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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 عامــًا حاســمًا يف املعــارك، وهــو أن الحشــود القبليــة 
املحيطــة بالعاصمــة تخلــت عــن صالــح إلــى حــد كبيــر، ممــا ســاعد الحوثييــن ىلع االســتياء 

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 مامــح 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 الـــ4 مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر املاضــي صاروخــًا 
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 وصــواًل إليقــاف كامــل 

لحركــة التجــارة ونقــل املســاعدات اإلنســانية ومــواد اإلغاثــة مؤقتــا.

ــعار  ــاع أس ــع ارتف ــواق، م ــود يف األس ــاب الوق ــعار ونقص/غي ــاع األس ــى ارتف ــار إل وأدى الحص
ــع أنحــاء اليمــن. وحــذر منســق الشــؤون اإلنســانية واإلغاثــة يف  الســلع األساســية يف جمي
حــاالت الطــوارئ التابــع لألمــم املتحــدة مــارك لوكــوك مــن أن اســتمرار الحصــار ســُيدِخل اليمــن 
يف املجاعــة التــي ســتكون “أكبــر مجاعــة يشــهدها العالــم منــذ عــدة عقــود مخلفــًة مايين 

الضحايــا”.

ــة  ــرات الجوي ــح املم ــعودي فت ــف الس ــاد التحال ــي، أع ــرين الثان ــر / تش ــف نوفمب ويف منتص
ــا  ــرف به ــة املعت ــيطرة الحكوم ــة لس ــاد الخاضع ــن الب ــة م ــق الجنوبي ــة يف املناط والبحري
ــى مناطــق الشــمال  ــم ســمح بدخــول محــدود للمســاعدات مــن األمــم املتحــدة إل ــًا، ث دولي

ــي. ــر / تشــرين الثان ــة نوفمب ــاء نهاي الواقعــة تحــت ســيطرة صنع

اســتمرت وكاالت ومنظمــات إنســانية تابعــة لألمــم املتحــدة بإدانــة الحصــار، لعــدم توفــر بديل 
مناســب ملينــاء الحديــدة -الخاضــع لســيطرة الحوثييــن حاليــًا – 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 11 مليــون 
ــبكات  ــل ش ــدة أن تعط ــم املتح ــرت وكاالت األم ــا ذك ــرب. كم ــة للش ــاه صالح ــخص دون مي ش
الصــرف الصحــي يهــدد بتصاعــد جديــد يف وبــاء الكوليــرا املنتشــر حاليــًا يف اليمــن، والــذي 
ــة  ــول نهاي ــا بحل ــتبه به ــة مش ــون حال ــارب ملي ــذي يق ــرة، وال ــهور األخي ــال الش ــع خ تراج

نوفمبــر.
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الحصار السعودي على موانئ 
اليمن

الهجوم الصاروخي للحوثيين ىلع الرياض

ويف 1 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أصابــت غــارات جويــة للتحالــف ســوقًا وفندقــًا يف منطقــة 
ــال،  ــل بينهــم 6 أطف ــل 31 شــخصا ىلع األق ــا أســفر عــن مقت ســحار بمحافظــة صعــدة، مم
وفقــًا لألمــم املتحــدة. ويف 4 نوفمبــر / 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.

ــر  ــاض، بينمــا ذك ــة الري وقــد ســقطت قطــع مــن الصــاروخ يف منطقــة النفــل وســط مدين
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 أمريكيــًا قــد اعتــرض صــاروخ الحوثييــن – وهــو ادعــاء اعُتبــر صحيحــًا بشــكل واســع يف 
وســائل اإلعــام الدوليــة، لكــن تحليــل الحــق مــن قبــل خبــراء صواريــخ، يف صحيفــة نيويــورك 
ــة مــن  ــال أن رأس الســكود كان مصممــًا لانفصــال عــن جســم الصــاروخ ىلع مقرب تايمــز، ق

الهــدف وأن الدفاعــات الجويــة الســعودية بــدون شــك تقريبــًا 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.

ــه أن  ــاء في ــان ج ــدار بي ــعودية بإص ــة الس ــت الحكوم ــي قام ــرين الثان ــر / تش ويف 6 نوفمب
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 
ــتغلها  ــران تس ــعوديون أن إي ــي الس ــي يدع ــع، والت ــش البضائ ــراءات تفتي ــراق” يف إج االخت
لتهريــب األســلحة إلــى الحوثييــن. وبعــد أيــام، أصــدرت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب بيانــًا يؤيــد 
املوقــف الســعودي، مطالبــة األمــم املتحــدة بالتحقيــق يف دور إيــران يف حــرب اليمــن، و “أن 
ــن  ــس األم ــرارات مجل ــوم لق ــه املزع ــي” النتهاك ــام اإليران ــبة النظ ــدول محاس ــع ال ىلع جمي

الدولــي.

مــن جانبهــا، نفــت طهــران مــرارا وتكــرارا مســاعدة الحوثييــن ماديــًا، يف حيــن ذكــرت صراحــًة   
أنهــا توفــر لهــم “مســاعدة استشــارية“.

املترتبات الخطيرة للحصار

ويعتمــد اليمــن بشــكٍل شــبه كامــل ىلع الــواردات لتلبيــة احتياجاتــه مــن الســلع األساســية، 
حيــث يســتورد عــادة مــا يصــل إلــى %90 مــن احتياجاتــه الغذائيــة. وهــو البلــد األفقــر واألقــل 
ــارس/ آذار مــن  ــف يف م ــل التدخــل العســكري للتحال ــى قب ــًة يف الشــرق األوســط حت تنمي

https://reliefweb.int/report/yemen/statement-humanitarian-coordinator-yemen-jamie-mcgoldrick-continued-violence-affecting
http://www.cnn.com/2017/11/04/middleeast/saudi-arabia-ballistic-missile/index.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/04/world/middleeast/saudi-missile-defense.html
https://www.nytimes.com/2017/11/04/world/middleeast/missile-saudi-arabia-riyadh.html
https://www.saudiembassy.net/news/statement-command-coalition-restore-legitimacy-yemen
https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/11/24/1582883/iran-providing-yemen-with-advisory-assistance-irgc-commander
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العــام 2015، ومنــذ 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 ماييــن 

شــخص يعتمــدون كليــًا ىلع املســاعدات الغذائيــة للحيــاة.

ــر / تشــرين  ــة يف 6 نوفمب ــئ اليمني ــف بفــرض الحصــار ىلع املوان ــام التحال لهــذا، كان لقي
ــات  ــات ىلع محط ــات املركب ــن مئ ــر م ــن طوابي ــاغ ع ــم اإلب ــا ت ــة. ولطامل ــار فوري ــي آث الثان
الوقــود يف جميــع أنحــاء البــاد يف األيــام التــي أعقبــت إغــاق املنافــذ اليمنيــة، مــع ارتفــاع 

أســعار جميــع الســلع األساســية تقريبــًا ونقــص كثيــر منهــا خاصــًة الوقــود.

ــؤون  ــق الش ــن منس ــي م ــن الدول ــس األم ــويدية يف مجل ــة الس ــت البعث ــبوع، طلب ــل أس قب
اإلنســانية واإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مــارك لوكــوك تقريــرًا عــن زيارتــه لليمــن التــي قــام 
ــن  ــة يف الـــ8 م ــوك الفرص ــتغل لوك ــد اس ــي. وق ــر املاض ــرين األول / أكتوب ــة تش ــا نهاي به
ــار الحصــار. أدان لوكــوك الهجــوم الصاروخــي  ــر للخطــاب أمــام مجلــس األمــن حــول آث نوفمب
الحوثــي ىلع الريــاض، وقــال أنــه إذا لــم يرفــع الحصــار الســعودي قريبــًا فإنــه “ســيكون هنــاك 
ــذ عــدة  ــم من ــر مجاعــة يشــهدها العال ــا “ســتكون أكب ــن أنه ــن” محــذرًا م مجاعــة يف اليم

ــا “. ــن الضحاي ــًة مايي عقــود مخلف

دعــا )لوكــوك( مــن بيــن عــدة أمــور، إلــى االســتئناف الفــوري لرحــات األمــم املتحــدة 
واملســاعدات اإلنســانية إلــى صنعــاء وعــدن، واســتئناف وصــول املســاعدات اإلنســانية 
والتجاريــة إلــى جميــع املوانــئ اليمنيــة، ال ســيما األغذيــة والوقــود واإلمــدادات الطبيــة، إضافًة 
ــة التحقــق  ــم تفتيشــها بآلي ــي ت ــع الســفن الت ــة جمي ــف “التدخــل وعرقل ــى وقــف التحال إل
ــانية  ــاعدات اإلنس ــول املس ــدًا ألن وص ــم ج ــذا مه ــدة. وه ــم املتح ــة لألم ــش التابع والتفتي
ــن عنهــا يف الســادس مــن  ــل اإلجــراءات التــي أعل ــًا حتــى قب ــم يكــن كافي ــئ ل ــر املوان عب
نوفمبــر”. وتقــوم آليــة التحقــق تلــك بإجــراءات الفحــص لجميــع ســفن الشــحن التــي تتجــه 
ــدة والصليــف املجــاور لهــا ىلع البحــر األحمــر الواقعيــن تحــت ســيطرة  ــي الحدي ــى مينائ إل
الحوثييــن، لكــي ال ينتهــك حظــر األســلحة املفــروض ىلع الحوثييــن املنصــوص عليــه يف 

ــس األمــن رقــم 2216. ــرار مجل ق

وبعــد اإلحاطــة اإلعاميــة 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 كليــًا، ال ســيما الحديــدة، املينــاء األكثــر ازدحامــًا يف اليمــن. )تســاهم الحديــدة 
ــام  ــن ع ــر م ــي / نوفمب ــة يف تشــرين الثان ــواردات اليمني ــي ال ــن إجمال ــة م يف 70 يف املئ
2016، ىلع الرغــم مــن غــارات التحالــف التــي خفضــت قــدرة املينــاء ىلع التفريــغ.( وأدانــت 
البيانــات الصحفيــة ملجلــس األمــن أيضــًا الهجــوم الصاروخــي للحوثييــن ىلع الريــاض، وأعربــت 

عــن تأييدهــا آلليــة الرقابــة التابعــة لألمــم املتحــدة.

ــف  ــن والتحال ــس األم ــن مجل ــي يف كل م ــو الحال ــر – العض ــت مص ــرة، وزع ــدة قصي ــد م وبع
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 

https://reliefweb.int/report/yemen/un-under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark
https://www.un.org/sc/suborg/en/s/res/2216-%282015%29-0
https://www.un.org/sc/suborg/en/s/res/2216-%282015%29-0
http://www.deeproot.consulting/single-post/2017/11/29/Navigating-Yemen%E2%80%99s-Wartime-Food-Pipeline
http://www.deeproot.consulting/single-post/2017/11/29/Navigating-Yemen%E2%80%99s-Wartime-Food-Pipeline
http://www.deeproot.consulting/single-post/2017/11/29/Navigating-Yemen%E2%80%99s-Wartime-Food-Pipeline
http://www.deeproot.consulting/single-post/2017/11/29/Navigating-Yemen%E2%80%99s-Wartime-Food-Pipeline
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2017-12/yemen_31.php
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اإلغفــال، فضــًا 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 13 نوفمبــر 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 متوازنــًا ويعكــس التطــورات الحاليــة. ولــم يتخــذ أي إجــراء الحــق مــن 

املجلــس بشــأن مشــروع البيــان الرئاســي املصــري.

عرقلة الواردات املدنية وتهريب األسلحة دون رقابة

يف 10 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، قــدم فريــق خبــراء مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 
تقريــرًا ســريًا إلــى لجنــة العقوبــات املفروضــة ىلع اليمــن بموجــب القــرار رقــم 2140. وكمــا 
جــاء يف تقريــر موقــع “The Intercept”، كتبــت اللجنــة أن “فــرض حظــر الدخــول و محاولــة 
أخــرى مــن قبــل التحالــف الســتخدام الفقــرة 14 مــن القــرار 2216 ملجلــس األمــن بتاريــخ )2015( 

كمبــرر لعرقلــة تســليم الســلع التــي يف عمومهــا للمدنييــن”.

وأضافــت اللجنــة أنهــا ال تــرى دليــًا 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 
ــوات  ــل ق ــن قب ــراض م ــدا لاعت ــرة ج ــة كبي ــى بفرص ــأنه أن يحظ ــن ش ــرة م ــخ العاب الصواري

ــف”. التحال

ــعودية  ــراء الس ــق الخب ــي، زار فري ــرين الثان ــر / تش ــن نوفمب ــن 18 و 20 م ــرة بي ــال الفت وخ
ــر  ــارة ويف الـــ24 نوفمب ــج الزي ــاء ىلع نتائ ــرة. وبن ــة األخي للتحقيــق يف الهجمــات الصاروخي
قــدم الخبــراء تقريــرًا مســتجدًا ذكــروا فيــه أن بقايــا الصــاروخ الــذي قدمــه الســعوديون “كان 
منســجمًا مــع التقاريــر املبلغــة واملتعلقــة بالصــاروخ اإليرانــي الصنــع مــن طــراز قيــام -1”، وفق 
ــخ، ومــن املرجــح  ــه ال يوجــد دليــل ىلع مــورد الصواري ــر أن ــرز. وأضــاف التقري مــا أفــادت رويت
أنــه تــم نقلهــا إلــى اليمــن مجــزأة ثــم ُأعيــد تجميعهــا، وأن طــرق اإلمــداد كانــت غالبــًا 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 
ــًا  شــبوة واملهــرة، وكاهمــا خاضــع لســيطرة جماعــات تابعــة للحكومــة املعتــرف بهــا دولي
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 
ــى  ــلحة، إل ــيما األس ــلع، ال س ــب الس ــن تهري ــرة م ــًا كبي ــون أرباح ــم يجن ــيون، وجميعه سياس

مناطــق الحوثييــن.

https://theintercept.com/2017/11/16/u-n-security-counil-saudi-arabia-blockade-yemen-famine-iran/
https://www.un.org/sc/suborg/en/s/res/2216-%282015%29-0
https://www.un.org/sc/suborg/en/s/res/2216-%282015%29-0
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un-exclusive/exclusive-yemen-rebel-missiles-fired-at-saudi-arabia-appear-iranian-u-n-idUSKBN1DU36N
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un-exclusive/exclusive-yemen-rebel-missiles-fired-at-saudi-arabia-appear-iranian-u-n-idUSKBN1DU36N
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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

ــح  ــتعيد فت ــا س ــعودية أنه ــلطات الس ــت الس ــر أعلن ــي / نوفمب ــرين الثان ــف تش ويف منتص
املوانــئ الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة اليمنيــة جنــوب اليمــن، يف حيــن ســتظل جميــع 
ــر / تشــرين  ــئ الواقعــة تحــت ســلطة الحوثييــن يف الشــمال مغلقــة. ويف 14 نوفمب املوان
الثانــي، قصــف التحالــف مطــار صنعــاء الدولــي، ممــا أدى إلــى تدميــر بــرج التوجيــه للطائــرات.

يف وقــت الحــق أصــدرت 15 منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة ووكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة 
ــر / تشــرين الثانــي أعربــت فيــه عــن “امتعاضهــا” مــن اســتمرار  ــًا صحفيــًا يف 16 نوفمب بيان
الحصــار الســعودي ىلع شــمال اليمــن. وقــال البيــان أن الخطــوة الســعودية قــد ترقــى إلــى 
“عقــاب جماعــي” مــن خــال منع “دخــول الغــذاء والوقــود واألدوية والســلع، وتعريــض املايين 
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 
ــع  ــة أو املوق ــة التحتي ــتيعاب البني ــدرة اس ــث ق ــن حي ــواء م ــدة“، س ــاء الحدي ــي ملين فعل
الجغــرايف، حيــث تقــع أكبــر التجمعــات الســكانية يف اليمــن شــمااًل، وكذلــك 71 يف املئــة مــن 
اليمنييــن املحتاجيــن للمســاعدات الغذائيــة. وكمــا أشــار مســؤولو املكتــب الشــهر املاضــي، 
فــإن الســعي لنقــل األغذيــة مــن عــدن إلــى الشــمال سيشــمل أيضــًا “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 
ــاد؛ أشــار  ــة جــزء مــن حاجــات الب ــادرة ســوى ىلع تغطي ــن تكــون ق ــى اليمــن ل ــة إل األغذي
تقريــر األمــن الغذائــي مؤخــرًا إلــى أنــه منــذ عــام 2014 وصــل أقــل مــن 1 يف املئــة مــن القمــح 

يف اليمــن عبــر الحــدود البريــة.

ــر / تشــرين الثانــي بالســماح  ــر مــن شــهر نوفمب ــف الســعودي يف األســبوع األخي ــدأ التحال ب
بوصــول محــدود لشــحنات األمــم املتحــدة إلــى مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة، مــع االســتمرار 
ــي  ــانية ال تغط ــاعدات اإلنس ــر أن املس ــم يف األم ــة. امله ــع التجاري ــول البضائ ــع دخ يف من
ــر / كانــون الثانــي  ــي واردات اليمــن مــن األغذيــة – وبيــن يناي ــر مــن إجمال ســوى جــزء صغي
ومــارس / آذار مــن عــام 2017، كان هنــاك فقــط 3.5 يف املئــة مــن أكثــر مــن 1.3 مليــون طــن 
ــًا  ــانية، وفق ــاعدات إنس ــكل مس ــد ىلع ش ــت البل ــن دخل ــتوردة يف اليم ــة املس ــن األغذي م
ــام  ــد ق ــة العاملــي. وق ــج األغذي ــادة برنام ــداد، وبقي ــم املتحــدة للنقــل واإلم ملجموعــة األم
ــان مشــترك  ــك يف بي رؤســاء ســبع وكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة بتســليط الضــوء ىلع ذل
صــدر يف 2 ديســمبر / كانــون األول الجــاري. مــن ضمنهــا منظمــة الهجــرة الدوليــة ومنظمــة 
الصحــة العامليــة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون 

https://aawsat.com/home/article/1074051/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1074051/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airport/saudi-led-coalition-air-raid-puts-yemens-sanaa-airport-out-of-service-agency-idUSKBN1DE27Y
https://reliefweb.int/report/yemen/statement-humanitarian-community-blockade-yemen-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/statement-behalf-humanitarian-country-team-yemen-critical-importance-maintain-al
https://reliefweb.int/report/yemen/statement-behalf-humanitarian-country-team-yemen-critical-importance-maintain-al
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ochayemen_ensuring_yemens_lifeline_13_nov_2017_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ochayemen_ensuring_yemens_lifeline_13_nov_2017_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ochayemen_ensuring_yemens_lifeline_13_nov_2017_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ochayemen_ensuring_yemens_lifeline_13_nov_2017_0.pdf
http://www.deeproot.consulting/single-post/2017/11/29/Navigating-Yemen%E2%80%99s-Wartime-Food-Pipeline
http://www.deeproot.consulting/single-post/2017/11/29/Navigating-Yemen%E2%80%99s-Wartime-Food-Pipeline
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemensnapshotmar2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemensnapshotmar2017.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/united-nations-leaders-call-saudi-led-coalition-fully-lift-blockade-yemeni-red-sea
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اإلنســانية وبرنامــج األغذيــة العاملــي وصنــدوق األمــم املتحــدة للطفولــة واملفوضية الســامية 
لشــؤون الاجئيــن، 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 
ــبة 30 يف  ــح بنس ــق القم ــعر دقي ــع س ــث ارتف ــعار، حي ــة لألس ــات صادم ــية وارتفاع األساس
املئــة، وتضاعفــت أســعار الوقــود، وارتفعــت أســعار امليــاه املنقولــة بالشــاحنات بنســبة تصــل 
ــبب يف  ــود تس ــص الوق ــوكاالت أن نق ــت ال ــق. وقال ــض املناط ــة يف بع ــى 600 يف املئ إل
تعطــل شــبكات امليــاه يف ســبع مــدن وأن املزيــد مــن املــدن ىلع وشــك ذلــك قريبــًا ممــا 
ــاه أيضــًا  ــود واملي ــر نقــص الوق ــة. ويجب ــاه شــرب مضمون ــون شــخص دون مي ســيترك 11 ملي
املستشــفيات ىلع اإلغــاق – نصــف املرافــق الصحيــة يف البــاد خارجــة عــن العمــل أصــًا – 
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 2200 حالــة 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 000 400 طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد ويواجهــون خطــر 
الوفــاة بشــكل متزايــد. ويمكــن أن يمــوت أكثــر مــن 8 ماييــن شــخص جوعــًا دون مســاعدة 
غذائيــة عاجلــة إلــى اليمــن، وهــذه الكارثــة الوشــيكة يمكــن تجنبهــا كليــًا 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 كا الطرفيــن بتحــركات صارخــة ضــد بعضهــم البعــض أدت إلــى 

وصــول النــزاع بينهمــا إلــى الــذروة أواخــر نوفمبــر وأوائــل ديســمبر الجــاري.

ــائل  ــن وس ــوظ ع ــكل ملح ــًا بش ــه غائب ــح نفس ــد، كان صال ــداء املتزاي ــن الع ــم م وىلع الرغ
اإلعــام يف معظــم شــهر نوفمبــر. لكنــه ظهــر يف 28 تشــرين 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 لاحتفــاالت الحوثيــة بمناســبة عيــد املولــد 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/clashes-kill-four-in-yemen-capital-as-anti-saudi-alliance-frays-idUSKBN1DT1ZS
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N1NZ6IB
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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 الكاميــة واملناوشــات بيــن 
الجانبيــن. بلغــت حــدة الخطابــات ذروتهــا يــوم الـــ2 مــن ديســمبر بمهاجمــة صالــح حلفائــه 
الحوثييــن، عبــر خطــاب متلفــز، مطالبــًا اليمنييــن االنتفــاض ضدهــم، قائــًا إن الوقــت قــد حــان 
ــن الســعوديون وحكومــة هــادي  لفتــح صفحــة جديــدة مــع الســعودية إلنهــاء الصــراع. وأعل
بدورهمــا أنهمــا ســيدعمان صالــح واملؤتمــر الشــعبي العــام ضــد الحوثييــن، ويف نفــس اليــوم 
قــام عبــد امللــك الحوثــي، زعيــم جماعــة الحوثييــن، بالتصريــح علنــًا: “مــن ال يفهــم مفهــوم 
ــر  ــار املؤتم ــن أش ــًا”، يف حي ــون منافس ــرف إال أن يك ــة وال يع ــو عقب ــراكة، ه ــف والش التحال

الشــعبي العــام إلــى الحوثييــن بأنهــم “أشــياء مرتزقــة كرتونيــة”.

وقــد بذلــت جهــود محليــة لتخفيــف حــدة التصعيــد يف 30 نوفمبــر، 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 
ــول  ــران، وبحل ــي صعــدة وعم ــن مــن محافظت ــزات الحوثيي ــع وصــول ســريع لتعزي ــًا، م طوي
منتصــف يــوم االثنيــن، اســتعادت القــوات الحوثيــة جميــع أنحاء صنعــاء تقريبــًا، بعــد اقتحامها 

ملنــزل صالــح ومنــازل أبنائــه وأســرته.

ــون  ــن يهتف ــن حوثيي ــت ملقاتلي ــو ىلع اإلنترن ــع فيدي ــور مقط ــن ظه ــر م ــت قصي ــد وق بع
ــرأس )4 ديســمبر(، ظهــرت  ــح، مــع جــروح يف البطــن وال ويحملــون بطانيــة فيهــا جثــة صال
ــه  ــه – أحدهــا يقــول أنــه قتــل يف اشــتباكات يف منزل أقــوال متضاربــة حــول حادثــة مقتل

ــذي تبنــاه الحوثيــون، إنــه قتــل وهــو يحــاول الفــرار مــن املدينــة. واآلخــر، ال

وبــدأ التحالــف بعــد ذلــك قصفــًا عنيفــًا ىلع صنعــاء، و أفــادت لجنــة الصليــب األحمــر الدوليــة 
يف 5 ديســمبر / كانــون األول أن أكثــر مــن 230 شــخصا قتلــوا وأصيب 400 آخــرون يف العاصمة 

خــال أعمــال العنــف األخيــرة بيــن الحوثييــن وصالح.

تحليل: معارك املؤتمر والحوثيين واملستقبل بعد صالح

ــح  ــل صال ــه يف ضــوء األحــداث التــي قــادت ملقت ــى أن ــون يف مركــز صنعــاء إل وأشــار محلل
ــم  ــل، ىلع الرغ ــل الرج ــان مقت ــت إع ــاء تل ــراف صنع ــة يف أط ــات خفيف ــاك مناوش كان هن
مــن إعــان حكومــة هــادي تحريــك اللــواء الســابع والثامــن يف الجيــش اليمنــي صــوب صنعــاء 
دعمــًا لـ”االنتفاضــة” ضــد الحوثييــن. وهكــذا يبــدو هــذا اإلعــان الحكومــي بروباغنــدا إعاميــة 
أكثــر مــن كونــه إشــارة إلــى تغيــرات حقيقيــة يف السياســة ىلع األرض؛ وكان مــن الواضــح 
ــح، بــل تركــه  أن هنــاك ميــل داخــل غالبيــة حكومــة هــادي والتحالــف إلــى عــدم دعــم صال

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 
ــة  ــام القليل ــاء. ففــي األي ــل املحيطــة بصنع ــة بالقبائ ــح، متعلق ــر بالنســبة لصال ــل األكب األم

https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N1NZ6IB
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5149129/Red-Cross-urges-aid-access-unprecedented-Yemen-violence.html
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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 عمومــًا الدائــرة القبليــة حــول صنعــاء – والتــي أمضــى الرئيــس 

الســابق أكثــر مــن 33 عامــًا يف إقامــة عاقــات 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 
ــز الســلطة يف الشــمال ىلع  ــذي مي ــن واملؤتمــر الشــعبي العــام ال ــن الحوثيي السياســية بي
ــث كان  ــر. حي ــزب املؤتم ــكك ح ــح تف ــن املرج ــة. وم ــام املاضي ــف الع ــن ونص ــدى العامي م
صالــح قلــب هــذا الحــزب؛ وكانــت شــخصيته وديناميكيتــه ومهاراتــه يف بنــاء العاقــات 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.

ــح  ــاء ىلع صال ــر القض ــرة، غي ــب كبي ــرة مكاس ــتباكات األخي ــن االش ــون م ــد الحوثي ــم يحص ل
كمنافــس سياســي. والحقيقــة أن الحوثييــن لــم يعــد بإمكانهــم االعتمــاد ىلع الفــرق املوالية 
لصالــح التــي كانــت تقاتــل إلــى جانبهــم ضــد الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــًا واملدعومــة مــن 
ــر يف  ــا ظه ــن – كم ــة للحوثيي ــوط األمامي ــاف الخط ــى إضع ــؤدي إال إل ــن ي ــذا ل ــف. وه التحال
ــهولة ىلع  ــارات بس ــن اإلم ــة م ــوات املدعوم ــتولت الق ــا اس ــون األول عندم ــمبر / كان 7 ديس
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.

ــدًا و  ــح تعقي ــل صال ــة مقت ــع إضاف ــة   م ــتقبلية دقيق ــيناريوهات مس ــور س ــب تص ــن الصع م
ــه  ــذي حصــل علي ــوري ال ــإن الزخــم الف ــك، ف ــع ذل ــة حســابات. وم ــن أي ــدة ضم شــكوكًا جدي
ــُيبعدان  ــمال س ــلطة يف الش ــت الس ــح وتثبي ــة صال ــاء، وهزيم ــارك صنع ــن مع ــون م الحوثي

ــب. ــدى القري ــلمي يف امل ــي س ــل سياس ــاد ح ــة إيج ــك إمكاني ــدون ش ب
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باختصار

التطورات االقتصادية

ــه حصــل ىلع ضمــان  ــن الرئيــس هــادي أن ــر أعل ــي مــن شــهر نوفمب يف األســبوع الثان
ــك  ــات البن ــد احتياطي ــم لتجدي ــوال الدع ــن أم ــار دوالر م ــغ 2 ملي ــعودي بمبل س
املركــزي اليمنــي مــن العمــات األجنبيــة. وذكــر مصــدر مالــي ملركــز صنعــاء يف مطلــع 
كانــون األول / ديســمبر أنــه يف حيــن أن اإليــداع الســعودي جاهــز للتحويــل أساســًا، كان 

البنــك املركــزي اليمنــي مــا يــزال يرتــب الشــروط واإلجــراءات لقبــول اإليــداع.

ونظــرًا للنقــص الحــاد يف األوراق النقديــة اليمنيــة بحــوزة القطــاع العــام يف املناطــق 
ــون عامــل حكومــي يف  ــا يقــرب مــن ملي ــإن م ــون، ف التــي يســيطر عليهــا الحوثي

ــر. ــي / نوفمب ــرين الثان ــم يف تش ــوا ىلع رواتبه ــم يحصل ــن ل ــمال اليم ش

يف 20 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أعلنــت الخزينــة األمريكيــة أنهــا كشــفت شــبكة كبيــرة 
لتزويــر العملــة تضــم أفــرادًا وكيانــات مرتبطــة بفيلــق قــدس يف الحــرس الثــوري اإليرانــي. 
ــود  ــاف ىلع قي ــال لالتف ــاليب احتي ــتخدمت أس ــبكة اس ــذه الش ــة إن “ه ــت الخزين وقال
ــة أوراق  ــورة لطباع ــواد املتط ــدات وامل ــراء املع ــادرات وش ــة ىلع الص ــة األوروبي الرقاب
ــن  ــن م ــات املاليي ــا مئ ــون قيمته ــل أن تك ــن املحتم ــة م ــة مزيف ــة يمني نقدي
الــدوالرات“، مضيفــًا أن إيــران تعتــزم اســتخدام الريــال اليمنــي املزيــف لدعــم “أنشــطة 

مزعزعــة لاســتقرار”.

التطورات اإلنسانية

يف 16 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، صرحــت منظمــة الصحــة العامليــة أن حوالــي 11 مليــون 
ــي  ــون يمن ــة و14.8 ملي ــانية عاجل ــاعدات إنس ــى مس ــة إل ــي بحاج ــل يمن طف
بحاجــة إلــى الرعايــة الصحيــة األساســية، و 17 مليــون ال يعرفــون مــن أيــن ســتأتي 

وجبتهــم التاليــة؛ و 7 ماييــن يعتمــدون كليــًا ىلع املســاعدات الغذائيــة للحيــاة.

ومنــذ بدايــة الحصــار الســعودي حتــى 22 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، تــم منــع الســفن التي 
تضــم مــا يقــرب مــن 1500 طــن مــن املــواد اإلنســانية مــن الوصــول إلــى مينــاء 
الحديــدة وتــم احتجازهــا يف مينائــي جيبوتــي وعــدن يف انتظــار الســماح لهــا بدخــول 
الحديــدة، وذلــك وفقــًا ملجموعــة األمــم املتحــدة للنقــل واإلمــداد. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
أفــادت آليــة الرقابــة التابعــة لألمــم املتحــدة أنــه منــذ 15 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، منــع 
الحصــار الســعودي 29 ســفينة تحمــل 300،000 طــن مــن الغــذاء ومــا يقــرب مــن 

200،000 طــن مــن الوقــود أن تدخــل اليمــن.

ــي  ــر / تشــرين الثان ــر مــن نوفمب ــح مطــار صنعــاء يف األســبوع األخي ســمحت إعــادة فت
لرحــالت األمــم املتحــدة اإلنســانية بتســليم 1.9 مليــون جرعــة مــن اللقاحــات، 
وهــو مــا يكفــي لحمايــة 600،000 طفــل مــن الخنــاق والســعال الديكــي والســل وااللتهــاب 

الرئــوي والتهــاب الســحايا.

ــانية  ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــاد مكت ــي، أف ــرين الثان ــر / تش ــن 27 نوفمب ــارًا م واعتب

http://gate.ahram.org.eg/News/1640487.aspx
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2017/appeal-yemen-blockade/en/
https://reliefweb.int/report/yemen/humanitarian-assistance-struggling-reach-affected-population-yemen-blockade-continues
https://reliefweb.int/report/yemen/humanitarian-assistance-struggling-reach-affected-population-yemen-blockade-continues
https://reliefweb.int/report/yemen/humanitarian-assistance-struggling-reach-affected-population-yemen-blockade-continues
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-impact-closure-seaports-and-airports-humanitarian-situation-situation-update-2-16
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-impact-closure-seaports-and-airports-humanitarian-situation-situation-update-2-16
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-impact-closure-seaports-and-airports-humanitarian-situation-situation-update-2-16
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-impact-closure-seaports-and-airports-humanitarian-situation-situation-update-2-16
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-cholera-response-weekly-epidemiological-bulletin-w47-2017-november-20-26-enar
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بــأن هنــاك مــا يقــرب مــن 960،000 حالــة مشــتبهة بالكوليــرا و 2129 حالــة وفــاة 
ــة، يف  ــة 0.23 يف املئ ــذه الحال ــات يف ه ــبة الوفي ــت نس ــث بلغ ــا. حي ــة به مرتبط
جميــع املحافظــات باســتثناء واحــدة، و 305 مــن أصــل 333 منطقــة يمنيــة متأثــرة. كمــا 
أن الخنــاق، وهــو مــرض ســهل الوقايــة منــه، منتشــر أيضــا يف 13 محافظــة، وال 
ســيما إب، حيــث بلــغ عــدد الحــاالت املشــخصة ســريريًا 189 حالــة و 20 حالــة وفــاة منــذ 27 

ــر / تشــرين الثانــي. نوفمب

 وقــد تلقــى مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا(، منــذ مطلــع 
ــذي  ــار دوالر ال ــغ 2.3 ملي ــن مبل ــبته ٪60.9 م ــا نس ــون األول، م ــمبر / كان 7 ديس

طلبــه لاســتجابة لاحتياجــات اإلنســانية لليمــن يف عــام 2017.

التطورات يف مجال حقوق اإلنسان

يف 4 ديســمبر / 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، 
ــى املفــوض  ــع لألمــم املتحــدة، تقريرهــا إل التــي أنشــأها مجلــس حقــوق اإلنســان التاب

الســامي يف أيلــول / ســبتمبر مــن العــام 2018.

التطورات السياسية والدبلوماسية

ــه  ــم إدارت ــق بدع ــا يتعل ــاره فيم ــر مس ــدأ تغيي ــد ب ــب ق ــس ترام ــد أن الرئي بي
ــًا  ــون األول بيان ــمبر / كان ــض يف 6 ديس ــت األبي ــدر البي ــا أص ــعودي عندم ــار الس للحص
رســميًا يدعــو اململكــة العربيــة الســعودية إلــى “الســماح كليــًا لألغذيــة والوقــود وامليــاه 
واألدويــة بالوصــول إلــى الشــعب اليمنــي الــذي يحتــاج إليهــا بشــدة. ويجــب أن يتــم ذلــك 

ألســباب إنســانية ىلع الفــور”.

ــي  ــرين الثان ــر / تش ــي يف 16 نوفمب ــز املفلح ــد العزي ــدن عب ــظ ع ــتقال محاف اس
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 
ــا ىلع األرض  ــة عمله ــة وعرقل ــة اليمني ــم للحكوم ــي ىلع معاملته ــعودي و اإلمارات الس

قبــل أشــهر مــن اســتقالته.

يف 27 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، عيــن الرئيــس هــادي راجــح ســعيد بكريــت محافظــا 
جديــدًا للمهــرة، ليحــل محــل محمــد عبــد اهلل قــدح.

يف 30 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، عيــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي أعضائــه الـــ 
ــن يف كل  ــه املحليي ــى زعمائ ــة إل ــة، باإلضاف ــة الجنوبي ــة الوطني 303 يف الجمعي

ــة. محافظــة جنوبي

اجتمــع وزراء خارجيــة مــا يعــرف بمجموعــة “كوينــت” – واملكونــة مــن الواليــات املتحــدة 
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــدة واململك ــة املتح واململك
وســلطنة عمــان – يــوم 29 نوفمبــر يف لنــدن. وأصــدرت املجموعــة بعــد ذلــك بيانــًا ســلط 

https://reliefweb.int/report/yemen/who-delivers-medicines-diphtheria-spreads-yemen
http://www.unocha.org/yemen
http://www.unocha.org/yemen
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22483&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22483&LangID=E
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/12/06/statement-president-donald-j-trump-yemen
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/12/06/statement-president-donald-j-trump-yemen
https://presidenthadi-gov-ye.info/archives/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AF/;%20https:/www.almahrahnews.com/?p=1769;%20http://www.7adramout.net/almawqea/1595814.html
https://presidenthadi-gov-ye.info/archives/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AF/;%20https:/www.almahrahnews.com/?p=1769;%20http://www.7adramout.net/almawqea/1595814.html
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-hosted-meeting-on-yemen
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ــي  ــي الحوث ــوم الصاروخ ــن، وأدان الهج ــانية يف اليم ــاع اإلنس ــور األوض ــوء ىلع تده الض
ــة  ــة للمملك ــم املجموع ــن دع ــا ع ــي، معرب ــرين الثان ــر / تش ــاض يف 4 نوفمب ىلع الري

ــة الســعودية ومخاوفهــا األمنيــة املشــروعة. العربي

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 5 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، الهجــوم املنســق ىلع مبنــى إدارة التحقيقــات الجنائيــة 
ــات مفخخــة و اقتحــام املقاتليــن  ــر عرب يف منطقــة خورمكســر و شــمل الهجــوم تفجي
للمبنــى. وقــد ادعــى داعــش يف وقــت الحــق مقتــل مــا ال يقــل عــن 50 مــن أفــراد األمــن 
ــر / تشــرين  يف الهجــوم، بينمــا ذكــرت مصــادر حكوميــة مقتــل 15 فــردًا. ويف 14 نوفمب
ــي   املدعومــة  ــوات الحــزام األمن ــى تســتخدمه ق ــام انتحــاري باســتهداف مبن ــي، ق الثان
مــن اإلمــارات يف حــي املنصــورة، ممــا أســفر عــن مقتــل ســتة أشــخاص ىلع األقــل وجرح 
العشــرات. ويف 29 نوفمبــر / تشــرين الثانــي انفجــرت ســيارة خــارج مبنــى وزارة املاليــة 
ــل أربعــة أشــخاص وإلحــاق أضــرار بالغــة  ــا أســفر عــن مقت يف منطقــة خورمكســر، مم
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 أيضــًا 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 4 جنــود، وضابــط يف قــوات النخبــة الحضرميــة، و مســؤول 

اتصــاالت محلــي يف حضرمــوت، ومــا ال يقــل عــن ثاثــة مدنييــن.

واصلــت الواليــات املتحــدة غاراتهــا الجويــة ضــد أهــداف داعــش والقاعــدة يف 
جزيــرة العــرب يف تشــرين الثانــي / نوفمبــر. ووقعــت الغــارات يف أبيــن، البيضــاء، شــبوة، 
ــن  ــًا م ــا ال يقــل عــن 25 قتي ــا بينهــم م ــوع ضحاي ــر تتحــدث عــن وق ــع تقاري ــأرب م وم
مقاتلــي القاعــدة وخمســة مــن مقاتلــي ISIS، و 9 مدنييــن بــأىلع تقديــر. وكانــت أهــم 
ــادي محمــد الخضــر الوليــدي يف أبيــن يف الثانــي مــن  ــات هــي مقتــل القي هــذه الضرب

تشــرين الثانــي / نوفمبــر.

واصلــت قــوات األمــن املدعومــة مــن اإلمــارات عمليــات مكافحــة اإلرهــاب ىلع 
األرض يف اليمــن خــال الشــهر املاضــي. ويف 7 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، اقتحمــت قوات 
الحــرس األمنــي   مخيــم الشــيخ أســامة بــن الدن يف منطقــة املحفــد يف محافظــة أبيــن. 
ويف 27 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، اقتحمــت قــوات األمــن منــزل أحــد مقاتلــي القاعــدة 
ــوات  ــن ق ــد م ــل قائ ــتباك قت ــال االش ــج. وخ ــة لح ــة بمحافظ ــرة العربي ــبه الجزي يف ش

الحــزام األمنــي بعــد أن أصــاب ثاثــة آخريــن قبــل إطــاق النــار عليــه وقتلــه.

http://www.aljazeera.com/news/2017/11/aden-troops-killed-attack-government-security-hq-171105075340768.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/11/aden-troops-killed-attack-government-security-hq-171105075340768.html
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/at-least-six-killed-in-yemen-suicide-bombing-claimed-by-islamic-state-idUSKBN1DE0LP
http://almasdaronline.com/article/95817;%20http:/almasdaronline.com/article/95818;%20https:/english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/11/29/Violent-car-explosion-rocks-Aden.html;%20https:/twitter.com/demolinari/status/935659968820215808
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/at-least-six-killed-in-yemen-suicide-bombing-claimed-by-islamic-state-idUSKBN1DE0LP
https://twitter.com/demolinari/status/935177701438111744;%20https:/twitter.com/demolinari/status/935180415626874883
https://twitter.com/demolinari/status/934551703059292160;%20https:/twitter.com/demolinari/status/934551999604957184
http://almasdaronline.com/article/95253;%20https:/twitter.com/demolinari/status/927461430248353792;%20https:/twitter.com/Dr_E_Kendall/status/934384015976615937
https://twitter.com/demolinari/status/928937951282700288;%20http:/almasdaronline.com/article/95834;%20https:/twitter.com/demolinari/status/936158787399966720
http://almasdaronline.com/article/95673;%20http:/adnlng.com/news/82849/;%20http:/almasirah.net/details.php?es_id=15974&cat_id=3;%20https://twitter.com/demolinari/status/933294385088757760;%20https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/933281973778427904
https://twitter.com/demolinari/status/933572812781920256
https://twitter.com/demolinari/status/927447301588582401;%20https:/twitter.com/demolinari/status/925786748180774912;%20https:/twitter.com/demolinari/status/933574452087963648
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مؤسسة بحثية مستقلة تقدم مقاربات جديدة لفهم قضايا 
اليمن واإلقليم المجاور عبر وجهات نظر متزنة، دراسات معمقة، 
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بالشــراكة مع مؤسســة 
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