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اتفاق ستوكهولم يصطدم 
بالواقع اليمني

ملحة	عامة:	غايات	سامية	تواجه	استقبااًل	صعبًا

خــالل	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	ركــزت	األمــم	املتحــدة	جهودهــا	املتعلقــة	باليمــن	ىلع	
تنفيــذ	اتفــاق	ســتوكهولم.	تــم	التوصــل	إلــى	االتفــاق	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018	خــالل	
ــي	 ــن	ممثل ــو	بالســويد	بي ــة	ريمب ــم	املتحــدة	يف	مدين ــا	األم ــي	رعته ــات	الســالم	الت محادث
األطــراف	الرئيســية	املتحاربــة	يف	اليمــن	–	جماعــة	الحوثييــن	املســلحة	والحكومــة	اليمنيــة	
املعتــرف	بهــا	دوليــا.	وفقــا	لالتفــاق،	التــزم	الطرفــان	بوقــف	إطــالق	النــار	يف	الحديــدة	وإعــادة	
نشــر	قواتهمــا	بعيــدًا	عــن	املدينــة	الســاحلية،	وىلع	تبــادل	األســرى	والســجناء،	وىلع	بيــان	
ــواردة	يف	نــص	االتفــاق	احتــوت	ىلع	 ــود	ال ــر	أن	البن ــق	بمدينــة	تعــز.	غي تفاهــم	فيمــا	يتعل
درجــة	مــن	الغمــوض	جعلتــه	مفتوحــا	إلــى	حــد	مــا	ىلع	مختلــف	التأويــالت،	وهــو	مــا	أصبــح	
ــى	تنفيــذ	االتفــاق	ووضــع	 أمــرًا	إشــكاليا	مــع	الوقــت،	بالتزامــن	مــع	ســعي	األمــم	املتحــدة	إل

األطــراف	املختلفــة	أمــام	مســؤولياتها.

بمــرور	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	أصبحــت	التحديــات	أكثــر	وضوحــا:	فقــد	تــم	تفويــت	املواعيــد	
ــادل	الســجناء،	 ــار،	وتأخــر	تب ــم	خــرق	وقــف	إطــالق	الن ــدة،	وت ــاق	الحدي ــذ	اتف ــة	لتنفي النهائي
واشــتد	القتــال	يف	مدينــة	تعــز	وضواحيهــا.	كذلــك	تنحــى	الجنــرال	الهولنــدي	باتريــك	كومــارت،	
رئيــس	لجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار	التــي	تشــكلت	لدعــم	وتســهيل	تنفيــذ	اتفــاق	الحديــدة	

مــن	منصبــه،	وذلــك	بعــد	خمســة	أســابيع	فقــط	مــن	تعيينــه.
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جهود	األمم	املتحدة	لدعم	االتفاقية

يف	31	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018،	قــدم	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	أنطونيــو	غوتيريــس	
اقتراحــا	إلــى	مجلــس	األمــن	حــول	كيفيــة	دعــم	األمــم	املتحــدة	لتنفيــذ	اتفــاق	ســتوكهولم.	
وكان	مجلــس	األمــن	قــد	طلــب	مثــل	هــذا	االقتــراح	يف	21	ديســمبر	/	كانــون	األول	كجــزء	مــن	
ــو	 ــدة،	وه ــة	الحدي ــة	بمدين ــق	مراقب ــاق	وأذن	بنشــر	فري ــذي	صــادق	ىلع	االتف ــرار	2541	ال الق
الفريــق	الــذي	ُعــرف	باســم	لجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار.	وقــد	وصــل	الفريــق	بقيــادة	الجنــرال	
ــراف	ىلع	 ــة	باإلش ــف	اللجن ــم	تكلي ــون	األول،	وت ــمبر	/	كان ــن	يف	22	ديس ــى	اليم ــارت	إل كوم
ــان	األمــن	يف	 ــار	وضم ــة	وقــف	إطــالق	الن ــة	ومراقب ــات	إعــادة	انتشــار	القــوات	املتحارب عملي

املدينــة	وفتــح	طــرق	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية.

اقترحــت	خطــة	غوتيريــس	إرســال	75	مراقبــا	مــن	األمــم	املتحــدة	إلــى	الحديــدة	ملــدة	ســتة	
أشــهر.	وفقــا	لالقتــراح،	ســيكون	لبعثــة	األمــم	املتحــدة	لدعــم	اتفــاق	الحديــدة	"حضــور	غيــر	
مســلح".	وســيتم	تكليــف	البعثــة	بمراقبــة	امتثــال	األطــراف	لوقــف	إطــالق	النــار،	وإعــادة	نشــر	
القــوات	املتحاربــة	بعيــدًا	عــن	مدينــة	الحديــدة	وموانــئ	الحديــدة	والصليــف	ورأس	عيســى،	
ــع	 ــم	الوقائ ــد	وتقيي ــى	تحدي ــة	إل ــعى	البعث ــا	ستس ــام.	كم ــة	األلغ ــات	إزال ــة	لعملي باإلضاف
والشــروط	ىلع	أرض	الواقــع	بطريقــة	موضوعيــة،	وإلــى	االنخــراط	مــع	جميــع	األطــراف	املعنية،	
وســتقوم	بتقديــم	تقريــر	إلــى	األميــن	العــام	مــن	خــالل	املبعــوث	الخــاص	إلــى	اليمــن	مارتــن	

غريفيــث	ووكيــل	األميــن	العــام	لشــؤون	بنــاء	الســالم	السياســي	روزمــاري	ديكارلــو.

ــدة،	 ــن	الحدي ــدًا	ع ــة	بعي ــادة	انتشــار	األطــراف	املتحارب ــد	إع ــه	بع ــس	أن ــرح	غوتيري ــا	اقت كم
ســتقوم	املؤسســة	العامــة	ملوانــئ	البحــر	األحمــر	اليمنيــة	بالتعامــل	مــع	إدارة	املوانــئ	الثــالث	
ــم	املتحــدة،	بدعــم	 ــك	ســتقدم	األم ــف	ورأس	عيســى.	كذل ــدة	والصلي يف	املحافظــة:	الحدي
مــن	برنامــج	األغذيــة	العاملــي،	اإلشــراف	واملســاعدة	التقنيــة	إلدارة	هــذه	املوانــئ.	وقــد	ذكــر	
ــن	 ــه	ينتظــر	م ــون	األول	أن ــر	نشــر	يف	31	ديســمبر	/	كان ــة	العاملــي	يف	تقري ــج	األغذي برنام
الســلطات	يف	صنعــاء	املوافقــة	ىلع	تأشــيرات	عامليــه	قبــل	نشــر	فريــق	التقييــم	األولــي	يف	
الحديــدة	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي.	ومــا	يــزال	موظفــو	الهيئــة	الدوليــة	بانتظــار	الحصول	ىلع	
تأشــيرات	حتــى	كتابــة	هــذه	الســطور،	وفقــا	لحديــث	ممثــل	يف	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	مــع	

مركــز	صنعــاء.

ــن	 ــن	مارت ــى	اليم ــم	املتحــدة	إل ــوث	الخــاص	لألم ــع	املبع ــي،	أطل ــون	الثان ــر	/	كان يف	9	يناي
غريفيــث	مجلــس	األمــن	ىلع	التقــدم	املحــرز	يف	تنفيــذ	اتفــاق	ســتوكهولم.	وقــال	غريفيــث	
إنــه	بعــد	اجتماعــه	مــع	قــادة	كل	مــن	األطــراف	املتحاربــة	الرئيســية	–	بمــا	يف	ذلــك	زعيــم	
الحوثييــن	عبــد	امللــك	الحوثــي	خــالل	زيــارة	اســتغرقت	يوميــن	إلــى	صنعــاء	يف	6-5	ينايــر	/	
كانــون	الثانــي،	والرئيــس	اليمنــي	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	يف	العاصمــة	الســعودية	الريــاض	
ــر	الطرفــان	عــن	التزامهمــا	بتنفيــذ	االتفــاق	األممــي.	وقــال	 ــر	/	كانــون	الثانــي،	عب يف	7	يناي
ــض	 ــع	بع ــر،	م ــد	كبي ــى	ح ــح	إل ــدة	نج ــار	يف	الحدي ــالق	الن ــف	إط ــاص	أن	وق ــوث	الخ املبع
ــال	 ــق	بتعــز،	ق ــة.	وفيمــا	يتعل ــى	درجــة	معقول االســتثناءات،	يف	خفــض	مســتوى	العنــف	إل
غريفيــث	أنــه	ينبغــي	زيــادة	املســاعدات	اإلنســانية،	ولكــن	ملعالجــة	هــذه	املســألة	وغيرهــا	
مــن	القضايــا	فإنــه	يأمــل	عقــد	أول	اجتمــاع	للجنــة	خاصــة	بمدينــة	تعــز	قبــل	نهايــة	الشــهر.	
ــرح	 ــادل	الســجناء	املقت ــرى	خاصــة	بتب ــراف	أخ ــة	إش ــا	للجن ــا	أن	اجتماع ــث	أيض ــال	غريفي وق

ســُيعقد	يف	األردن	خــالل	األســبوع	التالــي،	وهــو	مــا	حــدث	الحقــا.
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يف	16	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	وافــق	مجلــس	األمــن	باإلجمــاع	ىلع	اقتــراح	غوتيريــس	لدعــم	
اتفــاق	ســتوكهولم،	حيــث	تــم	اعتمــاد	قــرار	مجلــس	األمــن	2542	)لعــام	2019(.	وقدمــت	بريطانيا	
النــص	الخــاص	بالقــرار،	بحكــم	أنهــا	حامــل	قلــم	ملــف	اليمــن	يف	مجلــس	األمــن	منــذ	عــام	
ــدة	 ــات	املتح ــون،	الوالي ــس	الدائم ــر	أعضــاء	املجل ــي،	عب ــرار	التقن ــم	للق 2011.	وخــالل	تأييده
وفرنســا	والصيــن،	وروســيا	وبريطانيــا،	أيضــا	عــن	الحاجــة	لزيــادة	جهــود	املســاعدة	اإلنســانية.

بداية	هشة	التفاق	ستوكهولم	يف	اليمن

ما	يحول	دون	التنفيذ	يف	الحديدة

ىلع	الرغــم	مــن	تحقــق	وقــف	إطــالق	النــار	إلــى	حــد	كبيــر	يف	الحديــدة،	إال	أنــه	لــم	يحصــل	
تقــدم	يذكــر	فيمــا	يتعلــق	بإعــادة	انتشــار	األطــراف	املتحاربــة	بعيــدًا	عــن	الخطــوط	األماميــة	
يف	املدينــة،	حيــث	تــم	تفويــت	املوعــد	النهائــي	األصلــي	إلعــادة	االنتشــار	–	8	ينايــر	/	كانــون	
الثانــي.	وقــال	مســؤولو	األمــم	املتحــدة	لوكالــة	أسوشــيتدبرس	أنــه	تمــت	إعاقــة	العمــل	الــذي	
قامــت	بــه	لجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار	ورئيســها	الجنــرال	كومــارت	بســبب	القيــود	املفروضة	
ــتي	 ــار	جلس ــادة	االنتش ــيق	إع ــة	تنس ــدت	لجن ــن	عق ــم	ىلع	األرض.	ويف	حي ىلع	حركته
ــي	–	يف	األراضــي	 ــون	الثان ــر	/	كان ــل	يناي ــون	األول	وأوائ ــر	ديســمبر	/	كان ــاع	–	يف	أواخ اجتم
التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	رفضــت	ســلطات	الحوثييــن	حضــور	اجتمــاع	اللجنــة	الحقــا	
يف	األراضــي	التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	يف	8	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	مــا	أجبــر	كومــارت	
ىلع	التنقــل	بيــن	الطرفيــن	املتحاربيــن.	بعــد	ذلــك	اســتأجرت	األمــم	املتحــدة	ســفينة	رســت	

يف	البحــر	األحمــر	إلتاحــة	مــكان	محايــد	مقبــول	لــكال	الجانبيــن.

يف	هــذه	األثنــاء،	ويف	داللــة	ىلع	الحالــة	األمنيــة	غيــر	املســتقرة	والصعوبــات	التــي	تواجههــا	
ــدة	 ــارت	املدرعــة	لهجــوم	بالرصــاص	يف	الحدي ــم	املتحــدة،	تعرضــت	ســيارة	كوم ــة	األم بعث
يف	17	ينايــر	/	كانــون	الثانــي.	وكان	رئيــس	البعثــة	وفريقــه	يغــادرون	اجتماعــا	مــع	ممثليــن	
اليمنييــن	عندمــا	وقــع	الحــادث.	وقــال	املتحــدث	باســم	األمــم	املتحــدة	ســتيفان	دوجاريــك	إنه	
لــم	يصــب	أحــد	بــأذى،	وأن	كومــارت	دعــا	إلــى	التــرّوي	وإلــى	ضــرورة	قيــام	األطــراف	املتحاربــة	
بتعزيــز	اتفــاق	وقــف	إطــالق	النــار	ردًا	ىلع	الهجــوم.	كمــا	أكــد	دوجاريــك	أن	"جميــع	األطراف	يف	
اليمــن	مســؤولة	عــن	ســالمة	جميــع	موظفــي	األمــم	املتحــدة".	وقالــت	األمــم	املتحــدة	إنهــا	ال	
تملــك	معلومــات	عــن	مصــدر	النيــران،	يف	حيــن	اتهمــت	كل	مــن	قــوات	الحوثــي	والحكومــة	

اليمنيــة	بعضهــا	بعضــا	بإطــالق	النــار	ىلع	ســيارة	كومــارت.

ــم	 ــام	2019،	ىلع	الرغ ــن	ع ــا	خــالل	الشــهر	األول	م ــة	أيض ــة	موضعي ــات	قتالي اســتمرت	عملي
مــن	أنهــا	لــم	تــؤد	إلــى	أي	تغييــرات	يف	الخطــوط	األماميــة.	واتهــم	كل	طــرف	اآلخــر	بانتهــاك	
ــرقية	 ــي	الش ــر	يف	الضواح ــد	كبي ــى	ح ــزت	إل ــي	ترك ــتباكات	الت ــالل	االش ــة	خ ــة	الهش الهدن
ــر	–	وال	 ــة	ىلع	البحــر	األحم ــة	مــن	املحافظــة	املطل ــة	واملناطــق	الجنوبي ــة	للمدين والجنوبي

ــا	والجــاح	وحيــس. ســيما	الدريهمــي	والتحيت

وقــد	ادعــت	الحكومــة	اليمنيــة	تســجيلها	745	انتهــاكا	لوقــف	إطــالق	النــار	بيــن	18	ديســمبر	
ــز	 ــل	تعزي ــة	تواص ــوات	الحوثي ــرت	أن	الق ــا	ذك ــي،	كم ــون	الثان ــر	/	كان ــون	األول	و25	يناي /	كان
مواقعهــا	عــن	طريــق	حفــر	الخنــادق،	وإقامــة	الحواجــز،	وزرع	األلغــام	األرضيــة.	كذلك	نشــر	إعالم	
الحوثييــن	تقاريــر	يوميــة	عــن	انتهــاكات	ادعــت	أنهــا	جــاءت	مــن	طــرف	القــوات	املدعومــة	مــن	



2019 الثاني  كانون   / يناير 

7

قــوات	التحالــف،	زاعمــًة	أن	القــوات	املواليــة	للحكومــة	تعــزز	مواقعهــا	إلــى	الجنــوب	الشــرقي	
ــة.	 ــرقية	للمدين ــي	الش ــو	يف	الضواح ــفى	22	ماي ــط	مستش ــدة	ويف	محي ــار	الحدي ــن	مط م
ولــم	تقــم	لجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار،	املكلفــة	بمراقبــة	تنفيــذ	اتفــاق	الحديــدة،	باســتالم	
دعــاوى	االنتهــاكات	مــن	قبــل	أي	مــن	الطرفيــن.	غيــر	أن	تقريــري	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	
ــي	 ــة	الدريهم ــا	ىلع	أن	مديري ــي	نّص ــون	الثان ــر	/	كان ــي	و21	يناي ــون	الثان ــر	/	كان يف	7	يناي
املتنــازع	عليهــا،	والتــي	تقــع	ىلع	بعــد	15	كيلومتــرًا	جنــوب	مدينــة	الحديــدة،	كانــت	موقــع	

غالبيــة	خروقــات	وقــف	إطــالق	النــار.

كمــا	تــم	تبــادل	االتهامات	بشــأن	حريــق	نشــب	يف	مطاحن	البحــر	األحمر	شــرق	الحديــدة،	والتي	
يخــزن	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	فيهــا	51,000	طــن	مــن	القمــح.	وقــد	تضــررت	صومعتــان	يف	
الحريــق،	الــذي	تــم	اإلبــالغ	عنــه	يف	25	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	فيمــا	زعــم	التحالــف	العســكري	
ــام	 ــي،	ق ــوات	الحوث ــن	طــرف	ق ــاون	م ــف	اله ــوم	بقذائ ــوع	هج ــوده	الســعودية	وق ــذي	تق ال
مســؤول	حوثــي	بإلقــاء	اللــوم	ىلع	مدفعيــة	التحالــف.	ولــم	يكــن	ممكنــا	الوصــول	إلــى	منشــأة	
ــة،	منــذ	 ــن	الحوثييــن	والقــوات	الحكومي ــن،	والواقعــة	بالقــرب	مــن	خــط	املواجهــة	بي التخزي
ســبتمبر	/	أيلــول	بســبب	العمليــات	القتاليــة	واأللغــام	األرضيــة	التــي	زرعتهــا	قــوات	الحوثييــن	
يف	املنطقــة	املجــاورة.	وقــال	الحوثيــون	أن	فريقهــم	املختــص	بإزالــة	األلغــام	تعــرض	أثنــاء	
ــار	يف	املنطقــة	املحيطــة	بمطاحــن	البحــر	 ــر	/	كانــون	الثانــي	إلطــالق	ن عملــه	يف	29	يناي
األحمــر،	يف	حيــن	رد	التحالــف	ىلع	ذلــك	بــأن	قــوات	الحوثــي	هاجمــت	فريقــا	تدعمــه	األمــم	
املتحــدة.	ولــم	تقــم	األمــم	املتحــدة	وال	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	بالتعليــق	ىلع	التقريريــن	

)أنظــر	أدنــاه	"النيــران	تلتهــم	مســاعدات	غذائيــة	خاصــة	ببرنامــج	األغذيــة	العاملــي"(.

مغادرة	كومارت	بعثة	األمم	املتحدة	مبكرًا

ظهــر	يف	أواخــر	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	أن	الجنــرال	كومــارت	ســيترك	منصبــه	كرئيــس	للجنــة	
تنســيق	إعــادة	االنتشــار،	بعــد	خمســة	أســابيع	فقــط	ىلع	تعيينــه.	وكانــت	تقاريــر	إعالميــة	
قــد	أشــارت	إلــى	نيــة	الجنــرال	الهولنــدي	االســتقالة،	وقــد	أكــد	املبعــوث	الخــاص	يف	وقــت	
الحــق	رحيلــه	خــالل	مقابلــة	إعالميــة	يف	28	ينايــر	/	كانــون	الثانــي.	خــالل	هــذه	املقابلــة،	
نفــى	املبعــوث	الخــاص	املزاعــم	القائلــة	إن	رحيــل	كومــارت	ســببه	خالفــات	بينهمــا	أو	الضغط	
الحوثــي	الســتبداله.	وقــال	املبعــوث	الخــاص	أن	كومــارت	كان	ينــوي	البقــاء	يف	اليمــن	"لفتــرة	
زمنيــة	قصيــرة	إلــى	حــد	مــا،	لتفعيــل	عمــل	اللجنــة	ووضــع	األرضيــة	الالزمــة	لتحقيــق	مهمــة	

الحديــدة".

غيــر	أن	مصــادر	مطلعــة	ىلع	اإلجــراءات	قالــت	ملركــز	صنعــاء	أن	كومــارت	واملبعــوث	الخــاص	
ــدة	يف	 ــم	املتح ــف	وكاالت	األم ــدة	وأدوار	مختل ــاق	الحدي ــذ	اتف ــاليب	تنفي ــول	أس ــا	ح اختلف
التنفيــذ.	وقــد	أثبــت	غيــاب	البنــود	الواضحــة	يف	االتفــاق	أنــه	مســألة	مربكــة،	حيــث	يســمح	
ــدم	 ــدة	املق ــم	املتح ــام	لألم ــن	الع ــرح	األمي ــة.	وكان	مقت ــيرات	مختلف ــدة	تفس ــوض	بع الغم
للبعثــة	قــد	دعــا	هيئــات	األمــم	املتحــدة	إلــى	التنســيق	فيمــا	بينهــا	لدعم	اتفــاق	ســتوكهولم،	
ولكــن	كان	هنــاك	نقــص	يف	توافــق	اآلراء	بيــن	هــذه	الهيئــات	فيمــا	يتعلــق	بــاألدوار	ومســتوى	

مشــاركة	كل	منهــا،	وفقــا	للمصــادر	نفســها.
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ىلع	األرض	يف	الحديــدة،	قــال	أشــخاص	مطلعــون	ملركــز	صنعــاء	أن	ســلطات	الحوثييــن	أخذت	
تشــعر	باإلحبــاط	مــن	كومــارت.	ففــي	إحــدى	الحــاالت	حاولــت	ســلطات	الحوثييــن	منــع	كومــارت	
ــة	 ــرقية	ملدين ــارف	الش ــة	ىلع	املش ــر	الواقع ــر	األحم ــن	البح ــق	يف	مطاح ــارة	الحري ــن	زي م

الحديــدة،	لكــن	الجنــرال	الهولنــدي	أصــر	ىلع	ذلــك.

تــم	تعييــن	الجنــرال	الدانماركــي	مايــكل	أنكــر	لوليســغارد	بديــاًل	عــن	كومــارت	يف	31	ينايــر	/	
كانــون	الثانــي،	وقــد	وصــل	األخيــر	إلــى	الحديــدة	يف	بدايــة	فبرايــر	/	شــباط.	وكان	لوليســغارد	
قائــد	قــوات	بعثــة	األمــم	املتحــدة	املتكاملــة	املتعــددة	األبعــاد	لتحقيــق	االســتقرار	يف	مالــي	

بيــن	عامــي	2015	و2016.

تبادل	األسرى	والسجناء	لم	يتحقق

يف	اإلحاطــة	اإلعالميــة	الســابقة	التــي	قدمهــا	إلــى	مجلــس	األمــن	يف	14	ديســمبر	/	كانــون	
األول،	اقتــرح	املبعــوث	الخــاص	إجــراء	تبــادل	أســرى	مســبق	بيــن	األطــراف	املتحاربــة	يمكــن	أن	
يشــمل	حوالــي	4,000	أســير	ويتحقــق	يف	منتصــف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي.	ومــع	ذلــك،	وبعــد	
ــك	إبطــاء	األردن	يف	املوافقــة	ىلع	اســتضافة	لجنــة	 ــر	ألســباب	لوجســتية،	بمــا	يف	ذل تأخي
تبــادل	األســرى،	اجتمــع	ممثلــو	األطــراف	يف	عمــان	يف	17-16	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	ملناقشــة	
خطــوات	تنفيــذ	التبــادل.	يف	16	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	أفــادت	وكالــة	رويتــرز	تبــادل	الجانبــان	
قوائــم	بحوالــي	15,000	اســم.	بعــد	أيــام،	قــال	رئيــس	وفــد	الحكومــة	اليمنيــة	أن	مــن	املتوقــع	

التوصــل	إلــى	اتفــاق	نهائــي	بحلــول	األســبوع	األول	مــن	فبرايــر	/	شــباط.

ــي	 ــاء	الدول ــار	صنع ــر	مط ــن	عب ــرى	واملعتقلي ــل	األس ــيتم	نق ــتوكهولم،	س ــاق	س ــا	التف ووفق
ــرف	 ــوف	تش ــة.	وس ــيطرة	الحكوم ــع	لس ــيئون	الخاض ــار	س ــن	ومط ــيطرة	الحوثيي ــع	لس الخاض
ــر	رئيــس	 ــادل،	فيمــا	ذك ــة	التب ــة	للصليــب	األحمــر	واألمــم	املتحــدة	ىلع	عملي ــة	الدولي اللجن
وفــد	الحكومــة	أنــه	لكــي	يحــدث	ذلــك	فمــن	املرجــح	أن	يحتــاج	تنفيــذ	االتفــاق	وقتــا	حتــى	

ــر	/	شــباط. ــل	فبراي أوائ

ــا	 ــتوفر	15	مندوب ــا	س ــر	إنه ــب	األحم ــة	للصلي ــة	الدولي ــت	اللجن ــة،	قال وللمســاعدة	يف	العملي
إضافيــا	وطائرتيــن،	كل	منهمــا	تتســع	لـــ200	راكــب	لنقــل	املعتقليــن	بيــن	صنعــاء	وســيئون،	
ــر	اإلقليمــي	 ــو	كاربونــي،	املدي ــون	الثانــي	عــن	فابريزي ــر	/	كان ــان	صــدر	يف	23	يناي وفقــا	لبي
ــى	أن	 ــى	إل ــار	كاربون ــك،	أش ــع	ذل ــر.	وم ــب	األحم ــى	والشــرق	األوســط	للصلي يف	الشــرق	األدن
هــذه	االســتعدادات	ســتكون	"بــال	معنــى"	مــا	لــم	تقــم	األطــراف	باالنتهــاء	مــن	وضــع	قوائــم	

ــن. املعتقلي

يف	29	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	قامــت	قــوات	الحوثييــن	باإلفــراج	عــن	الجنــدي	الســعودي	األســير	
ــى	 ــة	طبيــة.	وبعــد	نقــل	عواجــي	مــن	صنعــاء	إل ــذي	كان	بحاجــة	لرعاي موســى	عواجــي،	ال
الريــاض	بتيســير	مــن	اللجنــة	الدوليــة،	أفرجــت	الســعودية	عــن	ســبعة	أســرى	حوثييــن.	ومــع	
ــر	املتفــق	 ــادل	األكب ــم	االنتهــاء	مــن	صفقــة	التب ــم	يت ــة	هــذه	الســطور،	ل ــك،	وحتــى	كتاب ذل

عليهــا.
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ال	تقدم	يف	تعز	والعنف	يتصاعد

كجــزء	مــن	اتفاقيــة	ســتوكهولم،	اتفقــت	األطــراف	املتحاربــة	ىلع	"بيــان	تفاهــم	حــول	تعــز".	
ــة	مشــتركة	بمشــاركة	األمــم	املتحــدة،	تضــم	 ــان،	تعهــد	الطرفــان	بتشــكيل	لجن ووفقــا	للبي
أيضــا	ممثليــن	عــن	املجتمــع	املدنــي	اليمنــي،	مــن	أجــل	تحديــد	آليــات	عملهــا	ومهماتهــا.	
ــع	 ــذ	توقي ــة،	ومن ــة	واضح ــي	أو	أي	أطــر	مرجعي ــار	زمن ــى	إط ــرًا	إل ــي	مفتق ــاق	بق ــن	االتف لك
اتفــاق	ســتوكهولم	لــم	يتــم	اتخــاذ	أي	خطــوات	معلنــة	لتشــكيل	اللجنــة	الخاصــة	بمدينــة	تعــز.

ــا	 ــة	عــام	2018،	وهــو	م ــة	نهاي ــال	القتالي ــز	تصاعــدًا	يف	األعم ــك،	شــهدت	تع عوضــا	عــن	ذل
اســتمر	خــالل	العــام	الجديــد.	وتركــز	القتــال	بيــن	الحوثييــن	والقــوات	املتحالفــة	مــع	الحكومــة	
بمديريــات	حيفــان	يف	الجنــوب	الشــرقي،	ومقبنــة	يف	الشــمال	الغربــي،	ومــوزع	إلــى	الغــرب،	
ىلع	الرغــم	مــن	عــدم	تحقــق	تغييــرات	تذكــر	يف	الخطــوط	األماميــة.	كمــا	زادت	االشــتباكات	
داخــل	مدينــة	تعــز	نفســها؛	ففــي	22	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	أصابــت	قذيفــة	قيــل	أنهــا	مــن	
قــوات	الحوثــي	ســاحة	الحريــة	يف	ســوق	املدينــة،	ممــا	أســفر	عــن	مقتــل	أكثــر	مــن	12	مدنيــا.

املبعوث	الخاص:	"نحن	يف	حاجة	إلى	اإلبقاء	ىلع	األمل"

يف	28	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	أجــرى	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	مقابلــة	مــع	صحيفــة	
ــزال	 ــذ	اتفــاق	ســتوكهولم	"ال	ي ــر	فيهــا	أن	مســتوى	التفــاؤل	بشــأن	تنفي الشــرق	األوســط	ذك
10	مــن	10…	نحــن	يف	حاجــة	إلــى	اإلبقــاء	ىلع	األمــل،	وىلع	الثقــة	باملســار	الــذي	بدأنــا	بــه".	
ويف	شــرحه	للتأخيــر	يف	تنفيــذ	االتفــاق،	قــال	غريفيــث	أن	الجــداول	الزمنيــة	كانــت	طموحــة	

بدرجــة	كبيــرة،	مشــيرًا	إلــى	تعقيــد	األوضــاع	ىلع	األرض.

يف	الســويد	العــام	املاضــي،	وافقــت	األطــراف	املتحاربــة	ىلع	عقــد	جولــة	أخــرى	مــن	
ــون	الثانــي،	قــال	 ــر	/كان ــة	شــهر	يناي ــون	الثانــي.	ولكــن	يف	نهاي ــر	/	كان ــات	يف	يناي املحادث
املبعــوث	الخــاص	إنــه	يجــب	إحــراز	مزيــد	مــن	التقــدم	يف	تنفيــذ	اتفــاق	ســتوكهولم	قبــل	
ــر	أي	 ــم	تحضي ــم	يت ــة	هــذه	الســطور،	ل ــى	كتاب ــات.	وحت ــن	املحادث ــة	م ــة	القادم ــد	الجول عق

ــاورات. ــن	املش ــد	م ــات	ملزي ترتيب

ــتعداده	 ــعودية	اس ــادة		الس ــكري	بقي ــف	العس ــن	التحال ــي،	أعل ــون	الثان ــر	/	كان يف	30	يناي
الســتخدام	"قــوة	محســوبة	بدقــة"	إلجبــار	جماعــة	الحوثييــن	املســلحة	ىلع	االلتــزام	باتفاقيــة	
ــدث	أي	 ــم	يح ــر،	ل ــذا	التقري ــة	ه ــى	كتاب ــدة.	وحت ــن	الحدي ــا	م ــحب	مقاتليه ــتوكهولم	وس س
ســحب	للقــوات	مــن	املدينــة،	يف	حيــن	بقــي	املمــر	اإلنســاني	بيــن	الحديــدة	وصنعــاء	مغلقــا.
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التطورات في اليمن

التطورات	االقتصادية

ادعاءات	فساد	ضد	البنك	املركزي	يف	عدن،	الريال	اليمني	يخسر

بــرزت	الشــهر	املاضــي	تحديــات	مســتجدة	تواجــه	الحكومــة	اليمنيــة	بشــأن	تنفيــذ	سياســة	
اقتصاديــة	متماســكة،	حيــث	اندلــع	خــالف	بيــن	محافــظ	البنــك	املركزي	بعــدن	ورئيــس	اللجنة	
االقتصاديــة	التــي	عينتهــا	الحكومــة	تناولــت	اتهامــات	علنيــة	بالفســاد.	وكانــت	الحكومــة	قــد	
ــك	 ــاعدة	البن ــورة	ومس ــرض	املش ــطس	/	آب	2018	لغ ــة	يف	أغس ــة	االقتصادي ــأت	اللجن أنش
ــر	/	 ــك،	يف	20	يناي ــع	ذل ــي.	وم ــال	اليمن ــتقرار	الري ــة	ىلع	اس ــدن	يف	املحافظ ــزي	بع املرك
كانــون	الثانــي،	نشــر	رئيــس	اللجنــة	حافــظ	معيــاد	مذكــرة	ىلع	اإلنترنــت	بعثهــا	إلــى	رئيــس	
الــوزراء	اليمنــي،	طالبــا	مــن	األخيــر	أن	يوجــه	لجنــة	مكافحــة	الفســاد	لفتــح	تحقيــق	مــع	البنــك	

املركــزي	بعــدن.

ــن	 ــعودي	م ــال	س ــون	ري ــت	448.5	ملي ــة	بلغ ــة	داخلي ــتريات	مصرفي ــق	بمش ــر	يتعل وكان	األم
الســوق	املحليــة	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	2018.	وكان	البنــك	قــد	حشــد	حوالــي	75	مليــار	
ــات	االعتمــاد	للمســتوردين،	بحســب	مــا	 ــة	األجنبيــة	لتمويــل	خطاب ــال	يمنــي	لشــراء	العمل ري
ــع	 ــزي	بالدف ــك	املرك ــاد	البن ــم	معي ــك،	اته ــن	ذل ــم	م ــاء.	وىلع	الرغ ــز	صنع ــاد	مصــدر	ملرك أف
بســعر	يزيــد	عــن	ســعر	الســوق	للريــال	الســعودي،	حيــث	بلــغ	الفــرق	بين	ســعر	الســوق	والســعر	
املدفــوع	نحــو	9	مليــارات	ريــال	يمنــي	)مــا	يعــادل	14.4	مليــون	دوالر	تقريبــا	بحســب	متوســط	

ســعر	صــرف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	2018(.

ــى	عــدم	وجــود	اختــالل	بهــذا	املســتوى،	 إال	أن	مصــادر	مركــز	صنعــاء	حــول	الوضــع	تشــير	إل
حيــث	كان	الريــال	اليمنــي	قــد	ارتفــع	بشــكل	ملحــوظ	خــالل	شــهر	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	
2018،	ويف	تلــك	األثنــاء،	وبينمــا	كان	البنــك	املركــزي	يشــتري	الريــال	الســعودي	يف	ذلــك	الشــهر،	
حــدث	تأخيــر	وصــل	إلــى	48	ســاعة	بيــن	وقــت	موافقــة	البنــك	ىلع	ســعر	الشــراء	مــع	بائعــي	
العملــة	ووقــت	التــداول	الفعلــي	للعمــالت.	وبالتالــي،	بحلــول	وقــت	التــداول	الفعلــي،	تغيــرت	
القيمــة	النســبية	للعمــالت	إلــى	حــد	مــا	مقابــل	الســعر	املتفــق	عليــه.	وهــذا	هــو	الفــرق	الــذي	

فســره	معيــاد	ىلع	أنــه	دفــع	زائــد.

ــي،	انتشــر	يف	الســوق	الخــوف	مــن	ســوء	إدارة	 ــك،	وبعــد	االتهــام	العلن وىلع	الرغــم	مــن	ذل
ــاء	أن	 ــز	صنع ــة	رفيعــة	ملرك ــزي.	وأبلغــت	مصــادر	مصرفي ــك	عــدن	املرك ــة	ضمــن	بن اقتصادي
متداولــي	العمــالت	أنفســهم	ذكــروا	هــذه	املخــاوف	لتخفيــض	قيمــة	الريــال	أكثــر،	ممــا	ســمح	
لهــم	بشــراء	الريــال	اليمنــي	بأســعار	مخفضــة	بشــكل	مصطنــع.	وقــد	ضاعــف	البنــك	املركــزي	
ــاد	 ــم	الفس ــه	ملزاع ــدم	تناول ــالل	ع ــن	خ ــوق	م ــرة	يف	الس ــاعر	املنتش ــن	املش ــدن	م يف	ع

عالنيــة.
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ويف	الوقــت	نفســه،	يف	شــمال	اليمــن،	قامــت	شــركة	النفــط	اليمنيــة	التــي	يديرهــا	الحوثيــون	
ــر	/	 ــة	األجنبيــة	يف	يناي ــادة	مشــترياتها	مــن	العمل ــة	املدفوعــات	والنقــد	األجنبــي	بزي ولجن
كانــون	الثانــي	بهــدف	إصــدار	طلبــات	جديــدة	تتعلــق	بالوقــود.	وقــد	قــدر	مســؤول	مصــريف	
كبيــر	يف	عــدن	أن	ســلطات	الحوثييــن	اشــترت	مــا	بيــن	110	مليــون	و130	مليــون	ريــال	ســعودي	

يف	الفتــرة	بيــن	23	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	و3	فبرايــر	/	شــباط.

املصدر:	الوحدة	االقتصادية	ملركز	صنعاء

ــة	الســوقية	لســعر	 ــاض	قســري	للقيم ــاله	يف	انخف ــورة	أع ــل	املذك ــع	العوام ــاهمت	جمي س
ــة	عــام	2019  ــة	اليمني ــدأت	العمل ــث	ب ــي،	حي ــون	الثان ــر	/	كان ــال	خــالل	شــهر	يناي صــرف	الري
بقيمــة	تقــارب	555	ريــال	مقابــل	الــدوالر،	وأنهــت	شــهرها	األول	مــن	العــام	بســعر	تــداول	وصــل	

إلــى	570	ريــال	مقابــل	الــدوالر.

األمم	املتحدة	تسعى	لتوجيه	املساعدات	اإلنسانية	من	خالل	البنك	املركزي	
يف	عدن

يف	22	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	أبلغــت	منســقة	األمــم	املتحــدة	للشــؤون	اإلنســانية	يف	اليمــن	
ــم	املتحــدة	ســتوجه	 ــام	أن	األم ــد	زم ــزي	يف	عــدن	محم ــك	املرك ــظ	البن ــدي	محاف ــز	غران لي
املســاعدات	اإلنســانية	مــن	خــالل	البنــك.	كان	اإلعــالن	بمثابــة	اتفــاق	مــن	حيــث	املبــدأ	حيــث	

تــم	تأجيــل	البــت	يف	التفاصيــل،	مثــل	اإلطــار	اإلداري	وآليــات	الشــفافية،	حتــى	وقــت	الحــق.

ومنــذ	تصاعــد	األزمــة	يف	مــارس	/	آذار	2015	وتوقــف	معظــم	صــادرات	النفــط،	أصبــح	
املجتمــع	الدولــي	ثانــي	أكبــر	مصــدر	للعملــة	األجنبيــة	يف	الســوق	املحلــي	–	واملصــدر	األول	
ــي	يخصصهــا	املانحــون	للمســاعدات	 ــوال	الت ــة.	معظــم	األم ــن	املالي ــالت	املغتربي هــو	تحوي
اإلنســانية	يف	اليمــن	يتــم	توجيههــا	عبــر	األمــم	املتحــدة	مــن	خــالل	هيئاتهــا	املختلفــة	ويتم	
إيداعهــا	يف	البنــوك	التجاريــة	اليمنيــة.	ويف	عــام	2018،	بلــغ	إجمالــي	تمويــل	األمــم	املتحــدة	
لليمــن	حوالــي	3	مليــارات	دوالر.	وقــد	قــام	بنــك	اليمــن	الدولــي	ىلع	وجــه	الخصــوص	بتلقــي	
ــع	 ــه	الســابقة	م ــن،	نظــرًا	لعالقت ــة	داخــل	اليم ــالت	األجنبي ــن	هــذه	التحوي ــر	م الحصــة	األكب
مجتمــع	املانحيــن	الدولييــن.	ووفقــا	لتقديــرات	قدمهــا	عــدد	مــن	كبــار	املســؤولين	املصرفييــن	
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إلــى	مركــز	صنعــاء،	يقــوم	بنــك	اليمــن	الدولــي	بالتعامــل	مــع	مليــار	دوالر	ســنويا	تصلــه	مــن	
مجتمــع	املانحيــن	خــالل	فتــرة	النــزاع.

يتوقــع	مــن	توجيــه	مثــل	هــذا	املصــدر	الكبيــر	للعملــة	األجنبيــة	عبــر	البنــك	املركــزي	يف	عدن	
أن	يســاعد	البنــك	يف	تنظيــم	ســوق	العمــالت	بشــكل	أفضــل	وتحقيــق	االســتقرار	يف	ســعر	

صــرف	الريــال	اليمنــي.

نقل	مقر	تيليمن	إلى	عدن

ــا	بنقــل	شــركة	 ــرف	بهــا	دولي ــة	املعت ــة	اليمني ــرت	الحكوم ــي،	أم ــون	الثان ــر	/	كان يف	13	يناي
االتصــاالت	التــي	تديرهــا	الدولــة،	تيليمــن،	مــن	صنعــاء	إلــى	عــدن.	ووفقــا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء	
يف	قطــاع	االتصــاالت،	فــإن	ســلطات	الحوثييــن	يف	صنعــاء	ســتفقد	مــا	يقــدر	بنحــو	27	مليــار	

ريــال	مــن	اإليــرادات	الســنوية	للشــركة.

تطورات	اقتصادية	أخرى	يف	سطور

يف ينايــر / كانــون الثانــي:	حصلــت	الحكومــة	اليمنيــة	ىلع	تمديــد	لعــام	كامــل	يف	 •
منحــة	وقــود	ســعودية	بقيمــة	60	مليــون	دوالر	شــهريا	لتوفيــر	الكهربــاء	يف	املناطــق	
الخاضعــة	لســيطرة	الحكومــة،	وفقــا	لحديــث	أحــد	كبــار	املصرفييــن		إلــى	مركــز	صنعاء.

يف ينايــر / كانــون الثانــي:	بحلــول	األســبوع	الثانــي	مــن	شــهر	ينايــر	/	كانــون	 •
ــل	 ــون	دوالر	يف	صــورة	تموي ــر	190	ملي ــي،	قــام	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	بتوفي الثان
ــر	أن	 ــاء.	غي ــز	صنع ــع	ملرك ــا	ملصــدر	مطل ــة،	وفق ــود	واألغذي ــد	ملســتوردي	الوق جدي
ــوا	عــن	 ــى	األمــوال.	وقــد	أعرب ــدوا	متردديــن	يف	الوصــول	إل املســتوردين	أنفســهم	ب
ــات	 ــزي	لطلب ــك	املرك ــة	البن ــة	يف	معالج ــرات	طويل ــر	لفت ــأن	التأخي ــم	بش إحباطه

ــاد. ــات	االعتم ــداره	خطاب ــتيراد	وإص االس

12 ينايــر / كانــون الثانــي:	صــرح	محافــظ	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	محمــد	زمــام	أنــه	 •
تــم	ســحب	مــا	مجموعــه	441	مليــون	دوالر	مــن	الوديعــة	الســعودية	البالغــة	2	مليــار	
ــة	 ــن	الوديع ــن	دوالر	م ــحب	314	ماليي ــم	س ــده،	ت ــام	2018	وح ــى	اآلن.	يف	ع دوالر	حت
ــح،	يف	 ــل	واردات	القم ــغ	لتموي ــذا	املبل ــن	ه ــص	%61	م ــم	تخصي ــد	ت ــعودية.	وق الس
حيــن	تــم	توجيــه	%20	لــواردات	األرز.	منــذ	16	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018،	قــدم	البنــك	
املركــزي	يف	عــدن	ســعر	صــرف	تفضيلــي	قــدره	440	ريــال	يمنــي	لــكل	دوالر	الســتيراد	
ســت	ســلع	غذائيــة	أساســية	هــي	القمــح	واألرز	والســكر	وزيــت	الطبــخ	والــذرة	والحليــب.

14 ينايــر / كانــون الثانــي:	زارت	رئيســة	بعثــة	االتحــاد	األوروبــي	يف	اليمــن	أنطونيــا	 •
كالفــو	بويرتــا	والســفيرة	األملانيــة	كاروال	مولــر	البنــك	املركــزي	يف	عــدن.
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التطورات	السياسية	والعسكرية

توترات	حول	منشآت	نفطية	يف	محافظة	شبوة

يف	19	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	وقعــت	صدامــات	بيــن	وحــدات	تابعــة	ملحــور	عتــق	العســكري	
 OMV	لشــركة	تابعــة	النفــط	إلنتــاج	منشــأة	مــن	بالقــرب	بلعبيــد	لقبيلــة	املواليــة	والقــوات
النمســاوية	شــمال	شــبوة.	وقــد	بــدأ	القتــال	بعــد	محاولــة	قــوات	قبيلــة	بلعبيــد	إعاقــة	مــرور	
ناقــالت	نفــط	خــام	مــن	موقــع	القطــاع	S2	الــذي	اســتأنفت	فيــه	الشــركة	النمســاوية	عملياتهــا	

اإلنتاجيــة	العــام	املاضــي.

ــر	/	 ــدأوا	اعتصامــا	يف	23	يناي ــب	املســلحون	القبليــون	بــدور	لهــم	يف	عقــود	النقــل،	وب طال
ــة	يف	 ــن	حــول	املنشــآت	النفطي ــر	األم ــل	النفــط	الخــام	وتوفي ــد	كان	نق ــي.	وق ــون	الثان كان
ــا	 ــكاًل	تنافس ــبوة	ش ــرة	يف	ش ــات	األخي ــرزت	الصدام ــا	أب ــة،	فيم ــود	مربح ــدرًا	لعق ــن	مص اليم
محليــا	قــد	يهــدد	االســتقرار	وتســاؤالت	حــول	توزيــع	عائــدات	اإلنتــاج	املســتجد	للنفــط	الخــام.

تجدد	العنف	بين	القوات	املناهضة	الحوثيين	يف	تعز

اســتمر	العنــف	يف	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	يف	مدينــة	تعــز	مــع	تنــازع	مختلــف	الجماعــات	
ــام	مســلحون	 ــي،	ق ــون	الثان ــر	/	كان ــي	9	يناي ــوذ	واألرض.	فف ــن	ىلع	النف املناهضــة	للحوثيي
ىلع	دراجــة	ناريــة	باغتيــال	أحــد	الجنــود	الحكومييــن	يف	شــارع	26	ســبتمبر،	مدّشــنين	بذلــك	
أول	اغتيــاالت	العــام	الجديــد،	وذلــك	بعدمــا	اســتدعت	موجــة	مــن	عمليــات	القتــل	املســتهدف	
يف	عــام	2018	حملــة	أمنيــة	يف	املحافظــة.	وكان	العميــد	جمــال	الشــميري	قائــد	قــوة	شــرطة	
ــة.	 ــرب	املدين ــا	غ ــرض	له ــال	يتع ــة	اغتي ــر	محاول ــن	أخ ــوم	الســابقآ	م ــا	يف	الي ــد	نج ــز	ق تع
ــون	الثانــي،	هاجــم	مســلحون	ســجنا	للشــرطة	العســكرية	يف	املدينــة،	 ــر	/	كان ويف	28	يناي
مطلقيــن	النــار	ىلع	جنــدي	حكومــي	وُيشــتبه	يف	انتمائهــم	إلــى	مــا	يســمى	تنظيــم	الدولــة	

اإلســالمية	)داعــش(.

يف	منتصــف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	انطلقــت	حملــة	ضــد	"العناصــر	املتطرفــة"	يف	منطقــة	
تعــز،	يقودهــا	اللــواء	35	مــدرع	–	وهــو	مــن	وحــدات	الجيــش	اليمنــي	العاملــة	بالتنســيق	مــع	
ــو	العبــاس	قــد	قتلــت	أنــس	عــادل	 ــا.	وكانــت	قــوات	أب ــو	عبــاس	املدعومــة	إماراتي كتائــب	أب
عبــد	الجبــار	ووليــد	عاطــف	يف	19	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	يف	مديريــة	املظفــر	غربــي	تعــز.	
ــش	 ــال	الجي ــاالت	لرج ــة	اغتي ــة	ىلع	خلفي ــوات	الشــرطة	املحلي ــن	لق وكان	الرجــالن	مطلوبي
ــر	ضــد	عناصــر	مزعومــة	يف	 ــة	أكب ــر	عــن	حمل ــام،	ُنشــرت	تقاري ــز.	بعــد	أي والشــرطة	يف	تع
ــات	 ــة	خاضــع	لعقوب ــه	الحمل ــذي	تقــود	قوات ــو	العبــاس	نفســه	ال تنظيــم	القاعــدة	بتعــز.	وأب
وزارة	املاليــة	األمريكيــة	لصــالت	مزعومــة	بتنظيــم	القاعــدة	وداعــش	–	وهــي	اتهامــات	نفاهــا	

ــادرة	نهايــة	عــام	2018. أبــو	العبــاس	يف	مقابلــة	ن

هجمات	طائرات	حوثية	مسّيرة،	والتحالف	يرد	بغارات	انتقامية

ــوم	 ــفر	هج ــد	أس ــرى.	فق ــات	أخ ــدات	ىلع	جبه ــام	2019	تصعي ــن	ع ــهر	األول	م ــهد	الش ش
ــة	يف	لحــج	يف	10  ــد	الجوي ــدة	العن ــن	ىلع	قاع ــوات	الحوثيي ــل	ق ــن	قب ــرات	مســّيرة	م لطائ
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ينايــر	/	كانــون	الثانــي	عــن	مقتــل	ســتة	قــادة	وجنــود	وجــرح	أكثــر	مــن	عشــرة	آخريــن.	ومــن	
بيــن	القتلــى	رئيــس	االســتخبارات	العســكرية	يف	الجيــش	اليمنــي	اللــواء	محمــد	طمــاح	ونائــب	
رئيــس	هيئــة	األركان	اللــواء	الركــن	صالــح	الزندانــي،	الــذي	تــويف	الحقــا	يف	املستشــفى.	وقــد	
كان	عــدد	مــن	كبــار	الشــخصيات	العســكرية	اليمنيــة	واملســؤولين	املحلييــن	متواجديــن	وقــت	
الهجــوم	يف	القاعــدة	التــي	كانــت	تشــهد	عرضــا	عســكريا	وقتــذاك.	وقالــت	الحكومــة	اليمنيــة	
إن	خليــة	حوثيــة	محليــة		قامــت	بتنفيــذ	الهجــوم،	وأعلنــت	عــن	عــدة	اعتقــاالت	قامــت	بهــا	
ــرات	 ــي	أن	طائ ــة	للحوث ــوم،	ادعــت	وســائل	إعــالم	تابع ــك	بي ــد	ذل ــي.	وبع يف	األســبوع	التال

حوثيــة	مســّيرة	أصابــت	مواقــع	عســكرية	ســعودية	يف	عســير	جنــوب	الســعودية.

ــرات	 ــات	الطائ ــن	هجم ــد	م ــريع	بمزي ــى	س ــن	يحي ــوات	الحوثيي ــم	ق ــدد	الناطــق	باس ــد	ه وق
ــار".	ومنــذ	منتصــف	 ــرات	بــدون	طي ــذي	أطلــق	عليــه	"عــام	الطائ املســّيرة	يف	عــام	2019،	وال
عــام	2018،	أثبــت	الحوثيــون	قــدرة	متزايــدة	ىلع	اســتخدام	الطائــرات	املســّيرة،	بشــكل	أساســي	
مــن	خــالل	اســتخدام	طائــرات	الكاميــكازي	)الصداميــة(	وإلــى	درجــة	أقــل	طائــرات	االســتطالع.	
وبينمــا	زعــم	ســريع	أن	هــذه	األســلحة	مصّنعــة	محليــا،	فــإن	طائــرة	القاصــف	K-2	املســتعملة	
يف	هجــوم	قاعــدة	العنــد	هــي	نســخة	محدثــة	عــن	القاصــف1-	–	وهــي	طائــرة	مســّيرة	ذكــر	
فريــق	خبــراء	األمــم	املتحــدة	يف	اليمــن	أنهــا	تحتــوي	ىلع	قطــع	مســتوردة	مــن	إيــران،	وأنهــا	
ــة	 ــن	بأي ــوات	الحوثيي ــا	ق ــران	مده ــي	طه ــة.	وتنف ــل1-	اإليراني ــرة	أبابي ــة"	لطائ "شــبه	مطابق
ــذي	جــرى	توزيعــه	يف	 ــراء	ال ــر	الخب ــد	أشــار	تقري ــخ.	وق ــا	صواري ــرات	مســّيرة	أو	تكنولوجي طائ
ــن	 ــد	م ــن	تزي ــوات	الحوثيي ــى	أن	ق ــي	إل ــون	الثان ــر	/	كان ــات	املتحــدة	خــالل	شــهر	يناي الوالي
اســتعمالها	للعبــوات	الناســفة	املتفجــرة	عــن	بعــد	واملنقولــة	يف	ميــاه	البحــر	األحمــر	ضــد	

الســفن	العســكرية	واملدنيــة.

وقــد	شــن	التحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	مجموعــة	مــن	الغــارات	الجويــة	ضــد	
ــر	 ــا	األكث ــون	إنه ــان	محلي ــر	شــهود	عي ــي	ذك ــي،	والت ــون	الثان ــر	/	كان ــاء	يف	20-19	يناي صنع
تدميــرًا	منــذ	أكثــر	مــن	عــام.	وذكــر	التحالــف	أن	الغــارات	اســتهدفت	مواقــع	عســكرية،	منهــا	
قاعــدة	الديلمــي	الجويــة	ومنشــأة	لتخزين	الطائــرات	املســّيرة	–	يف	رد	ىلع		هجمــات	الحوثيين	
الجويــة	خــالل	األســابيع	الســابقة.	ويف	31	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	قصفــت	طائــرات	التحالــف	
ــال	املتحــدث	 ــاء.	وق ــة	صنع ــار	شــرقي	مدين ــدون	طي ــرات	ب ــن	الطائ ــة	لتخزي منشــأة	مزعوم
باســم	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	العقيــد	تركــي	املالكــي	أن	هــذا	القصــف	جــزء	مــن	
ــذوه	يف	 ــذي	نف ــوم	ال ــد	الهج ــة	بع ــن	الجوي ــدرات	الحوثيي ــة	مســتمرة	للقضــاء	ىلع	ق عملي
لحــج.	وخــالل	شــهر	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	اســتهدفت	طائــرات	التحالــف	أيضــا	معســكر	تدريــب	
ــة	يف	 ــوات	حوثي ــع	لق ــات	ومواق ــك	تجمع ــار	وكذل ــن	يف	محافظــة	ذم ــوات	الحوثيي ــع	لق تاب
ــات	القتاليــة	ىلع	األرض	يف	 محافظــات	الجــوف	وحجــة	وصعــدة،	مــع	دعــم	مســتمر	للعملي

هــذه	املحافظــات	وىلع	جبهــة	نهــم	يف	صنعــاء.

تطورات	سياسية	وعسكرية	أخرى	يف	سطور:

4 ينايــر / كانــون الثانــي:	ُقثــل	اثنــان	مــن	أفــراد	قــوات	النخبــة	الشــبوانية	املدعومــة	 •
ــرب	شــبوة،	 ــة	مرخــة،	شــمال	غ ــل	يف	مديري ــال	قبائ ــع	رج ــا	يف	اشــتباكات	م إماراتي
يف	أعقــاب	محــاوالت	العتقــال	رجليــن.	وبعــد	االشــتباكات،	قصفــت	مروحيــات	أباتشــي	
إماراتيــة	املنــازل	يف	املنطقــة،	ممــا	أســفر	عــن	مقتــل	ســبعة	مدنييــن.	وقــد	تحــدث	

وزيــر	الداخليــة	أحمــد	امليســري	عــن	تشــكيل	لجنــة	للتحقيــق	يف	الحــادث.



2019 الثاني  كانون   / يناير 

15

20 ينايــر / كانــون الثانــي:	أدى	حــادث	انفجــار	لغــم	إلــى	مقتــل	خمســة	خبــراء	ألغــام	 •
ــا	وبوســنيا	وكوســوفيا،	 ــا	وكرواتي ــوب	أفريقي ــن	جن ــن	م ــى	اثني ــأرب.	وكان	القتل يف	م
كانــوا	يعملــون	ضمــن	املشــروع	الســعودي	لنــزع	األلغــام	"مســام"	الــذي	تمولــه	

ــانية. ــال	اإلنس ــة	واألعم ــلمان	لإلغاث ــك	س ــز	املل ــه	مرك ــرف	علي ــعودية	ويش الس

ــة	تحــت	 • ــا	الواقع ــة	املخ ــار	يف	ســوق	بمدين ــع	انفج ــي: وق ــون الثان ــر / كان 28 يناي
ــن.	 ــتة	مدنيي ــل	س ــن	مقت ــفر	ع ــا	أس ــز،	مم ــة	تع ــرب	محافظ ــة	غ ــيطرة	الحكوم س
ويشــتبه	مســؤولون	محليــون	يف	أن	يكــون	تنظيــم	القاعــدة	وراء	التنفيــذ،	رغــم	عــدم	
ــوات	 ــوم	ىلع	ق ــة	الل ــة	ســبأ	الحكومي ــا	ألقــت	وكال ــر	ألي	مســؤولية،	فيم ــاء	األخي ادع
ــع	ىلع	 ــث	تق ــف،	حي ــي	كثي ــي	إمارات ــد	أمن ــا	لتواج ــا	موقع ــر	املخ ــن.	وتعتب الحوثيي
بعــد	75	كــم	شــمال	مضيــق	بــاب	املنــدب.	كمــا	تمثــل	املدينة-املينــاء	قاعــدة	لدعــم	

ــاورة. ــدة	املج ــف	يف	محافظــة	الحدي ــوات	التحال ــات	ق عملي

التطورات	اإلنسانية

يف	9	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	قــدم	وكيــل	األميــن	العــام	للشــؤون	اإلنســانية	ومنســق	اإلغاثــة	
ــرات	 ــض	املؤش ــم	بع ــي.	ورغ ــن	الدول ــس	األم ــة	ملجل ــة	عام ــوك	إحاط ــارك	لوك ــة	م الطارئ
اإليجابيــة	التــي	تلــت	اتفــاق	ســتوكهولم،	قــال	لوكــوك	أن	الوضــع	اإلنســاني	األعــم	يف	اليمــن	
ــاك	 ــى	مســاعدات	إنســانية،	وهن ــن	إل ــن	اليمنيي ــي	%80	م ــاج	حوال ــث	يحت ــم	يتحســن،	حي ل
10	مالييــن	ىلع	حافــة	املجاعــة،	فيمــا	ال	يــزال	أكثــر	مــن	3.3	مليــون	مهجريــن	مــن	بيوتهــم	
نتيجــة	النــزاع.	ويخطــط	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	اســتجابًة	لذلــك	لتوســيع	عملياتــه	يف	عــام	
2019	لتصــل	إلــى	12	مليــون	شــخص،	بحســب	لوكــوك.	وقــد	دعــا	املجتمــع	الدولــي	للنظــر	يف	
تمويــل	إضــايف	لخطــة	االســتجابة	اإلنســانية	لعــام	2019	خــالل	مؤتمــر	إعــالن	التبرعــات	القــادم	

يف	فبرايــر	/	شــباط.

وبينمــا	أثنــى	لوكــوك	ىلع	التقــدم	املحــرز	يف	الجبهــة	السياســية،	إال	أنــه	أعــرب	عــن	أســفه	
لقلــة	التركيــز	ىلع	العناصــر	اإلنســانية	يف	قــرار	مجلــس	األمــن	رقــم	2541.	وقــال	وكيــل	األميــن	
العــام	أن	ىلع	جميــع	األطــراف	العمــل	مــن	أجــل	زيــادة	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية	وحركــة	
ــى	 ــول	إل ــاب	الوص ــح	ب ــوك	لفت ــا	لوك ــا	دع ــود.	كم ــانية	دون	قي ــدادات	اإلنس ــن	واإلم العاملي
مطاحــن	البحــر	األحمــر	يف	اليمــن	وفتــح	مينــاء	رأس	عيســى	املغلــق	منــذ	عــام	2017	)أنظــر	
أدنــاه	"النيــران	تلتهــم	مســاعدات	غذائيــة	خاصــة	ببرنامــج	األغذيــة	العاملــي	يف	الحديــدة"(.	
وقــد	بلغــت	واردات	الوقــود	التجاريــة	عبــر	مينــاءي	الحديــدة	والصليــف	أىلع	نقطــة	لهــا	منــذ	
العــام	2017،	إال	أن	واردات	الغــذاء	التجاريــة	انحــدرت	إلــى	أدنــى	مســتوياتها	منــذ	بــدء	تقاريــر	

آليــة	األمــم	املتحــدة	للتفتيــش	والتحقــق	عــام	2016.

ــق	 ــالت	لتحقي ــن	التدخ ــد	م ــى	مزي ــوك	إل ــا	لوك ــالد،	دع ــادي	يف	الب ــع	االقتص ــرًا	للوض ونظ
االســتقرار	يف	ســعر	الريــال	اليمنــي،	مشــيرًا	إلــى	أنــه	مــن	دون	تدابيــر	إضافيــة	فــإن	صنــدوق	
النقــد	الدولــي	يقــّدر	انخفاضــا	يف	قيمــة	الريــال	وصــواًل	إلــى	تــداول	بســعر	يفــوق	700	ريــال	
مقابــل	الــدوالر	يف	عــام	2019.	ويف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	تــم	تــداول	الريــال	بســعر	570	ريــاال	
مقابــل	الــدوالر	الواحــد	)انظــر	أعــاله	"ســعر	صــرف	الريــال	اليمنــي"(.	وبالنظــر	إلــى	اعتمــاد	اليمــن	
الهائــل	ىلع	الــواردات	مــن	أجــل	طعــام	الســكان،	فــإن	أي	انخفــاض	صغيــر	يف	قيمــة	الريــال	
يشــكل	تهديــدًا	مهــواًل	لألمــن	الغذائــي	ملالييــن	اليمنييــن	الذيــن	هــم	بالفعــل	ىلع	حافــة	

املجاعــة.
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النيران	تلتهم	مساعدات	غذائية	خاصة	ببرنامج	األغذية	العاملي	يف	الحديدة

يف	25	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	تضــررت	صوامــع	حبــوب	لحريــق	يف	مطاحــن	البحــر	األحمــر	ىلع	
املشــارف	الشــرقية	ملدينــة	الحديــدة.	ورّجحــت	األمــم	املتحــدة	وقــوع	الحريــق	نتيجــة	قصــف	
ــة	العاملــي	يف	تلــك	 ــح	برنامــج	األغذي بالهــاون.	ويتــم	تخزيــن	51,000	طــن	مــن	القمــح	لصال
املطاحــن،	وهــو	يكفــي	إلطعــام	حوالــي	3.7	مليــون	شــخص	ملــدة	شــهر.	وقــد	ذكــر	برنامــج	
ــع	واردات	 ــادل	رب ــذي	يع ــى	املخــزون	–	ال ــادر	ىلع	الوصــول	إل ــر	ق ــه	غي ــة	العاملــي	أن األغذي

اليمــن	مــن	القمــح	–	منــذ	ســبتمبر	/	أيلــول	2018	بســبب	القتــال	يف	الحديــدة.

ــة	 ــج	األغذي ــي،	إن	برنام ــة	العامل ــج	األغذي ــري	لبرنام ــر	القط ــون،	املدي ــتيفن	أندرس ــال	س وق
بحاجــة	ماســة	للوصــول	إلــى	املطاحــن	لتقييــم	األضــرار	ونقــل	أي	مخــزون	قمــح	غيــر	متأثــر	
نحــو	املناطــق	اليمنيــة	التــي	هــي	بأمــس	الحاجــة	إليــه.	وقــد	وصفــت	منســقة	األمــم	املتحدة	
ــود	20  ــى	وج ــع"،	مشــيرة	إل ــه	"مفج ــا	حــدث	بأن ــدي	م ــزا	غران ــن	لي للشــؤون	اإلنســانية	لليم
ــا	 ــه	فيه ــرة	نواج ــذه	أول	م ــة.	"ه ــن	املجاع ــة	م ــع	و250,000	ىلع	مقرب ــي	جائ ــون	يمن ملي

ــدي. ظروفــا	كهــذه.	نحــن	بحاجــة	لهــذا	القمــح"،	بحســب	مــا	أضافــت	غران

رد	فعل	محلي	ىلع	تقارير	سرقة	املساعدات	الغذائية

رد	مســؤولون	حوثيــون	يف	1	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	ىلع	اتهامــات	مــن	جانــب	برنامــج	
األغذيــة	العاملــي	بســرقة	املســاعدات	الغذائيــة	يف	املناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	ســلطات	
ــة	أسوشــييتد	بــرس	يف	31	ديســمبر	/	كانــون	األول	 الحوثييــن.	وكشــف	تحقيــق	نشــرته	وكال
2018	أن	الفصائــل	وامليليشــيات	ىلع	جميــع	أطــراف	النــزاع	تمنــع	اإلغاثــة	الغذائيــة	وتحولهــا	
ــه	 ــة		العاملــي	أن ــر	برنامــج	األغذي ــح.	وقــد	ذك ــل	الرب ــة	وتبيعهــا	مقاب نحــو	الخطــوط	األمامي
كشــف	أدلــة	ىلع	منظمــة	تابعــة	للحوثييــن	تســيء	اســتخدام	املســاعدات	وترتكــب	أعمــال	
احتيــال.	وقــد	هــدد	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	بوقــف	شــحنات	الغــذاء	إلــى	اليمــن	يف	حــال	لــم	

تتخــذ	ســلطات	الحوثييــن	إجــراءات	كافيــة	لالســتقصاء	ووقــف	الســرقة	خــالل	10	أيــام.

وقــد	رد	رئيــس	اللجنــة	الثوريــة	العليــا	التابعــة	للحوثييــن	محمــد	علــي	الحوثــي	بالقــول	إن	
ــة	األمــم	 ــا	هيئ ــن،	داعي ــم	يتواصــل	رســميا	مــع	حكومــة	الحوثيي ــة	العاملــي	ل برنامــج	األغذي
املتحــدة	لتقديــم	دليــل	ىلع	مزاعمهــا.	كمــا	اتهــم	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	بتوزيــع	"أغذيــة	
فاســدة"	يف	اليمــن،	والتــي	قــال	إن	ســلطات	الحوثييــن	منعتهــا	ألنهــا	غيــر	صالحة	لالســتهالك	
البشــري.	كمــا	قــال	الحوثــي	إن	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	مســّيس	وإن	مزاعــم	الســرقة	تؤكــد	

"تبعيــة"	الهيئــة	اإلغاثيــة	للواليــات	املتحــدة	وبريطانيــا.

ويف	6	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	زعــم	وزيــر	اإلدارة	املحليــة	يف	الحكومــة	اليمنيــة	عبــد	الرقيــب	
فتــح	أن	قــوات	الحوثييــن	تســرق	%65	مــن	املســاعدات	اإلنســانية	املرســلة	إلــى	اليمــن	عبــر	
مينــاء	الحديــدة.	كمــا	اتهــم	مقاتلــي	الحوثييــن	بنهــب	نحــو	700	شــاحنة	محملــة	باملســاعدات	

واحتجــاز	أكثــر	مــن	88	ســفينة	إغاثيــة	وتجاريــة	يف	موانــئ	الحديــدة	والصليــف.

واســتجابة	لتهديــدات	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	بتعليــق	بعــض	املســاعدات	الغذائيــة	
املخصصــة	لليمــن،	دعــت	أكثــر	مــن	35	منظمــة	وجمعيــة	خيريــة	محليــة	يف	9	ينايــر	/	كانــون	
ــات	أن	 ــرت	املجموع ــد	ذك ــه.	وق ــم	وقوع ــذي	ُزع ــة	لكشــف	الفســاد	ال ــة	األممي ــي	الهيئ الثان
"صمــت"	برنامــج	األغذيــة	يعتبــر	"تواطــؤًا"	مــع	الســلطات	لنهــب	الغــذاء	مــن	أفــواه	اليمنييــن	

ــرس. ــة	أسوشــييتد	ب ــر	لوكال ــن،	بحســب	تقري الجائعي
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ــن	 ــل	األمي ــال	وكي ــي،	ق ــون	الثان ــر	/	كان ــن	يف	9	يناي ــس	األم ــى	مجل ــة	إل ــة	إحاط يف	جلس
العــام	للشــؤون	اإلنســانية	ومنســق	اإلغاثــة	الطارئــة	مــارك	لوكــوك	إن	األمــم	املتحــدة	تأخــذ	
االســتيالء	غيــر	املشــروع	للمســاعدات	ىلع	محمــل	الجــد،	وأنهــا	تعاقــدت	بالفعــل	مــع	
مراقبيــن	مســتقلين	يف	خريــف	2018.	وقــد	تبيــن	لهــؤالء	أن	%95	مــن	إجمالــي	املســتفيدين	
مــن	املســاعدات	الغذائيــة	يف	مختلــف	أنحــاء	اليمــن	تصلهــم	اإلغاثــة،	مــع	أن	بعــض	الحصــص	
يف	بعــض	الحــاالت	تأتــي	غيــر	مكتملــة.	وقــال	لوكــوك	أن	"هــذه	الفجــوات	يمكــن	أن	تكــون	

ــل	أو	الوصــول	أو	مشــاكل	أخــرى". ــود	التموي بســبب	قي

تطورات	إنسانية	أخرى	يف	سطور

2 ينايــر / كانــون الثانــي:	أفــاد	تقريــر	ملوقــع	ديســباتش	الخــاص	بأخبــار	األمــم	 •
ــر	مــن	 ــى	اليمــن	يف	عــام	2018،	أي	أكث ــوا	إل ــة	150,000	مهاجــر	وصل املتحــدة	أن	قراب

ــام. ــك	الع ــا	يف	ذل ــى	أوروب ــن	إل ــن	الواصلي ــر	النظاميي ــن	غي ــدد	املهاجري ع

3 ينايــر / كانــون الثانــي:	قــال	باحثــون	إن	ســاللة	الكوليــرا	التي	تســببت	بالكوليــرا	األكثر	 •
ــى	اليمــن	مهاجــرون.	 ــا	وجلبهــا	إل ــخ	املســجل	أتــت	مــن	شــرق	أفريقي فتــكا	يف	التاري
ــن	1  ــتبهة	بي ــة	مش ــي	380,000	إصاب ــود	حوال ــة	وج ــة	اليمني ــرت	وزارة	الصح ــا	ذك كم
ــة	الصحــة	 ــا	ملنظم ــي	2019،	وفق ــون	الثان ــر	/	كان ــي	2018	و6	يناي ــون	الثان ــر	/	كان يناي
العامليــة،	بمــا	يف	ذلــك	517	حالــة	وفــاة.	وذكــرت	منظمــة	الصحــة	العامليــة	أن	أكثــر	مــن	

1.4	مليــون	يمنــي	يشــتبه	يف	إصابتهــم	بالكوليــرا	منــذ	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2016.

8 ينايــر / كانــون الثانــي:	افتتــح	الهــالل	األحمــر	اإلماراتــي	مركــزًا	صحيــا	يف	مديريــة	 •
الجبيــرة	يف	الحديــدة	يقــدم	الخدمــات	ملئــة	ألــف	شــخص.

ــن	 • ــة"	م ــم	املتحــدة	أن	"أعــدادًا	محــدودة	للغاي ــادت	األم ــي:	أف ــون الثان ــر / كان 9 يناي
النازحيــن	عــادوا	إلــى	الحديــدة	خــالل	األســبوعين	املاضييــن.	يف	الوقــت	نفســه،	أدت	

ــو	7	يف	مدينــة	الحديــدة	إلــى	تهجيــر	70	عائلــة. النيــران	املتقطعــة	يف	كيل

18 ينايــر / كانــون الثانــي:	حــث	املديــر	القطــري	ملنظمــة	أنقــذوا	األطفــال	يف	اليمــن	 •
تامــر	كيرولــوس	برملانــات	الــدول	التــي	تعقــد	صفقــات	أســلحة	"ىلع	تحمــل	مســؤولية	
تاريخيــة	وإصــدار	توجيهــات	لحكوماتهــا	بوقــف	جميــع	مبيعــات	األســلحة	أو	املعــدات	
العســكرية	ألي	طــرف	مــن	أطــراف	النــزاع	يف	اليمــن".	ويف	بيــان	لــه	ذكــر	كيرولــوس	أن	
85,000	طفــل	ماتــوا	ىلع	األغلــب	بســبب	الجــوع	الشــديد	منــذ	بدايــة	الحــرب	اليمنيــة.

25 ينايــر / كانــون الثانــي:	يف	تحديــث	لقــرار	مجلــس	األمــن،	ذكــر	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	 •
ومنظمــة	األغذيــة	والزراعــة	التابعــة	لألمــم	املتحــدة	أن	اليمــن	وصــل	إلــى	نقطــة	حرجــة	
أواخــر	2018.	وهنــاك	حوالــي	65,000	شــخص	وصلــوا	إلى	مســتوى	الكارثــة	)املرحلة	الخامســة	
ــن	نصفهــم	يف	حاجــة	ماســة	 ــر	م ــي(	وأكث ــن	الغذائ ــل	ملراحــل	األم ــف	املتكام ــن	تصني م
للغــذاء	واملســاعدة	يف	ســبل	العيــش.	وذكــرت	هيئتــا	األمــم	املتحــدة	أنــه	بــدون	مســاعدات	

إنســانية	فــإن	عــددًا	مــن	مديريــات	اليمــن	ســتكون	يف	حالــة	مجاعــة	عمــا	قريــب.

ــن	300  • ــر	م ــر	أكث ــال	بتهجي ــة،	تســبب	القت ــي:	يف	محافظــة	حج ــون الثان ــر / كان 27 يناي
أســرة	مــن	حــرض	وحيــران	نحــو	عبــس	خــالل	ثالثــة	أســابيع	مــن	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	
بحســب	تقريــر	ميدانــي	مــن	األمــم	املتحــدة.	وتحتضــن	عبــس	بالفعــل	حوالــي	23,000	نــازح،	
معظمهــم	عانــوا	مــن	نــزوح	متكــرر	ويعيشــون	يف	ظــروف	مزريــة	بحســب	األمــم	املتحــدة.
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سلطات	الحوثيين	تحتجز	املديرة	القطرية	ملنظمة	سيفر	وورلد

ــة	 ــرة	القطري ــي،	املدي ــى	النعام ــن	أوف ــلطات	الحوثيي ــزت	س ــي،	احتج ــون	الثان ــر	/	كان يف	28	يناي
ملنظمــة	ســيفر	وورلــد	مــع	زميــل	لهــا	يف	صنعــاء.	وقــد	اختطــف	جهــاز	األمــن	القومــي	الــذي	يديــره	
الحوثيــون	طاقــم	املنظمــة	البريطانيــة	بعــد	االتصــال	بهمــا	للتحقيــق	حوالــي	الســاعة	12:00	ظهــرًا.

وقــد	واجهــت	النعامــي	التحقيــق	قبــل	ذلــك،	ويف	الشــهور	األخيــرة	تعرضــت	للتهديــد	
والترهيــب	مــن	قبــل	ســلطات	الحوثييــن.	وقــد	وقعــت	أكثــر	مــن	اثنتــي	عشــرة	منظمــة	دوليــة	

ــر	املشــروط	عــن	النعامــي. ــراج	الفــوري	وغي ــب	باإلف ــا	يطال ــة	بيان ــة	ومحلي وإقليمي

تقرير:	قوات	الحوثيين	تعتقل	وتعذب	نساء

ــن،	 ــن	عائالته ــز	به ــن	وتبت ــم،	وتعذبه ــاء	دون	ته ــرات	النس ــن	عش ــلطات	الحوثيي ــز	س تحتج
ــة	 ــا	وكال ــر	وأوردته ــار	بالبش ــة	اإلتج ــة	ملكافح ــة	اليمني ــا	املنظم ــاءات	أوردته ــب	ادع بحس

ــي. ــون	الثان ــر	/	كان ــرس	يف	17	يناي ــييتد	ب أسوش

ــرة	 ــاء	يف	الفت ــز	النس ــن	تحتج ــلطات	الحوثيي ــل	إن	س ــل	فاض ــة	نبي ــس	املنظم ــال	مؤس وق
األخيــرة	بداعــي	الدعــارة	والتعــاون	مــع	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية.	وقــد	أخبــر	محــاٍم	
يمنــي	وكالــة	أسوشــييتد	بــرس	أنــه	كان	يتــم	جمــع	النســاء	يف	مقــاٍه	وحدائــق،	وأن	العائــالت	
تبحــث	عــن	بناتهــا	املفقــودات.	وقــال	املحامــي	إنــه	حاملــا	يتــم	اإلفــراج	عــن	النســاء	يعــاد	

ــل	متوزعــة	يف	أنحــاء	صنعــاء. احتجازهــن	ســرًا	يف	فل

االستعراض	الدوري	الشامل	يتناول	الحق	يف	الصحة	النفسية	يف	اليمن

ــدورة	الثانيــة	والثالثــون	ملجلــس		حقــوق	اإلنســان	 ــت	ال ــون	الثانــي،	تناول ــر	/	كان يف	23	يناي
ــك	 ــن	ذل ــد	تضم ــي.	وق ــأن	اليمن ــامل	للش ــي	الش ــتعراض	الدول ــدة	االس ــم	املتح ــع	لألم التاب
ــدى	 ــي	ىلع	م ــوق	اإلنســان	اليمن ــم	املتحــدة	ســجل	حق ــدول	األعضــاء	يف	األم اســتقصاء	ال
ــا	تقريرهــا	 ــرف	بهــا	دولي ــة	املعت ــة.	وقــد	قدمــت	الحكومــة	اليمني الســنوات	الخمــس	املاضي
الخــاص	ملجلــس	حقــوق	اإلنســان،	وكذلــك	فعلــت	مجموعــات	املجتمــع	املدنــي.	وقــد	قدمــت	
هــذه	األخيــرة	التقريــر	"التزامــات	اليمــن	باحتــرام	وحمايــة	وإعمــال	الحــق	يف	الصحــة	النفســية"	
الــذي	اشــترك	يف	تقديمــه	كل	مــن	مركــز	صنعــاء	ومركــز	حقــوق	اإلنســان	التابــع	لكليــة	الحقوق	

بجامعــة	كولومبيــا	ومدرســة	بــراون	يف	جامعــة	واشــنطن	ســانت	لويــس.

يف	وقــت	الحــق،	وألول	مــرة	تمــت	اإلشــارة	إلــى	الصحــة	النفســية	واآلثار	الســلبية	للنــزاع	اليمني	
ىلع	الســكان	مــن	قبــل	مختلــف	الــدول	األعضــاء	يف	األمــم	املتحــدة،	بمــا	يف	ذلــك	قبــرص	
وآيســلندا	ومالطــا	وفرنســا	وسويســرا	والبرازيــل	وســلوفينيا.	وتــم	اســتجواب	الحكومــة	اليمنيــة،	
وُطلــب	منهــا	تقديــم	معلومــات	عــن	أنشــطتها	الخاصــة	بتعزيــز	وضمــان	الحمايــة	النفســية،	
وال	ســيما	فيمــا	يتعلــق	باألطفــال	املتضرريــن	مــن	النــزاع.	يف	املجمــل،	قدمــت	الــدول	األعضــاء	
256	توصيــة	للحكومــة	اليمنيــة	خــالل	االســتعراض	الــدوري	الشــامل،	تــم	قبــول	182	منهــا	فيمــا	

بقيــت	70	قيــد	النظــر.
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ــادة	الســعودية	منشــآت	 • ــف	بقي ــارات	التحال ــي:	اســتهدفت	غ ــون الثان ــر / كان 19 يناي
عســكرية	يف	صنعــاء،	بحســب	ناطــق	باســم	قــوات	التحالــف.	وأوردت	وكالة	أسوشــييتد	
ــم	يتــم	 بــرس	أن	الغــارات	ضربــت	مصنعــا	لألغذيــة	وأســفرت	عــن	مقتــل	عامليــن.	ول
ــن	 ــة	مدنيي ــرت	إصاب ــر	ذك ــن	تقاري ــم	م ــرى،	ىلع	الرغ ــاة	أخ ــاالت	وف ــن	ح ــغ	ع التبلي
ــق	 ــه	حري ــع	في ــب	واندل ــتيك	أصي ــع	بالس ــة	أن	مصن ــت	الوكال ــروح.	وأضاف ــن	بج آخري
كبيــر.	وكانــت	هــذه	الغــارات	هــي	األولــى	منــذ	توقيــع	اتفــاق	ســتوكهولم	يف	ديســمبر	

ــف"(. ــون	األول	2018	)انظــر	أعــاله	"غــارات	التحال /	كان

ــتولت	 • ــار	واس ــن	يف	ذم ــن	منزلي ــوات	الحوثيي ــت	ق ــي:	اقتحم ــون الثان ــر / كان 21 يناي
ــب	 ــا	نه ــدر.	كم ــع	املص ــاده	موق ــا	أف ــب	م ــن،	بحس ــى	مقري ــا	إل ــا	وحولتهم عليهم

ــه. ــر	نفس ــب	التقري ــكات	بحس ــون	املمتل ــلحون	حوثي مس

ــن	يف	 • ــار	لغمي ــر	انفج ــود	إث ــة	جن ــل	وخمس ــل	طف ــي: ُقت ــون الثان ــر / كان 25 يناي
محافظــة	البيضــاء.	وقــد	عبــرت	ســيارة	ركاب	ىلع	أول	لغــم	أرضــي،	ممــا	أســفر	عــن	
قتــل	طفــل	وإصابــة	خمســة	بالغيــن.	وقــد	هــرع	الجنــود	ملســاعدة	الجرحــى،	وقتلــوا	
إثــر	انفجــار	لغــم	ثــان،	بحســب	مــا	قالــه	مســؤولون	أمنيــون	يمنيــون.	ويقول	مســؤولون	
إن	قــوات	الحوثييــن	زرعــت	ألغامــا	يف	مختلــف	أنحــاء	اليمــن،	ففــي	األســبوع	نفســه،	

ُقتــل	خمســة	أفــراد	يف	فريــق	نــزع	ألغــام	دولــي	يف	حقــل	ألغــام	يف	مــأرب.

ــد	قصــف	 • ــب	30	آخــرون	بع ــة	أشــخاص	وأصي ــل	ثماني ــي:	قت ــون الثان ــر / كان 27 يناي
ــم	املتحــدة. ــن	يف	حجــة،	بحســب	األم ــم	نازحي ــول	املصــدر	ملخي مجه
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تقرير	فريق	خبراء	األمم	املتحدة	الجديد

ــم	 ــراء	األم ــق	خب ــن	فري ــد	م ــر	جدي ــة	تقري ــع	ومناقش ــم	توزي ــي،	ت ــون	الثان ــر	/	كان يف	يناي
املتحــدة	بشــأن	اليمــن	بيــن	الــدول	األعضــاء	يف	مجلــس	األمــن	خــالل	اجتمــاع	مغلــق	للجنــة	
العقوبــات	الخاصــة	باليمــن	التابعــة	ملجلــس	األمــن	يف	18	ينايــر	/	كانــون	الثانــي.	وقــام	التقريــر	
باســتقصاء	وتقييــم	التطــورات	االقتصاديــة	واإلنســانية	واألمنيــة	وحقــوق	اإلنســان	خــالل	عــام	
2018.	وقــد	التقــى	الفريــق	بعــدد	مــن	املســؤولين	يف	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــا،	
بمــا	يف	ذلــك	الرئيــس	هــادي،	ثــم	رئيــس	الــوزراء	)حينهــا(	أحمــد	بــن	دغــر.	مــع	ذلــك،	رفضــت	
جماعــة	الحوثييــن	املســلحة	التعــاون	مــع	الفريــق،	ممــا	حــال	دون	مقابلــة	أعضائــه	لســلطات	
الحوثييــن	أو	زيارتهــم	لصنعــاء.	واتهــم	الســلطات	الحوثيــة	الفريــق	بذكــر	معلومــات	كاذبــة	يف	

تقريــره	لعــام	2017.

رســم	تقريــر	الشــهر	املاضــي	صــورة	قاتمــة	للوضــع	يف	اليمــن،	مــع	تركيــز	قــوي	ىلع	اقتصــاد	
الحــرب	وصعوبــات	إيصــال	املســاعدات	إلــى	اليمــن	وداخلــه،	بحســب	نســخة	مــن	التقريــر	اطلــع	
ــل	 ــرًا	لالنتهــاكات	والعراقي ــا	كبي ــرة	أخــرى	اهتمام ــر	م ــى	التقري ــا	أول ــاء.	كم ــز	صنع عليهــا	مرك

التــي	تضعهــا	قــوات	الحوثييــن	باملقارنــة	مــع	التقريــر	الســابق	للفريــق.

ومــن	بيــن	النتائــج	الجديــدة	التــي	توصــل	إليهــا	فريــق	الخبــراء	أن	قــوات	الحوثــي	تعــزز	قدراتها	
ــارات	 ــعودية	أو	اإلم ــل	الس ــداف	داخ ــرب	أه ــادرة	ىلع	ض ــّيرة	الق ــرات	املس ــر	الطائ ىلع	تطوي
)انظــر	أعــاله	"هجمــات	طائــرات	مســّيرة	تابعــة	للحوثييــن"(.	كمــا	وجــد	الفريــق	أنــه	يف	عــام	
2018،	أصبحــت	قــوات	الحوثييــن	أكثــر	اعتمــادًا	ىلع	اســتيراد	قطــع	عســكرية	نوعيــة،	حيــث	
يتــم	دمجهــا	يف	أنظمــة	مجمعــة	محليــا	مثــل	الطائــرات	املســّيرة	البعيــدة	املــدى.	يمثــل	هــذا	
تغييــرًا	عــن	الســنوات	الســابقة،	بحســب	الخبــراء،	الذيــن	أشــاروا	إلــى	أنــه	يف	2015	و2016	كان	

يتــم	توفيــر	أنظمــة	عســكرية	مجمعــة	جزئيــا	لقــوات	الحوثييــن	مــن	خــارج	اليمــن.

وزاد	الخطــر	ىلع	الشــحن	التجــاري	يف	عــام	2018	مــع	تطويــر	قــوات	الحوثييــن	ونشــرها	أســلحة	
متطــورة	مثــل	صواريــخ	املضــادة	للســفن	والعبــوات	الناســفة	العابــرة	للميــاه.	وخلــص	الفريــق	
ــل	/	نيســان	 ــة	النفــط	يف	3	أبري ــى	أن	قــوات	الحوثييــن	مســؤولة	عــن	الهجــوم	ىلع	ناقل إل
2018،	وىلع	الناقلــة	التركيــة	إنجــي	إنيبولــو	يف	10	مايــو	/	أيــار	2018.	كمــا	اســتهدفت	قــوات	
الحوثييــن	ســفينة	تحمــل	قمحــا	إلــى	اليمــن،	بحســب	مــا	قــال	الخبــراء،	مشــيرين	إلــى	أن	ذلــك	
يعــرض	تقديــم	املســاعدات	اإلنســانية	للخطــر	ويزيــد	كلفــة	معامــالت	االســتيراد	نحــو	اليمــن.

وتــورط	كال	الطرفيــن	املتحاربيــن	بإعاقــة	نقــل	املســاعدات	عبــر	التســبب	بتأخيــر	مفــرط	يف	
ــذي	تقــوده	الســعودية	 ــف	العســكري	ال ــى	أن	اســتمرار	حظــر	التحال ــر	إل الشــحن.	وأشــار	التقري
للرحــالت	التجاريــة	عبــر	مطــار	صنعــاء	الدولــي	يمنــع	املدنييــن	مــن	الوصــول	إلــى	الخدمــات	

الطبيــة	خــارج	البــالد.
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ويف	إضــاءة	ىلع	الصلــة	بيــن	انعــدام	األمــن	الغذائــي	والنــزاع،	قــال	فريــق	الخبــراء	أن	الجــوع	
ــاس	أن	 ــن،	حيــث	"يعــرف	الن ــي	الحوثيي ــى	مقاتل ســبب	شــائع	النضمــام	الشــبان	واألطفــال	إل
ــى	االنحــدار	مــن	أفقــر	األســر	يف	املناطــق	 املجنديــن	لديهــم	طعــام".	ويميــل	املجنــدون	إل
ــذي	أضــاف	أن	معظمهــم	 ــر،	وال ــى	16	ســنة،	بحســب	التقري ــد	تصــل	أعمارهــم	إل ــة،	وق الريفي

أميــون.

وأشــار	الفريــق	إلــى	أنــه	يجــري	اســتخدام	الوقــود	اإليرانــي	لتمويــل	قــوات	الحوثييــن.	وحــدد	
ــة	 ــق	مزيف ــة	وتســتخدم	وثائ ــل	كشــركات	واجه ــن	تعم ــارج	اليم ــل	وخ ــركات	داخ ــراء	ش الخب
إلخفــاء	تبرعــات	الوقــود	باســم	أفــراد	مجهوليــن.	ويتــم	اســتخدام	عائــدات	بيــع	هــذا	الوقــود	
"لتمويــل	املجهــود	الحربــي	للحوثييــن"،	بحســب	الفريــق،	والــذي	أكــد	اســتنتاجات	بحــث	أولــي	
كان	قــد	أجــراه	فريــق	مــن	مركــز	صنعــاء	عــن	اقتصــاد	الحــرب	يف	اليمــن	)للمزيــد	انظــر	الفســاد	
يف	اقتصــاد	الحــرب(.	ويتــم	تحميــل	الوقــود	مــن	املوانــئ	اإليرانيــة	باســتخدام	وثائــق	مزيفــة	

لتجــاوز	آليــة	األمــم	املتحــدة	للتحقــق	والتفتيــش	يف	اليمــن.

ــآكل	خــالل	 ــا	اســتمرت	يف	الت ــا	دولي ــرف	به ــة	املعت ــق	أن	ســلطة	الحكوم ــا	الحــظ	الفري كم
2018.	أرجــع	فريــق	الخبــراء	هــذا	التــآكل	إلــى	أربعــة	عوامــل:	انتشــار	املليشــيات	وعــدم	وجــود	
ــل	 ــن	قب ــة	م ــة	واملســلحة	واملمول ــة	بالوكال ــوات	العســكرية	العامل ــة	ىلع	الق ســيطرة	فعلي
ــر	 ــي	املناص ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــا	املجل ــي	يطرحه ــات	الت ــارات؛	والتحدي ــعودية	واإلم الس
لالنفصــال	واتباعــه	؛	ومــا	يبــدو	مــن	نقــص	يف	الســيطرة	ىلع	اإليــرادات	القادمــة	مــن	املــوارد	

ــاء	واملحافظــات	الشــمالية. ــن	ىلع	صنع ــوات	الحوثيي ــة؛	وتواصــل	ســيطرة	ق الطبيعي

وســرد	تقريــر	فريــق	الخبــراء	تســع	توصيــات	–	ســت	منهــا	إلــى	لجنــة	العقوبــات	وثــالث	إلــى	
مجلــس	األمــن.	وأوصــى	الخبــراء	بــأن	يذّكــر	مجلــس	األمــن	الحكومــة	اليمنيــة	وأطــراف	النــزاع	
ــث	 ــأن	يح ــن،	وب ــن	يف	اليم ــلم	واألم ــاد	للس ــكله	الفس ــذي	يش ــر	ال ــد	الكبي ــرى	بالتهدي األخ
ــرح	 ــا	اقت ــة.	كم ــانية	الفاعل ــات	اإلنس ــاد	الجه ــتقالل	وحي ــرام	اس ــان	احت ــن	ىلع	ضم الحوثيي
التقريــر	أن	يذّكــر	مجلــس	األمــن	الحكومــة	اليمنيــة	بمســؤولياتها	لضمــان	توفيــر	الغــذاء	الــكايف	
لجميــع	اليمنييــن،	وضمــان	تســهيل	آليــات	االســتيراد	بمــا	يضمــن	دخــول	الغــذاء	إلــى	جميــع	

املناطــق	يف	اليمــن.

كمــا	تضمنــت	توصيــات	الفريــق	إلــى	اللجنــة	تدابيــر	لتعزيــز	قــدرة	آليــة	األمــم	املتحــدة	للتحقق	
والتفتيــش	ىلع	تحديــد	الشــبكات	التــي	تســتخدم	وثائــق	مزيفــة.	واقتــرح	الفريــق	أيضــا	أن	
ــف	 ــي	تشــكلها	القذائ ــر	الت ــى	املخاط ــة	إل ــة	الدولي ــة	البحري ــه	املنظم ــة	بتنبي ــوم	اللجن تق
والعبــوات	الناســفة	يف	البحــر	األحمــر،	وأن	ُتخطــر	منظمــة	الطيــران	املدنــي	الدولــي	باملخاطــر	
ــة	النشــطة	يف	شــبه	 ــر	املتســربة	يف	املطــارات	الدولي ــرات	والذخائ ــي	تشــكلها	املتفج الت

الجزيــرة	العربيــة.
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يف	الواليات	املتحدة	األمريكية

استئناف	ضغط	الكونغرس	نحو	إنهاء	دور	الواليات	املتحدة	يف	اليمن

يف	30	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	أعــاد	املشــرعون	تقديــم	مشــروع	قانــون	إلنهــاء	دور	الواليــات	
ــرار	 ــم	37	وق ــترك	رق ــواب	املش ــس	الن ــرار		مجل ــتدعى	ق ــي.	واس ــزاع	اليمن ــدة	يف	الن املتح
ــدور	 ــد	ىلع	ال ــذي	يؤك ــرار	ســلطات	الحــرب،	وال ــم	7	مســألة	ق ــس	الشــيوخ	املشــترك	رق مجل
الحصــري	للكونغــرس	يف	الســماح	باســتخدام	القــوة	العســكرية.	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول،	
صــوت	مجلــس	الشــيوخ	األمريكــي	لتمريــر	تشــريع	مشــابه	–	وهــي	املــرة	األولــى	التــي	يتــم	
فيهــا	تمريــر	قــرار	ســلطات	حــرب	يف	الكونغــرس.	وكان	النــواب	الجمهوريــون	قــد	أعاقــوا	تمريــر	
قــرار	مشــابه	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول،	لكــن	بمــا	أن	الديمقراطييــن	يحتلــون	مواقــع	قياديــة	
أساســية	بعــد	انتخابــات	منتصــف	العــام	املاضــي،	فــإن	مــن	شــبه	املؤكــد	أن	يصــل	مجلــس	
النــواب	املشــترك	إلــى	وضــع	التنفيــذ.	وكان	النائــب	الديمقراطــي	عــن	كاليفورنيــا	رو	خانــا	الــذي	

قــدم	التشــريع	قــد	ذكــر	أن	مــن	املتوقــع	إجــراء	التصويــت	يف	فبرايــر	/	شــباط.

يف	حــال	تمريــر	التشــريع	يف	كل	مــن	مجلــس	النــواب	ومجلــس	الشــيوخ،	فــإن	البيــت	األبيــض	
ــد	ترامــب	سيســتعمل	حــق	النقــض	ضــده.	ثمــة	نقــاش	 ــى	أن	الرئيــس	دونال أشــار	مســبقا	إل
طويــل	حــول	دســتورية	قانــون	صالحيــات	الحــرب،	وهــو	أمــر	يتســبب	بمنــع	مــروره.	مــع	ذلــك،	
سيشــكل	التشــريع	ضغطــا	سياســيا	مضافــا	ىلع	إدارة	ترامــب،	والتــي	تواجــه	انتقــادات	متزايــدة	

منــذ	عــام	2018	بســبب	دعمهــا	للتحالــف	بقيــادة	الســعودية	يف	اليمــن.

تطورات	أمريكية	أخرى	يف	سطور:

2 ينايــر / كانــون الثانــي: أكــد	مجلــس	الشــيوخ	األمريكــي	أن	كريســتوفر	هينــزل	هــو	 •
الســفير	األمريكــي	الجديــد	لليمــن	الــذي	ســيحل	محــل	ماثيــو	تويلــر.	وقــد	كان	هينــزل	
ــة	 ــه	جلس ــذ	2016،	وواج ــاض	من ــدة	يف	الري ــات	املتح ــفارة	الوالي ــال	س ــم	بأعم القائ

ــون	األول. ــس	الشــيوخ	يف	ديســمبر	/	كان اســتماع	محتدمــة	يف	مجل

7 ينايــر / كانــون الثانــي:	ذكــرت	القيــادة	املركزيــة	للجيــش	األمريكــي	أنهــا	نفــذت	مــا	 •
مجموعــه	36	غــارة	ضــد	أهــداف	يف	اليمــن	خــالل	عــام	2018	–	وهــو	انخفــاض	ملحــوظ	
باملقارنــة	مــع	127	عمليــة	ســجلت	عــام	2017.	ومــن	املحتمــل	أنــه	لــم	يتــم	اإلعــالن	
عــن	جميــع	الغــارات،	بالنظــر	إلــى	ســجل	الجيــش	األمريكــي	الثابــت	يف	قلــة	اإلفصــاح	

عــن	هجمــات	الطائــرات	بــدون	طيــار	التــي	ينفذهــا.

8 ينايــر / كانــون الثانــي:	نشــر	موقــع	اإلنترســيبت	تقريــرًا	لــم	يســبق	نشــره	عــن	وزارة	 •
الدفــاع	األمريكيــة	جــاء	فيــه	أنــه	ال	يوجــد	أي	دليــل	ىلع	أن	الــدول	األعضــاء	يف	التحالف	
بقيــادة	الســعودية	تســيء	إلــى	املعتقليــن	يف	ســجونها	يف	اليمــن.	ويف	تحقيــق	
ــارات	 ــرس	ورد	أن	اإلم ــة	أسوشــييتد	ب ــل	وكال ــن	قب ــران	2017	م ــو	/	حزي نشــر	يف	يوني
تديــر	ســجونا	ســرية	جنــوب	اليمــن	تنتشــر	فيــه	حــاالت	التعذيــب.	واتهــم	فريــق	خبــراء	
األمــم	املتحــدة	اإلمــارات	أيضــا	بانتهــاك	القانــون	اإلنســاني	الدولــي	يف	تقريرهــم	لعــام	
2017،	حيــث	أشــاروا	إلــى	االحتجــاز	التعســفي	وســوء	معاملــة	الســجناء.	ويتطلــب	قانون	
ــرس	 ــر	للكونغ ــم	تقري ــاع	تقدي ــن	وزارة	الدف ــام	2018	م ــنوي	لع ــي	الس ــاق	الدفاع اإلنف

يقّيــم	مــدى	التــزام	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	بالقانــون	اإلنســاني	الدولــي.
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يف	أوروبا

"الحد	من	األسلحة"	ينتقد	مبيعات	األسلحة	البريطانية	للتحالف

قــدم	فــرع	التحالــف	الدولــي	للحــد	مــن	األســلحة	يف	بريطانيــا	تقريــرًا	يف	23	ينايــر	/	كانــون	
ــة	تحقــق	يف	 ــة	بريطاني ــة	برملاني ــر	األســلحة،	وهــي	لجن ــة	تصدي ــة	مراقب ــى	لجن ــي	إل الثان
ــا	 ــات	بريطاني ــن	التزام ــض	بي ــر	ىلع	التناق ــز	التقري ــدة.	ورك ــة	املتح ــلحة	اململك ــادرات	أس ص
بموجــب	القانــون	الدولــي	وصادراتهــا	مــن	األســلحة	إلــى	الــدول	األعضــاء	يف	التحالــف	بقيــادة	
ــن	 ــزال	واحــدة	مــن	موردي ــا	ال	ت ــر	أن	بريطاني ــا	أخــرى،	أكــد	التقري الســعودية.	ومــن	بيــن	قضاي
ــتمرة	 ــيمة	املس ــاكات	الجس ــن	االنته ــم	م ــف،	ىلع	الرغ ــاء	التحال ــيين	ألعض ــلحة	الرئيس األس
ــا	متأخــرة	عــن	ركــب	 ــى	أن	بريطاني ــر	إل ــي	يف	اليمــن.	وأشــار	التقري ــون	اإلنســاني	الدول للقان

ــف	عــام	2018. ــدول	التحال ــع	األســلحة	ل ــدول	التــي	أخــذت	توقــف	تباعــا	تصريحــات	بي ال

تطورات	أوروبية	أخرى	يف	سطور:

ــام	2015  • ــي	لع ــووي	اإليران ــاق	الن ــذ	االتف ــى	من ــرة	األول ــي: للم ــون الثان ــر / كان 8 يناي
ــد	 ــة	ض ــال	إيراني ــالت	اغتي ــد	حم ــران،	بع ــات	ىلع	إي ــي	عقوب ــاد	األوروب ــرض	االتح ف
ــا	 ــوم	بريطاني ــام	2018،	تق ــذ	ع ــة.	من ــي	األوروبي ــى	ىلع	األراض ــن	يف	املنف معارضي
وأملانيــا	وفرنســا	وإيطاليــا	بعقــد	محادثــات	مــع	إيــران	إلنقــاذ	االتفــاق	النــووي،	والــذي	
أعلنــت	الواليــات	املتحــدة	انســحابها	منــه	يف	مايــو	/	أيــار	2018.	وقــد	تعلقــت	هــذه	
ــك	دورهــا	يف	 ــة	األوســع،	بمــا	يف	ذل ــة	اإليراني املفاوضــات	أيضــا	باملشــاركة	اإلقليمي

ــة. ــي	وجهــود	الســالم	ذات	الصل ــزاع	اليمن الن

14 ينايــر / كانــون الثانــي:	قــام	وفــد	أوروبــي	مشــترك	ضــم	رئيســة	البعثــة	األوروبيــة	 •
إلــى	اليمــن	أنطونيــا	كالفــو	بويرتــا	والســفير	الفرنســي	كريســتيان	تســيتو	بزيــارة	عــدن	
وااللتقــاء	برئيــس	الــوزراء	اليمنــي	معيــن	عبدامللــك	ســعيد	ومحافــظ	البنــك	املركــزي	

يف	عــدن		)انظــر	أعــاله(.

24 ينايــر / كانــون الثانــي:	عقــدت	اللجنــة	الفرعيــة	لحقــوق	اإلنســان	التابعــة	للبرملان	 •
األوروبــي	جلســة	تبــادل	آراء	حــول	الوضــع	اإلنســاني	والحقوقــي	يف	اليمــن،	واســتمعت	

إلــى	نشــطاء	وخبــراء	حقوقييــن	يمنييــن	ودولييــن.

25 ينايــر / كانــون الثانــي:	أفــادت	وكالــة	رويتــرز	إلــى	أن	املفوضيــة	األوروبيــة	أضافــت	 •
الســعودية	إلــى	مســودة	قائمتهــا	الخاصــة	بالــدول	التــي	تعتبــر	خطــرًا	ىلع	النظــام	
املالــي	لالتحــاد	األوروبــي	بســبب	رخــاوة	ضوابطهــا	الخاصــة	بتمويــل	اإلرهــاب	وتبييض	

األمــوال.	ولــم	يتــم	اعتمــاد	القائمــة	املحدثــة	رســميا	يف	وقــت	كتابــة	هــذا	التقريــر.

ــي	 • ــة	البريطان ــر	الخارجي ــان	أن	وزي ــون الثانــي:	أوردت	صحيفــة	الغاردي ــر / كان 25 يناي
ــرة	 ــة	املثي ــارة	القم ــق	ىلع	زي ــي	يواف ــة	أوروب ــر	خارجي ــو	أول	وزي ــت	ه ــي	هن جيريم
للجــدل	التــي	تنظمهــا	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	بشــأن	إيــران،	والتــي	ســتعقد	يف	
وارســو	يف	منتصــف	فبرايــر	/	شــباط.	وقــد	طلــب	هنــت	أن	تجتمــع	بريطانيــا	والواليــات	
ــي	يف	 ــة	ملناقشــة	الوضــع	الحال ــش	القم ــارات	والســعودية	ىلع	هام املتحــدة	واإلم

اليمــن.
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