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ملخص
يف تشــرين الثانــي  /نوفمبــر ،تصاعــدت التوتــرات بيــن املقاتليــن الحوثييــن والقــوات املواليــة
للرئيــس الســابق علــي عبــداهلل صالــح لتتحــول إلــى اشــتباكات مســلحة يف شــوارع صنعــاء.
وقــد كشــفت تحليــات مركــز صنعــاء عامـ ً
ا حاســمًا يف املعــارك ،وهــو أن الحشــود القبليــة
املحيطــة بالعاصمــة تخلــت عــن صالــح إلــى حــد كبيــر ،ممــا ســاعد الحوثييــن ىلع االســتيالء
ىلع العاصمــة بأكملهــا وقتــل صالــح أوائــل ديســمبر الجــاري.
وقــد أدى مصــرع الرجــل القــوي ذو التاريــخ الطويــل يف اليمــن إلــى تعقيــدات وشــكوك جديــدة
واســعة النطــاق يف الصــراع اليمنــي ،وبــدأت مالمــح العديــد مــن العواقــب الوشــيكة تتجلــى:
كحــل حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام بشــكله الحالــي؛ وإضعــاف الخطــوط األماميــة للحوثييــن
بفقــدان الفــرق العســكرية املواليــة لصالــح ،وزيــادة املخاطــر األمنيــة للحوثييــن أمــام جمهــور
منقســم تتخطــى فيــه أعــداد الناقميــن مــن حــزب املؤتمــر أعــداد املواليــن للحوثييــن.
كانــت القــوات الحوثيــة قــد أطلقــت يف الـــ 4مــن تشــرين الثانــي /نوفمبــر املاضــي صاروخــا
باليســتيًا باتجــاه مطــار امللــك خالــد الدولــي يف الريــاض .وقــال الســعوديون أن الصــاروخ تــم
تهريبــه مــن إيــران ،وردًا ىلع ذلــك ،وبعــد يوميــن مــن إطــاق الصــاروخ البالســتي ،أمــر التحالف
بقيــادة الســعودية بإغــاق جميــع املوانــئ البحريــة والجويــة اليمنيــة وصــوالً إليقــاف كامــل
لحركــة التجــارة ونقــل املســاعدات اإلنســانية ومــواد اإلغاثــة مؤقتــا.
وأدى الحصــار إلــى ارتفــاع األســعار ونقص/غيــاب الوقــود يف األســواق ،مــع ارتفــاع أســعار
الســلع األساســية يف جميــع أنحــاء اليمــن .وحــذر منســق الشــؤون اإلنســانية واإلغاثــة يف
دخل اليمــن
حــاالت الطــوارئ التابــع لألمــم املتحــدة مــارك لوكــوك مــن أن اســتمرار الحصــار سـ ُي ِ
ً
يف املجاعــة التــي ســتكون “أكبــر مجاعــة يشــهدها العالــم منــذ عــدة عقــود مخلفــة ماليين
الضحايــا”.
ويف منتصــف نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،أعــاد التحالــف الســعودي فتــح املمــرات الجويــة
والبحريــة يف املناطــق الجنوبيــة مــن البــاد الخاضعــة لســيطرة الحكومــة املعتــرف بهــا
دوليــا ،ثــم ســمح بدخــول محــدود للمســاعدات مــن األمــم املتحــدة إلــى مناطــق الشــمال
الواقعــة تحــت ســيطرة صنعــاء نهايــة نوفمبــر  /تشــرين الثانــي.
اســتمرت وكاالت ومنظمــات إنســانية تابعــة لألمــم املتحــدة بإدانــة الحصــار ،لعــدم توفــر بديل
مناســب ملينــاء الحديــدة -الخاضــع لســيطرة الحوثييــن حاليــا – كمنفــذ لتوفيــر مــا يكفــي مــن
الغــذاء إلطعــام الســكان وفقــا لهــا ،وحتــى مــع الســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية مــن
مينــاء الحديــدة ،فــا يمكــن لهــا أن تعــوض الخســائر يف الــواردات التجاريــة.
وأعلنــت وكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة مطلــع كانــون األول  /ديســمبر أن نقــص الوقــود أدى
إلــى تعطــل شــبكات امليــاه يف املــدن يف جميــع أنحــاء البــاد ممــا يهــدد بتــرك  11مليــون
شــخص دون ميــاه صالحــة للشــرب .كمــا ذكــرت وكاالت األمــم املتحــدة أن تعطــل شــبكات
الصــرف الصحــي يهــدد بتصاعــد جديــد يف وبــاء الكوليــرا املنتشــر حاليــا يف اليمــن ،والــذي
تراجــع خــال الشــهور األخيــرة ،والــذي يقــارب مليــون حالــة مشــتبه بهــا بحلــول نهايــة
نوفمبــر.
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الحصار السعودي على موانئ
اليمن
الهجوم الصاروخي للحوثيين ىلع الرياض
ويف  1نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،أصابــت غــارات جويــة للتحالــف ســوقًا وفندقــا يف منطقــة
ســحار بمحافظــة صعــدة ،ممــا أســفر عــن مقتــل  31شــخصا ىلع األقــل بينهــم  6أطفــال،
وفقــا لألمــم املتحــدة .ويف  4نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،ادعــت وزارة الدفــاع التــي يســيطر
عليهــا الحوثيــون يف صنعــاء أنهــا -ردًا ىلع هــذه الغــارة -أطلقــت صــاروخ ســكود نحــو مطــار
امللــك خالــد الدولــي يف العاصمــة الســعودية الريــاض.
وقــد ســقطت قطــع مــن الصــاروخ يف منطقــة النفــل وســط مدينــة الريــاض ،بينمــا ذكــر
مســافرون يف مبنــى الوافديــن يف املطــار ســماع دوي انفجــار تبعــه رؤيــة ســيارات الطــوارئ
ىلع املــدرج .ويف حيــن ادعــت الحكومــة الســعودية أن نظــام باتريــوت للدفــاع الصاروخــي
املــورد أمريكيــا قــد اعتــرض صــاروخ الحوثييــن – وهــو ادعــاء اع ُتبــر صحيحــا بشــكل واســع يف
وســائل اإلعــام الدوليــة ،لكــن تحليــل الحــق مــن قبــل خبــراء صواريــخ ،يف صحيفــة نيويــورك
تايمــز ،قــال أن رأس الســكود كان مصممــا لالنفصــال عــن جســم الصــاروخ ىلع مقربــة مــن
الهــدف وأن الدفاعــات الجويــة الســعودية بــدون شــك تقريبــا فشــلت باعتراضــه.
ويف الســاعات التــي أعقبــت الهجــوم ىلع املطــار ،شــن التحالــف الســعودي أعنــف غاراتــه
ىلع صنعــاء منــذ أكثــر مــن عــام ،كمــا أفــادت بعــض التقاريــر كان أعنفهــا موجــه نحــو مبنــى
وزارة الدفــاع (العرضــي) لدرجــة تأثــر املســاكن القريبــة منــه يف حــي الصعــدي.
ويف  6نوفمبــر  /تشــرين الثانــي قامــت الحكومــة الســعودية بإصــدار بيــان جــاء فيــه أن
الهجــوم الصاروخــي “يمكــن اعتبــاره إعــان حــرب” مــن جانــب إيــران وأن “اململكــة تحتفــظ
بحــق الــرد ىلع إيــران يف الوقــت واألســلوب املناســبين” .وأضــاف البيــان أن التحالف الســعودي
قــد أغلــق ىلع الفــور جميــع املنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة يف اليمــن “ملعالجــة مواضــع
االختــراق” يف إجــراءات تفتيــش البضائــع ،والتــي يدعــي الســعوديون أن إيــران تســتغلها
لتهريــب األســلحة إلــى الحوثييــن .وبعــد أيــام ،أصــدرت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب بيانــا يؤيــد
املوقــف الســعودي ،مطالبــة األمــم املتحــدة بالتحقيــق يف دور إيــران يف حــرب اليمــن ،و “أن
ىلع جميــع الــدول محاســبة النظــام اإليرانــي” النتهاكــه املزعــوم لقــرارات مجلــس األمــن
الدولــي.
مــن جانبهــا ،نفــت طهــران مــرارا وتكــرارا مســاعدة الحوثييــن ماديــا ،يف حيــن ذكــرت صراحـ ً
ـة
أنهــا توفــر لهــم “مســاعدة استشــارية“.

املترتبات الخطيرة للحصار
ـكل شــبه كامــل ىلع الــواردات لتلبيــة احتياجاتــه مــن الســلع األساســية،
ويعتمــد اليمــن بشـ ٍ
حيــث يســتورد عــادة مــا يصــل إلــى  90%مــن احتياجاتــه الغذائيــة .وهــو البلــد األفقــر واألقــل
ً
تنميــة يف الشــرق األوســط حتــى قبــل التدخــل العســكري للتحالــف يف مــارس /آذار مــن
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العــام  ،2015ومنــذ أكثــر مــن عاميــن ونصــف مــن الحرب ،شــهدت اليمــن بالفعــل انهيارًا شــديدًا
يف االقتصــاد و الخدمــات العامــة األساســية .ويف وقــت ســابق مــن هــذا العــام اعتبــرت األمــم
املتحــدة أن البــاد تشــهد أســوأ كارثــة إنســانية يف العالــم حيــث أن أكثــر مــن ســبعة مالييــن
شــخص يعتمــدون كليــا ىلع املســاعدات الغذائيــة للحيــاة.
لهــذا ،كان لقيــام التحالــف بفــرض الحصــار ىلع املوانــئ اليمنيــة يف  6نوفمبــر  /تشــرين
الثانــي آثــار فوريــة .ولطاملــا تــم اإلبــاغ عــن طوابيــر مــن مئــات املركبــات ىلع محطــات
الوقــود يف جميــع أنحــاء البــاد يف األيــام التــي أعقبــت إغــاق املنافــذ اليمنيــة ،مــع ارتفــاع
أســعار جميــع الســلع األساســية تقريبــا ونقــص كثيــر منهــا خاصـ ً
ـة الوقــود.
قبــل أســبوع ،طلبــت البعثــة الســويدية يف مجلــس األمــن الدولــي مــن منســق الشــؤون
اإلنســانية واإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مــارك لوكــوك تقري ـرًا عــن زيارتــه لليمــن التــي قــام
بهــا نهايــة تشــرين األول  /أكتوبــر املاضــي .وقــد اســتغل لوكــوك الفرصــة يف الـــ 8مــن
نوفمبــر للخطــاب أمــام مجلــس األمــن حــول آثــار الحصــار .أدان لوكــوك الهجــوم الصاروخــي
الحوثــي ىلع الريــاض ،وقــال أنــه إذا لــم يرفــع الحصــار الســعودي قريبــا فإنــه “ســيكون هنــاك
مجاعــة يف اليمــن” محــذرًا مــن أنهــا “ســتكون أكبــر مجاعــة يشــهدها العالــم منــذ عــدة
ً
مخلفــة مالييــن الضحايــا “.
عقــود
دعــا (لوكــوك) مــن بيــن عــدة أمــور ،إلــى االســتئناف الفــوري لرحــات األمــم املتحــدة
واملســاعدات اإلنســانية إلــى صنعــاء وعــدن ،واســتئناف وصــول املســاعدات اإلنســانية
ً
إضافة
والتجاريــة إلــى جميــع املوانــئ اليمنيــة ،ال ســيما األغذيــة والوقــود واإلمــدادات الطبيــة،
إلــى وقــف التحالــف “التدخــل وعرقلــة جميــع الســفن التــي تــم تفتيشــها بآليــة التحقــق
والتفتيــش التابعــة لألمــم املتحــدة .وهــذا مهــم جــدًا ألن وصــول املســاعدات اإلنســانية
عبــر املوانــئ لــم يكــن كافيــا حتــى قبــل اإلجــراءات التــي أعلــن عنهــا يف الســادس مــن
نوفمبــر” .وتقــوم آليــة التحقــق تلــك بإجــراءات الفحــص لجميــع ســفن الشــحن التــي تتجــه
إلــى مينائــي الحديــدة والصليــف املجــاور لهــا ىلع البحــر األحمــر الواقعيــن تحــت ســيطرة
الحوثييــن ،لكــي ال ينتهــك حظــر األســلحة املفــروض ىلع الحوثييــن املنصــوص عليــه يف
قــرار مجلــس األمــن رقــم .2216
وبعــد اإلحاطــة اإلعالميــة أصــدر مجلــس األمــن “بيانــات صحفيــة” ،وهــي أضعــف شــكل مــن
أشــكال قــرارات مجلــس األمــن الرســمية .وقــام املجلــس ســابقا بإصــدار بيانــه الرئاســي يف
يونيــو  /حزيــران الــذي دعــا ،مــن بيــن عــدة أمــور ،إلــى إبقــاء املنافــذ البحريــة والجويــة يف
اليمــن مفتوحــة كليــا ،ال ســيما الحديــدة ،املينــاء األكثــر ازدحامــا يف اليمــن( .تســاهم الحديــدة
يف  70يف املئــة مــن إجمالــي الــواردات اليمنيــة يف تشــرين الثانــي  /نوفمبــر مــن عــام
 ،2016ىلع الرغــم مــن غــارات التحالــف التــي خفضــت قــدرة املينــاء ىلع التفريــغ ).وأدانــت
البيانــات الصحفيــة ملجلــس األمــن أيضــا الهجــوم الصاروخــي للحوثييــن ىلع الريــاض ،وأعربــت
عــن تأييدهــا آلليــة الرقابــة التابعــة لألمــم املتحــدة.
وبعــد مــدة قصيــرة ،وزعــت مصــر – العضــو الحالــي يف كل مــن مجلــس األمــن والتحالــف
العســكري الســعودي – مســودة بيــان رئاســي جديــد ىلع أعضــاء املجلــس .وقــد أدان مشــروع
البيــان بصيغتــه املوزعــة ،واملشــكوك ىلع نطــاق واســع بصياغتــه مــن قبــل الســعوديين،
الهجــوم ىلع الريــاض ولكنــه لــم يذكــر الحالــة اإلنســانية يف اليمــن .وأشــارت روســيا إلــى هــذا
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اإلغفــال ،فض ـ ً
ا عــن فشــل مســودة البيــان يف ذكــر الجهــود السياســية لحــل األزمــة ،األمــر
الــذي دفــع روســيا إلــى إعــان أن املشــروع غيــر صالــح لتبنــي املجلــس لــه.
ثــم أضافــت مصــر جملــة واحــدة تتعلــق بالحالــة اإلنســانية وأعــادت صياغــة مســودة البيــان
مــن جديــد .ويف  13نوفمبــر املاضــي ،قامــت بوليفيــا وفرنســا وإيطاليــا والســويد واألوروغــواي
بكســر الصمــت حيــال مســودة البيــان الجديــد قائلــة أن أي بيــان رســمي مــن مجلــس األمــن
الدولــي يجــب أن يكــون متوازنــا ويعكــس التطــورات الحاليــة .ولــم يتخــذ أي إجــراء الحــق مــن
املجلــس بشــأن مشــروع البيــان الرئاســي املصــري.

عرقلة الواردات املدنية وتهريب األسلحة دون رقابة
يف  10نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،قــدم فريــق خبــراء مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة
تقري ـرًا ســريًا إلــى لجنــة العقوبــات املفروضــة ىلع اليمــن بموجــب القــرار رقــم  .2140وكمــا
جــاء يف تقريــر موقــع “ ،”The Interceptكتبــت اللجنــة أن “فــرض حظــر الدخــول و محاولــة
أخــرى مــن قبــل التحالــف الســتخدام الفقــرة  14مــن القــرار  2216ملجلــس األمــن بتاريــخ ()2015
كمبــرر لعرقلــة تســلیم الســلع التــي يف عمومهــا للمدنييــن”.
وأضافــت اللجنــة أنهــا ال تــرى دلي ـ ً
ا ىلع أن الصواريــخ البالســتية قصيــرة املــدى قــد نقلــت
إلــى قــوات الحوثييــن مــن خــارج اليمــن وأن “تحليــل خيــارات طــرق اإلمــداد عــن طريــق البــر
أو البحــر أو الجــو يحــدد أن أي شــحنات مــن الحاويــات الكبيــرة املســتخدمة لشــحن وحمايــة
الصواريــخ العابــرة مــن شــأنه أن يحظــى بفرصــة كبيــرة جــدا لالعتــراض مــن قبــل قــوات
التحالــف”.
وخــال الفتــرة بيــن  18و  20مــن نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،زار فريــق الخبــراء الســعودية
للتحقيــق يف الهجمــات الصاروخيــة األخيــرة .وبنــاء ىلع نتائــج الزيــارة ويف الـــ 24نوفمبــر
قــدم الخبــراء تقري ـرًا مســتجدًا ذكــروا فيــه أن بقايــا الصــاروخ الــذي قدمــه الســعوديون “كان
منســجمًا مــع التقاريــر املبلغــة واملتعلقــة بالصــاروخ اإليرانــي الصنــع مــن طــراز قيــام  ،”1-وفق
مــا أفــادت رويتــرز .وأضــاف التقريــر أنــه ال يوجــد دليــل ىلع مــورد الصواريــخ ،ومــن املرجــح
أنــه تــم نقلهــا إلــى اليمــن مجــزأة ثــم أُعيــد تجميعهــا ،وأن طــرق اإلمــداد كانــت غالبــا عبــر
مناطــق يف اليمــن يفتــرض أنهــا خاضعــة لســيطرة الحكومــة ،وتحديــدا ” الطريــق البــري مــن
عمــان أو الغيضــة ونشــطون يف محافظــة املهــرة (يف اليمــن) بعــد نقلهــا مــن ســفينة إلــى
شــاطئ إلــى مراكــب شــراعية صغيــرة ،وهــو طريــق شــهد بالفعــل ضبــط كميــات محــدودة
مــن األســلحة املوجهــة املضــادة للدبابــات”.
كمــا أشــارت مصــادر مركــز صنعــاء إلــى إمكانيــة أن تكــون نقطــة الدخــول الرئيســية للســلع
املهربــة إلــى اليمــن هــي خلجــان وموانــئ غيــر رســمية ىلع طــول الســاحل يف محافظتــي
شــبوة واملهــرة ،وكالهمــا خاضــع لســيطرة جماعــات تابعــة للحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا
املواليــة للرئيــس عبدربــه منصــور هــادي .وتشــير مصــادر مركــز صنعــاء إلــى أن طــرق التهريــب
املحتملــة هــذه تــدار مــن قبــل شــبكة اقتصاديــة واســعة مــن يف اليمن تعمــل عبــر الخطوط
األماميــة ويشــرف عليهــا زعمــاء القبائــل املؤيــدون للحكومــة وقــادة عســكريون ومســؤولون
سياســيون ،وجميعهــم يجنــون أرباحــا كبيــرة مــن تهريــب الســلع ،ال ســيما األســلحة ،إلــى
مناطــق الحوثييــن.
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وقــد ادعــت قيــادة التحالــف العربــي (بقيــادة الســعودية) باســتمرار أن إيــران تقــوم بتهريــب
األســلحة إلــى الحوثييــن عبــر مينــاء الحديــدة ،ىلع الرغــم مــن آليــة الرقابــة لألمــم املتحــدة
ومراقبــة قــوات التحالــف للســفن التــي ترســو هنــاك .وبالفعــل ،قــال املتحــدث باســم التحالــف
تركــي املالكــي يف أواخــر نوفمبــر  /تشــرين الثانــي أنــه متأكــد أن الصــاروخ الــذي أطلــق ىلع
مطــار امللــك خالــد بالريــاض تــم تهريبــه عبــر مينــاء الحديــدة.

“تخفيف” الحصار
ويف منتصــف تشــرين الثانــي  /نوفمبــر أعلنــت الســلطات الســعودية أنهــا ســتعيد فتــح
املوانــئ الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة اليمنيــة جنــوب اليمــن ،يف حيــن ســتظل جميــع
املوانــئ الواقعــة تحــت ســلطة الحوثييــن يف الشــمال مغلقــة .ويف  14نوفمبــر  /تشــرين
الثانــي ،قصــف التحالــف مطــار صنعــاء الدولــي ،ممــا أدى إلــى تدميــر بــرج التوجيــه للطائــرات.
يف وقــت الحــق أصــدرت  15منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة ووكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة
بيانــا صحفيــا يف  16نوفمبــر  /تشــرين الثانــي أعربــت فيــه عــن “امتعاضهــا” مــن اســتمرار
الحصــار الســعودي ىلع شــمال اليمــن .وقــال البيــان أن الخطــوة الســعودية قــد ترقــى إلــى
“عقــاب جماعــي” مــن خــال منع “دخــول الغــذاء والوقــود واألدوية والســلع ،وتعريــض املاليين
لألمــراض واملجاعــة واملــوت” .بالرغــم مــن االعتــراف بــأن إعــادة فتــح مينــاء ومطــار عــدن يعد
خطــوة إيجابيــة ،تقــول الرســالة إن هــذا “غيــر كاف لتغطيــة كافــة حاجــات اليمنييــن”.
وكمــا أشــار مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية مــرارًا ،فإنــه “ال يوجــد بديــل
فعلــي ملينــاء الحديــدة“ ،ســواء مــن حيــث قــدرة اســتيعاب البنيــة التحتيــة أو املوقــع
الجغــرايف ،حيــث تقــع أكبــر التجمعــات الســكانية يف اليمــن شــماالً ،وكذلــك  71يف املئــة مــن
اليمنييــن املحتاجيــن للمســاعدات الغذائيــة .وكمــا أشــار مســؤولو املكتــب الشــهر املاضــي،
فــإن الســعي لنقــل األغذيــة مــن عــدن إلــى الشــمال سيشــمل أيضــا “عبــور مناطــق النــزاع
والخطــوط االشــتباك ،ويمكــن أن تحــدث تأخيــرات ،ومنــع دخــول وتعقيــدات أمنيــة ،وارتفــاع
تكاليــف النقــل ،و تعطــل خطــوط اإلمــداد” .ويف الوقــت نفســه ،فــإن الطــرق البريــة لتوريــد
األغذيــة إلــى اليمــن لــن تكــون قــادرة ســوى ىلع تغطيــة جــزء مــن حاجــات البــاد؛ أشــار
تقريــر األمــن الغذائــي مؤخـرًا إلــى أنــه منــذ عــام  2014وصــل أقــل مــن  1يف املئــة مــن القمــح
يف اليمــن عبــر الحــدود البريــة.
بــدأ التحالــف الســعودي يف األســبوع األخيــر مــن شــهر نوفمبــر  /تشــرين الثانــي بالســماح
بوصــول محــدود لشــحنات األمــم املتحــدة إلــى مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة ،مــع االســتمرار
يف منــع دخــول البضائــع التجاريــة .املهــم يف األمــر أن املســاعدات اإلنســانية ال تغطــي
ســوى جــزء صغيــر مــن إجمالــي واردات اليمــن مــن األغذيــة – وبيــن ينايــر  /كانــون الثانــي
ومــارس  /آذار مــن عــام  ،2017كان هنــاك فقــط  3.5يف املئــة مــن أكثــر مــن  1.3مليــون طــن
مــن األغذيــة املســتوردة يف اليمــن دخلــت البلــد ىلع شــكل مســاعدات إنســانية ،وفقــا
ملجموعــة األمــم املتحــدة للنقــل واإلمــداد ،وبقيــادة برنامــج األغذيــة العاملــي .وقــد قــام
رؤســاء ســبع وكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة بتســليط الضــوء ىلع ذلــك يف بيــان مشــترك
صــدر يف  2ديســمبر  /كانــون األول الجــاري .مــن ضمنهــا منظمــة الهجــرة الدوليــة ومنظمــة
الصحــة العامليــة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون

7

نشرة نوفمبر  /تشرين الثاني 2017

اليمن في األمم المتحدة

اإلنســانية وبرنامــج األغذيــة العاملــي وصنــدوق األمــم املتحــدة للطفولــة واملفوضية الســامية
لشــؤون الالجئيــن ،الذيــن عبــروا بشــكل مشــترك أنــه بــدون اســتئناف الــواردات التجاريــة إلــى
اليمــن ســتحصل مجاعــة كبــرى.
وقالــت وكاالت األمــم املتحــدة إن القيــود املفروضــة ىلع الــواردات قــد أدت إلــى نقــص الســلع
األساســية وارتفاعــات صادمــة لألســعار ،حيــث ارتفــع ســعر دقيــق القمــح بنســبة  30يف
املئــة ،وتضاعفــت أســعار الوقــود ،وارتفعــت أســعار امليــاه املنقولــة بالشــاحنات بنســبة تصــل
إلــى  600يف املئــة يف بعــض املناطــق .وقالــت الــوكاالت أن نقــص الوقــود تســبب يف
تعطــل شــبكات امليــاه يف ســبع مــدن وأن املزيــد مــن املــدن ىلع وشــك ذلــك قريبــا ممــا
ســيترك  11مليــون شــخص دون ميــاه شــرب مضمونــة .ويجبــر نقــص الوقــود وامليــاه أيضــا
املستشــفيات ىلع اإلغــاق – نصــف املرافــق الصحيــة يف البــاد خارجــة عــن العمــل أصـ ً
ا–
يف حيــن أن شــبكات الصــرف الصحــي يف ســت مــدن رئيســية متضــررة ،ممــا يهــدد بتفشــي
الكوليــرا يف البــاد مــن جديــد ،والــذي بلغــت مــا يقــرب مــن مليــون حالــة مشــتبه بهــا ،و أكثــر
مــن  2200حالــة وفــاة” رغــم تراجــع حــدة انتشــار الوبــاء يف األشــهر األخيــرة.
وكــررت وكاالت األمــم املتحــدة مجــددًا أن اليمــن ىلع “أعتــاب واحــدة مــن أكبــر املجاعــات يف
العصــر الحديــث .ويعانــي حوالــي  400 000طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد ويواجهــون خطــر
الوفــاة بشــكل متزايــد .ويمكــن أن يمــوت أكثــر مــن  8مالييــن شــخص جوعــا دون مســاعدة
غذائيــة عاجلــة إلــى اليمــن ،وهــذه الكارثــة الوشــيكة يمكــن تجنبهــا كليــا عبــر اتخاذ إجــراءات
فوريــة مــن قبــل التحالــف”.

اشتباكات في صنعاء ومقتل
صالح
ويف شــمال اليمــن ويف صنعــاء تحديــدا ،ارتفعــت حــدة التوتــرات بيــن الحوثييــن و حليفهــم
صالــح والتــي ظهــرت ىلع الســطح منــذ أشــهر .وأدت األزمــة يف الوقــود بعــد فــرض الحصــار
الســعودي ىلع املنافــذ اليمنيــة إلــى تأجيــج العــداوة ،وتبــادل االتهامــات بيــن حــزب املؤتمــر
الشــعبي العــام (برئاســة صالــح) ،ومســؤولين حوثييــن بتعزيــز تلــك األزمــة الطارئــة يف الوقــود
واالنتفــاع منهــا .يف إطــار املجلــس السياســي األىلع وحكومــة اإلنقــاذ الوطني – املؤسســات
الرســمية يف صنعــاء التــي اســتخدمها الحوثيــون واملؤتمــر الشــعبي العــام لتطبيــق حكــم
مشــترك – قــام موالــون مــن كال الطرفيــن بتحــركات صارخــة ضــد بعضهــم البعــض أدت إلــى
وصــول النــزاع بينهمــا إلــى الــذروة أواخــر نوفمبــر وأوائــل ديســمبر الجــاري.
وىلع الرغــم مــن العــداء املتزايــد ،كان صالــح نفســه غائبــا بشــكل ملحــوظ عــن وســائل
اإلعــام يف معظــم شــهر نوفمبــر .لكنــه ظهــر يف  28تشــرين الثانــي  /نوفمبــر يف خطــاب
قــال فيــه أنــه يف حــال رفــع التحالــف الحصــار و أوقــف القصــف فيجــب ىلع “صانعــي القــرار”
وقــف إطــاق الصواريــخ ىلع الســعودية.
ويف اليــوم التالــي ،اندلــع القتــال بيــن الطرفيــن عنــد مهاجمــة قــوات حوثيــة ملســجد الصالح
يف صنعــاء الواقــع حــول املســاحة املخصصــة لالحتفــاالت الحوثيــة بمناســبة عيــد املولــد
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النبــوي ورغبــت جماعــة الحوثييــن بتركيــب كاميــرات مراقبــة ىلع منــارات املســجد املطلــة
ىلع ميــدان الســبعين حيــث يجــري االحتفــال .وأســفرت االشــتباكات عــن مقتــل أربعــة مــن
أنصــار صالــح .وخــال األيــام القليلــة التاليــة ،تصاعــدت املشــادات الكالميــة واملناوشــات بيــن
الجانبيــن .بلغــت حــدة الخطابــات ذروتهــا يــوم الـــ 2مــن ديســمبر بمهاجمــة صالــح حلفائــه
الحوثييــن ،عبــر خطــاب متلفــز ،مطالبــا اليمنييــن االنتفــاض ضدهــم ،قائـ ً
ا إن الوقــت قــد حــان
لفتــح صفحــة جديــدة مــع الســعودية إلنهــاء الصــراع .وأعلــن الســعوديون وحكومــة هــادي
بدورهمــا أنهمــا ســيدعمان صالــح واملؤتمــر الشــعبي العــام ضــد الحوثييــن ،ويف نفــس اليــوم
قــام عبــد امللــك الحوثــي ،زعيــم جماعــة الحوثييــن ،بالتصريــح علنــا“ :مــن ال يفهــم مفهــوم
التحالــف والشــراكة ،هــو عقبــة وال يعــرف إال أن يكــون منافســا” ،يف حيــن أشــار املؤتمــر
الشــعبي العــام إلــى الحوثييــن بأنهــم “أشــياء مرتزقــة كرتونيــة”.
وقــد بذلــت جهــود محليــة لتخفيــف حــدة التصعيــد يف  30نوفمبــر ،لكنــه تــم اإلبــاغ عــن
اشــتباكات عنيفــة مــع ســماع دوي قذائــف للدبابــات واملدفعيــة الثقيلــة يف جميــع أنحــاء
املدينــة مطلــع ديســمبر الجــاري.
ولفتــرة وجيــزة ظهــر أنــه كان للمؤتمــر الشــعبي العــام اليــد العليــا ،لكــن هــذا النجــاح لــم يــدم
طويــ ً
ا ،مــع وصــول ســريع لتعزيــزات الحوثييــن مــن محافظتــي صعــدة وعمــران ،وبحلــول
منتصــف يــوم االثنيــن ،اســتعادت القــوات الحوثيــة جميــع أنحاء صنعــاء تقريبــا ،بعــد اقتحامها
ملنــزل صالــح ومنــازل أبنائــه وأســرته.
بعــد وقــت قصيــر مــن ظهــور مقطــع فيديــو ىلع اإلنترنــت ملقاتليــن حوثييــن يهتفــون
ويحملــون بطانيــة فيهــا جثــة صالــح ،مــع جــروح يف البطــن والــرأس ( 4ديســمبر) ،ظهــرت
أقــوال متضاربــة حــول حادثــة مقتلــه – أحدهــا يقــول أنــه قتــل يف اشــتباكات يف منزلــه
واآلخــر ،الــذي تبنــاه الحوثيــون ،إنــه قتــل وهــو يحــاول الفــرار مــن املدينــة.
وبــدأ التحالــف بعــد ذلــك قصفــا عنيفــا ىلع صنعــاء ،و أفــادت لجنــة الصليــب األحمــر الدوليــة
يف  5ديســمبر  /كانــون األول أن أكثــر مــن  230شــخصا قتلــوا وأصيب  400آخــرون يف العاصمة
خــال أعمــال العنــف األخيــرة بيــن الحوثييــن وصالح.

تحليل :معارك املؤتمر والحوثيين واملستقبل بعد صالح
وأشــار محللــون يف مركــز صنعــاء إلــى أنــه يف ضــوء األحــداث التــي قــادت ملقتــل صالــح
كان هنــاك مناوشــات خفيفــة يف أطــراف صنعــاء تلــت إعــان مقتــل الرجــل ،ىلع الرغــم
مــن إعــان حكومــة هــادي تحريــك اللــواء الســابع والثامــن يف الجيــش اليمنــي صــوب صنعــاء
دعمــا لـ”االنتفاضــة” ضــد الحوثييــن .وهكــذا يبــدو هــذا اإلعــان الحكومــي بروباغنــدا إعالميــة
أكثــر مــن كونــه إشــارة إلــى تغيــرات حقيقيــة يف السياســة ىلع األرض؛ وكان مــن الواضــح
أن هنــاك ميــل داخــل غالبيــة حكومــة هــادي والتحالــف إلــى عــدم دعــم صالــح ،بــل تركــه
ملصيــره.
وقــد تجلــى ذلــك يف عــدم بــذل التحالــف جهــودًا تذكــر العتــراض تعزيــزات الحوثييــن الذيــن
وصلــوا إلــى صنعــاء مــن الشــمال للقتــال ضــد أنصــار صالــح يف املدينــة .وقــد تكــون خيبــة
األمــل األكبــر بالنســبة لصالــح ،متعلقــة بالقبائــل املحيطــة بصنعــاء .ففــي األيــام القليلــة
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التــي ســبقت مقتلــه ،اعتــرف الشــيوخ األقويــاء وزعمــاء القبائــل يف صنعــاء بــأن املــد يتحــول
ضــد صالــح ،ممــا يجعــل هــذه الشــخصيات املحوريــة غيــر راغبــة بدعمــه يف قضيــة خاســرة.
ويف الوقــت نفســه ،تمكــن الحوثيــون مــن تأميــن هــذه الــوالءات القبليــة خــال املواجهــات
مــع صالــح عبــر الرشــاوي والتهديــدات .جــاء ذلــك ىلع خلفيــة أن الحوثييــن اســتخدموا ،ألكثــر
مــن عاميــن ونصــف العــام ،مــوارد الدولــة املتاحــة لهــم لشــراء والءات قبليــة .كان هنــاك بعض
االســتثناءات ،مثــل قبائــل بنــي الحــارث التــي بقيــت محايــدة (رغــم خوضهــا اشــتباكات مــع
الحوثييــن يف البدايــة) ،ولكــن عمومــا الدائــرة القبليــة حــول صنعــاء – والتــي أمضــى الرئيــس
الســابق أكثــر مــن  33عامــا يف إقامــة عالقــات معهــا – تخلــت عنــه يف النهايــة.
اآلن لــدى الحوثييــن كامــل الســيطرة ىلع صنعــاء ،وألول مــرة ،مركزيــة الســلطة يف املناطــق
الشــمالية والغربيــة مــن اليمــن تحــت طــرف واحــد .وقــد انتهــى تحالــف الراحــة واالنقســامات
السياســية بيــن الحوثييــن واملؤتمــر الشــعبي العــام الــذي ميــز الســلطة يف الشــمال ىلع
مــدى العاميــن ونصــف العــام املاضيــة .ومــن املرجــح تفــكك حــزب املؤتمــر .حيــث كان
صالــح قلــب هــذا الحــزب؛ وكانــت شــخصيته وديناميكيتــه ومهاراتــه يف بنــاء العالقــات هــي
التــي جمعــت العديــد مــن التيــارات املتباينــة تحــت رايــة سياســية واحــدة لتشــكل املؤتمــر
الشــعبي العــام .وبدونــه كقــوة جاذبــة مركزيــة ،مــن املســتبعد أن يتمكــن الحــزب مــن البقــاء
بــأي شــكل ملحــوظ.
ويتوقــع أن يســعى الحوثيــون للحفــاظ ىلع الحــزب بشــكل رمــزي لكــي يكــون لهــم هيــكل
منظــم يضــم أتبــاع الحــزب الحالييــن ،إال أن الحوثييــن ســيحوزون بــدون شــك ىلع الســلطة
املطلقــة .ويف الوقــت نفســه ،ســتحاول الحكومــة اليمنيــة والتحالــف االحتفــاظ بنســخة مــن
حــزب املؤتمــر ملواجهــة الحوثييــن .هــذه العوامــل املتنافســة يمكــن أن تــؤدي إلــى فــرع مؤيد
للحوثييــن مــن املؤتمــر مقــره صنعــاء ،وفــرع مؤيــد للحكومــة اليمنيــة يف مناطــق ســيطرتها،
إن لــم يكــن هنــاك فــروع يف أماكــن أخــرى .وىلع أيــة حــال ،فإنــه مــن املســتبعد بقــاء حــزب
املؤتمــر بصيغتــه الحاليــة.
لــم يحصــد الحوثيــون مــن االشــتباكات األخيــرة مكاســب كبيــرة ،غيــر القضــاء ىلع صالــح
كمنافــس سياســي .والحقيقــة أن الحوثييــن لــم يعــد بإمكانهــم االعتمــاد ىلع الفــرق املوالية
لصالــح التــي كانــت تقاتــل إلــى جانبهــم ضــد الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا واملدعومــة مــن
التحالــف .وهــذا لــن يــؤدي إال إلــى إضعــاف الخطــوط األماميــة للحوثييــن – كمــا ظهــر يف
 7ديســمبر  /كانــون األول عندمــا اســتولت القــوات املدعومــة مــن اإلمــارات بســهولة ىلع
مدينــة الخوخــة مــن يــد الحوثييــن يف محافظــة الحديــدة .ويواجــه الحوثيــون اآلن جمهــورًا
منقســمًا تزيــد فيــه أعــداد الناقميــن مــن حــزب املؤتمــر ىلع املواليــن منهــم للحوثييــن .ومن
املرجــح أن تــؤدي هــذه التوتــرات إلــى نشــوء مخاطــر أمنيــة واســعة النطــاق ىلع الحوثييــن
يف املناطــق التــي ال يدعمهــم ســكانها ،وإنمــا يخضعــون لهــم بالقــوة والترهيــب فقــط.
مــن الصعــب تصــور ســيناريوهات مســتقبلية دقيقــةمــع إضافــة مقتــل صالــح تعقيــدًا و
شــكوكًا جديــدة ضمــن أيــة حســابات .ومــع ذلــك ،فــإن الزخــم الفــوري الــذي حصــل عليــه
الحوثيــون مــن معــارك صنعــاء ،وهزيمــة صالــح وتثبيــت الســلطة يف الشــمال ســ ُيبعدان
بــدون شــك إمكانيــة إيجــاد حــل سياســي ســلمي يف املــدى القريــب.
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باختصار
التطورات االقتصادية
يف األســبوع الثانــي مــن شــهر نوفمبــر أعلــن الرئيــس هــادي أنــه حصــل ىلع ضمــان
ســعودي بمبلــغ  2مليــار دوالر مــن أمــوال الدعــم لتجديــد احتياطيــات البنــك
املركــزي اليمنــي مــن العمــات األجنبيــة .وذكــر مصــدر مالــي ملركــز صنعــاء يف مطلــع
كانــون األول  /ديســمبر أنــه يف حيــن أن اإليــداع الســعودي جاهــز للتحويــل أساســا ،كان
البنــك املركــزي اليمنــي مــا يــزال يرتــب الشــروط واإلجــراءات لقبــول اإليــداع.
ونظ ـرًا للنقــص الحــاد يف األوراق النقديــة اليمنيــة بحــوزة القطــاع العــام يف املناطــق
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،فــإن مــا يقــرب مــن مليــون عامــل حكومــي يف
شــمال اليمــن لــم يحصلــوا ىلع رواتبهــم يف تشــرين الثانــي  /نوفمبــر.
يف  20نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،أعلنــت الخزينــة األمريكيــة أنهــا كشــفت شــبكة كبيــرة
لتزويــر العملــة تضــم أفــرادًا وكيانــات مرتبطــة بفيلــق قــدس يف الحــرس الثــوري اإليرانــي.
وقالــت الخزينــة إن “هــذه الشــبكة اســتخدمت أســاليب احتيــال لاللتفــاف ىلع قيــود
الرقابــة األوروبيــة ىلع الصــادرات وشــراء املعــدات واملــواد املتطــورة لطباعــة أوراق
نقديــة يمنيــة مزيفــة مــن املحتمــل أن تكــون قيمتهــا مئــات املالييــن مــن
الــدوالرات“ ،مضيفــا أن إيــران تعتــزم اســتخدام الريــال اليمنــي املزيــف لدعــم “أنشــطة
مزعزعــة لالســتقرار”.

التطورات اإلنسانية
يف  16نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،صرحــت منظمــة الصحــة العامليــة أن حوالــي  11مليــون
طفــل يمنــي بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية عاجلــة و 14.8مليــون يمنــي
بحاجــة إلــى الرعايــة الصحيــة األساســية ،و  17مليــون ال يعرفــون مــن أيــن ســتأتي
وجبتهــم التاليــة؛ و  7مالييــن يعتمــدون كليــا ىلع املســاعدات الغذائيــة للحيــاة.
ومنــذ بدايــة الحصــار الســعودي حتــى  22نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،تــم منــع الســفن التي
تضــم مــا يقــرب مــن  1500طــن مــن املــواد اإلنســانية مــن الوصــول إلــى مينــاء
الحديــدة وتــم احتجازهــا يف مينائــي جيبوتــي وعــدن يف انتظــار الســماح لهــا بدخــول
الحديــدة ،وذلــك وفقــا ملجموعــة األمــم املتحــدة للنقــل واإلمــداد .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
أفــادت آليــة الرقابــة التابعــة لألمــم املتحــدة أنــه منــذ  15نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،منــع
الحصــار الســعودي  29ســفينة تحمــل  300،000طــن مــن الغــذاء ومــا يقــرب مــن
 200،000طــن مــن الوقــود أن تدخــل اليمــن.
ســمحت إعــادة فتــح مطــار صنعــاء يف األســبوع األخيــر مــن نوفمبــر  /تشــرين الثانــي
لرحــات األمــم املتحــدة اإلنســانية بتســليم  1.9مليــون جرعــة مــن اللقاحــات،
وهــو مــا يكفــي لحمايــة  600،000طفــل مــن الخنــاق والســعال الديكــي والســل وااللتهــاب
الرئــوي والتهــاب الســحايا.
واعتبــارًا مــن  27نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،أفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
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بــأن هنــاك مــا يقــرب مــن  960،000حالــة مشــتبهة بالكوليــرا و  2129حالــة وفــاة
مرتبطــة بهــا .حيــث بلغــت نســبة الوفيــات يف هــذه الحالــة  0.23يف املئــة ،يف
جميــع املحافظــات باســتثناء واحــدة ،و  305مــن أصــل  333منطقــة يمنيــة متأثــرة .كمــا
أن الخنــاق ،وهــو مــرض ســهل الوقايــة منــه ،منتشــر أيضــا يف  13محافظــة ،وال
ســيما إب ،حيــث بلــغ عــدد الحــاالت املشــخصة ســريريًا  189حالــة و  20حالــة وفــاة منــذ 27
نوفمبــر  /تشــرين الثانــي.
وقــد تلقــى مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) ،منــذ مطلــع
 7ديســمبر  /كانــون األول ،مــا نســبته  60.9٪مــن مبلــغ  2.3مليــار دوالر الــذي
طلبــه لالســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية لليمــن يف عــام .2017

التطورات يف مجال حقوق اإلنسان
يف  4ديســمبر  /كانــون األول ،قــام املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان زيــد بــن الحســين
بإعــان تعييــن ثالثــة أعضــاء مــن فريــق خبــراء للتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق
اإلنســان مــن قبــل جميــع األطــراف يف الصــراع اليمني .ومــن املقــرر أن تقــدم املجموعة،
التــي أنشــأها مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة ،تقريرهــا إلــى املفــوض
الســامي يف أيلــول  /ســبتمبر مــن العــام .2018

التطورات السياسية والدبلوماسية
بيــد أن الرئيــس ترامــب قــد بــدأ تغييــر مســاره فيمــا يتعلــق بدعــم إدارتــه
للحصــار الســعودي عندمــا أصــدر البيــت األبيــض يف  6ديســمبر  /كانــون األول بيانــا
رســميًا يدعــو اململكــة العربيــة الســعودية إلــى “الســماح كليــا لألغذيــة والوقــود وامليــاه
واألدويــة بالوصــول إلــى الشــعب اليمنــي الــذي يحتــاج إليهــا بشــدة .ويجــب أن يتــم ذلــك
ألســباب إنســانية ىلع الفــور”.
اســتقال محافــظ عــدن عبــد العزيــز املفلحــي يف  16نوفمبــر  /تشــرين الثانــي
بعــد أن اشــتكى لعــدة أشــهر عــن عجــزه عــن أداء مهامــه .وألقــى املفلحــي اللــوم ىلع
رئيــس الــوزراء أحمــد بــن داغــر بســبب عرقلــة عملــه كمحافــظ ،بعــد أن هاجــم التحالــف
الســعودي و اإلماراتــي ىلع معاملتهــم للحكومــة اليمنيــة وعرقلــة عملهــا ىلع األرض
قبــل أشــهر مــن اســتقالته.
يف  27نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،عيــن الرئيــس هــادي راجــح ســعيد بكريــت محافظــا
جديــدًا للمهــرة ،ليحــل محــل محمــد عبــد اهلل قــدح.
يف  30نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،عيــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي أعضائــه الـــ
 303يف الجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة ،باإلضافــة إلــى زعمائــه املحلييــن يف كل
محافظــة جنوبيــة.
اجتمــع وزراء خارجيــة مــا يعــرف بمجموعــة “كوينــت” – واملكونــة مــن الواليــات املتحــدة
واململكــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
وســلطنة عمــان – يــوم  29نوفمبــر يف لنــدن .وأصــدرت املجموعــة بعــد ذلــك بيانــا ســلط
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الضــوء ىلع تدهــور األوضــاع اإلنســانية يف اليمــن ،وأدان الهجــوم الصاروخــي الحوثــي
ىلع الريــاض يف  4نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،معربــا عــن دعــم املجموعــة للمملكــة
العربيــة الســعودية ومخاوفهــا األمنيــة املشــروعة.

التطورات األمنية
أعلنــت مــا تســمى بـ”الدولــة اإلســامية” ،املعروفــة باســم داعــش ،مســؤوليتها عــن
العديــد مــن الهجمــات البــارزة يف مدينــة عــدن الجنوبيــة الشــهر املاضــي ،ومنهــا:
يف  5نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،الهجــوم املنســق ىلع مبنــى إدارة التحقيقــات الجنائيــة
يف منطقــة خورمكســر و شــمل الهجــوم تفجيــر عربــات مفخخــة و اقتحــام املقاتليــن
للمبنــى .وقــد ادعــى داعــش يف وقــت الحــق مقتــل مــا ال يقــل عــن  50مــن أفــراد األمــن
يف الهجــوم ،بينمــا ذكــرت مصــادر حكوميــة مقتــل  15فــردًا .ويف  14نوفمبــر  /تشــرين
الثانــي ،قــام انتحــاري باســتهداف مبنــى تســتخدمه قــوات الحــزام األمنــياملدعومــة
مــن اإلمــارات يف حــي املنصــورة ،ممــا أســفر عــن مقتــل ســتة أشــخاص ىلع األقــل وجرح
العشــرات .ويف  29نوفمبــر  /تشــرين الثانــي انفجــرت ســيارة خــارج مبنــى وزارة املاليــة
يف منطقــة خورمكســر ،ممــا أســفر عــن مقتــل أربعــة أشــخاص وإلحــاق أضــرار بالغــة
باملبنــى .كمــا تبنــى داعــش املســؤولية عــن عــدة اغتيــاالت يف الشــهر املاضــي ،مــن
بينهــم محقــق جنائــي وعضــو يف وحــدة مكافحــة اإلرهــاب يف عــدن.
مازالــت القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة نشــطة خــال شــهر تشــرين الثانــي /
نوفمبــر ،حيــث تبنــت العديــد مــن االغتيــاالت والهجمــات باســتخدام املتفجــرات ،وال ســيما
ضــد قــوات الحــزام األمنــي ،ولكــن أيضــا ضــد مقاتليــن حوثييــن ،وقــوات النخبة الشــبوانية،
وأهــداف أخــرى يف محافظــات عــدن وأبيــن وحضرمــوت ولحــج وإب والبيضــاء .ومــن بيــن
القتلــى ســتة مــن أعضــاء قــوة النخبــة الشــبوانية  ،ومقاتليــن و قائــد مــن الحوثييــن ،و
قائــدان مــن قــوات األمــن ،و  4جنــود ،وضابــط يف قــوات النخبــة الحضرميــة ،و مســؤول
اتصــاالت محلــي يف حضرمــوت ،ومــا ال يقــل عــن ثالثــة مدنييــن.
واصلــت الواليــات املتحــدة غاراتهــا الجويــة ضــد أهــداف داعــش والقاعــدة يف
جزيــرة العــرب يف تشــرين الثانــي  /نوفمبــر .ووقعــت الغــارات يف أبيــن ،البيضــاء ،شــبوة،
ومــأرب مــع تقاريــر تتحــدث عــن وقــوع ضحايــا بينهــم مــا ال يقــل عــن  25قتيــ ً
ا مــن
مقاتلــي القاعــدة وخمســة مــن مقاتلــي  ،ISISو  9مدنييــن بــأىلع تقديــر .وكانــت أهــم
هــذه الضربــات هــي مقتــل القيــادي محمــد الخضــر الوليــدي يف أبيــن يف الثانــي مــن
تشــرين الثانــي  /نوفمبــر.
واصلــت قــوات األمــن املدعومــة مــن اإلمــارات عمليــات مكافحــة اإلرهــاب ىلع
األرض يف اليمــن خــال الشــهر املاضــي .ويف  7نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،اقتحمــت قوات
الحــرس األمنــيمخيــم الشــيخ أســامة بــن الدن يف منطقــة املحفــد يف محافظــة أبيــن.
ويف  27نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،اقتحمــت قــوات األمــن منــزل أحــد مقاتلــي القاعــدة
يف شــبه الجزيــرة العربيــة بمحافظــة لحــج .وخــال االشــتباك قتــل قائــد مــن قــوات
الحــزام األمنــي بعــد أن أصــاب ثالثــة آخريــن قبــل إطــاق النــار عليــه وقتلــه.
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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

صدرت نشــرة هذا الشــهر
بالشــراكة مع مؤسســة
فريدريــش إيبــرت – مكتب
اليمن.
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