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 مقدمة
منــذ بــدء تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( يتابــع اليمنيــون بمزيــج مــن االهتمــام 

والخــوف التطــورات ووســائل الوقايــة مــن الفيــروس الــذي ينتشــر بســرعة فائقــة فــي جميــع أنحــاء 

العالــم، وتضــررت منــه دول متقدمــة ذات نظــام صحــي قــوي.

ظلــت اليمــن بعيــدة عــن وجــود حــاالت خــال األشــهر الماضيــة، لكنهــا كانــت مســألة وقــت قبــل 

تســجيل أول حالــة فــي البــاد يــوم 9 ابريل/نيســان2020، مــا يضــع البــاد فــي وجــه كارثــة صحيــة 

واقتصاديــة وإنســانية، إلــى جانــب معانــاة الحــرب التــي حصــدت أرواح عشــرات اآلالف وهجــرت 

الماييــن ووضعــت مــا تبقــى مــن نظــام صحــي مهتــرئ فــي اإلنعــاش.

ومــن الواضــح أن الــدول المجــاورة لليمــن تعانــي مــن تفشــي الفيروس بشــكل يثير قلــق اليمنيين، 

ــاء  خاصــة وأن المنظومــة الصحيــة المتهالكــة فــي اليمــن غيــر قــادرة علــى الصمــود أمــام أي وب

ــة  ــة العالمي ــت منظمــة الصح ــر 2019 قال ــددة، ففــي نوفمب ــة متع ــد فــي ظــل حــرب وأوبئ جدي

أنهــا تلقــت مــن فــرق الرصــد الميدانــي فــي اليمــن أكثــر مــن 78 ألــف بــاغ عــن 28 مرضــا وبائيــا 

فتــاكا مثــل "الكوليــرا وحمــى الضنــك والنزفيــة الفيروســية والحصبــة والســعال الديكــي وشــلل 

األطفــال". وأغلبهــا امــراض وبائيــة كان العالــم قــد تخلــص منهــا وعــادت إلــى اليمــن مــع الحــرب.

ويأمــل اليمنيــون مــن الســلطات المتعــددة فــي هــذا البلــد الــذي يشــهد وضعــا متدهــورا علــى كل 

األصعــدة تفعيــل إجــراءات الوقايــة مــن الفيــروس، فمخاطــر انتشــاره تجعــل مــن األوضــاع الصحيــة 

والسياســية واالقتصاديــة محــل توقعــات بانهيــار.

وتظهــر الــدروس المســتفادة مــن تجــارب الــدول األخــرى أن احتــواء انتشــار الفيــروس يعتمــد علــى 

أربعــة عوامــل: البنيــة التحتيىــة الصحيــة واإلدارة السياســية واألمنيــة واإلعاميــة ) بالــذات التحكــم 

فــي حركــة الشــارع وفــي نوعيــة المعلومــة التــي تصلــه(.

ووفقــًا لتلــك العوامــل تناقــش هــذه الورقــة، التداعيــات واألثــر الــذي سيســببه وبــاء كورونــا فــي 

اليمــن وفــق ثاثــة محــاور رئيســية: العسكرية/السياســية، الصحية/االنســانية، االقتصاديــة.
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دخلــت اليمــن فــي حالــة حــرب منــذ ســبتمبر/أيلول2014 عندمــا ســيطر الحوثيــون علــى العاصمــة 

اليمنيــة صنعــاء بدعــم مــا تبقــى مــن نظــام عســكري وإداري للرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه 

صالــح، وأســقطوا الحكومــة الشــرعية التــي طلبــت -الحقــًا- مــن المجتمــع الدولــي -دول الخليــج 

علــى وجــه خــاص- التدخــل إلســقاط "االنقــاب" ووقــف ســيطرته علــى البــاد.

فــي مــارس/أذار2015 تدخــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية دعمــًا للحكومــة ليشــن حملــة ردع 

جويــة ضــد الحوثييــن، لــم تؤثــر الحملــة الجويــة واســتمر الحوثيــون بالســيطرة علــى "صنعــاء" 

ومعظــم المحافظــات الشــمالية ذات الكثافــة الســكانية العاليــة. وخــال الحــرب تفشــت األوبئــة 

فــي البــاد مــا جعلهــا أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم.

لــم يحــدث تغييــر يذكــر فــي الخارطــة العســكرية منــذ مطلــع 2018م واســتمرت القــوات فــي 

مواقعهــا مــع اســتمرار االقتتــال، حتــى مــارس/أذار2020 عندما ســيطر الحوثيون علــى مدينة الحزم 

مركــز محافظــة الجــوف االســتراتيجية شــمالي البــاد علــى الحــدود الســعودية وأصبحــوا يهــددون 

معقــل الحكومــة اليمنيــة فــي محافظــة مــأرب المجــاورة. وجــاء تصعيــد الحوثييــن العســكري رغــم 

دعــوات الســام التــي أطلقتهــا األمــم المتحــدة مــن أجــل مواجهــة فيــروس كورونــا. فمتغيــرات 

ــة الوصــول إليــه ومــن  ــاء فرصــة لتحقيــق اتفــاق ســام إذا مــا وجــدت النّي عــدة جعلــت مــن الوب

تلــك المؤشــرات التــي تعتقــد األمــم المتحــدة ودول أخــرى إمكانيــة اغتنامهــا لوقــف الحــرب فــي 

البــاد:

حالــة إرهــاق الطرفيــن نتيجــة طــول أمــد الحــرب: أدت إطالــة أمــد الحــرب فــي البــاد وعــدم 	 
تحقيــق انتصــار عســكري ناجــز ألٍي مــن األطــراف إلــى الضغــط بإنهــاء الحــرب عبــر حلــول وســط، 

ويعتقــدون أن الضغــط الشــعبي اليمنــي والدولــي بشــأن اعتباراألولويــات لمواجهــة وباء كورونا 

قــد يــؤدي إلــى تقديــم األطــراف تنــازالت لتحقيــق تقــدم فــي ملــف الســام الــذي ترعــاه األمــم 

المتحدة.
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أواًل: تأثير وباء كورونا على الحرب والسياسة



انســحاب اإلمــارات: بــدأت اإلمــارات تقليــص مشــاركتها فــي الحــرب اليمنيــة العــام الماضــي، 	 
مــع إعــان ســحب قواتهــا، مــا يضــع الســعودية فــي موقــف تحمــل تكلفــة الحــرب الباهظــة. 

وأدى ذلــك إلــى أن الســعوديين يقصفــون الحوثييــن بشــكل أقــل: حيــث انخفضــت غاراتهــم 

الجويــة بأكثــر مــن ٪90 مقارنــة بعــام 2015. وفــي األشــهر األخيــرة أجــروا محادثــات ســرية 

مــع الحوثييــن. مــع االعتقــاد الســائد أن الســعودية باتــت أولوياتهــا وقــف ضربــات الحوثييــن 

الباليســتية علــى المملكــة وليــس اســتعادة الحكومــة الشــرعية التــي تدعمهــا لصنعــاء.

ــى مــن 	  ــر فــي االقتصــاد، حت ــة مــن ركــود كبي ــي االقتصــادات الخليجي ركــود االقتصــاد: تعان
قبــل انتشــار فيــروس كورونــا، يضعهــا ذلــك أمــام منحــى إجبــاري فــي تقليــص االنفــاق علــى 

الحــرب. كمــا أن اســتمرار الحوثييــن فــي تهديــد البنــى التحتيــة للطاقــة في دول الخليــج يدفعهم 

للضغــط علــى الســعودية لوقــف الحــرب والدخــول فــي تفــاوض لوقــف االســتهداف.

قمــة العشــرين: ترغــب المملكــة العربيــة الســعودية فــي وصــول موعــد قمــة العشــرين 	 
ــا  ــن يكــون ممكن ــي 2020( مــع خروجهــا مــن حــرب اليمــن. لكــن ذلــك ل )نوفمبر/تشــرين الثان

فــي المنظــور القريــب لذلــك ستســعى إلــى هدنــة طويلــة األمــد.
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ــذ خطــط  ــا مــن أجــل تنفي ــاء كورون ــار ووب ــة وقــف إطــاق الن ــة والدولي تســتغل األطــراف المحلي

ــي: ــى النحــو التال ــاء" عل ــة بالحــرب أو اكتســاب "شــرعية البق متعلق

الســعودية/ التحالــف: يعتقــد معظــم المراقبيــن أن الســعودية تريــد الخــروج مــن حــرب 	 
ــل  ــن تقب ــاالت ل ــن فــي كل الح ــه. لك ــاء الوج ــررًا لحفــظ م ــا مب ــاء كورون ــد فــي وب اليمــن، وتج

ــه الجديــد" فــي  الســعودية وجــود اتفــاق إلنهــاء الحــرب يؤســس للحوثييــن "تنظيــم حــزب الل

شــبه الجزيــرة العربيــة. قــد تعتبــر الســعودية الوبــاء العالمــي فرصــة لتحســين ســمعتها بســبب 

ــذي يســتمر بالســوء  ــة فــي الغــرب وال ــي تتعــرض لهــا صورتهــا الدولي ــة المســتمرة الت الحمل

منــذ ســنوات، ودفــع دواًل عديــدة إلــى وقــف بيعهــا األســلحة بســبب ضغــوط المنظمــات 

الحقوقيــة. ولذلــك قدمــت الســعودية مســاعدات للحكومــة اليمنيــة لمواجهــة وبــاء كورونــا]1[، 

ــار دوالر.  ــاء بنصــف ملي كمــا دعمــت جهــود منظمــة الصحــة العالميــة لمواجهــة تفشــي الوب

ــن  ــى اســتقبال الطــاب اليمنيي ــل فــي اليمــن بعــد موافقتهــا عل ــدور مماث تقــوم اإلمــارات ب

مــن الصيــن فــي مقــر الحجــر الصحــي لهــا، وظهــر عــدد مــن الطــاب فــي فيديوهــات يشــكرون 

ــة لتحســين ســمعتها داخــل اليمــن بعــد انكشــاف  ــاد، فــي محاول اإلمــارات ودورهــا فــي الب

ســجونها الســرية واســتهداف حلفائهــا فــي الحكومــة الشــرعية.

يتفــق 	  جنوبــا(:  االنتقالــي  المجلــس  شــماال/  )الحوثيــون  المســلحة  الميلشــيات 
الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات، علــى 

أن وبــاء كورونــا فرصــة جيــدة إليجــاد "شــرعية " يمكــن اكتســابها مــن "خــوف المواطنيــن 

مــن وصــول الفيــروس" والتحضيــر لمواجهتــه. حيــث قــام الحوثيــون فــي مناطــق ســيطرتهم 

ــم  ــروس، حيــث ت ــة صارمــة -ســيئة فــي نفــس الوقــت- لمواجهــة الفي بفــرض إجــراءات وقاي

دفــع النــاس إلــى البقــاء فــي المنــازل وإيقــاف األعمــال مــا أدى إلــى تضــرر آالف الموظفيــن 

الذيــن يمارســون عملهــم فــي المؤسســات والمصالــح الحكوميــة واألهليــة الخاضعة لســيطرة 

الحوثييــن، رغــم توقــف تســليم الرواتــب منــذ ســنوات. كمــا فــرض الحوثيــون جبايــات متعــددة 

علــى الشــركات والمؤسســات الخاصــة فــي معظــم مناطــق ســيطرتهم لمواجهــة الفيــروس 

بمــا فــي ذلــك شــركات اتصــاالت الهاتــف المحمــول.
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استغالل تفشي الوباء



 كمــا أكــد الحوثيــون أنهــم ســيقومون بتحويــل ماعــب كــرة القــدم والفنــادق إلــى مواقــع لعــاج 

المصابيــن المحتمليــن، متوقعيــن حــدوث أكثــر مــن مليوني إصابة في األســابيع األولى و70 ألف 

حالــة وفــاة]2[. كمــا أغلــق الحوثيــون حــدود المحافظــات الخاضعــة لســيطرتهم ومنعــوا اليمنييــن 

مــن االنتقــال مــن وإلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الشــرعية، وقامــوا باحتجــاز آالف 

ــدون  المســافرين فــي منطقــة "رداع" بمحافظــة البيضــاء فــي ظــروف إنســانية بالغــة الســوء، ب

االحتياجــات األساســية الرئيســية]3[. كمــا هــددت الجماعــة المســلحة بقصــف المعابــر الحدوديــة 

الدوليــة إذا اســتمرت الحكومــة الشــرعية بالســماح للمســافرين بالوصــول إلــى البــاد]4[. وعــادة مــا 

تزعــم الجماعــة أنهــا تملــك وحدهــا مختبــرًا لفحــص حــاالت االشــتباه بفيــروس كورونــا. ويعقــدون 

ــار قدرتهــم  ــون إظه ــاول الحوثي ــاء. يح ــة الوب ــم تشــكيلها لمواجه ــة ت ــًا باســم لجن مؤتمــرًا صحافي

للســكان والمجتمــع الدولــي إنهــم ســيبذلون طاقتهــم لمواجهــة الفيــروس فــي خطــوة إلكســاب 

أنفســهم الشــرعية.

األمــر نفســه متعلــق بالمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات، الــذي أعلــن عــن حظــر 

تجــوال جزئــي فــي محافظــات اليمــن الجنوبيــة، إلثبــات كونه ســلطة أمــر واقع -كالحوثييــن- يمكنه 

فــرض إجــراءات الوقايــة مــن الفيــروس. كمــا قــام المجلــس االنتقالــي بالســيطرة علــى ســيارات 

إســعاف ومســتلزمات طبيــة]5[، قدمتهــا منظمــة الصحــة العالميــة لمواجهــة تفشــي الوبــاء. 

وأوقــف المجلــس االنتقالــي العمــل بمستشــفى جــرى تخصيصــه مــن الحكومــة كمستشــفى حجــر 

صحــي]6[. تمكــن المجلــس االنتقالــي مــن إجــراء محادثــات مــع "مارتــن غريفيــث" المبعــوث الدولــي 

إلــى اليمــن لبحــث مواجهــة كورونــا بعــد أيــام مــن إعانــه حظــر التجــوال الجزئــي]7[.

الحكومــة اليمنيــة: تقــوم الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا بجهــود الوقايــة مــن فيــروس 	 
ــى  ــة والمطــارات وإيقــاف الرحــات مــن وإل ــئ البحري ــة والموان ــر البري ــا، باغــاق المعاب كورون

اليمــن حتــى إشــعار أخــر. وتعقــد لقــاءات وجهــود للحصــول علــى دعــم مــن الــدول والجهــات 

ــر  ــاء فــي المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرتها. وجــه وزي المانحــة لمواجهــة أي تفشــي للوب

واحــد علــى األقــل دعــوة للحوثييــن لتشــكيل لجنــة مشــتركة لمواجهــة الفيــروس]8[. لكــن يبــدو 

ــا]9[. ــة كورون ــاون لمواجه ــام للحكومــة برفــض التع ــون االته ــه الحوثي ــث وج ــا حي ــك صعب أن ذل
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فــي 25 مــارس/آذار 2020 دعــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش األطــراف 

المتحاربــة فــي اليمــن إلــى الوقــف الفــوري لألعمــال العدائيــة، والتركيــز علــى التوصــل إلــى تســوية 

ــفيروس  سياســية عــن طريــق التفــاوض، وبــذل قصــارى جهدهــا لمواجهــة االنتشــار المحتمــل لـ

كورونــا. وكان خطــاب غوتيريــش دعــوة واســعة لوقــف إطــاق النــار فــي معظــم مناطــق الصــراع 

لكنــه اختــار اليمــن مــن بيــن كل تلــك الــدول لعــدة أســباب متعلقــة باألســباب التــي ًذكــرت أعــاه 

والتــي قــّل وجودهــا فــي أزمــات أخــرى حــول العالــم. وتلقــت األطــراف اليمنيــة دعــوة "غوتيريــش" 

ــر مباشــرة لبحــث  ــم يحضــرا أي اجتماعــات مباشــرة أو غي ــان ل ــة، لكــن الطرف بالموافقــة المبدئي

الهدنــة المتوقعــة حتــى منتصــف ابريل/نيســان2020م.

وتــم تقديــم عــدة مبــادرات ومقترحــات مــن األمــم المتحــدة واألطــراف يمكــن اإلشــارة إليهــا علــى 

النحــو التالــي:

التحالــف والحكومــة: فــي 9 أبريل/نيســان2020، بعــد أقــل مــن أســبوعين مــن إرســال 	 
الحوثييــن صاروًخــا تــم اعتراضــه فــوق الريــاض ورد الســعوديون بأكبــر قصــف جــوي علــى 

صنعــاء منــذ ســنوات، أعلــن التحالــف عــن وقــف إطــاق نــار مــن جانــب واحــد لمــدة أســبوعين؛ 

وأكــدت الحكومــة الشــرعية التزامهــا بوقــف إطــاق النــار المنشــود علــى الرغــم مــن أن القــوات 

كانــت تتقــدم بســرعة فــي محافظــة "البيضــاء" )وســط البــاد( وتحــرز تقدمًا واضحــًا في منطقة 

"هيــان" السلســلة الجبليــة فــي "مديريــة صــرواح" غــرب مدينــة مــأرب. بينمــا لــم يوافــق 

الحوثيــون علــى الهدنــة واعتبــروه منــاورة "إعاميــة وعســكرية مــن التحالــف"]10[. اإلعــان مــن 

ــام  ــذ ع ــة من ــى وقــف األعمــال القتالي ــف عل ــا التحال ــي يوافــق فيه ــر األول الت ــف يعتب التحال

2016. وهــو أول وقــف إطــاق نــار مــن جانــب واحــد. علــى العكــس مــن ذلــك قــام الحوثيــون 

بتحشــيد المقاتليــن مــن مناطــق ســيطرتهم إلــى جبهــات الِقتــال فــي البيضــاء )وســط البــاد( 
ومــأرب )شــرق البــاد(]11[.
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فــي حيــن كانــت اســتراتيجية الحــرب فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2015 هــي الحفاظ 

علــى الضغــط العســكري حتــى االنتصــار أو إجبــار الحوثييــن علــى الجلــوس فــي طاولــة مفاوضــات 

واحــدة، إال أن أزمــة كرونــا والضغــط الدولــي وعوامــل أخــرى جعلــت مواقــف الريــاض تتجــه مؤخــًرا 

إلــى خيــارات متعــددة بينهــا الســعى للخــروج مــن الحــرب. ففــي أواخــر ينايــر / كانــون الثانــي، عندمــا 

اجتــاح الحوثيــون مديريــة نهــم )شــرق صنعــاء( وســيطروا عليهــا، وهــي منطقــة اســتراتيجية علــى 

مفتــرق طــرق محــوري )صنعاء/مأرب/الجــوف( ]12[، تشــير التقاريــر إلــى أن التحالــف لــم يفعــل شــيئًا 

لوقــف تقــدم الحوثييــن، عــاوة علــى ذلــك، أكــد وزيــر الخارجيــة الســعودي التــزام بــاده المســتمر 

بالحــوار مــع الحوثييــن بعــد الهجــوم. يشــير هــذا البيان إلى تحــول ملحوظ في اســتراتيجية المملكة، 

فعلــى الرغــم مــن غضــب الســعودية فــي وصــول الحوثييــن إلــى الحــدود وقيامهــا بضربــات جويــة 

إال أن أولويتهــا الحــوار مــع الحوثــي ال التقليــل مــن خســائر الشــرعية التــي تلقتهــا فــي نهــم بصنعــاء 

ومحافظــة الجــوف الحدوديــة ]13[.

اقتراحــات غريفيــث: بــدأ مكتــب المبعــوث األممــي تقديــم مقترحاتــه مــن أجــل هدنــة طويلــة 	 
ــا، توصــل إلــى اتفــاق ســام شــامل -كمــا يقــول  األمــد فــي البــاد لمواجهــة فيــروس كورون

"غريفيــث- وقــدم ثاثــة مقترحــات رئيســية: المقتــرح األول، يتمحــور حــول وقــف إطــاق 

ــار فــي عمــوم اليمــن، والمقتــرح الثانــي حــول أهــم التدابيــر اإلنســانية واالقتصاديــة التــي  النَّ

ــب  ــع روات ــي، ودف ــاء الدول ــح مطــار صنع ــن، وفت تتضمــن إطــاق ســراح الســجناء والمحتجزي

موظفــي القطــاع الحكومــي، وفتــح الطــرق الرئيســية، وضمــان رســو الســفن المحملة بالســلع 

ــا المقتــرح الثالــث فيخــص االســتئناف العاجــل للعمليــة  األساســية فــي موانــئ الحديــدة. أمَّ

ــه فــي القريــب العاجــل]15[. لكــن  السياســية]14[. يأمــل "غريفيــث" أن تتبنــى األطــراف مقترحات

آمــال غريفيــث كانــت قــد تحطمــت مــرارًا في اليمــن منذ توقيع "اتفاق ســتوكهولم" )ديســمبر/

كانــون األول2018( بيــن الحوثييــن والحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا. وتشــير فــي عناوينهــا إلــى 

المقترحــات الثاثــة الســابقة.
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مبــادرة الحوثييــن: قبــل ســاعات مــن إعــان التحالــف العربــي عــن هدنــة مــن طــرف واحــد 	 
لوقــف إطــاق النــار، قــال الحوثيــون إنهــم ســلموا "غريفيــث" مقتــرح الجماعــة لوقــف الحــرب 

ــا وقــف إطــاق  ــون بموجبه ــي ســيقبل الحوثي ــى الشــروط الت ــادرة عل ــاد تنــص المب فــي الب

النــار، وتقــوم وفــق ثاثــة فصــول أواًل: "إنهــاء الحــرب"، ثانيــًا: إنهــاء مــا أســموه "الحصــار]16[" 

والتدابيــر والمعالجــات االقتصاديــة واإلنســانية،  ثالثــًا: التوصل إلى تســوية سياســية من خال 

"العمليــة السياســية اليمنيــة". الوثيقــة تقــدم قائمــة بمــا تريــده "الجماعــة" للقبــول بوقــف 

إطــاق النــار فــي البــاد، كرغبــات خاصــة وتلقــي باللــوم والعــبء علــى التحالــف الــذي تقــوده 

الســعودية وتحملــه كل تكاليــف الحــرب، ويتكــرر العديــد مــن "المطالبــات" الحوثيــة القائمــة 

منــذ فتــرة طويلــة. وحاولــت األمــم المتحــدة التفــاوض علــى بعضهــا فــي تدابيــر ســابقة لبنــاء 

الثقــة، لكــن الوثيقــة الجديــدة ال تعطــي أي إشــارة إلــى حــل وســط محتمل. يشــير الفصل الثاني 

إلــى أمــر بالــغ األهميــة بطلــب الحوثييــن أن تفتــح قيــادة دول التحالــف اعتمــادًا مســتنديًا خاصــًا 

بصــرف المرتبــات لمــدة عشــر ســنوات قادمــة، حتــى تعافــي االقتصــاد اليمنــي. كمــا يشــترط 

الحوثيــون علــى دول التحالــف االلتــزام بتعويــض جميــع المتضرريــن مــن الحــرب وإعــادة اإلعمار 

وترميــم جميــع المبانــي التــي تضــررت مــن القتــال ]"وتعويــض كل مــن تــم قصــف منازلهــم 

ــح بشــأن مــا إذا كان ذلــك  ــل دول التحالــف أو مــن ينتســب إليهــا"[. وال يوجــد توضي مــن قب

يشــمل ضحايــا هجمــات الحوثييــن أو المبانــي التــي دمرهــا الحوثيــون. ووفقــًا لرؤيــة الحوثييــن، 

ســيكون التحالــف مســؤواًل عــن تعويــض مالكــي وعمــال المصانــع والشــركات والهيئــات 

والمنشــآت واألســواق والمطاعــم وغيرهــا، وكذلــك التــزام دول التحالــف بمعالجــة "اآلثــار 

المباشــرة وغيــر المباشــرة" التــي لحقــت بالمواطــن اليمنــي، وجبــر الضــرر، ودعــم االقتصــاد، 

ومعالجــة وتعويــض الجرحــى والمعاقيــن والمرضــى وأســر "الشــهداء" ممــن تــم اســتهدافهم 

ــًا  ــوا مســتعدين فع ــن كان ــف اآلخري ــإن الســعودية وأعضــاء التحال ــع، ف ــرب. وبالطب ــاء الح أثن

لدفــع مبالــغ كبيــرة إلعــادة اإلعمــار بعــد الحــرب، لكــن رؤيــة الحوثييــن لــم تعــط جديــة للســام 

والتفــرغ لمحاربــة كورونــا، بــل تدعــو بشــكل اســتفزازي إلــى آليــة تعويضــات تشــبه تلــك التــي 

قدمهــا صــدام حســين للكويــت بعــد غــزوه لهــا عــام ]17[1990.
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ثانيًا: التأثير على النظام الصحي والوضع اإلنساني في اليمن
مــن منظــور انتشــار الوبــاء فــي الــدول األخــرى يظهــر بوضــوح خطــره الكبيــر ، وتعتبــر اليمــن بيئــة 

منعشــة لـ"كورونــا" فاليمــن لديهــا كل النقــاط الجيــدة لتفشــيه بســرعة يكســر متوســط اإلصابــة 

ــارب مــن 30 مليونــا(، نظــام رعايــة صحيــة ســيء،  ــا يق ــدد ســكان كبيــر )م ــاة العالمــي: ع والوف

ســنوات حــرب مســتمرة أنهكــت الســكان ودفعتهــم إلــى أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم، وأصبــح 

ســكان البــاد غيــر قادريــن علــى إعالــة أنفســهم دون مســاعدة خارجيــة. حيــث يعتمــد 24.1 مليوًنــا 

علــى نــوع مــن المســاعدات، بينهــم 14.3 مليــون يمنــي بحاجــة ماســة إلــى المســاعدات]18[. بينهــم 

ماييــن علــى حافــة المجاعــة ومئــات اآلالف مــن األطفــال مصابــون بســوء التغذيــة، وســوء 

التغذيــة الحــاد، مــا يعنــي أن المناعــة الطبيعيــة التــي ُيعتمــد عليهــا لمواجهــة المــرض ال يمكــن 

التعويــل عليهــا فــي بلــد حــرب كاليمــن. وقــد تضــررت البــاد بالفعــل مــن ارتفــاع مســتويات ســوء 

التغذيــة وأمــراض وبائيــة مثــل الكوليــرا خــال ســنوات الحــرب، والتــي زادت بنســبة 132 فــي 

المائــة العــام الماضــي مقارنــة بعــام 2018 وأدت إلــى أكثــر مــن 56000 حالــة مشــتبه بهــا فــي 

األســابيع الســبعة األولــى مــن عــام ]19[ 2020. ومــن المرجــح أن يرتفــع الرقــم أكثــر بحلــول موســم 

األمطــار فــي اليمــن والتــي بــدأت مــع شــهر ابريل/نيســان]20[.



12

تقييم حالةتداعيات كورونا في اليمن.. حرب فوق الحرب

وأكــدت اليمــن أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا فــي 11 ابريل/نيســان2020 فــي محافظــة 

حضرمــوت جنــوب شــرق اليمــن، وأكبــر محافظــات البــاد. يعتقــد مســؤولو األمــم المتحــدة 

ومســؤولو اإلغاثــة أن الفيــروس انتشــر علــى األرجــح علــى نطــاق أوســع، وأن ارتفــاع اإلصابــات 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية يعــزز هــذه الشــكوك]21[.

ــا موجــود فــي اليمــن بســبب العــدد المحــدود  ــأن كورون ــم ب ــاك عل ومــن المحتمــل أال يكــون هن

مــن مختبــرات الفحــص والخــوف مــن اإلبــاغ. مــن المرجــح أن ينتشــر الفيــروس بيــن اليمنييــن 

قبــل أن تــدرك الســلطات أنــه موجــود فــي البــاد. ويتفاقــم انتشــار الفيــروس كمــا هــو الحــال فــي 

دول أخــرى، بســبب ظــروف المعيشــة الســيئة، ونقــص معــدات الحمايــة الشــخصية، والكثافــة 

الســكانية، وصعوبــة تطبيــق ســلوك النظافــة وثقافــة التباعــد االجتماعــي فــي مجتمــع يقــدس 

المقيــل الجماعــي ويتجــه إلــى أســواق القــات كل يــوم، مايجعــل إنفــاذ تدابيــر االحتــواء صعبــة.

ــة للبــاد خــال خمــس ســنوات مــن الصــراع، وتركــت 	  ــة التحتي البنيــة التحتيــة: ُدمــرت البني
القليــل مــن القــدرة علــى االســتجابة. ٪51 فقــط مــن المراكــز الصحيــة تعمــل بكامــل طاقتهــا، 

ــدء الحرب.كمــا يتوفــر عــدد محــدود مــن  ــل ب ــى قب ــا ضعيفــا حت ــك اليمــن نظامــا صحي ويمتل

ــرات خاصــة بفحــص  ــة مختب ــة الشــخصية وثاث ــة ومعــدات الحماي ــة والمعــدات الطبي األدوي

ــا )فــي صنعــاء، وعــدن، والمــكا(. المشــتبه إصابتهــم بفيــروس كورون

انشــغال المستشــفيات: عــاوة علــى أن النظــام الصحــي ســيء للغايــة فــإن المستشــفيات 	 
تعانــي مــن ضغــط بســبب األمــراض األخــرى مثــل "حمــى الضنــك" و"الماريــا" و"الكوليــرا"..

الــخ إضافــة إلــى الكثيــر مــن المصابيــن بســبب الحــرب ويشــغلون معظــم أســرة العنايــة المركزة 

ــًا وخصصــت  وغــرف العمليــات. وفــي نفــس الوقــت وحتــى فــي المراكــز التــي أنشــئت حديث

لمواجهــة الفيــروس فســتمتلئ فــي األيــام األولــى، وســيتم فتــح أقســام فــي المستشــفيات 

إلدخــال حــاالت أخــرى مصابــة، قــد يتســبب ذلــك فــي أن يقــرر المرضــى الذيــن يعانــون مــن 

أمــراض أخــرى عــدم زيــارة مرافــق الرعايــة الصحيــة خوًفــا مــن اإلصابــة بالفيــروس.

معوقات مواجهة الوباء
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كمــا أن األطبــاء والممرضيــن ال يثقــون باإلجــراءات أو بــاألدوات التــي ستســلم لهــم للوقايــة مــن 

انتقــال الفيــروس، وســيكون ذلــك معضلــة خطيــرة إذ أن األطبــاء -علــى ندرتهــم بســبب مغــادرة 

معظمهــم البــاد- ســيصابون بالوبــاء بســبب نقــص اإلمــدادات الطبيــة، مــا قــد يوقــف مواجهــة 

الفيــروس منــذ البدايــة .

االكتظــاظ فــي مخيمــات النــزوح: مــع تصعيــد النــزاع الحالــي والنــزوح واالزدحــام الســكاني 	 
يجعــل مــن الصعــب تنفيــذ تدابيــر الحمايــة )المباعــدة االجتماعيــة، وغســل اليديــن(. حيــث نــزح 

أكثــر مــن 3.6 مليــون شــخص منــذ بدايــة النــزاع، ويعيــش أكثــر مــن ثلثهــم فــي مخيمــات غيــر 

رســمية مكتظــة وتفتقــر إلــى الخدمــات العامــة وخدمــات الصــرف الصحــي، وأدوات النظافــة 

الشــخصية ويفشــل أي نظــام متعلــق بالتباعــد االجتماعــي]22[.

الوضــع المعيشــي: توقفــت الرواتــب الحكوميــة منــذ ســنوات، كمــا أن الحالــة المعيشــية 	 
فــي البــاد أصبحــت ســيئة يعيــش معظمهــم علــى األجــر اليومــي مثــل ُعمــال البنــاء، والبائعون 

المتجولــون، وســائقو المواصــات العامــة وهــؤالء اليســتطيعون الجلــوس فــي المنــزل ضمن 

إجــراءات الحظــر الشــخصي، ألنهــم ســيصبحون مخيريــن بيــن "المــوت بكورونــا أو المــوت 

جوعــًا"]23[.

التدابيــر الســلطوية: تقــوم الســلطات الحكوميــة اليمنيــة والحوثيــة -يضــاف لهمــا المجلــس 	 
االنتقالــي الجنوبــي- بإجــراءات متناقضــة ومتضاربــة، النعــدام التنســيق بيــن أطــراف الحــرب، 

حيــث تحــاول الصحــة العالميــة العمــل كقنــاة اتصــال.

عــدم الســيطرة علــى الحــدود: مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت الحكومــة لديهــا القــدرة علــى 	 
فــرض القيــود علــى الحــدود. وحتــى فــي حــال حــدوث ذلــك مــن المرجــح أن تســتمر شــبكات 

التهريــب غيــر الرســمية والهجــرة والنــزوح بفعــل الحــرب وبفعــل "اقتصــاد الحــرب" وإيجــاد طــرق 

ــة مــن أجــل  للتهريــب. تحــدث مســافرون أنهــم دفعــوا أمــواًل علــى الحــدود الســعودية اليمني

الوصــول إلــى البــاد، ودفعــوا أمــواًل أخــرى للمــرور مــن مناطــق احتجــاز الحوثييــن وصــواًل إلــى 

صنعــاء.
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إن العــزل الذاتــي الفعــال لجميــع األشــخاص المصابيــن غيــر محتمــل، نظــًرا ألن الناقــل ال يــدرك 
ــن  ــى أســبوعين. ومــن الصعــب فحــص كل العائدي ــروس لمــدة تصــل إل ــه مصــاب بالفي ــا أن غالًب
للبــاد أو تنفيــذ منطقــة عــزل جماعــي أو عــزل فــردي طوعيــا لنفــس المــدة النعــدام اإلمكانيــات 

ولتركيــز اليمنييــن علــى اولويــات الحصــول علــى لقمــة عيــش.
الدعايــة المعاديــة: يســتمر الحوثيــون -علــى وجــه التحديــد- فــي بــث الدعايــة ضمــن الحــرب 	 

الجماعــة  ســيطرة  مناطــق  فــي  الفيــروس  لتفشــي  تســعيان  والحكومــة  الســعودية  بــأن 
وتحميلهــم المســؤولية]24[. كمــا تتزايــد الدعايــة الحوثيــة المعاديــة للمســاعدات اإلنســانية حيــث 
ــام المجتمــع الدولــي علــى إدخــال الفيــروس إلــى اليمــن]25[. يواجــه العاملــون فــي المجــال  ُي
اإلنســاني ردة فعــل ســيئة فــي وســائل اإلعــام المحليــة ووســائل التواصــل االجتماعــي ممــا 
يتســبب فــي انخفــاض قبــول المجتمــع لهــم فــي حــال قــررت تلــك المنظمــات إرســال أطبــاء 
ــاء. كمــا  ــاد فــي ظــل انتشــار الوب ــة وإنســانية للب ــم مســاعدات طبي أو اســتمرارها فــي تقدي
أن فــرض الحوثيــون قيــودًا صارمــة علــى العمليــات اإلنســانية يجعــل مــن الصعــب تحــرك أي 
مــن العامليــن االنســانيين. فــي 16 ابريل/نيســان2020 وجــه الحوثيــون رســالة تتهــم منســقة 
الشــؤون اإلنســانية باألمــم المتحــدة ليــز غرانــدي بالتســتر علــى ثاثــة مصابيــن بالفيــروس 
وعلــى إثــر ذلــك حظــرت الجماعــة انتقــال العامليــن فــي مجــال اإلغاثــة مــن االنتقــال بيــن 
المحافظــات الخاضعــة لســيطرتهم]26[. هنــاك دعايــة أخــرى بشــأن الفيــروس تنتشــر مــن خالــه 
الشــائعات، وتشــير المؤشــرات األولية إلى أن أكثر من 300 شــائعة نشــطة تنتشــر على نطاق 
واســع]27[. هــذه الشــائعات تؤثــر علــى النــاس وتطغــى علــى المرافــق الصحيــة. إلــى جانــب أن 
عــدة مستشــفيات رفضــت اســتقبال المصابيــن بحــاالت الربــو. طفلــة فــي الرابعــة مــن عمرها، 
ُحرمــت مــن العــاج فــي عــدة مستشــفيات فــي عــدن ألنهــم اشــتبهوا فــي إصابتهــا بكورونــا، 
توفيــت الفتــاة وبعــد ذلــك تــم اإلبــاغ عــن أنهــا لــم تكــن مصابــة بالفيــروس]28[. توفــي مصــاب 
أخــرى بالربــو والســكر بعــد وصولــه إلــى مستشــفى الثــورة العــام فــي صنعــاء بعــد رفــض 
إســعافه. حالــة وفــاة أخــرى فــي صنعــاء توفــي شــخص فــي ســكنه الخــاص بعــد إصابتــه بالربــو 
ورفــض الجيــران الوصــول إليــه إلســعافه بعــد أيــام وصلــت وحــدة خاصــة شــكلها الحوثيــون 

لمواجهــة كورونــا كان الرجــل قــد فــارق الحيــاة]29[.
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ونتيجــة لــكل ذلــك تقــوم الســلطات فــي البــاد باللجــوء إلــى اإلجــراءات فــي محاولــة إلبطــاء أو 
منــع تفشــي الوبــاء، ضمــن إجــراءات الوقايــة مــن فيــروس كورونــا فرضتهــا دول المنطقــة بحظــر 
التجــول وإغــاق حدودهــا لمحاولــة احتــواء الفيــروس في مــارس/أذار2020. وفي الشــهر ذاته بدأت 
ــه.  ــي المســلحة خطــوات مبكــرة لمواجهت ــًا وجماعــة الحوث ــة المعتــرف بهــا دولي الحكومــة اليمني
حيــث أغلقــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دولًيــا الحــدود البريــة وأوقفــت الرحــات الجويــة مــن 
ــة رحــات "الرحمــة"  ــون الرحــات الجوي وإلــى مطــارات ســيئون وعــدن والمــكا. وأوقــف الحوثي
ــن بعــد أســابيع مــن بدئهــا، وفرضــت إجــراءات صارمــة علــى رحــات  إلجــاء المرضــى والمصابي
األمــم المتحــدة. وأغلقــت الجامعــات والمــدارس فــي جميــع المحافظــات، وأعلنــت الحكومــة 
وقــف صــاة الجمعــة فــي المســاجد، فيمــا أغلــق الحوثيــون الحــدود البريــة مــع المحافظــات 

الخاضعــة لســيطرة الحكومــة.

تملــك اليمــن بنيــة تحتيــة صحيــة ضعيفــة للغايــة، فعــاوة علــى أن البــاد تعمــل بنصــف طاقتهــا 
مــن المشــافي والمراكــز الصحيــة، فــا يوجــد فــي اليمــن مــا يكفــي مــن العامليــن الصحييــن 
المؤهليــن. ٪53 مــن المرافــق التشــغيلية ليــس لديهــا أطبــاء مقيميــن و ٪45 يفتقــرون إلــى 

المتخصصيــن.

مواجهة كرونا:
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هنــاك مــا يقــدر بعشــرة مــن العامليــن الصحييــن لــكل 10000 شــخص فــي اليمــن، أقــل بكثيــر 

مــن الحــد األدنــى القياســي لمنظمــة الصحــة العالميــة البالــغ 41 لــكل 10000.]30[ إلــى جانــب 

تعطــل عــدد كبيــر مــن المعــدات الصحيــة وتوقــف الكثيــر مــن العامليــن الصحييــن الذيــن لــم 

يتلقــوا رواتبهــم منــذ أعــوام، يقــول الحوثيــون إن %93 مــن المعــدات الصحيــة فــي البــاد ال 

يمكنهــا العمــل. لمواجهــة الفيــروس تحتــاج الســلطات الصحيــة فــي المــدن الرئيســية-على األقــل- 

إلــى مختبــر واحــد متخصــص بالفيــروس، لكــن حتــى نهايــة مــارس/أذار 2020 توجــد ثاثــة مرافــق 

)صنعــاء وعــدن والمــكا( تحــت إشــراف الصحــة العالميــة التــي زودت المراكــز الثاثــة بمئــات مــن 

محاليــل الفحــص ، وســتحتاج إلــى عشــرات اآلالف خــال األســابيع القليلــة المقبلــة، ومثلهــا مــن 

األســرة وأنابيــب األكســجين. تفتقــر البــاد إلــى ميــاه الشــرب النظيفــة، وأنظمــة صــرف صحــي 

تعمــل بانتظــام مــا يســبب مشــكلة كبيــرة متعلقــة بالنظافــة الشــخصية التــي يمكنهــا الحــد مــن 

تفشــي الوبــاء. لذلــك ال يــزال هنــاك الكثيــر مــن األمــور لاســتعداد لمواجهــة الجائحــة.

ــا  ــروس كورون ــة الشــخصية مــن في ــا مــن معــدات الحماي ــًا مخزون ــرض أن اليمــن تملــك حالي يفت

لكنهــا لــن تكــون كافيــة مطلقــًا. كمــا أن مــن الصعــب فــي الوقــت الحالــي العثــور علــى الماســحات 

وأجهــزة قيــاس الحــرارة وأجهــزة االكســجين وإجــراءات الوقايــة األخــرى، إذ أن معظــم هــذا المخــزون 

فــي الســوق اليمنــي تســرب الــى الخــارج فــي صفقــات عبــر الســوق الســوداء رغــم أن البــاد تفتقــر 

ــى مــع وجــود مســاعدة بســبب انعــدام وجــود  ــى النظــام الصحــي حت ــد الضغــط عل ــا]31[. يتزاي له

ســلطات حقيقيــة قــادرة علــى الحفــاظ علــى المعــدات الطبيــة التــي ســيتم منحهــا إذا تمكنــت تلــك 

المنظمــات الدوليــة مــن شــراء أجهــزة مــن خــارج البــاد )نتيجــة الطلــب المتزايــد( إذ أن المليشــيات 

المســلحة ســتبيعها لــدول أخــرى.

انهــار اقتصــاد البــاد خــال ســنوات الحــرب، حســب تقديــرات رســمية فــإن اليمــن خســر خمســين 

ــي  ــى أن إجمال ــي إل ــك الدول ــرات البن ــار دوالر خــال ســنوات الحــرب )2019-2015(]32[. تقدي ملي

ــام  ــع األول مــن ع ــي الرب ــام 2014. وف ــذ ع ــو %50 من ــد انكمــش بنح ــي لليمــن ق ــج المحل النات

،2020

ثالثًا: الوضع االقتصادي
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تشــير التوقعــات االقتصاديــة إلــى أن ظــروف االقتصــاد الكلــي مــن المرجــح أن تســتمر فــي 

التدهــور]33[.

 يصعــب علــى الســلطات والباحثيــن تقديــر حجــم خســائر االقتصــاد فــي ظــل الوضــع الحالــي 

للحــرب ونشــاط اقتصــاد الحــرب المــوازي الــذي يبــدو محــركًا لاقتصــاد فــي البــاد بشــكل كبيــر. 

ــدة مجــاالت ســتتأثر  ــاك ع ــإن هن ــة فــي أوقــات ومناطــق متعــددة ف لكــن حســب دراســة األوبئ

ــر.  بشــكل كبي

تعيــش البــاد حربــًا منــذ ســنوات أثــرت بالفعــل علــى األمــن الغذائــي والتموينــي للبــاد التــي 

تعتمــد علــى %90-80 مــن احتياجاتهــا علــى الــواردات. وقــد تفاقــم وضــع األمــن الغذائــي بســبب 

ــن هــم فــي حاجــة ماســة للمســاعدة  ــى األشــخاص الذي عــدم وصــول المســاعدات اإلنســانية إل

ــل. ــل حيــث أن بعــض المانحيــن ســيوقفون التموي ــة، ونقــص التموي الغذائي

ســتؤثر أزمــة تفشــي وبــاء كورونــا حــول العالــم، علــى اليمــن بشــكل كبيــر علــى المــدى الطويــل فــي 

عاقــة طرديــة بمــدى اختــاف تأثيــر كورونــا علــى ساســل التوريــد واألســواق الماليــة بيــن البلــدان. 

وبالتالــي يمكــن أن تــؤدي اضطرابــات ساســل التوريــد الخارجيــة التــي تبــدأ فــي حقــول القمــح فــي 

ــرًا علــى "األمــن الغذائــي"  ــر فــي الــواردات مؤث ــا، مــن بيــن أماكــن أخــرى، إلــى نقــص كبي أوكراني

للــدول الفقيــرة مثــل اليمــن. إذ أن مســتويات الديــون الســيادية المرتفعــة ســتعيق قــدرة الحكومــة 

علــى القيــام باإلنفــاق علــى التحفيــز الــذي ســيكون ضروريــًا للحفــاظ علــى االقتصــاد خــال األشــهر 

ــل مــن  ــى تموي والســنوات المزعجــة القادمــة]34[. فــي نفــس الوقــت مــن الصعــب الحصــول عل

ــة -عــدا جهــود اإلعمــار- بســبب الركــود االقتصــادي وتراجــع أســعار النفــط. كمــا  ــدول الخليجي ال

ــار ســلبية طويلــة المــدى علــى النمــو االقتصــادي  تشــير األبحــاث حــول األوبئــة الســابقة إلــى آث

ــرة كمــا كان الحــال مــع أزمــة إيبــوال]35[. ضــاف لهــا الخســائر المتعلقــة بالقطاعــات  للــدول الفقي

ــر مــن 54%  ــا أكث ــي يعمــل به ــد األســماك، الت ــث تعرضــت قطاعــات الزراعــة وصي األخــرى، حي

مــن القــوى العاملــة بالمناطــق الريفيــة، لقيــود شــديدة مــن جــراء نقــص المدخــرات الزراعيــة مثــل 

األعــاف والســلع األساســية األخــرى]36[.

 األمن الغذائي:
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ومــن بيــن التهديــدات قصيــرة المــدى مخاطــر النقــص وانخفــاض اإلنتــاج وزيــادة األســعار وفقــدان 

الدخــل. ومــن المرجــح أن ترتفــع أســعار المــواد الغذائيــة والمــواد األساســية األخــرى مــع ارتفــاع 

الطلــب وتزايــد تقييــد حركــة الســلع علــى المســتويات المحليــة. فاألســر ذات الدخــل المنخفــض 

غيــر قــادرة علــى تخزيــن الســلع للحجــر الصحــي أو للعــزل الذاتــي. تحــدث عشــرات مــن العمــال فــي 

صنعــاء وعــدن أنهــم لــن يكونــوا قادريــن علــى تــرك أعمالهــم ذات األجــر اليومــي فــي فــي المصانــع 

والشــركات ألن ذلــك ســيكون بمثابــة َقتــل بطــيء لهــم ولعائاتهــم]37[.

ولــم تتوقــف الموانــئ اليمنيــة البحريــة والبريــة عــن الســماح لحركــة التجــارة بالمــرور إلــى البــاد إذ 

مــن الصعــب وقــف هــذه الحركــة نظــرًا لحاجــة البــاد التــي ســتزيد الفتــرة القادمــة، علــى الرغــم 

مــن مخاطــر محتملــة لتفشــي الفيــروس فــي البــاد عبــر هــذه المنافــذ. وفــي نفــس الوقــت يواجــه 

لكنهــم يواجهــون تكاليــف وتحديــات أكبــر فــي توزيــع الــواردات فــي جميــع أنحــاء البــاد. حيــث تغلــق 

األســواق والمحــات التجاريــة والشــركات المحليــة فــي محاولــة للســيطرة علــى االنتشــار، ممــا 

يؤثــر ســلًبا علــى ســبل عيــش اليمنييــن فــي االقتصــاد المتعثــر ويزيــد مــن انعــدام األمــن الغذائــي.

تفــرض الحكومــة اليمنيــة والحوثيــون والمجلــس االنتقالــي إجــراءات متناقضــة تزيــد مــن تقييــد 

الحركــة بيــن شــمال البــاد وجنوبهــا ويحــاول كل طــرف فــرض الســيطرة علــى الســكان واالقتصــاد 

فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته]38[، أدى ذلــك إلــى نشــوء اقتصاديــن موازييــن وقيمتــان للعملة 

اليمنيــة بعــد أن أوقــف الحوثيــون تــداول العملــة مــن الطبعــة الجديــدة فــي المناطــق الخاضعــة 

لســيطرتهم. دفــع ذلــك إلــى ارتفــاع قيمــة رســوم الحــواالت بيــن المناطــق إلــى أكثــر مــن 10% 

مــن المبلــغ الــذي يجــري تحويلــه]39[. كان االنخفــاض الســريع وغيــر المنضبــط للعملة عامًا رئيســيًا 

فــي دفــع اليمــن إلــى حافــة المجاعــة، قبــل 18 شــهًرا. ويحــذر البنــك الدولــي مــن اســتمرار خطــر 

مماثــل النهيــار العملــة اليــوم]40[.

تراجع األعمال:
كمــا فــي معظــم الحــاالت المتعلقــة بانتشــار األوبئــة، ســتنعش فــي البــاد خدمتــي االتصــاالت 

واالنترنــت، مــع لجــوء بعــض الشــركات إلــى تقليــل عــدد الموظفيــن والعمــل مــن المنــزل.
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كمــا زاد الطلــب بشــكل كبيــر علــى "المعقمــات والمطهــرات" و"المنظفــات" أدى ذلــك إلــى 
ارتفــاع يصــل إلــى %700 فــي أســعار الكمامــات والمعقمــات- وســاعد إعــادة فتــح مصنــع الغــزل 
والنســيج فــي صنعــاء إلنتــاج الكمامــات فــي تزويــد الســوق وتجنــب حالــة الهلــع التــي صاحبــت 
بدايــة اإلجــراءات الســلطوية لمنــع تفشــي الوبــاء. لكــن مــع ذلــك يبيــع الحوثيــون تلــك الكمامــات 

بســعر مضاعــف وتخــدم اإليــرادات مجهــودات الحــرب.
ــروس  ــرة ومتوســطة تعانــي بفعــل مخــاوف تفشــي الفي ــدأت مشــاريع صغي ــه ب فــي الوقــت ذات
مثــل المطاعــم والمخابــز مــن تراجــع كبيــر فــي الطلــب. تحــدث ثاثــة مــن ُمــاك المطاعــم وثاثــة 
مــن المخابــز والحلويــات فــي صنعــاء أن الطلــب تراجــع بيــن )%62-50( خــال مــارس/أذار 2020م، 
يعــود الســبب بدرجــة أساســية -حســب مــا يعتقــدون- إلــى توقــف الموظفيــن عــن العمــل وتوقــف 
المــدارس، إضافــة إلــى مخــاوف المجتمــع مــن انتشــار الوبــاء عبــر األكل أو األكيــاس الباســتيكية 

التــي يجــري حملهــا.
ســتضطر شــركات ومصانــع إلــى اإلغــاق فــي حــال تفشــى الوبــاء. قــال ثاثــة مــن رؤســاء شــركات 
واثنيــن مــن مــدراء المصانــع فــي صنعــاء وتعــز إنهــم ســيتوقفون فــي حالــة تفشــى الوبــاء أو تراجــع 
الطلــب وتوقــف االســتيراد. رؤســاء الشــركات وُمــاك المطاعــم والمخابــز ومديــر مصنــع واحــد 
قالــوا إنــه وفــي حــال اســتمر الوضــع حتــى نهايــة ابريل/نيســان 2020 ســيقومون بفــرض "أن 
تكــون اإلجــازة الســنوية للموظفيــن خــال فتــرة الركــود" أو ســيتم منــح إجــازات مفتوحــة بــدون 
راتــب للموظفيــن. مديــر مصنــع واحــد فــي تعــز قــال إن "مجلــس اإلدارة" أقــرَّ تســليم رواتــب 
ــي أن معظــم  ــا يعن ــروس]41[. م ــة توقــف العمــل بســبب تفشــي الفي ــي حال ــى ف ــن حت الموظفي
الشــركات والمصانــع ســتغلق أبوابهــا وســيجد مئــات اآلالف مــن العامليــن وأســرهم دون دخــل 

خــال فتــرة تفشــي الفيــروس.
قطــاع آخــر تأثــر وهــو قطــاع النقــل بســبب إجــراءات الحظــر علــى التنقــل، خاصــة شــركات الطيــران 
اليمنيــة التــي توقفــت اغلــب رحاتهــا مــن إلــى اليمــن واالكتفــاء بتشــغيل رحــات إجــاء للعالقيــن 
مــن المواطنيــن اليمنييــن فــي الخــارج. وقطــاع النقــل بيــن المحافظــات بســبب اإلجــراءات التــي 
فرضتهــا جماعــة الحوثــي. والتــي يمكــن أن تتزايــد تلــك اإلجــراءات بشــكل كبيــر فــي حــال تفشــى 

الفيــروس.
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العمالة المهاجرة:

 انخفاض انتاج النفط:

مــن المرجــح أن يواجــه العمــال اليمنيــون المهاجــرون فــي الخــارج تحديــات فــي تأميــن الدخــل، ممــا 

يقلــل بشــكل أكبــر مــن تدفــق التحويــات إلــى اليمــن؛ وهــي مصــدر دخــل أساســي لمئــات اآلالف 

مــن األســر اليمنيــة المحاصــرة فــي الحــرب. يتفــق معظــم المغتربيــن الذيــن توقفــوا عــن أعمالهــم 

-يعملــون فــي مؤسســات ومشــاريع صغيــرة ومتوســطة فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي 

ــروس إنهــم "ال يســتطيعون العمــل،  ــن بســبب تفشــي الفي ــراب اليمنيي ــد األول الغت ــر البل تعتب

وأن أعمالهــم توقفــت دون رواتــب عــدا وجبــات الطعــام، ولــن يســتطيعوا إرســال األمــوال إلــى 

عائاتهــم فــي اليمــن". بعــض ُمــاك العقــارات فــي الســعودية قامــوا بإعفائهــم مــن دفــع إيجارات 

فيمــا آخــرون رفضــوا ذلــك، مــا ســيضعهم فــي وضــع ســيء للغايــة]42[.

حســب تقريــر البنــك الدولــي )2019( فــإن تحويــات المغتربيــن إلــى اليمــن هــي المصــدر األول 

ــن  ــام 2018، بانخفــاض %34 ع ــار دوالر( ع ــث بلغــت )2.9 ملي ــاد حي ــة فــي الب ــة الصعب للعمل

عــام 2017]43[. ويعــزوا ذلــك إلــى "إجــراءات توطيــن الوظائــف فــي الســعودية وفــرض رســوم 

إقامــة". لكــن مــع ذلــك مــا زالــت تحويــات المغتربيــن تمثــل أكثــر مــن %12 مــن الناتــج المحلــي. 

ومــن المتوقــع أن تنخفــض تحويــات المغتربيــن خــال أشــهر األزمــة إلــى 70 % حســب تقديــرات 

األمــم المتحــدة]44[، مــا يضــع البــاد فــي منطقــة مجهولــة قــد تندفــع بســرعة نحــو المجاعــة. 

فذلــك ســيؤثر علــى العائــات بشــكل مباشــر، كمــا ســيؤثر علــى قيمــة العملــة اليمنيــة ويدفعهــا 

إلــى االنهيــار مجــددًا.

يعمــل إنتــاج النفــط بمعــدالت تقــارب %10 ممــا كان عليــه قبــل الحــرب، كمــا يتــم تعليــق 

الصــادرات النفطيــة بســبب حالــة االحتقــان المتواصــل بيــن الحكومــة اليمنيــة ودولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة. تشــير تقديــرات غيــر رســمية، إلــى أن اليمــن خســر مــا يزيــد عــن خمســة مليــارات 

دوالر مباشــرة، كان مــن الممكــن أن تضــخ إلــى خزينــة الدولــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة 

جــراء توقــف تصديــر النفــط والغــاز.
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خفض المساعدات:

وغــادرت اليمــن مطلــع 2015 نحــو 10 شــركات عالميــة مســتثمرة فــي قطــاع النفــط والغــاز 

وتوقفــت عشــرات الشــركات المحليــة العاملــة فــي هــذا القطــاع وقطاعــات اقتصاديــة أخــرى]45[. 

تخطــط اليمــن إلــى تصديــر 30 مليــون برميــل نفــط خــال 2020]46[، بارتفــاع عــن 2019 حيــث 

صــدرت حوالــى 17.5مليــون برميــل نفــط. لكــن تراجــع أســعار النفــط العالمــي ووصــول ســعر 

إيــرادات  بالحصــول علــى  الحكومــة  22-20 دوالرًا" ســيؤثر علــى خطــط  بيــن  النفــط  "برميــل 

لتقليــص العجــز. وبهــذه القيمــة للبرميــل ســيتفاقم عجــز الموازنــة اليمنيــة وعلــى قــدرة الحكومــة 

علــى دفــع مرتبــات الموظفيــن فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها. ويؤثــر علــى قيمــة العملــة 

التــي ستشــهد انخفاضــًا فــي قيمتهــا مــع تراجــع مصــادر التمويــل الرئيســية )حــواالت المغتربيــن، 

صــادرات النفــط، خفــض المســاعدات(. ســيؤثر ذلــك -أيضــًا- علــى توفيــر البنــك المركــزي اليمنــي 

ــي تضخــم  ــة مــن احتياجــات االســتيراد مــا يعن ــة األجنبي ــره الحكومــة الشــرعية- للعمل ــذي تدي -ال

أكبــر فــي قيمــة الســلع وضغــط علــى القطــاع المصرفــي الــذي ســيكون بحــال ســيئة بفعــل تراجــع 

مصــادر التمويــل الرئيســية.

تفاقمــت األزمــة اإلنســانية عــام2019 حيــث فــرض الحوثيــون متطلبــات خاصــة وغيــر متوقعــة 

أي مشــروع،  موازنــة  مــن   2% مثــل ضريبــة  مــدار2019،  علــى  اإلنســانية  المنظمــات  علــى 

ــا  وقيــود التأشــيرة وتأخــر الموافقــة علــى المشــاريع، ممــا يجعــل تنفيــذ البرامــج اإلنســانية صعًب

فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم. تراجــع الحوثيــون عــن الضريبــة مطلــع 2020 بعــد أن هــدد 

المانحــون والمنظمــات الدوليــة بوقــف المســاعدات إلــى اليمــن.  لكــن الواليــات المتحد اســتمرت 

ــر مــن 700  ــات المتحــدة أكث ــن- قدمــت الوالي ــل فــي مناطــق الحوثيي فــي خطــط وقــف التموي

مليــون دوالر كمســاعدات لليمــن عــام -2019 تشــير بعــض التقديــرات إلــى أن الواليــات المتحــدة 

ســتوقف أكثــر مــن 200 مليــون دوالر. تقــول التقاريــر إن التخفيضــات األمريكيــة يمكن أن تزيد من 

ســوء االســتجابة الدوليــة للكوليــرا: “يقــال أن أنشــطة االســتجابة للكوليــرا المخطــط لهــا ســتتوقف 

ــات المتحــدة بتجميــد  ــدة بســبب قــرار الوالي ــو 2020 فــي إب وتعــز والحدي مــن مــارس إلــى يوني
التمويــل مــن أبريل/نيســان 2020 ، مــا لــم يســمح الحوثيــون رفــع القيــود علــى المســاعدات."]47[
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 األمــم المتحــدة تحدثــت عــن وقــف 31 برنامجــًا مــن أصــل 41 برنامجــًا للمســاعدات فــي اليمــن إذا 

لــم تتلقــى التمويــل، تقــدر األمــم المتحــدة أنهــا بحاجــة إلــى 900 مليــون دوالر حتــى نهايــة يوليــو/

تمــوز2020. وتقديــم التمويــل اإلنســاني لليمــن ليــس ملزمــًا، وفــي ظــل تفشــي فيــروس كورونــا 

ــات اإلنســانية فــي اليمــن قــد  ــل العملي ــي تعهــدت بتموي ــدان الت والركــود االقتصــادي فــي البل

تمتنــع عــن تمويــل تلــك البرامــج. وهــذا يعنــي أن مــا يصــل إلــى مليــون نــازح لــن يتلقــوا اإلمــدادات 

األساســية - بمــا فــي ذلــك مــواد النظافــة التــي تســاعد علــى الحمايــة مــن أمــراض مثــل الكوليــرا 

وكورنــا. كمــا ســيتم قطــع برامــج التغذيــة، ممــا ســيؤثر علــى 260 ألــف طفــل يعانــون مــن ســوء 

التغذيــة الحــاد و 2 مليــون طفــل يعانــون مــن ســوء التغذيــة المتوســط. ســيؤدي إلــى إضعــاف 

ــرا  ــا والكولي ــة بـــ كورون ــر عرضــة لإلصاب أجهــزة المناعــة لــدى هــؤالء األطفــال، ممــا يجعلهــم أكث

وغيرهــا مــن األمــراض واألوبئــة. كمــا أن مــن المرجــح أن يجــد األشــخاص الذيــن يصابــون بكورونــا 

ــة مــن الخدمــات  ــة أن 80 فــي المائ ــادات أقــل لمســاعدتهم. وتقــدر منظمــة الصحــة العالمي عي

الصحيــة المقدمــة إلــى اليمــن يمكــن أن تتوقــف فــي نهايــة أبريــل / نيســان 2020. مــا يعنــي 

حــل الفــرق الصحيــة المحليــة التــي كانــت ضروريــة فــي الكشــف عــن تفشــي األمــراض الســابقة 

واحتواءهــا. وتتعاظــم الحاجــة إلــى تلــك الِفــرق لمواجهــة وبــاء كورونــا، إضافــة إلــى مواجهــة خطــر 

انتعــاش وبــاء كورونــا مــع موســم األمطــار]48[.
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1 - فــي السياســة والحــرب، ال تحتــاج اليمــن هدنــة مؤقتــة فقــط بــل تحتــاج إلــى توقــف 
كامــل للحــرب، لكــن طالمــا هنــاك عــدو مشــترك ) كرونــا( يهــدد جميــع اليمنييــن، باالمــكان البنــاء 
علــى هدنــة مؤقتــة لعــدة أشــهر للتفــرغ لمواجهتــه ومواجهــة تداعياتــه الكارثيــة المتوقعــة، كمــا 
ــازالت بيــن أطــراف الحــرب- للوصــول إلــى صيغــة نهائيــة  هــي فرصــة - هــذا لــن يتحقــق إال بتن
تحــدد األولويــة للخدمــات الصحيــة والتنميــة االقتصاديــة مــن خــال لجــان متخصصــة مشــتركة 
تديــر تلــك الملفــات، واألولويــة للجــان برلمانيــة مــع تشــكيل مكاتــب دعــم فنــي ولوجســتي لهــا، 
وربــط ذلــك بغرفــة عمليــات مشــتركة مــع دول الخليــج الداعمــة ومــع المنظمــات المانحــة خاصــة 

األمــم المتحــدة.  
2 - للتقليــل مــن التداعيــات الصحيــة : يجــب أن تقــوم الســلطات فــي مناطــق ســيطرتها 
بتحديــث بروتوكــوالت الوقايــة مــن العــدوى واحتوائهــا، مــع مراعــات االلتــزام علــى المســتوى 
الوطنــي بتحديثــات إجــراءات الوقايــة الدوليــة مــن الفيــروس واتباعهــا بدقــة علــى جميــع مســتويات 
ــة المحــددة  ــادات الخارجيــة. واإلحال ــز علــى أقســام الطــوارئ والعي الخدمــات الصحيــة. مــع التركي
لمــن يشــتبه إصابتهــم بفيــروس كورونــا ضمــن نظــام مراقبــة صــارم لألمــراض الحاليــة، واإلبــاغ 

علــى الفــور.
مــن األولويــة تحييــد المجــال الصحــي بيــن أطــراف الصــراع والبــدء بصــرف رواتــب موظفــي 
القطاعــات الصحيــة وتحســين خدمــات المستشــفيات الحكوميــة، وعمــل مخيمــات حجــر صحــي 
فــي كل محافظــة مــع فتــح بــاب التطــوع لطــاب كليــة الطــب والتمريــض والعامليــن فــي المجــال 
الصحــي واســتقبال حتــى األطبــاء واالخصائييــن مــن خــارج اليمــن، وباالمــكان االتفــاق علــى إنشــاء 
جهــة محايــدة لهــا مكتــب رصــد وبائــي فــي كل محافظــة وفــرق عمــل لمكافحــة الجائحــة، وليكــن 
ــم ترشــيحه مــن كل  ــق استشــاري يمنــي متخصــص يت ــة مــع فري ــره منظمــة الصحــة العالمي تدي
األطــراف. يفتــح مجــال التبرعــات للتجــار ورجــال األعمــال ومنظمــات اإلغاثــة والعمــل الخيــري 
إلــى جانــب دعــم منظمــة الصحــة العالميــة والمنظمــات الدوليــة لتوفيــر أجهــزة فحــص الحمــض 
النــووي لفيــروس كرونــا وتوفيــر أجهــزة التنفــس الصناعــي وأدوات الســامة للعامليــن في المجال 

الصحــي.

توصيات:
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يحتــاج اليمنيــون إلــى فتــح معامــل متعــددة فــي كل محافظــة لصناعة أدوات الســامة الشــخصية 

وفــق المعاييــر العالميــة خاصــة الكمامــات والمعقمــات، كمــا يحتــاج اليمنيــون إلــى توعيــة فعالــة 

حــول كيفيــة تجنــب اإلصابــة بالفيــروس ومنــع انتشــاره وعــدم االنجــرار لإلشــاعات حــول المــرض.

ــات  ــر مرتب ــة لألمــن الغذائــي مــن خــال توفي 3 - فــي الجانــب االقتصــادي: تكــون األولوي
موظفــي الدولــة وتأميــن المــواد الغذائيــة والصحيــة، وفــرض رقابــة علــى أســواق المــواد الصحيــة 

وردم الثقــوب الســوداء التــي تلتهــم المــال العــام مثــل مشــتريات المشــتقات النفطيــة عبــر 

تشــغيل مصافــي عــدن وتشــغيل المحطــة الغازيــة فــي مــارب كمرحلــة أولــى، وإعــادة انتــاج النفــط 

والغــاز ومحاربــة اقتصــاد الحــرب ومكافحــة الفســاد مــن خــال لجــان مشــتركة بيــن أطــراف الحــرب 

وباشــراف أممــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بإيــرادات الدولــة مثــل النفــط والجمــارك والضرائــب والتأكد 

مــن توريدهــا بشــكل كامــل إلــى البنــك المركــزي اليمنــي، ودعــوة كل المنظمــات الدوليــة بمــا فيها 

منظمــات االمــم المتحــدة مــن نقــل ارصدتهــا فــي البنــوك الخارجيــة مــن أمــوال المنــح المقدمــة 

لليمــن وإيــداع هــذه االمــوال فــي البنــك المركــزي اليمنــي والمصارفــة عبــره لتحســين وضــع الريــال 

اليمنــي أمــام بقيــة العمــات. والتعامــل بالعملــة الجديــدة فــي شــراء الغــاز المنزلــي ودفــع قيمــة 

االعتمــادات المســتندية بهــا ايضــا، مقابــل ضــخ الرواتــب للموظفيــن فــي عمــوم الجمهوريــة 

بالعملــة الجديــدة للتخلــص مــن األزمــة والعواقــب الســلبية التــي خلقتهــا إجــراءات منــع العملــة 

الجديــدة فــي مناطــق الحوثييــن.
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المراجع:
https://aawsat.com/home/article/2196131/%D8%A5% 1[ إمــدادات ســعودية اســتباقية تصــل إلــى عــدن[

D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%A

F%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8

%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86

ــًا يــوم 4/4/2020 شــوهد فــي  ]2[ خطــاب مســؤول حوثــي باســم الحوثييــن فــي برلمــان صنعــاء غيــر المعتــرف بــه دولي

https://www.youtube.com/watch?v=JiXa7oh1fSg علــى:   18/4/2020

Health Hazards Confront Yemenis Held in ‘Quarantine’ by Houthis in Al-Bayda https://  ]3[

aawsat.com/english/home/article/2193251/health-hazards-confront-yemenis-held-

%E2%80%98quarantine%E2%80%99-houthis-al-bayda

https://debriefer.net/news-16358.html 4[ الحوثيون يهددون بقصف المنافذ اذا لم تغلقها الحكومة اليمنية[

]5[ مســلحون تابعــون لـ"االنتقالــي" يقتحمــون مينــاء عــدن وينهبــون 9 ســيارات إســعاف قدمتهــا منظمــة الصحــة العالمية 

https://almasdaronline.com/articles/179774  لمواجهة كورونا

]6[ قيــادي فــي المجلــس االنتقالــي يوقــف أعمــال إنشــاء محجــر صحــي لفيــروس كورونــا بمستشــفى "األمــل" غربــي عــدن 

https://almasdaronline.com/articles/179421

https://ea-news.net/arabicworld/5627 ”7[ الزبيــدي وغريفيــث يبحثــان حــل األزمــة اليمنيــة ومكافحــة “كورونــا[

2/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D

8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%

A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85

]8[ وزير في حكومة هادي يدعو إلى توحيد جهود مواجهة وباء كورونا مع الحوثيين

https://almahrahpost.com/news/15743

]9[ خطاب مسؤول حوثي باسم الحوثيين في برلمان صنعاء غير المعترف به دوليًا، مصدر سابق.

Health workers' worst fears confirmed as Covid-19 reaches war-torn Yemen https://www.  ]10[

theguardian.com/world/2020/apr/10/yemen-confirms-first-coronavirus-case-war-torn-country

http://www. "11[ اليــوم الثالــث مــن الهدنــة فــي اليمــن.. الحوثيــون يحشــدون المقاتليــن مــع غيــاب "طيــران التحالــف[

yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/36848

ــاد للدراســات  ــز أبع ــر مرك ــن ، تقري ــن الســعودية والحوثيي ]12[ حــرب الحــدود والنفــط.. تحســين شــروط المفاوضــات بي

3/3/2020

https://abaadstudies.org/news-59832.html :عربي

English : https://abaadstudies.org/news-59833.html
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]13[ دبلوماسي خليجي تحدث لباحث في مركز أبعاد في 2/4/2020 عبر الهاتف.

https:// عليهــا:  االطــاع  يمكــن   16/4/2020 يــوم  األمــن  لمجلــس  جلســة  فــي  غريفيــث  خطــاب   ]14[

osesgy.unmiss ions.org/ar /%D8%A5%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%

80%D9%80%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8

% D 8 % B 9 % D 9 % 8 8 % D 8 % A B - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A E % D 8 % A 7 % D 8 % B 5 -

% D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 3 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 -

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 -

% D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 3 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 5 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D

9 % 8 5 % D 8 % A A % D 8 % A D % D 8 % A F % D 8 % A 9 - % D 8 % A 5 % D 9 % 8 4 % D 9 -

% 8 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 -

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A F -

% D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % A A % D 9 % 8 6 -

%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%84%D9%-

89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-0

]15[ المصدر السابق

]16[ فــي إشــارة إلــى آليــة األمــم المتحــدة للتحقــق والتفتيــش المنشــأة بموجــب قــرار مجلــس األمــن 2216 ومقرهــا فــي 

جيبوتي.

Houthis Release Their Wish List for Ending the Yemen War https://www.washingtoninstitute. ]17[

org/policy-analysis/view/houthis-release-their-wish-list-for-ending-the-yemen-war

https://reports.unocha.org/en/country/ :18[ تقريــر حديــث عــن األمــم المتحــدة يمكــن االطــاع عليــه علــى الرابــط[

/yemen

 Rainy season threatens huge cholera spike in Yemen as conflict hampers efforts to address ]19[

forgotten crisis https://www.oxfam.org/en/press-releases/rainy-season-threatens-huge-cholera-

spike-yemen-conflict-hampers-efforts-address

]20[ تحذيــرات مــارك لوكــوك منســق الشــؤون اإلنســانية باألمــم المتحــدة فــي 16/4/2020 تابعــه باحــث أبعــاد بشــكل 

مباشــر

Yemen: The Perfect Target for COVID-19 https://foreignpolicy.com/2020/04/10/yemen-    ]21[

/coronavirus-perfect-target-risk

 report published 7/4/2020 by ACAPS, a nonprofit project of the Norwegian Refugee Council ]22[

.and Save the Children that publishes forecasts on the world’s most vulnerable communities
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http://www.yemenmonitor. )23[ إجــراءات مواجهــة كورونــا تثيــر القلــق بشــأن "وســائل عيش" اليمنيين )تقريــر خــاص[

com/Details/ArtMID/908/ArticleID/36756

]24[ اتهــم الحوثيــون التحالــف بإســقاط "كمامــات" مســتعملة لمصابيــن بفيــروس كورونــا فــي محافظــة المحويــت. 

وهاجــم عبدالملــك الحوثــي زعيــم الجماعــة بشــكل مباشــر الســعودية والواليــات المتحــدة واتهمهــا بمحاولة نشــر الفيروس 

فــي اليمــن.

https:// تفــش  ألي  ســبب  التحالــف  كورونــا..  بصناعــة  واشــنطن  يتهــم  الحوثــي  علــى:  االطــاع  يمكــن 

arabi21.com/story/1253309/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-

%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%

B7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D9

%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D

8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D9%8A-

%D8%AA%D9%81%D8%B4

https://theyemen.net/%d كورونــا  بفيــروس  ملوثــة  “كمامــات”  أســقط  التحالــف  أن  تزعــم  الحوثــي  جماعــة  و 

8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%

ab%d9%8a-%d8%aa%d8%b2%d8%b9%d9%85-%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%8

4%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a3%d8%b3%d9%82%d8%b7-

/%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%85

]25[ نشــرت تقاريــر متعــددة تتهــم األجانــب الواصليــن إلــى البــاد بكونهــم يحملون فيــروس كورونا في فبراير/شــباط2020 

https://radaarnews.com/32287 :يمكن زيارة

]26[ نص رسالة أطلع عليها باحث من أبعاد.

]acaps.org ]27 مصدر سابق

https:// عــدن  فــي  مستشــفيات  أبــواب  عنــد  قضــت  هكــذا  هنــاء...  الطفلــة  عــذاب  رحلــة  "الّنهــار"-  خــاص   ]28[

www.annahar.com/art ic le/1160260-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%

84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-

% D 8 % B 9 % D 8 % B 0 % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 7 % D 9 % 8 -

1 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 % D 8 % A 1 -

% D 9 % 8 7 % D 9 % 8 3 % D 8 % B 0 % D 8 % A 7 - % D 9 % 8 2 % D 8 % B 6 % D 8 % A A -

% D 8 % B 9 % D 9 % 8 6 % D 8 % A F - % D 8 % A 3 % D 8 % A 8 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 -

% D 9 % 8 5 % D 8 % B 3 % D 8 % A A % D 8 % B 4 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A A -

% D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A - % D 8 % B 9 % D 8 % A F % D 9 % 8 6
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]29[ ســكان ومصــدر أمنــي تحدثــوا لـ"مركــز أبعــاد"، قالــت الوحــدة بعــد فحصــه لباحــث أبعــاد إنــه لــم يكــن مصابــًا بكورونــا 

بــل بمــرض الربــو والتهــاب حــاد فــي الرئتيــن.

 HEALTH WORKFORCE REQUIREMENTS FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE AND THE ]30[

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250330/9789241511407-eng.pdf

]31[ رجل أعمال يبيع المعدات الطبية في صنعاء تحدث ل"باحث في مركز أبعاد" يوم 1ابريل/نيسان2020م

https://arabic.rt.com/ الحــزم  عاصفــة  علــى  ســنوات   4 بعــد  اليمنــي  االقتصــادي  المشــهد   ]32[

business/1009415-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%88-

%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8

%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-

% D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 9 - % D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 8 % B 5 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 9 -

/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85

]acaps.org ]33 مصدر سابق،

The Coronavirus Pandemic and the Arab World: Impact, Politics, and Mitigation  http://  ]34[

arabcenterdc.org/policy_analyses/the-coronavirus-pandemic-and-the-arab-world-impact-

/politics-and-mitigation

]acaps.org ]35 مصدر سابق، أو يمكن االطاع على:

/Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525302

]36[ المشهد االقتصادي اليمني بعد 4 سنوات على عاصفة الحزم -مصدر سابق

]37[ وحــدة الرصــد فــي مركــز أبعــاد اســتطلعت آراء 20 شــخصًا بيــن 25 مــارس/أذار2020 و 10 ابريل/نيســان2020 فــي 

صنعــاء وعــدن بينهــم "عمــال مصانــع، حمالــون فــي مينــاء عــدن، عمــال بنــاء، ســائقو حافــات وســيارات أجــرة".

)Yemen An overview of food security in 2019 )WFP Feb 2020 ]38[

https://dataviz.vam.wfp.org/yemen-overview-of-food-security-in-2019-feb-2020

]39[ رســوم الحــواالت النقديــة كارثــة متفاقمــة تؤثــر علــى اليمنييــن وســط حــرب ماليــة بيــن الحوثييــن والحكومــة )تقريــر 

https://theyemen.net/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A خــاص( 

D%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8

%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AA

/%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA
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]40[ مارك لوكوك مصدر سابق

]41[ تحــدث مــدراء الشــركات والمصانــع لباحــث فــي أبعــاد تواصــل معهــم عبــر الهاتــف وتطبيــق واتســاب بيــن )10-15 

ابريل/نيســان2020(. تحدثــوا شــريطة عــدم ذكــر هوياتهــم.

]42[ تحــدث 11 شــخصًا مــن الُعمــال فــي "مطاعــم، مصانــع، محــات الخضــرة، ومهــن مثــل النجــارة والبنــاء" ل"باحــث 

مركــز أبعــاد"  عبــر تطبيــق واتســاب، وماســنجر فيســبوك فــي )15-12 ابريل/نيســان2020(. معظــم هــؤالء الُعمــال 

ــاة. ــد الحي ــى قي ــى مــا يرســلونه للبقــاء عل ــي تعتمــد عل يعيشــون فــي المملكــة دون عائاتهــم الت

YEMENE conomic Monitoring Brief 2019 ]43[

http: / /documents.wor ldbank.org/curated/en/161721552490437049/pdf/135266-

YemEconDevBr ief-Winter-2019-Engl ish-12-Mar-19.pdf

]44[ كلمة مارك لوكوك مصدر سابق

https://www.alaraby.co.uk/economy 45[ اإلمــارات تحتــل 9 مواقــع اقتصاديــة فــي اليمــن: تدميــر اإليــرادات[

/2019/11/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84-9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 2 % D 8 % A A % D 8 % B 5 % D 8 % A 7 % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 -

% D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 -

%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8

%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

https://www.alittihad.ae/article/80 دوليــًا  بهــا  المعتــرف  الحكومــة  فــي  اليمنــي  النفــط  وزيــر  تصريــح   ]46[

34/2020/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-

%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA

%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2

]47[ فورين بوليسي مصدر سابق

]48[ تقاريــر: أوتشــا، يونســيف، برنامــج الغــذاء العالمــي، منظمــة الصحــة العالميــة. إضافــة إلــى كلمــة منســق الشــؤون 

اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة مــارك لوكــوك فــي جلســة مجلــس األمــن حــول اليمــن يــوم 16 ابريل/نيســان2020م.



30

تقييم حالةتداعيات كورونا في اليمن.. حرب فوق الحرب

مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  واالعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  واإلرهــاب  األمــن  وقضايــا  واألحــزاب  واالنتخابــات 
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة واإلنســانية ذات االرتب ــة واالجتماعي االقتصادي
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