل النــزاع.
وقــد أشــار ممثلــو الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن ومســؤولو ودبلوماســيو األمــم املتحــدة
الذيــن تحدثــوا إلــى مركــز صنعــاء يف عــام  2017إلــى األســباب نفســها التــي تمنــع مجلــس
األمــن برأيهــم مــن إصــدار قــرار ملــزم حــول اليمــن :قيــام الســعودية واإلمــارات وشــركاء آخــرون
يف التحالــف العســكري اإلقليمــي التدخــل يف حــرب اليمــن – مــن بينهــا مصــر ،التــي كانــت
عضــو مجلــس األمــن الدولــي يف  – 2017بالضغــط بقــوة ىلع الــدول األعضــاء يف مجلــس
األمــن لعــدم اتخــاذ إجــراءات يعتبرهــا التحالــف غيــر مواتيــة ،حيــث تخشــى الــدول األخــرى
عمومــا مــن اســتعداء الســعودية واإلمــارات.
يذكــر أن الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا – وجميــع أعضــاء مجلــس األمــن الدائميــن الذين
يتمتعــون بحــق الفيتــو ،باإلضافــة إلــى أبــرز مــوّردي األســلحة للتحالــف العســكري الســعودي
– ســاهموا يف وقــف محــاوالت مجلــس األمــن الدولــي كبــح جمــاح التحالــف أو اتهــام أعضائــه
بارتــكاب جرائــم الحــرب .وقــد قــال ممثلــون عــن دول أعضــاء أخــرى يف مجلــس األمــن ملركــز
صنعــاء يف عــام  2017إن املجلــس بذلــك اســتنفد جميــع الخيــارات املعقولــة للعمــل بشــأن
اليمــن ،وقــد تــم تخفيــض دوره عمليــا إلــى مرتبــة مراقــب لألزمــة (انظــر “يف األمــم املتحــدة”
أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).
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يف الواليــات املتحــدة ،شــكل خــروج الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا الرســمي مــن البيــت األبيض
يف ينايــر  /كانــون الثانــي  2017نهايــة لجهــود اإلدارة املنتهيــة واليتهــا نحــو إنهــاء حــرب
اليمــن .كمــا افتتــح خــروج أوبامــا عهـدًا جديـدًا مــن الحــرب األمريكيــة يف اليمــن ،ويف العالــم
بشــكل عــام ،مــع تولــي الرئيــس دونالــد ترامــب مقاليــد الحكــم يف واشــنطن .ومــع ذلــك ،ثمة
ركيزتــان يف سياســة اإلدارة الســابقة يف اليمــن لــم يؤيدهــا ترامــب فقــط بــل ودافــع عنهــا
خــال أول ســنوات عهــده .الركيــزة األولــى دعــم الواليــات املتحــدة الثابــت للتحالــف العســكري
الســعودي ،حيــث أظهــر ترامــب حماســا متجــددًا ملبيعــات األســلحة لحلفــاء الواليــات املتحــدة
يف الخليــج ،كمــا تبنــت اإلدارة األمريكيــة الجديــدة بشــكل كامــل – وبذلــت الكثيــر مــن الجهــد
يف نشــر – الســردية الســعودية القائلــة بــأن الحوثييــن “جماعــة إرهابيــة وكيلــة” إليــران (انظــر
“يف الواليــات املتحــدة” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).
أمــا ثانــي سياســات عهــد أوبامــا املســتمرة يف عهــد ترامب فهــي التركيــز القصيــر النظر ىلع
القــوة الناريــة العســكرية ملواجهــة تنظيــم القاعــدة يف شــبه جزيــرة العــرب (القاعــدة) بــدالً
مــن برامــج تعالــج العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية للتطــرف .وقــد تــم تــداول
هــذه الشــعلة بيــن الرئيســين بعــد أيــام فقــط مــن دخــول ترامــب البيــت األبيــض عندمــا وقــع
ترامــب ىلع غــارة تابعــة للبحريــة األمريكيــة ســيل – كان أوبامــا قــد خطــط لهــا وهــو يف
منصبــه – ضــد مخبــأ يشــتبه بأنــه لتنظيــم القاعــدة يف محافظــة البيضــاء .تســببت الغــارة
بمقتــل  25مدنيــا – تســعة منهــم أطفــال دون ســن  13عامــا – وعنصــر كومانــدوز أمريكــي
(انظــر “القاعــدة وداعــش وعمليــات مكافحــة اإلرهــاب” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).
مــن التطــورات الدبلوماســية الدوليــة األخــرى يف عــام  2017تكثيــف االتحــاد األوروبــي والــدول
األعضــاء يف االتحــاد األوروبــي دورهــم يف اليمــن ،مــن متابعــة مفاوضــات املســار الثانــي
مــع زعمــاء القبائــل اليمنييــن ودعــم حمــات الحشــد اإلنســانية وصــوالً إلــى حظــر توريــد
األســلحة إلــى الســعودية .يف الشــرق األوســط ،قطعــت الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر
والحكومــة اليمنيــة فجــأة العالقــات الدبلوماســية مــع قطــر يف يونيــو  /حزيــران ،وفرضــت
ىلع الدوحــة حظــر ســفر وتجــارة وطردتهــا مــن التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية.
ويف الوقــت نفســه ،واصلــت موســكو تشــغيل آخــر بعثــة دبلوماســية أجنبيــة يف صنعــاء
– غيــر الســفارة اإليرانيــة – خــال معظــم عــام  .2017انتهــى هــذا يف ديســمبر  /كانــون
األول ،إذأغلقــت الســفارة الروســية بعــد قتــل الحوثــي للرئيــس الســابق صالــح (انظــر “تطــورات
دبلوماســية دوليــة وإقليميــة أخــرى” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).
يف اليمــن ،تفاقــم كل مــن النــزاع واألزمــة اإلنســانية بشــكل كبيــر حتــى نهايــة العــام .بــدأ
هــذا يف أوائــل نوفمبــر  /تشــرين الثانــي عندمــا أطلــق الحوثييــن صاروخــا باليســتيًا باتجــاه
مطــار امللــك خالــد الدولــي بالريــاض .قــال مســؤولون ســعوديون إن الصــاروخ مهــرب إلــى
اليمــن مــن إيــران .وردًا ىلع ذلــك ،أمــر التحالــف العســكري الســعودي بإغــاق املوانــئ البحريــة
والجويــة اليمنيــة يف يف وجــه جميــع املســاعدات والبضائــع التجاريــة .وقــد أدى ذلــك إلــى
ارتفــاع أســعار الوقــود والســلع األساســية يف جميــع أنحــاء البــاد (انظــر “التطــورات اإلنســانية”
أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).
وبعــد أســابيع مــن النــزاع الداخلــي ،أخــذ الصــراع بيــن الحوثييــن وصالــح انعطافــا هائ ـ ً
ا يف
نهايــة نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،مــع قيــام الحوثييــن بقتــل صالــح يف أوائــل ديســمبر /
كانــون األول .كان صالــح أبــرز شــخصية سياســية يمنيــة يف العقــود األربعــة املاضيــة؛ وقــد
نســج ىلع مــدى الســنوات شــبكات ســلطة ومحســوبية ونفــوذ ومــال متراميــة األطــراف يف
جميــع أنحــاء البــاد واملنطقــة والعالــم .مصــرع الشــخص الــذي يعتبــره البعــض األكثــر نفــوذًا
وفســادًا يف اليمــن ســيجعل مــن التفــاوض ىلع تســوية النــزاع أصعــب بكثيــر.
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بعــد وفــاة صالــح ،قــام الحوثيــون بتعزيــز ســيطرتهم ىلع صنعــاء ومناطــق شــمال البــاد
التــي كانــوا قــد شــاركوا يف إدارتهــا مــع حــزب صالــح املؤتمــر الشــعبي العــام منــذ عــام .2015
وقــد عجلــت وفــاة صالــح مــن تفــكك املؤتمــر الشــعبي العــام ،وقضــت ىلع املنافــس األكبــر
للحوثــي شــمال اليمــن ىلع نهــب تدفقــات إيــرادات الدولــة .قــام الحوثيــون أيضــاً بحملــة
اعتقــاالت جماعيــة وتدابيــر أمنيــة قمعيــة جديــدة طــوال شــهر ديســمبر  /كانــون األول .أمــا
املوالــون الرئيســيون لصالــح ممــن لــم يتمكــن الحوثيــون مــن اعتقالهــم فقــد اختبــأوا أو فــروا
إلــى مــأرب ومناطــق أخــرى تســيطر عليهــا القــوات املواليــة للحكومــة اليمنيــة املعتــرف
بهــا دوليــا يف اليمــن (انظــر “انهيــار تحالــف الحوثي-صالــح ومقتــل صالــح” أدنــاه للمزيــد مــن
التفاصيــل).
وطــوال عــام  ،2017تراجعــت ســلطة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي والحكومــة اليمنيــة يف
العديــد مــن املناطــق يف جميــع أنحــاء جنــوب البــاد التــي يفتــرض أنهــا تســيطر عليهــا،
رغــم املكاســب امليدانيــة التــي حققتهــا القــوات التــي تقاتــل باســم الحكومــة بيــن بدايــة
ونهايــة العــام .فقــد اندلعــت احتجاجــات عامــة ىلع ســوء الخدمــات العامــة عــدة مــرات يف
عــدن ،عاصمــة الحكومــة الفعليــة يف جنــوب اليمــن .كمــا تلقــى هــادي وحكومتــه ،العامليــن
بشــكل أساســي مــن الريــاض طــوال عــام  ،2017اتهامــات واســعة بالفســاد وانعــدام الكفــاءة.
كمــا أخــذت التوتــرات بيــن الفصائــل املســلحة يف املدينــة – املؤلفــة يف املقــام األول مــن
القــوات اليمنيــة التابعــة للحكومــة ومختلــف القــوى املحليــة املدعومــة إماراتيــا – شــكل
اشــتباكات متواتــرة .هــذا إلــى جانــب العديــد مــن الهجمــات اإلرهابيــة العنيفــة بشــكل مــروع،
والتــي ولــدت يف عــدن إحساســا عميقــا بانعــدام األمــن.
كمــا تــم تقويــض ســلطة حكومــة هــادي ىلع يــد املزيــد مــن الجهــات الفاعلــة السياســية
والعســكرية الجديــدة التــي توســع نفوذهــا يف جميــع أنحــاء جنــوب اليمــن يف عــام .2017
وقــد تشــكل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،ىلع ســبيل املثــال ،يف مايــو  /أيــار بهــدف
واضــح هــو فصــل جنــوب اليمــن عــن الجمهوريــة اليمنيــة الكبــرى؛ وبحلــول ديســمبر  /كانــون
األول ،كان لــدى املجلــس الجنوبــي مكاتــب تمثيليــة يف جميــع أنحــاء الجنــوب .ويف محاولــة
إلســقاط املجلــس ،أقــال الرئيــس هــادي ســبعة محافظيــن بســبب ارتباطهــم باملجلــس
بحلــول نهايــة العــام .األهــم مــن ذلــك أن اإلمــارات – التــي تعتبــر ظاهريــا حليفــا لهــادي
بفضــل مشــاركتها يف التحالــف العســكري الســعودي – دأبــت ىلع دعــم املجلــس الجنوبــي
بفاعليــة .وقــد شــملت تدخــات أبــو ظبــي األخــرى تمويــل وتدريــب وتســليح الجماعــات شــبه
العســكرية املحليــة التــي تتحــدى بشــكل متزايــد ســيطرة قــوات الحكومــة اليمنيــة ىلع
العديــد مــن املحافظــات الجنوبيــة وكذلــك محافظــة تعــز الشــمالية .ويف الوقــت نفســه،
كانــت النمــاذج الناجحــة نســبيًا للحكــم الذاتــي يف كل مــن مــأرب وحضرمــوت العــام املاضــي
قــد مكنــت القــادة السياســيين املحلييــن مــن املطالبــة باعتــراف الحكومــة اليمنيــة بشــكل
رســمي بتزايــد اســتقاللها الذاتــي (انظــر “التشــظي بيــن القــوات املناهضــة للحوثييــن” أدنــاه
للمزيــد مــن التفاصيــل).
فيمــا يتعلــق بالتطــورات امليدانيــة أطلقــت القــوات املدعومــة مــن التحالــف الســعودي
“عمليــة الرمــح الذهبــي” يف ينايــر  /كانــون الثانــي  ،2017حيــث تقدمــت شــماالً ىلع طــول
الســاحل الغربــي لليمــن ىلع البحــر األحمــر النتــزاع مينــاء املخــا يف محافظــة تعــز مــن قــوات
الحوثي-صالــح .غيــر أن التقــدم توقــف هنــاك ،حيــث ظلــت الجبهــات يف جميــع أنحــاء البلــد
ثابتــة عمومــا طــوال بقيــة الســنة؛ وذلــك حتــى ديســمبر  /كانــون األول ،والــذي شــهد اإلنجــاز
األبــرز للتحالــف واملتمثــل باالســتيالء ىلع قاعــدة خالــد بــن الوليــد العســكرية يف محافظــة
تعــز بعــد حصــار طويــل .إال أنــه بعــد وفــاة صالــح يف ديســمبر  /كانــون األول ،تحركــت قــوات
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التحالــف شــمال مدينــة املخــا لالســتيالء ىلع مديريــة الخوخــة يف محافظــة الحديــدة ،كمــا
اكتســبت أراضــي جديــدة يف محافظــات شــبوة والبيضــاء والجــوف .لــم تكــن هــذه الخســائر
اإلقليميــة للحوثييــن يف نهايــة عــام  2017ذات جــدوى اســتراتيجية إال ىلع مســتوى تحريــك
الجبهــات بعــد جمــود ميدانــي طويــل .وىلع مســتوى الديناميــات العســكرية اإلجماليــة
للحــرب يف اليمــن ،ظــل الحســم العســكري لصالــح أي مــن الطرفيــن مســتعبدًا مــع بــدء عــام
( 2018انظــر “التطــورات امليدانيــة” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).
ولعــل أبــرز التطــورات العســكرية التي شــهدها عــام  2017محاولة التحالف العســكري الســعودي
شــن هجــوم مســبق ىلع مينــاء الحديــدة الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون ىلع البحــر األحمــر.
وطــوال الربــع األول مــن عــام  ،2017ســعت الســعودية واإلمــارات الســتمالة حلفائهمــا يف
واشــنطن لتمريــر دعــم عســكري أمريكــي مباشــر لهجــوم التحالــف ىلع الحديــدة .يدعــي
التحالــف منــذ فتــرة طويلــة وجــود أســلحة إيرانيــة يجــري تهريبهــا إلــى القــوات الحوثيــة
عبــر مينــاء الحديــدة – وهــو ادعــاء تدحضــه ىلع نطــاق واســع وكاالت األمــم املتحــدة .وأشــار
منتقــدو الهجــوم املقتــرح إلــى احتمــاالت تفاقــم األزمــة اإلنســانية يف اليمــن بشــكل كبيــر،
نظ ـرًا العتمــاد اليمــن ىلع االســتيراد بالنســبة لجميــع إمداداتــه الغذائيــة تقريبــا ،والغالبيــة
العظمــى مــن هــذه اإلمــدادات – التجاريــة واإلنســانية – تصــل عبــر مينــاء الحديــدة.
وهكــذا هيمنــت إمكانيــة هجــوم الحديــدة ىلع مناقشــات السياســة الخارجيــة املتعلقــة
باليمــن يف الواليــات املتحــدة ،ويف األمــم املتحــدة ،ويف مختلــف محافــل املجتمــع الدولــي
يف مــارس  /آذار وأبريــل  /نيســان .إال أنــه بحلــول أواخــر أبريــل  /نيســان بــدا أن املعارضــة
الشــديدة داخــل الكونغــرس ومجلــس األمــن ومختلــف فعاليــات املجتمــع اإلنســاني الدولــي
هــي التــي غلبــت :فقــد اتخــذت اإلدارة األمريكيــة موقفــا مؤقتــا بشــأن الهجــوم ،وخفــف
التحالــف العســكري الســعودي مــن اســتعجاله شــن الهجــوم (انظــر “عمليــة الرمــح الذهبــي
ومينــاء الحديــدة” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).
ثمــة جانــب ثابــت مــن النــزاع منــذ البدايــة تمثــل يف عــدم احتــرام قوانيــن الحــرب .وكمــا
ذكــر تقريــر فريــق الخبــراء التابــع لألمــم املتحــدة يف ينايــر  /كانــون الثانــي  ،2017فــإن
جميــع األطــراف املتحاربــة ارتكبــت “انتهــاكات واســعة النطــاق” للقانــون اإلنســاني الدولــي
وقانــون حقــوق اإلنســان .واســتمر هــذا التوجــه طــوال عــام  .2017وقامــت قــوات الحوثــي-
صالــح والقــوات الحكوميــة اليمنيــة والتحالــف العســكري الســعودي والقــوات البرية املحســوبة
ىلع مختلــف الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة بمهاجمــة املدنييــن واألهــداف املدنيــة
بشــكل منتظــم ،وبشــن هجمــات عشــوائية ،وبتنفيــذ عمليــات اعتقــال تعســفي وتعذيــب،
وباســتخدام األســلحة املحظــورة ،وبإعاقــة املســاعدات اإلنســانية ووصولهــا إلــى الســكان
املدنييــن املجوعيــن ،باإلضافــة إلــى التســبب بالنــزوح القســري ألعــداد كبيــرة مــن الســكان،
وغيــر ذلــك مــن االنتهــاكات للقانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان.
ومــن التطــورات الهامــة فيمــا يتعلــق باملســاءلة يف عــام  2017صــدور تقريــر األمــم املتحــدة
الســنوي عــن األطفــال والنزاعــات املســلحة ،والــذي ضــم الســعودية ىلع قائمــة الجهــات
الفاعلــة املتهمــة بارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق األطفــال .واســتندت هــذه القائمــة
ىلع ســلوك الريــاض خــال حــرب اليمــن .وكانــت الســعودية قــد ذكــرت ســابقًا يف قائمــة
 ،2016قبــل أن يــزال اســمها بعــد أن هــددت بســحب مئــات املالييــن مــن الــدوالرات مــن
تمويــل برامــج املســاعدات التــي تقدمهــا األمــم املتحــدة .وبينمــا ذكــر تقريــر  2017قــوات
الحوثي-صالــح والحكومــة اليمنيــة وامليليشــيات املدعومــة مــن التحالــف ،باإلضافــة لتنظيــم
القاعــدة ،تــم ذكــر الســعودية ضمــن فئــة معدلــة هــي تلــك التــي تقــر بمحــاوالت معالجــة
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القضايــا التــي يثيرهــا التقريــر .وجــاء تطــور آخــر يخــص املســاءلة يف ســبتمبر  /أيلــول عندمــا
وافــق مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة ىلع قــرار بإنشــاء فريــق مــن الخبــراء
للتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن جانــب جميــع األطــراف (انظــر “حقــوق اإلنســان
وجرائــم الحــرب” للمزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه).
هــذا وقــد اســتمر اقتصــاد اليمــن يف االنكمــاش طــوال عــام  .2017وأفــادت وزارة التخطيــط
والتعــاون الدولــي أن الناتــج املحلــي اإلجمالــي لليمــن قــد انكمش بنســبة  14.4%ىلع أســاس
ســنوي ،ممــا يشــير إلــى خســارة بنســبة  40.5%يف الناتــج املحلــي اإلجمالــي منــذ عــام .2015
كمــا تدهــورت باســتمرار قيمــة العملــة املحليــة يف اليمــن ،ففــي ينايــر  /كانــون الثانــي 2017
كان متوســط ســعر الصــرف يف الســوق للريــال اليمنــي  321ريــال للــدوالر الواحــد وفقــا ألرقــام
البنــك املركــزي اليمنــي .وقــد انتهــى شــهر ديســمبر  /كانــون األول ىلع ســعر تــداول قريــب
مــن  460للــدوالر الواحــد .باملقارنــة مــع مــارس  /آذار  ،2015عندمــا بــدأ النــزاع كان ســعر الريــال
 215للــدوالر الواحــد ،مــا يعنــي ارتفــاع تكلفــة شــراء الــدوالر يف الســوق بنســبة ( 114%انظــر
“التطــورات االقتصاديــة“ أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).
وبالنظــر إلــى أن اليمــن يســتورد مــا يصــل إلــى  90%مــن املــواد الغذائيــة األساســية ،أدى
انخفــاض قيمــة العملــة إلــى إضعــاف القــدرة الشــرائية للفــرد الواحــد .إن العجــز عــن شــراء
األغذيــة املتاحــة – وليــس عــدم توفــر الغــذاء للشــراء – يدفــع البــاد نحــو مجاعــة جماعيــة.
وقــد زاد هــذا االتجــاه تفاقمــا بســبب فقــدان ســبل الــرزق والوظائــف املدفوعــة األجــر ىلع
نطــاق واســع .ومــع انتهــاء عــام  ،2017لــم يحصــل معظــم موظفــي الخدمــة املدنيــة يف
اليمــن البالــغ عددهــم  1.2مليــون موظــف ســوى ىلع جــزء ضئيــل مــن رواتبهــم منــذ ســبتمبر
 /أيلــول  .2016ويف الوقــت نفســه ،أفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم
املتحــدة يف ديســمبر  /كانــون األول أن الشــركات التجاريــة خفضــت يف املتوس ـط ســاعات
العمــل بمقــدار النصــف منــذ بــدء النــزاع ،حيــث طالــت نســبة تســريح  55%مــن القــوى العاملة.
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اليمن في األمم المتحدة

التطورات الدبلوماسية
الدولية
يف األمم املتحدة
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
شــهد العــام  2017تســع جلســات إحاطــة ومشــاورة عقدهــا مجلــس األمــن الدولــي التابــع
لألمــم املتحــدة بشــأن الوضــع يف اليمــن .وباســتثناء إجــراء روتينــي لتجديــد نظــام العقوبــات
(القــرار  2342لعــام  ،)2017لــم يصــدر أي قــرار جديــد بشــأن البلــد .يف يونيــو  /حزيــران ،ومــع
ذلــك ،اعتمــد مجلــس األمــن البيــان الرئاســي رقــم  7لعــام  – 2017أول منتــج ملجلــس األمــن
يتعلــق باليمــن خــال  14شــهرًا .الجديــر بالذكــر أن البيــان الرئاســي أقــل إلزامــا مــن القــرار ،كمــا
أن هــذا البيــان الرئاســي تحدي ـدًا كان خاليــا مــن أي صياغــة توجــب اإلنفــاذ.
ويف حديثهــم ملركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،قــال أعضــاء ومراقبــو مجلــس األمــن إن
الصمــت الــذي طــال أمــده بشــأن اليمــن – أكبــر أزمــة إنســانية يف العالــم – أصبــح أمـرًا ال يمكن
الدفــاع عنــه .ومــع اســتمرار تدهــور الوضــع يف اليمــن ،تضاعــف ضغــط قبــل املنظمــات غيــر
الحكوميــة ووكاالت األمــم املتحــدة وبعــض الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن.
ومــع أن بريطانيــا ،بصفتهــا عضــو فريــق اصدقــاء اليمــن ،كانــت مســؤولة يف نهايــة املطــاف
عــن صياغــة البيــان الرئاســي ،إال أن صياغــة ومحتــوى النــص أثــارا مشــاركة ىلع املســتوى
الــوزاري بيــن مختلــف الــدول األعضــاء .ومــن بيــن املــداوالت واملفاوضــات األخــرى املتعلقــة
بصياغــة الوثيقــة التــي غطــت أمــورًا كثيــرة ،ســعى الوفــد الســويدي إلــى الضغــط إلدراج بنود
تصــر ىلع واجــب األطــراف املتحاربــة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية واملدنيــة؛ كمــا دفعــت
البعثــة اإليطاليــة باتجــاه الســماح بالوصــول اإلنســاني عبــر مينــاء الحديــدة؛ أمــا الوفد الروســي
فقــد ضغــط لحــذف إدانــة الوثيقــة الحوثييــن لعــدم اجتماعهــم مــع املبعــوث الخــاص أثنــاء
وجــوده يف صنعــاء يف مايــو  /أيــار؛ ومــن جهتهــا حاولــت البعثــة املصريــة إلغــاء أي صياغــة
تشــير تحديـدًا إلــى ضــرورة إعــادة الرافعــات إلــى مينــاء الحديــدة وفتــح مطــار صنعــاء للرحالت
التجاريــة ،ىلع الرغــم مــن أنهــا قبلــت يف النهايــة إدراج صياغــة تشــير إلــى الرافعــات (انظــر
“التطــورات اإلنســانية” للمزيــد مــن التفاصيــل) .كمــا أبلغــت الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن
مركــز صنعــاء أن مســؤولين ســعوديين ،بمــن فيهــم وزيــر الخارجيــة ،قامــوا بتفحــص البيــان
ورمــوا بثقلهــم مــن خــال البعثــة املصريــة ملجلــس األمــن.
وحتــى قبــل اعتمــاده ،كان هنــاك شــك يف جــدوى مختلــف جوانــب البيــان الرئاســي .فعلــى
ســبيل املثــال ،أكــد مجلــس األمــن مجــددًا يف البيــان الرئاســي دعمــه املتواصــل لجهــود
املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إلــى اليمــن إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد للتوســط يف
الســام ،ودعــا األطــراف املتحاربــة إلــى التعامــل مــع مقترحــات املبعــوث الخــاص .إال أن
ذلــك جــاء بعــد عشــرة أيــام فقــط مــن قيــام أحــد كبــار املســؤولين الحوثييــن يف صنعــاء
بمهاجمــة ولــد الشــيخ أحمــد ومنعــه مــن العــودة إلــى اليمــن (انظــر “مبعــوث األمــم املتحــدة
الخــاص لليمــن وعمليــة الســام” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل) .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ويف
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غضــون يوميــن بعــد البيــان الرئاســي الــذي دعــا األطــراف املتحاربــة إلــى التمييــز بيــن
األهــداف العســكرية واملدنيــة ،قصــف التحالــف الســعودي للمــرة الثانيــة يف عــام  2017ســوقًا 
يف شــمال اليمــن ،مــا أســفر عــن مقتــل  23مدنيــا (انظــر “حقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب”
أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).

مواقف الدول األعضاء يف مجلس األمن
كانــت آخــر مــرة اعتمــد فيهــا مجلــس األمــن قــرارًا بشــأن اليمــن يف أبريــل  /نيســان  :2015قــرار
مجلــس األمــن رقــم  ،2216والــذي اســتخدمه التحالــف العســكري الســعودي منــذ ذلــك الحيــن
إلضفــاء الشــرعية ىلع تدخلــه العســكري يف النــزاع .وال يتوقــع أعضــاء مجلــس األمــن اتخــاذ
قــرارات جديــدة بشــأن اليمــن يف املســتقبل القريــب .وطــوال عــام  ،2017واصــل ثالثــة أعضــاء
دائميــن ،هــم أمريــكا بريطانيــا وفرنســا ،دعــم التحالــف مــن خــال بيعــه األســلحة بمليــارات
الــدوالرات .كمــا واصلــت الواليــات املتحــدة تقديــم الدعــم التقنــي واالســتخباراتي والوقــود
الجــوي لالئتــاف العســكري الســعودي.
ويف الوقــت الــذي أعربــت فيــه عــدة دول غيــر دائمــة العضويــة يف مجلــس األمــن يف أوقــات
مختلفــة عــن رغبتهــا باقتــراح قــرارات جديــدة ومواصلــة إجــراءات املجلــس األكثــر حزمًا بشــأن
اليمــن ،إال أن هــذه الجهــود خرجــت جميعــا عــن مســارها .وقــد رفضــت البعثتــان األمريكيــة
والبريطانيــة التــي تملــك حــق النقــض (الفيتــو) باســتمرار املقترحــات التــي مــن شــأنها أن
تقيــد التحالــف العســكري الســعودي؛ يف حيــن ســعت الســعودية واإلمــارات إلــى الضغــط
بشــكل حــازم وفعــال باالتجــاه نفســه ،حيــث شــاركا بالوكالــة يف مجلــس األمــن الدولــي مــن
خــال البعثــة املصريــة .إال أن عضويــة مصــر يف املجلــس انتهــت يف ديســمبر  /كانــون
األول  .2017ومــن املتوقــع أن تقــوم الكويــت ،التــي تولــت مقعدهــا يف املجلــس يف ينايــر /
كانــون الثانــي  ،2018بالدفــاع عــن موقــف التحالــف .ومثــل مصــر ،الكويــت عضــو يف التحالــف
العســكري الســعودي.
وطــوال عــام  ،2017ظهــر ممثــل روســيا لــدى مجلــس األمــن الدولــي ىلع خــاف – إلــى حــد
مــا – مــع الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا .الجديــر بالذكــر أن روســيا ظلــت طرفــا محايـدًا
يف جميــع مراحــل النــزاع اليمنــي ،مــع الحفــاظ ىلع خطــوط اتصــال مفتوحــة مــع جميــع
أطــراف النــزاع (انظــر “تطــورات إقليميــة ودوليــة أخــرى” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل) .يذكــر
أن روســيا هــى العضــو الوحيــد يف مجلــس األمــن الدولــي الــذي امتنــع عــن التصويــت عــام
 2015ىلع قــرار مجلــس األمــن رقــم  2216الــذي وصفتــه البعثــة الروســية بأنــه “غيــر متــوازن”
ويفتقــر إلــى شــرط وقــف إطــاق النــار الــذي طالبــت بــه موســكو .ويف أوقــات مختلفــة
طــوال عــام  ،2017ســلطت روســيا الضــوء ىلع املنظــور الحوثــي خــال مناقشــات مجلــس
األمــن ،داعيــة إلــى إعــادة النظــر يف النهــج الــذي يســلكه املجلــس.
ويف ديســمبر  /كانــون األول  ،2017انتهــت عضويــة مجلــس األمــن لســتة بلــدان هــي مصــر
وإيطاليــا واليابــان والســنغال وأوكرانيــا واألوروغــواي ،يف حيــن انضــم ســتة أعضــاء جــدد هــم
ســاحل العــاج وغينيــا االســتوائية والكويــت وهولنــدا وبيــرو وبولنــدا .وبعــد أن ترأســت اليابــان
لجنــة العقوبــات املفروضــة ىلع اليمــن بموجــب القــرار  2140خــال العاميــن الســابقين،
ســلمت الرئاســة إلــى بيــرو.
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املبعوث الخاص لألمم املتحدة لليمن
عــام  2017دخــل إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد عامــه الثالــث كمبعــوث خــاص لألمــم املتحــدة
لليمــن ،مســتمرًا يف قيــادة جهــود األمــم املتحــدة للتوصــل إلــى نهايــة تفاوضيــة للنــزاع.
وطــوال عامــي  2015و ،2016تــرأس املبعــوث الخــاص عــدة جــوالت مــن محادثــات الســام
ووقــف إطــاق النــار غيــر الناجحــة والتــي كانــت تفشــل يف غضــون أيــام؛ يف عــام  2017لــم
يتمكــن املبعــوث األممــي مــن جلــب أي األطــراف املتحاربــة إلــى طاولــة املفاوضــات.
يف ديســمبر  /كانــون األول  2016قــدم ولــد الشــيخ أحمــد مقتــرح ســام رفضــه الرئيــس
اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي ىلع الفــور .ويف الشــهر التالــي قــام ولــد الشــيخ أحمــد
بجولــة مكوكيــة حــول عواصــم الشــرق األوســط يف محاولــة للحصــول ىلع دعــم لهــذا
املقتــرح نفســه ،ولكنــه لــم يحقــق نجاحــا يذكــر .وكمــا أفــادت لجنــة خبــراء لجنــة األمــم
املتحــدة املعنيــة بعقوبــات القانــون  2140يف نهايــة ذلــك الشــهر ،لــم يبــد أي طــرف يف
النزاع”اهتمامــا أو التزامــا مســتمرًا بتســوية سياســية أو محادثــات ســام” .كمــا أن القــوات
التابعــة للحكومــة اليمنيــة والتحالــف العســكري الســعودي الداعــم لهــا ســعى لالســتفادة مــن
املكاســب امليدانيــة يف أوائــل ( 2017انظــر “عمليــة الرمــح الذهبــي ومينــاء الحديــدة” أدنــاه
للمزيــد مــن التفاصيــل) .وقــد كان لتلــك املكاســب امليدانيــة ،إلــى جانــب تولــي إدارة أمريكيــة
جديــدة أكثــر عدوانيــة وأكثــر دعمــا للتحالــف (انظــر “يف الواليــات املتحــدة” أدنــاه للمزيــد
مــن التفاصيــل) ،أن قضــت بشــكل شــبه تــام ىلع رغبــة حكومــة هــادي والــدول األعضــاء يف
التحالــف يف االنخــراط الحقيقــي يف جهــود املبعــوث الخــاص.
ىلع الجانــب اآلخــر مــن النــزاع ،أوضــح الحوثيــون والقــوات املتحالفــة آنــذاك مــع الرئيــس
الســابق علــي عبــد اهلل صالــح يف وقــت مبكــر مــن عــام  2017أنهــم لــم يعــودوا يثقــون بــأن
الشــيخ أحمــد وســيط محايــد .ويف فبرايــر  /شــباط بعــث مســؤول حوثــي رفيــع املســتوى
رســالة إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــس يطلــب فيهــا عــدم تجديــد
واليــة املبعــوث الخــاص ،مدعيــا أن ولــد الشــيخ أحمــد أظهــر “عــدم حيــاده” وتحيــزه للتحالــف
الســعودي .
ويف مايــو  /أيــار ،قــام املبعــوث الخــاص بزيــارة إلــى صنعــاء اســتمرت ثالثــة أيــام لبحــث
خطتــه لــدرء هجــوم محتمــل ىلع مينــاء الحديــدة ىلع البحــر األحمــر (انظــر “عمليــة الرمــح
الذهبــي ومينــاء الحديــدة” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل) .شــمل املقتــرح تخلــي قــوات
الحوثي-صالــح عــن إدارة املينــاء وتســليمها إلــى لجــان أمنيــة وماليــة تابعــة لطــرف ثالــث.
ولــم توافــق أي جهــة قياديــة عليــا مــن الحوثييــن أو حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام ىلع
االجتمــاع مــع الشــيخ أحمــد .ســيذكر املبعــوث الخــاص يف إحاطــة إعالميــة الحقــة أمــام
مجلــس األمــن أن قافلتــه هوجمــت وأنــه تعــرض ملحاولــة اغتيــال يف تلــك الرحلــة.
يف الشــهر التالــي ،أعلــن صالــح علــي الصمــاد ،رئيــس املجلــس السياســي األىلع لتحالــف
الحوثي-صالــح ،أن املبعــوث الخــاص شــخص “غيــر مرغــوب فيــه ملفاوضــات الســام
املســتقبلية” ،كمــا منــع دخــول ولــد الشــيخ أحمــد مســتقب ً
ال إلــى مناطــق الحوثي-صالــح .
ويف أوقــات مختلفــة طــوال بقيــة عــام  ،2017التقــى املبعــوث الخــاص بمســؤولين مــن
الواليــات املتحــدة وأوروبــا والخليــج .وقــدم إحاطــات إلــى كل مــن مجلــس األمــن الدولــي
ومــا يســمى بـ”الخماســية” ( الرباعيــة ســابقًا) – وهــي مجموعــة متعــددة األطــراف مــن وزراء
خارجيــة الواليــات املتحــدة وبريطانيــا والســعودية واإلمــارات وعمــان .وقــد حــاول ولــد الشــيخ
أحمــد بشــكل عــام يف جميــع مناســبات الحديــث العــام لتســليط الضــوء ىلع محنــة اليمنيين،
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وضــرورة اســتجابة املجتمــع الدولــي ،وعــدم قــدرة أي طــرف ىلع الفــوز بنصر عســكري حاســم،
وعــدم إحــراز تقــدم نحــو تســوية تفاوضيــة للحــرب .وطــوال الفتــرة ،كــرر مجلــس األمــن الدولــي
واألميــن العــام لألمــم املتحــدة اإلعــراب عــن دعمهمــا لجهــود املبعــوث الخــاص.

جدول زمني
يناير  /كانون
الثاني

— 26ينايــر  /كانــون الثانــي :يف مؤتمــر صحفــي عقــده مجلــس األمــن التابــع لألمــم
املتحــدة ،قــال منســق اإلغاثــة الطارئــة يف األمــم املتحــدة ســتيفن أوبرايــن“ :النــزاع يف
اليمــن هــو اآلن املتســبب الرئيســي بأكبــر حالــة طــوارئ لألمــن الغذائــي يف العالــم”،
محــذرًا مــن احتمــال املجاعــة يف عــام .2017
— 27ينايــر  /كانــون الثانــي :اجتمعــت لجنــة األمــم املتحــدة للعقوبــات بموجــب القــرار
 2140بفريــق الخبــراء ملناقشــة تقريــر الفريــق الــذي نــص ىلع أنــه ال يوجــد أي طرف يف
النــزاع اليمنــي “أبــدى اهتمامــا أو التزامــا مســتمرًا بتســوية سياســية أو محادثــات ســام”.
خلــص التقريــر أيضــاً إلــى أن جميــع األطــراف متورطــة يف “انتهــاكات واســعة النطــاق”
للقانــون اإلنســاني الدولــي.

فبراير  /شباط

مارس  /آذار

— 10فبرايــر  /شــباط :بعــث مســؤول حوثــي رفيــع املســتوى رســالة إلــى األميــن العــام
لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــس ،طالبــا فيهــا أال يجــدد واليــة املبعــوث الخــاص
لألمــم املتحــدة.
— 17مــارس  /آذار :أصــدر مجلــس األمــن الدولــي “بيانــا للصحافــة” للتعبيــر عــن قلقــه
إزاء احتمــال قيــام هجــوم عســكري تقــوده الســعودية ىلع مينــاء الحديــدة – املدخــل
الرئيســي لليمــن للــواردات اإلنســانية والتجاريــة – ومــا قــد يجــره ذلــك مــن تداعيــات
إنســانية كارثيــة يف كافــة أنحــاء اليمــن .الجديــر بالذكــر أنــه ال توجــد أيــة دولــة عضــو
يف مجلــس األمــن مســتعدة لتســجيل موقــف علنــي يقــول إن الهجــوم ال يجــب أن يتــم.
— 17مارس  /آذار :اختتم املبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد جولة أوروبية ألربعة أيام.
— 21مــارس  /آذار :رفضــت األمــم املتحــدة طلبــا ســعوديًا بتفويــض مينــاء الحديــدة لهــا
حيــث قــال املتحــدث باســم األمــم املتحــدة فرحــان حــق إن “أطــراف النــزاع تتحمــل
مســؤولية واضحــة عــن حمايــة البنيــة التحتيــة املدنيــة وحمايــة املدنييــن بشــكل
أساســي .هــذه ليســت التزامــات يمكــن تفويضهــا إلــى اآلخريــن” .وجــاء الطلــب الســعودي
بعــد حــادث يف  16مــارس  /آذار قامــت فيــه طائــرة هليكوبتــر هجوميــة تابعــة للتحالــف
العســكري بالهجــوم مــرارًا ىلع قــارب قــرب مينــاء الحديــدة يحمــل الجئيــن صومالييــن،
ممــا أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن  43شــخصًا (انظــر” حقــوق اإلنســان وجرائــم
الحــرب” أدنــاه للمزيــد مــن التفاصيــل).

أبريل  /نيسان

— 4أبريــل  /نيســان :يف محاولــة لوقــف عمليــات خفــض التمويــل الضخمــة مــن قبــل
اإلدارة األمريكيــة ،عينــت األمــم املتحــدة محافــظ واليــة كارولينــا الجنوبيــة ديفيــد
ـوال للرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ،لرئاســة برنامــج الغــذاء
بيســلي ،وهــو سياســي مـ ٍ
العاملــي.

مايو  /أيار

— 22مايــو  /أيــار :حــدث حــادث يف صنعــاء وصفــه املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة ولــد
الشــيخ أحمــد يف وقــت الحــق بأنــه “هجــوم” ىلع موكبــه و”محاولــة اغتيــال“.
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— 30مايــو  /أيــار :خــال جلســة إحاطــة ملجلــس األمــن الدولــي ،قــال ولــد الشــيخ أحمــد:
“نحــن لســنا قريبيــن مــن اتفــاق ســام يف اليمــن .كمــا عــرض املبعــوث الخــاص خطــة
تهــدف إلــى تجنــب الهجــوم الــذي كان يعتزمــه التحالــف العســكري الســعودي ىلع
مينــاء الحديــدة (انظــر “التطــورات امليدانيــة” للمزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه) .ويف نفــس
اإلحاطــة ،ذكــر منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ووكيــل األميــن العــام للشــؤون
اإلنســانية ســتيفن أوبرايــن مجلــس األمــن بــأن األزمــة يف اليمــن هــي نتيجــة لإلجــراءات
التــي اتخذتهــا األطــراف املتحاربــة“ ،لألســف ،نتيجــة للتقاعــس – ســواء بســبب العجــز أو
الالمبــاالة” مــن جانــب املجتمــع الدولــي.

يونيو  /حزيران

— 5يونيــو  /حزيــران :منــع صالــح علــي الصمــاد ،رئيــس املجلــس السياســي األىلع
الحوثي-صالــح ،املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مــن العــودة إلــى املناطــق التــي
تســيطر عليهــا قــوات الحوثي-صالــح وأعلــن أنــه “غيــر مرغــوب فيــه ملفاوضــات الســام
يف املســتقبل”.
— 15يونيــو  /حزيــران :تبنــى مجلــس األمــن الدولــي بيانــا رئاســيًا يغطــي جوانــب واســعة
ويســلط الضــوء ىلع أبــرز جوانــب األزمــة اليمنيــة ،ليكــون أول قــرار ملجلــس األمن بشــأن
اليمــن يف حوالــي  14شــهرًا.

يوليو  /تموز

أغسطس  /آب

— 12يوليــو  /تمــوز :يف إحاطــة إلــى مجلــس األمــن الدولــي ،شــرح املبعــوث الخــاص ولــد
الشــيخ أحمــد تصاعــد العنــف يف العديــد مــن مناطــق اليمــن؛ واســتمرار اســتهداف
األطــراف املتحاربــة للمدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة؛ وتفشــي وبــاء الكوليــرا؛
وانتشــار انعــدام األمــن الغذائــي؛ واتســاع نطــاق الصعوبــات االقتصاديــة.
—أوائــل أغســطس  /آب :تلقــت لجنــة العقوبــات الخاصــة باليمــن التقريــر املرحلــي
مــن فريــق خبــراء اليمــن .ويخلــص التقريــر إلــى أن قــوات التحالــف ،خالفــا لاللتزامــات
املنصــوص عليهــا يف نظــام العقوبــات ،لــم تبلــغ عــن عمليــات تفتيــش ســفن البضائــع
منــذ اعتمــاد قــرار مجلــس األمــن  2216قبــل أكثــر مــن عاميــن .ويضيــف التقريــر أن عــدم
اإلبــاغ هــذا يضــر بالضمانــات الــواردة يف نظــام العقوبــات الــذي يقصــد بــه منــع التحالف
مــن االســتفادة مــن العقوبــات لتحقيــق أهــداف أخــرى ،وأن ذلــك قــد أعــاق إيصــال
املســاعدات اإلنســانية.
— 21أغســطس  /آب :عقــد مجلــس األمــن اجتماعــا بصيغــة “أريــا” بعنــوان “الــدور الحيــوي
لشــركاء املســاعدات اإلنســانية لألمــم املتحــدة يف األزمــة يف اليمــن” .وبعــد اإلحاطــة
اإلعالميــة ،يصــدر مجلــس األمــن “بيانــا للصحافــة” ،وهــو أضعــف شــكل مــن أشــكال
بيانــات مجلــس األمــن الرســمية  ،وقــد أكــد البيــان ىلع ضــرورة ابقــاء مينــاء الحديــدة
مفتوحــا وإدانــة الهجــوم الصاروخــي ىلع الريــاض.

سبتمبر  /أيلول

— 19-25ســبتمبر  /أيلــول :خــال مشــاركاتهم يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة يف ســبتمبر
 /أيلــول ،عــرج أكثــر مــن عشــرين رئيــس دولــة ىلع محنــة اليمنييــن وضــرورة إنهــاء النــزاع.

أكتوبر  /تشرين
األول
نوفمبر /
تشرين الثاني

— 10أكتوبــر  /تشــرين األول :قــدم املبعــوث الخــاص إحاطــة مفتوحــة إلــى مجلــس األمــن
الدولــي أعــرب فيهــا عــن قلقــه إزاء الزيــادة الحــادة يف عــدد الضحايــا املدنييــن وحــث
جميــع األطــراف ىلع الوفــاء بالتزاماتهــم بالقانــون اإلنســاني الدولــي.
— 4نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :أطلــق الحوثيــون صاروخــا باليســتيًا ىلع مطــار امللــك خالــد
الدولــي بالريــاض (انظــر“ :حقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب” للمزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه).
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— 6نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :فــرض التحالــف العســكري الســعودي حصــارًا ىلع جميــع
املنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة مــن وإلــى اليمــن (انظــر “التطــورات اإلنســانية” للمزيــد
مــن التفاصيــل أدنــاه) .بحلــول منتصــف الشــهر ،أعــاد التحالــف فتــح موانــئ جنــوب
اليمــن الخاضعــة لســيطرة حكومــة هــادي.
— 10نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :قــدم فريــق خبــراء يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم
املتحــدة تقريــر ســري إلــى لجنــة العقوبــات اليمنيــة لعــام  ،2140جــاء فيــه أن “فــرض
قيــود ىلع الوصــول هــو محاولــة أخــرى مــن قبــل التحالــف الســعودي الســتخدام القــرار
 2216لعرقلــة تســليم البضائــع املدنيــة بطبيعتهــا “(انظــر ك ً
ال مــن “التطــورات اإلنســانية”
و”حقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب” للمزيــد مــن التفاصيــل).
— 16نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :أصــدرت  15منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة ووكاالت تابعــة
لألمــم املتحــدة بيانــا صحفيــا أعربــت فيــه عــن “غضبهــا” إزاء اســتمرار الحصــار العســكري
الســعودي يف شــمال اليمــن.
— 18-20نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :زار فريــق خبــراء األمــم املتحــدة الســعودية للتحقيــق
يف الهجمــات الصاروخيــة الحوثيــة األخيــرة.
— 23نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :بــدأ التحالــف يســمح بوصــول محدد للمســاعدات اإلنســانية
الخاصــة باألمــم املتحــدة إلــى مطــار صنعــاء الدولــي ومينــاء الحديــدة ،مــع اســتمرار منــع
شــحنات البضائــع التجارية.
— 24نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :قــدم فريــق خبــراء األمــم املتحــدة تقريــرًا محدثــا أشــار
فيــه إلــى أن الحطــام الصاروخــي الــذي قدمــه الســعوديون “يتســق مــع تلــك التــي تــم
اإلبــاغ عنهــا بشــأن صــاروخ كيــام -1املصمــم واملصنــوع يف إيــران” ،لكنــه ذكــر أيضــاً
أنــه “ال دليــل ىلع هويــة الوســيط أو املــوّرد”.

ديسمبر /
كانون األول

— 5ديســمبر  /كانــون األول :تلقــى مجلــس األمــن الدولــي إحاطــات عــن اليمــن مــن
املبعــوث الخــاص إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد .تحــدث إســماعيل عنــد مقتــل صالــح
الســابق وعــدد مــن قــادة املؤتمــر الشــعبي العــام ووصــف الوضــع بأنــه “وصــل إلــى
تطــور ســلبي جديــد … ممــا سيشــكل تغييــرًا كبيــرًا يف الديناميــات السياســية يف
اليمــن”.
— 20ديســمبر  /كانــون األول :أعلــن التحالــف العســكري الســعودي أنــه سيســمح بإعــادة
فتــح مينــاء الحديــدة يف وجــه الشــحنات التجاريــة ملــدة  30يومــا.
— 22ديســمبر  /كانــون األول :أصــدر مجلــس األمــن الدولــي بيانــا صحفيــا يديــن بأشــد
العبــارات املمكنــة اســتمرار هجــوم الحوثييــن بالصواريــخ البالســتية ىلع الريــاض .أعــرب
املجلــس أيضــاً عــن قلقــه إزاء اســتمرار عــدم تنفيــذ قــرارات املجلــس ،بمــا يف ذلــك
القــرار  2216للعــام .2015
— 24ديســمبر  /كانــون األول :أصــدر وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية مــارك لوكــوك
بيانــا يشــرح فيــه مســتويات الجــوع املروعــة يف اليمــن ،وضــرورة الســماح بمزيــد مــن
الــواردات التجاريــة إلــى البــاد بعــد فــرض التحالــف حصــارًا كامـ ً
ا يف مطلــع نوفمبــر /
تشــرين الثانــي .وفقــا لوكــوك“ ،هنــاك  8.4مليــون يمنــي بالفعــل ىلع حافــة املجاعــة”
وأن هنــاك حاجــة لـــ”واردات األغذيــة التجاريــة الالزمــة للحفــاظ ىلع توافــر املــواد
الغذائيــة وبأســعار معقولــة يف األســواق يف جميــع أنحــاء البــاد”.
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يف الواليات املتحدة األمريكية
شــهدت نهايــات عهــد الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا يف ينايــر  /كانــون الثانــي  2017فرصــة
الســام األخيــرة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق جــون كيــري .وقــد تــا انهيار
هــذا الجهــد بدايــة انســحاب أوســع للواليــات املتحــدة مــن عمليــة الســام يف اليمــن يف
عــام  ،2017وتولــي اإلدارة الجديــدة للرئيــس دونالــد ترامــب مواقــف أكثــر عدوانيــة يف مختلــف
نزاعــات العالــم عمومــا .خــال محادثــات خاصــة مــع ممثلــي الــدول األعضــاء يف مجلــس
األمــن ومصــادر األمــم املتحــدة األخــرى يف مــارس  /آذار  ،2017وجــد مركــز صنعــاء أن بوســع
اإلدارة األمريكيــة الجديــدة محــو أي انفــراج دبلوماســي قــد تولــده مفاوضــات الســام اليمنيــة
منــذ عــام  .2015كمــا توقعــت الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن التــي تحدثــت إلــى املركــز
تبنــي ترامــب وإدارتــه للســردية الســعودية واإلماراتيــة بــأن الحوثييــن وكالء إيرانيــون أقــرب
إلــى حــزب اهلل اللبنانــي .وكان لــدى الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا نظــرة مماثلــة،
حيــث رحبــت بالرئيــس األمريكــي الجديــد واحتمــاالت زيــادة الدعــم العســكري األمريكــي ،يف
الوقــت الــذي أظهــر فيــه الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي اهتمامــا متزايـدًا بالتعامــل
مــع املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة يف عمليــة الســام.
ورغــم تخليهــا عــن جانــب واحــد مــن سياســة إدارة أوبامــا يف اليمــن – التوســط مــن أجــل
الســام – إال أن ترامــب ضاعــف اســتراتيجيتين اثنتيــن دأب ىلع اتباعهمــا الرئيــس الســابق:
الدعــم الجســور للتحالــف العســكري الســعودي وتركيــز قصيــر النظــر ىلع القــوة الناريــة
العســكرية يف مواجهــة القاعــدة ،بــدالً مــن معالجــة املســ ّرعات االجتماعيــة واالقتصاديــة
والسياســية للتطــرف.
وبعــد أيــام فقــط مــن توليــه منصبــه ،وافــق ترامــب ىلع غــارة تابعــة للبحريــة األمريكيــة
ســيل يف محافظــة البيضــاء .وتفاوتــت أرقــام حصيلــة القتلــى ،إال أن الريفييــن أفــادوا بمقتــل
 25مدنيــا ،بينهــم  9أطفــال دون ســن الثالثــة عشــرة .وأفــاد تنظيــم القاعــدة أن  14شــخصًا 
قتلــوا ،يف حيــن أفــادت البحريــة األمريكيــة مقتــل أحــد عناصــر الكومانــدوز وإصابــة أربعــة
آخريــن ،كمــا تــم تدميــر طائــرة أوســبري تابعــة للبحريــة األمريكيــة بقيمــة  70مليــون دوالر.
ووصــف الســكرتير الصحفــي للبيــت األبيــض هــذا الحــدث بأنــه “عمليــة ناجحــة بجميــع
املعاييــر“ .كمــا أن ترامــب أذن بمــا ال يقــل عــن ســت غــارات لطائــرات بــدون طيــار يف اليمــن
خــال األيــام العشــرة األولــى يف منصبــه – مــا ينبــئ بتزايــد النشــاط العســكري األمريكــي
يف اليمــن خــال العــام املقبــل (انظــر “القاعــدة وداعــش وعمليــات مكافحــة اإلرهــاب” أدنــاه
للمزيــد مــن التفاصيــل).
كمــا كان مــن بيــن أعمــال ترامــب األولــى بعــد توليــه منصبــه قــراره التنفيــذي بعنــوان “حماية
األمــة مــن دخــول اإلرهابييــن األجانــب إلــى الواليــات املتحــدة” – مــا يســمى بحظــر املســلمين
– الــذي يمنــع مواطنــي ســبع دول ذات أغلبيــة مســلمة ،منهــا اليمــن ،مــن دخــول األراضــي
األمريكية.
وقــد ســاهمت عالقــة ترامــب املزدهــرة مــع الســعودية واإلمــارات يف توجيه وتشــكيل قــرارات
إدارتــه بشــكل متزايــد فيمــا يتعلــق باليمــن .وقــد كانــت إدارة ترامــب ،املــأى بمتشــددين  ،
يبــدون قلقــا عميقــا مــن تنامــي النفــوذ اإليرانــي يف املنطقــة ،أول إدارة أمريكيــة تصــف
الحوثييــن رســميًا كـ”جماعــات إرهابييــن بالوكالــة“ .وقــد انتهــى العــام الذي شــهد تصويــر إدارة
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ترامــب للحوثييــن ىلع أنهــم امتــداد للقــوة اإليرانيــة ،يف ديســمبر  /كانــون األول ،بتنظيــم
نيكــي هالــي ســفيرة واشــنطن لــدى األمــم املتحــدة مناســبة إعالميــة يف قاعــدة عســكرية
يف العاصمــة واشــنطن  ،عرضــت فيهــا صواريــخ أعيــد بناؤهــا وقالــت أن الحوثييــن أطلقوهــا
ىلع الســعودية .وقالــت هالــي إن إيــران قامــت بتهريــب هــذه الصواريــخ ،مــن بيــن أســلحة
أخــرى ،إلــى اليمــن ،معتبــرة ذلــك دليـ ً
ا ىلع قيــام طهــران “بإشــعال نيــران” النــزاع يف الشــرق
األوســط.
ومــع ذلــك ،لــم تكــن إدارة ترامــب ىلع وئــام تــام مــع التحالــف العســكري الســعودي يف
العــام املاضــي .فقــد رفضــت اإلدارة األمريكيــة طلبــات التحالــف للحصــول ىلع دعــم عســكري
أمريكــي مباشــر يف الهجــوم املزمــع ىلع مينــاء الحديــدة (انظــر “عمليــة الرمــح الذهبــي
ومينــاء الحديــدة” أدنــاه) ملزيــد مــن التفاصيــل .ويف إدانــة نــادرة للحصــار الــذي فرضــه
التحالــف ىلع شــمال اليمــن ،أصــدر البيــت األبيــض بيانــا يف  6ديســمبر  /كانــون األول 2017
يدعــو الريــاض إلــى “الســماح التــام لألغذيــة والوقــود وامليــاه والــدواء بالوصــول إلــى الشــعب
اليمنــي الــذي يحتــاج إليــه بشــدة”.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وقــف املشــرعون الديمقراطيــون والجمهوريــون بشــكل متزايــد ضــد
تدخــل اإلدارة يف حــرب اليمــن .واقترحــت مجموعــات مــن الحزبيــن عــدة تشــريعات يف عــام
 2017لتقليــص أو إنهــاء الدعــم األمريكــي للتدخــل العســكري الســعودي يف اليمــن .وشــملت
هــذه الجهــود التشــريعية القــرار  ،HR 81الــذي حصــل ىلع  40داعــم مــن الكونغــرس مــع
نهايــة أكتوبــر  /تشــرين األول .بيــد أن زعمــاء االحــزاب السياســية أدخلــوا تعديــات ىلع نــص
القــرار :فبينمــا كان مــن شــأن مشــروع القانــون األصلــي أن ينهــي بســرعة الدعــم العســكري
األمريكــى للتحالــف الســعودي ،دعــت النســخة النهائيــة بــدالً مــن ذلــك إلــى “دعــم الواليــات
املتحــدة اللتــزام التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية باحتــرام قائمــة لغيــر املســتهدفين
وتقييــد بنــك األهــداف وتحســين قــدرات االســتهداف”.

جدول زمني
يناير  /كانون
الثاني

— 20ينايــر  /كانــون الثانــي :أدى دونالــد ترامــب اليميــن بصفتــه الرئيــس الـــ 45للواليــات
املتحــدة.
— 27ينايــر  /كانــون الثانــي :وقــع الرئيــس ترامــب ىلع القــرار التنفيــذي  ،13769الــذي يحظر
ىلع مواطنــي الــدول الســبع ذات األغلبيــة املســلمة ،بمــا يف ذلــك اليمــن ،دخــول
الواليــات املتحــدة.
— 29ينايــر  /كانــون الثانــي :بموافقــة ترامــب ،قامــت قــوات البحريــة األمريكيــة بتنفيــذ
غــارة كومانــدوز يف اليمــن أســفرت عــن مقتــل  25مدنيــا و 14مــن مقاتلــي القاعــدة
وعنصــر كومانــدوز أمريكــي ،فض ـ ً
ا عــن فقــدان طائــرة تابعــة للبحريــة األمريكيــة تبلــغ
قيمتهــا  70مليــون دوالر.

فبراير  /شباط

— 3فبرايــر  /شــباط :أصــدر مستشــار األمــن القومــي مايــكل فليــن بيانــا حــول إيــران
مــن خــال مكتــب الســكرتير الصحفــي للبيــت األبيــض وصــف فيــه الحوثييــن بأنهــم
“جماعــات إرهابييــن بالوكالــة” .هــذه هــي املــرة األولــى التــي تطلــق فيهــا اإلدارة
األمريكيــة ىلع الحوثييــن تعبيــر “إرهابيــة”.
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مارس  /آذار

—شــهد شــهر مــارس  /آذار نقاشــا مكثفــا بيــن أعضــاء الكونغــرس األمريكــي واملســؤولين
الحكومييــن الحالييــن والســابقين وممثلــي الــوكاالت األمريكيــة حــول اآلثــار املترتبــة
ىلع هجــوم الحديــدة وإمكانيــة مشــاركتهم العســكرية األمريكيــة .جــادل أولئــك الذيــن
يدعــون إلــى مشــاركة عســكرية أمريكيــة قويــة – بمــا يف ذلــك أعضــاء مجلــس الشــيوخ
الجمهورييــن ،وبعــض املســؤولين يف البيــت األبيــض ،وموظفــي البنتاغــون ،وآخريــن –
بــأن االســتيالء ىلع الحديــدة ضــروري لحمايــة املصالــح األمريكيــة .وكانــت مجموعــة مــن
أعضــاء مجلــس الشــيوخ مــن الحزبيــن املعارضيــن للتدخــل األمريكــي قــد وجهــوا رســالة
إلــى البيــت االبيــض أعربــوا فيهــا عــن قلقهــم مــن اســتدراج الواليــات املتحــدة إلــى
مســتنقع عســكري بــدون اســتراتيجية خــروج واضحــة.
— 8مــارس  /آذار :ظهــرت تقاريــر إعالميــة تشــير لتوقيــع وزيــر الخارجيــة األمريكــي ريكــس
تيلرســون تدابيــر لبــدء بيــع األســلحة املوجهــة بدقــة إلــى الســعودية ،مــا مثــل انقالبــا
يف السياســة األمريكيــة :فقــد منعــت إدارة أوبامــا بيــع هــذه األســلحة إلــى الريــاض ،بعــد
غــارة جويــة ســعودية عــام  2016ىلع قاعــة جنــازة يف صنعــاء أســفرت عــن مقتــل
أكثــر مــن  150شــخصًا.

أبريل  /نيسان

مايو  /أيار

— 10أبريــل  /نيســان :أرســل  55نائــب أمريكــي رســالة إلــى البيــت األبيــض يطالبــون فيهــا
ترامــب بالحصــول ىلع موافقــة الكونغــرس قبــل أي تصعيــد عســكري أو تــورط أمريكــي
محتمــل يف اليمــن.
— 2مايــو  /أيــار :أرســل أعضــاء الكونغــرس رســالة إلــى وزيــر الدفــاع جيــم ماتيــس دعــت
إلــى زيــادة إشــراف الكونغــرس ىلع انخــراط الواليــات املتحــدة يف الصــراع اليمنــي.
— 2مايــو  /أيــار :تصــدر ترامــب عناويــن الصحــف الدوليــة بتوقيــع اتفــاق بيــع معــدات
عســكرية أمريكيــة بقيمــة  110مليــارات دوالر إلــى الســعودية ،باإلضافــة إلــى  350مليــار
دوالر إضافيــة خــال الســنوات العشــر القادمــة .غيــر أن التحليــات الالحقــة التفــاق
األســلحة بينــت أنــه يتألــف إلــى حــد كبيــر مــن ترتيبــات موجــودة ســلفًا ،فض ـ ً
ا عــن
رســائل اهتمــام أو نيــة ،مــع عــدد قليــل مــن العقــود الجديــدة.
— 25مايــو  /أيــار :بــدأت مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ مــن الحزبيــن حملــة
جديــدة لوقــف جــزء صغيــر مــن مبيعــات األســلحة إلــى الســعودية ،بمــا يف ذلــك
الذخائــر املوجهــة بدقــة ،وذلــك بســبب مــا اعتبــروه ســلوك اململكــة الثابــت الســتهداف
املدنييــن يف اليمــن .ويف اليــوم نفســه ،أصــدر كل مــن العضويــن تيــد ليــو وتيــد يوهــو،
عضــوا لجنــة الشــؤون الخارجيــة يف مجلــس النــواب ،رســالة إلــى رئيــس اللجنــة يحثــان
فيهــا ىلع مراجعــة رقابيــة لبيــع األســلحة الســعودية.

يونيو  /حزيران

— 7يونيــو  /حزيــران :قــدم ســتة مــن أعضــاء الكونغــرس الديمقراطييــن “قانــون األمــن
واإلنســانية يف اليمــن“ ،الــذي تــم تطويــره لتنســيق الــوكاالت واإلدارات الفيدراليــة التــي
تســعى إلــى مســاعدة الجهــود اإلنســانية.
— 13يونيــو  /حزيــران :يف مجلــس الشــيوخ األمريكــي جــرت هزيمــة قــرار مشــترك لوقــف بيــع
األســلحة املوجهــة بدقــة إلــى الســعودية يف تصويــت نــال  47صوتــا ووقــف ضــده .53
— 26يونيــو  /حزيــران :يف أعقــاب أزمــة قطــر ،أعلــن الســيناتور بــوب كوركــر ،رئيــس لجنــة
العالقــات الخارجيــة يف مجلــس الشــيوخ ،أنــه ســيعلق مبيعــات األســلحة املســتقبلية
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي حتــى يكــون هنــاك “فهــم أفضــل ملســار حــل النــزاع
الحالــي وإعــادة توحيــد دول مجلــس التعــاون“.
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يوليو  /تموز

— 14يوليــو  /تمــوز :أضيفــت ثالثــة تعديــات ىلع قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي بهدف
وقــف تمويــل حــرب التحالــف العســكري الســعودي يف اليمــن ،باإلضافــة للمطالبــة
باملزيــد مــن الشــفافية فيمــا يتعلــق بتــورط الواليــات املتحــدة .تــم حــذف أو تعديــل
البنــود يف نهايــة املطــاف.

سبتمبر  /أيلول

— 21ســبتمبر  /أيلــول :أظهــرت تقاريــر إعالميــة أن ترامــب بصــدد توســيع صالحيــات
الجيــش األمريكــي ووكالــة املخابــرات املركزيــة لتنفيــذ ضربــات طائــرات بــدون طيــار
يف عــدد مــن البلــدان املختــارة .وتشــير هــذه التقاريــر إلــى أن مبــادرة ترامــب تنطــوي
ىلع مزيــد مــن التفكيــك لضمانــات عهــد أوبامــا فيمــا يتعلــق بالعمليــات العســكرية
خــارج مناطــق الحــرب املعلنــة رســميًا .ومــن املتوقــع أن تكــون اليمــن مــن بيــن البلــدان
األكثــر تضــررًا مــن تغيــر السياســات هــذا.
— 27ســبتمبر  /أيلــول :قــدم النــواب األمريكيــون رو خانــا وتومــاس ماســي ومــارك بــوكان
والتــر جونــز القانــون  HR 81الــذي مــن شــأنه دفــع الرئيــس نحــو إنهــاء العمليــات
العســكرية غيــر املرخصــة يف اليمــن.

أكتوبر  /تشرين
األول

نوفمبر /
تشرين الثاني

— 30أكتوبــر  /تشــرين األول :قــدم مشــروع قانــون مــن الحزبيــن يدعــو إلــى ســحب
الدعــم األمريكــي للحــرب يف اليمــن .ومــع ذلــك ،وبحلــول  2نوفمبــر  /تشــرين الثانــي،
عــدل زعمــاء مــن الحزبيــن الصياغــة وقصروهــا ىلع دعــوة الواليــات املتحــدة لدعــم
الســعوديين يف االلتــزام بقائمــة “غيــر املســتهدفين”.
— 7نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :دعــت الســفيرة األمريكيــة لــدى األمــم املتحــدة نيكــي
هالــي األمــم املتحــدة بشــدة إلــى اتخــاذ إجــراءات ضــد إيــران النتهاكهــا قــرارات مجلــس
األمــن مــن خــال أنشــطتها املزعومــة يف اليمــن.
— 10نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :ذكــر قائــد القيــادة املركزيــة للقــوات الجويــة األمريكيــة
يف جنــوب غــرب آســيا الفريــق جيفــري هاريجيــان أن إيــران تــزود قــوات الحوثي-صالــح
بقــدرات صواريــخ باليســتية ،مدعيــا أنــه تــم العثــور ىلع عالمــات إيرانيــة يف الصواريــخ
التــي أطلقــت يف الســعودية.
— 13نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :أصــدر مجلــس النــواب األمريكــي قــرارًا غيــر ملــزم ينــص
ىلع أن املســاعدة األمريكيــة للجهــود العســكرية الســعودية يف اليمــن ال تحظــى
بموافقــة الكونغــرس ،باســتثناء املســاعدة التــي أذن بهــا تفويــض اســتخدام القــوة
العســكرية لعــام  2001أو .2003

ديسمبر /
كانون األول

— 5ديســمبر  /كانــون األول :قــال وزيــر الدفــاع جيــم ماتيــس إنــه يجــب إعطــاء األولويــة
للوضــع اإلنســاني يف اليمــن ،مضيفــا أن الواليــات املتحــدة لــن تلعــب دورًا يف تخفيــف
الوضــع اإلنســاني.
— 6ديســمبر  /كانــون األول :دعــا ترامــب الســعودية للســماح لألغذيــة والوقــود وامليــاه
والــدواء بدخــول اليمــن.
— 11ديســمبر  /كانــون األول :عــرض مشــروع قانــون يف مجلــس النــواب األمريكــي لفــرض
عقوبــات ىلع إيــران لدعمهــا للمتمرديــن الحوثييــن.
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— 14ديســمبر  /كانــون األول :يف واشــنطن العاصمــة ،عرضــت الســفيرة هالــي مــا قالــت
إنهــا قطــع مــن الصــاروخ الحوثــي الــذي أطلــق ىلع الســعودية يف  4نوفمبــر  /تشــرين
الثانــي.
— 21ديســمبر  /كانــون األول :يف جلســة إحاطــة صحفيــة ،قــال وكيــل وزيــر الخارجيــة
األمريكــي تيــم ليندركينــغ إنــه ال يوجــد حــل عســكري للنــزاع يف اليمــن ،مشــيرًا إلــى أن
الحوثييــن قــد يكونــون جــزءًا مــن املفاوضــات السياســية املســتقبلية إذا توقفــوا عــن
مهاجمــة الســعودية.
— 29ديســمبر  /كانــون األول :قــال وزيــر الدفــاع األمريكــي جيــم ماتيــس يف بيــان
للصحافييــن إن الواليــات املتحــدة ســتواصل تدريــب الطياريــن يف التحالــف العســكري
الســعودي لتحديــد أهــداف مرخــص بمهاجمتهــا بشــكل صحيــح والحــد مــن الخســائر
يف صفــوف املدنييــن.

تطورات إقليمية ودولية أخرى
يف عــام  ،2017اســتثمر االتحــاد األوروبــي موقفــه املحايــد نســبيًا مــن النــزاع يف اليمــن
ملواصلــة بنــاء صورتــه الدبلوماســية ،حيــث زار مســؤولون مــن االتحــاد األوروبــي صنعــاء يف
أغســطس  /آب لالجتمــاع مــع قــادة الحوثييــن والرئيــس الســابق صالــح – وهــو أمــر لــم يتمكــن
املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة نفســه مــن القيــام بــه يف وقــت ســابق مــن العــام .ثــم
أصــدر البرملــان األوروبــي قــرارًا ( ))RSP(2017/2849يدعــو إلــى إنهــاء النــزاع حــول اليمــن وإنفاذ
قــرار آخــر مــن االتحــاد األوروبــي مــن فبرايــر  /شــباط  .2016وكان هــذا القــرار الســابق قــد دعــا
إلــى حظــر توريــد األســلحة إلــى الريــاض “نظـرًا للمزاعــم الخطيــرة بشــأن انتهــاكات الســعودية
للقانــون اإلنســاني الدولــي يف اليمــن”.
كمــا زادت العديــد مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد األوروبــي أنشــطتها املتعلقــة باليمــن.
وقــد عــززت باريــس ،علنــا وخلــف الكواليــس ،عالقاتهــا اليمنيــة ،حيــث ذكــر مســؤولون
فرنســيون مقربــون مــن الرئيــس إيمانويــل ماكــرون ملركــز صنعــاء أن هــذه التحــركات تعكــس
أجنــدة الرئيــس الفرنســي الجديــد .وقــد التقــت املستشــارة األملانيــة أنجيــا ميــركل يف زيــارة
للمنطقــة يف أبريــل  /نيســان قــادة الســعودية واإلمــارات يف محاولــة لعــب دورًا أنشــط
يف عمليــة الســام ،يف حيــن دعــت أيضــاً إلــى انهــاء الغــارات الجويــة للتحالــف يف اليمــن.
كمــا اتخــذت الســويد وهولنــدا مواقــف ناشــطة ىلع نحــو متزايــد ،ممــا ســاعد ىلع تمهيــد
الطريــق لدعــوة لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان إلــى إجــراء تحقيــق مســتقل يف
انتهــاكات حقــوق اإلنســان هــذا العــام .كمــا شــاركت الســويد وسويســرا يف اســتضافة “الحــدث
الرفيــع املســتوى لإلغاثــة اإلنســانية يف اليمــن” يف جنيــف يف أبريــل  /نيســان  ،2017والــذي
جمــع  1.1مليــار دوالر للمســاعدة اإلنســانية (انظــر “التطــورات اإلنســانية” للمزيــد مــن التفاصيــل
أدنــاه) .ىلع الرغــم مــن أن تراجــع دور بريطانيــا إلــى حــد مــا عــن الســاحة الدوليــة بعــد
التصويــت ىلع خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ،إال أن لنــدن – بشــكل تقليــدي – واصلــت
مشــاركتها يف امللــف اليمنــي ،وال ســيما مــن خــال مــا يســمى “الخماســية” – املكونــة مــن
الواليــات املتحــدة وبريطانيــا واإلمــارات والســعودية وســلطنة عمــان.
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ويف الشــرق األوســط ،قطعــت الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر عالقاتهــا الدبلوماســية
مــع قطــر يف يونيــو  /حزيــران فجــأة وفرضــت حظ ـرًا ىلع الســفر والتجــارة .وكان أثــر ذلــك
ىلع اليمــن تحصيــل حاصــل ،حيــث طــردت الدوحــة مــن التحالــف العســكري الســعودي.
وكانــت الحكومــة القطريــة قــد لعبــت يف الســابق دورًا صغيـرًا ولكنــه مهــم لــدول التحالــف،
حيــث أرســلت قــوات واســتضافت فعاليــات مثــل مؤتمــرات املانحيــن .كذلــك قطعــت الحكومــة
اليمنيــة عالقاتهــا الدبلوماســية مــع قطــر .وأثــار ذلــك ردود فعــل متنافــرة مــن حــزب اإلصــاح،
الــذي كانــت لــه عالقــات وثيقــة مــع قطــر .ومــع ذلــك ،فــإن قيــادة اإلصــاح نــات بنفســها
رســميًا عــن كل مــن قطــر و”التنظيــم الدولــي لإلخــوان املســلمين” ممــا مهــد الطريــق
ملصالحــة مؤقتــة مــع أعضــاء التحالــف الرئيســيين ،بمــا يف ذلــك اإلمــارات.
وواصلــت موســكو أيضــا ممارســة نفوذهــا ودبلوماســيتها مــن وراء الكواليــس يف عــام .2017
فعلــى ســبيل املثــال ،وافــق التحالــف العســكري الســعودي يف أكتوبــر  /تشــرين األول ىلع
تعليــق الحصــار الجــوي الــذي فرضــه ىلع مطــار صنعــاء للســماح لرحلــة تقــل جراحيــن روس
بالهبــوط ،وقــد كان هــؤالء األطبــاء قادميــن إلجــراء جراحــة عينيــة لصالــح .وقــد ســهل ذلــك
اســتمرار الوجــود الدبلوماســي الروســي يف صنعــاء ،حيــث كانــت موســكو القــوة األجنبيــة
الوحيــدة إلــى جانــب طهــران التــي حافظــت ىلع ســفارتها يف العاصمــة اليمنيــة طــوال
النــزاع .لكــن الظــروف تغيــرت بعــد وفــاة صالــح يف ديســمبر  /كانــون األول .ووفقــا ملصــادر
مركــز صنعــاء ،فــإن أعضــاء حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام صالــح الفاريــن مــن الحوثييــن حاولــو
اللجــوء إلــى الســفارة الروســية ،ومــن جهتهــم رد الحوثيــون بالتهديــد باقتحــام املبنــى.
حينهــا أغلقــت موســكو ىلع وجــه الســرعة بعثتهــا الدبلوماســية يف صنعــاء وقامــت بإجــاء
موظفيهــا.

جدول زمني
أبريل  /نيسان

يونيو  /حزيران

أغسطس  /آب

— 30أبريــل  /نيســان :زارت املستشــارة األملانيــة أنجيــا ميــركل ك ً
ال مــن الســعودية
واإلمــارات ملناقشــة جملــة أمــور منهــا زيــادة مشــاركة أملانيــا يف عمليــة الســام يف
اليمــن .بينمــا دعــت وهــي يف الســعودية إلــى إنهــاء الغــارات الجويــة التــي يشــنها
التحالــف يف اليمــن.
— 5يونيــو  /حزيــران :قطعــت الســعودية واإلمــارات ومصــر والبحريــن واملالديــف والحكومــة
اليمنيــة العالقــات الدبلوماســية مــع قطــر وفرضــت حظــرًا ىلع التجــارة والســفر ،مــا
تســبب بمــا يســمى “أزمــة الخليــج”.
— 6أغســطس  /آب :أرســل االتحــاد األوروبــي وفـدًا رســميًا برئاســة الســفير أنتونيــا كالفــو-
برتــو إلــى صنعــاء للقــاء أبــرز الشــخصيات الحوثيــة والرئيــس الســابق صالــح ،يف زيــارة
دبلوماســية هــي األرفــع يف العاصمــة اليمنيــة منــذ بــدء عمليــة عاصفــة الحــزم .وقــد
توقفــت خطــط زيــارات املتابعــة يف ديســمبر  /كانــون األول يف أعقــاب اشــتباكات
صنعــاء ومقتــل صالــح.
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سبتمبر  /أيلول

— 11-15ســبتمبر  /أيلــول :اســتضاف وفــد االتحــاد األوروبــي إلــى اليمــن مشــاورات غيــر
رســمية يف تشــاتيو جيمبــي ،بلجيــكا مــع أكثــر مــن  30مــن زعمــاء القبائــل مــن مختلــف
مناطــق اليمــن .ويف حيــن ظلــت تفاصيــل املناقشــات ســرية ،إال أن املنطلــق العــام
لالجتمــاع كان استكشــاف ســبل جديــدة محتملــة لحــل النزاعــات ودفــع املفاوضــات يف
ـان.
مســار ثـ ٍ

أكتوبر  /تشرين
األول

— 11أكتوبــر  /تشــرين األول :نقــل األطبــاء الــروس إلــى صنعــاء لعــاج صالــح مــن إعتــام
عدســة العيــن .ومثــل وصــول األطبــاء توقفــا مؤقتــا غيــر معهــود للحصــار الجــوي الــذي
تفرضــه قــوات التحالــف الســعودي ىلع شــمال اليمــن .وذكــرت وكالــة فرانــس بــرس
أن الواليــات املتحــدة ســهلت دخــول الجراحيــن .ويبــدو أن املســؤولين الحكومييــن
األمريكييــن يريــدون أن يكــون صالــح “يف صحــة جيــدة” لتســهيل املفاوضــات مــع
الحوثييــن.

نوفمبر  /تشرين
الثاني

— 6نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :فــرض التحالــف العســكري الســعودي إغالقــا فوريــا لجميــع
املوانــئ البريــة والبحريــة والجويــة يف اليمــن .ويف منتصــف نوفمبــر  /تشــرين الثانــي،
ســمح للموانــئ يف جنــوب اليمــن الخاضعــة لســيطرة الحكومــة اليمنيــة بالعمــل مــن
جديــد.
— 21نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :تحدثــت املمثــل األىلع لسياســة األمــن والشــؤون الخارجيــة
يف االتحــاد األوروبــي فيديريــكا موغيرينــي بشــأن اســتمرار الحصــار املفــروض ىلع
املناطــق الشــمالية الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن ،داعيــة إلــى “اســتعادة إمكانيــة
وصــول املســاعدات اإلنســانية والتجاريــة بشــكل فــوري وكامــل إلــى اليمــن ،ىلع النحــو
املنصــوص عليــه يف القانــون اإلنســاني الدولــي”.
— 30نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :أصــدر البرملــان األوروبــي قــرارًا يدعــو إلــى حــل سياســي
للنــزاع يف اليمــن ويحظــر توريــد األســلحة إلــى الســعودية.

ديسمبر /
كانون األول

— 12ديسمبر  /كانون األول :أعلنت روسيا إغالق سفارتها يف صنعاء.
— 13ديســمبر  /كانــون األول :التقــى ولــي العهــد الســعودي االميــر محمــد بــن ســلمان
وولــي عهــد اإلمــارات الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان يف الريــاض رئيــس حــزب
اإلصــاح محمــد عبــد اهلل اليدومــي وأمينــه العــام عبــد الوهــاب أحمــد اآلنســي ،بحضــور
مســؤولين مــن املخابــرات الســعودية واإلماراتيــة.
— 24ديســمبر  /كانــون األول :دعــا الرئيــس الفرنســي ماكــرون امللــك الســعودي ســلمان
إلــى رفــع الحصــار عــن اليمــن.
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التطورات في اليمن
التطورات اإلنسانية
يف ينايــر  /كانــون الثانــي  ،2017قــال منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ يف األمــم املتحــدة
ســتيفن أوبرايــن أن اليمــن أصبــح أكبــر حالــة طــوارئ لألمــن الغذائــي يف العالــم وحــذر مــن
احتمــال املجاعــة يف عــام  .2017وبعــد فتــرة وجيــزة ،أطلقــت األمــم املتحــدة والشــركاء يف
املجــال اإلنســاني أكبــر نــداء إنســاني لليمــن بقيمــة  2.1مليــار دوالر .وزاد هــذا املبلــغ يف
وقــت الحــق إلــى  2.3مليــار دوالر اســتجابة لوبــاء الكوليــرا .وبحلــول منتصــف ديســمبر  /كانــون
األول  ،2017قــدم املجتمــع الدولــي  70.5%مــن النــداء الــذي بلــغ  2.3مليــار دوالر.
ووفقــا ملنظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو) ،انتهــى عــام  2017مــع وجــود  17.8مليــون يمنــي
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،بزيــادة قدرهــا  800,000شــخص منــذ الربــع األول مــن
العــام( .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يف ربيــع عــام  ،2017قامــت وكاالت األمــم املتحــدة بتحديــث
أســلوبها لحســاب الســكان الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،ممــا أدى إلــى انخفــاض
واضــح يف عــدد األفــراد الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي مــن شــهر آلخــر ،غيــر أن
مســؤولين يف األمــم املتحــدة أشــاروا إلــى أن ذلــك حــدث ملــرة واحــدة وألســباب ال ترتبــط
بتحســن األمــن الغذائــي ىلع أرض الواقــع ).شــهد ديســمبر  /كانــون األول تســجيل  8.4مليــون
يمنــى خطــر املجاعــة ،مــا يزيــد بنســبة  24%مقارنــة بشــهر مــارس  /آذار.
ووفقــا للتوقعــات العامــة لالحتياجــات اإلنســانية الصــادرة عــن مكتــب تنســيق الشــؤون
اإلنســانية لعــام  ،2018كان هنــاك زيــادة بنســبة  15%يف عــدد اليمنييــن الذيــن هــم بحاجــة
ماســة إلــى املســاعدة اإلنســانية للبقــاء ىلع قيــد الحيــاة خــال األشــهر الخمســة األخيــرة
مــن عــام  ،2017حيــث بلــغ عددهــم  11.3مليــون شــخص .ويف نهايــة العــام ،كان  16مليــون
يمنــي يواجهــون صعوبــة يف الحصــول ىلع امليــاه اآلمنــة وخدمــات الصــرف الصحــي ،يف
حيــن أن  16.4مليــون شــخص يفتقــرون إلــى الرعايــة الصحيــة املناســبة.
كمــا اندلــع وبــاء الكوليــرا يف اليمــن يف نهايــة أبريــل  /نيســان  .2017وشــكل هــذا الوبــاء
املوجــة الثانيــة األكثــر انتشــارًا مــن الكوليــرا بعــد أول موجــة يف أكتوبــر  /تشــرين األول .2016
وقــد شــهد تفشــي املــرض األول ،رغــم وجــود  24,000حالــة اشــتبه يف إصابتهــا بالكوليــرا
 /اإلســهال املائــي الحــاد ،تراجعــا مطــردًا قبــل أبريــل  /نيســان  .2017ومــع ذلــك ،ســجلت
منظمــة الصحــة العامليــة بيــن نهايــة أبريــل  /نيســان ومنتصــف مايــو  /أيــار مــن العــام
املاضــي نحــو  23,500حالــة جديــدة مشــتبه بإصابتهــا بالكوليــرا  /اإلســهال املائــي الحــاد ،مــع
 242حالــة وفــاة مرتبطــة بهــا .وحتــى  2يونيــو  /حزيــران  ،2017أفــادت منظمــة األمــم املتحــدة
للطفولــة (اليونيســف) وجــود حوالــي  70,00يشــتبه بإصابتهــا بالكوليــرا  /اإلســهال املائــي
الحــاد و 600حالــة وفــاة .وقــال مســؤول يف اليونيســف يف ذلــك الوقــت إن عــدد الحــاالت يف
اليمــن يمكــن أن يرتفــع إلــى مــا يصــل إلــى “ 300,000يف غضــون بضعــة أســابيع” .وبحلــول
ديســمبر  /كانــون األول تجــاوز عــدد األشــخاص الذيــن يقــدر أنهــم أصيبــوا بالكوليــرا  1مليــون،
مــع وجــود أكثــر مــن  2,200حالــة وفــاة.
نتــج وبــاء الكوليــرا عــن عــدة عوامــل .األول هــو انهيــار نظــام الصحــة العامــة يف اليمــن
بســبب عــدم دفــع رواتــب القطــاع العــام وعــدم وجــود أمــوال تشــغيلية .وهنــاك ســبب آخــر
تمثــل يف ضعــف مناعــة أولئــك الذيــن يعانــون مــن فتــرات طويلــة مــن ســوء التغذيــة.
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وأخيــرًا ،تعانــي البنيــة التحتيــة العامــة مــن اختــال وظيفــي ،مســببة تعطيــ ً
ا لشــبكات
امليــاه والصــرف الصحــي الرئيســية .وبســبب نقــص األمــوال وارتفــاع أســعار الوقــود ،توقفــت
محطــات الضــخ عــن العمــل؛ وقــد أجبــر هــذا بــدوره العديــد مــن اليمنييــن ىلع االعتمــاد ىلع
مصــادر ميــاه غيــر صحيــة ،وخاصــة اآلبــار املحفــورة محليــا.
وكمــا أشــار مســؤولو األمــم املتحــدة والفاعلــون يف املجــال اإلنســاني مــرارًا ،فــإن الحصــار الذي
يقــوده التحالــف العســكري يف شــمال اليمــن – والــذي تكثــف بشــكل كبيــر يف  6نوفمبــر/
تشــرين الثانــي  – 2017هــو العامــل األساســي وراء األزمــة اإلنســانية .وقــد أدى الحصــار إلــى
تدميــر االقتصــاد ،ممــا تســبب بفقــدان جماعــي للخدمــات العامــة وســبل العيــش ،وارتفــاع
األســعار ،وانخفــاض قيمــة العملــة (انظــر “التطــورات االقتصاديــة” للمزيــد مــن التفاصيــل
أدنــاه) .وقــد أدى ذلــك كلــه إلــى تقويــض القــدرة الشــرائية للفــرد وقــدرة الســكان ىلع توفيــر
الســلع األساســية مثــل األغذيــة واألدويــة.
ويف الوقــت نفســه ،وىلع الرغــم مــن أن قطــاع الصحــة يف البــاد مدمــر ،فــإن اليمنييــن
ال يســتطيعون التمــاس املســاعدة الطبيــة يف الخــارج .ىلع وجــه الخصــوص ،أدى اإلغــاق
القســري الــذي قامــت بــه قــوات التحالــف ملطــار صنعــاء الدولــي إلــى وقــف الرحــات التجاريــة
منــذ  9أغســطس  /آب  2016وبالتالــي منــع اآلالف مــن التمــاس الرعايــة الطبيــة خــارج البــاد،
ممــا أدى إلــى “التســبب بمقتــل عــدد أكبــر مــن األشــخاص الذيــن قتلتهــم الغــارات الجويــة”،
وفقــا لتقريــر مجلــس الالجئيــن النرويجــي الصــادر يف أغســطس  /آب . 2017
كمــا أدى النــزاع الدائــر إلــى تشــريد أكثــر مــن ثالثــة مالييــن شــخص مــن منازلهــم – أي
مــا يقــرب مــن  11%مــن مجمــوع الســكان اليمنييــن .وىلع الرغــم مــن عــودة حوالــي ثلــث
النازحيــن ،فــإن مليونــي يمنــي ال يزالــون غيــر قادريــن ىلع العــودة .وقــد أدى التعــرض لفتــرات
طويلــة للنــزاع املســلح والعنــف إلــى رضــوض نفســية عميقــة أصابــت الســكان ،ممــا أدى إلــى
مخــاوف خطيــرة تتعلــق بالصحــة العقليــة (لالطــاع ىلع ملحــة أكثــر تفصي ـ ً
ا حــول اآلثــار
النفســية الطويلــة األمــد للنــزاع ،انظــر تقريــر “تأثيــر الحــرب ىلع الصحــة العقليــة يف اليمــن”
الــذي صــدر عــن جهــد مشــترك لتقريــر مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية وكليــة حقــوق
اإلنســان بجامعــة كولومبيــا وكليــة ميلمــان للصحــة العامــة).
وممــا زاد مــن حــدة األزمــة اإلنســانية ،أن منظمــات املســاعدات التــي حاولــت االســتجابة
لألزمــة يف عــام  2017واجهــت عقبــات وتدخــات ومضايقــات لعملياتهــا مــن قبــل مجموعــة
مــن أطــراف النــزاع .وقــد قامــت قــوات التحالــف العســكري الســعودي بتأخيــر الســفن التــي
تحمــل شــحنات إنســانية إلــى مينــاء الحديــدة مــرارًا ،حتــى بعــد إصــدار تصاريــح مــن قبــل
آليــة التحقــق والتفتيــش التابعــة لألمــم املتحــدة لليمــن .وبعيــدًا عــن تأخيــر املســاعدات
اإلنســانية ،أدى الحصــار الجــوي والبحــري الــذي فرضــه التحالــف إلــى تعطيــل اســتيراد املــواد
الغذائيــة والوقــود واإلمــدادات الطبيــة التجاريــة.
كمــا أدت الغــارات الجويــة للتحالــف يف أغســطس  /آب  2015إلــى إلحــاق أضــرار بالرافعــات يف
مينــاء الحديــدة ،ممــا أجبــر املينــاء ىلع العمــل بقــدرة تفريــغ مخفضــة .ويف ينايــر  /كانــون
الثانــي  ،2017حــاول البرنامــج تســليم أربعــة رافعــات جديــدة – تدفعهــا الحكومــة األمريكيــة
– إلــى الحديــدة لتحــل محــل تلــك األضــرار .غيــر أن التحالــف ألغــى تصريــح دخــول الشــحنة،
معي ـدًا توجيــه الرافعــات إلــى منشــأة للتخزيــن يف دبــي .يف ديســمبر  /كانــون األول أعلــن
التحالــف أنــه سيســمح بتســليم الرافعــات ،ويف منتصــف ينايــر  /كانــون الثانــي  2018تــم
إنــزال الرافعــات يف الحديــدة.
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يف ســبتمبر  /أيلــول  ،2017أفــادت هيومــن رايتــس ووتــش أن قــوات الحوثي-صالــح كانــت
“تمنــع املســاعدات وتصادرهــا” ،و”منعــت الســكان املحتاجيــن مــن الوصــول إلــى املســاعدة،
وقيــدت حركــة املدنييــن املصابيــن وعمــال اإلغاثــة”.

جدول زمني
يناير  /كانون
الثاني

— 26ينايــر  /كانــون الثانــي :قــال منســق اإلغاثــة الطارئــة يف األمــم املتحــدة ســتيفن
أوبرايــن إن النــزاع اليمنــي يســبب أكبــر حالــة طــوارئ وانعــدام أمــن غذائــي يف العالــم.
—أواخــر ينايــر  /كانــون الثانــي ،ألغــى التحالــف العســكري الســعودي تصريــح دخــول أربعــة
رافعــات تابعــة لبرنامــج األغذيــة العاملــي إلــى مينــاء الحديــدة .وكانــت هــذه الرافعــات
الجديــدة تهــدف إلــى اســتعادة قــدرة التفريــغ املفقــودة بعــد غــارات التحالــف الجويــة
ىلع املينــاء يف أغســطس  /آب .2015

شهر فبراير /
شباط

— 8فبرايــر  /شــباط :أطلقــت األمــم املتحــدة نــداء دوليــا لتقديــم مســاعدات بقيمــة 2.1
مليــار دوالر بهــدف “إنقــاذ حيــاة  12مليــون شــخص يف اليمــن يف عــام  .”2017ســتقوم
األمــم املتحــدة يف وقــت الحــق برفــع هــذا املبلــغ إلــى  2.3مليــار دوالر الســتيعاب أزمــة
تفشــي الكوليــرا .الجديــر بالذكــر أن النــداء اإلنســاني الســابق لألمــم املتحــدة والــذي بلــغ
 1.8مليــار دوالر لليمــن يف عــام  2016لــم يتحقــق إال بنســبة  60%بحلــول نهايــة العــام
 ،2016مــا عنــى تراكــم العجــز يف عــام .2017
— 10فبرايــر  /شــباط :اســتجابة لتعليقــات منســق اإلغاثــة الطارئــة ســتيفن أوبرايــن يف
ينايــر  /كانــون الثانــي ،أصــدرت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة (الفــاو)
تقريـرًا يشــير إلــى أن اليمــن يمثــل أكبــر حالــة طــوارئ لألمــن الغذائــي يف العالــم ،حيــث
“يقــدر أن  17.1مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ويكافحــون إلطعــام
أنفســهم – بزيــادة قدرهــا  3مالييــن يف  7أشــهر… وهــذا يشــمل  7.3مليــون شــخص
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد”.
— 21فبرايــر  /شــباط :أفــاد تقريــر لألمــم املتحــدة أنــه منــذ عــام  2015تســبب النــزاع
بتشــريد نحــو  3مالييــن يمنــي ،ولكــن حوالــي مليــون شــخص عــادوا منــذ ذلــك الحيــن
إلــى ديارهــم“ .إنهــا شــهادة ىلع الكارثــة التــي أصابــت الوضــع يف اليمــن ،فالذيــن نزحوا
بســبب النــزاع يعــودون اآلن إلــى ديارهــم ألن الحيــاة يف املناطــق التــي هربــوا إليهــا
مــن أجــل الســامة هــي نفســها ســيئة جـدًا كمــا املناطــق التــي فــروا منهــا” بحســب
تعبيــر املمثــل القطــري لوكالــة األمــم املتحــدة لالجئيــن يف اليمــن أيمــن غرايبــة .ومــن
بيــن النازحيــن يف أوائــل عــام  ،2017هنــاك  44,000شــخص فــروا مــن منازلهــم بســبب
موجــة االقتتــال يف محافظــة تعــز.
— 28فبرايــر  /شــباط :بعــد حصولــه ىلع ضمانــات بالســماح باملــرور اآلمــن مــن جميــع
األطــراف فوجــئ منســق اإلغاثــة الطارئــة يف األمــم املتحــدة ســتيفن أوبرايــن بإعــادة
قافلــة مســاعدات املناطــق املحاصــرة يف تعــز مــن حاجــز الحوثي-صالــح.

مارس  /آذار

— 13مــارس  /آذار :عقــب زيــارة اســتمرت ثالثــة أيــام إلــى صنعــاء وعــدن ،حــث املديــر
التنفيــذي لبرنامــج األمــم املتحــدة لألغذيــة العاملــي إرثاريــن كوزيــن املجتمــع الدولــي
ىلع املســاعدة يف منــع املجاعــة يف اليمــن ،مشــيرًا إلــى  17مليــون يمنــي يعانــون
مــن انعــدام األمــن الغذائــي 7 ،مليــون منهــم مــن “انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد”.
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— 18مــارس  /آذار :أفــاد مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أن “انتشــار وباء
الكوليــرا  /اإلســهال املائــي الحــاد يظهــر منحنــى تنازليــا يف املناطــق األكثــر تضررًا”.

أبريل  /نيسان

— 12أبريــل  /نيســان :ذكــر املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بحقــوق اإلنســان
والعقوبــات الدوليــة إدريــس الجزائــري أن الحصــار العســكري الســعودي ىلع اليمــن هــو
“أحــد األســباب الرئيســية للكارثــة اإلنســانية” وأنــه “ينطــوي ىلع انتهــاكات جســيمة
ألهــم معاييــر قانــون حقــوق اإلنســان ،فضــ ً
ا عــن قانــون النزاعــات املســلحة”.
— 12أبريــل  /نيســان :أعلــن برنامــج األغذيــة العاملــي عــن توســيع نطــاق عملياتــه
الغذائيــة الطارئــة يف اليمــن ،يف محاولــة للوصــول إلــى  9مالييــن شــخص حتــى عــام
.2017
— 25أبريــل  /نيســان :بنــداء إنســاني بقيمــة  2.1مليــار دوالر لليمــن يف عــام  ،2017وتأميــن
أقــل مــن  15%يف بدايــة أبريــل  /نيســان ،اســتضافت حكومتــا الســويد وسويســرا بمعيــة
األمــم املتحــدة “مناســبة نــداء رفيعــة املســتوى لألزمــة اإلنســانية يف اليمــن” يف
جنيــف ،حيــث جــرى اإلعــان عــن تعهــدات بمبلــغ  1.1مليــار دوالر – تغطــي أكثــر مــن
نصــف النــداء اإلنســاني.
—نهايــة أبريــل  /نيســان :تفشــي وبــاء الكوليــرا وانتشــاره يف جميــع أنحــاء اليمــن .ويف
الفتــرة بيــن نهايــة أبريــل  /نيســان ومنتصــف مايــو  /أيــار ،ســجلت منظمــة الصحــة
العامليــة نحــو  23,500حالــة جديــدة يشــتبه يف إصابتهــا بالكوليــرا واإلســهال املائــي
الحــاد ،باإلضافــة لـــ 242حالــة وفــاة مرتبطــة بهمــا.

مايو  /أيار

— 23مايــو  /أيــار :طلبــت مجموعــة الصحــة ،بقيــادة منظمــة الصحــة العامليــة ،ومجموعــة
امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ،بقيادة اليونيســيف ،جمــع  66.7مليــون دوالر
لتمويــل تنفيــذ خطــة االســتجابة املتكاملــة لتفشــي الكوليــرا.
— 30مايــو  /أيــار :أشــار وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية والتعــاون يف حــاالت
الطــوارئ يف حــاالت الطــوارئ ســتيفن أوبرايــن يف بيانــه أمــام مجلــس األمــن الدولــي أن
انهيــار الخدمــات العامــة األساســية – التــي تفاقمــت بســبب عجــز البنــك املركــزي عــن
دفــع رواتــب موظفيــن الدولــة يف ســبتمبر  /أيلــول  – 2016ســاهمت بشــكل مباشــر يف
وبــاء الكوليــرا.

يونيو  /حزيران

— 2يونيــو  /حزيــران :أفــادت اليونيســف بوجــود حوالــي  70,000حالــة يشــتبه يف إصابتهــا
بالكوليــرا  /اإلســهال املائــي الحــاد باإلضافــة لـــ 600حالــة وفــاة .ويف اليــوم التالــي ،أخبــر
املديــر اإلقليمــي لليونيســيف جيــرت كابيليــر صحيفــة نيويــورك تايمــز أنــه مــن دون
تدخــل معتبــر قــد يرتفــع عــدد اإلصابــات يف اليمــن إلــى  300ألــف “يف غضــون بضعــة
أســابيع”.
— 23يونيــو  /حزيــران :أعلنــت الســلطات الســعودية أن ولــي العهــد األميــر محمــد بــن
ســلمان قــد تعهــد بتغطيــة نــداء التمويــل البالــغ  66.7مليــون دوالر والــذي صــدر يف
مايــو  /أيــار املاضــي لتنفيــذ خطــة االســتجابة املتكاملــة لتفشــي الكوليــرا.

25

 20يناير 2018

عام الدم والجوع

يوليو  /تموز

— 1يوليــو  /تمــوز :أفــادت منظمــة الصحــة العامليــة وجــود مــا يقــرب مــن  250,000حالــة
يشــتبه يف إصابتهــا بالكوليــرا  /اإلســهال املائــي الحــاد يف اليمــن ،مــع حوالــي 5,000
حالــة جديــدة يوميــا و 1500حالــة وفــاة بســبب املــرض حتــى اآلن .ويف وقــت الحــق مــن
شــهر يوليــو  /تمــوز ،أصبــح الوبــاء يف اليمــن رســميًا أكبــر حالــة تفشــي كوليــرا مســجلة
تفــش ســابق خــال ســنة واحــدة
يف بلــد واحــد يف ســنة واحــدة .وقــد بلــغ أكبــر
ٍ
 340,000حالــة مســجلة يف هايتــي يف عــام 2011؛ وقــد فاقــت أزمــة اليمــن ذلــك العــدد
يف أقــل مــن ســبعة أشــهر.
— 16يوليــو  /تمــوز :أعلــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أن عــدد اليمنييــن املحتاجين
إلــى شــكل مــا مــن أشــكال املســاعدات اإلنســانية قــد ارتفــع إلــى  20.7مليــون ،مقابــل
 18.8مليــون يف ينايــر  /كانــون الثانــي.

أغسطس  /آب

—يف اســتجابة لتفشــي وبــاء الكوليــرا أساســا ،قــام مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
بمراجعــة وزيــادة خطــة االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن لعــام  2017بنســبة  .13%كمــا
دعــا نــداء األمــم املتحــدة الجديــد لليمــن إلــى تبرعــات دوليــة بقيمــة  2.3مليــار دوالر.
— 17أغســطس  /آب :أشــار منســق األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية يف اليمــن جيمــي
ماكغولدريــك إلــى تســبب “الســلطات يف صنعــاء( الحوثييــن) بتأخيــر وعرقلــة دخــول
عمــال اإلغاثــة إلــى اليمــن ،والتدخــل يف إيصــال املســاعدات اإلنســانية واختيــار الشــركاء
املنفذيــن ،وإيجــاد عوائــق ألعمــال التقييمــات” باإلضافــة إلــى “زيــادة حــوادث تغييــر
وجهــة املســاعدات بعيــدًا عــن املســتفيدين املقصوديــن يف املناطــق الخاضعــة
لســيطرة ســلطات صنعــاء”.

نوفمبر /
تشرين الثاني

— 6نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :فرضــت الســعودية حصــارًا ىلع جميــع املنافــذ البريــة
والبحريــة والجويــة مــن وإلــى اليمــن.
— 8نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :قــال وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق
اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مــارك لوكــوك ،يف حديثــه أمــام مجلــس األمــن الدولــي
ينتــه الحصــار بســرعة
حــول تداعيــات الحصــار العســكري الســعودي ،إنــه مــا لــم
ِ
فســتكون هنــاك مجاعــة يف اليمــن” ،محــذرا مــن أن الوضــع يوشــك أن يكــون “أكبــر
مجاعــة شــهدها العالــم منــذ عقــود عديــدة ،مــع احتمــال وقــوع مالييــن الضحايــا”.
— 10نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :قــدم فريــق الخبــراء التابــع ملجلــس األمــن الدولــي إحاطــة
ســرية إلــى لجنــة العقوبــات اليمنيــة الخاصــة بالقــرار  ،2140موضحــا أن “فــرض قيــود
وصــول محاولــة أخــرى مــن قبــل التحالــف الســعودي الســتخدام القــرار  2216كمبــرر
لعرقلــة تســليم البضائــع املدنيــة بطبيعتهــا”.
— 13نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :تمــت إعــادة فتــح التحالــف املوانــئ يف املناطــق التــي
تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة ،يف حيــن تواصــل الحصــار املفــروض ىلع مناطــق
ســيطرة الحوثي-صالــح يف شــمال اليمــن.
— 16نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :أصــدرت  15منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة ووكاالت تابعــة
لألمــم املتحــدة بيانــا صحفيــا أعربــت فيــه عــن “غضبهــا” إزاء اســتمرار الحصــار العســكري
الســعودي يف شــمال اليمــن.

عدد خاص – تقرير العام 2017
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— 23نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :بــدأ التحالــف بســماح وصــول املســاعدات اإلنســانية
بشــكل محــدود لشــحنات األمــم املتحــدة إلــى مطــار صنعــاء الدولــي ومينــاء الحديــدة،
مــع االســتمرار يف منــع شــحنات البضائــع التجاريــة.
— 25نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :بعــد إعــادة فتــح مطــار صنعــاء للرحــات اإلنســانية،
أوصلــت الطائــرات التــي اســتأجرتها اليونيســف  1.9مليــون جرعــة لقاحــات لـــ600,000
طفــل يمنــي لعــدة أمــراض ،بمــا يف ذلــك الدفتيريــا.

ديسمبر /
كانون األول

— 20ديســمبر  /كانــون األول :أوصلــت اليونيســف نحــو  6مالييــن جرعــة إضافيــة مــن
اللقاحــات ملختلــف األمــراض إلــى مطــار صنعــاء الدولــي.
— 20ديســمبر  /كانــون األول :أعلــن التحالــف العســكري الســعودي أنــه ســيعيد فتــح مينــاء
الحديــدة أمــام الــواردات التجاريــة مــن مــواد غذائيــة ووقــود ملــدة  30يومــا ،كمــا ســمح
بتركيــب أربــع رافعــات جديــدة الســتعادة الطاقــة االســتيعابية والتفريغيــة للمينــاء.
— 24ديســمبر  /كانــون األول :أصــدر وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية مــارك لوكــوك
بيانــا بأرقــام مقلقــة حــول عــدد اليمنييــن الذيــن ىلع حافــة املجاعــة .أكــد البيــان
مجــددًا ىلع ضــرورة الســماح باملزيــد مــن الــواردات التجاريــة إلــى البــاد بعــد فــرض
التحالــف حصــارًا كامـ ً
ا منــذ أوائــل نوفمبــر  /تشــرين الثانــي 8.4“ .مليــون […] هــم بالفعل
ىلع حافــة املجاعــة” بحســب تعبيــر لوكــوك ،الــذي أكــد ىلع ضــرورة “توريــد األغذيــة
التجاريــة الالزمــة للحفــاظ ىلع الغــذاء متاحــا وبأســعار معقولــة يف األســواق يف جميع
أنحــاء البــاد” .يف نفــس اليــوم تــم تســهيل مــرور أول شــحنة وقــود تجاريــة منــذ بــدء
الحصــار الحصــار ،والتــي رســت ســفنها يف مينــاء الحديــدة.
—أصــدر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــر تقييــم االحتياجــات لعــام  ،2018والــذي
قــدر عــدد املحتاجيــن يف املجــال اإلنســاني يف اليمــن بـــ 22.3مليــون شــخص.
— 31ديســمبر  /كانــون األول :مــع نهايــة العــام حصــل مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق
الشــؤون اإلنســانية ىلع  70.5%مــن ندائــه لجمــع  2.3مليــار دوالر لتنفيــذ خطتــه
لالســتجابة اإلنســانية لليمــن يف عــام  .2017هــذا العجــز البالــغ  690.6مليــون دوالر
ســينتقل إلــى عــام .2018

التطورات االقتصادية
انخفــض إجمالــي الناتــج املحلــي يف اليمــن بنســبة  14.4%يف عــام  2017وفقــا لــوزارة
التخطيــط والتعــاون الدولــي اليمنيــة .يعنــي ذلــك ،إذا أضيــف إلــى االنكمــاش بنســبة 15.3%
ســنة  2016و 17.6%ســنة  ،2015خســارة بنســبة  40.5%يف النشــاط االقتصــادي منــذ بدايــة
النــزاع.
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الريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي 2017

سعر الصرف الريال اليمني مقابل الدوالر
األمريكي ،لعام 2017

سعر الصرف الريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي ،مارس 2017

المصدر :نشرة البنك المركزي اليمني

اضطراب يف سعر العملة
يف كانــون الثانــي  /ينايــر  2017بلــغ متوس ـط ســعر الصــرف يف الســوق اليمنيــة  321ريــال
للــدوالر الواحــد ،وفقــا ألرقــام البنــك املركــزي اليمنــي .أمــا يف ديســمبر  /كانــون األول فقــد
بلــغ متوســط ســعر الســوق  453ريــال للــدوالر – أي بتغيــر نســبته  41%مقارنــة مــع بدايــة
العــام .ومــع انتهــاء شــهر ديســمبر  /كانــون األول كان يتــم تــداول الريــال بســعر يقــارب 460
للــدوالر الواحــد .إلعطــاء ملحــة عــن حجــم التغيــر ،عندمــا بــدأ النــزاع يف اليمــن ،كان يجــري
تــداول العملــة املحليــة بســعر  215ريــال مقابــل الــدوالر ،أي أن عــدد الريــاالت الالزمــة لشــراء
دوالر واحــد ارتفــع بنســبة  114%بيــن مــارس  2015ونهايــة .2017
ظــل اســتقرار العملــة قضيــة بالغــة األهميــة بالنســبة لليمــن العــام املاضــي ،نظ ـرًا العتمــاد
البــاد الســاحق ىلع الــواردات لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة للســكان – حيــث كان يتم اســتيراد
 90%مــن املــواد الغذائيــة األساســية قبــل النــزاع.
ومــن العوامــل التــي ألقــت بثقلهــا ىلع الريــال يف عــام  2017االنهيــار الواســع للنشــاط
االقتصــادي والخدمــات الحكوميــة وتدهــور األوضــاع األمنيــة واإلنســانية ووقــف صــادرات النفط
(التــي كانــت ســابقًا أكبــر مصــدر للعملــة األجنبيــة واإليــرادات الحكوميــة) وتراجــع قــدرة البنــك
املركــزي اليمنــي ىلع التدخــل يف الســوق ،نظــرا لنفــاد احتياطــي العمــات األجنبيــة لديــه.
كمــا أن اســتمرار نفــاذ قــرار الرئيــس هــادي يف عــام  2016بنقــل مقــر البنــك املركــزي اليمنــي
مــن صنعــاء إلــى عــدن ،ومــا تــا ذلــك مــن عجــز يف أداء البنــك املركــزي ،أدى إلــى تعقيــد
اإلدارة املاليــة والنقديــة خــال عــام .2017
وكان العامــل األهــم الــذي ســاهم يف الحــد مــن هبــوط الريــال التحويــات املاليــة لليمنييــن
العامليــن يف الخــارج – والتــي مثلــت أكبــر مصــدر جديــد للعملــة االجنبيــة بعــد توقــف
الصــادرات النفطيــة – هــذا باإلضافــة لصنــدوق املســاعدات اإلنســانية الدوليــة وتدفقــات
العملــة مــن األطــراف اإلقليميــة يف النــزاع .إال أن ذلــك لــم يكــن كافيــا لوقــف التدهــور العــام
لقيمــة الريــال خــال  .2017كذلــك شــهدت العملــة املحليــة اليمنيــة فتــرات مــن االضطــراب
الحــاد ،األولــى يف أوائــل فبرايــر  /شــباط واألخــرى بــدأت يف أكتوبــر  /تشــرين األول وظلــت
تتكشــف حتــى نهايــة العــام( .ملزيــد مــن التفاصيــل حــول أســباب وتداعيــات عــدم اســتقرار
العملــة يف اليمــن ،انظــر النشــرة االقتصاديــة ملركــز صنعــاء يف مــارس  /آذار وســبتمبر  /أيلول
وأكتوبــر  /تشــرين األول) .وكمــا أشــار مركــز صنعــاء ســابقًا ،بذلــت الســلطات ىلع جانبــي النــزاع
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جهــودًا كبيــرة للســيطرة ىلع اســتقرار العملــة والحــد مــن انخفاضهــا .إال أن جميــع اإلجــراءات
كانــت ارتجاليــة ومؤقتــة يف املقــام األول ولــم تتمكــن مــن معالجــة القضايــا األساســية التــي
تســبب تراجــع العملــة.
وزعــم الرئيــس هــادي يف أوائــل عــام  2017بــأن الســلطات الســعودية وعــدت بتقديــم إيــداع
بقيمــة مليــاري دوالر يف البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن لتعزيــز احتياطياتهــا مــن العمــات
األجنبيــة التــي كانــت ىلع وشــك النفــاد .ولــم يتحقــق وعــد اإليــداع هــذا مــع نهايــة عــام
 ،2017رغــم أنــه يف مطلــع ديســمبر  /كانــون األول ذكــر مصــدر مالــي ملركــز صنعــاء أن مــن
املرجــح أن يحــدث التحويــل الســعودي يف أوائــل عــام .2018

أجور القطاع العام
وطــوال عــام  ،2017ظــل العديــد مــن العامليــن يف القطــاع العــام اليمنــي يعانــون مــن انقطاع
أجورهــم بشــكل جزئــي أو تــام (للمزيــد مــن التفاصيــل حــول التحديــات التــي يواجههــا البنــك
املركــزي اليمنــي وأزمــة أجــور القطــاع العــام ،انظــر تقريــر مركــز صنعــاء) .وقــد بقــي انقطــاع
أجــور املوظفيــن الحكومييــن مشــكلة تواجههــا قطاعــات رئيســية يف جميــع أنحــاء البــاد،
وال ســيما العامليــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة ويف مجــال التعليــم.
وقــد تفاقــم عجــز األجــور بســبب أزمــة الســيولة النقديــة التي تعــم البــاد باإلضافــة النخفاض
اإليــرادات الحكوميــة .وكان اســتخدام الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا لريــاالت مطبوعــة
حديثــا لدفــع أجــور موظفيهــا الحكومييــن مصــدر جــدل مســتمر ،ويعــود ذلــك إلــى الخــوف
مــن أن يــؤدي توزيــع أمــوال مطبوعــة حديثــا بــا دعــم مــن نشــاط اقتصــادي زائــد إلــى
تفاقــم الضغــوط التضخميــة.
يف املــرات التــي دفعــت فيهــا املرتبــات عــام  ،2017كانــت ظرفيــة إلــى حــد كبيــر وغيــر
منتظمــة .ويف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا ،تعرقل
دفــع املرتبــات بشــكل جــدي بســبب التحديــات األمنيــة واإلداريــة التــي تواجــه البنــك املركــزي
اليمنــي يف عــدن .ففــي تعــز ىلع ســبيل املثــال ،لــم تقــم حكومــة هــادي بإيصــال مرتبــات
القطــاع العــام إلــى املحافظــة حتــى اســتقالة املحافــظ احتجاجــا ىلع عــدم دفــع املرتبــات.
ويف شــمال اليمــن – حيــث يعيــش غالبيــة الســكان منهــم مليــون عامــل يف القطــاع العــام
مــن أصــل  1.2مليــون – اســتمرت ســلطات الحوثي-صالــح يف مفاقمــة أزمــة الســيولة النقديــة.
ويف النصــف األول مــن الســنة تــم اعتمــاد نظــام قســائم الســلع كتدبيــر جزئــي بديــل للدفــع؛
لكــن ســرعان مــا توقــف هــذا النظــام بشــكل كبيــر بعــد أشــهر (املزيــد مــن التفاصيــل هنــا).
بالنظــر إلــى أن العامليــن يف القطــاع العــام هــم بوجــه عــام املعيلــون الوحيــدون يف
أســرهم ،هنــاك مــا يقــدر بـــ 7مالييــن شــخص متضــرر مــن انقطــاع مرتبــات القطــاع العــام يف
عــام  ،2017ممــا يفاقــم بــدوره مــن أزمــة األمــن الغذائــي يف البــاد.
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جدول زمني
يناير  /كانون
الثاني
فبراير  /شباط

—بلــغ ســعر صــرف الريــال يف نهايــة شــهر ينايــر  /كانــون الثانــي  330مقابــل الــدوالر
الواحــد.
—أدى اضطــراب العملــة إلــى تراجــع قيمــة الريــال اليمنــي بنســبة  20%مقابــل الــدوالر يف
مــداوالت الســوق ،قبــل أن تتخــذ الســلطات يف كل مــن صنعــاء وعــدن تدابيــر لتحقيــق
االستقرار.
—يف أواخــر فبرايــر  /شــباط ،فرضــت ســلطات الحوثي-صالــح رســومًا جمركيــة ىلع جميع
الشــاحنات التجاريــة التــي تدخــل املحافظــات التــي تســيطر هــي عليهــا ،ممــا أدى إلــى
مضاعفــة الرســوم الجمركيــة التــي يدفعهــا التجــار يف املوانــئ.

أبريل  /نيسان

—يف مواجهــة أزمــة الســيولة النقديــة وعــدم القــدرة ىلع تســديد مرتبــات العامليــن يف
القطــاع العــام ،أطلقــت مــا يســمى بـ”حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي” يف صنعــاء – املكونــة
مــن مســؤولين مــن طــرف الحوثــي ومســؤولين مــن طــرف صالــح – برنامجــا لدفــع 50%
مــن األجــور عــن طريــق القســائم ،والتــي يمكــن للعمــال اســتعمال قيمتهــا يف متاجــر
محــددة مســبقًا .كمــا ذكــر تقريــر ملركــز صنعــاء آنــذاك ،كان تنفيــذ نظــام القســائم
ينطــوي ىلع عيــب جوهــري ،نظـرًا ألن مــن شــبه املحتــم أن تنخفــض القيمــة الســوقية
لقســائم الريــال ،مقارنــة بالريــاالت النقديــة ،بشــكل كبيــر مــع مــرور الوقــت.

يوليو  /تموز

—بــدأ البنــك املركــزي اليمنــي يف صنعــاء بنشــر بيانــات ســعر الصــرف الشــهرية يف يوليــو
ســرت كمحاولــة للضغــط ىلع البنــوك وتجــار العمــات لتقديــم
 /تمــوز ،يف خطــوة ُف ّ
أســعار صــرف أكثــر إنصافــا مقابــل الــدوالر.
—تمكــن صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة ،والــذي كان يدفــع قبــل النــزاع الحالــي مرتبــات
شــهرية لحوالــي  1.5مليــون يمنــي مــن األكثــر هشاشــة مــن الناحيــة االقتصاديــة ،مــن
اســتعادة نشــاطه بمســاعدة مــن اليونيســيف والبنــك الدولــي ،وبالشــراكة مــع بنــك
األمــل املحلــي للتمويــل األصغــر.
—قــام فــرع البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن بتفعيــل ارتباطــه بنظــام التحويــل املالــي
الدولــي ســويفت  .SWIFTويف أعقــاب ذلــك قامــت وزارة الخزانــة األمريكيــة بتحريــر
احتياطيــات اليمــن مــن العمــات األجنبيــة ،والتــي كانــت قــد جمــدت منــذ نقــل مقــر
البنــك املركــزي اليمنــي مــن صنعــاء إلــى عــدن يف ســبتمبر  /أيلــول .2016
—يف نهايــة يوليــو  /تمــوز ،أفــادت مصــادر مصرفيــة يف صنعــاء أن نظــام القســائم الــذي
أطلقتــه ســلطات الحوثي-صالــح يف أبريــل  /نيســان  2017توقــف عــن العمــل.

أغسطس  /آب

—يف  12أغســطس  /آب ،أصــدر مقــر البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن بيانــا اشــتكى فيه
مــن إعاقــة التحالــف بقيــادة الســعودية تســليم احتياطيــات ماليــة كانــت حكومــة يف
عــدن يف أمــس الحاجــة إليهــا .وقــد ذكــر البيــان أن التحالــف رفــض الســماح للطائــرات
التــي تحمــل صناديــق نقديــة بالهبــوط يف عــدن  13مــرة.
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—يف  14أغســطس  /آب أصــدر البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن تعميمــا نــص ىلع أنــه
ســيقوم بتعويــم قيمــة الريــال ،مــع تحديــد ســعر الصــرف الرســمي وفقــا لســعر الســوق.
وأكــدت مصــادر ملركــز صنعــاء أن هــذه الخطــوة جــاءت إثــر ضغــوط مــن البنــك الدولــي.
ومــن شــأن العملــة العائمــة أن تمنــع البنــوك اليمنيــة التــي تص ـ ّرف ملنظمــات اإلغاثــة
األجنبيــة مــن التر ّبــح مــن مراجحــة العملــة ىلع حســاب املســتفيدين املســتهدفين
مــن املســاعدات يف اليمــن .فعلــى ســبيل املثــال ،بلــغ ســعر صــرف الســوق يف نهايــة
يوليــو  /تمــوز  2017مــا قيمتــه  367ريــال مقابــل الــدوالر الواحــد ،يف حيــن كانــت معظــم
املنظمــات اإلغاثيــة تصـ ّرف بســعر الصــرف الرســمي البالــغ  250ريــال مقابــل الــدوالر.

أكتوبر  /تشرين
األول

—شــهد النصــف األول مــن شــهر أكتوبــر  /تشــرين األول اجتماعــا يف برليــن بيــن ممثلــي
البنــك املركــزي اليمنــي والشــركات اليمنيــة واملصــارف اليمنيــة الخاصــة وصنــدوق النقد
الدولــي واألمــم املتحــدة والبنــك الدولــي .ووفقــا ملصــادر مركــز صنعــاء ،وعــد محافــظ
البنــك املركــزي منصــر القعيطــي البنــوك الخاصــة بــأن البنــك املركــزي اليمنــي ســيدفع
الفائــدة ىلع الحســابات الجاريــة وســندات الخزانــة التــي تحتفــظ بهــا شــركات القطــاع
الخــاص يف البنــك املركــزي اليمنــي.
—خســر الريــال اليمنــي حوالــي  10%مــن قيمتــه مقارنــة بالــدوالر خــال شــهر أكتوبــر /
تشــرين األول ،والــذي كان بدايــة الفتــرة الثانيــة لتدهــور قيمــة العملــة يف عــام .2017

نوفمبر /
تشرين الثاني

—يف  20نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة أنهــا ضبطــت شــبكة
تــزور عملــة تضــم شــخصيات ومنظمــات مرتبطــة بفيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري
اإليرانــي .وقالــت وزارة الخزانــة إن “هــذه الشــبكة تســتخدم تدابيــر مضللــة للتحايــل
ىلع القيــود املفروضــة أوروبيــا ىلع ىلع الصــادرات ولشــراء معــدات ومــواد متقدمــة
لطباعــة األوراق النقديــة اليمنيــة املزيفــة والتــي يحتمــل أن تبلــغ قيمتهــا مئــات
مالييــن الــدوالرات”.

ديسمبر /
كانون األول

—أصــدرت الســلطات الحوثيــة يف  26ديســمبر  /كانــون األول توجيهــات للبنــك املركــزي
اليمنــي بتجميــد وضبــط  1,223حســاب مصــريف يف املصــارف العامــة والخاصــة،
معظمهــا تابــع ألشــخاص يعيشــون يف الخــارج – وبالتالــي متهميــن مــن قبــل الحوثييــن
بمناصــرة حكومــة هــادي .ويف اليــوم نفســه يف أعقــاب هــذا القــرار ،أصــدر البنــك
املركــزي اليمنــي يف عــدن تعميمــا يعتبــر تدابيــر الحوثييــن “غيــر قانونيــة” ويطلــب
مــن البنــوك اليمنيــة بعــدم االلتــزام بهــا.
—مع نهاية شهر ديسمبر  /كانون األول ،بلغ سعر صرف الريال  460مقابل الدوالر.

انهيار تحالف الحوثي-صالح ومقتل صالح
مــن أهــم أحــداث الســنة املاضيــة يف اليمــن انهيــار تحالف-الحوثــي صالــح ومقتــل صالــح
ىلع أيــدي املتمرديــن الحوثييــن يف أوائــل ديســمبر  /كانــون األول  .2017كان الرئيــس الســابق
صالــح أبــرز شــخصية سياســية يمنيــة ىلع مــدى العقــود األربعــة األخيــرة ،وتعتبــر وفاتــه
ىلع نطــاق واســع ســببًا لجعــل التوصــل إلــى تســوية تفاوضيــة للنــزاع أصعــب بكثيــر .كمــا
أن حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام – الــذي أسســه ورأســه صالــح – بــدأ يتشــظى يف غيابــه.
وكانــت التوتــرات داخــل تحالــف الحوثي-صالــح موجــودة طــوال النــزاع ،ولكنهــا ارتفعــت عــام
 2017بســبب املنافســة الداخليــة ىلع املناصــب الحكوميــة والتحــدي الــذي مثلــه الحوثيــون
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بالنســبة لشــبكات املحســوبية الراســخة التابعــة لصالــح ووصولهــا إلــى اإليــرادات العامــة .ومــع
تقــدم العــام أصبحــت القيــادة الحوثيــة أيضــاً أكثــر تشــككًا يف نوايــا صالــح ،ألســباب عــدة
ليــس أقلهــا دعــوات الرئيــس الســابق املتكــررة للحــوار مــع الســعودية.
وظهــرت التوتــرات يف أغســطس  /آب ،عندمــا نظــم املؤتمــر الشــعبي العــام التابــع لصالــح
تجمعــا كبيـرًا يف صنعــاء لالحتفــال بالذكــرى الخامســة والثالثيــن لتأســيس الحــزب ،وإلظهــار
الــوالء الشــعبي الــذي يتمتــع بــه زعيمــه .يف وقــت الحــق مــن الشــهر ،اندلعــت اشــتباكات
مســلحة بيــن مقاتليــن مــن الجانبيــن ،ممــا أدى إلــى مقتــل ثالثــة أشــخاص .اســتمرت املزايــدة
والتوتــر املحمــوم خــال ســبتمبر  /أيلــول ،وال ســيما حــول الحقائــب الوزاريــة ،وبعــد قيــام
الحوثييــن بتنظيــم احتفــال حاشــد بالذكــرى الســنوية الســتيالئهم ىلع العاصمــة صنعــاء يف
ســبتمبر  /أيلــول  .2014ويف  19أكتوبــر  /تشــرين األول ،أخــذ قــادة الحوثييــن وقــادة املؤتمــر
الشــعبي العــام يتبادلــون مــرة أخــرى االتهامــات العلنيــة ،حيــث اتهــم الحــزب الحوثييــن
بالقيــام بـ”حملــة منظمــة” ضــد صالــح ،يف حيــن ادعــى الحوثيــون أن حــزب املؤتمــر يتلقــى
أمــواالً مــن حكومــة هــادي.
وتصاعــدت حــدة التوتــرات بشــكل كبيــر أواخــر نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،ومــع بدايــة شــهر
ديســمبر  /كانــون األول اندلعــت معــارك واســعة النطــاق يف شــوارع صنعــاء .يف  2ديســمبر /
كانــون األول ،أدلــى صالــح بخطــاب متلفــز دعــا فيــه اليمنييــن إلــى االنتفــاض ضــد الحوثييــن،
فضـ ً
ا عــن إبــداء اســتعداده لفتــح “صفحــة جديــدة” مــع التحالــف الســعودي .بــدا أن القــوات
الحليفــة لصالــح كانــت تكســب اليــد العليــا يف املعركــة ،غيــر أن امليــزان انقلــب بســرعة
بعــد نشــر مقاتليــن حوثييــن مقطــع فيديــو ىلع اإلنترنــت ظهــر فيــه جثــة الرئيــس الســابق
املصــاب برصاصــة محمــوالً ىلع ظهــر شــاحنة صغيــرة( .ملزيــد مــن املعلومــات حــول اآلثــار
املترتبــة ىلع وفــاة صالــح ،انظــر التحليــل األخيــر ملركــز صنعــاء اليمــن بعــد صالــح) .وقــد نفــذ
التحالــف الســعودي بعــد ذلــك قصفــا كثيفــا لصنعــاء ،حيــث أفــادت لجنــة الصليــب األحمــر
الدولــي يف  5ديســمبر  /كانــون األول أن أكثــر مــن  230شــخصًا قتلــوا وأصيــب  400آخــرون يف
العاصمــة أثنــاء أعمــال العنــف هــذه.
وبينمــا قــام الحوثيــون منــذ ذلــك الحيــن بتعزيــز ســطوتهم السياســية واألمنيــة ىلع مناطــق
شــمال البــاد التــي كان يديرهــا يف الســابق حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام ،إال أن عــددًا مــن
أبــرز املواليــن لصالــح – أهمهــم القائــد العســكري فضــل القوســي – قطعــوا تحالفهــم مــع
الحوثييــن وهربــوا إلــى مــأرب وغيرهــا مــن املناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات التحالــف.

جدول زمني
فبراير  /شباط

—أوائــل فبرايــر  /شــباط ،ورد أن الرئيــس الســابق صالــح أدلــى ببيانــات تنتقــد الحوثييــن
ملحاولتهــم الســيطرة ىلع وحــدات يف الحــرس الجمهــوري واالســتيالء ىلع أســلحة
تحتفــظ بهــا القــوات الحليفــة صالــح.
—يف فبرايــر  /شــباط ،أثــار نــزاع محلــي يف محافظــة إب توتــرات أوســع بيــن قــوات
الحوثييــن وقــوات صالــح .دار الخــاف حــول شــركات تابعــة للحوثييــن تصــدر تصاريــح
بنــاء محليــة خاصــة بهــا ،والتــي شــكلت عائــدات كبيــرة للجماعــة املتحالفــة مــع
الرئيــس الســابق ،ممــا شــكل تهديــدًا لســلطة مســؤولي الــوزارة املواليــن لصالــح يف
صنعــاء.
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مايو  /أيار

—يف  9مايــو  /أيــار ،جــدد صالــح رغبتــه يف خــوض حــوار مــع الســعودية أثنــاء اجتمــاع
لحــزب املؤتمــر الشــعبي العــام ،قائــ ً
ا“ :نحــن مســتعدين أن نأتــي إلــى الريــاض ،إلــى
خميــس مشــيط [جنــوب غــرب الســعودية ،قــرب الحــدود مــع اليمــن] ،إلــى مســقط أو أي
مــكان للحــوار والتفاهــم” .وذكــرت تقاريــر منفصلــة أن شــخصيات مــن املؤتمــر الشــعبي
العــام ومســؤولين الســعوديين اجتمعــوا ألســابيع يف برليــن قبــل دعــوة صالــح العلنيــة
للحــوار.

أغسطس  /آب

—خــال شــهر أغســطس  /آب ،لجــأ كل مــن الحوثــي وصالــح لخطــاب أكثــر عدائيــة
تجــاه بعضهمــا البعــض – كمــا يتضــح مــن خطــاب ألقــاه صالــح يف  22أغســطس /
آب .ويف ذلــك الم صالــح الحوثييــن ىلع االنقســام واالختــال الــذي أصــاب الــوزارات
ملوحــا بالتخلــي عــن التحالــف مــع الحوثييــن
الحكوميــة التــي يســيطر عليهــا الطرفــانّ ،
إذا مــا اســتمروا يف إعاقــة قــدرة الدولــة ىلع العمــل بفعاليــة ،كمــا وصــف الحوثييــن
بـ”امليليشــيات” ممــا أثــار اســتياء الحوثييــن ومؤيديهــم.
—يف  24أغســطس  /آب ،احتفــل املؤتمــر الشــعبي العــام صالــح بذكــرى مــرور  35عامــا
ىلع تأسيســه بتجمــع حاشــد يف صنعــاء وســط تزايــد التوتــرات مــع الحوثييــن .ويف
اليــوم نفســه ،عقــد الحوثيــون سلســلة مــن التظاهــرات املنفصلــة والصغيــرة يف
صنعــاء ،فض ـ ً
ا عــن تشــديدهم األمــن يف جميــع أنحــاء العاصمــة ،ويرجــع ذلــك جزئيــا

إلــى الخــوف مــن أن يســتخدم صالــح التجمــع كســتار دخانــي يدخــل مــن ورائــه أنصــاره
مــن خــارج العاصمــة ىلع شــكل عصيــان كان واردًا آنــذاك.
—يف  26أغســطس  /آب ،قتــل العقيــد املتحالــف مــع صالــح والقيــادي يف املؤتمــر
الشــعبي العــام خالــد الرضــي أثنــاء اشــتباكات مــع الحوثييــن يف صنعــاء ،ممــا تســبب
بأيــام مــن التوتــر واالشــتباكات املتقطعــة قبيــل اتفــاق املصالحــة.

سبتمبر  /أيلول

—يف  21ســبتمبر  /أيلــول ،نظــم الحوثيــون تجمعــا ضخمــا يف صنعــاء لالحتفــال بثــاث
ســنوات ىلع اســتيالئهم ىلع العاصمــة صنعــاء .كان التجمــع أيضــاً اســتعراضًا للقــوة
ىلع متفرجيــن محلييــن ،بمــن فيهــم صالــح ومؤيديــه ،وكذلــك ىلع الجهــات الفاعلــة
األقليميــة والدوليــة.
—يف  30ســبتمبر  /أيلــول ،وصفــت تقاريــر إعالميــة قيــام مقاتلــي الحوثييــن باقتحــام
وزارة الصحــة يف صنعــاء وعــزل وزيــر الصحــة املتحالــف مــع حــزب املؤتمــر محمــد ســالم
بــن حفيــظ تحــت تهديــد الســاح ،قبــل محاولــة اســتبداله بوزيــر مناصــر للحوثييــن.

أكتوبر  /تشرين
األول

—يف  7أكتوبــر  /تشــرين األول ،منعــت قــوات الحوثــي وزيــر الخارجيــة الحليــف لحــزب
املؤتمــر هشــام شــرف عبــد اهلل وموظفيــه مــن دخــول الــوزارة ،متذرعيــن بمــا اعتبــروه
أوامــر مباشــرة مــن رئيــس املجلــس السياســي األىلع صالــح الصمــد.
—يف  19أكتوبــر  /تشــرين األول ،تبــادل قــادة الحوثييــن وحــزب املؤتمــر الشــعبي اتهامــات
علنيــة ،حيــث اتهــم املؤتمــر الحوثييــن بإجــراء “حملــة منظمــة” ضــد صالــح ،فيمــا
ادعــى الحوثييــن أن املؤتمــر يتلقــى أمــواالً مــن حكومــة هــادي.

نوفمبر /
تشرين الثاني

—يف  28نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،ألقــى صالــح خطابــا قــال فيــه إنــه إذا رفــع التحالــف
الســعودي الحصــار وأوقــف القصــف ،فعلــى صانعــي القــرار وقــف إطــاق الصواريــخ ىلع
الســعودية.
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—يف  29نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،اندلعــت اشــتباكات بيــن الحوثييــن وقــوات صالــح
يف مســجد صالــح يف صنعــاء نتيجــة مطالبــة الحوثييــن بالنفــاذ واملســاحة الكافيــة
الحتفــاالت كانــوا يعتزمــون إقامتهــا بمناســبة املولــد النبــوي .تبــع ذلــك اشــتباكات أوليــة
أســفرت عــن مقتــل أربعــة مواليــن لصالــح ،ثــم اشــتباكات أخــرى خــال األيــام القليلــة
التاليــة ،باإلضافــة لتبــادل خطــاب أكثــر حديــة بيــن الطرفيــن ،بمــا يف ذلــك خطــاب
لعبــد املالــك الحوثــي حــذر فيــه صالــح علنــا مــن تقويــض التحالــف بينهمــا.

ديسمبر /
كانون األول

—يف  2ديســمبر  /كانــون األول ،وبعــد محــاوالت فاشــلة للتخفيــف مــن حــدة التصــادم،
اندلعــت اشــتباكات عنيفــة يف العاصمــة بيــن الحوثييــن وقــوات صالــح .يف اليــوم
نفســه ،أدلــى صالــح بخطــاب متلفــز ،دعــا فيــه اليمنييــن إلــى االنتفــاض ضــد الحوثييــن،
فض ـ ً
ا عــن إبــداء اســتعداده لفتــح “صفحــة جديــدة” مــع التحالــف الســعودي .ردًا ىلع
ذلــك ،رحبــت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا والســعودية بقــرار صالــح كســر
تحالفــه مــع الحوثييــن.
— 2-4ديســمبر  /كانــون األول ،بعــد أن كســبت قــوات صالــح يف البدايــة اليــد العليــا يف
معركــة صنعــاء ،رد الحوثيــون بهجــوم حاســم بعــد وصــول تعزيــزات لهــم مــن محافظتي
صعــدة وعمــران .وقــد نجحــت قــوات الحوثــي يف إبطــال املكاســب األوليــة التــي
حققتهــا قــوات صالــح ،مســتهدفة منــازل الرئيــس الســابق وأســرته.
—يف  4ديســمبر  /كانــون األول ،ظهــرت لقطــات رســمية ظهــرت فيهــا جثــة علــي عبــد
اهلل صالــح ترمــى يف شــاحنة صغيــرة ىلع يــد مســلحين حوثييــن .وصــف الزعيــم
الحوثــي وفــاة صالــح بأنهــا نتيجــة “خيانتــه“( .للمزيــد مــن املعلومــات عــن األحــداث
التــي وقعــت يف الفتــرة التــي ســبقت وفــاة صالــح ،انظــر نشــرة مركــز صنعــاء اليمــن
يف األمــم املتحــدة – نوفمبــر  /تشــرين الثانــي .)2017

تشظي القوات املناهضة للحوثيين
االضطرابات يف عدن
شــهد اليمــن تشــظيًا اقتصاديــا واجتماعيــا متزايــدًا منــذ بدايــة النــزاع ،وهــو االتجــاه الــذي
اســتمر طــوال عــام  .2017ومــن أبــرز خطــوط الصــدع التــي شــهدتها البــاد بدايــة العــام
املاضــي املناوشــات التــي وقعــت بيــن مختلــف الجماعــات والفصائــل املســلحة املحســوبة
ىلع الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا والشــخصيات السياســية املدعومــة إماراتيــا .وقــد
تجلــى ذلــك بوضــوح يف فبرايــر  /شــباط حيــن تحــول خــاف حــول أجــور غيــر مســددة
لجنــود حمايــة مطــار عــدن إلــى اشــتباكات مســلحة بيــن الحــرس الرئاســي الــذي يرأســه
ناصــر ،ابــن الرئيــس هــادي ،وجماعتيــن مســلحتين محســوبتين ىلع اإلمــارات .وصلــت أحــداث
العنــف تلــك إلــى ذروتهــا مــع وصــول طائــرة هيليكوبتــر إماراتيــة لتفتــح النــار ىلع عربــة
للحــرس الرئاســي وتقتــل عــدة جنــود .بعــد وقــت قصيــر التقــى هــادي بمســؤولين إماراتييــن
يف الريــاض يف محاولــة لتهدئــة التوتــر.
كمــا شــهد أبريــل  /نيســان اشــتباكات بيــن قــوات الحــزام األمنــي املدعومــة إماراتيــا – والتــي
كان يرأســها يف آنــذاك الزعيــم الســلفي وحليــف اإلمــارات هــادي بــن بريــك – ووحــدات الحــرس
الرئاســي .ففــي بدايــة الشــهر تقاتــل الطرفــان ىلع نقطــة تفتيــش العلــم االســتراتيجية
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شــرقي عــدن ،ومــع نهايــة أبريــل  /نيســان اشــتبكت القــوات الحليفــة لإلمــارات واملتحكمــة
باملطــار ،مــن جهــة ،وقــوات الحــرس الرئاســي مــن جهــة أخــرى ،يف تبــادل إطــاق نــار آخــر،
والــذي تحــول إلــى اشــتباكات مجــددًا يف مايــو  /أيــار .وقــد جــرت حــوادث عنــف واضطرابــات
شــبيهة كأحــد أبــرز ســمات الوضــع يف عــدن ىلع مدار عــام  ،2017وقــد صاحب ذلــك هجومات
إرهابيــة عنيفــة بشــكل مذهــل ضربــت املدينــة يف أوقــات متفرقــة (انظــر “القاعــدة وداعــش
وعمليــات محاربــة اإلرهــاب” أدنــاه ملزيــد مــن التفاصيــل).

املجلس االنتقالي الجنوبي
يف نهايــة أبريــل  /نيســان ،أقــال هــادي اللــواء عيــدروس الزبيــدي مــن منصبه كمحافــظ لعدن
وهانــي علــي بــن بريــك ،الــذي كان وزيــر الدولــة باإلضافــة إلدارتــه قــوات الحــزام األمنــي .أدت
هــذه األحــداث إلــى سلســلة مــن التصعيــدات واالحتجاجــات توجــت بإعــان الزبيــدي تأســيس
املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يف  11مايــو  /أيــار ،والــذي دعمــه تحالــف الحــراك الجنوبــي
وضــم  26مــن القــادة السياســيين والعســكريين والقبلييــن يف اليمــن الجنوبــي .يف وقــت
الحــق يف مايــو  /أيــار ،تجمــع عشــرات اآلالف مــن أنصــار املجلــس االنتقالــي يف مديريــة خــور
مكســر يف عــدن ،حيــث طالبــوا باســتقالل جنــوب اليمــن.
وممــا أشــعل املزيــد مــن التوتــرات يف  28يونيــو  /حزيــران قيــام الرئيس هــادي بإصدار مرســوم
قضــى بعــزل كل مــن محافظــي حضرمــوت وســقطرى وشــبوة ،وكان املحافظــون الثالثــة
أعضــاء يف املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،حيــث بــرر هــادي هــذه الخطــوة كــردًا لدعمهــم
الحــراك االنفصالــي – بحلــول نهايــة عــام  ،2017شــملت جهــود هــادي تطهيــر حكومتــه مــن
املحافظيــن املتعاطفيــن مــع املجلــس االنتقالــي الجنوبــي إقالــة محافظــي لحــج والضالــع
وســقطرى وحضرمــوت وعــدن وأبيــن وشــبوة.
ويف أكتوبــر  /تشــرين األول ،نظــم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي مظاهــرات يف عــدن ،أعلــن
خاللهــا رئيــس املجلــس عيــدروس الزبيــدي إنشــاء جمعيــة وطنيــة تضــم  303عضــو يمثلــون
مناطــق جنــوب اليمــن ،ىلع أن يتلــو ذلــك اســتفتاء ىلع االســتقالل .إال أن الزبيــدي لــم يحــدد
موعـدًا إلجــراء االســتفتاء .ثــم يف أواخــر نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،ســمى املجلــس االنتقالــي
الجنوبــي أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة الـــ ،303باإلضافــة إلى قــادة املجلــس املحليين
عــن كل محافظــة يف جنــوب اليمــن.
وباإلضافــة إلــى االضطــراب األمنــي ،كان نقــص الخدمــات العامــة يف عــدن أثــر واضــح يف
مفاقمــة االســتياء العــام مــن حكومــة عــدن ،وهــو مــا اســتفاد منــه االنفصاليــون الجنوبيــون.
فعلــى ســبيل املثــال ،قــام عشــرات املتظاهريــن بقطــع الطــرق يف املدينــة الســاحلية
الجنوبيــة باإلطــارات املحترقــة ،معبريــن عــن غضبهــم مــن االنقطــاع املســتمر للتيــار
الكهربائــي ومــن نقــص الوقــود ،ممــا دعــا مستشــفيات املدينــة للتحذيــر مــن اضطرارهــا
لإلغــاق بســبب نقــص الكهربــاء .ويف أعقــاب ذلــك ،اســتقال محافــظ عــدن الجديــد عبــد
العزيــز املفلحــي يــوم  16نوفمبــر  /تشــرين الثانــي بعدمــا اشــتكى لعــدة أشــهر مــن عجــزه
عــن أداء مهامــه يف منصبــه.
وخــال األشــهر األخيــرة مــن العــام ،أســفر التنافــس بيــن الشــخصيات واملجموعــات املواليــة
لحــزب اإلصــاح ،وتلــك املحســوبة ىلع الحــراك الجنوبــي ،عــن هجمــات ضــد مبانــي ومكاتــب
اإلصــاح ،وعــن اغتيــاالت انتقاميــة متبادلــة .ويعتبــر الحــراك الجنوبــي وحــزب اإلصــاح
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خصميــن يــزدادان عــداوة ،حيــث يعتبــر األخيــر مــن أهــم داعمــي الرئيــس هــادي .ويف أواخــر
ديســمبر  /كانــون األول قــام القيــادي يف املجلــس االنتقالــي الجنوبــي هانــي بــن بريــك
بمهاجمــة حــزب اإلصــاح علنــا وتحميلــه مســؤولية عــدم تحقيــق أي تقــدم عســكري ناجــح
باتجــاه صنعــاء.

االستقالل الذاتي املتزايد يف حضرموت
شــهدت حضرمــوت زخمهــا االســتقاللي الخــاص خــال عــام  .2017يف نيســان  /أبريــل ،فقــد
تــم عقــد “مؤتمــر حضرمــوت الجامــع” يف مدينــة املــكال ،حيــث أكــد املشــاركون – والذيــن
شــملوا أصحــاب املصلحــة ورمــوز الســلطة القادميــن حصــرًا مــن حضرمــوت – ىلع أولويــة
هويتهــم الحضرميــة ىلع هويتهــم اليمنيــة ،كمــا أدلــوا ببيانــات علنيــة بشــأن ضــرورة قيــام
املحافظــة بتأكيــد ســيطرتها ىلع مؤسســاتها األمنيــة وحوكمتهــا ومواردهــا الطبيعيــة
كالنفــط والغــاز .وأشــار العديــد مــن املتحدثيــن إلــى “ 50عامــا مــن االضطهــاد” – وهــو مــا
يغطــي زمــن انضمــام حضرمــوت إلــى جنــوب اليمــن ( )1967ثــم الوحــدة بيــن اليمــن الشــمالي
والجنوبــي ( 1990وحتــى اليــوم) يف رفــض ضمنــي ليــس فقــط لحكــم الحكومــة املركزيــة
يف صنعــاء ومشــروع الرئيــس هــادي للمحافظــة ىلع وحــدة اليمــن ،ولكــن أيضــاً ملطلــب
الحــراك الجنوبــي بجنــوب موحــد ومســتقل.
وقــد لعبــت اإلمــارات دور الراعــي للطموحــات الحضرميــة بتحقيــق اســتقالل أكبــر مــن
خــال إنشــاء وتدريــب وتســليح قــوات النخبــة الحضرميــة ،والتــي تصرفــت باســتقالل ذاتــي
متزايــد عــن حكومــة هــادي مؤكــدة ىلع دورهــا يف العمليــات ضــد تنظيــم القاعــدة ،كمــا
طالبــت القــوات الحكوميــة بتســليمها الســيطرة ىلع مختلــف نقــاط التفتيــش يف محافظــة
حضرمــوت .هــذا وقــد تأسســت قــوات أمــن إماراتيــة الدعــم بشــكل مشــابه أيضــا يف شــبوة،
ومؤخ ـرًا يف املهــرة .ويعتبــر مراقبــون أن تزايــد الرغبــة بالحكــم الذاتــي يف حضرمــوت هــي
الســبب الرئيســي ملنــح املحافظــة عــددًا مــن املقاعــد يف الجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة
ال يتناســب مــع حجمهــا الســكاني (للمزيــد عــن الجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة ،انظــر نشــرة
اليمــن يف األمــم املتحــدة التــي أصدرهــا مركــز صنعــاء لشــهر نوفمبــر  /تشــرين الثانــي).

جدول زمني
فبراير  /شباط

—شــهد شــهر فبرايــر  /شــباط اقتتــاالً يف مطــار عــدن بيــن مقاتليــن مواليــن للرئيــس
هــادي وقــوات الحــزام األمنــي املدعومــة إماراتيــا أدى إلــى تدخــل مباشــر مــن قبــل
القــوات الجويــة اإلماراتيــة( .للمزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر تقريــر اليمــن يف األمــم
املتحــدة لشــهر فبرايــر  /شــباط)

أبريل  /نيسان

—يف  4أبريــل  /نيســان ،أصــدر عيــدروس الزبيــدي “إعــان عــدن التاريخــي” الــذي دعــا
لتشــكيل قيــادة سياســية وطنيــة برئاســته بهــدف إدارة جنــوب اليمــن.
—شــهدت العاصمــة املؤقتــة لليمــن مواجهــات بيــن القــوات املواليــة لإلمــارات بقيــادة
عيــدروس الزبيــدي والقــوات املواليــة لهــادي .وقــد أدت هــذه املواجهــات إلــى تأجيــج
التوتــرات املتصاعــدة التــي دفعــت هــادي إلــى إقالــة الزبيــدي رســميا يف  29أبريــل /
نيســان ،وهــي الخطــوة التــي أطلقــت احتجاجــات شــعبية واســعة االنتشــار.
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—يف  23أبريــل  /نيســان ،عقــد مؤتمــر حضرمــوت الجامــع يف مدينــة املــكال .ورغــم أن
املؤتمــر اجتــذب مجموعــة واســعة مــن القــادة الحضرمييــن وحظيــت بتأييــد واهتمــام
كبيريــن ،إال أنــه لــم يســفر عــن أي تحــول فــوري وملمــوس يف السياســات.

مايو  /أيار

—يف  11مايــو  /أيــار ،تــم تشــكيل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي رســميًا بقيــادة الزبيــدي.
وقــد حصلــت املظلــة االنفصاليــة ىلع تأييــد شــعبي واســع يف معظــم أنحــاء الجنــوب،
حيــث تغــذت ىلع االســتياء والريبــة التــي يبديهــا الكثيــرون حيــال الحكومــة املعتــرف بهــا
دوليــا .وقــد ســارع هــادي ردًا ىلع ذلــك إلــى إقالــة عــدد مــن املســؤولين الذيــن انضمــوا
إلــى الجســم السياســي املشــكل حديثــا ،بمــا يف ذلــك محافظــي حضرمــوت وشــبوة .وقــد
عبــرت الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا بشــكل رســمي عــن رفضهــا تشــكيل املجلــس.
—يف  29مايــو  /أيــار ،شــهد مطــار عــدن مواجهــة دامــت عــدة ســاعات بيــن الفصائــل
املتناحــرة يف املدينــة ،ممــا أدى الشــتباك حلفــاء هــادي داخــل الجيــش اليمني الرســمي
مــع قــوات مدعومــة إماراتيــا.

أكتوبر  /تشرين
األول

—يف أكتوبــر  /تشــرين األول ،أعلــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي عــن تشــكيل “الجمعيــة
الوطنيــة” التــي ضمــت  303عضـوًا .جــاء ذلــك وســط موجة من النشــاط شــهدت تدشــين
أعضــاء املجلــس للمكاتــب املحليــة يف أبــرز مــدن الجنــوب اليمنــي.

نوفمبر /
تشرين الثاني

—يف األســبوع األول مــن نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،نظــم مركــز صنعــاء زيــارة لوفــد
صحفــي إلــى محافظــة مــأرب ،جمعــت حوالــي عشــرين صحفيــا وباحثــا يعملــون يف
وســائل إعــام غربيــة مــع أبــرز السياســيين وزعمــاء القبائــل وقــادة املجتمــع املدنــي.
وقــد كانــت هــذه الزيــارة األولــى مــن نوعهــا إلــى اليمــن منــذ بدايــة النــزاع الحالــي ،كمــا
تعتبــر أكبــر زيــارة لوفــد أجنبــي إلــى مــأرب منــذ .2007
—اســتقال محافــظ عــدن عبــد العزيــز املفلحــي احتجاجــا ىلع عــدم تمكنــه مــن أداء
مهامــه ،متهمــا حكومــة رئيــس الــوزراء بــن دغــر بالفســاد.

ديسمبر /
كانون األول

—أقــال هــادي باقــي أعضــاء املجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــن وزراء ومحافظيــن يف آخــر
تعديــل وزاري واســع يف  24ديســمبر  /كانــون األول .2017

التطورات امليدانية
عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة
منــذ يوليــو  /تمــوز  – 2015عندمــا ســاعد التحالــف الســعودي قــوات جنــوب اليمــن ىلع طــرد
مقاتلــي الحوثي-صالــح مــن عــدن – وصــوالً إلــى أوائــل  ،2017ظلــت جبهــات النــزاع اليمنــي
ثابتــة إلــى حــد كبيــر .ثــم يف كانــون الثانــي  /ينايــر  ،2017أطلق التحالــف الســعودي والوحدات
البريــة اليمنيــة املتحالفــة معــه “عمليــة الرمــح الذهبــي” ،التــي هدفــت املرحلــة األولــى
منهــا إلــى تطهيــر الســاحل الغربــي ملحافظــة تعــز مــن مقاتلــي الحوثي-صالــح ،وإلــى تأميــن
مضيــق بــاب املنــدب االســتراتيجي واســتعادة مينــاء املخــا .تحققــت هــذه األهــداف املعلنــة
بحلــول نهايــة الشــهر .غيــر أن التقــدم املحــرز يف املرحلــة الثانيــة – التــي كان يفتــرض أن
تتــوج بتقــدم القــوات املناهضــة للحوثييــن واســتعادتهم مينــاء الحديــدة – توقفــت بســرعة.
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ىلع أرض الواقــع ،ســاهم انتشــار وحــدات قــوات الحوثي-صالــح واســتعمالهم لأللغــام األرضيــة
ومقاومتهــم الشــديدة يف منــع قــوات التحالــف املدعومــة مــن التقــدم ىلع طــول الســاحل
شــمال املخــا خــال معظــم العــام .حفــز ذلــك يف مطلــع عــام  2017دعــوات جديــدة مــن
الســعودية واإلمــارات ومؤيديهمــا يف واشــنطن لزيــادة الدعــم العســكري األمريكــي الســتئناف
هجــوم الحديــدة .وكان التحالــف الســعودي يدعــي منــذ فتــرة طويلــة أن أســلحة إيرانيــة يتــم
تهريبهــا إلــى الحوثييــن عبــر مينــاء الحديــدة – وهــو ادعــاء تنفيــه ىلع نطــاق واســع وكاالت
األمــم املتحــدة.
األهــم مــن ذلــك أن إدارة أوبامــا كانــت قــد رفضــت طلــب اإلمــارات الحصــول ىلع مســاعدة
عســكرية يف هجــوم الحديــدة يف عــام  .2016خلصــت اإلدارة األمريكيــة الســابقة إلــى أنــه
حتــى مــع دعــم الواليــات املتحــدة ،مــن غيــر املرجــح نجــاح الهجــوم ،نظــرًا لرســوخ قــدم
قــوات الحوثي-صالــح وحســن تســليحهم يف املنطقــة .كمــا أشــار مستشــارو أوبامــا إلــى أن
الهجــوم ســيؤدي إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية يف اليمــن بشــكل كبيــر؛ حيــث كان اليمــن
يســتورد مــا يصــل إلــى  90%مــن غــذاء ســكانه قبــل النــزاع ،وكان مينــاء الحديــدة يمثــل مــا
يتــراوح بيــن  70و 80%مــن املســاعدات اإلنســانية والحصــة األكبــر مــن الــواردات التجاريــة .إال
أن تدشــين رئاســة ترامــب للبيــت األبيــض ،والخطــاب الحربــي الــذي أطلقتــه إدارتــه تجــاه
إيــران ،اعتبــر ىلع نطــاق واســع بمثابــة تشــجيع ملحــاوالت التحالــف الســعودي الحصــول ىلع
مســاعدة عســكرية أمريكيــة مباشــرة يف هجــوم الحديــدة.
وشــهد شــهر مــارس  /آذار  2017نقاشــا حــادًا بيــن أعضــاء الكونغــرس واملســؤولين الحكومييــن
الحالييــن والســابقين وممثلــي الــوكاالت األمريكيــة حــول اآلثــار املترتبــة ىلع هجــوم الحديدة.
حيــث قــال املدافعــون عــن مشــاركة عســكرية أمريكيــة قويــة – بمــن فيهــم أعضــاء مجلــس
الشــيوخ الجمهوريــون ،وبعــض املســؤولين يف البيــت األبيــض وموظفــي البنتاغــون – إن
الســيطرة ىلع الحديــدة ستســاعد يف تأميــن الشــحن التجــاري للبحــر األحمــر ودعــم الحلفــاء
األمريكييــن يف احتــواء التوســع اإليرانــي ووكالئــه اليمنييــن .هــذا فيمــا عبــر صانعــو السياســة
األمريكيــون املعارضــون لتــورط الواليــات املتحــدة يف هجــوم الحديــدة عــن مخــاوف مماثلــة
ملخــاوف إدارة أوبامــا ،كمــا حــذروا مــن مخاطــرة الواليــات املتحــدة باالنجــرار إلــى مســتنقع
عســكري بــا مخــرج واضــح ،ســيما وأن الحوثييــن ال يشــكلون أي تهديــد مباشــر للمصالــح
األمريكيــة .كمــا وجــه أعضــاء مجلــس الشــيوخ األمريكــي رســالة مــن أعضــاء كال الحزبيــن إلــى
إدارة ترامــب ،مشــيرة إلــى أن “القاعــدة يف اليمــن ظهــرت كحليــف األمــر الواقــع للجيــش الــذي
تقــوده الســعودية والــذي تهــدف إدارتكــم للتشــارك معــه بشــكل أوثــق”.
وبنــاء ىلع طلــب روســي ،ناقشــت الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن يف  17مــارس  /آذار
هجــوم الحديــدة املتوقــع ،حيــث أعربــت عــدة دول أعضــاء عــن قلقهــا مــن أن يــؤدي الهجــوم
إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية ،ىلع الرغــم مــن أن أيــا منهــا لــم يذهــب إلــى حــد القــول إن
الهجــوم ال ينبغــي أن يحــدث .يف “نقــاط للصحافــة” – أضعــف أشــكال البيــان العــام ملجلــس
األمــن – تلــت اإلحاطــة اإلعالميــة ،دعــت الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن إلــى تأميــن وصول
الســلع اإلنســانية والتجاريــة يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك مــن خــال الحديــدة.
وقــد ســيطر الهجــوم املحتمــل وتداعياتــه اإلنســانية املحتملــة ىلع مناقشــات السياســة
الدوليــة بشــأن اليمــن حتــى أبريــل  /نيســان .ومــع ذلــك ،وبحلــول نهايــة الشــهر يبــدو أن
املعارضــة داخــل الواليــات املتحــدة واألمــم املتحــدة وداخــل املجتمــع اإلنســاني ويف أماكــن
أخــرى آتــت أكلهــا مــع كل مــن التحالــف الســعودي وصانعــي السياســة األمريكيــة األكثر تشــددًا،
حيــث فقــد االندفــاع ملهاجمــة الحديــدة زخمــه.
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وبالتالــي ،لــم تســفر عمليــة “الرمــح الذهبــي” عــن أي تقــدم حتــى عــام  ،2017أي حتــى وفــاة
الرئيــس الســابق صالــح يف أوائــل ديســمبر  /كانــون األول .بعــد أيــام ،تمكــن مقاتلــو املقاومــة
الجنوبيــون ،املدعومــون مــن اإلمــارات وقــوات ســودانية ،مــن التقــدم باتجــاه شــمال مدينــة
املخــا ،مــا أجبــر الحوثييــن ىلع االنســحاب مــن مديريــة الخوخة يــوم  7ديســمبر  /كانــون األول.
وىلع الرغــم مــن أن الهــدف املعلــن للمرحلــة الثانيــة مــن عمليــة الرمــح الذهبــي ال يــزال
هــو االســتيالء ىلع الحديــدة ومينائهــا ،إال أنــه مــع نهايــة  2017لــم يكــن مــن الواضــح مــا إذا
كان التحالــف يخطــط ملحاولــة تتضافــر فيهــا املزيــد مــن الجهــود لتحقيــق هــذا الهــدف.
يــدرك التحالــف بشــدة املعارضــة الواســعة التــي يبديهــا املجتمــع الدولــي تجــاه تعطيــل
املســاعدات اإلنســانية والــواردات التجاريــة للســلع األساســية عبــر مينــاء الحديــدة .وقــد ظهــر
ذلــك مــرة أخــرى إثــر االحتجــاج الدولــي الــذي أعقــب قــرار التحالــف بإغــاق مينــاء الحديــدة
كجــزء مــن الحصــار الجــوي والبحــري والبحــري الكامــل الــذي فرضــه التحالــف ىلع اليمــن يف 4
نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ردًا ىلع هجــوم صاروخــي مــن طــرف الحوثييــن ىلع مطــار امللــك
خالــد الدولــي بالريــاض (انظــر قســم حقــوق اإلنســان ملزيــد مــن التفاصيــل).

تطورات عسكرية أخرى
ويف املناطــق الداخليــة مــن الســاحل الغربــي ملحافظــة تعــز ،ركــزت الجهــود التــي يدعمهــا
التحالــف ىلع االســتيالء ىلع قاعــدة خالــد بــن الوليــد العســكرية خــال معظــم النصــف األول
مــن عــام  ،2017وهــو الهــدف الــذي حققتــه يف يوليــو  /تمــوز .أمــا جبهــات مدينــة تعــز فقــد
تحركــت قليــ ً
ا لصالــح القــوات املناهضــة للحوثييــن يف عــام  ،2017يف حيــن خّلــف االقتتــال
الداخلــي بيــن مختلــف الفصائــل املناهضــة للحوثييــن واملتنافســة ىلع املــوارد والنفــوذ فراغات
أمنيــة يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة اســميًا .ومــن بيــن أبــرز العــداوات
الداخليــة يف صفــوف مناهضــي للحوثييــن مــا يــدور بيــن القائــد املدعــوم إماراتيــا أبــو العبــاس
ومقاتليــه الســلفيين مــن جهــة ومختلــف الكتائــب التابعــة لحــزب اإلصــاح مــن جهــة أخــرى.
وكان مــن أبــرز التطــورات السياســية ذات اآلثــار العســكرية التــي أعقبــت وفــاة صالــح املصالحــة
العامــة بيــن حــزب اإلصــاح اليمنــي ودولــة اإلمــارات .فمنــذ بدايــات تدخــل التحالــف الســعودي
يف مــارس  /آذار  2015حتــى وفــاة صالــح ،كانــت اإلمــارات متــرددة يف التنســيق مــع سياســيين
وجماعــات مســلحة مرتبطــة باإلصــاح – كتلــك النشــطة يف محافظــات تعــز ومــأرب والجــوف،
مــن بيــن مناطــق أخــرى – نتيجــة صــات حــزب اإلصــاح بجماعــة اإلخــوان املســلمين.
أيضــاً بعــد وفــاة صالــح فقــدت القــوات الحوثيــة يف محافظــة شــبوة الســيطرة ىلع منطقتي
بيحــان وعســيالن – وهمــا منطقتــان اســتراتيجيتان كانــت قــد اســتولت عليهمــا هــذه القــوات
طــوال فتــرة النــزاع ،وتمكنــت انطالقــا منهمــا مــن تهديــد خطــوط إمــداد التحالــف والحكومــة
اليمنيــة – قبــل أن يتــم إخراجهــا مــن املحافظــة تمامــا ،فيمــا عــدا جيــوب مقاومــة قليلــة.
ويف ديســمبر  /كانــون األول ،حققــت القــوات املناهضــة للحوثييــن تقدمــا جديـدًا ومكاســب
إقليميــة يف محافظتــي البيضــاء والجــوف.
أمــا خســائر الحوثييــن األقليميــة يف عــام  2017فكانــت كبيــرة ومثلــت أول تحــرك واســع يف
خــط املواجهــة الرئيســية منــذ أشــهر عديــدة؛ إال أنــه مــن وجهــة نظــر الديناميــات العســكرية
الشــاملة للحــرب يف اليمــن ،تبقــى القيمــة االســتراتيجية لذلــك ضئيلــة نســبيًا .وال يبــدو أن
الحســم العســكري لصالــح أي مــن طــريف النــزاع أكثــر رجوحــا يف بدايــة عــام  2018ممــا كان
عليــه الحــال قبــل عــام.
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زيادة الدور السوداني
شــكلت القــوات الســودانية عنص ـرًا رئيســيًا ،قلمــا حظــي بالتغطيــة اإلعالميــة ،يف جهــود
التحالــف الســعودي ىلع الســاحل الغربــي يف عــام  ،2017حيث شــارك آالف الجنود الســودانيين
يف عمليــة الرمــح الذهبــي .وأشــار تقريــر صــدر مؤخـرًا عــن املشــروع البحثــي مســح االســلحة
الصغيــرة إلــى أن عــدة آالف مــن هــؤالء ينتمــون مــن “قــوات الدعــم الســريع” يف الســودان.
قــوات الدعــم الســريع هــي وحــدات شــبه عســكرية معزولــة رســميًا تشــكلت بشــكل أساســي
مــن ميليشــيات الجنجاويــد – الســيئة الســمعة منــذ قيامهــا بحملــة اإلبــادة الجماعيــة ضــد
قبائــل إقليــم دارفــور غربــي الســودان يف العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين .هــذا
وقــد كانــت الخســائر الســودانية كبيــرة ،حيــث أفيــد عــن مقتــل نحــو أكثــر مــن  400جنــدي
ســوداني يف اليمــن بحلــول منتصــف عــام .2017

جدول زمني
يناير  /كانون
الثاني

—يف  7ينايــر  /كانــون الثانــي ،حشــدت القــوات املناهضــة للحوثييــن بدعــم مــن قــوات
التحالــف يف محافظتــي تعــز ولحــج الجنــوب الغربــي إلطــاق “عمليــة الرمــح الذهبــي“.
كان املقاتلــون املشــاركون بمعظمهــم مقاتليــن جنوبييــن يعيــدون االنتشــار مــن
محافظتــي عــدن ولحــج.
—بعــد اســتعادة الســيطرة ىلع مديريــة الضبــاب غربــي تعــز ،والتــي تطــل ىلع مضيــق
بــاب املنــدب االســتراتيجي ،تقدمــت القــوات مناهضــة للحوثييــن شــماالً باتجــاه مديريــة
املخــا .ويف أواخــر كانــون الثانــي  /ينايــر ،اســتولت القــوات مناهضــة للحوثييــن ىلع
مينــاء املخــا ومركــز املدينــة.

فبراير  /شباط

—يف مطلــع فبرايــر  /شــباط ،قامــت القــوات املناهضــة للحوثييــن بتطهيــر بلــدة املخــا
مــن الجيــوب املتبقيــة مــن مقاومــي الحوثي-صالــح بعــد اشــتباكات عنيفــة بــدأت
يف نهايــة الشــهر الســابق .بعــد فقــدان املخــا ،انســحب املقاتلــون املتحالفــون مــع
الحوثــي باتجــاه بلــدة الخوخــة ،شــمال املخــا ،واملناطــق املحيطــة بقاعــدة خالــد بــن
الوليــد العســكرية إلــى الشــرق .لكــن الهجــوم الــذي تدعمــه قــوات التحالــف توقــف
بعــد أن اســتولت ىلع املخــا ،بعــد زرع قــوات الحوثي-صالــح األلغــام األرضيــة وإبدائهــا
مقاومــة شــديدة لوقــف الوحــدات املناهضــة للحوثييــن مــن التقــدم شــمال املدينــة.
—يف  22فبرايــر  /شــباط ،أطلقــت قــوات الحوثي-صالــح صاروخــا باليســتيًا أصــاب قاعــدة
عســكرية ملناهضــي الحوثييــن يف مدينــة املخــا .أســفر الهجــوم عــن مقتــل نائــب
رئيــس هيئــة أركان الجيــش اليمنــي أحمــد ســيف اليافعــي وآخريــن.

مارس  /آذار

—دعــت الســعودية واإلمــارات ومؤيدوهمــا يف واشــنطن إلــى زيــادة الدعــم العســكري
األمريكــي للمرحلــة الثانيــة مــن عمليــة الرمــح الذهبــي والتــي تهــدف إلــى االســتيالء
ىلع مينــاء الحديــدة .وقــد شــدد املعارضــون – بمــن فيهــم املشــرعون األمريكيــون
ومســؤولو األمــم املتحــدة والــوكاالت اإلنســانية – احتمــال وقــوع كارثــة إنســانية جــراء
هجــوم كهــذا.
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أبريل  /نيسان

مايو  /أيار

—طــوال شــهر أبريــل  /نيســان ،ركــزت مناقشــات السياســة الدوليــة حــول اليمــن مــرة أخرى
ىلع الهجــوم الــذي كان يعتزمــه التحالــف الســعودي ىلع مينــاء الحديــدة الــذي يســيطر
عليــه الحوثيــون ىلع البحــر األحمــر .ومــع ذلــك ،وبحلــول نهايــة نيســان  /أبريــل ،يبــدو
أن التحالــف الــذي يقــوده الســعوديون وصانعــو القــرار األمريكيــون الذيــن يؤيــدون زيــادة
الدعــم العســكري األمريكــي لهــذا الهجــوم تأثــروا باملعارضــة الواســعة النطــاق داخــل
الواليــات املتحــدة واألمــم املتحــدة واملجتمــع اإلنســاني.
—يف مايــو  /أيــار ،واصــل الحوثيــون اســتراتيجيتهم املزدوجــة ضــد الســعودية ،واملكونــة
ـن غــارات عابــرة الحــدود وإطــاق الصواريــخ باتجــاه األراضــي الســعودية .يف 10
مــن شـ ّ
مايــو  /أيــار ،حاولــت قــوات الحوثــي الســيطرة ىلع أبــراج املراقبة الســعودية يف منطقة
نجــران يف الســعودية شــمال معقــل الحوثييــن بمحافظــة صعــدة .ويف  19مايــو  /أيــار،
أطلــق الحوثيــون صاروخــا ىلع منطقــة غربــي العاصمــة الســعودية الريــاض ،وذلــك
قبــل وقــت قصيــر مــن زيــارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب إلــى اململكــة .وقالــت
وســائل اإلعــام الســعودية أنــه تــم اعتــراض الصــاروخ مــن قبــل أنظمــة الدفــاع الجــوي
الســعودية .وقــد عـزّز الهجــوم الصاروخــي محــاوالت الســعودية تأطيــر الحوثييــن كوكيــل
إيرانــي ،وهــي املعزوفــة التــي رددتهــا رددتهــا إدارة ترامــب يف وقــت الحــق أيضــاً.
—شــهدت تعــز ارتفاعــا حــادًا يف النشــاط العســكري يف مايــو  /أيــار ،حيــث حققــت
القــوات املناهضــة للحوثييــن سلســلة مــن املكاســب األقليميــة داخــل مدينــة تعــز،
فاســتولت ىلع كليــة الطــب بجامعــة تعــز ومكتــب البنــك املركــزي اليمنــي .ويف نهايــة
الشــهر ،شــاركت القــوات مناهضــة للحوثييــن بشــكل متزايــد يف جهــود اســتعادة القصــر
الرئاســي يف تعــز واملناطــق املحيطــة بــه مــن قــوات الحوثي-صالــح.
—بعــد اجتمــاع ملجلــس األمــن الدولــي يف  3مايــو  /أيــار ،تقــدم مبعــوث األمــم املتحــدة
الخــاص لليمــن إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد بخطــة لتجنــب الهجــوم الــذي كان يعتزمــه
التحالــف الســعودي ىلع مينــاء الحديــدة عبــر مخاطبــة مخــاوف التحالــف مــن اإليــرادات
التــي يجنيهــا الحوثيــون مــن التجــارة يف املينــاء ومــن لجوئهــم لتهريــب األســلحة
إلــى اليمــن .كمــا ذكــرت نشــرة مركــز صنعــاء اليمــن يف األمــم املتحــدة لشــهر مايــو
 /أيــار  ،2017تضمنــت خطــة املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة عنصــري األمــن وإدارة
املوانــئ ،مقترحــة إنشــاء “لجنــة عســكرية إلدارة أمــن املينــاء – مؤلفــة مــن ضبــاط
جيــش يحترمهــم كال الجانبيــن املتحاربيــن ولــم تســبق لهــم املشــاركة يف النــزاع – مــع
لجنــة اقتصاديــة وماليــة للتعامــل مــع اإليــرادات والجمــارك وإدارة املينــاء – مؤلفــة مــن
رجــال أعمــال محلييــن كغرفــة التجــارة املحليــة – ىلع أن تحصــل اللجنتــان ىلع دعــم
األمــم املتحــدة”.

يوليو  /تموز

—يف  26يوليــو  /تمــوز ،اســتولت القــوات املناهضــة للحوثييــن ىلع قاعــدة خالــد بــن
الوليــد العســكرية بعــد شــهور مــن القتــال يف املناطــق املحيطــة بالقاعــدة .وتعتبــر
قاعــدة خالــد بــن الوليــد مــن كبــرى القواعــد العســكرية يف اليمــن وتقــع بالقــرب مــن
نقطــة اتصــال املفــرق ،حيــث تتقاطــع الطــرق الســريعة التــي تربــط مدينــة املخــا
والحديــدة ومدينــة تعــز .وكان االســتيالء ىلع قاعــدة خالــد بــن الوليــد االنفراج العســكري
األبــرز للقــوات املناهضــة للحوثييــن منــذ ســيطرتهم الكاملــة ىلع املخــا يف فبرايــر /
شــباط  .2017وكمــا أشــارت نشــرة مركــز صنعــاء اليمــن يف األمــم املتحــدة لشــهر يوليــو /
تمــوز  ،2017عــزز االســتيالء ىلع هــذه القاعــدة العســكرية مــن قــدرة القــوات املناهضــة
للحوثييــن ىلع توطيــد ســيطرتها ىلع غــرب تعــز والســاحل الجنوبــي الغربــي
للمحافظــة ،فض ـ ً
ا عــن تهديــد قــوات الحوثي-صالــح املتمركــزة شــماالً يف محافظــة
الحديــدة وتهديــد خطــوط إمدادهــا.
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نوفمبر /
تشرين الثاني

—يف  4نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،أطلــق الحوثيــون صاروخــا باليســتيًا ىلع مطــار امللــك
خالــد الدولــي يف الســعودية .وأعلنــت وزارة الدفــاع الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن أن
الهجــوم الصاروخــي كان ردًا ىلع الهجــوم الــذي شــنته قــوات التحالــف الســعودي ىلع
ســوق وفنــدق يف مديريــة صحــار يف صعــدة والــذي أدى إلــى مقتــل  31مدنيــا منهــم
ســتة أطفــال ىلع األقــل .وقالــت الســعودية أن منظوماتهــا الدفاعيــة الجويــة اعترضــت
الصــاروخ ،وإن كانــت تحقيقــات مســتقلة أشــارت إلــى خــاف ذلــك.

ديسمبر /
كانون األول

—يف  7ديســمبر  /كانــون األول ،اســتولى مقاتلــو املقاومــة الجنوبيــة بدعــم مــن القــوات
الســودانية واإلماراتيــة ىلع مديريــة الخوخــة ،والتــي تقــع ىلع الطــرف الجنوبــي
الغربــي ملحافظــة الحديــدة.
—ويف  15ديســمبر  /كانــون األول ،قامــت قــوات مناوئــة للحوثييــن بتطهيــر مديريــة
بيحــان ،بمحافظــة شــبوة ،مــن القــوات الحوثيــة .تمثــل بيحــان معبــرًا رئيســيًا يربــط
شــبوة بمحافظــة مــأرب .ويف اليــوم نفســه ،قامــت القــوات املناهضــة للحوثييــن
بتطهيــر ثمانيــة مناطــق يف مديريــة أســيالن مــن الحوثييــن.
—يف  26ديســمبر  /كانــون األول ،أطلــق جنــود اللــواء  107التابــع للحكومــة اليمنيــة
املعتــرف بهــا دوليــا هجومــا جدي ـدًا يف مديريــة ناطــع يف محافظــة البيضــاء عقــب
مشــاركتهم يف هجــوم بيحــان يف محافظــة شــبوة املجــاورة.
—يف نهايــة ديســمبر  /كانــون األول ،كانــت القــوات املناهضــة للحوثييــن تتقــدم يف
مديريــة خــب والشــعف بمحافظــة الجــوف .ويف بدايــة كانــون الثانــي  /ينايــر ،اســتولت
هــذه القــوات ىلع الطريــق الرئيســي الــذي يربــط الجــوف بمحافظــة صعــدة.

تنظيم القاعدة وداعش وعمليات مكافحة اإلرهاب
يف عــام  ،2017شـ ّنت الواليــات املتحــدة يف عهــد الرئيــس األمريكــي الجديــد دونالــد ترامــب
حملــة أكثــر عدوانيــة ضــد تنظيــم القاعــدة مقارنــة بنهــج ســلفه بــاراك أوبامــا .فبعــد
تنصيــب ترامــب بقليــل ،قامــت القــوات الخاصــة األمريكيــة بغــارة غيــر مســبوقة يف محافظــة
البيضــاء ،مــع اســتمرار العمليــات الجويــة عبــر الدرونــز للقــوات الخاصــة األمريكيــة ىلع مــدار
العــام ،كتلــك التــي جــرت يف مــأرب يف مايــو  /أيــار ويف شــبوة بعــد ثالثــة أشــهر .أظهــرت
هــذه الغــارات أن القــوات الخاصــة األمريكيــة تعمــل بتنســيق وثيــق مــع نظرائهــا اإلماراتييــن.
شــهد اليمــن أيضــاً زيــادة حــادة يف الغــارات الجويــة وهجمــات الطائــرات األمريكيــة بــدون
طيــار طــوال عــام  .2017إلعطــاء ملحــة عــن النهــج الجديــد يمكــن اإلشــارة إلــى أن الواليــات
املتحــدة نفــذت يف بدايــة شــهر مــارس  /آذار ،خــال أقــل مــن أســبوع مــا يزيــد ىلع 40
غــارة جويــة بطيــار وبــدون طيــار ىلع كل مــن أبيــن والبيضــاء وشــبوة ،متجــاوزة لرقمهــا
القياســي الســابق والبالــغ  41خــال ســنة كاملــة هــي  .2012يف ديســمبر  /كانــون األول،
ذكــرت القيــادة املركزيــة األمريكيــة أن الواليــات املتحــدة نفــذت مــا يصــل إلــى  120ضربــة
جويــة ضــد املشــتبه يف أنهــم مقاتلــون يف تنظيــم القاعــدة أو داعــش يف اليمــن عــام
 .2017وباإلضافــة إلــى اســتخدام القــوة ،ســعت الواليــات املتحــدة ملواجهــة تهديــد اإلرهــاب
يف اليمــن بالقــوة الناعمــة عبــر وزارتــي الخارجيــة والخزانــة ،حيــث اســتهدفتا مختلــف األفــراد
واملنظمــات يف اليمــن املرتبطــة بتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ومــا يســمى “الدولــة
اإلســامية” املعروفــة أيضــاً باســم داعــش.
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مــن جانبهــا ،وســعت دولــة اإلمــارات نموذجهــا الخــاص بمكافحــة تنظيــم القاعــدة يف اليمــن،
والــذي يســعى ملواجهــة تهديــد التنظيــم عبر تأســيس ونشــر قــوات محليــة مدعومــة إماراتيًا 
يف محافظــات اليمــن الجنوبيــة والشــرقية .ومــن بيــن األهــداف االســتراتيجية الرئيســية لهــذا
النمــوذج هــو تطهيــر ومــن ثــم الســيطرة ىلع املناطــق التــي يعــرف فيهــا نشــاط للقاعــدة.
يف فبرايــر  /شــباط  ،2017تــم تأســيس قــوات النخبــة الشــبوانية رســميًا بعــد تدريبهــا مــن
قبــل اإلمــارات يف حضرمــوت .تــم بعــد ذلــك نشــر قــوات النخبــة الشــبوانية يف جميــع أنحــاء
محافظــة شــبوة ،لتضــاف إلــى وجــود قــوات الحــزام األمنــي املدعومــة أيضــاً إماراتيــا يف
كل مــن عــدن وأبيــن ولحــج ،فض ـ ً
ا عــن قــوات النخبــة الحضرميــة التــي تشــكلت يف العــام
الســابق .يف منتصــف عــام  ،2017شــاركت قــوات النخبــة الشــبوانية يف محاولــة اإلمــارات
املدعومــة أمريكيــا لتطهيــر املناطــق االســتراتيجية املرتبطــة بمــوارد النفــط والغــاز وبنيتهما
التحتيــة يف املحافظــة .وبالتــوازي مــع عمليــات مكافحــة القاعــدة يف شــبوة ،ســعت قــوات
الحــزام األمنــي يف أبيــن للســيطرة ىلع طــرق الوصــول الرئيســية التــي حــاول تنظيــم
القاعــدة الحفــاظ عليهــا ،أو ىلع األقــل منــع قــوات األمــن اليمنيــة مــن اإلمســاك بهــا ،مثــل
الطريــق الرئيســي التــي تربــط أبيــن بالبيضــاء ،والطريــق الســاحلي الــذي يمتــد مــن زنجبــار
عبــر شــبوة إلــى املــكال يف حضرمــوت ،والطريــق الــذي تقــع فيــه مديريــة لــودر يف أبيــن.
وىلع الرغــم مــن النكســات الواضحــة التــي بــدت ىلع تنظيــم القاعــدة نتيجــة اســتمرار
جهــود مكافحــة اإلرهــاب مــن قبــل كل مــن واشــنطن وأبــو ظبــي ،إال أن التنظيــم بقي يشــكل
تهديـدًا نشــطًا وقــادرًا ىلع تنفيــذ هجمــات وتجنيــد مقاتليــن جــدد وتوظيــف مــوارد ماليــة
وعســكرية كبيــرة .وىلع مــدار العــام ،واصلــت القاعــدة حملتهــا الحربيــة غيــر املتكافئــة ىلع
عــدة جبهــات ،واســتهدفت القــوات املدعومــة إماراتيــا يف املحافظــات الجنوبيــة والشــرقية،
فيمــا واصلــت فيهــا القتــال ضــد قــوات الحوثي-صالــح يف محافظتــي البيضــا وإب الوســطى
حيــث يتواجــد أيضــاً الفــرع اليمنــي مــن تنظيــم داعــش.
الجديــر بالذكــر أن انســحاب القاعــدة مــن مناطــق شــبوة وأبيــن يف منتصــف  2017ليــس
بالضــرورة عالمــة ضعــف ،بــل يمكــن تفســير انســحاب القاعــدة جزئيــا باســتراتيجيتها الكبــرى
املتمثلــة يف تجنــب املواجهــة املباشــرة مــع أي قــوى متفوقــة للحفــاظ ىلع أعضائهــا
ومقدراتهــا.
وكمــا يتضــح مــن ثــاث هجمــات إرهابيــة كبيــرة تعرضــت لهــا عــدن يف نوفمبــر  /تشــرين
الثانــي ،بقــي الفــرع اليمنــي لداعــش يشــكل تهديـدًا نشــطًا ،وربمــا صاعـدًا ،خــال عــام ،2017
رغــم صغــر حجمــه النســبي باملقارنــة مــع تنظيــم القاعــدة.
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عام الدم والجوع

جدول زمني
يناير  /كانون
الثاني

—يف  29ينايــر  /كانــون الثانــي ،أي بعــد تســعة أيــام مــن أداء دونالــد ترامــب مقاليــد
اليميــن الدســتوري وتســلمه مقاليــد البيــت األبيــض ،قامــت قــوات كومانــدوس تابعــة
للبحريــة األمريكيــة بغــارة غيــر مســبوقة ىلع مجمــع يشــتبه يف أنــه تابــع لتنظيــم
القاعــدة يف قريــة يــكال يف مديريــة رداع بمحافظــة البيضــاء .وىلع الرغــم مــن أنــه
شــن غــارات بريــة يف اليمــن لتحريــر رهائــن غربييــن ،إال أن
ســبق للواليــات املتحــدة
ّ
هــذه الغــارة كانــت أول مثــال معــروف لعمليــات تشــارك فيهــا القــوات الخاصــة األمريكيــة
الســتهداف مجمــع يشــتبه يف تبعيتــه لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب .أســفرت
الغــارة عــن مقتــل حوالــي  25مدنيــا ،منهــم  9أطفــال تقــل أعمارهــم عــن  13ســنة؛
باإلضافــة ملقتــل  14مــن أعضــاء القاعــدة وجنــدي يف القــوات الخاصــة .وقــد أدت الغــارة
أيضــاً إلصابــة أربعــة مــن قــوات النخبــة البحريــة األمريكيــة وتدميــر طائــرة بحريــة
أمريكيــة تبلــغ قيمتهــا  70مليــون دوالر.

فبراير  /شباط

—خــال شــهر فبرايــر  /شــباط ،نفــذت القاعــدة سلســلة مــن الهجمــات ضــد قــوات
الحوثي-صالــح والقــوات املدعومــة إماراتيــا وقــادة الحــراك الجنوبــي ،فضــا عــن
مســؤولين عســكريين وأمنييــن محلييــن .كمــا أشــارت نشــرة اليمــن يف األمــم املتحــدة
لشــهر فبرايــر  /شــباط “ :2017اســتولى مقاتلــو القاعــدة ىلع ثــاث مــدن يف شــمال
أبيــن واحتلــوا لفتــرة وجيــزة عــدة أحيــاء يف مدينــة لــودر ،كمــا اغتالــوا اثنيــن مــن قــادة
الحوثي-صالــح يف محافظــة إب ،ثــم اشــتبكوا مــع قــوات الحوثي-صالــح يف مديريتــي
الســياني والعديــن بمحافظــة إب”.

مايو  /أيار

—يف  23مايــو  /أيــار ،نفــذت القــوات البحريــة األمريكيــة غــارة يف مديريــة الجوبــة
بمحافظــة مــأرب .وقــد أعلــن البنتاغــون بعــد الهجــوم أن تنظيــم القاعــدة اســتخدم
املبانــي التــي اســتهدفتها الغــارة كـ”مقــر رئيســي” يخطــط لعمليــات خارجيــة .ويف
حيــن زعــم البنتاغــون أن الغــارة أســفرت عــن مقتــل ســبعة مــن مقاتلــي القاعــدة دون
إصابــات يف صفــوف املدنييــن ،إال أن وســائل إعــام وجماعــات حقوقيــة أفــادت بوقــوع
مــا ال يقــل عــن  5مدنييــن بمــن فيهــم طفــل.

يونيو  /حزيران

يوليو  /تموز

أغسطس  /آب

—يف  21يونيــو  /حزيــران ،قامــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة بتعديــل تصنيــف تنظيــم
القاعــدة بيــن الجماعــات اإلرهابيــة لتضيــف مــا قالــت إنــه واجهــة التنظيــم ،بمــا يف
ذلــك قــوات “أبنــاء أبيــن” و”أبنــاء حضرمــوت” و”أبنــاء مجلــس حضرمــوت” و”مجلــس
حضرمــوت املدنــي” و “مجلــس حضرمــوت الوطنــي”.
—أعلنــت القاعــدة مســؤوليتها عــن اغتيــال العقيــد ناصــر صالــح الجعــري ،قائــد قــوات
الحــزام األمنــي املدعومــة إماراتيــا يف أبيــن .وقــد لعــب الجعــري دورًا هامــا يف اســتعادة
أبيــن وطــرد مقاتلــي القاعــدة منهــا عــام .2012
—أطلقــت القــوات الخاصــة األمريكيــة والقــوات وقــوات النخبــة الحضرميــة املدعومــة
إماراتيــا “عمليــة العــزم الصلــب” يف محافظــة شــبوة ،وكان الهــدف املعلــن مــن العملــة
تطهيــر شــبوة مــن مقاتلــي القاعــدة وتأميــن مــوارد ومنشــآت الطاقــة يف املحافظــة،
بمــا يف ذلــك منشــاة تصديــر الغــاز الطبيعــي املســال يف بلحــاف.
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سبتمبر  /أيلول

—واصلــت قــوات الحــزام األمنــي املدعومــة إماراتيــا ،بدعــم مــن الطائــرات املقاتلــة التــي
تقودهــا الســعودية ،حملتهــا املناهضــة لتنظيــم القاعــدة والتــي بــدأت يف أغســطس /
آب بهــدف تأميــن أجــزاء مــن محافظــة أبيــن وطــرد تنظيــم القاعــدة منهــا .وطوال شــهر
ســبتمبر  /أيلــول ،شــنت قــوات الحــزام األمنــي مجموعــة غــارات متنوعــة ىلع املنــازل
اآلمنــة لتنظيــم يف أبيــن ،وأشــارت تقاريــر إلــى أنهــا قتلــت عنصريــن مــن املســتوى
املتوس ـط يف مديريتــي موديــة والوضيــع .وردًا ىلع ذلــك اســتهدف تنظيــم القاعــدة
حاجـزًا لقــوات الحــزام األمنــي يف أبيــن.

أكتوبر  /تشرين
األول
نوفمبر /
تشرين الثاني

—أضافــت وزارة الخزانــة األمريكيــة  8أفــراد وتنظيمــا واحــدًا كجهــات محســوبة ىلع
تنظيمــي القاعــدة يف جزيــرة العــرب والدولــة اإلســامية.
—يف  5نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،اســتهدف مســلحو داعــش مبنــى إدارة التحقيــق
الجنائــي يف مديريــة خــور مكســر يف عــدن .اشــتمل الهجــوم املنســق ىلع تفجيــر
عربــات محملــة باملتفجــرات ومقاتليــن اقتحمــوا املبنــى .وقــد أعلــن التنظيــم أن
الهجــوم أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن  50مــن عناصــر األمــن يف حيــن أفــادت مصــادر
حكوميــة وجــود  15إصابــة.
—يف  14نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،اســتهدف انتحــاري تابــع لتنظيــم داعــش مبنــى قــوات
الحــزام األمنــي املدعــوم إماراتيــا يف مديريــة املنصــورة يف عــدن ،ممــا أســفر عــن
مقتــل ســتة أشــخاص ىلع األقــل وإصابــة العشــرات.
—يف  29نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،قــام مســلحون مــن تنظيــم داعــش بتفجيــر عبــوة
ناســفة محمولــة ىلع مركبــة خــارج مبنــى وزارة املاليــة يف مديريــة خــور مكســر يف
عــدن .وقــد أســفر الهجــوم عــن مقتــل أربعــة أشــخاص وإلحــاق أضــرار بالغــة باملبنــى.
كمــا تبنــى داعــش عــدة اغتيــاالت يف نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،مــن بينهــم محقــق
جنائــي وعضــو يف وحــدة مكافحــة اإلرهــاب يف عــدن.

حقوق اإلنسان وجرائم الحرب
يف ينايــر  /كانــون الثانــي  ،2017خلــص تقريــر فريــق خبــراء األمــم املتحــدة إلــى أن جميــع
األطــراف املتحاربــة قــد ارتكبــت ،حتــى تلــك املرحلــة مــن النــزاع“ ،انتهــاكات واســعة النطــاق”
للقانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان .واســتمر هــذا النمــط ثابتــا
طــوال باقــي عــام  .2017وقامــت األطــراف املتحاربــة – بمــا يف ذلــك قــوات الحوثي-صالــح
والقــوات الحكوميــة اليمنيــة والتحالــف العســكري بقيــادة الســعودية والقــوات املحليــة
املحســوبة ىلع مختلــف الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة – بمهاجمــة املدنييــن واألهــداف
املدنيــة ،وبشــن هجمــات عشــوائية ،وعمليــات اعتقــال تعســفي وتعذيــب ،وباســتخدام
أســلحة محظــورة ،وإعاقــة وصــول املســاعدات اإلنســانية إلــى الســكان املدنييــن املجوعيــن،
باإلضافــة لعمليــات تشــريد قســرية ،وغيرهــا مــن انتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولــي وقانون
حقــوق اإلنســان.
ويف تطــور كبيــر ىلع مســتوى املســاءلة ،تــم ذكــر الســعودية يف تقريــر األمــم املتحــدة
الســنوي حــول األطفــال والنزاعــات املســلحة – الــذي صــدر يف أكتوبــر  /تشــرين األول 2017
ويغطــي عــام  .2016وذكــر التقريــر أن الســعودية ارتكبــت يف أعمالهــا العســكرية يف اليمــن
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انتهــاكات جســيمة لحقــوق األطفــال .ووضعــت الســعودية يف قائمــة “قاتلــي األطفــال”
بســبب حمــات القصــف التــي نفذتهــا يف اليمــن ،وخصوصــا “قتــل وتشــويه األطفــال
بحصيلــة  683ضحيــة طفــل”.
كمــا ســبق ذكــر قــوات الحوثي-صالــح والقــوات الحكوميــة اليمنيــة وامليليشــيات املدعومــة
مــن التحالــف والقاعــدة يف قائمــة قاتلــي األطفــال ىلع مــدى عاميــن ىلع التوالــي .وتجــدر
اإلشــارة إلــى أن الســعودية قــد ذكــرت يف بدايــة األمــر يف تقريــر عــام  2016أيضــا .غيــر أنــه
جــرى حــذف اســم الريــاض بشــكل مثيــر للجــدل مــن تقريــر  2016الــذي قدمــه األميــن العــام
آنــذاك بــان كــي مــون بعــد أن هــددت العاصمــة الســعودية بســحب مئــات مالييــن الــدوالرات
مــن تمويــل برامــج املســاعدات التــي تقدمهــا األمــم املتحــدة .وكان رد الســعودية ىلع
تســميتها يف تقريــر عــام  2017أكثــر اعتــداالً بشــكل ملحــوظ .يرجــع ذلــك ىلع األرجــح إلــى
مشــاورات كبيــرة بينهــا وبيــن األمــم املتحــدة يف الفتــرة التــي ســبقت اإلعــان .وهنــاك أيضــا
اختــاف ملحــوظ يف طبيعــة التقريــر .فبــدالً مــن اعتبــار الســعودية كأحــد الجنــاة القياســيين،
أدرج التقريــر اململكــة يف فئــة جديــدة مخصصــة للمخالفيــن الذيــن اتخــذوا إجــراءات ملعالجة
املشــاكل املوثقــة يف التقريــر.
وطــوال النــزاع ،دعــت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا إلــى إنشــاء هيئــة
دوليــة مســتقلة للتحقيــق يف مزاعــم انتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق
اإلنســان مــن جانــب جميــع األطــراف يف حــرب اليمــن .وللســنة الثالثــة ىلع التوالــي ،تمــت
عرقلــة هــذا االقتــراح يف مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة ،وال ســيما مــن
قبــل الســعودية والواليــات املتحــدة وبريطانيــا .ومــع ذلــك ،يف أواخــر ســبتمبر  /أيلــول وافــق
مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة ىلع قــرار بإنشــاء فريــق مــن ثالثــة خبــراء
للتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل جميــع األطــراف املتحاربــة .الجديــر بالذكــر
أن نطــاق املهمــة وقــدرة فريــق الخبــراء – الذيــن تــم تعيينهــم يف ديســمبر  /كانــون األول –
ال ترقــى إلــى نطــاق وقــدرة لجنــة تحقيــق.
يذكــر أنــه يف نهايــة العــام ظهــرت تقاريــر إعالميــة مفادهــا أن مفــوض األمــم املتحــدة
الســامي لحقــوق اإلنســان زيــد بــن رعــد الحســين ســيتنحى عــن منصبــه يف صيــف عــام
 .2018ويف مذكــرة داخليــة للموظفيــن لشــرح قــراره ،قــال الحســين “لقــد قــررت عــدم التمــاس
واليــة ثانيــة مدتهــا أربــع ســنوات .ففــي الســياق الجيوسياســي الحالــي ،قــد ينطــوي ذلــك
والترجــي؛ وإســكات أعمــال املناصــرة؛ ممــا يقلــل مــن اســتقاللية ونزاهــة صوتــي”.
ىلع الركــوع
ّ
وشــكك الحســين يف رســالته يف مصداقيــة األمــم املتحــدة كنصيــر لحقــوق اإلنســان مــع
تــردد األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو جوتيريــس يف إدانــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان
مــن قبــل الحكومــات القويــة.
ويف تعليقــه ملجلــة فوريــن بوليســي ىلع رســالة الحســين ،قــال فيليــب بولوبيــون ،نائــب
مديــر املناصــرة العامليــة يف هيومــن رايتــس ووتــش“ :يف عالــم يقــل ويتشــتت فيــه أنصــار
حقــوق اإلنســان ،أعطــى املفــوض الســامي مثــاالً نــادرًا ىلع الوضــوح األخالقــي واملبدأيــة
واالســتقالل”.
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اليمن في األمم المتحدة

جدول زمني
يناير  /كانون
الثاني

— 27ينايــر  /كانــون الثانــي :اجتمعــت لجنــة العقوبــات التابعــة لألمــم املتحــدة بموجــب
القــرار  2140بفريــق الخبــراء ملناقشــة تقريــر األخيــر الــذي ينــص ىلع أن النــزاع شــهد
انتهــاكات واســعة النطــاق للقانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان مــن
قبــل جميــع أطــراف النــزاع.
— 31ينايــر  /كانــون الثانــي :قامــت البحريــة األمريكيــة بشــن عمليــة مكافحــة إرهــاب
يف قريــة يــكال يف محافظــة البيضــاء ،متســببة بمقتــل مــا ال يقــل عــن  25مدنيــا،
تســعة منهــم أطفــال (انظــر “القاعــدة وداعــش وعمليــات مكافحــة اإلرهــاب” للمزيــد
مــن التفاصيــل أعــاه).

شهر فبراير /
شباط

— 10فبرايــر  /شــباط :أصــدرت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم
املتحــدة بيانــا حــول “تقاريــر مقلقــة للغايــة” حــول اســتهداف املدنييــن خــال املعركــة
مــن أجــل مينــاء املخــاء .وبحســب املفوضيــة “أشــارت تقاريــر موثوقــة إلــى أن قناصــة
تابعيــن للحوثييــن أطلقــوا النــار ىلع عائــات تحــاول الفــرار مــن ديارهــا يف املناطــق
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،ممــا يدلــل ىلع اســتخدام املدنييــن كــدروع بشــرية”.
كمــا ذكــرت املفوضيــة أيضــا أن أكثــر مــن  200منــزل إمــا تضــرر أو تدمــر بســبب غــارات
التحالــف الجويــة.
— 28فبرايــر  /شــباط :حثــت مفوضيــة حقــوق اإلنســان جميــع األطــراف املتحاربــة ىلع
تســريح الجنــود األطفــال .ويف الفتــرة مــا بيــن مــارس  /آذار  2015وينايــر  /كانــون الثانــي
 ،2017ســجلت األمــم املتحــدة  1,476حالــة تجنيــد أطفــال .ووفقــا للمتحــدث باســم األمــم
املتحــدة “مــن املرجــح أن تكــون األرقــام أىلع بكثيــر ألن معظــم األســر غيــر مســتعدة
للتحــدث عــن تجنيــد أطفالهــا خوفــا مــن االنتقــام” ،مضيفــا أن معظــم التقاريــر حــول
تجنيــد األطفــال تشــير إلــى مقاتلــي الحوثييــن يف “اللجــان الشــعبية”.

مارس  /آذار

— 16مــارس  /آذار :قامــت طائــرة أباتشــي تابعــة للســعودية بالهجــوم ىلع ســفينة تحمــل
الجئيــن صومالييــن قبالــة ســاحل الحديــدة ،ممــا أســفر عــن مقتــل  43شــخصًا .ويف
أعقــاب الحــادث ،أصــدرت اإلمــارات بيانــا قالــت فيــه إن قواتهــا لــم تســتهدف الســفينة
الصوماليــة ،حيــث “أدركــت بوضــوح الطابــع غيــر العســكري للقــارب الــذي كان يحمــل
عــددًا كبي ـرًا مــن املدنييــن” .ودعــت اإلمــارات إلــى إجــراء تحقيــق دولــي مســتقل ،يف
خطــوة غيــر مســبوقة يقــول املراقبــون إنهــا محاولــة لجعــل الريــاض تتحمــل كامــل
املســؤولية .وتحدثــت هيومــن رايتــس ووتــش عــن الحادثــة وغيرهــا مــن الهجمــات ضــد
املدنييــن يف وقــت الحــق مــن الشــهر ،محــذرة مــن أن اســتمرار بيــع األســلحة األمريكيــة
للمملكــة العربيــة الســعودية يعـ ّرض األفــراد األمريكييــن املتوّرطيــن يف هــذه الصفقــات
إلــى املســؤولية الجنائيــة عــن املســاعدة والتحريــض ىلع جرائــم الحــرب.
— 24مــارس  /آذار :قالــت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان إن قــوات الحوثي-صالــح
تنفــذ حصــارًا خانقــا ىلع مناطــق محافظــة تعــز ،وتحــرم املدنييــن مــن الوصــول إلــى
اللــوازم األساســية ،وتقيــد وصــول املســاعدات اإلنســانية ،وتتعــرض للمناطــق املدنيــة
بالقصــف العشــوائي.
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أبريل  /نيسان

— 12أبريــل  /نيســان :قــال إدريــس الجزائــري ،املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي
بحقــوق اإلنســان والعقوبــات الدوليــة ،إن “الحصــار الجــوي والبحــري الــذي فرضتــه قــوات
التحالــف ىلع اليمــن منــذ مــارس  /آذار  2015هــو أحــد األســباب الرئيســية للكارثــة
اإلنســانية“ ،مضيفــا أن “الحصــار ينطــوي ىلع انتهــاكات خطيــرة ألبســط قواعــد قانــون
حقــوق اإلنســان ،فضــ ً
ا عــن قانــون النــزاع املســلح ،وهــذه أمــور ال يجــوز تركهــا دون
إجابــة”.
— 20أبريــل  /نيســان :أصــدرت هيومــن رايتــس ووتــش تقريـرًا يســلط الضوء ىلع اســتخدام
قــوات الحوثي-صالــح لأللغــام األرضيــة املضــادة لألفــراد املحظــورة ،والتــي تقــول
هيومــن رايتــس ووتــش إنهــا تســببت يف قتــل وجــرح مئــات املدنييــن ،وأعاقــت عــودة
النازحيــن بســبب القتــال ،وســتظل تشــكل خطـرًا ىلع اليمنييــن بعــد فتــرة طويلــة مــن
انتهــاء النــزاع .وتشــير األرقــام الــواردة يف التقريــر إلــى أن قــوات الحوثي-صالــح نشــرت
عشــرات إن لــم يكــن مئــات آالف األلغــام األرضيــة.

مايو  /أيار

— 26مايــو  /أيــار :أصــدرت هيومــن رايتــس ووتــش تقري ـرًا يوضــح بالتفصيــل قيــام قــوات
الحوثي-صالــح والقــوات املواليــة للحكومــة وقــوات األمــن املدعومــة إماراتيــا بشــكل
منهجــي بعمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب وســوء معاملــة
الســجناء .وقــد اســتهدفت هــذه االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان الصحفييــن والناشــطين
واملعارضيــن السياســيين وأفــرادًا مــن عامــة الســكان باإلضافــة إلــى أطفــال.

يونيو  /حزيران

— 13يونيــو  /حزيــران :نشــر مركــز صنعــاء وكليــة حقــوق اإلنســان يف كليــة الحقــوق
بجامعــة كولومبيــا تقريــرًا يكشــف أن الواليــات املتحــدة أعلنــت عــن  20%فقــط مــن
عملياتهــا القاتلــة يف اليمــن والصومــال وباكســتان منــذ عــام  .2002ويشــير التقريــر إلــى
أنــه ،اعتبــارًا مــن يونيــو  /حزيــران ،نفــذت الواليــات املتحــدة مــا ال يقــل عــن  90غــارات
جويــة يف اليمــن يف عــام  2017باســتخدام طائــرات بــدون طيــار وطائــرات وصواريــخ
حربيــة .وأدت هــذه الهجمــات إلــى مقتــل  81شــخصًا ىلع األقــل ،مــن بينهــم  30مدنيــا.
— 22يونيــو  /حزيــران :أصــدرت هيومــن رايتــس ووتــش تقريـرًا يوثــق كيفيــة دعــم اإلمارات
للقــوات اليمنيــة التــي تقــوم بعمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعرض
بالتعذيــب وســوء املعاملــة لعشــرات األشــخاص أثنــاء العمليــات األمنيــة” ،باإلضافــة إلــى
إدارة ســجون ســرية يف عــدن وحضرمــوت .ويقــول التقريــر إن هيومــن رايتــس ووتــش
لديهــا كذلــك “عشــرات” الوثائــق ىلع قيــام قــوات الحوثي-صالــح بممارســة االعتقــال
التعســفي واإلخفــاء القســري وإســاءة معاملــة الســجناء يف شــمال البــاد.

يوليو  /تموز

— 26يوليــو  /تمــوز :اتهــم فريــق مــن محققــي األمــم املتحــدة التحالــف العســكري
الســعودي بقتــل  43شــخصًا يف مــارس  /آذار خــال هجــوم ىلع قــارب ملهاجريــن
صومالييــن قبالــة ســاحل الحديــدة .وأضــاف املحققــون أن التحالــف أصبــح غطــاء للــدول
املشــاركة فيــه لتجنــب اللــوم الفــردي ىلع ارتــكاب جرائــم حــرب.
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أغسطس  /آب

— 1أغســطس  /آب :تلقــت لجنــة العقوبــات الفرعيــة التابعــة ملجلــس األمــن التابــع لألمــم
املتحــدة تقريرهــا املرحلــي .ومــن بيــن مــا كشــفه التقريــر أن قــوات التحالــف العســكري
الســعودي لــم تبلــغ عــن عمليــات تفتيــش ســفن البضائــع منــذ تبنــي قــرار مجلــس
األمــن الدولــي رقــم  2216قبــل أكثــر مــن عاميــن ،وذلــك خالفــا اللتزامــات التحالــف
بموجــب نظــام العقوبــات .كمــا وجــد التقريــر أن جميــع األطــراف املتحاربــة يف النــزاع
تقــوم بانتهــاك ممنهــج للقانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان ،وأن الــدول
األعضــاء يف التحالــف تســتخدم التحالــف كمظلــة لحمايــة نفســها مــن التــورط مباشــرة
يف جرائــم الحــرب.
— 9-10أغســطس  /آب :يف حادثيــن ىلع مــدى يوميــن ،قــام املهربــون قبالــة ســاحل
محافظــة شــبوة بإجبــار مــا مجموعــه  280الجئــا إثيوبيــا وصوماليــا ىلع ركــوب البحــر،
ممــا أدى إلــى غــرق أكثــر مــن  40شــخصًا.
— 16أغســطس  /آب :أوصــى تقريــر ســري لألمــم املتحــدة ،تســرب إلــى الصحافــة ،بإضافــة
التحالــف العســكري الســعودي إلــى قائمــة األمــم املتحــدة الســوداء للــدول التــي “تقتــل
وتشــوه” األطفــال يف النزاعــات املســلحة .وجــاء يف التقريــر أن قــوات التحالــف والقــوات
الحوثيــة مســؤولة ســويًا عــن مقتــل  502طفــل وإصابــة  838آخريــن يف العــام الســابق.
— 23أغســطس  /آب :اســتهدفت غــارة جويــة بقيــادة التحالــف الســعودي بالقــرب مــن
مدينــة صنعــاء فندقــا يف مديريــة أرحــب ،ممــا أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 41
مدنيــا ،بينهــم نســاء وأطفــال .وبعــد يوميــن ،أدت غــارة جويــة أخــرى شــنها التحالــف
يف مديريــة فــج عطــان جنوبــي محافظــة صنعــاء إلــى مقتــل  14مدنيــا وإصابــة 16
آخريــن ،بينهــم خمســة قتلــى أطفــال ىلع األقــل.

سبتمبر  /أيلول

— 11ســبتمبر  /أيلــول :للمــرة الثالثــة ىلع التوالــي ،جــدد املفوض الســامي لحقوق اإلنســان
زيــد بــن رعــد الحســين دعوتــه مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة إلنشــاء
هيئــة دوليــة مســتقلة للتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان واإلنســانية الدوليــة
يف اليمــن.
— 29ســبتمبر  /أيلــول :يف الــدورة السادســة والثالثيــن للجنــة حقــوق اإلنســان يف جنيف،
تــم اعتمــاد قــرار بإنشــاء فريــق مــن أبــرز الخبــراء الدولييــن واإلقليمييــن للتحقيــق يف
انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف اليمــن منــذ ســبتمبر  /أيلــول .2014

شهر أكتوبر /
تشرين األول

— 5أكتوبــر  /تشــرين األول :صــدر تقريــر األمــم املتحــدة الســنوي عــن األطفــال والنزاعــات
املســلحة .وقــام التقريــر بــإدراج أســماء األطــراف املتحاربــة يف مختلــف األنحــاء العالــم
واملدانــة بارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق الطفــل؛ بمــا يف ذلــك جميــع األطــراف
املتحاربــة الرئيســية يف اليمــن (انظــر القســم أعــاه “حقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب”
ملزيــد مــن التفاصيــل).

شهر نوفمبر /
تشرين الثاني

— 1نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :ضربــت الغــارات الجويــة التــي تقودهــا القــوات الســعودية
ســوقًا وفندقــا يف مديريــة ســحار بمحافظــة صعــدة يف اليمــن ،ممــا أســفر عــن مقتــل
 31شــخصًا ىلع األقــل ،بينهــم  6أطفــال.
— 4نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :أطلقــت قــوات الحوثييــن صــاروخ ســكود ىلع مطــار امللــك
خالــد الدولــي بالريــاض ،مســتهدفة البنيــة التحتيــة املدنيــة.
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— 4نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :أطلقــت قــوات الحوثييــن صــاروخ ســكود ىلع مطــار امللــك
خالــد الدولــي بالريــاض ،مســتهدفة البنيــة التحتيــة املدنيــة.
— 6نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :أعلــن التحالــف إغــاق جميــع املنافــذ البريــة والبحريــة
والجويــة يف اليمــن وإيقــاف حركــة العبــور التجاريــة واإلنســانية.
— 10نوفمبــر  /تشــرين الثانــي :عقــب فــرض التحالــف العســكري الســعودي حصــارًا كام ـ ً
ا
ىلع املنافــذ البحريــة والجويــة يف اليمــن ،قــدم فريــق الخبــراء التابــع ملجلــس األمــن
التابــع لألمــم املتحــدة إحاطــة ســرية إلــى لجنــة العقوبــات اليمنيــة بموجــب القــرار
 ،2140جــاء فيهــا أن “فــرض قيــود ىلع الوصــول محاولــة أخــرى مــن قبــل التحالــف
الســعودي الســتخدام الفقــرة  14مــن قــرار مجلــس األمــن  )2015( 2216كمبــرر لعرقلــة
تســليم البضائــع املدنيــة بطبيعتهــا”.

ديسمبر /
كانون األول

— 4ديســمبر  /كانــون األول :أعلــن املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان
زيــد بــن رعــد الحســين عــن تعييــن ثالثــة أعضــاء مــن فريــق الخبــراء املعنــي
بانتهــاكات حقــوق اإلنســان يف اليمــن والــذي كانــت لجنــة حقــوق اإلنســان قــد أنشــأته
يف ســبتمبر  /أيلــول.
— 6-26ديســمبر  /كانــون األول :قتلــت قــوات التحالــف الســعودي  231مدنيــا ،بينهــم
عشــرات األطفــال ،وأصابــت  162يف غــارات جويــة ىلع املستشــفيات واألســواق واملــزارع
ومحطــة تلفزيــون وســجن ،بحســب تقاريــر املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان (انظــر
هنــا وهنــا) .وقــد تركــزت الغــارات يف شــمال اليمــن ،حيــث توزعــت إصابــات املدنييــن
بيــن محافظــات صنعــاء وصعــدة والحديــدة وتعــز.
— 31ديســمبر  /كانــون األول :مــع انتهــاء عــام  ،2017ال يــزال  15صحفيــا ىلع األقــل محتجزين
يف ســجون الحوثييــن ،بعضهــم معتقل منذ عــام .2015
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شــكر وتقدير
يــود مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية أن يتوجــه بخالــص الشــكر إلى جميع
الذيــن ســاهموا فــي نشــرة ” اليمــن فــي األمــم المتحــدة” في عام  .2017وهم
بالترتيــب األبجــدي :آدم بــارون و أســامة الروحانــي وأليكــس ج .هاربر وأمل
ناصــر وأنطونــي بيزويــل وأوليفيــا ســيجال وإيزادورا غوتــس وتوفيق الجند
وحمــزة الحمــادي ورائــد خليفي وزياد اإلرياني وســا الســقاف وسبنســر
أوســبرغ وعائشــة الــوراق وعــا عبــد الله وفيكتوريا ك .ســوير وماجــد المذحجي
وماركــوس هالينــان وماكســويل جينكينز-غويتــز ومايــكل مــكال ومنصــور راجح
ونيكــوالس آســك ووضــاح العولقــي ووليد الحريري وياســر الزيات.
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مؤسسة بحثية مستقلة تقدم مقاربات جديدة لفهم قضايا
اليمن واإلقليم المجاور عبر وجهات نظر متزنة ،دراسات معمقة،
وتحليالت خبراء

W W W. S A N A A C E N T E R . O R G

Yemen, Sana’a, Hadda St
Tel: +967 1 444 375
Fax: +967 1 444 316
Email: info@sanaacenter.org
/sanaacenter

صــدر هذا التقرير بالشــراكة
مع مؤسســة فريدريش
إيبــرت – مكتــب اليمن.

عدد خاص – تقرير العام 2017
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