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ملخص تنفيذي:

ــة  ــوأ مجاع ــن أس ــن م ــراب اليم ــن اقت ــدة م ــم املتح ــذرت األم ــرين األول ح ــر / تش يف أكتوب
ــم خــالل قــرن مــن الزمــان، حيــث يواجــه نحــو 14 مليــون شــخص 	 أي نصــف  يشــهدها العال
ــال  ــة الري ــار قيم ــى انهي ــام األول إل ــة يف املق ــود األزم ــة. تع ــر املجاع ــالد 	 خط ــكان الب س
اليمنــي: فاليمــن يعتمــد إلــى حــد كبيــر ىلع الــواردات لتأميــن الغــذاء، وأدى انخفــاض قيمــة 

ــة. ــاع مهــول يف أســعار املــواد الغذائي ــى ارتف ــة إل ــام العمــالت األجنبي ــي أم ــال اليمن الري

ســاعد مقتــل الصحفــي الســعودي والكاتــب يف جريدة واشــنطن بوســت جمال خاشــقجي يف 
القنصليــة الســعودية بمدينــة أســطنبول، وهيمنــة قضيتــه ىلع عناويــن الصحــف العامليــة 
ىلع مــدار الشــهر، ىلع تســليط اهتمــام العالــم بــدور الريــاض يف حــرب اليمــن، ودفــع ذلــك 
حكومــات الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة للدعــوة لوقــف إطــالق النــار، باإلضافــة إلــى 

إعــادة الحكومــات الغربيــة النظــر يف مبيعــات األســلحة إلــى الســعودية.

ــر / تشــرين  ــدة أواخــر شــهر أكتوب ــن بالحدي وعســكريا أدى تقــدم القــوات املناهضــة للحوثيي
األول، وبدايــة نوفمبــر / تشــرين الثانــي إلــى اشــتداد املعركــة ووصولهــا إلى املناطق الســكنية 
ــون،  ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس ــر والت ــر األحم ــة ىلع البح ــة الواقع ــدي يف املدين ــكل ج بش

وتعــد املنفــذ األساســي للســلع التجاريــة واإلنســانية ألهــم املراكــز الســكانية يف اليمــن.

ــر  ــن دغــر يف 15 أكتوب ــوزراء أحمــد ب ــال الرئيــس هــادي رئيــس ال ــد السياســي أق ىلع الصعي
ــن دغــر قــد شــغل هــذا  ــق بتهمــة الفســاد واإلهمــال. وكان ب ــه للتحقي / تشــرين األول وأحال
ــذي كان  ــك ســعيد وال ــد املل ــن عب ــه الســيد معي ــع عــام 2016 ليحــل محل ــذ ربي املنصــب من

ــرًا لألشــغال العامــة والطــرق. ــك الحيــن وزي حتــى ذل

ــال  ــن الغتي ــة أميركيي ــارات مرتزق ــت اإلم ــف وظف ــوز كي ــد ني ــع بزفي ــن موق ــر م ــق تقري ووث
معارضيــن سياســيين يف اليمــن، وال ســيما املرتبطيــن بحــزب اإلصــالح اإلســالمي يف مدينــة 

ــن. ــوب اليم عــدن جن

اقتصاديــا أطلقــت اللجنــة االقتصاديــة التابعــة للحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــًا لوائــح 
ــات  ــن عملي ــن ع ــار الحوثيي ــن التج ــد م ــاء العدي ــأنها إقص ــن ش ــود م ــتيراد الوق ــدة الس جدي
اســتيراد الوقــود. وردًا ىلع ذلــك هــددت ســلطات الحوثييــن بصنعــاء كبــار موظفــي املصــارف 
ــة  ــوا لقــرارات اللجن ــة يف اليمــن 	 ومعظمهــا مقرهــا يف صنعــاء 	 بالســجن إذا امتثل التجاري
االقتصاديــة. مــن املرجــح أن تــؤدي هــذه التطــورات 	 إلــى جانــب تعييــن الســلطات الحوثيــة 
موظفيــن كبــارًا جــددًا يف فــرع البنــك املركــزي بصنعــاء 	 إلــى تصاعــد أثــر تداعيــات الحــرب 

ــن. ــة ىلع الســكان اليمنيي ــة واملالي االقتصادي

ــاله(،  ــورة أع ــرقية )الص ــرة الش ــة امله ــة يف محافظ ــة اليمني ــى اليابس ــان إل ــار لب ــل إعص وص
ــة. ــزوح 2,200 عائل ــة بن ــبب العاصف ــه تس ــدة أن ــم املتح ــدر األم ــث تق حي

يف هــذه األثنــاء، اســتمر حــزب اإلصــالح بتعزيــز هيمنتــه السياســية والعســكرية يف مدينــة 
تعــز، وهــو تطــور بــدأ يف أغســطس / آب ويهــدد بتعقيــد جهــود حــل النــزاع يف املســتقبل.
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اندلعت مظاهرات ضد الوضع االقتصادي يف البالد والقيمة املنهارة للريال اليمني يف تعز 2 أكتوبر، مع تجمع املتظاهرين 
تحت شعار “ثورة الجياع”. تصوير، احمد باشا

افتتاحية مركز صنعاء

الصعود	السياسي	والعسكري	لحزب	اإلصالح	يف	تعز

منــذ أغســطس / آب عــام 2018، اتخــذ التجمــع اليمنــي لإلصــالح خطــوات كبيــرة نحــو تعزيــز 
هيمنتــه السياســية والعســكرية يف مدينــة تعــز. يدعــم اإلصــالح بشــكل رســمي الحكومــة 
اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــًا والرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي. إال أن قــدرة الحــزب املتزايــدة 
ىلع التصــرف بشــكل مســتقل عــن الدولــة يف تعــز ســببت املزيــد مــن التــآكل لصالحيــات 
ــؤدي صعــود  ــن املرجــح أن ي ــا تحــت ســيطرتها. م ــرض أنه ــي يفت ــة يف املناطــق الت الدول
اإلصــالح يف تعــز، إذا ترســخ، إلــى تعقيــد جهــود األمــم املتحــدة لتأميــن اتفــاق ســالم بيــن 
قيــادة الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــًا. كمــا أنه ســيهدد الجهــود املحتملة 
يف مرحلــة مــا بعــد النــزاع لتثبيــت اســتقرار البيئــة السياســية واألمنيــة يف البــالد والدفــاع 

عــن ســيادة فعالــة للدولــة.

مــع تصاعــد النــزاع الدائــر منــذ مــارس / آذار 2015، كانــت مدينــة تعــز املركــز األبــرز مــن مراكــز 
ــوات  ــف الق ــن ومختل ــن الحوثيي ــن املقاتلي ــتمرة بي ــتباكات مس ــهدت اش ــث ش ــف، حي العن
املناهضــة لهــم. وضمــن التحالــف املناهــض للحوثييــن يف املدينــة، شــهدت القــوات 
املرتبطــة بحــزب اإلصــالح و )كتائــب أبــو العبــاس( ذات التوجــه الســلفي أيضــًا توتــرات 
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ــرز الداعميــن لإلصــالح نائــب الرئيــس  مســتمرة وصدامــات دوريــة فيمــا بينهــا. ومــن بيــن أب
اليمنــي علــي محســن األحمــر ومديــر مكتــب رئاســة هــادي عبــد اهلل العليمــي؛ بينمــا تدعــم 

ــاس. ــو العب ــب أب ــدة كتائ ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم دول

يف 8 أغســطس / آب 2018، اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن الجماعــات املســلحة املرتبطــة 
باإلصــالح وكتائــب أبــو العبــاس، ممــا دفــع الرئيــس هــادي لعقــد اجتمــاع طــارئ مــع محافــظ 
ــن  ــف، لك ــاء العن ــية إلنه ــة رئاس ــكيل لجن ــن تش ــده ع ــادي بع ــن ه ــود، أعل ــن محم ــز أمي تع
ــرز هــؤالء  اللجنــة املشــكلة طغــت عليهــا شــخصيات محســوبة ىلع حــزب اإلصــالح. كان أب
رئيــس اللجنــة عبــده فرحــان ســالم، الــذي يشــار إليــه عــادة باســم "ســالم". يمكــن القــول أنــه 
أهــم مســؤول عســكري مرتبــط باإلصــالح يف تعــز، فهــو مستشــار لقائــد محــور تعز العســكري 

خالــد فاضــل 	 واألخيــر أيضــًا شــخصية مرتبطــة باإلصــالح.

وتوســطت اللجنــة الرئاســية يف صفقــة اتفقــت خاللهــا كل مــن كتائب أبــو العبــاس والوحدات 
العســكرية والجماعــات املســلحة املرتبطــة باإلصــالح ىلع االنســحاب مــن مواقعهــا داخــل 
ــى  ــع إل ــع املواق ــليم جمي ــم تس ــه ت ــة أن ــرت اللجن ــطس / آب، ذك ــز. يف 18 أغس ــة تع مدين
الحــرس الرئاســي. ومــع ذلــك، وبحلــول نهايــة الشــهر كان مــن الواضــح أنــه بينمــا انســحبت 

قــوات أبــو العبــاس، ظلــت القــوات املرتبطــة باإلصــالح يف مواقعهــا.

ــة الرئاســية ىلع جهودهــا قبــل  ــًا اللجن ــول، شــكر املحافــظ محمــود علن يف ســبتمبر / أيل
ــر أن اللجنــة رفضــت، وأصــرت ىلع  ــب حلهــا، بعــد أن أدت دورهــا ىلع مــا يبــدو. غي أن يطل
أنــه، بعــد أن تــم تشــكيلها بموجــب مرســوم رئاســي، ال بــد مــن مرســوم رئاســي آخــر لحلهــا. 

وحتــى اآلن لــم يصــدر الرئيــس هــادي مثــل هــذا املرســوم.

ــة  ــلطة اللجن ــن س ــتفادة م ــالح باالس ــة لإلص ــات التابع ــت املؤسس ــك، قام ــون ذل ويف غض
الظاهــرة لتأكيــد ســيطرتها ىلع الجهــاز األمنــي الرســمي يف تعــز والــذي كان مــن الناحيــة 
الفنيــة خاضعــا لصالحيــات املحافــظ. ضمــن هــذه املؤسســات، قــام اإلصــالح بفصــل 
املســؤولين الذيــن اعتبــروا غيــر مواليــن لــه، فيمــا قــام بدعــم املحســوبين عليــه يف املدينة. 
كمــا ســهلت اللجنــة انســحاب القــوات األخــرى املناهضــة للحوثييــن مــن املناطــق املحيطــة 
ــد عــزز نفــوذ حــزب  ــوات املرتبطــة باإلصــالح. وق ــا الق ــي تحركــت نحوه ــز، والت ــة تع بمدين
ــة، وعــدد  ــة، وعالقــات أعمــال محلي اإلصــالح املتســع يف تعــز وجــود قاعــدة شــعبية قوي
مــن املواليــن الذيــن يشــغلون مناصــب عســكرية عليــا. ويمثــل اللــواء املــدرع رقــم 35 التابــع 
للجيــش الوطنــي اليمنــي أكبــر قــوة مناهضــة للحوثييــن يف تعــز وغيــر منتســبة لإلصــالح 

ــو العبــاس بدعــم إماراتــي. ــذي كان يعمــل بشــكل وثيــق مــع كتائــب أب ــًا، وال حالي

إن صعــود اإلصــالح الســريع يتيــح لــه، وهــو العــب غيــر دولتــي تعزيــز ســلطته يف تعز بشــكل 
متزايــد وتمكيــن ســيطرته الخاصــة وبشــكل مســتقل عــن الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا 
دوليــًا. يف هــذه األثنــاء، يبــدو أيضــًا أن اإلصــالح يكثــف الجهــود الســتبدال املحافــظ الحالــي 

بشــخص أكثــر طواعيــة ملصالــح الحــزب.

غيــر أن إنشــاء دويلــة أخــرى يف اليمــن ليــس أمــرًا ال مفــر منــه، فثمــة خطــوات عمليــة يمكــن 
لالعبيــن املحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن اتخاذهــا لتجنــب هــذا الســيناريو املحتمــل يمكــن 

تلخيصهــا يف وجــوب قيــام الرئيــس هــادي بـ: 
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أواًل: إصدار مرسوم رسمي بحل اللجنة الرئاسية. 

ثانيــًا: إصــدار أمــر بإقالــة ضبــاط األجهــزة العســكرية واألمنيــة يف تعــز املعّينيــن ىلع أســاس 
انتماءاتهــم السياســية. 

ثالثــًا: اتخــاذ إجــراءات لزيــادة معاييــر املهنيــة داخــل قــوات األمــن يف تعــز وتقليــص طابعهــا 
األيديولوجــي.

ــن  ــي م ــظ الحال ــرعية املحاف ــم ش ــاعدة يف دع ــادي املس ــس ه ــي ىلع الرئي ــا ينبغ كم
خــالل تقديــم دعــم مالــي أكبــر وضمــان تلقــي جميــع موظفــي الخدمــة املدنيــة يف تعــز 
ــر  ــارت أكث ــام ص ــاع الع ــات القط ــات مرتب ــم أن مدفوع ــم. فرغ ــاس منتظ ــم ىلع أس مرتباته
ــون ال يتلقــون  انتظامــًا باملقارنــة مــع 2017، إال أن جميــع موظفــي الخدمــة املدنيــة مــا يزال

ــام. ــم بانتظ مرتباته

تقــف الســعودية حاليــا يف الوضــع األمثــل للضغــط ىلع اإلصــالح لاللتــزام بمســار الحكومــة 
اليمنيــة. ويرجــع هــذا إلــى العالقــة الطويلــة بيــن صنــاع القــرار الســعوديين وحــزب اإلصــالح، 

وإلــى إقامــة العديــد مــن قياديــي اإلصــالح يف الريــاض أو ســفرهم إليهــا بانتظــام.

ينبغــي أن ينشــغل املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إلــى اليمــن مارتــن غريفيــث بشــكل 
خــاص بالتطــورات األخيــرة يف تعــز، نظــرًا إلــى أن املحافظــة تمثــل مركــز قــوى آخــر تتنافــس 
فيــه الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة مــن أجــل النفــوذ. يمكــن لتجاهــل تعــز أن يعقــد جهود 
وســاطة النــزاع بيــن األطــراف املتحاربــة الرئيســية. ولــدى غريفيــث بهــذا الشــأن مجــال واضــح، 
حيــث يمكــن لطاقمــه أن يبلغــوا قيــادات اإلصــالح، وأيــة أطــراف أخــرى، أنــه يف حــال عــدم 
امتثــال أعضائهــم لجهــود الســالم أو مشــاركتهم يف عرقلتهــا، فســيتم وضــع قيادتهــم ىلع 

قائمــة عقوبــات األمــم املتحــدة بموجــب القــرار 2140.

كمــا يجــب أن تركــز جهــود تهدئــة النــزاع بشــكل عــام يف تعــز ىلع فتــح الطريــق الرابــط 
بيــن تعــز وصنعــاء، كونــه طريــق الوصــول الرئيســي عبــر منطقــة الحوبــان الواقعــة شــمال 
شــرق مدينــة تعــز، وهــو اآلن خــط مواجهــة بيــن الحكومــة اليمنيــة والقــوات الحوثيــة. كمــا 
يربــط هــذا الطريــق مدينــة تعــز بمدينتــي إب وصنعــاء، وفتحــه ســيوفر الكثيــر مــن الوقــت 
ــاء  ــق صنع ــيزيد طري ــي س ــز. وبالتال ــن تع ــع م ــاس والبضائ ــل الن ــة لتنق ــات الالزم واملصروف

ــة. ــل تكلفــة الســلع التجاري ــوح مــن وصــول املســاعدات اإلنســانية للســكان ويقل املفت

ــاء  ــع أنح ــة يف جمي ــوط املواجه ــول خط ــرة ىلع ط ــًا كبي ــي ضغوط ــوات الحوث ــه ق تواج
ــة(  ــرح والكدحــة )غــرب املدين ــك حيفــان )شــرق مدينــة تعــز( والب مدينــة تعــز، بمــا يف ذل
ــز  ــدود تع ــرش )ىلع ح ــوس وك ــة واألعب ــرقي( والقبيط ــمال الش ــى الش ــالل )إل ــة الس وتل
الجنوبيــة الشــرقية مــع محافظــة لحــج(، ومــن ثــم يمكــن لجهــود الوســاطة أن تشــتمل ىلع 
إجــراءات تهدئــة ىلع طــول هــذه الخطــوط مقابــل وقــف إطــالق النــار يف الحوبــان وإعــادة 
ــك أن يمثــل خطــوة كبيــرة نحــو إنهــاء حصــار الحوثييــن  فتــح طريــق صنعــاء. مــن شــأن ذل
للمناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة داخــل مدينــة تعــز وتحســين األوضــاع اإلنســانية 

ــا. ــل حالي شــديدة القســوة التــي يواجهــا الســكان املدنيــون بشــكل هائ



أكتوبر/ تشرين األول 2018

8

التطورات الدولية

مقتل	خاشقجي	يوجه	االهتمام	العاملي	نحو	الحملة	السعودية	
يف	اليمن

يف 2 أكتوبــر / تشــرين األول، دخــل الصحفــي الســعودي والكاتــب يف جريــدة واشــنطن 
بوســت جمــال خاشــقجي القنصليــة الســعودية يف اســطنبول، مــن أجــل اســتخراج وثائــق 
ــك  ــة خاشــقجي بعــد ذل ــم رؤي ــم تت ــا. ول ــه إعالمي ــم تداول ــق بزواجــه املرتقــب كمــا ت تتعل
الحيــن. زعمــت الســلطات الســعودية يف البدايــة أن الرجــل غــادر القنصليــة يف وقــت الحــق 
مــن ذلــك اليــوم، قبــل أن يســارع املســؤولون األتــراك إلــى القــول بــأن خاشــقجي ُقتــل ىلع 
ــك  ــدو أن تل ــرة خاصــة ســعودية. ويب ــت قــد نقلتهــم طائ ــد مجموعــة مــن 15 شــخصًا كان ي
املجموعــة ضمــت أفــرادًا مــن الفريــق األمنــي الشــخصي لولــي العهــد محمــد بــن ســلمان.

ــل  ــقجي يدخ ــر خاش ــورة تظه ــة مص ــواد مراقب ــر م ــة ىلع نش ــلطات التركي ــارعت الس س
القنصليــة، وأعضــاء فرقــة االغتيــال الذيــن هبطــوا يف اســطنبول يدخلــون القنصليــة أيضــًا. 
ــاء  ــاض ملطالبتهــا بشــرح مالبســات اختف ــي ىلع الري ــى اشــتداد الضغــط الدول ــك إل أدى ذل
ــير  ــرين األول لتفس ــر / تش ــهر أكتوب ــوال ش ــات ط ــن الرواي ــد م ــرح العدي ــد ط ــي. وبع الصحف
الحــدث، اعترفــت الريــاض بحلــول نهايــة الشــهر بــأن خاشــقجي قــد ُقتــل يف قنصليــة بــالده 
"مــع ســبق اإلصــرار". وقــال املســؤولون الســعوديون كذلــك أنهــم سيحاســبون املســؤولين عــن 
الحــادث وأنهــم ألقــوا القبــض ىلع 18 شــخصًا. كان املدعــي العــام يف اســطنبول قــد صــرح 
يف نهايــة أكتوبــر / تشــرين األول بــأن خاشــقجي ُقتــل وُقّطعــت أعضــاؤه بعــد فتــرة وجيــزة 

مــن دخولــه القنصليــة الســعودية.

الواليات	املتحدة	واململكة	املتحدة	تدعوان	إلى	وقف	إطالق	النار	يف	اليمن

يف تصريحيــن منفصليــن بتاريــخ الـــ30 مــن أكتوبــر / تشــرين األول، دعــا كل مــن وزيــر الدفــاع 
األمريكــي جيــم ماتيــس ووزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو إلــى وقــف إطــالق النــار يف اليمــن 
يف غضــون 30 يومــًا، طالبيــن مــن جميــع األطــراف املشــاركة يف محادثــات الســالم املقبلــة 
التــي تقودهــا األمــم املتحــدة لوضــع حــد للنــزاع. ويف تصريحاتــه األقــوى حتــى اآلن حــول 
املوضــوع، قــال بومبيــو أن ىلع الحوثييــن وقــف الهجمــات الطويلــة املــدى بالطائــرات بــدون 
ــكري  ــف العس ــك ىلع التحال ــد ذل ــارات، وبع ــعودية واإلم ــخ ىلع الس ــالق الصواري ــار وإط طي
الــذي تقــوده الســعودية أن يوقــف الغــارات الجويــة ىلع املناطــق املأهولــة بالســكان. وقــال 
ــدود  ــن الح ــحاب م ــار، واالنس ــالق الن ــف إط ــة ىلع وق ــالم القائم ــات الس ــس إن محادث ماتي

الســعودية، ووقــف الضربــات الجويــة يجــب أن تبــدأ "يف غضــون 30 يومــًا".
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وبينمــا قــال ماتيــس أنــه ال ينبغــي اعتبــار التصريحــات الجديــدة مــن قبــل الواليــات املتحــدة 
ــقجي يف  ــي خاش ــاة الصحف ــات، إال أن وف ــث السياس ــن حي ــن م ــقجي متصلي ــل خاش ومقت
القنصليــة الســعودية يف اســطنبول حركــت بشــكل مثيــر موضــوع حــرب اليمن داخــل الواليات 
ــى  ــات املوجهــة إل ــد املطالب ــر / تشــرين األول، ودفعــت لتجدي املتحــدة طــوال شــهر أكتوب
الواليــات املتحــدة بإعــادة النظــر يف دعمهــا للتحالــف العســكري الســعودي. وقــال مســؤولون 
أميركيــون، دون تصريــح رســمي، أن وفــاة خاشــقجي غيــرت حســابات التكلفــة والعائــد يف 
العالقــات األمريكية-الســعودية، مــع أن إدارة ترامــب "وصلــت إلــى قــاع مــا هــي ىلع اســتعداد 

لتحملــه".

ويف 31 أكتوبــر / تشــرين األول، كــرر وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيريمــي هنــت الدعــوة إلــى 
وقــف إطــالق النــار يف غضــون شــهر. ويف نفــس اليــوم، قــال مارتــن غريفيــث، مبعــوث األمــم 
املتحــدة الخــاص لليمــن، أنــه "ملتــزم بإحضــار األطــراف اليمنيــة إلــى طاولــة املفاوضــات يف 
غضــون شــهر واحــد". إال أنــه تراجــع عــن هــذا االلتــزام يف األســبوع التالــي، وقــال أنــه يســعى 

إلــى إعــادة األطــراف املتحاربــة إلــى الطاولــة بحلــول نهايــة عــام 2018.

مشرعون	أمريكيون	يدعون	إلى	فرض	قيود	ىلع	مبيعات	األسلحة	للرياض

بعــد أن أطلقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يف مجلــس الشــيوخ تحقيقــًا يف اختفــاء 
خاشــقجي يف 10 أكتوبــر / تشــرين األول، قــدم الســناتور الجمهــوري عــن كنتاكــي رانــد بــول 
مشــروع قانــون مــن شــأنه أن يقطــع املســاعدات العســكرية إلــى الســعودية حتــى العثــور 
ــوري  ــن الجمه ــن الحزبي ــّرعين م ــن املش ــة م ــام مجموع ــم ق ــرًا". ث ــًا وح ــي "حي ىلع الصحف
والديمقراطــي بتقديــم مشــروع قانــون آخــر أوســع نطاقــًا، فباإلضافــة إلــى حظــر بيع األســلحة 
ــب  ــم والتدري ــك الدع ــا يف ذل ــعودية، بم ــة" للس ــاعدة أمني ــاء أي "مس ــًا إنه ــأنه أيض ــن ش م

ــتخباراتي. االس

يف 19 أكتوبــر / تشــرين األول، قــدم النائبــان الديمقراطيــان تيــد ليــو عــن كاليفورنيــا ومــاك 
جوفــرن عــن ماساتشوســتس تشــريعًا منفصــاًل مــن شــأنه أن يزيــد مــن مراقبــة الكونغــرس 
لجميــع مبيعــات األســلحة األمريكيــة. سيســمح قانــون مراقبــة بيــع األســلحة ألي عضــو يف 
ــة  ــن لجن ــاش ضم ــراء نق ــدم إج ــة ع ــة يف حال ــة يف القاع ــراء مناقش ــواب بإج ــس الن مجل
ــه، اعتبــر ليــو  الشــؤون الخارجيــة يف مجلــس النــواب بشــأن صفقــة أســلحة. يف تغريــدة ل
الصــادرات إلــى الســعودية بحاجــة إلــى مزيــد مــن التدقيــق 	 وهــو الــدور اإلشــرايف الــذي كان 

عضــو الكونغــرس يدفــع باتجاهــه منــذ فتــرة.

ــه  ــرين األول أن ــر / تش ــن يف 20 أكتوب ــب للصحفيي ــد ترام ــس دونال ــال الرئي ــك، ق ردًا ىلع ذل
لــن يكــون "مــن املفيــد" إلغــاء صــادرات األســلحة إلــى الســعودية. وأشــار إلــى فــرص العمــل 
ــة  ــة ثنائي ــن اتفاقي ــزء م ــار دوالر كج ــة 110 ملي ــكرية بقيم ــود عس ــة بعق ــدات املرتبط والعائ
أوســع بقيمــة 450 مليــار دوالر. وقــد اســتقطب هــذا االدعــاء اهتمامــًا واســعًا مــن قبــل وســائل 
اإلعــالم، حيــث شــككت Vox وPolitifact وThe Hill وCNN، وغيرهــا مــن وســائل اإلعــالم، يف 
ــه بضــرورة اســتكمال مبيعــات األســلحة ىلع أســاس  ــي قدمهــا ترامــب وحاججت ــام الت األرق
املصلحــة االقتصاديــة املحليــة. كمــا جــرت خلــف الكواليــس جهــود إلنقــاذ الصفقــات الحاليــة 
يف أعقــاب قضيــة خاشــقجي، حيــث حثــت جمعيــة صناعــة الطيــران قيــادة مقاولــي الدفــاع 
للضغــط ىلع الشــخصيات الحكوميــة وتوفيــر نقــاط حديــث يف حــال التعامــل مــع وســائل 

اإلعــالم.
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أيضــا يف الواليــات املتحــدة، يف 8 أكتوبــر / تشــرين األول، حــرر كل مــن الســناتور الديمقراطــي 
عــن مساتشوســتس إليزابيــث وارن والديمقراطــي عــن كاليفورنيــا رو خانــا خطابــًا إلــى وزيــر 
ــذ  ــعودي يتخ ــكري الس ــف العس ــأن التحال ــهادته ب ــا ش ــا فيه ــو تحدي ــك بومبي ــة ماي الخارجي
ــت هــذه  ــه باليمــن. وقــد كان ــا املدنييــن يف عمليات ــة للحــد مــن عــدد الضحاي ــر كافي تدابي
الشــهادة مــن قبــل بومبيــو شــرطًا لدعــم الواليــات املتحــدة املســتمر للتحالــف العســكري إثــر 
تعديــل مشــروع قانــون اإلنفــاق الدفاعــي الــذي تــم تمريــره يف أغســطس / آب )ملزيــد مــن 
املعلومــات انظــر "نشــرة اليمــن 	 ســبتمبر / أيلــول 2018"(. وأشــار عضــوا مجلــس الشــيوخ إلــى 
أن اإلمــارات والســعودية فشــلتا يف تنفيــذ توصيــات الواليــات املتحــدة وأن اإلحصــاءات حــول 
عــدد القتلــى مــن املدنييــن بضربــات التحالــف الجويــة أظهــرت عــدم اتخــاذ إجــراءات كافيــة. 
ــان  ــف انتهــك يف بعــض األحي ــو تنــص ىلع أن التحال ــرة شــهادة بومبي ــا أن مذك ــا أضاف كم

القوانيــن األمريكيــة التــي تنظــم مبيعــات األســلحة.

الدول	الغربية	تعيد	النظر	يف	مبيعات	األسلحة	إلى	السعودية

بمســار متقــارب رد العديــد مــن رؤســاء الــدول واملشــرعين مــن الــدول الغربيــة ىلع مقتــل 
ــة  ــر / تشــرين األول، صرحــت املستشــارة األملاني خاشــقجي الشــهر املاضــي، ففــي 21 أكتوب
ــت  ــا دام ــعودية م ــلحة للس ــع األس ــق ىلع بي ــد تواف ــم تع ــا ل ــأن أملاني ــركل ب ــال مي أنجي
التحقيقــات يف القضيــة مســتمرة. ووفقــًا للمتحــدث الرســمي ســتيفن ســيبير، فــإن الحكومــة 
ــة  ــبقت املوافق ــي س ــلحة الت ــات األس ــع مبيع ــل م ــة التعام ــد كيفي ــرر بع ــم تق ــة ل األملاني
عليهــا قبــل إعــالن ميــركل. بعــد يــوم واحــد ىلع اإلذاعــة العامــة ZDF، طالــب وزيــر االقتصــاد 
األملانــي بيتــر ألتماييــر بموقــف أوروبــي مشــترك تجــاه الســعودية، مشــيرًا إلــى أن العقوبــات 

ــة إال بتنفيذهــا بشــكل مشــترك.  لــن تكــون فعال

ــرم يف  ــذي أب ــدة وافقــت، يف اتفاقهــا االئتــاليف ال ــى أن الحكومــة األملانيــة الجدي يشــار إل
ــزاع اليمــن. ومــع  ــدول املشــاركة يف ن ــع األســلحة لل ــرار بي مــارس / آذار 2018، ىلع عــدم إق
ــد  ــا مقالي ــذ توليه ــه من ــرين األول أن ــر / تش ــر يف 1 أكتوب ــة فرانكفورت ــادت صحيف ــك، أف ذل
الســلطة يف مــارس / آذار، وافقــت الحكومــة األملانيــة الجديــدة ىلع تصديــر أســلحة بقيمــة 
254 مليــون يــورو و21.8 مليــون يــورو إلــى الســعودية وأعضــاء آخريــن يف التحالــف العســكري 

ــي. الســعودي، ىلع التوال

ورددت النمســا، التــي تتولــى حاليــًا رئاســة مجلــس االتحــاد األوروبــي، صــدى الدعــوة األملانيــة، 
ــى صحيفــة دي  ــن كنيســل، يف حديثهــا إل ــة النمســاوية كاري ــرة الخارجي ــت وزي ــث طالب حي
ــي بوقــف مبيعــات األســلحة  ــر / تشــرين األول، االتحــاد األوروب ــة يف 26 أكتوب ــت األملاني فيل
ــرة  ــوص جدي ــه الخص ــن" ىلع وج ــة يف اليم ــرب الرهيب ــل إن "الح ــت كنيس ــعودية. وقال للس

بتفعيــل مثــل هــذه اإلجــراءات املشــتركة.

غيــر أن الــدول األوروبيــة والغربيــة األخــرى كانــت أكثــر تــرددًا يف مواقفهــا. ففــي 21 أكتوبــر / 
تشــرين األول، أصــدر وزراء خارجيــة فرنســا واململكــة املتحــدة وبرليــن بيانــًا مشــتركًا طالبــوا 
فيــه بإجــراء مزيــد مــن التحقيــق يف القضيــة ومحاســبة مرتكبــي أيــة جرائــم ارتكبــت بهــذا 

الشــأن.
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ــرون،  ــل ماك ــه أن الرئيــس الفرنســي إيمانوي ــال قصــر اإلليزي ــر / تشــرين األول، ق يف 25 أكتوب
يف مكاملــة هاتفيــة مــع امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز يف اليــوم الســابق، طالــب بإجــراء 
تحقيــق كامــل يف وفــاة خاشــقجي. وأضــاف ماكــرون أن فرنســا، بالتعــاون مــع شــركائها، لــن 
تتــردد يف فــرض عقوبــات ىلع كل مــن تثبــت مســؤوليته عــن القتــل 	 وهــو موقــف أكــده 
يف وقــت الحــق وزيــر الخارجيــة جــان إيــف لــو دريــان، ويف 26 أكتوبــر / تشــرين األول، وصــف 
الرئيــس ماكــرون خطــوة وقــف مبيعــات األســلحة للســعودية بأنهــا "ديماغوجية صرفــة"، قائاًل 
أنــه مــع تفهمــه "الصلــة باليمــن"، إال أنــه ال عالقــة بيــن مبيعــات األســلحة وقضيــة خاشــقجي. 

وأضــاف أنــه يؤيــد ردة فعــل أوروبيــة مشــتركة، مثــل العقوبــات، "بمجــرد ثبــوت الحقائــق".

ورغــم اتخــاذه موقفــًا أقــوى يف إدانــة مقتــل خاشــقجي، كان قــرار البرملــان األوروبــي يف 25 
ــر مــع املوقــف الفرنســي يف دعــوة االتحــاد  ــى حــد كبي ــر / تشــرين األول متماشــيًا إل أكتوب
األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه إلــى "االســتعداد لفرض عقوبــات مســتهدفة ]...[ بمجــرد ثبوت 
الحقائــق". ووفقــًا للنــص، فإنــه ينبغــي لعقوبــات مثــل حظــر التأشــيرات وتجميــد األصــول أن 
تكــون موجهــة ضــد الجنــاة وكذلــك "العقــول املدبــرة واملحرضيــن لهــذه الجريمــة". كمــا دعــا 
ــدول األعضــاء يف  ــراح ال ــى اقت ــة، وإل ــي مســتقل يف القضي ــق دول ــى إجــراء تحقي ــرار إل الق
االتحــاد األوروبــي ىلع مجلــس حقــوق اإلنســان يف أوائــل نوفمبــر / تشــرين الثانــي تعييــن 

مقــرر خــاص للتحقيــق يف موضــوع حقــوق اإلنســان بالســعودية.

يف 23 أكتوبــر / تشــرين األول، صــوت البرملــان اإلســباني ضــد اقتــراح طالــب بوقــف مبيعــات 
ــرة للجــدل يف إســبانيا خــالل الشــهر  األســلحة للســعودية، بعــد تصريحــات ومناقشــات مثي

الســابق )للمزيــد راجــع "نشــرة اليمــن 	 ســبتمبر / أيلــول 2018"(.

يف 22 أكتوبــر / تشــرين األول طالــب "الحــزب الديمقراطــي الجديد" اليســاري املعارض يف كندا 
ــى الســعودية يف ضــوء االنخــراط العســكري للمملكــة  البرملــان بوقــف صــادرات األســلحة إل
يف اليمــن وتورطهــا يف مقتــل خاشــقجي. ويف اليــوم التالــي، نــّوه رئيــس الــوزراء جوســتين 
تــرودو إلــى أن مــن الصعــب واملكلــف إلغــاء صفقــة األســلحة لعــام 2014 مــع الســعودية والتــي 
ــر  ــد. ويف 25 أكتوب ــروط العق ــبب ش ــك بس ــي، وذل ــار دوالر أمريك ــى 13 ملي ــا إل ــل قيمته تص
ــر  ــح تصدي ــر يف تصاري ــد النظ ــة تعي ــر أن الحكوم ــوزراء وذك ــس ال ــاد رئي ــرين األول، ع / تش

األســلحة الحاليــة إلــى الســعودية يف ضــوء مقتــل خاشــقجي.

ويف الوقــت نفســه، أعربــت الــدول العربيــة بشــكل عام عــن دعمهــا وتضامنها مع الســعودية، 
ــال الرئيــس  ــع". وق ــداء صحــوة للجمي ــة بأنهــا "ن ــي وصفــت هــذه القضي باســتثناء قطــر، الت
اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي أن  مــا وصفــه باالســتهداف السياســي واإلعالمــي الرخيــص 
ــالمي".  ــي واإلس ــن العرب ــادي يف العاملي ــا القي ــة دوره ــن مواصل ــا م ــن يمنعه ــعودية "ل للس
ــي األىلع  ــس السياس ــس املجل ــام رئي ــع، ق ــر متوق ــو غي ــاء وىلع نح ــاء يف صنع ويف األثن
التابــع للحوثييــن مهــدي املشــاط بالدفــاع عــن الســعودية يف وجــه التهديــدات األمريكيــة 
بفــرض عقوبــات بســبب قتــل الصحفييــن، منــددًا بمــا أســماه "األســلوب املهيــن" الــذي يتبعــه 

الرئيــس دونالــد ترامــب.
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البرملان	األوروبي	يدعو	لوضع	استراتيجية	شاملة	لالتحاد	األوروبي	
بشأن	اليمن

يف 4 أكتوبــر / تشــرين األول، صــوت البرملــان األوروبــي لصالــح قــرار يدعــو إلــى وقــف فــوري 
لألعمــال العدائيــة يف اليمــن واســتئناف محادثــات الســالم التــي يقودهــا املبعــوث الخــاص 
لألمــم املتحــدة. ويدعــم القــرار تدابيــر بنــاء الثقــة مثــل إعــادة فتــح مطــار صنعــاء الدولــي 
بالكامــل ودفــع مرتبــات املوظفيــن املدنييــن يف جميــع مناطــق اليمــن. يف ضــوء السياســات 
ــاد  ــة االتح ــرة خارجي ــت وزي ــي، دع ــاد األوروب ــاء يف االتح ــدول األعض ــف ال ــة ملختل املتباين
األوروبــي فيديريــكا موغيرينــي إلــى وضــع اســتراتيجية شــاملة لالتحــاد األوروبــي مــن أجــل 

اليمــن.

كــرر القــرار دعــوة ســابقة لفــرض حظــر بيــع أســلحة ىلع الســعودية، وحــث الــدول األعضــاء 
يف االتحــاد األوروبــي ىلع االمتنــاع عــن بيــع املعــدات العســكرية ألعضــاء التحالــف. كمــا أكــد 
أن عمليــات نقــل األســلحة هــذه تنتهــك قواعــد االتحــاد األوروبــي املشــتركة. ودعــا النــص إلى 
ــات املتحــدة باإلشــراف القضائــي  ــًا الوالي محاســبة األطــراف املتحاربــة ىلع أفعالهــم، مطالب

ىلع اســتخدام الطائــرات العســكرية بــدون طيــار يف اليمــن.

تطورات	دولية	أخرى	يف	سطور:

ــدة  • ــًا مل ــتكملت تدريب ــا اس ــدة أنه ــات املتح ــت الوالي ــرين األول: أعلن ــر / تش 1 أكتوب
ــج  ــار برنام ــك يف إط ــاض، وذل ــن يف الري ــدود اليمنيي ــرس الح ــوات ح ــبوعين لق أس
يهــدف إلــى مواجهــة تهريــب الســالح ومــا يرتبــط بــه. ويف أغســطس / آب، التقــى 
ممثلــو وزارة الدفــاع األمريكيــة بنائــب الرئيــس اليمنــي علــي محســن األحمــر ملناقشــة 

زيــادة التعــاون وتدريــب قــوات مكافحــة اإلرهــاب.

ــه إطــالق ســراح البحــار الفرنســي آالن  • ــن قصــر اإلليزي ــر / تشــرين األول: أعل 16 أكتوب
غومــا، الــذي كانــت قــد اعتقلتــه جماعــة الحوثييــن املســلحة أوائــل يونيــو / حزيــران 
املاضــي، مشــيرًا إلــى شــكر الرئيس الفرنســي ماكــرون للســلطات العمانية والســعودية 
ىلع مســاعدتها يف تحريــر املواطــن الفرنســي، دون اإلفصــاح عــن أي تفاصيــل حــول 
كيفيــة إطــالق ســراحه. ووفقــًا لعائلتــه التــي قابلتهــا مجلــة اللومونــد، تــم نقــل آالن 

غومــا إلــى عمــان.

17 أكتوبــر / تشــرين األول: رفضــت وزارة العــدل بكوريــا الجنوبيــة منــح صفــة الجــئ  •
لـــ339 مــن طالبــي اللجــوء اليمنييــن، حيــث منحتهــم تصاريــح إقامــة إنســانية قابلــة 
للتجديــد ســنويًا بــدل ذلــك. ورفضــت الــوزارة 34 طلبــًا أيضــًا بنــاء ىلع تهــم جنائيــة، 
وأرجــأت القــرار بشــأن 85 آخريــن، وكان أكثــر مــن 500 يمنــي قد وصلــوا عبــر ماليزيا، إلى 
جزيــرة جيجــو الكوريــة الجنوبيــة هــذا العــام، وذلــك بســبب سياســتها بعــدم فرضهــا 
تأشــيرات، إال أنــه تــم تغييــر هــذه السياســة مؤخــرًا بالنســبة لليمنييــن بعــد احتجاجات 
مناهضــة لالجئيــن يف كوريــا الجنوبيــة. ورغــم أن غالبيــة اليمنييــن تقدمــوا بطلــب 
ــول أي مــن طلباتهــم، وقــد ظــل  ــم قب ــم يت ــه ل للحصــول ىلع وضــع الالجــئ، إال أن

معظــم هــؤالء يف جزيــرة جيجــو، حيــث يحظــر عليهــم الســفر إلــى البــر الكــوري.
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عــن  • الديمقراطيــة  األمريكيــة  الســناتور  وجهــت  األول:  تشــرين   / أكتوبــر   19
ــت  ــف سيســيز طالب ــى املدعــي العــام جي ــًا إل ــن خطاب ــث واري ماساتشوســتس إليزابي
فيــه بإجــراء تحقيــق يف ادعــاءات بــأن اإلمــارات تدفــع مرتبــات ملواطنيــن أمريكييــن 
الغتيــال شــخصيات سياســية يف اليمــن )انظــر أدنــاه "اإلمــارات تدفــع ملرتزقــة أمريكيين 

ــن"(. ــيين يف اليم ــن سياس ــال معارضي الغتي

26 أكتوبــر / تشــرين األول: اســتضافت البعثــة الســويدية لــدى مجلــس األمــن التابــع  •
لألمــم املتحــدة اجتمــاع إفطــار مغلــق مــع ممثليــن مــن البعثــة األملانيــة إلــى املجلس، 
ــن. دارت  ــات للســالم واألم ــرأة، ومجموعــة النســاء اليمني ــم املتحــدة للم ــة األم ومنظم
املناقشــات حــول كيــف يمكــن ألملانيــا )الدولــة العضــو يف مجلــس األمــن اعتبــارا مــن 
العــام 2019( مواصلــة دعــم مشــاركة املــرأة اليمنيــة يف العمليــة السياســية، بصفتهــا 

عضــوا يف املجلــس بعــد انتهــاء واليــة الســويد يف نهايــة هــذا العــام.

ــوزراء  • ــس ال ــوس رئي ــي قاب ــلطان العمان ــتقبل الس ــرين األول: اس ــر / تش 26 أكتوب
ــن  ــية م ــارة دبلوماس ــقط، يف زي ــره يف مس ــو يف قص ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي اإلس
املرجــح أن تكــون نقطــة تحــول يف العالقــات بيــن إســرائيل وبلــدان الشــرق األوســط 

ــام. بشــكل ع

30 أكتوبــر / تشــرين األول: أصــدرت مجموعــة الحكمــاء الدولييــن، وهــي مجموعــة  •
تتألــف مــن شــخصيات عامليــة رفيعــة املســتوى تدافــع عــن الســالم وحقــوق اإلنســان، 
بيانــًا يدعــو مجلــس األمــن 	 مــع التركيــز ىلع اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة 
وفرنســا، باعتبارهــا القــوى الثــالث الكبــرى الداعمــة للتحالــف الســعودي 	 إلــى اتخــاذ 

إجــراءات عاجلــة لوضــع حــد لحصــار اليمــن وتجنيبــه الكارثــة اإلنســانية.
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في اليمن

التطورات	العسكرية	واألمنية

القوات	املناهضة	للحوثيين	تشن	هجومًا	جديدًا	ىلع	الحديدة

يف 2 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أعلنــت القــوات املســلحة اليمنيــة إطــالق "هجــوم واســع" 
ــة  ــالم موالي ــائل إع ــرت وس ــر. وذك ــر األحم ــة ىلع البح ــدة الواقع ــة الحدي ــد يف مدين جدي
للحكومــة يف 4 نوفمبــر / تشــرين الثانــي ســيطرة القــوات الحكوميــة ىلع مداخــل املدينــة 
ــو 16 الرابــط بيــن  الشــرقية والغربيــة والجنوبيــة، حيــث أحكمــت ســيطرتها ىلع طريــق كيل

ــون. ــدة والعاصمــة صنعــاء التــي يســيطر عليهــا الحوثي الحدي

ــة  ــة املدعوم ــة العمالق ــادة ألوي ــار ق ــد كب ــي، أح ــح املحرم ــن صال ــد الرحم ــواء عب ــر الل وذك
ــاء  ــن مين ــرات ع ــد 3 كيلومت ــي تبع ــح 	 والت ــة الصال ــى مدين ــت إل ــه وصل ــًا، أن قوات إماراتي
الحديــدة بالقــرب مــن مطاحــن البحــر األحمــر، باإلضافــة الحتضانهــا بعــض أكبــر صوامــع تخزين 
الحبــوب يف البــالد. ونفــى املتحــدث العســكري الحوثــي العميــد يحيــى ســريع هــذه التقاريــر 
ــة  ــران املدفعي ــي وني ــخ الحوث ــريع أن صواري ــى س ــي". وادع ــل إعالم ــا "تضلي ــا بأنه ووصفه
ــي زرعتهــا قواتهــم  ــا تســببت حقــول األلغــام الت ــاد خصومهــم، فيم ــر مــن عت ــرت الكثي دم
ــة  ــتهداف منطق ــن اس ــة ع ــالم حوثي ــائل إع ــادت وس ــة. وأف ــوف املعادي ــائر يف الصف بخس
ــو 16 شــرق الحديــدة ومطــار الحديــدة بأكثــر مــن 50 غــارة جويــة لقــوات التحالــف يف 3  كيل

ــي. ــر / تشــرين الثان نوفمب

وكانــت القــوات املناهضــة للحوثييــن واملدعومــة إماراتيــًا، بإســناد جــوي مــن قــوات التحالــف، 
قــد شــنت هجومــًا ىلع مينــاء املدينــة االســتراتيجي يف يونيــو / حزيــران. وظلــت الخطــوط 
األماميــة ثابتــة إلــى حــد كبيــر حتــى شــهر أكتوبــر / تشــرين األول، حيــث تركــز القتــال يف 
ــرين األول، قــال مســؤولون عســكريون  ــر / تش ــة. ويف 30 أكتوب ــوب املحافظ ــق جن مناط
يمنيــون أن مــن املقــرر أن يصــل 10,000 جنــدي جديــد إلــى الحديــدة قبــل انطــالق حملــة 

ــاء. ــدة للســيطرة ىلع املين جدي

تقرير	يقول	أن	اإلمارات	تدفع	ملرتزقة	أمريكيين	الغتيال	معارضين	سياسيين	
يف	اليمن	

يف 16 أكتوبــر / تشــرين األول، ذكــر موقــع بزفيــد نيــوز أن اإلمــارات اســتعانت بأفــراد ســابقين 
مــن القــوات الخاصــة األمريكيــة الغتيــال شــخصيات سياســية ورجــال ديــن مرتبطيــن بحــزب 
ــم  ــا للتنظي ــا يمني ــالح فرع ــزب اإلص ــارات ح ــة اإلم ــر دول ــن. وتعتب ــوب اليم ــالح يف جن اإلص

الدولــي لإلخــوان املســلمين، وهــو تنظيــم تصنفــه أبــو ظبــي كمنظمــة إرهابيــة.

ــات  ــة عملي ــس مجموع ــوالن، مؤس ــام غ ــرائيلي أبراه ــي الهنغاري-اإلس ــاول األمن ــال املق وق
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الرمــح التــي تتخــذ مــن واليــة ديالويــر مقــرًا لهــا، أن اإلمــارات نقلــت فريقــه جــوًا إلــى عــدن 
ودفعــت لهــم 1.5 مليــون دوالر شــهريًا 	 باإلضافــة إلــى مكافــآت أخرى لعمليــات القتــل الناجحة 
	 الغتيــال شــخصيات حددهــا املســؤولون اإلماراتيــون كأهــداف. وقــال أن هــذه الحملــة "تتــم 
ــا  ــم يذكره ــادر ل ــن مص ــد ع ــل بزفي ــا نق ــكري". كم ــف العس ــن التحال ــارات ضم ــة اإلم بموافق
حصــول أعضــاء فريــق االغتيــال ىلع رتــب يف الجيــش اإلماراتــي لتزويدهــم بغطــاء قانونــي. 
وادعــى غــوالن أن مجموعتــه مســؤولة عــن قتــل العديــد مــن الشــخصيات البــارزة يف اليمــن، 

لكنــه امتنــع عــن ذكــر أي معلومــات عــن هــذه األهــداف فيمــا يتجــاوز العمليــة األولــى.

وروى تقريــر بزفيــد تفاصيــل العمليــة األولــى املزعومــة للفريــق يف ديســمبر / كانــون األول 
ــابقون  ــاء س ــم أعض ــن، يدعمه ــة أمريكيي ــق مرتزق ــاد فري ــه ق ــوالن أن ــر غ ــث ذك 2015، حي
ــالح  ــزب اإلص ــادي يف ح ــلة للقي ــال فاش ــة اغتي ــي، يف محاول ــي الفرنس ــق األجنب يف الفيل
ــل  ــون لقت ــة يخطط ــوالن، كان املرتزق ــة غ ــًا لرواي ــدن. ووفق ــة ع ــو بمدين ــي ماي ــاف عل إنص
مايــو باســتخدام عبــوة ناســفة معلقــة ىلع مدخــل مقــر الحــزب يف املدينــة؛ وقــد انفجــرت 
العبــوة بالفعــل، إال أن مايــو كان قــد غــادر قبــل وقــت قصيــر. وتحــدث مركــز صنعــاء مــع أحــد 
أعضــاء اإلصــالح الذيــن كانــوا يف املقــر يف تلــك الليلــة وأكــدوا وقــوع انفجــار، وأن مايــو كان 

قــد غــادر املبنــى قبــل فتــرة وجيــزة.

ــة  ــلحة أميركي ــه بأس ــن زودوا فريق ــكريين اإلماراتيي ــؤولين العس ــإن املس ــوالن ف ــب غ وبحس
 .M4 ــادق ــم صــوت وبن ــن طــراز C4 ومسدســات مجهــزة بكوات ــل املتفجــرات م متطــورة، مث
وأشــار تقريــر بزفيــد أيضــًا إلــى أن الفريــق مجهــز بدراجــات ناريــة يمكنهــم اســتخدامها للتنقل 

عبــر عــدن وإلقــاء قنابــل ممغنطــة ىلع الســيارات".
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21	من	يوليو	/	تموز	2016
ــار  ــة ســلفي فــى منطقــة عمــر املخت ــى، داعي ــز الضبيان فاي
بحــي الشــيخ عثمــان. استشــهد جــراء انفجــار عبــوة ناســفة 

ــار. وضعــت يف ســيارته يف عمــر املخت

18	أكتوبر	/	تشرين	األول	2017
فهــد	محمــد	قاســم	اليونســي، االمــام والخطيب الســلفي 
ــس  ــا رئي ــورة، وأيض ــة املنص ــة يف منطق ــجد الصحاب ملس
مــدارس البنيــان التابعــة لجمعيــة الحكمــة اليمانيــة. قتلــه 
ــم صــوت خلــف  مســلحون يســتخدمون ســاحا مــزودًا بكات

ــه بينمــا كان يف طريقــه إلــى صــاة الفجــر. منزل

18	يناير	/	كانون	الثاني	2018
ــب  ــلفي ونائ ــن، س ــوض	بايمي ــرج	ع ــن	ف أيم
إمــام مســجد العــادل يف مدينــة إنمــاء بمديريــة 
املنصــورة. قتلــه مســلحون أمــام ســوبرماركت 

ــة. ــق البريق ــدي ىلع طري اله

21	يوليو	/	تموز	2018
محمــد	راغــب	بازرعــة، إمــام مســجد عبــد اهلل عــزام الســلفي يف حــي املــوال. قتلــه 

مســلحون يقــودون ســيارة تويوتــا هايلكــس بــازار أمــام مســجده بعــد صــاة العشــاء.

4	يناير	/	كانون	الثاني	2016
علي	عثمان	محمد	عبدالكريم، االمام الصويف ملسجد الجياني يف حي كريتر.

28	أكتوبر	/	تشرين	األول	2017
عــادل	حســين	صالــح	أبــو	بكــر	الشــهري، الســلفي 
ونائــب إمــام مســجد ســعد بــن أبــي وقــاص يف 
مدينــة إنمــا يف املنصــورة. عمــل كمشــرف تعليمــي 
ومحاضــر جامعــي، وكان عضــوًا يف جمعيــة الحكمــة 
اليمانيــة. قتلــه مســلحون يســتخدمون ســاحا مــزودًا 
بكاتــم صــوت بالقــرب مــن منزلــه يف مدينــة إنمــاء.

9	مايو	/	أيار	2018
ــجد  ــام مس ــلفي وام ــرجبي، س ــى	الش ــد	املول ــوان	عب صف
الصومــال يف مديريــة املعــا، ومستشــار قانونــي لصحيفــة 14 
ــا كــوروال أمــام  ــه مســلحون يقــودون ســيارة تويوت ــر. قتل أكتوب

ــه بالقــرب مــن فنــدق كينيــا بــازا. منزل

24	يناير	/	كانون	الثاني	2018
عــارف	علــي	محمــد	عبــداهلل	الصبيحــي، ســلفي إمــام وخطيــب مســجد الرحمــة يف مديريــة املنصــورة 
وعضــو يف جمعيــة الحكمــة اليمنيــة. كان مشــرفا تربويــا يف وزارة التربيــة والتعليــم ومعلمــا يف مدرســة 

أبــي ذر الغفــاري. قتــل الصبيحــي بالقــرب مــن منزلــه يف بلــوك 4 مــن منطقــة حاشــد.

5	ديسمبر	/	كانون	األول	2017
عبدالرحمــن	العمرانــي، اإلمــام والخطيــب الســلفي ملســجد الصحابــة يف حــي املنصــورة. قتلــه مســلحون 

أمــام منزلــه وبجــوار املتجــر الــذي كان يعمــل فيــه يف بلــوك 23 بمنطقــة املنصــورة.

23	سبتمبر	/	أيلول	2018
ــه مســلحون  ــر مدرســة البنيــان يف منطقــة املنصــورة. قتل ــادي يف اإلصــاح ومدي ــر، قي رمــزي	محمــد	الزغي
ــكان  ــل م ــد ح ــر ق ــه. وكان الزغي ــكان عمل ــام م ــس أم ــا هايلك ــيارة تويوت ــودون س ــكري ويق ــزي العس ــدون ال يرت
فهــد محمــد قاســم اليونســي مديــرا ملــدارس البنيــان بعــد اغتيــال األخيــر يف 18 أكتوبــر / تشــرين االول 2017.

4	أبريل	/	نيسان	2018
ــز	العــزي، ســلفي امــام مســجد عمــر بــن الخطــاب يف مديريــة املنصــورة،  ياســر	محمــد	عبدالعزي
ومحاســب يف شــركة العيســائي للمشــروبات الغازيــة. قتلــه مســلحون بالقــرب مــن مــكان عملــه يف 

املنطقــة الصناعيــة  يف املنصــورة .

15	أغسطس	/	آب	2016
صالــح	ســالم	محمــد	عمــر	حليــس، رئيــس مجلــس الشــورى لإلصــاح وخطيــب مســجد الرضــا يف 
ــزودًا  ــا م ــتخدمون مسدس ــة ويس ــة ناري ــون دراج ــلحين يركب ــد مس ــل ىلع ي ــورة. قت ــة املنص منطق

بكاتــم صــوت.

6	مايو	/	أيار	2016
ــر ســجن املنصــورة املركــزي.  ــم بأعمــال مدي وهــاد	نجيــب	عــون، داعيــة ســلفي والقائ

ــورة. ــة املنص ــكنية بمنطق ــي الس ــة يف ح ــة ناري ــلحون ىلع دراج ــه مس قتل

31	من	يناير	/	كانون	الثاني	2016
)الــراوي(،  امللــك	 عبــد	 العزيــز	 عبــد	 ســمحان	
الخطيــب الســلفي يف مســجد ابــن القيــم يف منطقة 
ــع  ــة. املوق ــة اليمني ــة الحكم ــو جمعي ــة وعض البريق
الدقيــق الــذي ُقتــل فيــه مجهــول، لكــن وجــدت جثتــه 
املشــوهة بجانــب تقاطــع ســوزوكي يف مديريــة 

املنصــورة.

29	أبريل	/	نيسان	2016
ــة ســلفي يف  ــو	شــوقي، داعي ــي	أب ــروان	عل م
منطقــة الشــيخ عثمــان. كان أيضــا عقيــدًا ومديــرًا 
ملركــز شــرطة املــرور يف عــدن. قتلــه مســلحون 
ــام  ــوت أم ــم للص ــزود بكات ــلح م ــتخدمون بس يس

ــو. ــة 22 ماي ــي مدين ــه يف ح ــوار منزل ــه بج ابنت

10	أكتوبر	/	تشرين	األول	2017
ياســين	بــن	علــي	بــن	ســالم	الحوشــبي، إمــام مســجد زايــد يف 
منطقــة املنصــورة وأحــد أتبــاع الزعيــم الســلفي ربيــع املدخلــي. 
ــن  ــرب م ــيارته بالق ــت يف س ــفة وضع ــوة ناس ــار عب ــل بانفج ُقت
ــيخ  ــة الش ــوي يف منطق ــد الق ــي عب ــه يف ح ــد أقارب ــزل أح من

ــان. عثم

12	ديسمبر	/	كانون	األول،	2017
ــب  ــام  وخطي ــد، إم ــد	أحم ــؤاد	قائ ــز	ف فاي
مســجد عبــد الرحمــن بــن عــوف يف مدينــة 
التقنيــة يف املنصــورة، وعضــو يف حــزب 
ــه بجــوار  ــام ابن ــه مســلحون أم اإلصــاح. قتل

ــعين.                ــارع التس ــه يف ش منزل

18	سبتمبر	/	أيلول	2018
علــي	محمــد	الدوعســي، ناشــط يف حــزب 
اإلصــاح يف مدينــة إنمــا يف املنصــورة، 
ومديــر مدرســة يف منطقــة التقنيــة. دخــل 
مســلحون منزلــه وأجبــروه ىلع الخــروج قبــل 

أن يقتلــوه ويهربــوا.

13	فبراير	/	شباط	2018
شــوقي	محمــد	مقبــل	الكمــادي، إمــام وخطيــب مســجد الثــوار يف حــي املولــى وعضــو 

يف حــزب اإلصــاح. قتلــه مســلحون أمــام تاميــذه أمــام ثانويــة مــأرب حيــث كان يعمــل.

22	يونيو	/	حزيران	2016
عبــد	الرحمــن	محمــد	يوســف	الزهــري، إمــام مســجد الرحمــن 
ــي  ــم الســلفي اليمن ــاع الزعي يف منطقــة املنصــورة وأحــد أتب
أبــو الحســن. تــم إطــاق النــار عليــه مــن قبــل مســلحين 

ــوت. ــم ص ــزود بكات ــدس م ــتخدام مس باس
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تصاعد	التوتر	بين	اإلصالح	والقوات	املدعومة	إماراتيًا	يف	حضرموت

ــة  ــة اإلداري ــة يف املنطق ــة واالقتصادي ــاع األمني ــة ىلع األوض ــرات احتجاجي ــل تظاه يف ظ
لــوادي حضرمــوت، تصاعــدت التوتــرات بيــن الجماعــات املدعومــة إماراتيــًا والوحدات العســكرية 
املواليــة لحــزب اإلصــالح. وقالــت اللجنــة األمنيــة يف وادي حضرمــوت يف 9 أكتوبــر / تشــرين 
األول أنهــا تقــف مــع املتظاهريــن، يف تحــٍد لنائــب الرئيــس علــي محســن األحمر الذي تســيطر 
قواتــه ىلع أمــن املنطقــة. وكانــت قــوات األحمــر قــد اشــتبكت مــع املتظاهريــن يف بدايــة 

الشــهر، وفقــًا لتقاريــر مــن مواقــع إخباريــة مؤيــدة النفصــال الجنــوب اليمنــي.

ــرًا  ــوز تقري ــدن ني ــارات غول ــي لإلم ــار املوال ــر / تشــرين األول، نشــر موقــع األخب ويف 12 أكتوب
اتهــم فيــه محافــظ حضرمــوت، فــرج البحســني، األلويــة املرتبطــة باإلصــالح بإيــواء 
ــة يف  ــة الحضرمي ــوات النخب ــر ق ــى نش ــًا إل ــوت، داعي ــة" يف وادي حضرم ــات إرهابي "مجموع
املنطقــة. وتنقســم الســيطرة األمنيــة يف املحافظــة الجنوبيــة الشــرقية بيــن قــوات يســيطر 
عليهــا اإلصــالح مواليــة لعلــي محســن األحمــر وتنتشــر يف وادي حضرمــوت، وقــوات النخبــة 
الحضرميــة املدعومــة إماراتيــًا وتنتشــر يف املنطقــة الســاحلية للمحافظــة. وجــاءت تصريحات 
البحســني بعــد إعــالن ســليم ثابــت العولقــي، الناطــق باســم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، 

أنــه ســيتم "تطهيــر" وادي حضرمــوت مــن القــوات املرتبطــة باإلصــالح.

تطورات	عسكرية	وأمنية	األخرى	يف	سطور

ــواًل يف  • ــة مقت ــالح الخيري ــة اإلص ــس جمعي ــر ىلع رئي ــرين األول: ُعث ــر / تش 2 أكتوب
ــب. وكان محمــد الشــجينة قــد اخُتطــف يف وقــت  عــدن مــع وجــود عالمــات تعذي

ــك اليــوم مــن خــارج مقــر إقامتــه يف حــي التواهــي باملدينــة. ســابق مــن ذل

7 أكتوبــر / تشــرين األول: ســيطرت قــوات النخبــة الشــبوانية املدعومــة إماراتيــًا ىلع  •
محطــة تصديــر النفــط يف النشــمة يف مديريــة رضــوم بمحافظة شــبوة. واســتؤنفت 
الصــادرات مــن شــبوة يف أغســطس / آب بموجــب اتفــاق يســمح للمحافظــة الجنوبية 
الشــرقية باالحتفــاظ بنســبة %20 مــن عائــدات مبيعــات النفــط. ويف وقــت ســابق 
مــن نفــس الشــهر، نصبــت قــوات النخبــة الشــبوانية نقطــة تفتيــش يف مركــز مدينة 
ــاط  ــة أن نق ــن يف املحافظ ــة األم ــالن لجن ــن إع ــر م ــت قصي ــد وق ــك بع ــق، وذل عت

التفتيــش غيــر الرســمية ســبب مــن أســباب عــدم االســتقرار.

ــة اإلســالمية )داعــش( تبنيــه هجومــًا  • 7 أكتوبــر / تشــرين األول: أعلــن تنظيــم الدول
ــه يف محافظــة البيضــاء. وقــال  ــاوئ ل ــرة العــرب املن ىلع تنظيــم القاعــدة يف جزي
ــم يف  ــوا مصرعه ــدة لق ــم القاع ــاء تنظي ــن أعض ــدد م ــر مح ــددًا غي ــم أن ع التنظي
الهجــوم ىلع مواقعهــم يف الحميــدة بمنطقــة قيفــة شــمال غــرب البيضــاء. ويعتبــر 
ــن يف  ــن املتطرفتي ــن الجماعتي ــتمر بي ــزاع املس ــن الن ــدث ضم ــوم األح ــذا الهج ه

ــة. املحافظ

25 أكتوبــر / تشــرين األول: نجــا العقيــد أبــو بكــر الصبيحــي، قائــد لــواء املشــاة الرابــع،  •
مــن محاولــة اغتيــال يف محافظــة تعــز.
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التطورات	السياسية

الرئيس	هادي	يقيل	رئيس	الوزراء	أحمد	بن	دغر

يف 15 أكتوبــر / تشــرين األول، أقــال الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي رئيــس وزراء اليمــن أحمد 
بــن دغــر، مشــيرًا إلــى "التقصيــر" الحكومــي إبــان األزمــة االقتصاديــة يف البــالد واالســتجابة 
غيــر الكافيــة لإلعصــار املــداري "لبــان" )انظــر أدنــاه "إعصــار لبــان يضــرب املهــرة"(. وأضــاف قــرار 
هــادي أن بــن دغــر ســيخضع للتحقيــق بتهمــة الفشــل يف أداء مهامــه كرئيــس للــوزراء. وكان 
بــن دغــر قــد شــغل هــذا املنصــب منــذ ربيــع عــام 2016، عندمــا حــل محــل رئيــس الــوزراء 

األســبق ونائــب الرئيــس خالــد بحــاح.

خلــف بــن دغــر وزيــر األشــغال العامــة والطــرق معيــن عبــد امللــك ســعيد، هــو رابــع رئيــس 
ــرين  ــر / تش ــاض يف 30 أكتوب ــن الري ــدن م ــى ع ــل إل ــد وص ــام 2012. وق ــذ ع ــن من وزراء لليم
األول. ويعتبــر ســعيد عمومــًا تكنوقراطيــًا أكثــر منــه سياســيًا. وكان قــد عمــل بشــكل وثيــق 
مــع الســعودية يف مشــاريع يف اليمــن بصفتــه وزيــرًا لألشــغال العامــة. كمــا كان ســعيد نائبــًا 
لرئيــس لجنــة التنســيق الحكوميــة التــي أشــرفت ىلع إيــداع مليــاري دوالر منحتهــا الريــاض 
للبنــك املركــزي اليمنــي بعــدن يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام. وكان ســعيد، وهــو مــن أبنــاء 
تعــز، عضــوا يف وفــد الحكومــة إلــى محادثــات الســالم الســابقة التــي توســطت فيهــا األمــم 
املتحــدة بيــن الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا وبيــن الحوثييــن، وتوّلــى حقيبــة وزارة األشــغال 
ــذي يعنيــه تعييــن رئيــس  ــد مــن التحليــل، راجــع "مــا ال ــار 2017. )ملزي ــو / أي العامــة يف ماي
ــة بــن  جديــد لحكومــة ’الشــرعية‘ اليمنيــة؟"(، وقــد اســتغرب متابعــون للشــأن اليمنــي إحال

دغــر للتحقيــق بشــأن التقصيــر يف مواجهــة إعصــار لبــان بمحافظــة املهــرة.

تراجع	دعوة	االنتقالي	الجنوبي	إلى	انتفاضة	ضد	الحكومة	اليمنية

يف 3 أكتوبــر / تشــرين األول، أصــدر املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وهــو مجموعــة انفصاليــة 
ــد  ــعبية" ض ــة ش ــد "انتفاض ــه يؤي ــه أن ــال في ــًا ق ــن، بيان ــوب اليم ــًا يف جن ــة إماراتي مدعوم
ــاع  ــبب ارتف ــة بس ــات الجنوبي ــتمرة يف املحافظ ــات مس ــط احتجاج ــة، وس ــة اليمني الحكوم
ــات  ــي" أن سياس ــي الجنوب ــس االنتقال ــال "املجل ــي. وق ــال اليمن ــة الري ــع قيم ــعار وتراج األس
ــتيالء ىلع  ــى االس ــًا إل ــة، داعي ــة االقتصادي ــن األزم ــؤولة ع ــي املس ــة" ه ــة "الكارثي الحكوم
املؤسســات الحكوميــة "بالوســائل الســلمية". ومثلــت دعــوة املجلــس إلــى االنتفاضــة أخطــر 
تصعيــد يف عــدن منــذ املواجهــات القاتلــة بيــن قــوات االنفصالييــن وقــوات هــادي يف ينايــر 
/ كانــون الثانــي عــام 2018، والتــي اتهــم فيهــا املجلــس الحكومــة بالفســاد وطالــب بحلهــا.

ــع  ــي وجمي ــي واالنفصال ــرد الحوث ــض "التم ــا ترف ــة أنه ــت الحكوم ــان، قال ويف رد ىلع البي
األعمــال اإلرهابيــة". كمــا طالبــت بمركــزة الوحــدات العســكرية يف ظــل قيــادة الدولــة ووقــف 
تمويــل الجماعــات املســلحة خــارج ســيطرة الدولــة 	 ويعتبــر ذلــك إشــارة ملختلف التشــكيالت 
األمنيــة املحليــة املدعومــة إماراتيــًا والعاملــة خــارج التسلســل الهرمــي الرســمي يف مناطــق 
الجنــوب. وأضافــت وزارة الداخليــة اليمنيــة أن الــدول األعضــاء يف التحالف العســكري الســعودي 
تتحمــل املســؤولية القانونيــة عــن الوضــع األمنــي يف عــدن وغيرهــا مــن املناطــق التــي 

تســيطر عليهــا الحكومــة.
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بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، التقــى قــادة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بمبعــوث األمــم املتحــدة 
ــم  ــة يف تصريحاته ــة ملحوظ ــك تهدئ ــال ذل ــي، وت ــو ظب ــث يف أب ــن غريفي ــاص مارت الخ
ــرين  ــر / تش ــا يف 14 أكتوب ــد حدده ــي كان ق ــرات الت ــس التظاه ــى املجل ــد ألغ ــة. فق العام
األول، وهــو عيــد اســتقالل جنــوب اليمــن عــن بريطانيــا. وأشــار بيــان املجلــس االنتقالــي إلــى 
األزمــة االقتصاديــة قائــاًل أنــه ســيتم اســتخدام املــوارد املخصصــة لالحتجاجــات املزمعــة يف 

املســاعدات اإلنســانية.

تطورات	سياسية	أخرى	يف	سطور

ــي  • ــي الرئيــس اليمن ــن عــن نجل ــر / تشــرين األول: أفرجــت ســلطات الحوثيي 3 أكتوب
ــلطنة  ــه س ــطت في ــاق توس ــنًا، يف اتف ــر س ــح األصغ ــد اهلل صال ــي عب ــابق عل الس
ــراد  ــال أف ــرى اعتق ــون األول 2017 ج ــمبر / كان ــح يف ديس ــل صال ــذ مقت ــان. ومن عم
عائلتــه يف صنعــاء. كمــا قامــت ســلطات الحوثييــن بقمــع حزبــه السياســي )املؤتمــر 
الشــعبي العــام(. ويقــود طــارق صالــح )ابــن شــقيق صالــح( حاليــًا املعركــة ضــد قــوات 
الحوثــي بجبهــة الســاحل الغربــي لليمــن، وال يــزال نجــل طــارق وأخــوه ســجينين لــدى 

ــون األول 2017. الحوثييــن منــذ ديســمبر / كان

ــو  • ــة أوهاي ــد يف والي ــى كليفالن ــادي إل ــس ه ــر / تشــرين األول: ســافر الرئي 23 أكتوب
األمريكيــة للعــالج، ولــم يتــم الكشــف عــن ماهيتــه. وكان الرئيــس الــذي خضــع ســابقًا 
لجراحــة قلــب مفتــوح قــد زار  كليفالنــد أيضــًا يف ســبتمبر / أيلــول املاضــي إلجــراء 

فحــص طبــي ســنوي.
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التطورات	االقتصادية	

اللجنة	االقتصادية	تطبق	ضوابط	جديدة	الستيراد	الوقود،	والحوثيون	يهددون	
مسؤولي	البنوك	بالسجن	يف	حال	االنصياع	

يف أكتوبــر / تشــرين األول تفاقمــت حــدة االنقســام املالــي واالقتصــادي باليمــن، مــع تنافــس 
طــريف الصــراع يف كل مــن صنعــاء وعــدن للســيطرة ىلع ضوابــط تنظيــم عمليــة االســتيراد 
ــت  ــع تح ــذي تقب ــة ال ــوك التجاري ــا البن ــاص- خصوص ــاع الخ ــن يف القط ــن املاليي والالعبي
ــه  ــذي أصدرت ــم 75 ال ــرار رق ــرة حــول الق ــرات األخي ــن. وتتمحــور التوت ــن الطرفي ــي هذي قبضت
الحكومــة اليمنيــة يف ســبتمبر مــن هــذا العــام مــع دخولــه حيــز التنفيــذ يف الـــ9 مــن أكتوبر، 
ويتضمــن هــذا القــرار يف أهــم جوانبــه ضوابــط وتعليمــات جديــدة لتنظيــم عمليــة اســتيراد 
الوقــود إلــى اليمــن. بالنســبة للضوابــط املتعلقــة باســتيراد املــواد الغذائيــة فقــد تــم إرجاؤها 

حتــى نوفمبــر مــن العــام الحالــي.

هــدف املرســوم رقــم 75، مــن ضمــن أهــداف أخــرى، إلــى حصــر مســتوردي الوقــود بمــن يحصل 
ىلع مصادقــة اللجنــة االقتصاديــة، التــي أنشــأتها الحكومــة اليمنيــة للمســاعدة يف توجيــه 
سياســتها االقتصاديــة وتنفيذهــا؛ وتضــم هــذه اللجنــة ممثليــن عــن البنــك املركــزي اليمنــي 
ــة يف  ــات الصراف ــة ومؤسس ــة والصناعي ــة التجاري ــن الغرف ــن ع ــريف، وممثلي ــاع املص والقط
ــروط  ــتوفون الش ــن يس ــتوردون الذي ــل املس ــرار، يحص ــة للق ــة التنفيذي ــا لآللي ــدن. ووفق ع
واملعاييــر املوضوعــة ىلع موافقــة اللجنــة بتمويــل اعتماداتهــم املفتوحــة لالســتيراد عــن 
ــق  ــم تطبي ــن يت ــه، يف حي ــرا ل ــذي يتخــذ مــن عــدن مق ــي ال ــزي اليمن ــك املرك ــق البن طري
ــع  ــيق م ــة بالتنس ــة اللجن ــل ىلع موافق ــذي حص ــد ال ــتورد املعتم ــار املس ــزام باختي االلت
ــات  ــة تقــوم بدوري ــذي يضــم ســفنا بحري ــذي تقــوده الســعودية - وال ــف العســكري ال التحال
يف امليــاه الســاحلية لليمــن - وآليــة التحقــق والتفتيــش التابعــة لألمــم املتحــدة املعنيــة 
ــى املوانــئ التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.   بتفتيــش جميــع ســفن الشــحن املتجهــة إل

مــن بيــن املعاييــر التــي وضعتهــا اللجنــة االقتصاديــة للموافقة ىلع االســتيراد، وجــوب تقديم 
املســتوردين كشــف حســاب بنكــي لعملياتهــم املاليــة املرتبطــة باملشــتقات النفطيــة خالل 
فتــرة ثــالث ســنوات. عــالوة ىلع ذلــك، يجــب ىلع املســتوردين االلتــزام بالتعامــل مــع القطــاع 
املصــريف، وإيــداع املتحصــالت اليوميــة مــن مبيعــات النفــط يف حســاباتهم طــرف البنــوك 
ــاع عــن املضاربــة يف ســوق صــرف العمــالت دون معرفــة البنــك املركــزي  ــة، واالمتن التجاري
اليمنــي بعــدن، ووضــع وديعــة بالريــال اليمنــي وملــرة واحــدة فقــط يف حســاب مصــريف ال 

تقــل قيمتهــا عــن ٪100 مــن متوســط قيمــة آخــر خمــس شــحنات مســتوردة.

ــتوردين  ــن املس ــد م ــتبعاد العدي ــى اس ــات إل ــذه املتطلب ــل ه ــؤدي مث ــع أن ت ــن املتوق وم
باملناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. يف يوليــو / تمــوز 2015، رفعــت الســلطات الحوثية 
يف مناطــق نفوذهــا القيــود املفروضــة ىلع اســتيراد وتوزيــع الوقــود التــي كانــت حكــرا يف 
الســابق ىلع شــركة النفــط اليمنيــة اململوكــة للدولــة، وفتحــت بذلــك الســوق أمــام القطــاع 
الخــاص باتبــاع سياســة تعويــم اســتيراد الوقــود، يف حيــن أن الشــركات الخاصــة التــي كانــت 
ــط  ــركة النف ــه ش ــذي تركت ــراغ ال ــلء الف ــور بم ــت ىلع الف ــد قام ــن ق ــك الحي ــة يف ذل قائم
اليمنيــة، حيــث دخــل عــدد مــن الالعبيــن ممــن تأسســوا حديًثــا إلــى الســوق وتمكنــوا ســريعا 
ــى عــدد مــن العوامــل،  ــك إل ــادة حصتهــم فيــه خــالل عامــي 2016 و2017. ويعــزى ذل مــن زي
ــادرون ىلع  ــة وق ــلطات الحوثي ــع الس ــدة م ــة جي ــوا ىلع عالق ــتوردين كان ــا أن املس أهمه
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ــة  ــالت املالي ــة للمعام ــوات الصراف ــتخدام قن ــمي باس ــريف الرس ــام املص ــارج النظ ــل خ العم
الدوليــة. ومنــذ يوليــو / تمــوز 2018، قامــت الســلطات الحوثيــة بإجــراء تعديــل لهــذه السياســات 
ــركة  ــى ش ــرة إل ــود مباش ــع الوق ــيطرتهم ببي ــق س ــتوردون يف مناط ــزم املس ــا يلت بموجبه
النفــط اليمنيــة، ممــا ســمح للســلطات الحوثيــة باالحتــكار املطلــق لعمليــة توزيــع الوقــود يف 

شــمال اليمــن، وبالتالــي القــدرة ىلع وضــع هوامــش ربــح مرضيــة.  

ردًا ىلع تحــركات اللجنــة االقتصاديــة الشــهر املاضــي، عقــد الحوثيــون يــوم 18 أكتوبــر اجتماعًا 
ــون  ــدد الحوثي ــاع، ه ــذا االجتم ــاء. يف ه ــة بصنع ــة اليمني ــوك التجاري ــن البن ــن ع ــع ممثلي م
ــال  ــة يف ح ــوك التجاري ــي البن ــار موظف ــجن كب ــك س ــا يف ذل ــب، بم ــن بالعواق املصرفيي
ــة والبنــك املركــزي اليمنــي بعــدن، ومــن املرجــح أن  ــة االقتصادي انصاعــوا لتوجيهــات اللجن
تســاهم تحذيــرات الحوثييــن يف عرقلــة جهــود اللجنــة، نظــرًا لكــون جميــع البنــوك اليمنيــة 
التــي يبلــغ عددهــا 17 مصرفــا تتخــذ مــن صنعــاء مقــرا رئيســيا لهــا، باســتثناء بنــك واحــد وهــو 

البنــك األهلــي اليمنــي الــذي يوجــد مقــره الرئيســي يف عــدن.  

ــة،   ــوك التجاري ــا للبن ــاء تعميم ــي بصنع ــزي اليمن ــك املرك ــدر البن ــاري، أص ــر الج يف 4 نوفمب
ووفقــا لهــذا التعميــم يجــب ىلع البنــوك التجاريــة أن تلتــزم باالمتنــاع عــن اســتخدام النقــد 
الســائل لتغطيــة خطابــات االعتمــادات املفتوحــة لالســتيراد، بحيــث يتــم باملقابــل تغطيــة 
أي خطابــات اعتمــاد يتــم فتحهــا بنســبة %100 باســتخدام الشــيكات. جــاءت هــذه املحاولــة 
ملنــع عمليــة تدفــق الســيولة النقديــة مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون إلــى 

املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا.

قصور	بالضوابط	الجديدة	الستيراد	الوقود	

أحــد األمثلــة ىلع وجــود نقــاط ضعــف يف نظــام اســتيراد الوقــود الجديــد قيــد التطبيــق 
ــة  ــا قامــت "UNVIM” املســماة بآلي ــر / تشــرين األول، عندم حــدث يف منتصــف شــهر أكتوب
التحقــق والتفتيــش التابعــة لألمــم املتحــدة برفــض التصريــح لســفينتين بالرســو يف الُحديدة 
بحجــة أن الطلبــات املقدمــة إلــى اللجنــة االقتصاديــة ال تــزال قيــد املعالجــة. ووفقــا ملصــادر 
ــب  ــن ســفينتي املرقــاب وقل ــب التســليم ىلع مت ــام مســتورد واحــد بترتي ــز صنعــاء، ق مرك
ــك،  ــد ذل ــي. بع ــود، ىلع التوال ــن الوق ــن م ــالن 7500 و27000 ط ــا تحم ــن كانت ــرة اللتي الجزي

وافقــت اللجنــة االقتصاديــة ىلع طلــب املســتورد وتــم الســماح للســفينتين بالرســو.

ــه القلــق مــن حــدوث  ــذي ينتاب وعلمــت الوحــدة االقتصاديــة ملركــز صنعــاء أن املســتورد، ال
ردود أفعــال انتقاميــة مــن قبــل الحوثييــن بســبب تعاملــه مــع اللجنــة االقتصاديــة، قــد توصل 
إلــى اتفــاق مــع شــركة النفــط اليمنيــة التــي تديرهــا ســلطات الحوثييــن للســماح لــه باملضي 
قدًمــا دون مضايقــة. إن مثــل هــذه االتفاقيــات املخصصــة، أو الشــراكات املحتملــة التــي تــم 
تكوينهــا مــع مســتوردي الوقــود القادريــن ىلع تلبيــة معاييــر اللجنــة االقتصاديــة ىلع املــدى 
الطويــل، تعــزز مــن إمكانيــة تحايــل الســلطات الحوثيــة ىلع القيــود املفروضة ىلع االســتيراد 

بموجــب املرســوم رقــم 75. 

مصرفيون:	واردات	الوقود	السبب	الرئيسي	لعدم	استقرار	الريال

يف 11 أكتوبــر 2018، نشــرت جمعيــة املصــارف اليمنيــة يف صنعــاء نتائــج اســتبيان كانــت قــد 
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أرســلته إلــى البنــوك التجاريــة اليمنيــة. ويتضمــن االســتبيان ســؤال املصرفييــن عــن العوامــل 
ــطس  ــهري أغس ــالل ش ــي خ ــال اليمن ــة الري ــارع لقيم ــور املتس ــاهمت يف التده ــي س الت
وســبتمبر مــن هــذا العــام. وقــد حــدد املصرفيــون العامــل الرئيســي الــذي ســاهم يف هــذا 
التدهــور، وقبــل كل شــيء آخــر، بأنــه زيــادة الطلــب ىلع العمــالت األجنبيــة يف الســوق مــن 

قبــل مســتوردي مشــتقات الوقــود.  

املصدر: البنك املركزي اليمني، برنامج األغذية العاملي، وحدة الدراسات االقتصادية ملركز صنعاء للدراسات االستراتيجية 	 
أكتوبر 2018

الريال	اليمني	يتعرض	لتقلبات	كبيرة	خالل	شهر	أكتوبر	

ــام  ــه أم ــن التقلبات يف قيمت ــلة م ــي سلس ــال اليمن ــهد الري ــطس 2018، ش ــهر اغس ــذ ش من
العمــالت األجنبيــة. يف 1 أكتوبــر منفــردا، انخفضــت قيمــة الريــال اليمنــي بنســبة ٪9 باملقارنة 
مــع الــدوالر األمريكــي. جــاء هــذا التدهــور بعــد حــدوث خســارة بمقــدار %54 يف قيمــة الريــال 
ــدأ الصــراع الحالــي يف  ــرة مــا بيــن يوليــو وســبتمبر مــن العــام الجــاري. عندمــا ب خــالل الفت

مــارس 2015، كان ســعر صــرف الريــال يســاوي 225 للــدوالر األمريكــي الواحــد.

يف األســبوع األول مــن الشــهر املاضــي، بــدأ الريــال يســتعيد قيمتــه، ليحقــق تحســنا بالقيمــة 
ــول  ــي بحل ــكل دوالر أمريك ــااًل ل ــى 720 ري ــبتمبر إل ــة س ــااًل يف نهاي ــن 765 ري ــدوالر م ــام ال أم
ــون  ــة 200 ملي ــة بقيم ــن منح ــعودي ع ــالن الس ــع اإلع ــًا م ــن متزامن ــاء التحس ــر. ج 7 أكتوب
دوالر أمريكــي إلــى البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن  لدعــم احتياطــي البنــك املركــزي مــن 
العمــالت األجنبيــة وكــذا دعــم الريــال اليمنــي. يأتــي هــذا باإلضافــة إلــى مبلــغ 2 مليــار دوالر 
أمريكــي وضعتهــا الريــاض كوديعــة ماليــة للبنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن يف وقت ســابق 
مــن هــذا العــام للســماح لــه بتمويــل واردات الســلع األساســية ودعــم قيمــة العملــة املحليــة 
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اليمنيــة. مــن املرجــح أيضــا أن تؤثــر ىلع قيمــة الريــال اليمنــي أســعار النفــط العامليــة التــي 
بــدأت يف 3 أكتوبــر باالنخفــاض املســتمر.

ــجل  ــور، ليس ــن التده ــرى م ــة أخ ــال مرحل ــل الري ــر، دخ ــهر أكتوب ــن ش ــي م ــف الثان يف النص
ــاًرا  ــكل دوالر أمريكــي واحــد. واعتب ــال ل ــه متراوحــا بيــن 760-730 ري أدنــى مســتوى تــداول ل
مــن 3 نوفمبــر، اســتعاد الريــال مجــدًدا عافيتــه إلــى 700 ريــال يمنــي، بعــد أن أعلــن البنــك 
املركــزي اليمنــي ومقــره عــدن عــن املوافقــة ىلع 170 مليــون دوالر أمريكــي لتمويــل اســتيراد 
املــواد الغذائيــة األساســية، بســعر صــرف تفضيلــي بلــغ 585 ريــااًل لــكل دوالر أمريكــي واحــد. 
ــال اليمنــي عقــب وصــول منحــة  ــر يف قيمــة الري ــك، جــاء التحســن األخي ــى ذل باإلضافــة إل
وقــود ســعودية طــال انتظارهــا بلغــت قيمتهــا 60 مليــون دوالر أمريكــي. ويمثــل هــذا جــزءا 
مــن منحــة شــهرية خصصتهــا الريــاض لدعــم محطــات الطاقــة يف املناطــق التــي تســيطر 

عليهــا الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا.

	الحوثيون	يعينون	محافظا	للبنك	املركزي	اليمني	بصنعاء

ــزي  ــك املرك ــا للبن ــياني محافظ ــد الس ــميا محم ــون رس ــن الحوثي ــر، عي ــف أكتوب يف منتص
اليمنــي بصنعــاء. مــن الجذيــر بالذكــر أن الســياني  كان قــد تــم تعيينــه نائبــًا ملحافــظ البنــك 
املركــزي يف أغســطس مــن العــام 2012. ومنــذ أن قــام الرئيــس هــادي بإقالــة محافــظ البنــك 
املركــزي الســابق محمــد بــن همــام ، ونقــل مقــر البنــك املركــزي اليمنــي مــن صنعــاء إلــى 
عــدن يف ســبتمبر 2016 ، كان الســياني يقــود العمليــات يف البنــك املركــزي اليمنــي بصنعــاء. 
وبالتالــي، فــإن تعيينــه كمحافــظ للبنــك املركــزي يعــد فعــال مجــرد اعتــراف رســمي بالــدور 

الــذي كان يلعبــه.   

إن تعييــن الحوثييــن محافظــا للبنــك املركــزي يحمــل يف طياتــه رمزيــة مهمــة تتمثــل يف 
ســعي الحوثييــن إلــى إنشــاء ســلطة نقديــة مســتقلة يف املناطــق التــي يســيطرون عليهــا. 
ــه  ــدن، ل ــي يف ع ــزي اليمن ــك املرك ــة والبن ــة االقتصادي ــض اللجن ــعي لتقوي ــذا، والس إن ه
أهميــة اســتراتيجية بالنســبة للحوثييــن ىلع أصعــدة مختلفــة، بمــا يف ذلــك: منــع تهميــش 
الشــركات املرتبطــة بالحوثييــن والحفــاظ ىلع حصتهــم يف الســوق، الســماح باســتمرار تدفق 
الســيولة عبــر الشــبكات املاليــة غيــر الرســمية، وبالتحديــد شــركات الصرافــة والســوق الســوداء؛ 
كمــا أن إعطــاء ســلطات واســعة للجنــة االقتصادية سيســاهم يف إضفــاء الشــرعية ىلع البنك 

املركــزي اليمنــي الــذي يتخــذ مــن عــدن مقــرًا لــه والحكومــة اليمنيــة.

كمــا قامــت ســلطات الحوثــي بأجــراء تعيينــات هامــة يف منصبيــن آخريــن بالبنــك املركــزي 
ــك، وقــد عمــل  ــا ملحافــظ البن ــن أحمــد الشــامي نائب ــم تعيي ــث ت اليمنــي يف صنعــاء، حي
الشــامي ســابقًا مــع محمــد الحوثــي يف اللجنــة الثوريــة العليــا حتــى تــم تعيينــه يف مايــو 
/ أيــار 2018 وكيــاًل للهيئــة العامــة للــزكاة. كمــا تــم تعييــن يوســف زبــارة وكيــال ملحافــظ البنــك 

املركــزي لقطــاع الرقابــة املصرفيــة ىلع البنــوك.
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املبعوث	األممي	الخاص:	األزمة	االقتصادية	باليمن	تحتل	األولوية

ــن  ــن مارت ــى اليم ــدة إل ــم املتح ــاص لألم ــوث الخ ــال املبع ــرين األول ، ق ــر / تش يف 4 أكتوب
غريفيــث أن هبــوط قيمــة الريــال اليمنــي يجــب أن تكــون ىلع رأس األولويــات الدوليــة فيمــا 
ــذه  ــة ه ــاعدة يف معالج ــوارئ للمس ــة ط ــود خط ــرورة وج ــدد ىلع ض ــن، وش ــق باليم يتعل
ــر وضعــت يف إطــار التعــاون  األزمــة. وأوضــح املبعــوث الخــاص أن الخطــة قــد تكــون تدابي
بيــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ووكاالت األمــم املتحــدة ودول الخليــج العربــي 
ــث أن  ــن غريفي ــر / تشــرين األول، أعل ــا. يف 30 أكتوب ــرف بهــا دولي ــة املعت والحكومــة اليمني
تدابيــر بنــاء الثقــة للمفاوضــات املقبلــة ســتركز ىلع "تعزيــز قــدرات البنــك املركــزي اليمنــي".

وقــد حــاول املبعــوث الخــاص يف مناســبات عديــدة خــالل األشــهر األخيــرة، تنظيــم اجتماعات 
يف نيروبــي بيــن ممثليــن مــن فــروع البنــك املركــزي اليمنــي بصنعــاء وعــدن. وتهــدف هــذه 
ــيمه  ــم تقس ــذي ت ــي ال ــزي اليمن ــك املرك ــد البن ــادة توحي ــة إع ــالق عملي ــى إط ــود إل الجه
ــاءت محــاوالت جريفيــث إلخــراج هــذه  ــك، ب بيــن طــريف الصــراع يف ســبتمبر 2016، ومــع ذل
ــدة  ــات متزاي ــاص صعوب ــوث الخ ــه املبع ــح أن يواج ــن املرج ــع. م ــل الذري ــات بالفش االجتماع
يف جمــع ممثلــي البنــك املركــزي اليمنــي وذلــك بســبب التحــركات التــي قامــت بهــا اللجنــة 

االقتصاديــة والبنــك املركــزي اليمنــي بعــدن والحوثيــون بصنعــاء خــالل شــهر أكتوبــر.

ــراء يف  ــتوى الخب ــاورات ىلع مس ــث مش ــرى غريفي ــر، أج ــي / نوفمب ــرين الثان ــل تش يف أوائ
عمــان، وقــد شــملت مــن بيــن املواضيــع التــي تــم مناقشــتها الوضــع االقتصــادي لليمــن. ومــع 
ــم تكــن هنــاك أيــة  ذلــك، وبالنظــر إلــى عــدم وجــود صانعــي قــرار مؤثريــن يف االجتمــاع، ل

نتائــج تســتحق الذكــر مــن املشــاورات.
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التطورات	اإلنسانية

األمم	املتحدة	تحذر	من	أسوأ	مجاعة	منذ	قرن

يف 15 أكتوبــر / تشــرين األول، حــذرت األمــم املتحــدة مــن أن اليمــن ىلع شــفا "أســوأ مجاعــة 
ــوع  ــن، إن الج ــانية يف اليم ــؤون اإلنس ــقة الش ــدي، منس ــز غران ــت لي ــام". وقال ــذ 100 ع من
الجماعــي قــد يعــّم البــالد يف األشــهر الثالثــة القادمــة، إذا اســتمر القتــال. وال يــزال العنــف 
ــة  ــريع يف قيم ــاض الس ــن أدى االنخف ــية، يف حي ــلع األساس ــاعدات والس ــرور املس ــق م يعي
ــة  الريــال إلــى ارتفــاع أســعار الوقــود والغــذاء 	 مــا دفــع نحــو ثلثــي ســكان البــالد إلــى حال

انعــدام أمــن غذائــي.

 املصدر: برنامج األغذية العاملي، وحدة الدراسات االقتصادية ملركز صنعاء للدراسات االستراتيجية 	 أكتوبر 2018

خــالل جلســة إحاطــة بمجلــس األمن الدولــي يف 23 أكتوبــر / تشــرين األول، قال مــارك لوكوك، 
منســق األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، أن تقديراتــه لعــدد اليمنييــن الذيــن يواجهــون 
ظــروف مــا قبــل املجاعــة لشــهر ســبتمبر / أيلــول لــم تكــن صحيحــة، فقــد تغيــر الرقــم مــن 11 
إلــى 14 مليــون 	 أي نصــف ســكان البــالد. وأضــاف لوكــوك أن خطــر املجاعــة يف الوقــت الراهن 
أكبــر مــن أي مرحلــة ســابقة يف حــرب اليمــن، ويرجــع ذلــك أساســًا إلــى القتــال يف الحديــدة 
واألزمــة االقتصاديــة الحاليــة. وانتقــد اللوائــح الحكوميــة بشــأن واردات الســلع األساســية، حيــث 
ذكــر أنــه تــم يف األيــام الســابقة منــع ســفن تحمــل وقــودًا يحتاجــه اليمنيــون بشــدة، محــذرًا 
مــن تمديــد إنفــاذ اللوائــح إلــى الــواردات الغذائيــة املقــررة يف نوفمبــر / تشــرين األول )انظــر 
ــى وقــف  ــة إل ــود"(. باإلضاف ــدة الســتيراد الوق ــح جدي ــق لوائ ــة تطب ــة االقتصادي أعــاله "اللجن
إطــالق النــار ألســباب إنســانية، أوصــى لوكــوك بضــخ عملــة أجنبيــة بســرعة يف االقتصــاد 
ــة  ــة والعمل ــن املجاع ــة بي ــن العالق ــد ع ــوط. )للمزي ــذ يف الهب ــال اآلخ ــم الري ــي لدع اليمن

املنهــارة، انظــر "مجاعــة محتملــة وال بنــك مركــزي فعــال يحمــي الريــال اليمنــي"(.
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ــن،  ــرقي اليم ــرة ش ــة امله ــى محافظ ــان إل ــار لب ــل إعص ــرين األول، وص ــر / تش يف 14 أكتوب
وقــدرت األمــم املتحــدة نــزوح 2,200 أســرة بســبب العاصفــة. وأكــدت غرفــة عمليــات الطــوارئ 
ــات الشــديدة  ــن. وقــد ألحقــت الفيضان ــر مــن 100 آخري ــة أكث ــة وإصاب يف املهــرة مقتــل ثالث
أضــرارًا باملنــازل والبنيــة التحتيــة للميــاه والكهربــاء يف عــدد مــن املناطــق، وأغلقــت الطريــق 
الرئيســي الــذي يربــط املهــرة بمحافظــة حضرمــوت، ممــا أعاق وصــول املســاعدات اإلنســانية. 

ويف 15 أكتوبــر / تشــرين األول، أعلنــت الحكومــة املهــرة منطقــة منكوبــة.

ــة  ــة ومنظم ــلمان لإلغاث ــك س ــز املل ــكان ومرك ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــاعد صن ــد س وق
ــات  ــام والبطاني ــر الخي ــة يف توفي ــة والدولي ــة وغيرهــا مــن املنظمــات الوطني عمــان الخيري
والفــرش واملســاعدة اإلنســانية والســالل الغذائيــة وغيرهــا مــن اإلمــدادات الطارئــة والطبيــة. 
يف أغســطس / آب، أفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أن أقــل مــن خمــس منظمــات 

ــة منظمــات. ــات ال توجــد فيهــا أي ــاك مديري تعمــل يف املهــرة، وأن هن

ــدأت  ــرة، وب ــن مناطــق امله ــر / تشــرين األول، توقفــت األمطــار يف عــدد م ــول 21 أكتوب بحل
ــردين  ــداد املش ــاض أع ــر بانخف ــد التقاري ــاض. وتفي ــان باالنخف ــاه يف الودي ــتويات املي مس
وعــودة األســر إلــى ديارهــا. يف أعقــاب زيارتــه إلــى املحافظــة، أعلــن رئيــس الــوزراء اليمنــي 
ــال  ــار ري ــص 2 ملي ــرين األول تخصي ــر / تش ــعيد يف 27 أكتوب ــك س ــد املل ــن عب ــد معي الجدي

ــار يف املهــرة. ــادة اإلعم إلع

تطورات	إنسانية	أخرى	يف	سطور

2 أكتوبــر / تشــرين األول: قالــت منظمــة الصحــة العامليــة إن الكوليــرا عــادت لالرتفــاع  •
مــرة أخــرى يف اليمــن، حيــث تــم اإلبــالغ عــن 10,000 حالــة جديــدة يشــتبه بإصابتهــا. 
ــن  ــتركة بي ــة مش ــت حمل ــرين األول، قام ــر / تش ــهر أكتوب ــن ش ــبوع األول م ويف األس
منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســف دامــت ســتة أيــام بتطعيــم أكثــر مــن 300,000 

شــخص يف مناطــق مــن الحديــدة ومحافظــة إب.

ــم  • ــاعدات دع ــث دورة مس ــم ثال ــف تقدي ــت اليونيس ــرين األول: أعلن ــر / تش 7 أكتوب
نقــدي يف اليمــن 	 والتــي تشــير تقديــرات بوصولهــا إلــى 1.5 مليــون أســرة. وقــد بــدأ 
هــذا البرنامــج املدعــوم مــن البنــك الدولــي يف أغســطس / آب 2017، ويهــدف إلــى 

تعزيــز القــوة الشــرائية للمدنييــن وســط االنخفــاض الســريع يف قيمــة الريــال.

ــس  • ــد اهلل ملل ــي عب ــم اليمن ــة والتعلي ــر التربي ــال وزي ــرين األول: ق ــر / تش 21 أكتوب
ــى  ــاب إل ــن الذه ــوا م ــم يتمكن ــل ل ــون طف ــن ملي ــر م ــس أن أكث ــدى يف تون بمنت
ــن 3,600  ــر م ــت أكث ــرب، أغلق ــدء الح ــذ ب ــه من ــاف أن ــزاع. وأض ــبب الن ــة بس املدرس

ــالد. ــاء الب ــع أنح ــة يف جمي مدرس

22 أكتوبــر / تشــرين األول: أعلنــت الســعودية واإلمــارات عــن التبــرع بمبلــغ 70 مليــون  •
دوالر مخصــص ملرتبــات 135 ألــف معلــم يف اليمــن.

ــات  • ــدة واملنظم ــم املتح ــت األم ــذا، تلق ــا ه ــى يومن ــرين األول: حت ــر / تش 30 أكتوب
الشــريكة %70.7 مــن أصــل 3 مليــارات دوالر مخصصــة لتنفيــذ خطــة االســتجابة 

ــام 2018. ــن لع ــة باليم ــانية الخاص اإلنس
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الغارات	الجوية	تقتل	عشرات	املدنيين	يف	محافظة	الحديدة

يف 13 أكتوبــر / تشــرين األول، ضربــت غــارات جويــة للتحالــف العســكري الذي تقوده الســعودية 
حافــالت صغيــرة تمــر عبــر حاجــز للحوثييــن يف بلــدة جبــل رأس بمحافظــة الحديــدة. أســفر 
ــر /  ــة 20 آخريــن، وفقــًا لألمــم املتحــدة. ويف 24 أكتوب ــًا وإصاب الهجــوم عــن مقتــل 15 مدني
تشــرين األول، ضربــت غــارات جويــة مغســل خضــروات يف منطقــة بيــت الفقيــه بمحافظــة 
الحديــدة، مــا أســفر عــن مقتــل 21 مدنيــًا ىلع األقــل وإصابــة 10 آخريــن. ويف اليــوم نفســه، 
ُقتــل ثالثــة مدنييــن وُأصيــب ســتة آخــرون عندمــا ضربــت غــارات جويــة ثــالث ســيارات يف 

مديريــة الحالــي يف محافظــة الحديــدة.

الحوثيون	يعتقلون	املتظاهرين	يف	صنعاء	وإب

يف 6 أكتوبــر / تشــرين األول، خــرج متظاهــرون يف صنعــاء عقــب نداءات ىلع وســائل التواصل 
ــت  ــورة، تح ــة املتده ــاع االقتصادي ــد األوض ــر ض ــدان التحري ــات يف مي ــي لالحتجاج االجتماع
شــعار "ثــورة الجيــاع". وانتشــرت قــوات الحوثييــن يف أنحــاء املدينــة وعنــد نقــاط التفتيــش 
ــًا  ــن، وفق ــل الحوثيي ــن قب ــة م ــائية مدرب ــن نس ــوات أم ــك ق ــا يف ذل ــرات، بم ــل املظاه قب
لطالبــة جامعيــة تحدثــت إلــى مركــز صنعــاء. خــالل املظاهــرات، تعــرض عشــرات املتظاهريــن 
للضــرب واالعتقــال. وقالــت الطالبــة الجامعيــة، التــي كانــت بيــن املعتقليــن، إنــه جــرى نقــل 
املعتقليــن إلــى مركــز للشــرطة، وتــم التحقيــق معهــم، وأجبــروا ىلع توقيــع تعهــدات بعــدم 

املشــاركة يف أيــة تظاهــرات يف املســتقبل.

كمــا وقعــت تظاهــرات متزامنــة أمــام جامعــة إب، وفقــًا لصحيفــة املصــدر اإللكترونيــة. ردت 
ــى مبنــى قــوات األمــن  ــن إل ــي بالطريقــة نفســها، حيــث جــرى نقــل املعتقلي قــوات الحوث

ــل إطــالق ســراحهم فيمــا بعــد. السياســي قب

ــائعات  ــر الش ــدوان بنش ــم الع ــة كلفه ــن "مرتزق ــة إن املتظاهري ــالم حوثي ــائل إع ــت وس وقال
وإقــالق الســكينة العامــة". وقــد بثــت قنــاة املســيرة الرســمية التابعــة للحوثــي، قبــل يــوم من 
التظاهــرات، شــريط فيديــو لناشــط يف مجــال حقــوق اإلنســان هــو علــي الشــرعبي، كانــت 
ــر  ــول. بمظه ــه يف 18 ســبتمبر / أيل ــد اعتقلت ــن ق ــن السياســي التابعــة للحوثيي ــوات األم ق
ــرات  ــد ىلع التظاه ــض املتعم ــن التحري ــو ع ــرعبي يف الفيدي ــدث الش ــف تح ــعث وخائ أش

بغايــة إثــارة االضطرابــات.

ــر  ــة، وكان ينش ــات املدني ــر إدارة يف وزارة الخدم ــه مدي ــل اعتقال ــل قب ــرعبي يعم كان الش
بانتظــام بيانــات تنتقــد حركــة الحوثييــن املســلحة ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي. يف 

ــه. ــذ اعتقال ــى من ــرة األول ــه للم ــه بزيارت ــمح لعائلت ــر / تشــرين األول، ُس 22 أكتوب
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ــالح  • ــزب اإلص ــو ح ــقلدي، عض ــي الس ــي زك ــي عل ــرين األول: لق ــر / تش 5 أكتوب
ومراســل موقــع املصــدر، مصرعــه يف مدينــة الضالــع الجنوبيــة ىلع يد مســلحين 

مجهوليــن.

5 أكتوبــر / تشــرين األول: قصفــت قــوات الحوثييــن مخيــم بــن جابــر للنازحيــن يف  •
مدينــة الحديــدة، مــا أســفر عــن مقتــل امــرأة وإصابــة 12 مدنيــًا.

ــن  • ــًا للنازحي ــتهدفت مخيم ــة اس ــران مدفعي ــت ني ــر: قتل ــرين األول / أكتوب 6 تش
ــم  ــًا لألم ــن وفق ــت 12 آخري ــدًا وأصاب ــًا واح ــدة مدني ــة بالحدي ــة الخوخ يف منطق

ــدة. املتح

16 تشــرين األول / أكتوبــر: تســببت األلغــام األرضيــة التــي زرعهــا الحوثيــون  •
ــًا  ــدة، وفق ــا بالحدي ــة التحيت ــرات يف مديري ــرح العش ــن وج ــتة مدنيي ــل س بمقت

ــدر. ــع املص ملوق

20 تشــرين األول / أكتوبــر: تســببت غــارة جويــة بمقتــل مدنــي وإصابــة أربعــة  •
آخريــن قــرب محطــة وقــود يف شــارع زايــد بمدينــة الحديــدة.

ــير يف  • ــت تس ــيارة كان ــة س ــارات جوي ــتهدفت غ ــرين األول: اس ــر / تش 21 أكتوب
منطقــة بنــي حســن يف عبــس بمحافظــة حجــة، مــا أدى ملقتــل مدنييــن اثنيــن 

وإصابــة ثالثــة بجــروح.

22 أكتوبــر / تشــرين األول: أفــاد موقــع املصــدر بخطــف مصوريــن فوتوغرافييــن  •
اثنيــن ىلع يــد قــوات الحوثييــن يف مدينــة الحديــدة.

22 أكتوبــر / تشــرين األول: ذكــرت نقابــة الصحفييــن اليمنييــن أن الربــع الثالــث من  •
عــام 2018 )مــن 1 يوليــو / تمــوز إلــى 30 ســبتمبر / أيلــول( شــهد 35 "انتهــاكًا" بحــق 
وســائل اإلعــالم والعامليــن فيهــا، ومــن بيــن هــؤالء قتــل أربعــة مــن العامليــن يف 
الصحافــة، وحدثــت 11 حالــة خطــف، و6 اعتــداءات، و14 اعتقــااًل يف ظــروف قاســية 

بصنعــاء. وقــد اتهمــت النقابــة جميــع أطــراف النــزاع بممارســة هــذه االنتهــاكات.

25 أكتوبــر / تشــرين األول: داهمــت قــوات األمــن الحوثيــة نــدوة للمجتمــع  •
املدنــي يف صنعــاء حــول خطــاب الكراهيــة يف اإلعــالم اليمنــي. وكان مــن بيــن 
ــة  ــر، باإلضاف ــاري طاه ــد الب ــبق عب ــن األس ــن اليمنيي ــب الصحفيي ــن نقي املعتقلي
ــغ  ــالد، بل ــًا يف الب ــر احترام ــن األكث ــة واملثقفي ــخصيات اإلعالمي ــض الش ــى بع إل

ــطا. ــا وناش ــم 20 صحفي عدده



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



Yemen, Sana’a, Hadda St
Tel:  +967 1 444 375
Fax: +967 1 444 316
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        /sanaacenter
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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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