
تقرير اليمن
نوفمبر / تشرين الثاني 

2018



تقريـر اليمـن – "اليمـن فـي األمـم المتحـدة" سـابقًا – هـو نشـرة 
االسـتراتيجية.  للدراسـات  صنعـاء  مركـز  يصدرهـا  شـهرية 
النشـرة  تهـدف   ،2016 حزيـران   / يونيـو  فـي  إطالقهـا  منـذ 
واالقتصاديـة  الدبلوماسـية  التطـورات  وتقييـم  تحديـد  إلـى 
والحقوقيـة  واإلنسـانية  واألمنيـة  والعسـكرية  والسياسـية 

اليمـن.  فـي 

إلعـداد "تقريـر اليمـن" يقـوم باحثـو مركـز صنعـاء فـي مختلـف 
أنحـاء اليمـن وحـول العالم بجمـع المعلومـات واألبحاث وعقد 
اجتماعـات خاصـة مـع الجهـات المعنيـة المحليـة واإلقليميـة 
الخاصـة  والدوليـة  المحليـة  التطـورات  لتحليـل  والدوليـة 

باليمـن.

برؤيـة  القـراء  لتزويـد  مصممـة  الشـهرية  السلسـلة  هـذه 
البلـد. فـي  الجاريـة  القضايـا  أهـم  حـول  شـاملة  سـياقية 

 مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجة 
هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن واإلقليم 

المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية، التطورات السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية واألمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.

جميــع الحقــوق محفوظــة © مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية 2018

سـكان منطقـة ثعابات فـي مدينة تعز يتفقـدون منزالً في نوفمبر / تشـرين 
الثانـي تضرر جـراء القصف من قـوات الحوثي

رصيد الصورة: أنس الحاج



المحتويات

4 ملخص	تنفيذي:	

5 افتتاحية	مركز	صنعاء	

5 املستفيدون	من	حرب	اليمن	هم	املعرقلون	املحتملون	لعملية	السالم	

8 استئناف	محادثات	السالم	التي	تقودها	األمم	املتحدة	يف	ظل	سعي	مجلس	األمن	إلصدار	قرار	جديد	بشأن	اليمن 

8 املبعوث	الخاص	يجلب	األطراف	املتحاربة	إلى	السويد	
9 مجلس	األمن	يناقش	قرارًا	بشأن	اليمن	

11 تصاعد	الضغط	يف	الواليات	املتحدة	واالتحاد	األوروبي	إلنهاء	دعم	التحالف	بقيادة	السعودية 

11 الواليات	املتحدة	ستوقف	تزويد	طائرات	التحالف	بالوقود	
12 مشروع	قانون	يستهدف	الدعم	األمريكي	للتحالف	العسكري	بقيادة	السعودية	
13 االتحاد	األوروبي	يتجه	نحو	حظر	بيع	األسلحة	للتحالف	العسكري	بقيادة	السعودية	
13 محمد	بن	زايد	يلتقي	ماكرون	يف	باريس،	واندالع	احتجاجات		

15 التطورات	االقتصادية	

15 تحسن	كبير	يف	قيمة	الريال	اليمني	ومحالت	الصرافة	تجني	الفوائد	
16 التجار	يبقون	األسعار	مرتفعة	رغم	ارتفاع	قيمة	الريال	
17 العوامل	الداعمة	الرتفاع	قيمة	الريال	اليمني:	
19 البنوك	التجارية	تعرب	عن	قلقها	بشأن	قرارات	تمويل	الواردات	الجديدة	
20 شركة	النفط	اليمنية	التي	يديرها	الحوثيون	تخفض	أسعار	الوقود	الرسمية	

21 التطورات	العسكرية	واألمنية	

21 التحالف	يوقف	هجوم	الحديدة	
22 تقدم	القوات	املوالية	للحكومة	ىلع	الجبهتين	الشمالية	والجنوبية	
23 استمرار	التوتر	بين	القوات	املناهضة	للحوثيين	يف	تعز	

25 التطورات	السياسية	

25 قادة	حزب		اإلصالح	يزورون	أبو	ظبي	

27 التطورات	اإلنسانية	

27 تقديرات	بوفاة	حوالي	85,000	يمني	من	الجوع	
27 منظمات	دولية	ومنشآت	صحية	تحت	التهديد	يف	الحديدة	
28 السعوديون	واإلماراتيون	يطلقون	مبادرة	إمداد	بقيمة	500	مليون	دوالر	

29 تطورات	حقوق	اإلنسان	وجرائم	الحرب	

29 معركة	الحديدة	تشهد	تصاعدًا	يف	األعمال	الوحشية	ضد	املدنيين	
29 املدنيون	اليمنيون	ثلث	ضحايا	ضربات	الطائرات	األمريكية	بدون	طيار	
30 املعتقلون	يف	سجون	الحوثيين	يقدمون	شهادتهم	للمحكمة	الجزائية	املتخصصة	



نوفمبر / تشرين الثاني 2018

4

ملخص تنفيذي:

يف بدايــة ديســمبر / كانــون األول الجــاري، جلــس ممثلــون عــن األطــراف املتحاربــة يف اليمــن 
ــات الســام – التــي  ــن. جــاءت محادث ــر مــن عامي ــذ أكث ــة املفاوضــات ألول مــرة من ىلع طاول
جــرت يف الســويد وتوســط فيهــا مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص لليمــن مارتــن غريفيــث – 
بعــد ضغــوط دوليــة للتوصــل إلــى حلــول للملفــات الشــائكة يف الصــراع اليمنــي الراهــن، بعــد 
اشــتداد املعــارك العســكرية خــال شــهري أكتوبــر / تشــرين األول و نوفمبــر / تشــرين الثانــي 

يف أكثــر مــن جبهــة أبرزهــا جبهــة الحديــدة.

مــن جانــب آخــر تعمقــت الخافــات بيــن الســعودية وبيــن الواليــات املتحــدة أهــم حليــف لهــا، 
ــزام  ــف الت ــن توق ــان ع ــر اإلع ــي، إث ــهر املاض ــي الش ــزاع اليمن ــى يف الن ــل األول ــول تدخ ، ح
ــذي تقــوده الســعودية واملنخرطــة  ــف العســكري ال ــرات التحال ــد طائ ــات املتحــدة بتزوي الوالي
يف عمليــات عســكرية يف اليمــن بالوقــود، باإلضافــة إلــى تصويــت مجلــس الشــيوخ األمريكــي 
ــف. وقــد اتخــذت حكومــات  ملناقشــة مشــروع قانــون لتعليــق املســاعدات العســكرية للتحال
ــذي  ــف ال ــاء التحال ــلحة ألعض ــات األس ــر مبيع ــو حظ ــرى نح ــوات أخ ــا خط ــة يف أوروب مختلف

تقــوده الســعودية.

ــاوض  ــن بالتف ــس األم ــدول األعضــاء يف مجل ــدأت ال ــي أيضــا ب ــر / تشــرين الثان خــال نوفمب
بشــأن مشــروع قــرار جديــد يتعلــق بالنــزاع اليمنــي ويدعــو إلــى اتخــاذ تدابيــر لتهدئــة الحــرب 
ومعالجــة األزمــة اإلنســانية. كان هــذا أول قــرار يقترحــه مجلــس األمــن حــول اليمــن منــذ أبريــل 
/ نيســان 2015. ولكــن يبــدو أن ضغــط الســعودية والواليــات املتحــدة أّجــل أي تصويــت ىلع 

النــص ىلع األقــل إلــى مــا بعــد املفاوضــات يف الســويد.

يف نوفمبــر / تشــرين الثانــي، تحســن ســعر صــرف الريــال اليمنــي بشــكل كبيــر مقابــل الــدوالر 
ــه  ــم أن ــابقة، وبالرغ ــهر الس ــال األش ــادة  خ ــور ح ــة تده ــرض األول ملوج ــد تع ــي، بع األمريك
ــج  ــانية، إال أن نتائ ــة اإلنس ــدة  األزم ــف ح ــر يف تخفي ــذا األم ــاهم ه ــع أن يس ــن املتوق كان م
ــع  ــي، وم ــتهلك اليمن ــة  املس ــس ىلع معيش ــم تنعك ــي ل ــال اليمن ــة الري ــن يف قيم التحس
ــر  ــة بشــكل كبي ــد اســتفادت محــات الصراف ــكار منظــم يف ســوق العمــات، فق وجــود احت
مــن تنامــي قيمــة الريــال اليمنــي، فيمــا رفــض معظــم تجــار التجزئــة تخفيــض أســعار الســلع 
ــت  ــة . يف الوق ــة املحلي ــة العمل ــوظ يف قيم ــن امللح ــع التحس ــب م ــا يتناس ــية بم األساس
نفســه، تقــدر املنظمــة اإلنســانية الدوليــة "أنقــذوا األطفــال" أن حوالــي 85,000 طفــل يمنــي 

تعرضــوا للمــوت جوعــا منــذ بــدء النــزاع يف اليمــن.

ىلع مســتوى التطــورات العســكرية، أدى تصاعــد العنــف حــول مدينــة الحديــدة منــذ مطلــع 
ــون  ــل انتهــاكات للقان ــي الرتفــاع معــدل ممارســات يشــتبه أنهــا تمث ــر / تشــرين الثان نوفمب
ــة يف  ــة املنخرط ــراف املتحارب ــل األط ــن قب ــان م ــوق اإلنس ــون حق ــي وقان ــاني الدول اإلنس
ــن مكاســب عــدة يف ســاحة  ــد آخــر، حققــت القــوات املناهضــة للحوثيي ــزاع. وىلع صعي الن

ــاد. ــرب الب ــمال وغ ــن ش ــددة يف كل م ــات متع ــوط جبه ــة ىلع خط املعرك

يف نوفمبــر / تشــرين الثانــي أيضــا، بــدا أنــه تــم رأب الصــدع يف صفــوف التحالــف املناهــض 
ــو  ــى أب ــي إل ــاح اليمن ــزب اإلص ــو ح ــا ممثل ــام به ــارة ق ــد زي ــيء. فبع ــض الش ــي بع للحوث
ــك،  ــدا أن الحــزب قــام بتســوية خافــات قديمــة مــع اإلمــارات. وىلع الرغــم مــن ذل ظبــي، ب
عــادت التوتــرات بيــن القــوات املدعومــة مــن اإلمــارات وحــزب اإلصــاح لتندلــع مــرة أخــرى يف 

ــك موجــة مــن االغتيــاالت الجديــدة. محافظــة تعــز، وتضمــن ذل
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الكتيبة األولى للجيش اليمني تحتفل بعيد االستقال يف عدن يوم 30 نوفمبر ، والذي يحيي ذكرى استقال اليمن الجنوبي 
عن الحكم البريطاني. تصوير أحمد شهاب القاضي

افتتاحية مركز صنعاء

املستفيدون	من	حرب	اليمن	هم	املعرقلون	املحتملون	لعملية	
السالم

ــة، إال أن  ــو املجاع ــن نح ــن اليمنيي ــادي مايي ــار االقتص ــه االنهي ــع في ــذي دف ــت ال يف الوق
اقتصــاد الحــرب الــذي تطــور ىلع مــدى أربــع ســنوات مــن النــزاع ســمح أيضــا ملجموعــة مــن 
األفــراد بجنــي ثــروات طائلــة. وهــؤالء األشــخاص – الــذي يتقلــد العديــد منهــم مناصــب عليــا 
لــدى طــريف الصــراع، ويتعاونــون مــع بعضهــم البعــض عبــر هــذه الجبهــات – ال يمتلكــون أي 
حافــز يذكــر إلنهــاء الحــرب، لذلــك فــإن هنــاك احتمــااًل كبيــرًا بــأن يقومــوا بتخريــب أيــة عمليــة 
ســام قادمــة، كتلــك التــي يســعى إلنجاحهــا مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص إلــى اليمــن، 

مارتــن غريفيــث يف الوقــت الراهــن عبــر محادثــات بيــن األطــراف املتحاربــة يف الســويد. 

ىلع أيــة جهــود ناجحــة إلحــال الســام يف اليمــن أن تضــع هــؤالء املســتفيدين مــن الحــرب 
يف الحســبان. وينبغــي اتخــاذ إجــراءات – مثــل العقوبــات – ملواجهــة حوافــز وقــدرات هــؤالء 
ــع ىلع  ــم التوقي ــال ت ــاد يف ح ــتقرار الب ــة اس ــرب، أو ىلع زعزع ــة الح ــراد ىلع مواصل األف

اتفــاق ســام.
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حســب بحــث أنجــزه مركــز صنعــاء ىلع مدار عــام كامــل، غالبا مــا يتعــاون الخصــوم املزعومون 
يف حــرب اليمــن لتحقيــق أربــاح شــخصية. فعلــى مــدى الســنوات الثــاث والنصــف املاضيــة، 
وتحــت غطــاء من العنــف والفشــل الدبلوماســي، تجاوزت شــبكات الفســاد املعقــدة واملرتفعة 
خطــوط املواجهــة النشــطة. مــن أوضــح األمثلــة ىلع ذلــك تدفــق أســلحة التحالــف العســكري 

بقيــادة الســعودية إلــى قــوات الحوثيين. 

مــن املتورطيــن يف مشــاريع جمــع الثــروة هــذه كبــار القــادة العســكريين اليمنييــن املناهضين 
لجماعــة الحوثييــن والحاصليــن ىلع مرتبــات مــن الســعودية أو اإلمــارات، فعبــر تضخيــم عــدد 
الجنــود املقاتليــن يف صفوفهــم بشــكل كبيــر بهــدف الحصــول ىلع رواتــب وأســلحة زائــدة 
مــن الجهــات الراعيــة لهــم، كان هــؤالء القــادة يقومــون ببيــع فائــض أســلحتهم عبــر الجبهــات 

إلــى قــوات الحوثييــن نفســها التــي يفتــرض بهــم مقاتلتهــا.

ــق  ــى املناط ــة إل ــيطرة الحكوم ــميا لس ــة اس ــق الخاضع ــن املناط ــلحة م ــل األس ــم نق يت
ــارات  ــك مس ــا يف ذل ــمية، بم ــر رس ــمية وغي ــرات رس ــر مم ــن عب ــيطرة الحوثيي ــة لس الخاضع
ــة  ــك معرفــة محلي ــب ذل ــر محافظــات املهــرة وحضرمــوت وشــبوة.  يتطل ــة تمــر عب صحراوي
وخبــرة  بالتضاريــس، والعديــد مــن الرشــى املدفوعــة ىلع طــول الطريــق. يف النهايــة، طاملــا 
أن كل طــرف يحصــل ىلع حصتــه – مــن تجــار الســاح إلــى ســائقي الشــاحنات وصــواًل إلــى 
األفــراد املتمركزيــن يف نقــاط التفتيــش ىلع طــول الطريــق – فقــد كانــت مبيعــات األســلحة 

تجــري بساســة، بغــض النظــر عــن وجهتهــا املقصــودة.

ــك  ــة الواضحــة ىلع ذل ــن األمثل ــا وراء حــدود اليمــن. م ــى م ــد شــبكات الفســاد هــذه إل تمت
انتشــار صفقــات اســتيراد الوقــود التــي تشــتمل ىلع وقــود إيرانــي رخيــص الثمــن ومنخفــض 
الجــودة يتــم نقلــه عبــر اإلمــارات أو ُعمــان قبــل وصولــه إلــى اليمــن، حيــث يبــاع هــذا الوقــود 
يف الســوق املحلــي بأســعار تضمــن عوائــد أربــاح مرتفعــة للغايــة بعــد ذلــك. هــذه الصفقــات 
يتــم فعليــا االتفــاق عليهــا يف صنعــاء وتوقيعهــا يف الريــاض، مثلهــا مثــل جميــع شــحنات 

الوقــود األخــرى الواصلــة إلــى املوانــئ الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن.

ــع  ــة، فلدف ــة الخارجي ــات املالي ــات والتحوي ــر بالتدفق ــق األم ــن يتعل ــة حي ــد الحبك تتعق
مصــدري وسماســرة الوقــود خــارج اليمــن، كان ىلع مســتوردي الوقــود اليمنييــن – خصوصــا 
أولئــك الذيــن صعــدوا إلــى املشــهد بعــد 2016 – اللجــوء لشــبكات مالية غيــر رســمية، وتحديدًا 
الخدمــات التــي تقدمهــا مكاتــب الصرافــة. يعتقــد أن اســتماتة مســتوردي الوقــود للحصــول 
ىلع العمــات األجنبيــة بــأي ســعر هــي مــن بيــن أكبــر العوامــل املؤثــرة ىلع قيمــة الريــال، 

وهــي بدورهــا العامــل األساســي يف انتشــار املجاعــة.

يبــدو أن نخبــة األعمــال الجديــدة وشــبكات املــال غيــر الرســمية التــي ســاعدت ىلع صعودها 
ــة  ــتيراد األغذي ــدة الس ــن الجدي ــبب القواني ــك بس ــرة، وذل ــة األخي ــددة يف اآلون ــت مه أصبح
والوقــود التــي أدخلتهــا اللجنــة االقتصاديــة يف ســبتمبر / أيلــول 2018 بإشــراف البنــك 
املركــزي اليمنــي يف عــدن. ومــع ذلــك، تشــير مؤشــرات مبكــرة إلــى أن هــذه القوانيــن أدت 
ببســاطة إلــى حالــة مــن التكيــف مــع أشــكال العاقــات واألنشــطة التجاريــة الجديــدة، فهنــاك 
شــراكات تتشــكل بيــن املســتوردين القادريــن ىلع تلبيــة املتطلبــات الضروريــة وأولئــك غيــر 
ــق  ــع يف املناط ــة تق ــر ربحي ــة األكث ــواق اليمني ــة أن األس ــا. والحقيق ــن ىلع تلبيته القادري
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، حيــث يقيــم حوالــي %70 مــن الســكان، وقــد أثبــت الباحثــون 
عــن االســتفادة مــن هــذه الحــرب براعتهــم يف العمــل وااللتفــاف حــول القيــود الجديــدة، إلــى 

هــذه الدرجــة تطــور اقتصــاد الحــرب يف اليمــن اليــوم.
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ــول 2018، أعلــن مارتــن غريفيــث املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة نيتــه  يف ســبتمبر / أيل
ــر  ــراف باألث ــة يف اليمــن، مــع االعت ــر ىلع معالجــة األزمــة االقتصادي ــز بشــكل أكب يف التركي
املباشــر والكارثــي الــذي يخلفــه التراجــع االقتصــادي لليمــن ىلع حيــاة الشــعب اليمني وســبل 
عيشــه. هــذا اإلعــان، الــذي صــدر يف وقــت كانــت فيــه العملــة املحليــة يف حالــة انهيــار 
ــديد  ــو التش ــوب ه ــح. إال أن املطل ــاه الصحي ــوة يف االتج ــك خط ــا ش ــو ب ــبوقة، ه ــر مس غي
بشــكل أكبــر، والتنقيــب عــن الشــخصيات الرئيســية املســتفيدة مــن هــذه الحــرب مــن جميــع 
األطــراف، وكذلــك الشــبكات التــي تتدفــق مــن خالهــا مواردهــم املاليــة وأدوات الضغــط التــي 
يمكــن اســتغالها ضدهــم، فمــن دون كبــح تأثيــر املســتفيدين مــن الحــرب ســتبقى فــرص 

تحقيــق الســام محــدودة بشــدة.
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استئناف محادثات السالم التي تقودها 
األمم المتحدة في ظل سعي مجلس 

األمن إلصدار قرار جديد بشأن اليمن

املبعوث	الخاص	يجلب	األطراف	املتحاربة	إلى	السويد

للمــرة األولــى منــذ أكثــر مــن عاميــن، جلــس ممثلــون مــن األطــراف املتحاربــة يف اليمــن – 
حركــة الحوثييــن املســلحة والحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا – ىلع طاولــة املفاوضات 
ــه املبعــوث الخــاص  ــذي توســط في ــاع – ال ــون األول. ُعقــد االجتم ــل ديســمبر / كان يف أوائ
ــو، شــمال العاصمــة الســويدية  ــدة ريمب ــن غريفيــث يف بل ــى اليمــن مارت لألمــم املتحــدة إل

ســتوكهولم، والتــي تــم اختيارهــا كمنصــة لهــذه املفاوضــات خــال الشــهر املاضــي.

يف 16 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، قــام مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص لليمــن مارتــن غريفيــث 
ــاك  ــث أن هن ــال غريفي ــن. ق ــن الطرفي ــع بي ــة الجم ــه محاول ــن عــن عزم ــس األم ــاغ مجل بإب
ــف  ــى وق ــوات إل ــن، والدع ــي باليم ــي واألمم ــام الدول ــادة االهتم ــة زي ــانحة نتيج ــة س فرص
إطــاق النــار، وكذلــك الحاجــة امللحــة للحظــة مراجعــة، بالنظــر إلــى أن اليمــن ينزلــق نحــو 

أكبــر مجاعــة شــهدها العالــم ىلع مــر األجيــال. 

بعــد تصاعــد يف االشــتباكات داخــل وحــول مدينــة الحديــدة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون 
يف أوائــل نوفمبــر / تشــرين الثانــي، قــال املبعــوث الخــاص ملجلــس األمــن إن هــذه األمــور 
ــاء  ــدة"(. ج ــوم الحدي ــف، هج ــم يوق ــط، ث ــف يضغ ــاه "التحال ــر أدن ــرى )انظ ــرة أخ ــت م تراجع
ذلــك بعــد ضغــوط دوليــة ىلع التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية بهــدف االمتنــاع عــن 

ــاء. الهجــوم ىلع املين

يف أيلــول / ســبتمبر / أيلــول مــن هــذا العــام، حــاول غريفيــث إجــراء مشــاورات ســام بيــن 
ــرة بســبب مــأزق  ــك يف اللحظــة األخي ــم إلغــاء ذل ــه ت ــة يف جنيــف، إال أن األطــراف املتحارب
ــات.   ــى املحادث ــن إل ــد الحوثيي ــفر وف ــق بس ــا يتعل ــة فيم ــراف املتحارب ــن األط ــتي بي لوجس
هــذه املــرة، أخبــر املبعــوث الخــاص املجلــس بــأن التحالــف العســكري الســعودي وافــق ىلع 
ــفر  ــير س ــان تيس ــلطنة عم ــف وس ــن التحال ــرض كل م ــة، وع ــتية املقترح ــه اللوجس ترتيبات
نحــو 50 مــن املقاتليــن الحوثييــن الجرحــى إلــى خــارج اليمــن. عندمــا غــادر وفــد الحوثييــن 
صنعــاء يف 4 ديســمبر / كانــون األول ىلع متــن طائــرة كويتيــة، كان غريفيــث نفســه ىلع 
متــن الطائــرة ذاتهــا كضمانــات ملســؤولي الحوثييــن بــأن التحالــف العســكري الســعودي، الــذي 

يســيطر ىلع املجــال الجــوي اليمنــي، لــن يعتــرض الرحلــة.

ويف جلســة إحاطــة أمــام مجلــس األمــن ُعقــدت يف 16 نوفمبــر / تشــرين الثاني، قــال املبعوث 
الخــاص أنــه يتابــع تدابيــر بنــاء الثقــة بيــن الطرفيــن، بمــا يف ذلــك تبــادل الســجناء. يف الواقــع، 
ــة  ــون والحكوم ــون األول، وافــق الحوثي ــات، يف 6 ديســمبر / كان ــن املحادث ــوم األول م ويف الي
اليمنيــة ىلع تبــادل آالف الســجناء. وشــملت الجهــود األخــرى التــي قــام بهــا غريفيــث  محاولــة 
إعــادة فتــح مطــار صنعــاء، وتخفيــف حــدة األعمــال القتاليــة حــول مينــاء ومدينــة الحديــدة عبــر 
نقــل إدارة املينــاء إلــى األمــم املتحــدة. ويعتبــر املينــاء، الــذي يمــر عبــره أكثــر مــن %70 مــن 

البضائــع التجاريــة واإلنســانية اليمنيــة، عامــًا حاســما يف معالجــة األزمــة اإلنســانية.
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بعــد إحاطــة إعاميــة يف الـــ16 مــن نوفمبــر / تشــرين الثانــي، ســافر املبعــوث الخــاص إلــى 
ــن ملناقشــة املشــاورات املزمعــة يف  ــن جماعــة الحوثيي ــادات م ــث التقــى بقي ــاء حي صنع
الســويد، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى الحديــدة يف 23 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، إلــى جانــب 
ليــز جرانــد، منســق األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، وســتيفن أندرســون، مديــر اليمــن يف 
برنامــج األغذيــة العاملــي، ومــن الحديــدة، أصــدر مكتــب غريفيــث بيانــا أشــار فيــه إلــى توصــل 
مندوبــي األمــم املتحــدة إلــى اتفــاق مــع قيــادة الحوثييــن فيمــا يتعلــق بــإدارة األمــم املتحدة 
للمينــاء. وقــد واصــل التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية اإلصــرار حتــى كتابــة هــذه 
الســطور ىلع أنــه ســيقبل إدارة األمــم املتحــدة للمينــاء فقــط يف حــال مغــادرة املقاتليــن 

الحوثييــن الحديــدة.

مجلس	األمن	يناقش	قرارًا	بشأن	اليمن

للمــرة األولــى منــذ اعتمــاد القــرار 2216 يف أبريــل / نيســان 2015، قــدم مجلــس األمــن مشــروع 
قــرار جديــد لينظــر فيــه املجلــس ويتفــاوض بشــأنه. وقــادت بريطانيــا، وهــي حامــل ملــف 
ــات  ــع الوالي ــاور م ــي بالتش ــرين الثان ــر / تش ــرار يف نوفمب ــة الق ــس، صياغ ــن يف املجل اليم
املتحــدة. وقــد دعــا كبــار املســؤولين يف الواليــات املتحــدة وبريطانيــا، قبــل أيــام مــن ذلــك، 
األطــراف املتحاربــة يف اليمــن إلــى الدخــول يف وقــف إلطــاق النــار وإلــى جولــة جديــدة مــن 

مشــاورات الســام التــي تقودهــا األمــم املتحــدة.

طالــب مشــروع القــرار البريطانــي بوقــف األعمــال القتاليــة وتنفيذ توصيــات 23 أكتوبر / تشــرين 
األول التــي قدمهــا ملجلــس األمــن مــارك لوكــوك، وكيــل األميــن العــام لألمــم املتحدة للشــؤون 
اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ. )وشــملت هــذه التوصيــات إنهــاء العمليــات 
ــة  ــة؛ وحماي ــواردات التجاري ــة وال ــات اإلغاث ــة لعملي ــة الضروري ــى التحتي ــرب البن ــة ق العدائي
ساســل اإلمــدادات الغذائيــة يف جميــع أنحــاء البــاد؛ وضــخ املزيــد مــن العمــات األجنبيــة 
يف االقتصــاد بســرعة مــن خــال البنــك املركــزي؛ وزيــادة تمويــل عمليــات املســاعدات؛ ودعوة 

األطــراف املتحاربــة إلــى االنخــراط يف جهــود ســام املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة.(

يف 12 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، ســافر وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيريمــي هانت إلــى الرياض 
وأبــو ظبــي لدعــم مشــاورات الســام التــي تقودهــا األمــم املتحــدة والجهــود البريطانيــة يف 
مجلــس األمــن. التقــى هانــت مــع عــدة مســؤولين ســعوديين وإماراتييــن، منهــم امللك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود ونجلــه ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان وولــي عهــد أبــو ظبــي 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان. وكمــا ذكــرت شــبكة ســي إن إن يف وقــت الحــق، قــدم هانــت – 
بعــد التشــاور مــع وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو ووزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان 
ــإن  ــر ف ــا للتقاري ــي العهــد الســعودي. وفق ــرار لول ــان – نســخة مــن مشــروع الق ــو دري ــف ل إي
بــن ســلمان اعتــرض ىلع النــص. كمــا حــث هانــت الســلطات الســعودية ىلع عــدم الســعي 
لتحقيــق النصــر العســكري، مشــيرًا إلــى الهجــوم املكثــف ىلع الحديــدة يف الشــهر املاضــي. 
ــره اإليرانــي، جــواد  ــر خارجيــة بريطانيــا يف طهــران أيضــا للقــاء نظي وبعــد أســبوع، كان وزي

ظريــف، ملناقشــة عمليــة الســام يف اليمــن.

يف 19 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، قامــت بريطانيــا بتعميــم مشــروع قــرار محــّدث يف مجلــس 
ــة  ــن جلس ــات م ــى وتحديث ــودة األول ــن املس ــة ع ــرات طفيف ــع تغيي ــن، م ــول اليم ــن ح األم
ــص  ــا الن ــد دع ــي. وق ــرين الثان ــر / تش ــدت يف 16 نوفمب ــن ُعق ــول اليم ــن ح ــس األم ملجل
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املحــّدث إلــى وقــف األعمــال العدائيــة يف محافظــة الحديــدة؛ إنهــاء جميــع الهجمــات ىلع 
ــات  ــع الهجم ــف جمي ــن؛ ووق ــاء اليم ــع أنح ــكان يف جمي ــة بالس ــة املكتظ ــق املدني املناط
الصاروخيــة والطائــرات بــدون طيــار ىلع البلــدان املجــاورة واملاحــة البحريــة، وىلع أن تقــوم 
ــة  ــراط يف عملي ــرات واالنخ ــة التوت ــزاع بتهدئ ــة يف الن ــة واإلقليمي ــراف املحلي ــع األط جمي
ــادة الدعــم الســريع للبنــك  ــى زي الســام التــي تقودهــا األمــم املتحــدة، كمــا دعــا النــص إل
املركــزي اليمنــي، وإلــى تســريع وصــول التجــار لتمويــل عمليــات االســتيراد، إلــى ودفــع مرتبــات 

املوظفيــن املدنييــن يف جميــع أنحــاء اليمــن.

وبينمــا ظلــت بريطانيــا ىلع موقفهــا يف محاولــة إبقــاء مشــروع القــرار دون إجــراء تغييــرات 
ــعوديين  ــاء أن الس ــز صنع ــادر مرك ــرت مص ــد ذك ــت، فق ــة للتصوي ــى الطاول ــه إل ــرة ودفع كبي
فرضــوا ضغوطــا مكثفــة ىلع الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن ضــد القــرار. ففــي 27 نوفمبــر 
/ تشــرين الثانــي، طلبــت البعثــة األمريكيــة مــن املجلــس وقــف تنفيــذ مشــروع القــرار إلــى مــا 
بعــد مشــاورات الســام يف الســويد. تمثــل موقــف الواليــات املتحــدة، الــذي حصــل ىلع دعــم 
هــادئ مــن عــدة دول أخــرى، بالقــول أن مــن شــأن إصــدار قــرار قبــل محادثــات الســام أن يؤدي 
لتأثيــر ســلبي ىلع تلــك املحادثــات، ممــا يثيــر غضــب الســعوديين وربمــا يقــوض التزاماتهــم 

بالحضــور، وهــو مــا التزمــت بــه األطــراف املتحاربــة أمــام مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص.

ــر /  ــهر نوفمب ــى ش ــع حت ــورات ىلع أرض الواق ــى أن التط ــاء إل ــز صنع ــادر مرك ــارت مص وأش
تشــرين الثانــي – مثــل انتعــاش الريــال اليمنــي )انظــر أدنــاه "ارتفــاع قيمــة الريــال اليمنــي"( 
وتراجــع عمليــات معركــة الحديــدة – عــززت أيضــا شــعور بعــض الــدول األعضــاء يف مجلــس 

األمــن باإللحــاح مــن أجــل اســتصدار قــرار جديــد.
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تصاعد الضغط في الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي إلنهاء دعم التحالف 

بقيادة السعودية
الواليات	املتحدة	ستوقف	تزويد	طائرات	التحالف	بالوقود

يف التاســع مــن نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أعلــن التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية أنــه 
ــات املتحــدة تزويــد الوقــود الجــوي لطائراتــه املنخرطــة يف عمليــات  ــن يطلــب مــن الوالي ل
عســكرية يف اليمــن، معتبــرًا أن لديــه اآلن القــدرة ىلع القيــام بذلــك بشــكل مســتقل، غيــر أن 
مصــادر مركــز صنعــاء أشــارت إلــى أن هــذا اإلعــان الســعودي كان بمثابــة حــل وســط للســماح 
للريــاض بالحفــاظ ىلع مــاء وجههــا عانيــة، وأن الدعــوة إلــى إنهــاء دعــم الواليــات املتحــدة 
لتزويــد طائــرات التحالــف بالوقــود كانــت قد ابتــدأت يف واشــنطن، وكان هــذا الدعــم األمريكي 
يواجــه انتقــادات محليــة، نظــرًا لــدوره املركــزي يف تســهيل الغــارات الجويــة للتحالــف، والتــي 
تقــول األمــم املتحــدة أنهــا مســؤولة عــن غالبيــة الوفيــات بيــن املدنييــن منــذ عــام 2015 

يف نــزاع اليمــن.

ويف بيــان لــه، رحــب وزيــر الدفــاع األمريكــي جيــم ماتيــس رســميا باإلعــان الســعودي، قائــًا 
أنــه ســيواصل العمــل مــع التحالــف مــن أجــل "الحــد مــن اإلصابــات بيــن املدنييــن وتوســيع 
الجهــود اإلنســانية العاجلــة"، مــع التأكيــد ىلع دعــم واشــنطن لحملــة األمــم املتحــدة مــن 
أجــل محادثــات ســام جديــدة، وأملــح البيــان إلــى تزايــد الضغــط بيــن الحزبيــن يف الكونغرس 
فيمــا يتعلــق بــدور الواليــات املتحــدة يف حــرب اليمــن، بــدءًا مــن الدعــوات إلــى إشــراف أكبــر 
مــن الكونغــرس، إلــى مطالــب بالوقــف الفــوري لجميــع الدعــم املقــدم للتحالــف، ونقلــت "إن 
بــي ســي نيــوز" عــن أحــد موظفي مجلــس الشــيوخ قولــه إن القــرار كان يهــدف إلى اســتبعاد 
تصويــت أوســع يف الكونغــرس حــول دعــم الواليــات املتحــدة للتحالــف العســكري الــذي تقوده 
ــك، يف حيــن  الســعودية، وهــو مــا أكــده محللــون مقيمــون يف الواليــات املتحــدة. ومــع ذل
أشــاد معارضــو التدخــل األمريكــي يف اليمــن منــذ فتــرة طويلــة بهــذا التطــور باعتبــاره "نصــرًا 
ــت هــذه الخطــوة ســتكفي  ــا إذا كان ــر ُنشــرت بعــد اإلعــان تســاءلت عم ــرًا"، إال أن تقاري كبي
إلرضــاء ووقــف معارضــة التدخــل األمريكــي، بالنظــر إلــى أن الواليــات املتحــدة مــا تــزال تقــدم 

الدعــم االســتخباراتي واملســاعدات املوّجهــة واألســلحة إلــى التحالــف.

ــات  ــور أن الوالي ــذا التط ــت ه ــي تناول ــة الت ــذ اإلخباري ــن املناف ــد م ــت العدي ــن قال ويف حي
املتحــدة تــزود %20 مــن طائــرات التحالــف بالوقــود، إال أن تقريــرًا ملوقــع "إنترســبت" صــدر يف 
ســبتمبر / أيلــول 2018 ذكــر أن القيــادة املركزيــة للجيــش األمريكــي ال تتعقــب عمليــات التــزود 
بالوقــود بشــكل يتيــح توفــر بيانــات دقيقــة عــن مســاهمة البنتاغــون يف الحملــة الجويــة 

للتحالــف.
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مشروع	قانون	يستهدف	الدعم	األمريكي	للتحالف	العسكري	بقيادة	
السعودية

يف 15 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، قــدم أعضــاء ديمقراطيــون وجمهوريــون يف مجلس الشــيوخ 
ــرات  ــد طائ ــادة تزوي ــر إع ــعودية وحظ ــى الس ــلحة إل ــات األس ــف مبيع ــون لوق ــروع قان مش
 – )S.3652( "2018 التحالــف بالوقــود. رعــاة مشــروع "قانــون محاســبة الســعودية واليمــن لعــام
ومنهــم العضــو يف لجنــة العاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ الســناتور الديمقراطــي بــوب 
مينينديــز )عــن نيوجيرســي( – قالــوا أنــه تــم تقديــم التشــريع ردًا ىلع قتــل الصحفــي جمــال 
خاشــقجي يف القنصليــة الســعودية  باســطنبول يف أكتوبــر / تشــرين األول، وكذلــك بســبب 

دور الســعودية يف حــرب اليمــن.

يف 28 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، تقــدم مجلــس الشــيوخ بقــرار منفصــل ينهــي كافــة أشــكال 
ــيوخ  ــس الش ــرار مجل ــح ق ــن. نج ــعودي يف اليم ــكري الس ــف العس ــي للتحال ــم األميرك الدع
املشــترك رقــم 54 يف املرحلــة األولــى مــن التصويــت بواقــع 63 إلــى 37 – وهــو ارتفــاع ملحوظ 
باملقارنــة مــع مــارس / آذار، عندمــا فشــل  مشــروع القانــون نفســه بالتصويــت بأغلبيــة 55 
إلــى 44. يســتدعي مشــروع القانــون قــرار ســلطات الحــرب الصــادر عــام 1973 – والــذي يؤكــد 
أن لــدى الكونغــرس وحــده امتيــازًا دســتوريا إلعــان الحــرب – كمــا يدعــو إلــى إنهــاء التدخــل 
ــات ضــد تنظيــم القاعــدة  ــزاع اليمــن يف غضــون 30 يومــا، باســتثناء العملي األمريكــي يف ن

يف جزيــرة العــرب.

ــاع  ــس بإط ــس ماتي ــاع جيم ــر الدف ــو ووزي ــك بومبي ــة ماي ــر الخارجي ــام وزي ــت، ق ــل التصوي قب
أعضــاء مجلــس الشــيوخ ىلع الــدور األمريكــي يف نــزاع اليمــن وحثهــم ىلع رفــض القــرار، ويف 
تصريحــات للصحفييــن قــال بومبيــو إن مــن شــأن هــذه الخطوة "الســيئة التوقيــت" أن تعــزز النفوذ 
اإليرانــي وتقــوض محادثــات الســام التــي تدعمهــا األمــم املتحــدة واملتوقعــة يف ديســمبر / 
كانــون األول، وبعــد التصويــت، أصــدر البيــت األبيــض بيانــا لــوح فيــه بــأن الرئيــس سيســتخدم 
ــن  ــن التاليي ــد التصويتي ــيوخ بع ــس الش ــة مجل ــال موافق ــال ن ــرار يف ح ــد الق ــض ض ــق النق ح
ــريع  ــت اإلدارة التش ــد وصف ــون األول. وق ــمبر / كان ــل ديس ــراء األول يف أوائ ــع إج ــن املتوق – وم
بأنــه "معيــب"، قائلــة إنــه ال يشــير إلــى محدوديــة املشــاركة األمريكيــة يف النــزاع ويجــادل بــأن 
الدعــم األمريكــي غيــر دســتوري، وأضــاف البيــان أن مــن شــأن مشــروع القانــون أن يضــر العاقــات 

الثنائيــة مــع دول املنطقــة، وأن يضعــف جهــود الواليــات املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب.

ــال  ــي ن ــة، الت ــة األمريكي ــات النصفي ــاب االنتخاب ــريعية يف أعق ــركات التش ــذه التح ــي ه تأت
ــوري ىلع  ــزب الجمه ــظ الح ــا حاف ــواب، فيم ــس الن ــيطرة ىلع مجل ــون س ــا الديمقراطي فيه
ــن  ــارا م ــواب اعتب ــس الن ــة أعضــاء مجل ــس الشــيوخ،  وباعتبارهــم أغلبي ســيطرته ىلع مجل
ينايــر / كانــون الثانــي 2019، ســيحتل الديمقراطيــون مناصــب قياديــة رئيســية، وســيتحكمون 
بمشــاريع القوانيــن التــي ســينظر فيهــا املجلــس، والتعديــات التــي يقدمهــا النــواب، وتعهــد 
الديمقراطيــون بتشــديد الرقابــة ىلع سياســة الرئيــس دونالــد ترامــب الخارجيــة، حيــث مــن 
املتوقــع عقــد جلســات اســتماع حــول دعــم التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية يف اليمن، 
ــواب 138 – التشــريع  وعطــل قــادة الجمهورييــن هــذا الشــهر النقــاش حــول قــرار مجلــس الن
الــذي مــن شــأنه فــرض تصويــت يف الكونغــرس ىلع دور الواليــات املتحــدة يف اليمــن – إال أن 
مــن املرجــح إعــادة تقديــم مشــروع القانــون حاملــا يصبــح الديمقراطيــون يف موقــف أقــوى 
بــدءًا مــن ينايــر / كانــون الثانــي 2019 )ملزيــد مــن املعلومــات حــول مشــروع القانــون، انظــر 

"تقريــر اليمــن – ســبتمبر / أيلــول 2018"(.
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يف الواليــات املتحــدة الشــهر املاضــي أيضــا ، ويف 11 نوفمبر / تشــرين الثاني، أصدر مســؤولون 
كبــار مــن إدارة أوبامــا بيانــا شــديد اللهجــة يحــث الحكومــة األمريكيــة ىلع إنهــاء كل الدعــم 
ــر  ــزاع. وأق ــاني للن ــر اإلنس ــوء األث ــن ىلع ض ــعودي يف اليم ــكري الس ــف العس ــدم للتحال املق
املســؤولون بــأن هــذا الدعــم بــدأ تحــت رئاســة أوبامــا، لكنهــم نّوهــوا إلــى أن "املقصــود ليــس 
منــح شــيك ىلع بيــاض"، قائليــن أن دعــم الواليــات املتحــدة أصبــح أقــوى تحــت إدارة ترامــب.

االتحاد	األوروبي	يتجه	نحو	حظر	بيع	األسلحة	للتحالف	العسكري	
بقيادة	السعودية

ــزم، دعــا فيــه  بتاريــخ 14 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، اعتمــد البرملــان األوروبــي قــرارًا غيــر مل
إلــى تفعيــل املوقــف املشــترك لاتحــاد األوروبــي عــام 2008 والتــي نــص ىلع معاييــر االتحاد 
األوروبــي ملنــح تراخيــص وتســليم صــادرات األســلحة. ذكــر القــرار أن صــادرات األســلحة إلــى 
أعضــاء التحالــف العســكري الســعودي غيــر متماثلــة مــع هــذه املعاييــر، ممــا يجــدد الدعــوة 
إلــى فــرض حظــر ىلع تصديــر أســلحة االتحــاد األوروبــي نحــو الســعودية وأعضــاء التحالــف 
ــزم  ــه مل ــترك بأن ــف املش ــف املوق ــن وص ــم م ــة، وىلع الرغ ــوده اململك ــذي تق ــكري ال العس
قانونــا، إال أن املــادة 2-4 تنــص ىلع أنــه "يجــب أن يظــل قــرار نقــل أو رفــض نقــل أي 

ــة عضــو". ــكل دول ــة ل ــا أو معــدات عســكرية خاضعــا للقــرارات الوطني تكنولوجي

يف أكتوبــر / تشــرين األول ، أثــار مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي يف القنصليــة 
الســعودية باســطنبول، وتفاقــم األثــر اإلنســاني للحــرب اليمنيــة مناقشــات يف أوروبــا حــول 
ــث  ــي، حي ــهر املاض ــوال الش ــات ط ــتمرت املناقش ــعودية. اس ــى الس ــلحة إل ــادرات األس ص
ــى  ــلحة إل ــر األس ــص لتصدي ــح تراخي ــف من ــدا وق ــارك وفنلن ــج والدنم ــن النروي ــت كل م أعلن
الســعودية – واإلمــارات يف حالــة فنلنــدا – بعــد إعــان مماثــل مــن جانــب أملانيــا يف أكتوبــر 
/ تشــرين األول. يف 19 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أضافــت الحكومــة األملانيــة أنهــا ســتوقف 
أيضــا صــادرات األســلحة إلــى الســعودية التــي كانــت قــد جــرت املوافقــة عليهــا قبــل إعــان 

ــر / تشــرين األول. أكتوب

محمد	بن	زايد	يلتقي	ماكرون	يف	باريس،	واندالع	احتجاجات	

يف 21 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، زار ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد آل نهيــان باريــس 
واجتمــع مــع الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون ورئيــس الــوزراء إدوارد فيليــب ووزير الشــؤون 

الخارجيــة جــان إيــف لــو دريــان.

وكمــا يف زيــارة ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان لباريــس يف أبريل / نيســان 
املاضــي، أثــارت رحلــة بــن زايــد حفيظــة املجتمــع املدنــي فيمــا يتعلــق بالــدور العســكري 
لإلمــارات يف حــرب اليمــن، ودعــت هيومــن رايتــس ووتــش الرئيــس ماكــرون إلــى إثــارة القضايــا 
املقلقــة مــع ولــي العهــد بشــأن جرائــم الحــرب يف اليمــن وإلــى التهديــد بوقــف مبيعــات 

األســلحة. 
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ــن  ــاع ع ــي للدف ــف الدول ــى "التحال ــة تدع ــر حكومي ــة غي ــت منظم ــك، رفع ــون ذل يف غض
ــد،  ــن زاي ــد ب ــة ض ــوى قضائي ــن، دع ــن يمنيي ــتة مواطني ــة لس ــات"، باإلضاف ــوق والحري الحق
اتهمتــه فيهــا بالتواطــؤ يف عمليــات تعذيــب وارتــكاب جرائــم حــرب يف اليمــن بصفتــه نائــب 
القائــد األىلع للقــوات املســلحة اإلماراتيــة. كمــا نظــم التحالــف الدولــي للدفــاع عــن الحقــوق 

ــر / تشــرين الثانــي. ــات مظاهــرات أمــام ســفارة اإلمــارات  بباريــس يف 20 نوفمب والحري

بعــد االجتمــاع بيــن ماكــرون وبــن زايــد، أصــدرت فرنســا واإلمــارات إعانــا مشــتركا ذكــر فيــه 
الطرفــان رغبتهمــا يف تعزيــز التعــاون الثنائــي، بمــا يف ذلــك قضايــا األمــن اإلقليمــي، وفيمــا 
يتعلــق باليمــن، أكــد الطرفــان دعمهمــا ملفاوضــات الســام املقبلــة بقيــادة األمــم املتحــدة، 
وكذلــك دعمهمــا العــام لحــل سياســي للنــزاع وضــرورة تعزيــز وصــول املســاعدات اإلنســانية 
إلــى جميــع أنحــاء اليمــن. ولــم يذكــر اإلعــان مبيعــات األســلحة الفرنســية إلــى اإلمــارات وال 

الــدور العســكري لألخيــرة يف اليمــن.
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التطورات االقتصادية

تحسن	كبير	يف	قيمة	الريال	اليمني	ومحالت	الصرافة	تجني	
الفوائد

خــال شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي، تحســن ســعر صــرف الريــال اليمنــي مقابــل العمــات 
األجنبيــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة ، حيــث حصل هــذا التحســن بوتيــرة متســارعة ولفترة 
أطــول مــن أي وقــت مضــى منــذ احتــدام النــزاع، وبيــن أوائــل شــهر أغســطس / آب ونهايــة 
أكتوبــر / تشــرين األول مــن هــذا العــام، دخلــت العملــة اليمنيــة يف موجــة مــن االنهيــارات 
الحــادة هــي األكبــر منــذ بــدء النــزاع أيضــا، حيــث خســرت نحــو %42 مــن قيمتهــا، ومــع ذلــك، 
شــهد شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي تحســنا ملحوظــا: حيــث كان ســعر صــرف الريــال 750 
ريــاال مقابــل الــدوالر الواحــد يف بدايــة الشــهر، وقــد تحســن إلــى 380  ريــاال بحلــول نهايــة 
شــهر فبرايــر– وهــو مــا يمثــل تحســنا بنســبة %49 تقريبــا خــال هــذه الفتــرة وحوالــي 22% 
يف 28 نوفمبــر / تشــرين الثانــي وحــده.  بحلــول 2 ديســمبر / كانــون األول، تراجــع الريــال مــرة 
أخــرى إلــى 480 ريــال مقابــل الــدوالر. )يف مــارس / آذار 2015، عندمــا بــدأ التدخــل اإلقليمــي 

يف النــزاع اليمنــي، كان يتــم تــداول الريــال بمبلــغ 215 مقابــل الــدوالر(.

ووفقــا ملصــادر تعمــل يف ســوق الصــرف تحدثــت إلــى وحــدة الدراســات االقتصاديــة ملركــز 
ــث كان  ــرًا. حي ــة مؤخ ــوق املوازي ــاالت يف الس ــن الري ــروض م ــض املع ــد انخف ــاء، فق صنع
املســتوردون يســحبون الســيولة مــن مكاتــب الصرافــة بشــكل متزايــد لفتــح خطابــات اعتمــاد 
يف البنــك املركــزي اليمنــي بعــدن. وكإغــراء لفتــح خطابــات االعتمــاد هــذه وإعــادة الســيولة 
ــم  ــي بعــدن بتقدي ــزي اليمن ــك املرك ــام البن ــة الرســمية، ق ــى الشــبكات املالي ــرة أخــرى إل م

أســعار صــرف تفضيليــة مقارنــة باألســواق املوازيــة.

ومــع ارتفــاع ســعر الريــال يف نوفمبــر / تشــرين الثانــي، حصــل اندفــاع يف الســوق لتبــادل 
مخزونــات العملــة األجنبيــة املحفوظــة بالعملــة املحليــة لــدرء الخســائر يف قيمــة املدخرات، 
ــكار  ــات احت ــوال تصرفــت كعصاب ــادل األم ــذ تب ــن مناف ــد م ــت املصــادر نفســها أن العدي وقال
ــذي  ــا يعنــي معــداًل أفضــل مــن ال ــة مــن الســوق بأســعار أىلع – م لشــراء العمــات األجنبي
يقدمــه البنــك املركــزي اليمنــي بعــدن. كانــت هــذه املغــاالة يف تســعير الريــال تهــدف إلــى 
ــن، ويف الوقــت نفســه، رفضــت منافــذ  ــدى املواطني ــة ل ــة األجنبي ــازات العمل اســتيعاب حي
الصــرف البيــع مؤقتــا، أو حــّدت بشــدة مــن بيعهــا للعملــة األجنبيــة يف الســوق، متوقعــة أن 

يفقــد الريــال قيمتــه مــرة أخــرى.

يف 1 ديســمبر / كانــون األول، انخفــض ســعر الريــال – مــن 380 ريــاال مقابــل الــدوالر إلــى 460 
ريــاال – ممــا ســمح لشــركات الصرافــة ببيــع عماتهــا األجنبيــة مــرة أخــرى بكميــات أكبــر بكثيــر 

ممــا كانــت قــد اشــترته الشــهر املاضــي.
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التجار	يبقون	األسعار	مرتفعة	رغم	ارتفاع	قيمة	الريال

ــا  ــية  ارتباط ــلع األساس ــعار الس ــط أس ــواردات، ترتب ــر ىلع ال ــكل كبي ــد بش ــد يعتم يف بل
وثيقابســعر صــرف العمــات األجنبيــة  . قبــل نــزاع عــام 2015، كان اليمــن يســتورد قرابــة مــن 
%90 مــن احتياجاتــه األساســية مــن الخــارج، ومنــذ ذلــك الحيــن ارتفــع متوســط ســعر ســلة 
األغذيــة األدنــى بنســبة %110 مقارنــة بمتوســط مــا قبــل النــزاع، وفقــا لتقريــر برنامــج األغذية 
العاملــي األخيــر. كانــت االرتفاعــات الحــادة الســابقة يف أســعار الســلع الغذائيــة أثنــاء النــزاع 

ناتجــة يف املقــام األول عــن تدهــور قيمــة العملــة املحليــة.

بالتزامــن مــع ارتفــاع قيمــة الريــال خــال النصــف الثانــي مــن شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي، 
أعلنــت املجموعــات والشــركات التجاريــة عــن قوائــم أســعار جديــدة ملنتجاتهــا، وىلع األخــص 
ــية يف  ــة األساس ــواد الغذائي ــتورد للم ــر مس ــد أكب ــي تع ــم، الت ــعيد أنع ــل س ــة هائ مجموع
اليمــن. وتراوحــت تخفيضــات األســعار التــي أعلنتهــا هــذه املجموعــة بيــن حوالــي 10 و 23% 

للمنتجــات بمــا يف ذلــك دقيــق القمــح وزيــوت الطبــخ ومنظفــات الصابــون.

ويف محاولــة لتنظيــم أســعار الســلع بعــد ارتفــاع الريــال، أصــدرت كل مــن الحكومــة اليمنيــة 
املعتــرف بهــا دوليــا وســلطات الحوثييــن قوائــم مفصلــة تنــص ىلع الحــد األقصــى ألســعار 
مختلــف الســلع بالجملــة والتجزئــة يف مناطــق ســيطرة كل منهمــا، يف الوقــت الــذي نفــذت 
فيــه حمــات واســعة النطــاق ملعاقبــة املخالفيــن، يف 27 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، ىلع 
ســبيل املثــال، أغلقــت ســلطات الحوثييــن أربعــة مراكــز تســوق كبيــرة وعــدة صيدليــات يف 
ــارة. يف  ــة والتج ــرتها وزارة الصناع ــي نش ــعار الت ــم األس ــا لقوائ ــط مخالفته ــم ضب ــاء ت صنع
ــعار  ــار باألس ــزام التج ــة الت ــارة بمراقب ــة والتج ــب وزارة الصناع ــف مكت ــم تكلي ــا، ت ــدن أيض ع
ــن  ــمية م ــر رس ــر غي ــادت تقاري ــد أف ــود، فق ــذه الجه ــن ه ــم م ــميا، وىلع الرغ ــددة رس املح
صنعــاء ومناطــق أخــرى بامتنــاع العديــد مــن تجــار التجزئــة عــن خفــض أســعارهم، يف حيــن 
طبــق آخــرون تخفيضــات طفيفــة يف األســعار تراوحــت بيــن أقــل مــن 5 و %10 – وهــو مــا ال 

يــوازي ارتفــاع قيمــة الريــال يف اآلونــة األخيــرة.

ــة لعــدم تطبيــق تخفيضــات األســعار هــي أنهــم  كانــت الحجــة الشــائعة بيــن تجــار التجزئ
ــهري  ــال ش ــة خ ــال منخفض ــة الري ــت قيم ــا كان ــم عندم ــراء بضاعته ــن أو ش ــوا بتخزي قام

املصدر: الوحدة االقتصادية ملركز صنعاء
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ــاع  ــة الرتف ــاك حاج ــة أىلع، وهن ــي بتكلف ــرين األول، وبالتال ــر / تش ــول وأكتوب ــبتمبر / أيل س
األســعار الســترداد الفــرق. يف الواقــع، أدى غيــاب الســلطات الحاكمة عن اإلشــراف ىلع األســعار 
وتنظيمهــا إلــى خلــق بيئــة مواتيــة الســتغال تجــار األغذيــة، ممــا ســمح لهــم بالتاعــب يف 

األســعار وتضخيــم هوامــش أرباحهــم.

حتــى مــع آليــة االســتيراد التابعــة للبنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن لتقديــم ســعر صــرف 
ــوازي –  ــعر الســوق امل ــن س ــل م ــارة – أق ــية مخت ــة أساس ــواد غذائي ــتوردي م ــي ملس تفضيل
ــلع  ــة يف الس ــار التجزئ ــة وتج ــار الجمل ــا تج ــتفيد، بينم ــر مس ــي غي ــن اليمن ــى املواط يبق
ــة،  األساســية هــم املســتفيدون الرئيســيون. ووفقــا لتجــار يف صنعــاء، كانــت متاجــر التجزئ
حتــى نهايــة نوفمبــر / تشــرين الثانــي، مــا تــزال تبيــع ســلعا اســتنادًا إلــى ســعر صــرف يقــارب 
800 ريــال يمنــي مقابــل الــدوالر، وهــو ســعر صــرف أوائــل أكتوبــر / تشــرين األول حيــن انخفض 

ســعر الريــال إلــى مســتويات قياســية.

الغايــة مــن ســعر الصــرف التفضيلــي الــذي يقدمــه البنــك املركــزي اليمنــي لتمويــل الــواردات 
ــة، ومــع ذلــك، ويف ظــل  هــي الســماح بإتاحــة املــواد الغذائيــة يف الســوق بأســعار معقول
اســتمرار الســيناريو الحالــي، سيســتمر البنــك املركــزي اليمني بعــدن يف اســتنزاف احتياطياته 
مــن العمــات األجنبيــة دون تحقيــق هدفــه األساســي املتمثــل يف الحفــاظ ىلع اســتقرار 

األســعار.

ــزي  ــك املرك ــوم البن ــأن يق ــاء ب ــز صنع ــة ملرك ــات االقتصادي ــدة الدراس ــي وح ــي، توص وبالتال
اليمنــي بإنشــاء آليــة شــاملة مشــتركة لتنظيــم ســوق الســلع، وينبغــي أن تقــدم هــذه اآلليــة 
قاعــدة بيانــات ومعلومــات عــن جميــع الســلع الغذائيــة األساســية املدعومــة ماليــا مــن البنــك 
املركــزي اليمنــي، وحجــم مخزونــات الســلع األساســية املتاحــة يف الســوق، واملــدة املقــدرة 

الســتمرارها، ممــا يســمح بتحديــد أســعار تجزئــة عادلــة لهــذه الســلع.

العوامل	الداعمة	الرتفاع	قيمة	الريال	اليمني:

تسريع	تمويل	االستيراد،	إصدار	ديون	محلية	جديدة

ــه بصــدد االنتهــاء  ــن البنــك املركــزي اليمنــي بعــدن أن ــر / تشــرين الثانــي، أعل يف 3 نوفمب
مــن جولــة جديــدة مــن تمويــل الــواردات األساســية. بلــغ هــذا املبلــغ 170 مليــون دوالر لدعــم 
اســتيراد ســت ســلع غذائيــة بســعر صــرف خــاص يبلــغ 585 ريــاال مقابــل الــدوالر. تــم تقســيم 
ــألرز، 20.37 مليــون  ــي: 98.16 مليــون دوالر للقمــح، 33.3 مليــون دوالر ل املبلــغ ىلع النحــو التال
دوالر للســكر، 12.72 مليــون دوالر لزيــت الطعــام، 3.63 مليــون دوالر للــذرة، 1.72 مليــون دوالر 

للحليــب. 

وذكــر البنــك املركــزي أنــه اختصــر فتــرة املوافقــة ىلع خطابــات االعتمــاد إلــى أقــل مــن 15 
يومــا، وهــي عمليــة كان يعتبرهــا املســتوردون يف الســابق مســتنزفة للوقــت.

ــغ البنــك  ــى البنــوك اليمنيــة، بتاريــخ 18 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أبل يف تعميــم موجــه إل
املركــزي اليمنــي بعــدن البنــوك التجاريــة أنــه توصــل إلــى اتفــاق مــع مؤسســة النقــد العربــي 
ــم  ــام 2015، ل ــل ع ــذ أوائ ــة. من ــة األجنبي ــا النقدي ــل حيازاته ــهيل نق ــاما( لتس ــعودي )س الس
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تتمكــن البنــوك اليمنيــة مــن نقــل حيازاتهــا النقديــة مــن العمــات األجنبيــة إلــى حســاباتها 
يف الخــارج. ووفقــا لاتفاقيــة، ســيكون البنــك املركــزي اليمنــي املوجــود يف عــدن مســؤواًل 
عــن نقــل املخزونــات املتراكمــة مــن العمــات األجنبيــة إلــى مدينــة جــدة الســعودية. وإذا 
ــات  نجحــت هــذه الخطــوة ستســمح للبنــك املركــزي اليمنــي باالســتفادة مــن هــذه املخزون
لتمويــل الــواردات وضمــان قــدرة البنــوك اليمنيــة ىلع تســهيل التجــارة واملعامــات املاليــة 
ــاع  ــة للقط ــزي، كخدم ــك املرك ــد البن ــول، تعه ــذا التح ــجيع ه ــة لتش ــة. ويف محاول العاملي
ــي  ــة يف النظــام املال ــر ســيولة كافي ــى توف ــة حت ــف اآللي ــع تكالي املصــريف، بتحمــل جمي

الرســمي واســتعادة الــدورة النقديــة مجــددا.

ــأول  ــة، ب ــًة عــن وزارة املالي ــي يف عــدن، نياب ــزي اليمن ــك املرك ــام البن ــك، ق عــاوة ىلع ذل
إصــدار ديــن محلــي ناجــح لــه، مســتخدما أســعار وأدوات الديــن الجديــدة التــي أعلــن عنهــا 
يف ســبتمبر / أيلــول مــن هــذا العــام. وبحســب مصــدر رفيــع املســتوى يف القطــاع املصــريف 
بعــدن تحــدث إلــى وحــدة الدراســات االقتصاديــة بمركــز صنعــاء، تمكــن البنــك املركــزي اليمني 
مــن بيــع ديــن قيمتــه 100 مليــار ريــال يمنــي ملجموعــة مــن البنــوك التجاريــة واإلســامية 
ــة مــن  ــة الحكومي ــم الدعــم ملعالجــة عجــز املوازن ــة. مــن شــأن هــذه الخطــوة تقدي اليمني
مصــادر غيــر تضخميــة – وهــو تغييــر ملحــوظ بالنســبة للحكومــة التــي تحــاول، يف معظــم 

أوقــات النــزاع، تغطيــة النفقــات مــن خــال طباعــة املزيــد مــن الريــال.

املنح	النفطية	وانخفاض	الطلب	ىلع	العمالت	األجنبية	الستيراد	الوقود

يف حيــن حــاول البنــك املركــزي اليمنــي بعــدن واللجنــة االقتصاديــة املرتبطة به يف األشــهر 
األخيــرة تنظيــم واردات الوقــود والحــد مــن اإلفــراط يف املضاربــة بيــن مســتوردي الوقــود يف 
ســوق الصــرف، يبــدو أن التطــورات األخــرى ذات الصلــة بالنفــط يف الشــهر املاضــي خففــت 

مــن الضغــوط الهبوطيــة ىلع قيمــة الريــال.

يف 30 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، قامــت الســعودية، بموجــب برنامــج التنميــة وإعــادة اإلعمــار 
يف اليمــن، بتســليم الدفعــة الثانيــة مــن منحــة وقــود الديــزل واملــازوت البالغــة 60 مليــون 
دوالر. ويهــدف هــذا الوقــود إلــى الســماح ملحطــات الطاقــة بالعمــل ومعالجــة نقــص الكهربــاء 
يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة، األمــر الــذي سيســتفيد منــه حوالي 8.5 
مليــون شــخص. هــذا باإلضافــة إلــى أول منحــة وقــود ســعودية تــم تســليمها إلــى الحكومــة 
املعتــرف بهــا دوليــا يف نهايــة أكتوبــر / تشــرين األول، ليصــل إجمالــي منــح الوقــود حتــى 

اآلن إلــى 120 مليــون دوالر.

ــث انخفــض  ــة مؤخــرًا، حي ــك، حــدث انخفــاض يف أســعار النفــط العاملي ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــل يف 1  ــن 64 دوالر للبرمي ــا، م ــبة %19 تقريب ــي بنس ــيط القياس ــاس الوس ــرب تكس ــام غ خ

ــهر. ــة الش ــع نهاي ــا م ــى 51 دوالر تقريب ــي إل ــرين الثان ــر / تش نوفمب

وقــد أجــرت الوحــدة االقتصاديــة بمركــز صنعــاء الشــهر املاضــي تحليــل انحــدار متعــدد حــول 
ــون  ــر / كان ــن يناي ــال اليمنــي بي ــة وقيمــة الري ــات أســعار النفــط العاملي ــن تقلب العاقــة بي
ــرات يف كا  ــل أن للتغي ــذا التحلي ــد ه ــد وج ــرين األول 2018. وق ــر / تش ــي 2017 وأكتوب الثان
املتغيريــن تازمــا قويــا ســلبا وإيجابــا. وهــو مــا يدعــم نتائــج اســتطاع رأي جمعيــة البنــوك 
ــتوردي  ــب مس ــون طل ــر املصرفي ــث اعتب ــرين األول، حي ــر / تش ــور يف أكتوب ــة املنش اليمني

ــال. ــر ىلع ســعر صــرف الري الوقــود ىلع العمــات األجنبيــة عامــًا أساســيا يؤث
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اإلعالن	الجديد	عن	دعم	العمالت	األجنبية

وفقــا ملصــادر مركــز صنعــاء، توصــل البنــك املركــزي اليمنــي بعــدن يــوم 30 نوفمبــر / تشــرين 
الثانــي إلــى اتفــاق مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة لتنســيق منحــة بقيمــة 500 مليــون دوالر 
مــن عــدة جهــات مانحــة لتســهيل برنامــج تمويــل التجــارة لليمــن. ابتــداء مــن فبرايــر / شــباط 
ــراءات  ــاملة إلج ــة ش ــراء مراجع ــة بإج ــل الدولي ــة التموي ــتقوم مؤسس ــل، س ــام املقب ــن الع م
البنــوك التجاريــة لتحديــد أهليــة البنــوك التجاريــة اليمنيــة للمشــاركة يف البرنامــج. ستشــمل 
املراجعــة ممارســات حوكمــة البنــوك ىلع مســتوى مجالــس إدارتهــا وهيــاكل إدارتهــا 

التنفيذيــة، ومتطلبــات االمتثــال املتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

عــاوة ىلع ذلــك، صــرح محافــظ البنــك املركــزي اليمنــي محمــد زمــام مــن عــدن يف األول 
مــن ديســمبر / كانــون األول لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( بــأن البنــك املركــزي اليمنــي ينتظــر 
حاليــا وعــودًا بقيمــة 3 مليــارات دوالر. كمــا أخبــر زمــام "ســبأ نيــوز" أن "هنــاك مجموعــة قــرارات 

يجــب أن تتخذهــا األمــم املتحــدة أو بعــض الــدول فيمــا يتعلــق بالودائــع الجديــدة".

ويف حــال تحقــق هــذه املنــح فســوف تلعــب دورًا حاســما يف دعــم اســتقرار العملــة املحلية 
واملســاعدة يف تخفيــف حــدة األزمــة اإلنســانية املتصاعــدة يف اليمــن. يف ســبتمبر / أيلــول 
مــن هــذا العــام، قــّدر محافــظ البنــك املركــزي الســابق محمــد بــن همــام يف حديــث ملركــز 

صنعــاء أن املبلــغ املطلــوب لتحقيــق اســتقرار العملــة هــو 4 مليــارات دوالر.

البنوك	التجارية	تعرب	عن	قلقها	بشأن	قرارات	تمويل	الواردات	
الجديدة

يف 12 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، بعثــت جمعيــة البنــوك اليمنيــة برســالة إلــى محافــظ البنــك 
املركــزي اليمنــي بعــدن، محمــد زمــام، توضــح الصعوبــات التــي تواجههــا البنــوك التجاريــة 
ــع  ــن يســتخدمون الدف ــود الذي ــة والوق ــاد ملســتوردي األغذي ــات االعتم ــق بخطاب ــا يتعل فيم
النقــدي. وبحســب الرســالة تســعى اللجنــة االقتصاديــة والبنــك املركــزي اليمنــي بعــدن إلــى 
تطبيــق هــذا اإلجــراء كجــزء مــن لوائــح االســتيراد الجديــدة التــي ُأعلــن عنهــا يف املرســوم 

الــوزاري رقــم 75 املنشــور يف ســبتمبر / أيلــول املاضــي.

ــام 2016 –  ــال ع ــر خ ــكل كبي ــت بش ــي حدث ــن – الت ــة يف اليم ــيولة النقدي ــة الس أدت أزم
ــدام  ــتويات انع ــاع مس ــى ارتف ــا أدى إل ــل، مم ــة ىلع العم ــوك التجاري ــدرة البن ــة ق ــى إعاق إل
الثقــة بالقطــاع املصــريف. قــاد ذلــك إلــى تحــول التدفقــات النقديــة مــن االقتصــاد الرســمي 
إلــى االقتصــاد غيــر الرســمي، وإلــى زيــادة اللجــوء إلــى مكاتــب الصرافــة للتحويــات املاليــة 
ــة  ــه التدفقــات املالي وتســهيل التجــارة. )أحــد األهــداف الواضحــة للمرســوم 75 إعــادة توجي
مــرة أخــرى نحــو املؤسســات االقتصاديــة الرســمية الخاضعــة ملراقبــة وإشــراف البنــك املركــزي 
اليمنــي بعــدن(. وبصــورة عامــة ال تملــك البنــوك التجاريــة األمــوال النقديــة الكافيــة للحصــول 

ــات اعتمــاد للمســتوردين. ىلع خطاب

ــي يف  ــزي اليمن ــك املرك ــي البن ــن فرع ــم بي ــزاع القائ ــي للن ــة بالتال ــوك التجاري ــع البن تخض
ــر / تشــرين األول 2018، أصــدر  ــر اليمــن" – أكتوب كل مــن عــدن وصنعــاء. وكمــا جــاء يف "تقري
البنــك املركــزي اليمنــي بصنعــاء تعميمــا شــديد اللهجــة ىلع البنــوك التجاريــة يف 4 نوفمبــر 
ــتوردين،  ــاد للمس ــات االعتم ــة خطاب ــيكات لتغطي ــدار ش ــا إص ــب منه ــي يطل ــرين الثان / تش
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ويحذرهــا مــن التداعيــات الخطيــرة – بمــا يف ذلــك حبــس كبــار املوظفيــن – الناجمــة عــن 
ــه  ــرًا ل ــدن مق ــن ع ــذ م ــذي يتخ ــزي ال ــك املرك ــدد البن ــك، ه ــون ذل ــال. يف غض ــدم االمتث ع
البنــوك التجاريــة بفــرض غرامــات يف حــال عــدم توفيرهــا النقــد الــازم لتغطيــة الــواردات.

ــا  ــه  إذا م ــة أن ــوك اليمني ــة البن ــرت جمعي ــام، ذك ــظ زم ــى املحاف ــة إل ــالة املوجه يف الرس
ــدن،  ــة يف ع ــة االقتصادي ــي واللجن ــزي اليمن ــك املرك ــاء البن ــة إرض ــوك التجاري ــت البن حاول
فســتحتاج إلــى اســتخدام الشــيكات لشــراء العمــات الصعبــة مــن مؤسســات اقتصاديــة غيــر 
ــد.  ــتخدام النق ــاد باس ــات االعتم ــان خطاب ــل ضم ــن أج ــة – م ــب الصراف ــل مكات ــمية – مث رس
ســيكون ىلع البنــوك التجاريــة اســتيعاب تكلفــة صــرف الشــيكات وتحويلهــا إلــى نقــد. كمــا 
لــن يكــون أمامهــا مــن خيــار ســوى التعامــل مــع نفــس الشــبكات غيــر الرســمية التــي يســعى 

ــى تقويضهــا. البنــك املركــزي اليمنــي واللجنــة االقتصاديــة يف عــدن إل

شركة	النفط	اليمنية	التي	يديرها	الحوثيون	تخفض	أسعار	الوقود	
الرسمية

وفــق وثائــق رســمية حصلــت عليهــا وحــدة الدراســات االقتصاديــة يف مركــز صنعــاء، أمــرت 
شــركة النفــط اليمنيــة التــي يديرهــا الحوثيــون بتخفيــض أســعار البنزيــن والديــزل الرســمية 
يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون يف مناســبتين منفصلتيــن يف أواخــر نوفمبــر 
/ تشــرين الثانــي. تــم اإلعــان عــن تخفيــض الســعر األول يف 21 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، 
وبــدأ ســريانه بعــد يوميــن، حيــث تــم تحديــد ســعر البنزيــن عنــد 10,000 ريــال لــكل 20 لتــر، 
وتــم تعييــن ســعر الديــزل عنــد 10,600 ريــاال لــكل 20 لتــر، وأعلنــت الشــركة  عــن تخفيضــات 
ــعر  ــد س ــم تحدي ــد ت ــي. وق ــرين الثان ــر / تش ــبوع يف 28 نوفمب ــد أس ــعار بع ــة لألس إضافي
البنزيــن الجديــد ملحطــات وقــود شــركة النفــط عنــد 8,700 ريــال لــكل 20 لتــر، يف حيــن تــم 
تحديــد ســعر الديــزل عنــد 9,500. ومــن املقــرر تنفيــذ آخــر تخفيضــات األســعار يف 1 ديســمبر 
ــركة  ــن ش ــزل م ــن والدي ــعر البنزي ــض س ــاء تخفي ــمية، ج ــق الرس ــا للوثائ ــون األول. وفق / كان

النفــط اليمنيــة التــي يديرهــا الحوثيــون اســتجابة الرتفــاع الريــال.
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التطورات العسكرية واألمنية

التحالف	يوقف	هجوم	الحديدة

وقــع قتــال عنيــف يف مدينــة الحديــدة وحولهــا بعــد شــن هجــوم جديــد مــن قبــل القــوات 
ــاب  ــي، يف أعق ــرين الثان ــر / تش ــي يف 2 نوفمب ــاحل الغرب ــن ىلع الس ــة للحوثيي املناهض
ــدة، إال أنــه يف 14  تقــدم قــوات التحالــف يف الضواحــي الشــرقية والجنوبيــة ملدينــة الحدي
نوفمبــر / تشــرين الثانــي قــام التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية بإيقــاف الهجــوم. 
وبعــد أيــام، قــال الحوثيــون إنهــم ســيوقفون الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات بــدون طيــار 
ضــد قــوات التحالــف واألهــداف اليمنيــة. ومنــذ ذلــك الحيــن تبــادل الجانبــان اتهامــات بانتهــاك 

وقــف إطــاق النــار.

ــأن القــوات املواليــة للحكومــة كانــت  ــر تفيــد ب يف 7 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، وردت تقاري
ىلع بعــد 5 كيلومتــرات مــن مينــاء الحديــدة، قادمــة مــن جهــة الشــرق حيــث ســيطرت ىلع 
مستشــفى 22 مايــو يف 10 نوفمبــر / تشــرين الثانــي. أفــاد شــهود عيــان بوقــوع معــارك يف 
ــر / تشــرين  الشــوارع وغــارات مــن قــوات التحالــف يف حــي الربصــة الجنوبــي يف 12 نوفمب
الثانــي، األمــر الــذي أدى – نظــرًا ألنهــا منطقــة ســكنية مكتظــة بالســكان – إلــى نــزوح كبيــر. 
وذكــرت مصــادر طبيــة وعســكرية مقتــل مــا ال يقــل عــن 149 شــخصا خــال 24 ســاعة. يف 9 
نوفمبــر / تشــرين الثانــي، دعــا محمــد البخيتــي، مــن املكتــب السياســي للحوثييــن، قــوات 
ــد  ــم الجماعــة عب ــة لزعي ــي، مــرددًا تصريحــات مماثل ــى الســاحل الغرب الجماعــة لانتقــال إل

امللــك الحوثــي يف خطــاب متلفــز يف 7 نوفمبــر / تشــرين الثانــي.

يف 14 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أوقــف التحالــف العســكري الســعودي الهجــوم مؤقتــا، قائــًا 
ــن باملغــادرة وتســهيل التدخــات اإلنســانية،  ــار الســماح للمدنيي إن هــدف وقــف إطــاق الن
ونقلــت رويتــرز عــن مصــدر )لــم تذكــر اســمه( قولــه أن الخطــوة جــاءت بعــد ضغــوط غربيــة 
ــن  ــان حضــور الحوثيي ــار لضم ــن أجــل وقــف إطــاق الن ــات املتحــدة – م ــن الوالي – خاصــة م
محادثــات الســام املقترحــة يف الســويد، وزعــم املســؤولون الحوثيــون فيمــا بعــد اســتمرار 
التحالــف تنفيــذ الضربــات الجويــة، بينمــا تقــول القــوات املدعومــة مــن اإلمــارات أن صواريــخ 
ــر / تشــرين الثانــي، قــال  الحوثييــن تســتهدف مناطــق ســكنية يف املدينــة. يف 14 نوفمب
ــي،  ــر حتم ــدة أم ــتياء ىلع الحدي ــي إن االس ــد اهلل العليم ــادي عب ــس ه ــب الرئي ــر مكت مدي

ســواء بوســائل عســكرية أو سياســية.
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تقدم	القوات	املوالية	للحكومة	ىلع	الجبهتين	الشمالية	
والجنوبية

ــة يف محافظــات  ــن مكاســب ميداني ــن أخــرى، حققــت القــوات املناهضــة للحوثيي يف أماك
ــع. يف معقــل الحوثــي بصعــدة شــمال اليمــن، أفــاد الجيــش اليمنــي  صعــدة وحجــة والضال
ــرين  ــر / تش ــر. ويف 3 نوفمب ــم ورازح والظاه ــة يف باق ــق الحدودي ــه يف املناط ــن تقدم ع
الثانــي، نقلــت وســائل إعــام حكوميــة عــن القائــد العســكري البــارز عبــد الكريــم الســدعي 
قولــه أن القــوات املواليــة للحكومــة وصلــت إلــى مســافة 40 كيلومتــر مــن جبــل مــران، يف 
مديريــة حيــدان – املعقــل األساســي للحركــة الحوثيــة. ووردت أنبــاء عــن وقــوع غــارات جويــة 
وقصــف جــوي يف مناطــق قريبــة مــن الحــدود الســعودية اليمنيــة، حيــث شــهدت رازح قصفــا 

مركــزًا بشــكل خــاص.

ــث  ــمالية، حي ــة الش ــة حج ــب يف محافظ ــق مكاس ــن تحقي ــة ع ــوات الحكومي ــادت الق وأف
ادعــت يف 5 نوفمبــر / تشــرين الثانــي أنهــا ســيطرت ىلع مفتــرق عاهــم يف مديريــة حــرض 
ــى الجنــوب  ــدة إل – وهــو مفتــرق طــرق اســتراتيجي يربــط مدينــة حــرض بمحافظــة الحدي
ــف  ــن التحال ــة م ــوات املدعوم ــاعي الق ــت مس ــد واجه ــرق. وق ــى الش ــران إل ــة عم ومحافظ
لتطويــق مديريــة حــرض مقاومــة مــن مواقــع قــوات الحوثييــن يف جبــال النــار شــرق مدينــة 

حــرض التــي تمــر عبرهــا الطريــق املؤديــة إلــى صعــدة.

تحرير: غيداء الرشيدي ، ملركز صنعاء
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ــع، يف  ــمال الضال ــت، ش ــة دم ــو مدين ــه نح ــي تقدم ــش اليمن ــل الجي ــوب، واص ويف الجن
املنطقــة الصغيــرة املتبقيــة مــن املحافظــة الجنوبيــة التــي ال تــزال تحــت ســيطرة الحوثــي. 
ــب  ــة الحق ــة ىلع قلع ــوات الحكومي ــيطرة الق ــن س ــكرية ع ــام العس ــائل اإلع ــادت وس وأف
ــر / تشــرين الثانــي، حيــث وقعــت اشــتباكات ىلع أطــراف  املطلــة ىلع دمــت يف 6 نوفمب
ــات  ــأن الهجم ــول ب ــع الق ــي، م ــرين الثان ــر / تش ــف نوفمب ــول منتص ــة بحل ــة الجنوبي املدين
املضــادة التــي شــنها الحوثيــون ضــد األراضــي الخاضعــة للقــوات الحكوميــة تــم صدهــا إلــى 

حــد كبيــر.

استمرار	التوتر	بين	القوات	املناهضة	للحوثيين	يف	تعز

ــن القــوات املناهضــة للحوثييــن يف محافظــة تعــز  ــرات املســتمرة بي تصاعــدت حــدة التوت
)لخلفيــة عــن األحــداث انقــر هنــا( يف نوفمبــر / تشــرين الثانــي، وقــد تمركــزت يف التربــة 
جنوبــي املحافظــة. وشــهدت املنطقــة موجــة مــن محــاوالت االغتيــال اســتهدفت شــخصيات 
بــارزة ونزاعــات حــول الســيطرة ىلع نقــاط التفتيــش ىلع طــول الطريــق االســتراتيجي الــذي 
ــاس  ــو عب ــب أب ــن كتائ ــة بي ــت املنافس ــدن. وانطلق ــة ع ــز ومحافظ ــة تع ــن مدين ــط بي يرب
املدعــوم مــن اإلمــارات والوحــدات العســكرية الحكوميــة املحســوبة ىلع حــزب اإلصــاح يف 
مواجهــات يف شــوارع مدينــة تعــز يف أغســطس / آب. ورغــم أن االنســحاب الاحــق لقــوات 
ــث  ــا، حي ــرك جنوب ــزاع تح ــلح، إال أن الن ــف املس ــدًا للعن ــع ح ــة وض ــن املدين ــاس م ــو العب أب

اســتمر الجانبــان يف التنافــس مــن أجــل الســيطرة ىلع األرض والنفــوذ.

ــة  ــكرية رفيع ــية وعس ــخصيات سياس ــن ش ــا بي ــإن اجتماع ــاء، ف ــز صنع ــادر مرك ــا ملص ووفق
املســتوى يف تعــز يــوم 4 نوفمبــر / تشــرين الثانــي – مدفوعــا بالضغــط مــن الريــاض – أســفر 
عــن اتفــاق بيــن قــوات كل مــن أبــو العبــاس واإلصــاح مــن أجــل إزالــة نقــاط التفتيــش مــن 
منطقتــي املســراخ والنشــمة، وكاهمــا يقــع ىلع طرقــات صغيــرة تــؤدي إلــى مدينــة تعــز. 
لكــن موجــة مــن محــاوالت االغتيــال ضــد شــخصيات رفيعــة املســتوى يف األســابيع التــي تلت 
ذلــك أدت إلــى تصــدع الهدنــة غيــر املســتقرة، فقــد أفــاد لــواء املشــاة الســابع عشــر املتحالف 
مــع اإلصــاح عــن اســتهداف اثنيــن مــن قادتــه، العميــد ركــن عبــد الرحمــن شمســان يف 10 
ــر / تشــرين  ــد الرحمــن الشــماني يف 17 نوفمب ــد ركــن عب ــر / تشــرين الثانــي، والعمي نوفمب
الثانــي. كمــا أفــادت تقاريــر أخــرى عــن نجــاة قائــد اللــواء املــدرع 35 – الــذي ينســق عــن كثــب 
مــع قــوات أبــو العبــاس – مــن محاولــة اغتيــال. ثــم، يف 21 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أطلــق 
مســلحون النــار ىلع قافلــة العميــد عبــد العزيــز املجيــدي، رئيــس أركان محــور تعــز – املظلــة 

التــي تقاتــل تحتهــا القــوات املناهضــة للحوثييــن يف املحافظــة.
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تطورات	عسكرية	وأمنية	أخرى	يف	سطور:

3 نوفمبــر / تشــرين الثانــي: أصابــت غــارات التحالــف مطــار صنعــاء وقاعــدة  •
ــي  ــاء الت ــاء( بالعاصمةصنع ــار صنع ــرم مط ــار ح ــة بإط ــة )الواقع ــي الجوي الديلم
يســيطر عليهــا الحوثيــون. وقــال املتحــدث باســم التحالــف العقيــد تركــي املالكي 
إن املواقــع كانــت أهدافــا مشــروعة الســتعمالها كنقطــة انطــاق للصواريــخ 
البالســتية وهجمــات الطائــرات بــدون طيــار مــن جانــب قــوات الحوثــي. وقــال إن 
الطيــران وتوصيــل املســاعدات الدوليــة لــم يتأثــرا بالغــارات، التــي قــال أنهــا تفادت 

ــي. ــران املدن ــتخدمة يف الطي ــام املس األقس

ــارزة يف  • ــر / تشــرين الثانــي: كتــب األنصــاري البرقــاوي، وهــو شــخصية ب 7 نوفمب
تنظيــم القاعــدة، قصيــدة عــن قائــد التنظيــم قاســم الريمــي، مشــيرًا إلــى حالتــه 
الصحيــة. وتعتبــر القصيــدة مؤشــرًا إضافيــا ضمــن سلســلة مــن املؤشــرات ىلع أن 

صحــة أميــر تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ليســت ىلع مــا يــرام.

18 نوفمبــر / تشــرين الثانــي: مقتــل فهــد غرامــة، نائــب قائــد قــوات الحــزام األمني   •
املدعــوم إماراتيــا يف عــدن، إثــر إطــاق رصــاص عليــه خــارج منزلــه. وقــد تبنــى 

تنظيــم القاعــدة الهجــوم يف بيــان نشــر بتاريــخ 26 نوفمبــر / تشــرين الثانــي.

ــي: نجــا محمــد الشــعيبي، رئيــس جامعــة تعــز، مــن  • ــر / تشــرين الثان 20 نوفمب
ــخصي  ــه الش ــل حارس ــد قت ــة، وق ــي باملحافظ ــال يف وادي القاض ــة اغتي محاول

ــوم. يف الهج

27 نوفمبــر / تشــرين الثانــي: أطلــق مســلحون مجهولــون النــار ىلع قافلــة  •
املدعــي العــام العســكري يف تعــز، عبــد اهلل الحاضــري يف عزلــة األقــروض 
ــم  ــق يف مزاع ــه كان يحق ــة أن ــادر محلي ــت مص ــث قال ــراخ، حي ــة املس بمديري

ــائر. ــن أي خس ــاغ ع ــم اإلب ــم يت ــود. ول ــب الوق بتهري
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قادة	حزب		اإلصالح	يزورون	أبو	ظبي

بدايــة شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي، التقــى ممثلــون عــن حركــة الحوثييــن املســلحة وحزب 
اإلصــاح اليمنــي يف العاصمــة العمانيــة مســقط، وفقــا ملصــادر مركــز صنعــاء املطلعــة ىلع 
التفاصيــل. وكانــت هــذه املحادثــات اســتمرارا ملحادثــات ســبق أن ُعقــدت بيــن الطرفيــن يف 
وقــت ســابق مــن هــذا العــام، وكان الهــدف منهــا وضــع أســاس للوســاطة بيــن املجموعــات 
)التجمــع اليمنــي لإلصــاح هــو حاليــا عضــو يف القــوات املواليــة للحكومــة اليمنيــة التــي 

تقاتــل الحوثييــن(.

ــر  ــل، ويف 14 نوفمب ــارب املحتم ــذا التق ــة ه ــا لعرقل ــعيا منه ــارات س ــت اإلم ــل تدخل باملقاب
/ تشــرين الثانــي، اســتضاف ولــي عهــد أبــو ظبــي األميــر محمــد بــن زايــد آل نهيــان كبــار 
قــادة حــزب اإلصــاح يف العاصمــة اإلماراتيــة، بقيــادة رئيــس حــزب اإلصــاح محمــد عبــداهلل 
اليدومــي، واألميــن العــام للحــزب عبــد الوهــاب أحمــد اآلنســي. وقــد وصــف عدنــان العدينــي، 

أحــد كبــار قياديــي اإلصــاح، الزيــارة بأنهــا "خطــوة مهمــة" وهدفهــا "إزالــة أي التبــاس".

تعتبــر اإلمــارات التجمــع اليمنــي لإلصــاح فرعــا للتنظيــم الدوليلإلخــوان املســلمين ، والــذي 
صنفتــه هــي والســعودية كمنظمــة إرهابيــة عــام 2014. وينفــي اإلصــاح وجــود أي عاقــات 
تنظيميــة مــع التنظيــم الدولــي لإلخــوان املســلمين. وطــوال فتــرة النــزاع يف اليمــن، كانــت 
هنــاك توتــرات منتظمــة ىلع األرض بيــن الجماعــات املســلحة املمولــة إماراتيــا وتلــك 
ــي  ــات، والت ــان العاق ــل ىلع ذوب ــن وجــود بعــض الدالئ املرتبطــة باإلصــاح، ىلع الرغــم م
تمثلــت يف اجتمــاع تاريخــي يف ديســمبر / كانــون األول 2017 بيــن كبــار قــادة اإلصــاح وولــي 

العهــد محمــد بــن زايــد آل نهيــان وولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان.

يف اجتمــاع الشــهر املاضــي، قالــت مصــادر مركــز صنعــاء أن مســؤولي اإلصــاح ســمعوا عــددا 
ــذه  ــملت ه ــم. وش ــا تجاهه ــن عدائيته ــارات ع ــف اإلم ــل توق ــة، مقاب ــب اإلماراتي ــن املطال م
املطالــب: إنهــاء اإلصــاح أي محادثــات مــع حركــة الحوثييــن املســلحة؛ وإنهــاء ارتباطــه بنائــب 
الرئيــس اليمنــي علــي محســن؛ وتنشــيطه جبهــات القتــال مــع الحوثييــن التــي كانــت قــد 
أصبحــت خاملــة نســبيا، وتحديــدًا يف محافظــة تعــز  ومديريــة نهــم يف محافظــة صنعــاء؛ 

وقطــع العاقــات مــع قطــر.

الجديــر بالذكــر أن العدينــي، قبيــل اجتمــاع أبــو ظبــي يف 10 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، اتهــم 
ــو 2017 –  ــذ ماي ــن من ــة قطــر – والعالقــة يف خــاف دبلوماســي مــع جيرانهــا الخليجيي دول

بدعــم الحوثييــن.



نوفمبر / تشرين الثاني 2018

26

التطورات	السياسية	األخرى	يف	سطور:

8 نوفمبــر / تشــرين الثانــي: عّيــن هــادي الفريــق محمــد علــي املقدشــي وزيــرًا  •
ــش  ــة للجي ــة األركان العام ــي النخعــي رئيســا لهيئ ــد اهلل ســالم عل ــاع وعب للدف
ــام  ــذ أن ق ــاث ســنوات، من ــاع شــاغرًا ملــدة ث ــر الدف ــي، وظــل منصــب وزي اليمن
الحوثيــون بأســر وزيــر الدفــاع آنــذاك محمــود الصبيحــي يف أبريــل / نيســان 2015. 

كمــا عّيــن هــادي أحمــد ســالم ربيــع علــي محافظــا لعــدن.

ــن الحوثيــون ضيــف اهلل قاســم الشــامي، عضــو  • 10 نوفمبــر / تشــرين الثانــي: عّي
ــلفه  ــاء. وكان س ــام يف صنع ــدًا لإلع ــرًا جدي ــن، وزي ــي للحوثيي ــب السياس املكت
عبــد الســام جابــر قــد قــام يف نفــس اليــوم باالنشــقاق ومغــادرة صنعــاء. جــاء 
ذلــك بعــد أيــام مــن انشــقاقوزير الســياحة ناصــر باقزقــوز وتاهمــا وزيــر التعليــم 

الفنــي  محســن النقيــب.

ــرون  • ــب آخ ــل وأصي ــد ىلع األق ــخص واح ــل ش ــي: قت ــرين الثان ــر / تش 14 نوفمب
ــت  ــح باكري ــال راج ــرة. وق ــة امله ــن بمحافظ ــش يف حصوي ــة تفتي ــد نقط عن
ــة  ــه مجموع ــت تواج ــعوديا كان ــة س ــن املدعوم ــوات األم ــرة أن ق ــظ امله محاف
ــوا إن  مســلحة لتهريــب األســلحة واملخــدرات، غيــر أن شــهود عيــان محلييــن قال
املجموعــة كانــت تحتــج ىلع إقامــة نقطــة تفتيــش. وتجــري احتجاجــات ضــد 
وجــود الســعودية يف املحافظــة الشــرقية منــذ أشــهر، وقــد وصــف وزيــر اإلعــام 
اليمنــي معمــر اإلريانــي االحتجاجــات بـ"األنشــطة املشــبوهة". وأفــادت وكاالت أنباء 
تتخــذ مــن عــدن مقــرًا لهــا أن آالف األشــخاص قــد تجمعــوا مــن أجــل اعتصــام 
يف مدينــة الغيضــة عاصمــة املهــرة يــوم 23 نوفمبــر / تشــرين الثانــي ضــد مــا 

ــال الســعودي". أســموه "االحت

ــن  • ــن الحوثيي ــرى بي ــادل األس ــة تب ــرام صفق ــم إب ــي: ت ــرين الثان ــر / تش 22 نوفمب
ــواء  ــال الل ــز. وق ــة تع ــامع بمحافظ ــة س ــة يف مديري ــة للحكوم ــوات املوالي والق
ــة كجــزء مــن الصفقــة. جــاء  ــراج عــن 30 ســجينا و18 جث ــم اإلف ــه ت املــدرع 35 أن
ذلــك يف أعقــاب تبــادل آخــر للســجناء يف مــأرب والجــوف يف 5 نوفمبــر / تشــرين 
ــخصيات  ــل ش ــن قب ــهيلهما م ــم تس ــن ت ــاء أن كا الصفقتي ــادت األنب ــي. وأف الثان

ــة. ــا أساســا ىلع الوســاطة القبلي ــة، وقــد اعتمدت محلي

26 نوفمبــر / تشــرين الثانــي: قــام الرئيــس هــادي بعــدد مــن التعيينــات الوزاريــة  •
الجديــدة، شــملت تعييــن محمــد عبــد اهلل صالــح ناصــر العنانــي وزيــرًا للكهربــاء 
والطاقــة، نجيــب منصــور حميــد العــوج وزيــرًا للتخطيــط والتعــاون الدولــي، وعلــي 
هيثــم علــي عبــد اهلل وزيــرًا للعــدل، كمــا عيــن محمــد صالــح بــن عديــو محافظــا 

جديــدًا ملحافظــة شــبوة، وعيــن نوابالــوزراء املاليــة والكهربــاء والطاقــة.

 28 نوفمبــر / تشــرين الثانــي تعرضــت قنــاة املســيرة التابعــة للحوثييــن والتــي  •
يقــع مقرهــا يف بيــروت للحجــب الفضائــي، حيــث تحــول بثهــا إلــى قمــر صناعــي 
بديــل. وقــال وزيــر اإلعــام اليمنــي معمــر اإلريانــي أن الحكومــة ســعت إلــى هــذا 

الحجــب بدعــم مــن التحالــف العســكري الســعودي.
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تقديرات	بوفاة	حوالي	85,000	يمني	من	الجوع

يف 21 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أفــاد تحليــل أعدتــه مؤسســة "أنقــذوا األطفــال" أن حوالــي 
ــزاع. اعتمــد هــذا التحليــل ىلع  ــة الن ــذ بداي ــوا مــن الجــوع يف اليمــن من 85,000 طفــل مات
ــة  ــرات متحفظ ــتخدام تقدي ــابها باس ــم حس ــدة، وت ــم املتح ــا األم ــي جمعته ــات الت البيان
ملعــدالت وفيــات األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن خمــس ســنوات والذيــن يعانــون مــن 
ــر األمــم املتحــدة يف  ــج. يأتــي ذلــك يف أعقــاب تحذي ســوء تغذيــة حــاد شــديد غيــر معال
أكتوبــر / تشــرين األول بــأن اليمــن ىلع أعتــاب أســوأ مجاعــة شــهدها العالــم خــال قــرن مــن 

الزمــان.

ــذي ملنظمــة أنقــذوا األطفــال أن  ــل تشــامبر، الرئيــس التنفي ــان صحفــي، أضــاف بي ويف بي
ــزال عالقــة" يف مدينــة الحديــدة التــي تواجــه  "حيــاة مــا يقــدر بنحــو 150,000 طفــل مــا ت

أيضــا خطــرًا وشــيكا.

منظمات	دولية	ومنشآت	صحية	تحت	التهديد	يف	الحديدة

يف 8 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أصــدرت 14 منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تعمــل يف اليمــن 
ــدة  ــة الحدي ــف يف مدين ــد العن ــبب تصعي ــة" بس ــا "مروع ــه أنه ــرت في ــتركا ذك ــا مش بيان
ومحيطهــا. وفقــا لبرنامــج الغــذاء العاملــي، فقــد تســبب هــذا التصعيــد بعــدد "هائــل" مــن 
املدنييــن النازحيــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، ذكــرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود أن العديــد مــن 
املرافــق الصحيــة معرضــة للخطــر، مثــل مستشــفى الثــورة، أكبــر مستشــفيات الحديــدة. ويف 
6 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أعربــت املديــرة التنفيذيــة لليونيســف هنريتــا فــور عــن مخاوفهــا 
بشــأن العمليــات القتاليــة بالقــرب مــن مستشــفى الثــورة. يف أوائــل شــهر نوفمبــر / تشــرين 
الثانــي، صعــد مقاتلــون حوثيــون ىلع ســطح أحــد املستشــفيات يف مدينــة الحديــدة، ممــا 

أدى إلــى ثــاث غــارات جويــة ىلع املبنــى وفقــا للمجلــس النرويجــي لاجئيــن.

ويف 7 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أفــادت منظمــة "أنقــذوا األطفــال" بتعرض منشــآتها الصحية 
للضــرر جــراء القصــف ىلع مناطــق يف مدينــة الحديــدة. كمــا ذكــرت منظمــة الصحــة العاملية 
يف 8 نوفمبــر / تشــرين الثانــي أن وصــول االشــتباكات إلــى مقربــة مــن املستشــفيات يحــول 

دون حركــة الطاقــم الطبــي واملرضى.

يف 11 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، اقتــرب هجــوم للتحالــف مــن مستشــفى الثــورة ومستشــفى 
الســلخانة، ممــا ضاعــف مــن القيــود ىلع عمليــات املستشــفيين. الجديــر بالذكــر أن املديــر 
التنفيــذي لبرنامــج األغذيــة العاملــي ديفيــد بيســلي ذكــر يف مقابلــة تلفزيونيــة مــع شــبكة 
ســي إن إن يــوم 14 نوفمبــر / تشــرين الثانــي أن الحوثييــن زرعــوا ســبعة ألغامــا أرضيــة داخــل 

منشــآت برنامــج الغــذاء العاملــي.
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ــانية  ــؤون اإلنس ــام للش ــن الع ــل األمي ــن وكي ــدر كل م ــي، أص ــرين الثان ــر / تش ويف 22 نوفمب
ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مــارك لوكــوك واملديــرة التنفيذيــة لليونيســف هنريتــا 
فــور بيانــا مشــتركا حــث األطــراف املتحاربــة ىلع الحــد مــن األعمــال العدائيــة يف الحديــدة، 
كمــا أعــرب البيــان عــن قلــق شــديد إزاء العمليــات القتاليــة بالقــرب مــن مستشــفى الثــورة، 
الــذي ســبق أن تعــرض للضــرر مــن قبــل وهــو اآلن يف حالــة خطــر. ولتجنــب أي كــوارث قادمــة 
طالــب لوكــوك وفــور بـ"حزمــة مــن خمســة تدابيــر" هــي "وقــف األعمــال العدائيــة؛ وحمايــة 
إمــدادات الغــذاء والســلع األساســية؛ ودعــم االقتصــاد؛ وزيــادة التمويــل لاســتجابة اإلنســانية؛ 

وانخــراط األطــراف يف جهــود املبعــوث الخــاص إلنهــاء النــزاع".

السعوديون	واإلماراتيون	يطلقون	مبادرة	إمداد	بقيمة	500	مليون	
دوالر

ــانية  ــال اإلنس ــة واألعم ــلمان لإلغاث ــك س ــز املل ــن مرك ــي أعل ــرين الثان ــر / تش يف 20 نوفمب
والهــال األحمــر اإلماراتــي عــن مبــادرة "إمــداد". ووفقــا لإلعــان، ســتقدم "إمــداد" دعمــا بقيمة 
500 مليــون دوالر، تضــاف إلــى جهــود األمــم املتحــدة وغيرهــا مــن املنظمــات ملعالجــة أزمــة 
األمــن الغذائــي يف اليمــن. وقــد قــدرت املنظمــات املؤسســة للمبــادرة أنهــا ســتفيد حوالــي 

10 إلــى 12 مليــون يمنــي.

تطورات	إإنسانية	أخرى	يف	سطور:

ــاو(  • ــة والزراعــة )الف ــة األغذي ــام ملنظم ــر الع ــال املدي ــي: ق ــر / تشــرين الثان 6 نوفمب
خوســيه غرازيانــو دا ســيلفا أمــام ممثلــي األمــم املتحــدة أن "اليمــن دليــل حــي ىلع 
يــوم القيامــة: النزاعــات واألمــن الغذائــي يســيران جنبــا إلــى جنــب، وحيــن يتداخــل 

التغيــر املناخــي مــع النــزاع فســتلوح املجاعــة يف األفــق حتمــا".

ــن  • ــام يف اليم ــي للس ــي الدول ــر البرملان ــد املؤتم ــي: عق ــرين الثان ــر / تش 8 نوفمب
ــن  ــترك م ــكل مش ــدث بش ــذا الح ــم ه ــم تنظي ــس. ت ــة يف باري ــة الوطني بالجمعي
قبــل النائــب الفرنســي سيباســتيان نــدوت والنائــب البريطانــي كيــث فــاز، باإلضافــة 
ــدا  ــا وهولن ــا وأملاني ــا وبريطاني ــن فرنس ــرى م ــات األخ ــي الحكوم ــن ممثل ــرات م لعش
وإيطاليــا وسويســرا وبلجيــكا وأعضــاء البرملــان األوروبــي، وكذلــك املنظمــات الدوليــة 
ــرت  ــي ج ــع الت ــن املواضي ــن. وم ــات يف اليم ــف الجماع ــن مختل ــن م ــرى وممثلي األخ
ــي وضبــط مبيعــات األســلحة. ــة اإلنســانية واالمتثــال للقانــون الدول مناقشــتها الحال

ــة ووزارة  • ــة العاملي ــة الصح ــيف ومنظم ــت اليونيس ــي: قام ــرين الثان ــر / تش 27 نوفمب
ــة  ــال ل خمس ــلل األطف ــد ش ــم ض ــة تطعي ــاق حمل ــي بإط ــة للحوث ــة التابع الصح

ــل. ــن طف مايي

29 نوفمبــر / تشــرين الثانــي: وصــل وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق  •
اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مــارك لوكــوك إلــى صنعــاء يف زيــارة اســتغرقت ثاثــة 

أيــام، زار خالهــا مخيمــات النازحيــن وعقــد مؤتمــرًا صحفيــا.
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تطورات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب

معركة	الحديدة	تشهد	تصاعدًا	يف	األعمال	الوحشية	ضد	املدنيين

ترافــق تصاعــد العنــف يف مدينــة الحديــدة ومــا حولهــا يف أوائــل نوفمبــر / تشــرين الثانــي 
مــع زيــادة يف مــا يعتقــد أنهــا انتهــاكات لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني. يف األســبوع 
األول مــن نوفمبــر / تشــرين الثانــي، ذكــرت األمــم املتحــدة تســبب الغــارات الجويــة والقصــف 
واأللغــام األرضيــة بمقتــل 34 مدنيــا وإصابــة 92 آخريــن يف محافظــة الحديــدة، وقــد وقعــت 

معظــم هــذه الخســائر يف ضواحــي مدينــة الحديــدة.

ــون بالتمركــز ىلع ســطح مستشــفى  ــون حوثي ــام مقاتل ــي، ق ــر / تشــرين الثان يف 7 نوفمب
ــن لخطــر  ــن الطبيي ــا عــرض املرضــى واملوظفي ــة، مم ــو الدولي ــة العف ــا ملنظم ــورة، وفق الث
اســتهداف الغــارات الجويــة لقــوات التحالــف. ويف اليــوم نفســه، أدى القصــف الحوثــي إلــى 
ــوب  ــة جن ــة التحيت ــكنية يف مديري ــة س ــن يف منطق ــة اثني ــن وإصاب ــة مدنيي ــل أربع مقت

ــن". ــع "املصــدر أون الي ــدة، بحســب موق محافظــة الحدي

كمــا أفــاد "املصــدر" باحتجــاز مقاتلــي الحوثييــن أوائــل نوفمبــر / تشــرين الثانــي املئــات مــن 
ــادل  ــا يع ــع ىلع م ــوي الصوام ــر، تحت ــا للتقري ــدة. ووفق ــال  بالحدي ــع الغ ــال يف صوام العم
ــع  ــوع يف شــمال اليمــن. وقــد من ــر مخــزون مــن هــذا الن ــق، أكب ــون كيــس مــن الدقي 5 ملي
املقاتلــون الحوثيــون العمــال مــن مغــادرة املصانــع وأجبروهــم ىلع مواصلــة العمــل، يف حين 

قــام املقاتلــون أنفســهم بإنشــاء مواقــع قناصــة ىلع رأس املنشــأة وحفــر أنفــاق حولهــا.

مــن جانبــه شــن التحالــف العســكري الســعودي 200 غــارة جويــة ىلع الحديــدة خــال عطلــة 
نهايــة األســبوع األولــى مــن نوفمبــر / تشــرين الثانــي، وفقــا لألمــم املتحــدة. يف 11 نوفمبــر 
/ تشــرين الثانــي، ضربــت غــارات جويــة مواقــع بالقــرب مــن مستشــفى الثــورة، ممــا أدى إلــى 
هــروب الكثيريــن مــن داخــل املستشــفى نتيجــة الذعــر، وفقــا ملنظمــة العفــو الدوليــة. ويف 
13 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أدت املزيــد مــن الغــارات الجويــة ملقتــل ســبعة مدنييــن وجــرح 
أربعــة آخريــن أثنــاء ركوبهــم حافلــة نقــل بقصــد الفــرار مــن االشــتباكات يف املدينــة، وفقــا 

لصحيفــة نيويــورك تايمــز.

املدنيون	اليمنيون	ثلث	ضحايا	ضربات	الطائرات	األمريكية	بدون	
طيار

يف 14 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، ذكــرت وكالــة أسوشــيتد بــرس أن املدنييــن يمثلــون ثلــث 
الوفيــات بســبب هجمــات الطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار يف اليمــن، اســتنادًا إلــى تقديــرات 
تــم جمعهــا مــن خــال مقابــات مــع شــهود عيــان ىلع الغــارات، وعائــات الضحايــا، وزعمــاء 

قبلييــن، ونشــطاء محلييــن.
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وقــد بــدأت الواليــات املتحــدة حملــة الغــارات بــدون طيــار ضــد تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة 
العــرب قبــل 16 عامــا، مــع زيــادة ملحوظــة يف الغــارات يف ظــل رئاســة ترامــب: 176 يف أول 

عاميــن لــه يف الســلطة، مقارنــة بــــ 154 غــارة طــوال األعــوام الثمانيــة لرئاســة أوبامــا.

هيئة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان تستعرض سجل الرياض لحقوق اإلنسان

ــم  ــس األم ــامل يف مجل ــدوري الش ــتعراض ال ــال االس ــي، خ ــرين الثان ــر / تش يف 5 نوفمب
ــان يف  ــوق اإلنس ــاع حق ــاء أوض ــدول األعض ــت ال ــف، ناقش ــان بجني ــوق اإلنس ــدة لحق املتح
الســعودية، وســلوك الســعودية يف حــرب اليمــن. وقــد أوصــت الــدول األعضــاء باتخــاذ التحالــف 
ــن، وخاصــة  ــن اليمنيي ــة املدنيي ــة الســام وحماي ــز عملي ــر لتعزي العســكري الســعودي تدابي
ــاء  ــور، وإنه ــزاع ىلع الف ــان وصــول املســاعدات اإلنســانية، ووقــف الن ــال منهــم، وضم األطف
ــدة  ــم املتح ــن لألم ــراء البارزي ــق الخب ــات فري ــذ توصي ــن، وتنفي ــروض ىلع اليم ــار املف الحص
الصــادر يف أغســطس / آب مــن هــذا العــام. وقــد كانــت إيــران البلــد الــذي قــدم أكبــر عــدد 

ــي. ــزاع اليمن ــدور الســعودي يف الن ــات حــول ال مــن التوصي

ردًا ىلع ذلــك، أكــدت الســعودية التزامهــا الكامــل بالقانــون اإلنســاني الدولــي وحمايــة 
املدنييــن اليمنييــن. كمــا شــددت الريــاض ىلع املســاعدات اإلنســانية واملاليــة التــي قدمتهــا 
لليمــن، وقالــت أنهــا قامــت بتنظيــم وضــع أكثــر مــن نصــف مليــون يمنــي يف الســعودية ممــا 

أتــاح لهــم العمــل بشــكل قانونــي.

وبــرزت قضيــة خاشــقجي بيــن التوصيــات، حيــث دعــت عــدة دول إلــى إجــراء تحقيــق موثــوق 
بــه يف الحــادث. وأكــدت الســعودية بدورهــا التزامهــا بالتحقيــق يف القضيــة ومقاضــاة جميــع 

. تكبيها مر

املعتقلون	يف	سجون	الحوثيين	يقدمون	شهادتهم	للمحكمة	
الجزائية	املتخصصة

يف 25 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، عقــدت املحكمــة الجزائيــة املتخصصة جلســة اســتماع لـ36 
معتقــا سياســيا تعتقلهــم قــوات األمــن التابعــة للحوثييــن يف صنعــاء، قضــى معظمهــم 

أكثــر مــن عاميــن يف الســجون.

وفقــا لشــقيق أحــد املعتقليــن تحــدث إلــى مركــز صنعــاء، كانــت الجلســة هــي األولــى التــي 
ــة العامــة  ــة. وأضــاف أن النياب ــم أدل ُيســمح فيهــا ملحامــي دفــاع ســلطات الحوثييــن بتقدي
طلبــت نســخا مــن األدلــة بعــد جلســة االســتماع، ومــن املقــرر عقــد الجلســة التاليــة يف 30 

ــون األول 2018. ديســمبر / كان



أعــد هــذا التقريــر وليــد الحريــري وهولــي توبهام وغيداء الرشــيدي وأنتوني 
بيســويل وســال خالد وعائشــة الوراق وعلي عبد الله وفيكتوريا ك. ســوير 

وحســام ردمــان وحمزة الحمــادي وتيماء اإلرياني. 

شــكر وتقدير
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 مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجة 
هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج املعريف، 
مع تركيز خاص ىلع اليمن واإلقليم املجاور. تغطي إصدارات وبرامج 

املركز، املتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية، التطورات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، بهدف التأثير ىلع السياسات 

املحلية واإلقليمية والدولية.

 تــم إعــداد تقرير بدعم
 مــن مملكــة هولندا
 ومكتــب فريدريش
إيبــرت في اليمن
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