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اليمن في األمم المتحدة سلسلة شهرية يعدها مركز 
صنعاء للدراسات االستراتيجية. ويهدف إلى تحديد 

الجهود التي تقودها األمم المتحدة لحل الصراع في 
اليمن ووضع سياق لهذه الجهود بالنسبة للتطورات 

السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية على أرض 
الواقع.

 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.

تأسس مركز صنعاء في العام 2014، وهو من مراكز األبحاث المستقلة القليلة التي ما تزال تعمل في اليمن. 
وبينما يتمتع المركز بصالت كثيفة مع الالعبين الرئيسين، إال أنه استطاع الحفاظ بحزم على  استقالليته عن 
جميع األطراف. وبذلك ، حافظ مركز صنعاء على موقعه الفريد وقدرته على العمل في جميع أنحاء اليمن 

وخارجه، وصاغ موقعه كالعب قيادي صاعد في مجال البحث والتحليل المتعلق باليمن.

اليــمــــن فـــــي
األمم المتحدة

جميــع الحقــوق محفوظــة © مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية 2018
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ملخص	تنفيذي

يف	الـــ	19	مــن	إبريــل	/	نيســان،	ُقتــل	صالــح	علــي	الصمــاد،	وهــو	مســؤول	حوثــي	كبيــر	ورئيــس	
املجلــس	السياســي	األىلع	يف	صنعــاء،	نتيجــة	قصــف	التحالــف	العربــي	بقيــادة	الســعودية	
ــرز	الشــخصيات	 ــاد	أحــد	أب ــن.	كان	الصم ــدة	غــرب	اليم ــة	الحدي بصــاروخ	جــو-أرض	ىلع	مدين
السياســية	يف	جماعــة	الحوثييــن،	وهــو	أىلع	شــخصية	يف	الجماعــة	تــم	اســتهدافها	خــالل	
ــبة	 ــدى	بالنس ــدة	امل ــار	بعي ــه	آث ــون	ملقتل ــح	أن	يك ــن	املرج ــى	اآلن.	م ــي	حت ــراع	الحال الص
للحوثييــن	وللجهــود	املتجــددة	التــي	تبذلهــا	األمــم	املتحــدة	إلنهــاء	الصــراع	يف	اليمــن	)انظــر	

“مقتــل	صالــح	علــي	الصمــاد”(.

قبيــل	مقتــل	الصمــاد،	قــدم	مارتــن	غريفيــث،	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص	الجديــد	إلــى	
اليمــن،	إحاطــة	ملجلــس	األمــن	التابــع	لألمــم	املتحــدة	حــول	زياراتــه	املتعــددة	للمنطقــة	منــذ	
ــد	 ــن”(.	وق ــس	األم ــة	ملجل ــدم	إحاط ــد	يق ــاص	الجدي ــوث	الخ ــر:	“املبع ــب	)انظ ــه	املنص تولي
أشــار	املبعــوث	الخــاص	إلــى	عــدد	مــن	التهديــدات	التــي	تواجــه	عمليــة	الســالم	يف	اليمــن،	
ــذي	يســيطر	 ــدة	ال ــاء	الحدي ــال	شــن	هجــوم	عســكري	واســع	النطــاق	ىلع	مين شــملت	احتم
ــح”	 ــارق	صال ــة	لط ــة	التابع ــة	الوطني ــوات	املقاوم ــر	ق ــد	ونش ــر:	“حش ــون	)انظ ــه	الحوثي علي
ــة	 ــات	الصاروخي ــك	الهجم ــدي”(،	وكذل ــة	مي ــن	تســيطر	ىلع	مدين ــوات	مناهضــة	للحوثيي و”ق
ــد	هجمــات	 ــون	ىلع	األراضــي	الســعودية	)انظــر	“تصعي ــي	يشــنها	الحوثي ــة	الت شــبه	اليومي
الحوثــي	الصاروخيــة”(،	فضــاًل	عــن	التكلفــة	املتزايــدة	للنــزاع	ىلع	املدنييــن	يف	اليمــن	)انظــر:	

ــف	املكثفــة	ضــد	املدنييــن	والبنــى	التحتيــة	املدنيــة”(. “غــارات	التحال

ــات	 ــن	الوالي ــات	كل	م ــت	حكوم ــان،	واجه ــل	/	نيس ــهر	إبري ــالل	ش ــي	خ ــد	الدول ىلع	الصعي
ــف	 ــة	التحال ــهيل	حمل ــا	يف	تس ــق	بأدواره ــا	يتعل ــتمرة	فيم ــا	مس ــا	ضغوط ــدة	وأوروب املتح
العســكري	بقيــادة	الســعودية	يف	اليمــن	)انظــر:	“أعضــاء	مجلــس	الشــيوخ	األمريكــي	يعبــرون	
ــرون،	 ــي	ماك ــلمان	يلتق ــن	س ــد	ب ــعودي”(،	“محم ــف	الس ــم	التحال ــأن	دع ــم	بش ــن	مخاوفه ع
واحتجاجــات	يف	باريــس”،	و”مجموعــات	معارضــة	أملانيــة	تنتقــد	صــادرات	األســلحة	ألعضــاء	

ــف”(. التحال

يف	الوقــت	نفســه،	اســتمرت	القيــود	املفروضــة	ىلع	الوصــول	اإلنســاني	والتجــاري	إلــى	اليمــن،	
مــا	يــؤدي	إلــى	إعاقــة	الجهــود	املبذولــة	ملعالجــة	األزمــة	اإلنســانية	)انظــر	“منســق	الشــؤون	
اإلنســانية	يقــدم	إحاطــة	بمجلــس	األمــن”	و”انخفــاض	واردات	الغــذاء	والوقــود”،	و”قيــود	ىلع	
وصــول	املســاعدات	اإلنســانية”(.	يف	الوقــت	نفســه،	اتهــم	مســؤولون	حكوميــون	ســعوديون	
ــوا	 ــدة	–	وكتب ــواحل	الحدي ــة	س ــاز	19	ســفينة	قبال ــرارًا	باحتج ــن	م ــة	الحوثيي ــون	جماع ويمني
إلــى	مجلــس	األمــن	عــن	الحــادث	املزعــوم	–	حتــى	بعدمــا	قــول	مشــروع	شــفافية	بحريــة	يف	
الســويد	وأحــد	مالكــي	الســفن	أن	تلــك	االدعــاءات	ال	أســاس	لهــا	مــن	الصحــة	)انظــر	“مســؤولون	

ســعوديون	ويمنيــون	ينشــرون	معلومــات	غيــر	دقيقــة	عــن	مرفــأ	الحديــدة”(.
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وحــول	التطــورات	االقتصاديــة،	قــام	محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	محمــد	زمــام	بتكثيــف	
جهــوده	الســتعادة	قــدرة	البنــك	املركــزي،	وتحقيــق	اســتقرار	ســعر	الصــرف،	وتخفيــف	أزمــة	
الســيولة،	ورفــع	القيــود	املفروضــة	ىلع	قــدرة	القطــاع	املالــي	اليمنــي	للوصــول	إلى	الشــبكات	
ــاع	 ــاء	القط ــادة	إحي ــوده	إلع ــف	جه ــي	يكث ــزي	اليمن ــك	املرك ــظ	البن ــر	“محاف ــة	)انظ العاملي
البنكــي	واملالــي”(.	ويف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	اســتمر	النقــص	الحــاد	يف	
غــاز	الطبــخ،	يف	حيــن	قامــت	ســلطات	الحوثييــن	بصنعــاء،	يف	محاولــة	لجمــع	ســيولة	كافيــة	
لدفــع	نصــف	راتــب	ملوظفــي	القطــاع	العــام،	بتوجيــه	البنــك	املركــزي	اليمنــي	بصنعــاء	نحــو	
التجميــد	املؤقــت	لحســابات	ميزانيــة	الــوكاالت	الحكوميــة	)انظــر	“التطــورات	االقتصاديــة	يف	

مناطــق	ســيطرة	الحوثــي”(.

يف	إبريــل	/	نيســان	أيضــا،	قــام	رئيــس	الــوزراء	أحمــد	عبيــد	بــن	دغــر	بجولــة	يف	املحافظــات	
الجنوبيــة،	يف	أول	رحلــة	لــه	إلــى	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	جنوبــا،	منــذ	انــدالع	االشــتباكات	

يف	عــدن	قبــل	ثالثــة	أشــهر	)انظــر	“بــن	دغــر	يعــود	إلــى	اليمــن	ويــزور	عــدن	وحضرمــوت”(.
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التطورات السياسية الدولية 
بشأن اليمن

يف	األمم	املتحدة

املبعوث	الخاص	الجديد	يقدم	إحاطة	ملجلس	األمن

يف	17	إبريــل	/	نيســان،	اجتمــع	مجلــس	األمــن	الدولــي	ملناقشــة	الوضــع	يف	اليمــن،	واســتمع	
إلــى	إحاطتيــن	قدمهمــا	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	إلــى	اليمــن	مارتــن	غريفيــث	ووكيل	
األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	للشــؤون	اإلنســانية	ومنســق	اإلغاثــة	يف	حــاالت	الطــوارئ	مــارك	

لوكوك.

ــن	إطــار	ملفاوضــات	الســالم	 ــث	ع ــن،	تحــدث	غريفي ــس	األم ــى	مجل ــه	إل ويف	أول	إحاطــة	ل
ــي	يف	غضــون	شــهرين.	وقــال	أن	الحــل	 ــى	مجلــس	األمــن	الدول ــة	ســيتم	تقديمــه	إل اليمني
السياســي	إلنهــاء	النــزاع	متوفــر	ومعاملــه	األساســية	واضحــة،	وتشــمل	“إنهــاء	القتــال	وســحب	
القــوات	وتســليم	األســلحة	الثقيلــة	يف	املواقــع	الرئيســية،	مــع	...	اتفــاق	حــول	إقامــة	حكومــة	

شــاملة	تجمــع	األطــراف	ضمــن	إجمــاع	ىلع	بنــاء	الســالم”.

وقــال	غريفيــث	أنــه	يف	إطــار	مهمتــه	أعطــى	األولويــة	للتحــدث	إلــى	اليمنييــن	مــن	مختلــف	
األطيــاف	االجتماعيــة	والسياســية،	وأنــه	بذلــك	وجــد	أن	جميــع	األطــراف	تريــد	انتهــاء	الحــرب	

وبنــاء	حكومــة	مســتقرة	وخاضعــة	للمســاءلة.

ــه	منصبــه	يف	شــهر	مــارس	/	آذار	املاضــي،	التقــى	 ــذ	تولي ــه	من ــاد	املبعــوث	الخــاص	أن وأف
بالرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	ومســؤولين	آخريــن	مــن	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	
ــه	 ــا	أن ــي،	كم ــن	جماعــة	الحوث ــاء	والتقــى	بمســؤولين	رفيعــي	املســتوى	م ــا،	وزار	صنع دولي
ــوث	 ــة	املبع ــت	رحل ــي.	كان ــك	الحوث ــد	املل ــة	عب ــم	الجماع ــع	زعي ــو	م ــة	فيدي ــرى	مكامل أج
الخــاص	إلــى	صنعــاء	مهمــة	بشــكل	خــاص	نظــرًا	لرفــض	مســؤولي	الحوثــي	مــرارًا	وتكــرارًا	عــام	
2017	مقابلــة	ســلف	غريفيــث،	إســماعيل	ولــد	الشــيخ	أحمــد،	والــذي	اتهمــه	الحوثيــون	بالتحيــز	

ضدهــم.

ــه	 ــى	التقائ ــار	إل ــه	أش ــن،	إال	أن ــوب	اليم ــى	جن ــارة	إل ــم	بزي ــم	يق ــوث	الخــاص	ل ــع	أن	املبع وم
باملجموعــات	الجنوبيــة؛	مشــيرًا	إلــى	“إحباطاتهــم	وطموحاتهــم	الطويلــة	األمــد”.	وقــد	أضــاف	
غريفيــث	أنــه	“لــن	يكــون	هنــاك	ســالم	يف	اليمــن	ما	لــم	نســتمع	أيضــا	إلــى	أصــوات	الجنوبيين	

والتأكــد	مــن	شــملهم	يف	الترتيبــات	السياســية	التــي	ســتضع	حــدًا	لهــذه	الحــرب”.

ــة	 ــان	أن	خط ــل	/	نيس ــوم	5	إبري ــاص	ي ــوث	الخ ــب	املبع ــن	مكت ــوص،	أعل ــه	الخص ىلع	وج
غريفيــث	لزيــارة	عــدن	واملــكال	تأجلــت	لــدواع	“أمنيــة	ولوجســتية	“،	إال	أن	مصــادر	مطلعــة	ىلع	
ــارة	 ــز	صنعــاء	أن	حكومــة	هــادي	اشــترطت	ىلع	غريفيــث	يف	حــال	زي ــت	ملرك اإلجــراءات	قال
جنــوب	اليمــن	عــدم	االلتقــاء	بممثلــي	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي.	وقــد	رفــض	املبعــوث	
الخــاص	ذلــك	وقــام	بتأجيــل	الزيــارة.	يف	9	إبريــل	/	نيســان،	التقــى	غريفيــث	يف	أبــو	ظبــي	
برئيــس	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	عيــدروس	الزبيــدي	ومســؤولين	آخريــن	يف	املجلــس؛	
وكان	ذلــك	مــن	بيــن	عــدة	محطــات	أخــرى	قــام	بهــا	املبعــوث	الخــاص	الشــهر	املاضــي،	وقــد	
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ــام؛	 ــر	الشــعبي	الع ــن	واملؤتم ــان	والحوثيي ــي	عم ــع	ممثل ــع	م ــث	اجتم شــملت:	مســقط،	حي
الريــاض،	لاللتقــاء	بالرئيــس	هــادي؛	واشــنطن	العاصمــة،	ملقابلــة	املســؤولين	األمريكييــن؛	كمــا	
التقــى	أثنــاء	وجــوده	يف	أبــو	ظبــي	أيضــا	بأحمــد	علــي		صالــح	نجــل	الرئيــس	الراحــل	علــي	

عبــد	اهلل	صالــح.

ــان	 ــاء	الســالم	عمليت ــاء	الحــرب	وبن ــث	إن	إنه ــال	غريفي ــن،	ق ــس	األم ــى	مجل ــه	إل يف	إحاطت
مختلفتــان.	فإنهــاء	النــزاع	ومعالجــة	األزمــة	اإلنســانية	يتطلبــان	“تســوية	سياســية	عــن	طريــق	
الحــوار	الشــامل	داخــل	اليمــن”،	بحســب	غريفيــث،	مــا	“يعنــي	أن	ىلع	جميــع	األطــراف	التخلــي	
عــن	أيــة	شــروط	مســبقة	إلجــراء	محادثــات	ومنــح	مكتبــي	وصــواًل	غيــر	مقيــد	وغيــر	مشــروط	

إلــى	جميــع	أصحــاب	املصلحــة	املعنييــن”.

ــى	 ــر	وتســتند	إل ــاء	الســالم	بحســب	املبعــوث	الخــاص	فســتكون	“مهمــة	أكب ــة	بن أمــا	عملي
ســوابق	مختلفــة	ومشــاركة	أوســع”.	وأشــار	إلــى	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي	ســابقا	كأحــد	ســوابق	
الشــمول	واملشــاركة	املدنيــة	املطلوبيــن،	مؤكــدًا	اشــتمال	جــدول	األعمــال	ىلع	بنــود	

ــة. ــاء	مؤسســات	الدول ــادة	بن ــار	وإع ــادة	اإلعم ــة	الدســتورية	وإع املصالحــة	واملراجع

ــة	واحــدة	 ــن	شــأنها	“بضرب ــرة	م ــزاع	األخي ــى	أن	تطــورات	الن ــه	إل ــث	يف	إحاطت وأشــار	غريفي
إخــراج	الســالم	نهائيــا	مــن	املعادلــة”.	ومــن	بيــن	االتجاهــات	والتهديــدات	املقلقــة	التــي	ذكرها	
غريفيــث	تزايــد	الهجمــات	الصاروخيــة	الحوثيــة	ىلع	الســعودية،	وتكثيــف	العمليات	العســكرية	
ــات	 ــة	يف	املحافظ ــارات	الجوي ــكرية	والغ ــات	العس ــن،	واملواجه ــدة	باليم ــة	صع يف	محافظ
ــع	 ــكري	واس ــوم	عس ــن	هج ــال	ش ــدد	احتم ــن،	وتج ــا	املدنيي ــداد	الضحاي ــاع	أع ــرى،	وارتف األخ
النطــاق	ىلع	مينــاء	الحديــدة	الــذي	يســيطر	عليــه	الحوثيــون،	والــذي	“قــد	يكــون	ىلع	وشــك	
االنطــالق”.	فيمــا	يتعلــق	بهــذا	الهجــوم	األخيــر،	أكــد	مســؤولون	غربيــون	مختلفــون	بشــكل	
مســتقل	ملركــز	صنعــاء	خــالل	الشــهر	املاضــي	أن	الواليــات	املتحــدة	وبريطانيــا	منحتــا	الضــوء	

األخضــر	للتحالــف	العســكري	الســعودي	بشــن	الهجــوم	العســكري	ىلع	محافظــة	الحديــدة.

كمــا	أكــد	املبعــوث	الخــاص	أن	نجــاح	مهمتــه	يحتــاج	إلجــراءات	موحــدة	ومصممــة	مــن	قبــل	
مجلــس	األمــن	لدعمــه:	“الوســاطة	ستفشــل	بــدون	دعــم	الدبلوماســية.	ســنفعل	مــا	بوســعنا	
ــس	 ــذا	املجل ــر	ىلع	أعضــاء	ه ــف	األم ــن	يتوق ــن.	ولك ــن	اليمنيي ــات	ناجحــة	بي ــاد	اتفاقي إليج
والــدول	األعضــاء	األخــرى	يف	تفعيــل	قــوة	الــرأي	الدولــي	يف	هــذه	االتفاقــات	مــن	وقــت	آلخــر.	

ســيكون	لتوحدكــم	وتصميمكــم	دور	حاســم”.

منسق	الشؤون	اإلنسانية	يقدم	إحاطة	بمجلس	األمن

كذلــك	ألقــى	وكيــل	األميــن	العــام	للشــؤون	اإلنســانية	ومنســق	اإلغاثــة	يف	حــاالت	الطــوارئ	
ــر	أزمــة	 ــزال	يواجــه	أكب ــا	ي ــى	أن	اليمــن	م ــا	أمــام	مجلــس	األمــن.	وأشــار	إل ــارك	لوكــوك	بيان م
ــى	مســاعدات	إنســانية،	 ــي	إل ــون	يمن ــاج	22	ملي ــث	يحت ــم،	حي إنســانية	ىلع	مســتوى	العال
بمــا	يف	ذلــك	8.4	مليــون	ىلع	بعــد	خطــوة	واحــدة	مــن	املجاعــة.	نتيجــة	لذلــك،	تــم	تعزيــز	
ــدًا	يف	 ــات	اإلنســانية	تعقي ــر	وأشــد	العملي ــن	أكب ــن،	وهــي	بي ــات	اإلنســانية	يف	اليم العملي
العالــم	خــالل	األشــهر	األخيــرة،	وتصــل	اآلن	إلــى	الســكان	يف	جميــع	مديريــات	اليمــن	الـــ333.	
ىلع	ســبيل	املثــال،	تســتهدف	برامــج	املســاعدات	الغذائيــة	اآلن	10	مالييــن	يمنــي	يف	
الشــهر،	مقارنــة	بـــ3	مالييــن	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	و7	مالييــن	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	
العــام	املاضــي.	وباإلضافــة	إلــى	خمســة	مراكــز	إنســانية	قائمــة	بالفعــل	يف	اليمــن،	قــد	يتــم	

ــد	منهــا	يف	املســتقبل	القريــب،	تشــمل	مــأرب	واملــكال. ــز	املزي تجهي
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ــي	 ــة	الت ــات	اإلقليمي ــدة	واملنظم ــم	املتح ــاء	يف	األم ــن	األعض ــدول	األربعي ــوك	ال ــكر	لوك ش
تعهــدت	بأكثــر	مــن	مليــاري	دوالر	خــالل	إعــالن	رفيــع	املســتوى	أوائــل	الشــهر	املاضــي	شــاركت	
يف	اســتضافته	الســويد	وسويســرا	واألمــم	املتحــدة.	وقــد	ذكــر	بشــكل	خــاص	مبلــغ	930	مليون	

دوالر	تبرعــت	بــه	كل	مــن	الســعودية	واإلمــارات.

وىلع	الرغــم	مــن	بعــض	التحســينات	التــي	تــم	إدخالهــا،	عبــر	لوكــوك	عــن	قلقــه	إزاء	اســتمرار	
ــود	 ــذي	يق ــن،	وال ــن	اليم ــل	وضم ــاري	داخ ــاني	والتج ــول	اإلنس ــة	ىلع	الوص ــود	املفروض القي
ــوك	 ــر	لوك ــد	ذّك ــة.	وق ــاه	اليمني ــردد	يف	دخــول	املي ــى	الت ــري	إل ــل	البح بعــض	شــركات	النق
جميــع	أطــراف	النــزاع	بالتزاماتهــم	بموجــب	القانــون	الدولــي	اإلنســاني.	وأشــار	إلــى	أن	الســفن	
ــت	مــن	العمــل	بشــكل	منتظــم	 ــران	تمكن اإلنســانية	التابعــة	لألمــم	املتحــدة	ورحــالت	الطي
	،)UNVIM(	ــن ــش	يف	اليم ــق	والتفتي ــم	املتحــدة	للتحق ــة	األم ــز	آلي ــا	تعزي ــه	يجــري	حالي وأن
والتــي	ال	بــد	لســفن	الشــحن	أن	تمــر	عــن	طريقهــا	قبــل	الرســو	يف	البــالد.	مــن	جهــة	أخــرى	مــا	
يــزال	اليمــن	يواجــه	تحديــات	هائلــة	مثــل	عــدم	كفايــة	اإلمــدادات	الغذائيــة،	وبالتالــي	ارتفــاع	
األســعار،	ونقــص	وتأخــر	الــواردات	التجاريــة،	واســتمرار	إغــالق	مطــار	صنعــاء	الدولــي،	والعقبــات	
البيروقراطيــة	التــي	تواجــه	املوظفيــن	يف	املجــال	اإلنســاني	يف	صنعــاء،	وحــاالت	اعتقــال	

عاملــي	اإلغاثــة	اإلنســانية،	فضــاًل	عــن	االضطــراب	األمنــي	وال	ســيما	يف	مناطــق	الجنــوب.

ــى	مســاعدة	 ســاهمت	هــذه	العوامــل	يف	جعــل	“مــا	يقــدر	بـــ1.2	مليــون	شــخص	بحاجــة	إل
ــك،	أكــد	 يعيشــون	يف	مناطــق	يتعــذر	وصــول	املنظمــات	اإلنســانية	إليهــا”.	عــالوة	ىلع	ذل
ــإن	تجــدد	 ــة	املخاطــر”،	ف ــم	اآلن	اتخــاذ	خطــوات	يف	املناطــق	عالي ــم	يت ــا	ل ــه	“م لوكــوك	أن
ــوكاالت	 ــوم	ال ــث	تق ــع،	حي ــل،	نظــرًا	ملوســم	األمطــار	يف	فصــل	الربي ــرا	محتم تفشــي	الكولي
اإلنســانية	حاليــا	بتخزيــن	املــؤن	كإجــراء	احتــرازي.	باإلضافــة	إلــى	تحســين	الوصــول	اإلنســاني	
والتجــاري،	ثمــة	حاجــة	أيضــا	إلــى	واردات	وقــود	لــكل	مــن	املستشــفيات	ومحطــات	معالجــة	
امليــاه	بمــا	يحافــظ	ىلع	اســتمرار	عملياتهــا،	كمــا	أن	اســتئناف	دفــع	املرتبــات	العامــة	بعــد	
أكثــر	مــن	ســنة	ونصــف	مــن	االنقطــاع	أصبــح	ضــرورة	ملحــة.	وبمــا	أن	االســتجابة	اإلنســانية	غيــر	
قــادرة	ىلع	حــل	األزمــة،	فقــد	كــرر	لوكــوك	يف	النهايــة	دعــوة	املبعــوث	الخــاص	إلــى	جميــع	

أطــراف	النــزاع	لالنخــراط	بشــكل	جــاد	يف	املفاوضــات	دون	شــروط	مســبقة.

ردود	فعل	مجلس	األمن

أعقبــت	اإلحاطتيــن	بيانــات	مــن	الــدول	األعضــاء	يف	مجلــس	األمــن،	أعربــت	فيهــا	عــن	دعمهــا	
للمبعــوث	الخــاص	مارتــن	غريفيــث	والســتئناف	الحــوار	السياســي،	مــع	التشــديد	ىلع	الحاجــة	

إلــى	زيــادة	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية.

وقــد	أدانــت	عــدة	دول	الهجمــات	الصاروخيــة	التــي	ينفذهــا	الحوثيــون	ضــد	الســعودية.	ويف	
ــن	 ــدت	كل	م ــن،	أك ــي	باليم ــم	املتحــدة	املعن ــراء	األم ــق	خب ــر	لفري ــر	األخي ــى	التقري إشــارة	إل
الواليــات	املتحــدة	وبريطانيــا	أن	إيــران	يف	حالــة	عــدم	امتثــال	للحظــر	املفــروض	ىلع	توريــد	
األســلحة	لليمــن	بموجــب	قــرار	مجلــس	األمــن	رقــم	2216،	كمــا	أكــدت	الواليــات	املتحــدة	ىلع	
ضــرورة	اتخــاذ	مجلــس	األمــن	لإلجــراء	املناســب	حيــال	ذلــك،	“بمــا	يعنــي	عــدم	التــردد	يف	ذكــر	

الحوثييــن	ورعاتهــم	اإليرانييــن	باالســم	يف	القــرارات	املســتقبلية”.

وقــد	شــدد	أعضــاء	آخــرون	يف	مجلــس	األمــن	كالســويد	وهولنــدا	وبولنــدا،	ىلع	ضــرورة	التــزام	
أطــراف	النــزاع	بالبيــان	الرئاســي	الصــادر	عــن	مجلــس	األمــن	الشــهر	املاضــي،	والــذي	لــم	يتــم	

تنفيــذه	بالكامــل	بحســب	الســويد.
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يف	الواليات	املتحدة

أعضاء	مجلس	الشيوخ	األمريكي	يعبرون	عن	مخاوفهم	بشأن	دعم	التحالف	
السعودي

ــتجواب	 ــيوخ	باس ــس	الش ــة	بمجل ــات	الخارجي ــة	العالق ــت	لجن ــان،	قام ــل	/	نيس يف	17	إبري
ممثليــن	مــن	البنتاغــون	ووزارة	الخارجيــة	والوكالــة	األمريكيــة	للتنميــة	الدوليــة	)USAID(	بشــأن	
تداعيــات	الدعــم	األمريكــي	لحملــة	التحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	يف	اليمــن،	
ــدا	 ــد	ب ــتخباراتية.	وق ــات	اس ــلحة	ومســاعدة	لوجســتية	ومعلوم ــات	أس ــي	تشــمل	مبيع والت
ــن	 ــن	وقلقي ــن	والجمهورييــن	ىلع	حــد	ســواء،	منتقدي ــد	مــن	املشــرعين،	الديمقراطيي العدي
بشــأن	دور	الواليــات	املتحــدة	يف	تســهيل	ســقوط	ضحايــا	مدنييــن	نتيجــة	غــارات	التحالــف	

ــار	الوضــع	اإلنســاني	يف	اليمــن. ــة،	ويف	التحريــض	ىلع	انهي الجوي

فيمــا	يتعلــق	بالغــارات	الجويــة،	أكــد	ممثــل	البنتاغــون	يف	الجلســة	روبــرت	كارم،	وهــو	مســاعد	
وزيــرة	الخارجيــة	لشــؤون	األمــن	الدولــي،	أن	“عمليــة	االســتهداف”	الســعودية	واإلماراتيــة	قــد	
ــن	 ــف	ىلع	الحــد	م ــا	بمســاعدة	التحال ــات	املتحــدة	نجحــت	يف	مهمته تحســنت،	وأن	الوالي
الخســائر	يف	صفــوف	غيــر	املقاتليــن.	لكــن	بعــد	اســتجواب	الســيناتور	بــن	كاردان	)ديمقراطــي	
عــن	ماريلنــد(	لــه،	أقــر	كارم	بــأن	وزارة	الدفــاع	األمريكيــة	لــم	تتعقــب	اإلصابــات	املدنيــة	مــن	
الغــارات	الجويــة	للتحالــف	يف	اليمــن،	وبالتالــي	لــم	يكــن	لديهــا	مقيــاس	واضــح	يحكــم	ىلع	

نجــاح	جهودهــا.

أمــا	فيمــا	يتعلــق	بهجــوم	التحالــف	املحتمــل	ىلع	مينــاءي	الحديــدة	والصليــف	اللذيــن	يســيطر	
ــية	 ــلع	األساس ــم	الس ــل	معظ ــن	ومدخ ــاطا	يف	اليم ــر	نش ــاء	األكث ــون	–	املين ــا	الحوثي عليهم
ــة	لشــؤون	الشــرق	 ــرة	الخارجي ــال	مســاعد	وزي ــم	بأعم ــد	ســاترفيلد،	القائ ــال	ديفي ــالد	–	ق للب
األدنــى،	“لقــد	أشــرنا	ىلع	اإلماراتييــن	والســعوديين	بعــدم	اتخــاذ	أي	إجــراء	مــن	شــأنه	أن	يهــدد	
الحديــدة	والصليــف،	أو	أي	طــرق	نقــل	مســاعدات	مــن	وإلــى	املينــاء”.	ومــع	ذلــك،	بعــد	ضغــط	
الســيناتور	تــود	س.	يونــج	)جمهــوري	عــن	إنديانــا(،	امتنــع	ســاترفيلد	عــن	القــول	أن	املســاعدة	

األمريكيــة	ســتتوقف	يف	حــال	هاجــم	التحالــف	تلــك	املوانــئ.

ــى	جانــب	الســيناتور	جيــن	شــاهين	)ديمقراطــي	عــن	نيوهامبشــير(،	يقــود	 ــغ،	إل كمــا	أن	يون
مجموعــة	مــن	أعضــاء	مجلــس	الشــيوخ	مــن	كال	الحزبيــن	كانــت	حتــى	شــهر	إبريــل	/	نيســان،	
تحــاول	التقــدم	بقــرار	مشــترك	لربــط	الدعــم	األمريكــي	للتحالــف	الســعودي	باعتمــاد	معاييــر	
ــة”	للتفــاوض	ىلع	إنهــاء	 ــة	وحســنة	الني ــذل	جهــود	“عاجل ــر	ب موثوقــة.	ومــن	هــذه	املعايي
النــزاع	يف	اليمــن،	واتخــاذ	التحالــف	“التدابيــر	املناســبة”	ملعالجــة	األزمــة	اإلنســانية	والســماح	
ــراءات	 ــذ	“إج ــالد،	وأن	يأخ ــدواء	يف	الب ــود	وال ــذاء	والوق ــانية	للغ ــاعدات	اإلنس ــول	املس بوص
ــة	يف	 ــة	املدني ــة	التحتي ــن	والبني ــق	باملدنيي ــذي	يلح ــرر	ال ــن	الض ــد	م ــات”	للح ــة	لإلثب قابل
عملياتــه	العســكرية.	يعتبــر	هــذا	الجهــد	النســخة	األكثــر	اعتــدااًل	ملحاولــة	مشــتركة	قــام	بهــا	
مؤخــرًا	أعضــاء	مجلــس	الشــيوخ	بيرنــي	ســاندرز	)مســتقل	عــن	فيرمونــت(	وكريــس	مــوريف	
)ديمقراطــي	عــن	واشــنطن(،	ومايــك	لــي	)جمهــوري	عــن	أوتــا(	لتمريــر	تشــريع	كان	ســيضطر	
ــن؛	إال	أن	 ــف	العســكري	الســعودي	يف	اليم ــة	التحال ــا	لحمل ــدة	لســحب	دعمه ــات	املتح الوالي
ــل	44  ــت	55	مقاب أعضــاء	املجلــس	رفضــوا	هــذا	الجهــد	الســابق	يف	مــارس	املاضــي	بتصوي

عضــوًا.
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وزير	الخارجية	األمريكي	الجديد	يزور	الرياض

ــو	 ــك	بومبي ــام	ماي ــل	/	نيســان(،	ق ــة	)يف	26	إبري ــر	للخارجي ــه	كوزي ــن	ىلع	تعيين بعــد	يومي
ــه	 ــة	ل ــة	خارجي ــاض	يف	أول	رحل ــارة	الري ــة،	بزي ــتخبارات	املركزي ــة	االس ــابق	لوكال ــر	الس املدي
ــي	العهــد	 ــر	وول ــر	الخارجيــة	الســعودي	عــادل	الجبي يف	هــذا	املنصــب،	التقــى	بومبيــو	بوزي
محمــد	بــن	ســلمان	ووالــده	امللــك	ســلمان.	ووفقــا	ملســؤولين	يف	الخارجيــة	األمريكيــة،	كان	
مــن	بيــن	األمــور	التــي	ناقشــها	بومبيــو	خــالل	اجتماعاتــه	ضــرورة	تســهيل	التحالــف	لوصــول	

ــى	اليمــن،	ومــن	ضمنهــا	الوقــود. الســلع	اإلنســانية	والتجاريــة	إل

يف	أوروبا

محمد	بن	سلمان	يلتقي	ماكرون،	واحتجاجات	يف	باريس

ــر	محمــد	بــن	ســلمان	العاصمــة	 ــي	العهــد	الســعودي	األمي ــل	/	نيســان،	زار	ول بيــن	8	و10	إبري
ــرة	إقامتــه	يف	باريــس،	 ــر،	وطــوال	فت ــرة	الســابقة	لوصــول	األمي الفرنســية	باريــس.	ويف	الفت
ضغطــت	منظمــات	مجتمــع	مدنــي	وعــدد	مــن	البرملانييــن	الفرنســيين	ىلع	الرئيس	الفرنســي	
إيمانويــل	ماكــرون	بشــأن	مبيعــات	األســلحة	الفرنســية	ألعضــاء	التحالــف	العســكري	وضرباتهــم	

الجويــة	التــي	تســتهدف	املدنييــن	اليمنييــن.

كان	مــن	بيــن	تلــك	املنظمــات	10	منظمــات	غيــر	حكوميــة	فرنســية	دعــت	الرئيــس	ماكرون	يف	
4	إبريــل	/	نيســان	إلــى	تعليــق	مبيعــات	األســلحة	إلــى	الســعودية	بســبب	أعمــال	األخيــرة	يف	
نــزاع	اليمــن.	وقــام	النائــب	سيباســتيان	نــادو	اليــوم	التالــي	يف	الجمعيــة	الوطنيــة	الفرنســية،	
وهــي	املجلــس	األدنــى	للبرملــان	الفرنســي،	بدعــم	مــن	حوالــي	15	آخريــن	مــن	أعضــاء	الحــزب	
ــا	 ــة	بالتحقيــق	يف	م ــق	البرملاني ــة	التحقي ــة	لجن ــام”،	بمطالب ــى	األم ــة	إل الحاكــم،	“الجمهوري
إذا	كانــت	األســلحة	الفرنســية	قــد	بيعــت	الســتخدامها	ضــد	املدنييــن	يف	اليمــن.	)ســيتعين	
املوافقــة	ىلع	مشــروع	القــرار	مــن	قبــل	مجموعــة	حــزب	الجمهوريــة	إلــى	األمــام	البرملانيــة،	
ــه	ســيطرح	للتصويــت	 وبعــد	ذلــك	ســتنتقل	إلــى	لجنــة	الشــؤون	الخارجيــة،	ويف	حــال	قبول
ــى	فرنســا،	يف	9  ــي	العهــد	الســعودي	إل ــك	بعــد	وصــول	ول ــة(.	كذل ــة	الوطني ضمــن	الجمعي
إبريــل	/	نيســان،	رفعــت	مجموعــة	حقوقيــة	دعــوى	قضائيــة	ضــد	بــن	ســلمان	يف	املحكمــة	
ــق	بالغــارات	 ــا	يتعل ــب”	فيم ــه	فيهــا	“بالتواطــؤ	مــع	أعمــال	التعذي ــا	يف	باريــس،	اتهمت العلي

الجويــة	الســعودية	ىلع	أهــداف	مدنيــة	يف	اليمــن.

رغــم	تلــك	الضغــوط،	دافــع	الرئيــس	ماكــرون	عــن	مبيعــات	األســلحة	الفرنســية	خــالل	مؤتمــر	
صحفــي	مشــترك	مــع	بــن	ســلمان	يــوم	10	إبريــل	/	نيســان،	مشــيرًا	إلــى	أن	فرنســا	منــذ	بــدء	
النــزاع	يف	اليمــن	“تبنــت	عمليــة	محــددة	للغايــة	لتحليــل	جميــع	مبيعــات	املعدات	العســكرية	
ــون	 ــرام	القان ــس	احت ــززة	تعك ــر	مع ــاس	معايي ــدة،	وىلع	أس ــة	ىلع	ح ــاس	كل	حال ىلع	أس
ــرون	 ــن	ماك ــا	أعل ــن”.	كم ــاق	األذى	بالســكان	املدنيي ــي	اإلنســاني	وتحســب	مخاطــر	إلح الدول

أيضــا	عــن	عقــد	مؤتمــر	إنســاني	مشــترك	حــول	اليمــن	قبــل	حلــول	الصيــف.



12

اليمن في األمم المتحدة

نشرة إبريل / نيسان 2018

مجموعات	معارضة	أملانية	تنتقد	صادرات	األسلحة	ألعضاء	التحالف

ــا	 ــات	وتحقيق ــة	اقتراح ــتاغ،	أربع ــي،	أو	البوندس ــادي	األملان ــان	االتح ــاول	البرمل ــن،	تن يف	برلي
واحــدًا	أصدرتــه	أحــزاب	املعارضــة	“اليســار”	و”الخضــر”	بشــأن	صــادرات	األســلحة	األملانيــة	إلــى	

ــذي	تقــوده	الســعودية. ــف	العســكري	ال أعضــاء	التحال

يف	9	إبريــل	/	نيســان،	أصــدرت	الحكومــة	األملانيــة	قائمــة	مفصلــة	بمــا	قيمتــه	مئــات	املاليين	
مــن	الــدوالرات	مــن	الصــادرات	العســكرية	الســنوية	إلــى	الــدول	األعضــاء	يف	التحالــف	ممــا	تمــت	
املوافقــة	عليــه	يف	الفتــرة	مــا	بيــن	1	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2009	و28	فبرايــر	/	شــباط	2018.	
ــارس	/	آذار	 ــق	رســمي	صــدر	عــن	حــزب	اليســار	يف	1	م ــت	هــذه	الخطــوة	ردًا	ىلع	تحقي كان

املاضــي.

يف	18	إبريــل	/	نيســان،	قامــت	لجنــة	الشــؤون	الخارجيــة	يف	البوندســتاغ،	والــذي	احتفــظ	فيــه	
االئتــالف	الحاكــم	بيــن	“الديمقراطــي	املســيحي”	و”الديمقراطــي	االشــتراكي”	بأكبــر	عــدد	مــن	
املقاعــد،	بالتصويــت	ضــد	قيــام	للحكومــة	بقبــول	اقتراحــي	حــزب	اليســار	وحــزب	الخضــر	يف	
فبرايــر	/	شــباط	الداعييــن	إلــى	وقــف	جميــع	صــادرات	األســلحة	ألعضــاء	التحالــف	وإلغــاء	جميــع	

موافقــات	التصديــر	األخيــرة.

يف	27	إبريــل	/	نيســان،	عقــد	البوندســتاغ	أول	قــراءة	لحزمتيــن	أخرييــن،	قدمهمــا	مجــددًا	حزبــا	
اليســار	والخضــر،	دعــت	أوالهمــا	لفــرض	حظــر	كامــل	ىلع	تصديــر	األســلحة،	يف	حيــن	دافعــت	

األخيــرة	عــن	ضوابــط	أكبــر	للتصديــر.

ملخص	لتطورات	دولية	وإقليمية	أخرى

5 إبريــل / نيســان:	خــالل	زيــارة	ولــي	العهــد	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان	للواليــات	املتحدة،	 •
ــة	للســعودية،	 ــع	أســلحة	مدفعي ــار	دوالر	لبي ــة	1.3	ملي ــا	بقيم ــب	اتفاق ــت	إدارة	ترام وقع
وذلــك	بعــد	مبيعــات	صواريــخ	مضــادة	للدبابــات	ومعــدات	عســكرية	أخــرى	بلغــت	قيمتهــا	
أكثــر	مــن	مليــار	دوالر	أواخــر	مــارس	/	آذار	املاضــي.	لكــن	تلــك	املبيعــات	مــن	األســلحة	لــن	

تصبــح	ملزمــة	قانونيــا	إال	بعــد	موافقــة	الكونغــرس.

14 إبريــل / نيســان:	التقــى	املبعــوث	الروســي	للشــرق	األوســط	ونائــب	وزيــر	الخارجيــة	 •
ميخائيــل	بوغدانــوف	بالرئيــس	هــادي	ىلع	هامــش	القمــة	العربيــة	التاســعة	والعشــرين	
ــالم	 ــدم	الس ــالده	ألي	دور	يخ ــتعداد	ب ــى	“اس ــار	إل ــث	أش ــعودية،	حي ــران	بالس يف	الظه

واألمــن	واالســتقرار	يف	اليمــن”.

ــر	 • ــن	نش ــة	ع ــالم	للمدافع ــي	س ــوداني	عل ــاع	الس ــر	الدف ــر	وزي ــان:	اضط ــل	/	نيس 11	إبري
القــوات	الســودانية	يف	اليمــن	بعــد	أن	انتقــد	العديــد	مــن	البرملانييــن	الســودانيين	القــرار	
وطالبــوا	بانســحابهم.	لــدى	الســودان	حاليــا	مــا	ال	يقــل	عــن	3,000	جنــدي	وعــدة	طياريــن	

يف	اليمــن	كجــزء	مــن	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية.

ــي	 • ــاد	األوروب ــا	لالتح ــة	العلي ــي،	املمثل ــكا	موغيرين ــرت	فيديري ــان:	ذك ــل / نيس 16 إبري
ــع	 ــدأ	حــوارًا	محــددًا	م ــي	“ب ــة،	أن	االتحــاد	األوروب ــة	والسياســات	األمني للشــؤون	الخارجي

ــن”. ــورات	يف	اليم ــأن	التط ــران	بش إي
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2 مايــو / أيــار:	ذكــر	وزيــر	الدفــاع	الســوداني	علــي	ســالم	أمــام	برملــان	بــالده	أن	الحكومــة	 •
ــوده	 ــذي	تق ــكري	ال ــف	العس ــن	التحال ــن	ضم ــا	يف	اليم ــر	قواته ــر	يف	نش ــد	النظ تعي
الســعودية.	ويف	حديثــه	لرويتــرز،	قــال	البرملانــي	الســوداني	حســن	عثمــان	رزق	أن	بــالده	
“لــم	تســتفد	اقتصاديــا	مــن	املشــاركة،	بخــالف	الــدول	)األخــرى(	التــي	لــم	ترســل	قــوات	
ولكنهــا	تحصــل	ىلع	دعــم	مالــي”،	يف	إشــارة	إلــى	الدعــم	املالــي	الســعودي	واإلماراتــي	

ملصــر.	الجديــر	بالذكــر	أن	الســودان	يعانــي	حاليــا	مــن	أزمــة	ماليــة	صعبــة.

ــا	 • ــوى	رفعته ــى	دع ــة	االســتماع	إل ــة	االســتئناف	البريطاني ــررت	محكم ــار:	ق ــو / أي 4 ماي
ــن	 ــا	م ــة	بريطاني ــع	حكوم ــى	من ــدف	إل ــلحة”	وته ــارة	األس ــد	تج ــة	ض ــة	“الحمل منظم
ــد	مــن	 ــى	الســعودية،	وذلــك	يف	ضــوء	العدي ترخيــص	مبيعــات	األســلحة	البريطانيــة	إل
ــم	الحــرب	املرتكبــة	مــن	قبــل	 ــت	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	وجرائ ــر	التــي	تناول التقاري
ــد	 ــي،	بع ــوز	املاض ــو	/	تم ــن.	يف	يولي ــعودية	يف	اليم ــادة	الس ــكري	بقي ــف	العس التحال
إحالــة	القضيــة	إلــى	املحكمــة	العليــا،	حكمــت	األخيــرة	بــأن	ترخيــص	الحكومــة	البريطانية	

ــي. ــر	قانون ملبيعــات	األســلحة	غي
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التطورات في اليمن

التطورات	السياسية

مقتل	صالح	علي	الصماد

أعلــن	زعيــم	جماعــة	أنصــار	اهلل	)الحوثييــن(	عبــد	امللــك	الحوثــي	يف	23	إبريــل	/	نيســان	أن	
املســؤول	الكبيــر	يف	الجماعــة	ورئيــس	املجلــس	السياســي	األىلع،	صالــح	علــي	الصمــاد،	قــد	

لقــي	مصرعــه	يف	مدينــة	الحديــدة	إلــى	جانــب	ســتة	آخريــن..

ــتهدفت	 ــارات	اس ــان	أن	اإلم ــل	/	نيس ــي	يف	27	إبري ــن	بوليس ــة	فوري ــر	ملجل ــاء	يف	تقري وج
الصمــاد	عبــر	معلومــات	اســتخباراتية	نقلــت	عــن	طريــق	شــبكات	طــارق	صالــح،	ابــن	أخ	الرئيــس	
ــح	حليفــا	 ــح.	ومنــذ	عــام	2014	حتــى	نهايــة	عــام	2017،	كان	صال الراحــل	علــي	عبــد	اهلل	صال
للحوثييــن،	إال	أن	الخصومــات	بيــن	الطرفيــن	أدت	إلــى	معــارك	يف	شــوارع	صنعــاء	يف	نهايــة	

نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	وأوائــل	ديســمبر	/	كانــون	األول	2017	انتهــت	بمقتــل	صالــح.

ــن،	 ــادي	للحوثيي ــكل	التنظيمــي	والقي ــرز	الشــخصيات	السياســية	يف	الهي ــاد	أحــد	أب كان	الصم
وهــو	أىلع	شــخصية	يتــم	اســتهدافها	يف	الجماعــة	حتــى	اآلن	خــالل	الصــراع	الحالــي.	لذلــك،	
ونظــرًا	لطبيعتــه	التصالحيــة	نســبيا،	ومهاراتــه	التواصليــة	وقدرته	ىلع	بنــاء	العالقــات	والحفاظ	

عليهــا	داخــل	تنظيــم	الحوثــي	وخارجــه،	فــإن	خســارته	تعتبــر	كبيــرة	مــن	عــدة	جهــات.

بشــكل	أساســي،	ســتكون	وفــاة	الصمــاد	ىلع	األرجــح	انتكاســة	لجهــود	الســالم	التــي	اكتســبت	
ــى	 ــم	املتحــدة	إل ــد	لألم ــث	كمبعــوث	خــاص	جدي ــن	غريفي ــن	مارت ــدًا	بعــد	تعيي ــا	جدي زخم
اليمــن	يف	مــارس	/	آذار.	وكان	الصمــاد	قــد	منــع	علنــا	ســلف	غريفيــث،	إســماعيل	ولــد	الشــيخ	
أحمــد،	مــن	زيــارة	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	يف	اليمــن	منــذ	يونيــو	/	حزيــران	
2017.	منــذ	توليــه	منصــب	املبعــوث	الخــاص،	أعطــى	غريفيــث	األولويــة	لترميــم	العالقــات	مــع	
الحوثييــن،	حيــث	قــام	بزيــارة	اســتمرت	ملــدة	أســبوع	إلــى	صنعــاء.	يف	نهايــة	شــهر	مــارس	/	
آذار،	تحــدث	غريفيــث	مــع	الزعيــم	الحوثــي	عبــد	امللــك	الحوثــي	يف	مكاملــة	مصــورة.	وتفيــد	
ــر	 ــي	الصغي ــراق	الدبلوماس ــذا	االخت ــاء	ىلع	ه ــى	البن ــع	إل ــث	كان	يتطل ــأن	غريفي ــر	ب التقاري

واملهــم،	مــن	خــالل	االلتقــاء	بصالــح	الصمــاد	يف	نهايــة	مايــو	/	أيــار	الجــاري.

عيــن	الحوثيــون	مهــدي	املشــاط	محــل	الصمــاد	كرئيــس	للمجلــس	السياســي	األىلع.	ويعتبــر	
ــات	الســالم	يف	 املشــاط	شــخصية	متشــددة،	وهــو	عضــو	ســابق	يف	وفــد	الحوثــي	ملحادث
ــك	 ــد	املل ــم	الجماعــة	عب ــب	ســابق	لزعي ــه	مســاعد	مقــرب	وطال ــا	أن ــت	عــام	2016،	كم الكوي
ــر	بالذكــر	أن	املشــاط	كان	قــد	 ــرا	ملكتبــه	يف	الســابق.	ومــن	الجدي ــذي	كان	مدي الحوثــي،	وال

ــار	2017. ــو/	أي عيــن	عضــوا	يف	املجلــس		السياســي	األىلع	فــور	تشــكيله	يف	16	ماي

ــذي	يهــدد	بعــزل	 ــر	تصادميــة	مــن	ســلفه،	األمــر	ال ــر	املشــاط	أكث كشــخصية	سياســية،	يعتب
التحالفــات	–	قليلــة	االســتقرار	غالبــا	–	التــي	بناهــا	الحوثيــون	اجتماعيــا	وسياســيا.	لكــن	يف	30 
إبريــل	/	نيســان،	عقــد	املشــاط	اجتماعــا	مــع	رجــال	قبائــل	ومســؤولين	آخريــن	يف	محافظــة	
صنعــاء،	أكــد	خاللــه	ىلع	أهميــة	عالقــة	الحوثييــن	بالقبائــل.	ووفقــا	لوكالــة	األنبــاء	اليمنيــة	
)ســبأ(	التابعــة	للحوثييــن	بصنعــاء،	فقــد	أشــاد	املشــاط	خــالل	اللقــاء	برجــال	القبائــل	ودورهــم	
يف	الحفــاظ	ىلع	التماســك	يف	صنعــاء،	كمــا	أكــد	الحاجــة	للــرد	ىلع	مقتــل	الصمــاد	والتوحــد	

ضــد	التحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية.
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ــاء	يف	28  ــة	صنع ــبعين	بمدين ــدان	الس ــاد	يف	مي ــييع	الصم ــالل	تش ــه	خ ــر	أن ــر	بالذك الجدي
إبريــل	/	نيســان،	ســقطت	صواريــخ	تابعــة	لقــوات	التحالــف	يف	مــكان	قريــب،	مــا	أدى	ملقتــل	
ــوات	 ــاء.	بعــد	التشــييع،	أطلقــت	ق ــز	صنع ــن	حســب	مصــادر	مرك ــن	آخري شــخص	وجــرح	اثني
ــا	 ــش	الســعودي	أنه ــال	الجي ــد	ق ــخ	باليســتية	ىلع	الســعودية.	وق ــة	صواري ــن	ثماني الحوثيي
أربعــة	صواريــخ	فقــط	وتــم	اعتراضهــا،	بينمــا	أعلــن	متحــدث	ســعودي	يف	محافظــة	جيــزان	

ــاك	قتــل	“بســبب	ســقوط	شــظايا	قذائــف	عســكرية”. أن	رجــاًل	هن

مــن	الحوثييــن	البارزيــن	اآلخريــن	الذيــن	لقــوا	مصرعهــم	يف	غــارات	جويــة	يف	إبريــل	/	نيســان	
ــري،	 ــر	القوب ــواء	ناص ــرقي،	والل ــالح	الش ــه	ص ــعيدي	ونائب ــور	الس ــة	منص ــوات	البحري ــد	الق قائ
واألخيــر	أحــد	أهــم	القــادة	الحوثييــن	امليدانييــن.	كمــا	ظهــرت	تقاريــر	تفيــد	بــأن	فــارس	منــاع،	
محافــظ	صعــدة	الســابق	واملعــروف	كتاجــر	ســالح	ســيئ	الســمعة	يف	البــالد،	ُقتــل	أيضــا	يف	

غــارة	جويــة،	إال	أنــه	حتــى	كتابــة	هــذه	الســطور	ال	تأكيــدات	موثوقــة	لخبــر	مقتلــه.

بن	دغر	يعود	إلى	اليمن	ويزور	عدن	وحضرموت

يف	12	إبريــل	/	نيســان،	عــاد	رئيــس	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــا	أحمــد	عبيــد	بــن	
ــى	عــدن،	وهــي	العاصمــة	الفعليــة	للحكومــة،	ألول	مــرة	منــذ	مــا	يقــرب	مــن	ثالثــة	 دغــر	إل
ــا	 ــوم	إماراتي ــي	املدع ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــه	املجل ــي،	وج ــون	الثان ــر	/	كان أشــهر.	ويف	يناي
اتهامــات	لبــن	دغــر	وحكومتــه	بالفســاد،	مطالبــا	الرئيــس	هــادي	بتغييــره.	ثــم	مــع	نهايــة	ينايــر	
/	كانــون	الثانــي	اندلعــت	اشــتباكات	يف	عــدن	واملحافظــات	املجــاورة	بيــن	قــوات	متحالفــة	
مــع	املجلــس	الجنوبــي	وقــوات	الحمايــة	الرئاســية	املواليــة	لهــادي	)للمزيــد	مــن	املعلومــات	
انظــر	“اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	–	نشــرة	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2018”(.	بعــد	ذلــك	غــادر	بــن	

دغــر	عــدن.

ــية	 ــة	الرئاس ــوات	الحماي ــعودية	وق ــوات	الس ــت	الق ــان،	قام ــل	/	نيس ــه	يف	إبري ــدى	عودت ل
باســتقبال	رئيــس	الــوزراء	العائــد	لــدى	وصولــه	إلــى	مطــار	عــدن	الدولــي،	كمــا	اســتقبله	أيضــا	
كبــار	املســؤولين	اليمنييــن،	بمــن	فيهــم	نائــب	رئيــس	الــوزراء	ووزيــر	الداخليــة	أحمــد	امليســري	
ونائــب	رئيــس	األركان	املؤقــت	يف	عــدن	احمــد	ســاملين.	ويف	23	إبريــل	/	نيســان،	ســافر	بــن	
دغــر	إلــى	مدينــة	املــكال	بمحافظــة	حضرمــوت.	ولــدى	وصولــه	إلــى	مطــار	الريــان،	اســتقبله	
ــني،	 ــاملين	البحس ــرج	س ــواء	ف ــة	الل ــكرية	الثاني ــة	العس ــد	املنطق ــوت	وقائ ــظ	حضرم محاف
ــة	 ــوات	النخب ــة	وق ــلحة	اليمني ــوات	املس ــن	الق ــن	م ــكريين	آخري ــؤولين	عس ــة	ملس باإلضاف

ــا. ــة	إماراتي ــة	املدعوم الحضرمي

تزامنــت	زيــارة	بــن	دغــر	مــع	االحتفــال	بالذكــرى	الســنوية	الثانيــة	لطــرد	تنظيــم	القاعــدة	يف	
ــاح	املقــر	 ــوزراء	افتت ــة	املــكال.	واحتفــااًل	باملناســبة	حضــر	رئيــس	ال ــرة	العــرب	مــن	مدين جزي
ــة	 ــاريع	تنمي ــن	مش ــالن	ع ــات	اإلع ــك	فعالي ــة،	وكذل ــكرية	الثاني ــة	العس ــي	للمنطق الرئيس
محليــة؛	والتــي	كان	مــن	بينهــا	افتتــاح	مصنــع	وادي	حضرمــوت	للغــاز	الطبيعــي	الــذي	يهــدف	

ــاء	للمناطــق	املحيطــة	بهــا. إلــى	توليــد	مــا	ال	يقــل	عــن	75	ميغــاواط	مــن	الكهرب

ويبــدو	أن	االســتقبال	الحــار	نســبيا	الــذي	أبــداه	قــادة	ء	الســلطة	املحليــة	يف	حضرمــوت	لرئيس	
الــوزراء	يشــير	لتحســن	كبيــر	يف	العالقــات	املتبادلــة،	أو	إلــى	كونهــا	أكثــر	ودًا	ممــا	كان	يظنــه	

كثيــر	مــن	املراقبيــن	ســابقا.
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التطورات	العسكرية

حشد	ونشر	قوات	املقاومة	الوطنية	التابعة	لطارق	صالح

منــذ	فبرايــر	/	شــباط	مــن	هــذا	العــام،	وطــارق	صالــح،	ابــن	أخ	علــي	عبــد	اهلل	صالــح	والقائــد	
الســابق	للقــوات	الخاصــة	اليمنيــة،	يقــوم	بحشــد	قــوات	عســكرية	يف	عــدن	بدعــم	عســكري	
ومالــي	مــن	دولــة	اإلمــارات.	ويف	إبريــل	/	نيســان،	انتشــرت	هــذه	القــوات،	التــي	ُأطلــق	عليهــا	
اســم	“قــوات	املقاومــة	الوطنيــة”،	يف	منطقــة	املخــا	بمحافظــة	تعــز	ىلع	طــول	الســاحل	
اليمنــي	املطــل	ىلع	البحــر	األحمــر	للمشــاركة	يف	الحملــة	العســكرية	الراميــة	لطــرد	قــوات	
الحوثــي	مــن	محافظــة	الحديــدة.	يف	19	إبريــل	/	نيســان،	قــام	مقاتلــو	“املقاومــة	الوطنيــة”	
بقيــادة	طــارق	صالــح،	بدعــم	مروحيــات	هجوميــة	إماراتيــة	مــن	طــراز	أباتشــي،	باالشــتباك	مــع	

قــوات	الحوثييــن	ألول	مــرة	يف	محيــط	قاعــدة	خالــد	بــن	الوليــد	العســكرية.

أثــار	وجــود	طــارق	صالــح	يف	تعــز	معارضــة	بيــن	األهالــي.	ففــي	14	إبريــل	/	نيســان،	نظمــت	
منظمــة	محليــة	تابعــة	لإلصــالح	تســمى	“رابطــة	أســر	الشــهداء”	مظاهــرة	شــارك	فيهــا	اآلالف	
ــن	أن	 ــي	للمحافظــة.	وىلع	الرغــم	م ــه	ىلع	الســاحل	الغرب ــح	وانتشــار	قوات ضــد	طــارق	صال
ــر	 ــن	جماهي ــر	م ــي	تعــارض	حــزب	اإلصــالح	–	أدى	لحشــد	الكثي ــارات	–	الت ــح	باإلم ــاط	صال ارتب
اإلصــالح،	إال	أن	جــزءًا	كبيــرًا	مــن	املشــاركين	يف	املظاهــرة	لــم	يكونــوا	منتســبين	إلــى	الحــزب	
ــح	وعائلتــه	ألســباب	يرونهــا	أخالقيــة	وسياســية	ولكونهــم	جــزءًا	مــن	 ولكــن	معارضيــن	لصال

النظــام	الســابق.

قوات	مناهضة	للحوثيين	تسيطر	ىلع	مدينة	ميدي

يف	6	إبريــل	/	نيســان،	أشــارت	تقاريــر	أن	كمينــا	نصبــه	الحوثيــون	يف	محافظــة	حجــة	شــمال	
ــى	 ــح	عــدد	القتل ــود	الســودانيين.	ورغــم	عــدم	توضي ــل	العشــرات	مــن	الجن غــرب	اليمــن	قت
بالضبــط،	يعتقــد	أن	الهجــوم	نجــم	عــن	أكبــر	عــدد	إصابــات	تكبدهــا	الجيــش	الســوداني	يف	

اليمــن	منــذ	انضمامــه	إلــى	التحالــف	العســكري	الســعودي	عــام	2015.

ــل	/	نيســان،	طوقــت	القــوات	 بعــد	أقــل	مــن	أســبوع	يف	محافظــة	حجــة	أيضــا،	يف	10	إبري
ــرب	الحــدود	الســعودية	 ــدي	ق ــة	مي ــن	بمدين ــوات	الحوثيي ــة	هــادي	ق ــع	حكوم املتحالفــة	م
بعــد	أيــام	مــن	االشــتباكات	العنيفــة.	حــدث	االختــراق	بعــد	أكثــر	مــن	عاميــن	مــن	االشــتباكات	
املتقطعــة	وحالــة	جمــود	مطولــة.	وكانــت	قــوات	هــادي	الحكوميــة	قــد	ســيطرت	ىلع	مينــاء	
ــوا	 ــودانيين	واجه ــود	الس ــم	الجن ــم	دع ــن	رغ ــي	2016،	ولك ــون	الثان ــر	/	كان ــدي	يف	يناي مي

ــة	ميــدي. ــرة	يف	اســتعادة	مدين ــات	كبي صعوب

يوفــر	االســتيالء	ىلع	مدينــة	ميــدي	لقــوات	الجيــش	اليمنــي	منصــة	تتيــح	التقــدم	شــمااًل	نحــو	
مديريــة	حــرض	املجــاورة،	وإلــى	الجنــوب	الشــرقي	نحــو	مديريــة	عبــس،	باإلضافــة	إلــى	منــح	
قــوات	هــادي	الحكوميــة	تواجــدًا	أقــوى	وأكثــر	اســتقرارًا	ىلع	طــول	الســاحل	الشــمالي	الغربــي	
لليمــن.	وبحســب	تقاريــر	فقــد	جــددت	قــوات	مناهضــة	للحوثــي	محاولتهــا	التقــدم	يف	مدينــة	

حــرض	الخاضعــة	لســيطرة	الحوثييــن	وتطهيرهــا	منهــم	يف	17	إبريــل	/	نيســان.
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تصعيد	هجمات	الحوثي	الصاروخية

وطــوال	شــهر	إبريــل	/	نيســان،	أطلــق	الحوثيــون	هجمــات	صاروخية	شــبه	يوميــة	ىلع	األراضي	
الســعودية،	باإلضافــة	إلــى	هجمــات	طائــرات	بــدون	طيــار.	وقــد	تركــزت	غالبيــة	هــذه	الهجمــات	
ــات	 ــالت	يف	املحافظ ــكري	واملواص ــل	العس ــة	والنق ــة	للطاق ــة	الحساس ــة	التحتي ىلع	البني
الجنوبيــة	مثــل	عســير	وجيــزان	ونجــران.	األهــم	مــن	ذلــك،	أنــه	فقــط	بعــض	الهجمــات	غطتهــا	
وســائل	اإلعــالم	التابعــة	للحوثييــن،	يف	حيــن	لــم	يتــم	تأكيدهــا	أو	نفيهــا	مــن	قبــل	مصــادر	

ســعودية.	ليــس	هنــاك	أيضــا	أي	مؤشــر	ىلع	أن	الهجمــات	أســفرت	عــن	أي	أضــرار	كبيــرة.

مــن	بيــن	هــذه	الهجمــات،	اســتهداف	مرافــق	أرامكــو	الســعودية	يف	محافظــة	جيــزان	عــدة	
مــرات	يف	4	و11	و23	إبريــل	/	نيســان.	كمــا	تــداول	أن	الحوثييــن	اســتهدفوا	قاعــدة	عســكرية	
ســعودية	يف	مدينــة	خميــس	مشــيط	يف	محافظــة	عســير	يــوم	8	إبريــل	/	نيســان،	ووزارة	
ــل	/	نيســان،	ومطــار	أبهــا	يف	عســير	يف	نفــس	 ــاض	يف	11	إبري ــاع	الســعودية	يف	الري الدف

اليــوم،	وغيــر	ذلــك	مــن	األهــداف.

ويف	حديثــه	خــالل	اجتمــاع	عقــد	يف	محافظــة	ذمــار	يف	9	إبريــل	/	نيســان،	أكــد	الرئيــس	
الســابق	الراحــل	للمجلــس	السياســي	األىلع	صالــح	الصمــد	أن	الحوثييــن	ســيطلقون	صواريــخ	
ــف	 ــتمر	للتحال ــكري	املس ــراط	العس ــي	ردًا	ىلع	االنخ ــكل	يوم ــعودية	بش ــتية	ىلع	الس باليس
الســعودي	املشــاركة	يف	حــرب	اليمــن.	بعــد	أربعــة	أيــام،	تعهــد	زعيــم	الجماعــة	عبــد	امللــك	

الحوثــي	بمواصلــة	تطويــر	قــدرات	الصواريــخ	التــي	بحــوزة	قواتــه.

ــدون	 ــرات	ب ــات	بطائ ــخ	وهجم ــون	أيضــا	صواري ــق	الحوثي ــل	/	نيســان،	أطل وخــالل	شــهر	إبري
طيــار	ضــد	أهــداف	للتحالــف	الســعودي	ومعارضيــن	محلييــن	يف	اليمــن.	وشــمل	ذلــك	إطــالق	
الحوثييــن	صاروخــا	أرضيــا	ىلع	ناقلــة	نفــط	ســعودية	قبالــة	ســواحل	محافظــة	الحديــدة	يف	
ــي	إن	 ــي	املالك ــف	العســكري	الســعودي	ترك ــم	التحال ــال	الناطــق	باس ــل	/	نيســان،	وق 3	إبري
ذلــك	تســبب	يف	أضــرار	طفيفــة.	كمــا	أطلــق	الحوثيــون	سلســلة	مــن	الهجمــات	الصاروخيــة	
والطائــرات	بــدون	طيــار	باتجــاه	املخــا،	بمــا	يف	ذلــك	اســتهداف	مرافــق	عســكرية	إماراتيــة	يف	

املديريــة	يف	17	إبريــل	/	نيســان.

ملخص	عسكرية	/	أمنية	أخرى	

ــا	 • ــرف	به ــة	املعت ــة	اليمني ــع	الحكوم ــة	م ــوات	متحالف ــت	ق ــان:	أطلق ــل / نيس 7 إبري
ــارك	 ــدة.	وتش ــة	صع ــرب	محافظ ــوب	غ ــن	يف	جن ــد	الحوثيي ــدة	ض ــة	جدي ــا	عملي دولي
قــوات	املقاومــة	الجنوبيــة	يف	العمليــة	وربمــا	تقاتــل	إلــى	جانبهــا	القــوات	الســودانية	
والســعودية،	وال	ســيما	يف	أعقــاب	تقاريــر	ســابقة	بــأن	وحــدات	مــن	الجيشــين	قــد	تــم	
نشــرها	ىلع	الحــدود	الســعودية-اليمنية.	تتمركــز	القــوات	املناهضــة	للحوثــي	حاليــا	يف	

ــات	محافظــة	صعــدة:	باقــم،	كتــاف،	البقــع،	والظاهــر. ــع	مــن	مديري ضواحــي	أرب

12 إبريــل / نيســان:	أشــارت	تقاريــر	إلــى	ســيطرة	القــوات	املتحالفــة	مــع	الحكومــة	اليمنية	 •
املعتــرف	بهــا	دوليــا	ىلع	مواقــع	ىلع	طــول	الحــدود	بيــن	البيضــاء	ومــأرب	كان	يســيطر	

عليهــا	ســابقا	املقاتلــون	الحوثيــون،	كمنطقتــي	قانيــة	وردمــان.

15 إبريــل / نيســان: ســيطرت	قــوات	تابعــة	للحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بها	دوليــا	ىلع	مدينة	 •
ــو	صــح	أن	يقطــع	 ــك	ل ــي	محافظــة	صعــدة.	ومــن	شــأن	ذل ــة	الظاهــر	غرب املالحيــظ	بمديري
خطــوط	إمــداد	الحوثــي	الواصلــة	بيــن	مدينــة	صعــدة	ومدينــة	حــرض	يف	محافظــة	حجــة.
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ــة	 • ــة	الدولي ــة	للجن ــيارة	تابع ــون	س ــلحون	مجهول ــتهدف	مس ــان:	اس ــل / نيس 21 إبري
ــود،	 ــا	لح ــويف	حن ــز.	وت ــة	تع ــاب	يف	محافظ ــة	وادي	الضب ــر	يف	منطق ــب	األحم للصلي
وهــو	مواطــن	لبنانــي	يــرأس	برنامــج	االحتجــاز	)املعتقليــن(	الــذي	تديــره	اللجنــة	الدوليــة	
يف	اليمــن،	يف	املستشــفى	نتيجــة	لجروحــه	التــي	أصيــب	بهــا	خــالل	الهجــوم.	ووفقــا	
ملصــادر	مركــز	صنعــاء،	وقــع	الهجــوم	بالقــرب	مــن	نقطــة	تفتيــش	للشــرطة	العســكرية	
ــى	 ــروا	إل ــن	ف ــل	أن	املهاجمي ــر.	وقي ــابع	عش ــي	الس ــواء	امليكانيك ــن	الل ــة	م ىلع	مقرب

ــو	العبــاس. ــب	أب املناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	كتائ

23 و24 إبريــل / نيســان: اشــتبك	مقاتلــون	تابعــون	لحــزب	اإلصــالح	مــن	اللــواء	22	مــدرع	 •
ــة	 ــة	تحــت	مظل ــو	العبــاس	العامل ــادة	صــادق	ســرحان،	مــع	مقاتليــن	مــن	كتائــب	أب بقي
ــدر	 ــد	أن	أص ــتباكات	بع ــت	االش ــد	وقع ــادي.	وق ــان	الحم ــادة	عدن ــدرع	بقي ــواء	35	م الل
محافــظ	أمــن	تعــز	أميــن	أحمــد	محمــود	توجيهــات	إلــى	جميــع	امليليشــيات	املناهضــة	
للحوثييــن	والجنــود	مــن	مختلــف	األلويــة	العســكرية	يف	تعــز	بإخــالء	املبانــي	الحكوميــة	

مــن	عناصرهــا	وتســليمها	للســلطات	الحكوميــة.

27 إبريــل / نيســان:	أفــادت	وســائل	إعــالم	محليــة	بمقتــل	عنصريــن	بارزيــن	يف	تنظيــم	 •
ــة	 ــك	العامل ــالح	–	كتل ــبين	لإلص ــن	املنتس ــن	املقاتلي ــتباكات	بي ــالل	االش ــدة	خ القاع
تحــت	اللــواء	22	مــدرع	الــذي	يقــوده	صــادق	ســرحان،	ومقاتليــن	مــن	كتائــب	أبــو	العبــاس	
املدعومــة	إماراتيــا	–	همــا	أبــو	خالــد	الصنعانــي،	نائــب	قائــد	تنظيــم	القاعــدة	يف	تعــز،	
ــد	 ــات	ض ــذ	هجم ــال	تنف ــة	اغتي ــن	خلي ــؤول	ع ــه	مس ــل	أن ــي،	وقي ــى	الحيم ومصطف
الجنــود	واملدنييــن	يف	تعــز.	وذكــرت	مصــادر	محليــة	يف	تعــز	أن	مقاتلــي	القاعــدة	كانــوا	
يقاتلــون	مــع	ميليشــيات	أبــو	العبــاس،	يف	حيــن	يقاتــل	متشــددون	آخــرون	إلــى	جانــب	

القــوات	املرتبطــة	بحــزب	اإلصــالح.

التطورات	االقتصادية

محافظ	البنك	املركزي	اليمني	يكثف	جهوده	إلعادة	إحياء	القطاع	البنكي	
واملالي

التقــى	محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	محمــد	زمــام	مــع	محافــظ	البنــك	املركــزي	املصــري	
ــول	 ــاورات	ح ــراء	مش ــدف	إج ــك	به ــرة،	وذل ــان	يف	القاه ــل	/	نيس ــوم	2	إبري ــن،	ي ــارق	حس ط
ــا	أشــارت	نشــرة	اليمــن	يف	األمــم	 ــك،	وكم ــة.	)ومــع	ذل ــة	األجنبي ــة	بالعمل الســندات	الحكومي
املتحــدة	لشــهر	مــارس	/	آذار	2018،	ال	يحتمــل	وجــود	رغبــة	كبيــرة	لــدى	أســواق	الديــن	العامليــة	
ــك	 يف	ســندات	تصدرهــا	اليمــن	بالعمــالت	األجنبيــة،	حتــى	مــع	أســعار	فائــدة	مواتيــة(.	كذل
ناقــش	محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	مــع	نظيــره	املصــري	مســألة	إشــراف	القطــاع	املالــي،	
ــادة	 ــة	يف	إطــار	مشــروع	الدعــم	املؤسســي	وإع ــة	املؤتمت ــج	الرقاب ــب	وبرام ــر	التدري ــا	عب إم

اإلعمــار	املتعــدد	املانحيــن،	أو	مــن	خــالل	التعــاون	الثنائــي.

ويف	11	إبريــل	/	نيســان،	زار	زمــام	مقــر	البنــك	املركــزي	اليمنــي	بعــدن	للمــرة	األولــى	منــذ	تعيينــه	
محافظــا	للبنــك	يف	فبرايــر	/	شــباط	2018.	ووفقــا	ملصــادر	القطــاع	البنكــي	يف	عــدن،	كانــت	الزيارة	
ــة	تدعمهــا	الســعودية	الســتعادة	قــدرات	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	يف	أعقــاب	 جــزءًا	مــن	حمل
مــا	أشــارت	إليــه	وســائل	اإلعــالم	يف	مــارس	/	آذار	بــأن	الحكومــة	تخطــط	لنقــل	البنــك	املركــزي	

اليمنــي	إلــى	العاصمــة	األردنيــة	عمــان.	وقــد	نفــى	زمــام	هــذه	االدعــاءات	يف	ذلــك	الوقــت.
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أثنــاء	وجــوده	يف	عــدن،	عقــد	زمــام	اجتماعــات	مــع	مجلــس	إدارة	البنــك	املركــزي	وممثلــي	
ــة	وغــرف	التجــارة	والصناعــة،	ومؤسســات	صــرف	العمــالت	والقطــاع	الخــاص	 ــوك	التجاري البن
ملناقشــة	خطــط	اســتعادة	الوظائــف	األساســية	للبنــك	املركــزي.	ويف	11	إبريــل	/	نيســان،	أعلــن	
زمــام	أن	الوديعــة	الســعودية	التــي	تبلــغ	قيمتهــا	2	مليــار	دوالر،	والتــي	تــم	التعهــد	بتقديمهــا	
كمســاعدة	للبنــك	املركــزي،	أصبحــت	متاحــة	اآلن	يف	حســابات	البنــك	املركــزي	اليمنــي.	وقــال	
ــد	 ــر	تزوي ــواردات	األساســية	مــن	الســلع	عب ــا	لدعــم	ال املحافــظ	أن	األمــوال	ستســتخدم	جزئي
املســتوردين	بالعملــة	األجنبيــة	بأســعار	مناســبة	لشــراء	القمــح	واألرز	والســكر	والحليــب	وزيــت	
ــن	 ــل،	ســيطلب	م ــن	هــذا	العــام.	ويف	املقاب ــران	م ــو	/	حزي ــن	يوني ــداء	م ــك	ابت ــام،	وذل الطع
التجــار	إيــداع	أمــوال	معادلــة	بالريــال	اليمنــي	يف	البنــوك	املحليــة	لتعزيــز	الســيولة	يف	النظام	

البنكــي	الرســمي.

ــالزم	 ــاش	ال ــر	اإلنع ــة	وتوفي ــيولة	النقدي ــوط	الس ــف	ضغ ــرى	لتخفي ــود	األخ ــار	الجه ويف	إط
للقطــاع	البنكــي	يف	اليمــن،	وافــق	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	13	إبريــل	/	نيســان	ىلع	العودة	
إلــى	نظــام	اســتخدام	الشــيكات	لتحصيــل	إيــرادات	الدولــة،	وهــي	خطــوة	مــن	شــأنها	تمكيــن	
مالكــي	الحســابات	مــن	اســتخدام	أرصدتهــم	البنكيــة	التجاريــة	لهــذه	املدفوعــات.	يف	املقابل	
يطلــب	مــن	التجــار	إيــداع	أمــوال	معادلــة	يف	البنــوك	املحليــة	بــاألوراق	املاليــة	اليمنيــة،	مــرة	

أخــرى	لتعزيــز	الســيولة	املحليــة	يف	النظــام	البنكــي	الرســمي.

كمــا	أعلــن	زمــام	عــن	إعــادة	فتــح	حســابات	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	البنــك	االحتياطــي	
ــود	 ــع	القي ــه	لرف ــن	حملت ــزء	م ــك	كج ــان،	وذل ــي	يف	عم ــك	العرب ــي	والبن ــي	األمريك الفيدرال
العامليــة	املفروضــة	ىلع	القطــاع	املالــي	يف	اليمــن	خــالل	األشــهر	الثالثــة	املقبلــة.	ومنــذ	
تعيينــه	يف	فبرايــر	/	شــباط	مــن	هــذا	العــام،	عقــد	املحافــظ	زمــام	عــدة	اجتماعات	حــول	هذا	
األمــر	مــع	البنــك	الدولــي	وصنــدوق	النقــد	الدولــي.	ومــن	املتوقــع	أن	تلعب	هــذه	التحــركات	دورًا	
هامــا	يف	اســتعادة	الثقــة	وإعــادة	توجيــه	الــدورة	النقديــة	بعيــدًا	عن	الســوق	الســوداء	والعودة	
إلــى	النظــام	البنكــي	واالقتصــاد	الرســمي،	األمــر	الــذي	يرجــح	أن	يســمح	للبنــك	املركــزي	اليمني	

بتحســين	قيمــة	الريــال	اليمنــي	بشــكل	أفضــل	وبالتالــي	حمايــة	القــوة	الشــرائية	لليمنييــن.

وكجــزء	مــن	سلســلة	االجتماعــات	املتعــددة	املراحــل	هــذه،	اجتمــع	محافــظ	البنــك	املركــزي	
ــف	 ــم	تكلي ــد	ت ــل	/	نيســان.	وق ــي	يف	29	إبري ــد	الدول ــدوق	النق ــي	لصن ــم	الفن ــرة	الدع بدائ
ــاء	 ــع	أنح ــه	يف	جمي ــزي	وفروع ــك	املرك ــر	البن ــة	يف	مق ــدرات	التقني ــرة	بتشــخيص	الق الدائ
البــالد	كجــزء	مــن	مشــروع	تطويــر	البنيــة	التحتيــة	املاليــة	الــذي	يدعمــه	البنــك	الدولــي،	والــذي	

كان	قــد	جــرى	تعليقــه	بعــد	تصعيــد	الصــراع	أواخــر	عــام	2016.

يف	11	إبريــل	/	نيســان،	أطلقــت	حكومــة	هــادي	بدعــم	مالــي	مــن	الســعودية	مشــروعا	إلعــادة	
تأهيــل	شــبكة	الطــرق	بيــن	محافظتــي	لحــج	والضالــع.	سيســمح	املشــروع	بمواصــالت	أفضــل	

بيــن	عــدن	واملناطــق	الشــمالية،	ممــا	يســهل	نقــل	البضائــع	الضروريــة.

التطورات	االقتصادية	يف	مناطق	سيطرة	الحوثيين

خــالل	شــهر	إبريــل	/	نيســان،	اســتمرت	أزمــة	الســيولة	النقديــة	ومرتبــات	القطــاع	العــام	يف	
املناطــق	الشــمالية	يف	اليمــن	الخاضعــة	لســيطرة	الحوثييــن.	اإلجــراء	املأمــول	منــه	تخفيــف	
ــم	إطالقــه	يف	 ــذي	ت ــال	اإللكترونــي	والشــراء	املحمــول	ال حــدة	الضغــط	–	وهــو	مشــروع	الري
مــارس	/	آذار	مــن	هــذا	العــام	–	مــا	يــزال	يف	الفتــرة	التجريبيــة،	حيــث	تشــير	املصــادر	املشــاركة	
يف	املشــروع	إلــى	أنــه	قــد	يطلــق	النظــام	لالســتخدام	ىلع	نطــاق	أوســع	يف	مايــو	/	أيــار.	كما	
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اســتمر	نقــص	غــاز	الطهــي	املنزلــي،	حيــث	بلــغ	ســعر	تــداول	أســطوانات	الغــاز	يف	الســوق	
الســوداء	أكثــر	مــن	3	آالف	ريــال	لألســطوانة،	أي	الســعر	الثابــت	الــذي	وضعتــه	الســلطات	الحوثية	
يف	فبرايــر	/	شــباط	املاضــي	–	وهــي	الخطــوة	التــي	أدت	إلــى	تفاقــم	النقــص	بشــكل	كبيــر.

ــالل	 ــام	خ ــاع	الع ــات	القط ــة	ملرتب ــة	أو	جزئي ــات	كامل ــي	أي	دفع ــة	الحوث ــدم	حكوم ــم	تق ول
ــل	/	 ــه	يف	إبري ــم	إطالق ــذي	ت ــج	القســائم	ال ــن	برنام ــدًا	وال	ضم ــل	/	نيســان،	ال	نق شــهر	إبري
نيســان	2017.	وقــال	مصــدر	مالــي	مقيــم	يف	صنعــاء	ملركــز	صنعــاء	أنــه	مــع	نهايــة	إبريــل	/	
نيســان	أمــرت	الســلطات	الحوثيــة	فــرع	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	صنعــاء	بعــدم	الســماح	
موقتــا	للســحوبات	النقديــة	مــن	حســابات	ميزانيــة	الــوكاالت	الحكوميــة.	كان	الهــدف	مــن	ذلــك	
تمكيــن	البنــك	املركــزي	اليمنــي	مــن	تجميــع	الســيولة	النقديــة	الالزمــة	لدفــع	مرتــب	نصــف	

شــهر	واحــد	للموظفيــن	يف	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	الحوثــي.

ــداول	األوراق	 ــع	ت ــا	ملن ــة	حملته ــلطات	الحوثي ــت	الس ــان،	واصل ــل	/	نيس ــهر	إبري ــالل	ش وخ
املاليــة	مــن	فئــة	500	ريــال	يمنــي	و1,000	ريــال	التــي	أصدرهــا	فــرع	البنــك	املركــزي	بعــدن	
يف	مناطــق	الشــمال،	حيــث	أصــدرت	تعليمــات	للبنــوك	وصــرايف	العمــالت	والشــركات	لرفــض	

هــذا	النــوع	مــن	العمــالت.

يف	أوائــل	إبريــل	/	نيســان،	توجــه	البنــك	املركــزي	بصنعــاء	نحــو	تعزيــز	االمتثــال	وبنى	اإلشــراف	
ىلع	صــرايف	العمــالت	األجنبيــة.	وقــال	البنــك	املركــزي	إن	هــذه	الشــركات	ســتصبح	مطالبــة	
بوضــع	إجــراءات	تدقيــق	رســمية	ورفــع	تقاريــر	إلــى	البنــك	املركــزي.	وقــال	مصــدر	يف	القطــاع	
البنكــي	بصنعــاء	أن	البنــك	املركــزي	اليمنــي	بصنعــاء	يخطــط	أيضــا	إلنشــاء	نظــام	إلكترونــي	
لتســجيل	البيانــات	لشــركات	الصــرف	األجنبــي	لتمكيــن	البنــك	املركــزي	مــن	تحقيــق	مهمــات	

اإلشــراف	والحــد	مــن	ضغــوط	الطلــب	ىلع	العمــالت	الصعبــة.

التطورات	اإلنسانية

مسؤولون	سعوديون	ويمنيون	ينشرون	معلومات	غير	دقيقة	حول	مرفأ	
الحديدة

يف	21	إبريــل	/	نيســان	زعــم	الســفير	الســعودي	يف	اليمــن	محمــد	الجابــر	أنــه	جــرى	منــع	19 
ســفينة	نفطيــة	متجهــة	إلــى	مينــاء	الحديــدة	مــن	دخــول	املينــاء	واحتجازهــا	ملــدة	26	يومــا	
كرهائــن	لــدى	قــوات	الحوثــي.	وقــدم	الســفير	الجابــر	ىلع	تويتــر	قائمــة	بالســفن	املزعومــة.	
ويف	رســالة	)S/2018/386(	إلــى	رئيــس	مجلــس	األمــن	بعــد	يوميــن،	قــدم	املمثل	الدائــم	لليمن	
لــدى	األمــم	املتحــدة	قائمــة	مماثلــة	لدعــم	مزاعــم	الســفير	الجابــر،	مشــيرًا	إلــى	أن	الحادثــة	
تثبــت	“أن	ميليشــيات	الحوثييــن	غيــر	مســؤولة	وغيــر	مؤهلــة	لتشــغيل	مينــاء	بهــذه	األهميــة”،	
ومــن	هنــا	شــدد	ىلع	“الحاجــة	امللحــة	إلشــراف	األمــم	املتحــدة	ىلع	مينــاء	الحديــدة	لضمــان	
وصــول	الســلع	يف	الوقــت	املناســب	وبصــورة	محايــدة	وبــدون	عراقيــل	بمــا	يخفــف	املعانــاة	
اإلنســانية	للشــعب	اليمنــي”.	ويف	نفــس	اليــوم،	أصــدرت	الســفارة	الســعودية	يف	واشــنطن	

بيانــا	صحفيــا	يدعــم	هــذه	الروايــة.

ومــع	ذلــك،	ســرعان	مــا	تــم	دحــض	هــذا	االدعــاء	مــن	قبــل	مشــروع	الشــفافية	البحريــة	الــذي	
يتخــذ	مــن	الســويد	مقــرًا	لــه	TankerTrackers.com،	باإلضافــة	إلــى	شــركة	شــحن	تديــر	أربــع	
مــن	أصــل	19	ســفينة	محتجــزة.	ويف	اليــوم	نفســه	الــذي	نشــر	فيــه	الســفير	الجابــر	تغريدتــه،	
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ــة	لـــ18	ســفينة	عرفهــا	بأنهــا	هــي	 ــار	صناعي نشــر	مشــروع	TankerTracker.com	صــور	أقم
الســفن	املعنيــة.	وقــد	ذكــر	ســمير	مدنــي،	الشــريك	املؤســس	ورئيــس	العالقــات	العامــة	يف	
TankerTrackers.com،	يف	حديــث	إلــى	بابلــك	راديــو	إنترناشــنل	أنــه	بحســب	صــور	األقمــار	
ــاء	...	لقــد	 ــى	املين ــا	مــن	الدخــول	إل ــر	أي	ســفن	محاصــرة	أو	ممنوعــة	فعلي ــم	ن ــة	“ل الصناعي
ــن	 ــل	م ــة	املــرور:	ســفن	تنتق ــن	حرك ــر	م ــرى	الكثي ــأ.	واآلن	ن ــا	ىلع	املرف ــت	ترســو	بحاله كان
املرفــأ	إلــى	املينــاء	لتســليم	الشــحنة،	ثــم	تغــادر	املينــاء.”	ومــن	هــذه	األدلــة	خلــص	مدنــي	
إلــى	أن	“كل	شــيء	يبــدو	عاديــا	...	يبــدو	املشــهد	وكأنــك	يف	هيوســتن	قــرب	جالفســتون	يف	

هــذا	الوقــت	مــن	العــام،	وإن	ىلع	نطــاق	أصغــر”.

وتديــر	شــركة	الشــحن	يوروتانــك	التــي	تتخــذ	مــن	أثينــا	مقــرًا	لهــا	أربعــا	مــن	الســفن	املدرجــة	
ــس،	 ــاس	باباداكي ــب	مين ــرح	النقي ــان،	ص ــل	/	نيس ــر.	ويف	24	إبري ــفير	الجاب ــة	الس ىلع	قائم
ــم	 ــم	مزاع ــيء	يدع ــن	أي	ش ــغ	ع ــم	تبل ــفنهم	ل ــأن	س ــك،	ب ــم	يوروتان ــمي	باس ــق	الرس الناط
الجابــر،	مشــيرًا	إلــى	أن	“هنــاك	اكتظاظــا	يف	املينــاء،	لكــن	وقــت	االنتظــار	أمــرا	عاديــا	يف	مينــاء	
الحديــدة”.	وكانــت	إحــدى	ســفن	الشــركة	املدرجــة	ىلع	قائمــة	الســفير	الســعودي	قــد	قامــت	
بالفعــل	بتفريــغ	حمولتهــا،	يف	حيــن	تنتظــر	الســفن	الثــالث	األخــرى	توجيهــات	مــن	ســلطات	

املينــاء	لتفريــغ	حمولتهــا.

ــد	تركــي	 ــف	العســكري	الســعودي،	العقي ــوم	نفســه،	ادعــى	املتحــدث	باســم	التحال ويف	الي
املالكــي،	يف	مؤتمــر	صحفــي	يف	الريــاض	أن	قــوات	الحوثييــن	تمنــع	40	ســفينة	إغاثــة	مــن	
دخــول	مينــاء	الحديــدة.	ومــع	ذلــك،	أفــاد	متحــدث	باســم	منظمــة	“أنقــذوا	األطفــال”،	والذيــن	
ــدادات	 ــع	إلم ــه	“أي	من ــم	تواج ــة	ل ــونال،	أن	املنظم ــو	إنترناش ــك	رادي ــى	بابل ــا	إل ــوا	أيض تحدث
املســاعدات	الخاصــة	بنــا	مــن	الدخــول	عبــر	الحديــدة	مؤخــرًا	حســب	علمنــا،	وال	واجــه	ذلــك	أي	

مــن	املنظمــات	الدوليــة	أخــرى”.

تراجع	واردات	الغذاء	والوقود

ويف	إبريــل	/	نيســان،	انخفضــت	واردات	األغذيــة	والوقــود	التجاريــة	العابــرة	مــن	خــالل	آليــة	
التحقــق	والتفتيــش	التابعــة	لألمــم	املتحــدة	بنســبة	%22	و%12،	ىلع	الترتيــب،	مقارنــة	بأرقام	
ــات	النقــل	للشــهر	الخامــس	ىلع	 ــة	يف	حاوي ــغ	أي	حمول ــم	تفري ــم	يت ــارس،	ول شــهر	آذار	/	م
ــات	آليــة	 ــة	عملي ــة	هــو	األدنــى	منــذ	بداي ــة	التجاري ــواردات	الغذائي ــي.	وكان	مســتوى	ال التوال
ــات	الشــهرية	 ــل	نصــف	االحتياج ــا	يمث ــو	م ــوز	2016،	وه ــو	/	تم ــش	يف	يولي ــق	والتفتي التحق
لليمــن،	يف	حيــن	بلغــت	واردات	الوقــود	%27	مــن	املتطلبــات	الشــهرية؛	ومنــذ	نوفمبــر	2017 

ــواردات	الشــهرية	%21	مــن	املتطلبــات	الوطنيــة. بلــغ	متوســط	ال

ــب	 ــن	جان ــد	م ــردد	املتزاي ــو	الت ــة	ه ــواردات	التجاري ــع	ال ــية	لتراج ــباب	الرئيس ــن	األس ــن	بي م
شــركات	النقــل	البحــري	مــن	دخــول	امليــاه	اإلقليميــة	اليمنيــة،	بحســب	منســق	األمــم	املتحــدة	
ــل	/	نيســان	 ــى	مجلــس	األمــن	يف	17	إبري ــه	إل للشــؤون	اإلنســانية	مــارك	لوكــوك	خــالل	بيان
)انظــر	أعــاله	“يف	األمــم	املتحــدة”(.	وبعــد	تخليــص	آليــة	التحقــق	والتفتيــش	لســفينة	مــن	
الســفن،	يقــوم	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	بتنفيــذ	عمليــة	تخليــص	خاصــة	بــه	
ىلع	متــن	ســفن	الشــحن	قبــل	أن	يتــاح	لهــا	تفريــغ	حمولتهــا	يف	مرافــئ	الحديــدة	والصليــف،	
علمــا	أن	وكاالت	األمــم	املتحــدة	واملنظمــات	اإلنســانية	أدانــت	التحالــف	بشــكل	منتظــم	لفرضه	
تأخيــرات	مفرطــة	ال	داعــي	لهــا.	وعــادة	مــا	تواجــه	الســفن	املتوجهــة	إلــى	موانــئ	الحديــدة	
ــف	بعــض	 ــا	يشــمل	تل ــة،	بم ــات	الشــركات	املعني ــن	نفق ــد	م ــرة	تزي ــرات	كبي ــف	تأخي والصلي

املــواد،	مثــل	الغــذاء،	قبــل	إفراغهــا.
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ويف	24	إبريــل	/	نيســان،	أفــادت	آليــة	التحقــق	والتفتيــش	أن	أربــع	ســفن	تقــوم	حاليــا	بتفريــغ	
ــص	28  ــرى	تخلي ــن	ج ــف،	يف	حي ــاء	الصلي ــفن	يف	مين ــدة،	وال	س ــاء	الحدي ــا	يف	مين حمولته
ســفينة	مــن	قبــل	اآلليــة،	حصلــت	17	منهــا	ىلع	إذن	التحالــف	لدخــول	منطقــة	املرفــأ.	ومــا	

زالــت	الســفن	الـــ11	املتبقيــة	التــي	أخلتهــا	اآلليــة	األمميــة	يف	انتظــار	موافقــة	التحالــف.

قيود	ىلع	الوصول	اإلنساني

اســتمرت	عرقلــة	وصــول	املســاعدات	والحركــة	اإلنســانية	داخــل	اليمــن	إلــى	حــد	كبيــر	طــوال	
شــهر	إبريــل	/	نيســان،	وذكــرت	القيــود	اإلداريــة	بشــكل	متكــرر	كأحــد	أبــرز	أســباب	هــذه	العرقلة	

)انظــر	أعــاله	“يف	األمــم	املتحــدة”(.	

يف	3	إبريــل	/	نيســان،	أفــاد	مكتــب	األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	)أوتشــا(	أن	
أكثــر	مــن	9.2	مليــون	شــخص	متواجــدون	يف	“مناطــق	ذات	قيــود	وصــول	عاليــة	أو	متوســطة،”	
مقارنــة	بـــ8.9	مليــون	يف	أغســطس	/	آب	2017.	ومــن	بيــن	هــؤالء	الـــ9.2	مليــون،	يتواجــد	1.2 

مليــون	“يف	أشــد	املناطــق	الصعبــة	الوصــول	يف	اليمــن”.

يف	5	إبريــل	/	نيســان،	أصــدر	مكتــب	تنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	خرائــط	توضح	درجــة	صعوبة	
الوصــول	يف	كل	مــن	املديريــات	اليمنيــة	مــن	وجهــة	نظــر	العامليــن	يف	مجــال	املســاعدات	
اإلنســانية	)تــم	توفيــر	الخرائــط	ملحــور	عــدن،	ومحــور	الحديــدة،	ومحــور	إب،	ومحــور	صعــدة،	
ومحــور	صنعــاء(.	وشــملت	املناطــق	التــي	يصعــب	الوصــول	إليهــا	مناطــق	شــمال	غربــي	اليمــن	
يف	محافظــة	حجــة	الواقعــة	ىلع	الحــدود	مــع	الســعودية	ىلع	طــول	ســاحل	البحــر	األحمــر	
ــة	 ــا	واجهــت	غالبي ــدة	وتعــز	ومعظــم	محافظــة	الجــوف.	كم ــي	الحدي ــوب	محافظت ــن	جن بي
املناطــق	التــي	يصعــب	الوصــول	إليهــا	–	باســتثناء	محافظــة	الجــوف	–	مســتوى	مرتفعــا	مــن	
ــة	الرابعــة	مــن	تصنيــف	طــور	األمــن	الغذائــي	 ــى	املرحل ــت	إل انعــدام	األمــن	الغذائــي،	ووصل
ــه	 ــف	ىلع	أن ــذي	يصن ــم	5	ال ــف	رق ــن	التصني ــدة	م ــوة	واح ــد	خط ــل	)IPC(،	ىلع	بع املتكام

مجاعــة.

ــول	 ــر	/	شــباط	وســبتمبر	/	أيل ــن	فبراي ــرة	بي ــي	يف	الفت ــن	الغذائ ــات	األم ــث	توقع يف	تحدي
ــا	 ــه	“بينم ــارس	/	آذار	أن ــر	م ــات	يف	أواخ ــر	باملجاع ــذار	املبك ــت	شــبكة	نظــام	اإلن 2018،	أعلن
بــدأت	األســر	األكثــر	تضــررًا	تســتنفد	قدرتهــا	ىلع	التكيــف،	قــد	يبــدأ	الســكان	بالوصــول	إلــى	
ــة.	 ــات	إضافي ــة	عــدم	حصــول	اضطراب ــى	يف	حال ــف	5(	حت ــة	التصني ــة”	)مرحل ــة	الكارث مرحل
ويف	أســوأ	الســيناريوهات،	قــد	يــؤدي	االنخفــاض	الكبيــر	يف	الــواردات	التجاريــة	إلــى	مــا	دون	
املســتويات	املطلوبــة،	والنــزاع	الــذي	يحــول	بيــن	الســكان	والتجــارة	واملســاعدات	اإلنســانية	
ــة	رقــم	5	مــن	 ــى	حــد	املجاعــة	)املرحل ــي	إل ــج	األمــن	الغذائ ــى	دفــع	نتائ ــة،	إل ــرة	طويل لفت

تصنيــف	طــور	األمــن	الغذائــي(.

تطورات	إنسانية	أخرى	باختصار

2 إبريــل / نيســان:	أصــدرت	منظمــة	األمــم	املتحــدة	لألغذيــة	والزراعــة	)الفــاو(	خطتهــا	 •
لالســتجابة	للطــوارئ	يف	اليمــن	لعــام	2018.	وأشــارت	منظمــة	الفــاو	إلــى	أن	حوالــي	70% 
ــة	يف	 ــر	العامل ــن	األس ــة	وأن	%85	م ــق	الريفي ــون	يف	املناط ــن	يعيش ــكان	اليم ــن	س م
ــم	زراعــي	 ــى	دع ــة	ماســة	إل ــا	“بحاج ــا	مصــدر	رزق	أساســي	له ــي	تعتبره ــة	والت الزراع

طــارئ”	بســبب	انقطــاع	مســتلزمات	مثــل	البــذور	واألســمدة	والوقــود	للــري.
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3 إبريــل / نيســان: دعمــا	لخطة	االســتجابة	اإلنســانية	لليمــن	)YHRP(	لعام	2018،	شــاركت	 •
األمــم	املتحــدة	والســويد	وسويســرا	يف	اســتضافة	حــدث	تبرعــات	رفيــع	املســتوى	يف	
قصــر	األمــم	املتحــدة	بجنيــف.	وقــد	تعهــدت	40	دولــة	ومنظمــة	بتقديــم	تبرعــات	بلــغ	
ــغ	 ــي	تبل ــل	الت ــات	التموي ــن	متطلب ــادل	%68	م ــا	يع ــار	دوالر،	أي	م ــا	2.01	ملي مجموعه

قيمتهــا	2.96	مليــار	دوالر.

3 إبريــل / نيســان:	أطلقــت	قــوات	الحوثييــن	النــار	ىلع	ناقلــة	نفــط	ســعودية	تمــر	عبــر	 •
ــة.	ووصــف	 ــة	ألضــرار	طفيف ــد	تعرضــت	الناقل ــدة.	وق ــاء	الحدي ــرب	مين ــر،	غ ــر	األحم البح
وزيــر	الطاقــة	الســعودي	خالــد	الفالــح	الحــادث	بأنــه	“محاولــة	يائســة	لتقويــض	وتعطيــل	

التجــارة	البحريــة	الدوليــة”.

5 إبريــل / نيســان: أصــدرت	شــركة	التأميــن	البحــري	الرائــدة	غــارد	تحديثــا	ألحــد	العمــالء	 •
يقــول	إن	هجــوم	الحوثــي	ىلع	ناقلــة	النفــط	الســعودية	قبــل	يوميــن	“لــم	يؤثــر	ىلع	

تدفــق	الســفن	يف	املنطقــة	أو	ىلع	حالــة	عمــل	املوانــئ	اليمنيــة”.

9 إبريــل / نيســان:	أفــادت	األوتشــا	أن	الشــركاء	يف	املجــال	اإلنســاني	كانــوا	يخططــون	 •
إلجــراء	تطعيــم	ضــد	الحصبــة	وحملــة	رش	ملكافحــة	املالريــا	يف	الحديــدة،	نظــرًا	لألعداد	
املتزايــدة	مــن	الحــاالت	املشــتبه	بإصابتهــا	يف	جميــع	أنحــاء	املحافظــة.	فبيــن	1	ينايــر	
/	كانــون	الثانــي	و31	مــارس	/	آذار،	تــم	توثيــق	131	حالــة	اشــتباه	بالحصبــة	يف	الحديــدة،	
بمــا	يف	ذلــك	حالتــي	وفــاة.	وقــد	ازدادت	مؤخــرًا	حــاالت	املالريــا	املتوطنــة	يف	ســاحل	

اليمــن	املطــل	ىلع	البحــر	األحمــر	يف	مديريتــي	اللحيــة	والزهــرة.

14 إبريــل / نيســان:	أفــادت	منظمــة	الصحــة	العامليــة	والحكومــة	اليمنيــة	أن	1,584	حالــة	 •
يشــتبه	بإصابتهــا	بالدفتيريــا،	بمــا	يف	ذلــك	85	حالــة	وفــاة،	وذلــك	يف	195	مديريــة	يف	
20	محافظــة،	أبرزهــا	يف	محافظتــي	إب	وصنعــاء.	مثــل	األطفــال	دون	ســن	الخامســة	38% 
مــن	حــاالت	الوفيــات.	واعتبــارًا	مــن	14	إبريــل	/	نيســان،	كانــت	منظمــة	الصحــة	العامليــة	
قــد	وثقــت	مــا	يقــرب	مــن	1.09	مليــون	حالــة	مــن	حــاالت	الكوليــرا	املشــتبه	فيهــا	منــذ	
ــهر	 ــاة.	ويف	الش ــة	وف ــك	2,274	حال ــا	يف	ذل ــي،	بم ــام	املاض ــن	الع ــان	م ــل	/	نيس إبري
املاضــي،	أبلغــت	ســلطات	الحوثييــن	بصنعــاء	منظمــة	الصحــة	العامليــة	رفضهــا	لخطــة	

األخيــرة	تنفيــذ	حملــة	تطعيــم	ضــد	الكوليــرا.

ــا	 • ــي	دمره ــة	الت ــدادات	اإلغاث ــي	أن	إم ــذاء	العامل ــج	الغ ــاد	برنام ــان:	أف ــل / نيس 16 إبري
حريــق	يف	أربعــة	مســتودعات	يف	مينــاء	الحديــدة	يف	31	مــارس	/	آذار	كانــت	مخصصــة	
لـــ1.8	مليــون	مســتفيد،	حيــث	قــدرت	الخســائر	بنحــو	5	مالييــن	دوالر.	ويف	اليــوم	نفســه،	
ــي	يف	 ــة	العامل ــج	األغذي ــة	لبرنام ــة	تابع ــن	متنقل ــدة	تخزي ــران	يف	وح ــتعلت	الني اش

ــرة. ــة	أضــرار	كبي ــدة،	دون	اإلبــالغ	عــن	أي ــة	الحدي مدين

16 إبريــل / نيســان:	أفــادت	األوتشــا	بأن	قســم	غســيل	الكلــى	يف	املستشــفى	الجمهوري	 •
بمدينــة	تعــز	قــد	يضطــر	قريبــا	إلــى	اإلغــالق	بســبب	نقــص	اإلمــدادات؛	حيــث	كان	قــد	
أغلــق	نظيــره	)مستشــفى	الثــورة	بتعــز(	ألســباب	مماثلــة.	يف	30	إبريــل	/	نيســان،	أضافت	
األوتشــا	أن	املستشــفى	الجمهــوري	بصنعــاء	يواجــه	التهديــد	نفســه.	يف	فبراير	/	شــباط،	
حــذرت	اللجنــة	الدوليــة	للصليــب	األحمــر	ومنظمــة	الصحــة	العامليــة	مــن	مكافحــة	مراكــز	
ــل،	 ــل	)لالطــالع	ىلع	التفاصي ــاء	والعم ــل	البق ــن	أج ــة	م ــة	املتبقي ــى	القليل ــالج	الكل ع

انظــر	نشــرة	اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	–	فبرايــر	/	شــباط	2018(.
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27 إبريــل / نيســان:	يف	واشــنطن،	وقــع	البنــك	الدولــي	ومكتــب	األمــم	املتحــدة	لخدمات	 •
املشــاريع	)UNOPS(	اتفاقــا	ملشــروع	طاقــة	شمســية	بقيمــة	50	مليــون	دوالر	ملــدة	ثــالث	
ســنوات	يهــدف	إلــى	تحســين	الوصــول	إلــى	الكهربــاء	لـــ1.4	مليــون	يمنــي	و400	مرفــق	
صحــي	و800	مدرســة.	وســيتم	تمويــل	املشــروع	مــن	قبــل	املؤسســة	الدوليــة	للتنميــة	
التابعــة	للبنــك	الدولــي	وســينفذه	مكتــب	األمــم	املتحــدة	لخدمــات	املشــاريع	بالتعــاون	

مــع	القطــاع	الخــاص	اليمنــي.

30 إبريــل / نيســان: قامــت	وكالــة	الهجــرة	التابعــة	لألمــم	املتحــدة	بإجــالء	76	مهاجــرًا	 •
إثيوبيــا	مــن	عــدن	إلــى	جيبوتــي	مــن	خــالل	برنامــج	العــودة	اإلنســانية	الطوعيــة.	يف	
وقــت	ســابق	مــن	الشــهر،	نظمــت	وكالــة	الهجــرة	ووكالة	األمــم	املتحــدة	لشــؤون	الالجئين	
برامــج	عــودة	طوعيــة	لـــ126	ثــم	141	الجــئ	صومالــي	يف	10	و23	إبريــل	/	نيســان	ىلع	

الترتيــب،	أجلتهمــا	مــن	عــدن	إلــى	بربــرة	يف	الصومــال.

30 إبريــل / نيســان: مــع	نهايــة	إبريــل	/	نيســان،	أفــادت	األوتشــا	أنــه	تــم	تمويــل	1.3	مليــار	 •
ــغ	 ــن	املبل ــادل	%45.5	م ــا	يع ــن	2018،	أي	م ــانية	لليم ــتجابة	اإلنس ــة	االس ــن	خط دوالر	م
املطلــوب.	وبذلــك	تبقــى	مبلــغ	710	مليــون	دوالر	مــن	مجمــوع	األمــوال	املتعهــد	بهــا	لــم	

يتــم	الوفــاء	بــه	بعــد.

30 إبريــل / نيســان: يف	تحديــث	إنســاني،	أثــارت	األوتشــا	املخاوف	بشــأن	ســالمة	حوالي	 •
4,000	مدنــي	يعيشــون	بالقــرب	مــن	الخطــوط	األماميــة	للحديــدة.	ومنــذ	تصاعــد	العنــف	
يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2017،	قامــت	األوتشــا	بتوثيــق	أكثــر	مــن	130,000	نــازح	حديثــا	
يف	محافظتــي	الحديــدة	وتعــز.	ومنــذ	ذلــك	الحيــن،	لجــأت	مــا	يقــرب	مــن	10,000	أســرة	
ــن	 ــع	وأبي ــج	والضال ــدن	ولح ــة	ع ــى	مالجــئ	يف	املحافظــات	الجنوبي ــا	إل ــة	حديث نازح
ــات	أخــرى	ىلع	الخطــوط	 ــا	أيضــا	يف	مديري ــن	داخلي ــا	ارتفــع	عــدد	النازحي وشــبوة.	كم
ــي	 ــدة،	والت ــة	صع ــر	يف	محافظ ــر	وغم ــداء	وقطاب ــع	وش ــاف	والبق ــل	كت ــة	مث األمامي

شــهدت	نــزوح	حوالــي	1,270	أســرة	يف	األشــهر	األخيــرة.

حقوق	اإلنسان	وجرائم	الحرب

غارات	التحالف	املكثفة	ضد	املدنيين	والبنى	التحتية	املدنية

يف	إبريــل	/	نيســان،	اســتهدفت	الغــارات	الجويــة	التــي	شــنها	التحالــف	العســكري	الســعودي	
ــار	وتعاظــم	 ــى	والدم ــدد	القتل ــاع	ع ــى	ارتف ــا	أدى	إل ــة،	م ــة	املدني ــة	التحتي ــن	والبني املدنيي
ــاف	للقصــف	يف	22  ــل	زف ــرض	حف ــع	تع ــة	الشــهر،	خاصــة	م ــع	نهاي ــة	م ــة	اإلعالمي التغطي

ــل	/	نيســان. إبري

ــل	 ــن	مقت ــدة	ع ــة	الحدي ــف	ىلع	مدين ــة	للتحال ــارة	جوي ــل	/	نيســان،	أســفرت	غ ويف	2	إبري
ــة	 ــر	اإلخباري ــن	)التقاري ــا	لشــؤون	الالجئي ــة	العلي ــا	للمفوضي ــاًل،	وفق ــا،	بينهــم	12	طف 16	مدني
ــرت	 ــارس	/	آذار	2018،	ذك ــهر	م ــدة	لش ــم	املتح ــن	يف	األم ــرة	اليم ــا	نش ــي	نقلته ــة،	الت األولي
خســائر	أقــل(.	وقــد	ضربــت	الغــارة	الجويــة	مجمعــا	يــؤوي	128	نازحــا	فــروا	مؤخــرًا	مــن	العمليــات	
القتاليــة	ىلع	الخطــوط	األماميــة	يف	املناطــق	املجــاورة.	وبعــد	مــرور	أســبوع،	ســقط	مــا	ال	
يقــل	عــن	15	شــخصا،	بينهــم	أطفــال،	جــراء	غــارة	جويــة	لقــوات	التحالــف	يف	منطقــة	دمنــة	

خديــر	يف	محافظــة	تعــز،	وفقــا	ملصــادر	قبليــة.	
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ــة	 ــة	املروي ــر	يف	مديري ــف	كادر	تصوي ــة	للتحال ــارة	جوي ــت	غ ــان،	أصاب ــل	/	نيس يف	12	إبري
بمحافظــة	الحديــدة،	حيــث	كان	يجــري	العمــل	ىلع	مسلســل	رمضانــي	لقنــاة	املســيرة	
التلفزيونيــة	التابعــة	للحوثــي	ىلع	أرض	كان	يملكهــا	الرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	اهلل	صالــح؛	
وتشــير	تقاريــر	مــن	املشــهد	إلــى	مقتــل	مصمــم	مشــاهد	املسلســل	واملديــر	املالــي	نتيجــة	
ــل	21  ــن	مقت ــف	ع ــرى	للتحال ــة	أخ ــارة	جوي ــفرت	غ ــان،	أس ــل	/	نيس ــم	يف	20	إبري ــة.	ث الضرب
شــخصا	حيــث	أصابــت	ســيارة	ركاب	يف	مديريــة	مــوزع	بمحافظــة	تعــز.	وأفــاد	ســكان	محليــون	

ــن	األهــداف	العســكرية. ــة	م أن	املنطقــة	خالي

وكان	الحــادث	الــذي	وقــع	الشــهر	املاضــي	وحظــي	بأكبــر	تغطيــة	إعالميــة	دوليــة	هــو	قيــام	
التحالــف	العســكري	الســعودي	بشــن	غــارات	جويــة	ىلع	حفــل	زفــاف	يف	مديريــة	بنــي	قيــس	
بمحافظــة	حجــة	يــوم	22	إبريــل	/	نيســان.	وأفــادت	مفوضيــة	األمــم	املتحــدة	لحقــوق	اإلنســان	
أن	الضربــات	أســفرت	عــن	مقتــل	19	شــخصا،	بمــن	فيهــم	العريــس،	وجــرح	حوالــي	50	آخريــن،	
أكثــر	مــن	نصفهــم	مــن	األطفــال.	وقــد	أقيــم	حفل	الزفــاف	يف	خيمــة	يف	قريــة	الراقــة،	دون	أن	
يكــون	هنــاك	أهــداف	عســكرية	ىلع	مقربــة	مــن	املــكان	عنــد	وقــوع	الضربــة	بحســب	ســكان	

. محليين

ــى	 ــة،	ودعــا	إل ــات	الجوي ــس	الضرب ــو	غوتيري ــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	أنطوني ــد	أدان	األمي وق
ــورة	 ــة	املذك ــات	الجوي ــن	الضرب ــد	ســؤالهم	ع ــال	وشــفاف”.	وعن ــريع	وفع ــق	س ــراء	تحقي “إج
ــر	 ــر	مــن	مــرة	أن	التقاري ــوا	أكث ــق،	وقال ــف	التعلي ــون	باســم	قــوات	التحال أعــاله،	رفــض	متحدث
أخــذت	“ىلع	محمــل	الجــد”	وســيجري	“التحقيــق	التــام”	فيهــا.	ويف	22	إبريــل	/	نيســان	أيضــا	
يف	حجــة،	أصابــت	غــارة	جويــة	أخــرى	لقــوات	التحالــف	منــزاًل	مدنيــا	يف	منطقــة	الحضوريــة	
بمديريــة	ميــدي،	مــا	أســفر	عــن	مقتــل	خمســة	مدنييــن	مــن	عائلــة	واحــدة،	بينهــم	ثالثــة	
أطفــال.	يف	أواخــر	إبريــل	/	نيســان،	تعرضــت	محطــة	وقــود	يف	مديريــة	عبــس	بمحافظــة	
حجــة	لضربــة	جويــة	أخــرى	أســفرت	عــن	مقتــل	20	شــخصا	وجــرح	30	آخريــن،	وفقــا	لألوتشــا.

ويف	منتصــف	إبريــل	/	نيســان،	أدت	الغــارات	الجويــة	إلــى	إلحــاق	املزيــد	مــن	الضــرر	بالبنيــة	
التحتيــة	للميــاه	يف	محافظــة	صعــدة،	فضــاًل	عــن	مدرســة	يف	مديريــة	رازح	يف	صعــدة.	وقــد	
خلــف	التدميــر	الكامــل	لنظــام	ميــاه	الحمــزات	يف	مديريــة	ســحار	7,500	مواطنــا	بــدون	ميــاه،	
يف	حيــن	تضــرر	بشــدة	نظــام	الطاقــة	الشمســية	القريــب.	كان	نظــام	امليــاه	قــد	تدمــر	بالفعــل	
يف	هجــوم	عــام	2015	وأعــاد	بنــاءه	صنــدوق	األمــم	املتحــدة	للطفولــة	عــام	2017،	والــذي	رد	
ىلع	الهجــوم	األخيــر	داعيــا	إلــى	حمايــة	البنيــة	التحتيــة	املدنيــة	بمــا	يتماشــى	مــع	القانــون	

اإلنســاني	الدولــي.

ــة	الناشــطة	يف	اليمــن	عــن	 ــد	مــن	املنظمــات	الدولي ــت	العدي ــل	/	نيســان،	أعرب يف	24	إبري
غضبهــا	مــن	العنــف	املكثــف	يف	البــالد	والهجمــات	ىلع	املدنييــن	والبنيــة	التحتيــة	املدنيــة.

السلطات	الحوثية	تفرض	عقوبة	اإلعدام

يف	25	و30	إبريــل	/	نيســان،	فرضــت	املحكمــة	الجزائيــة	بصنعــاء	عقوبــة	اإلعــدام	ىلع	
مجموعتيــن	إحداهمــا	مــن	ثمانيــة	أشــخاص	واألخــرى	مــن	ثالثــة	أشــخاص،	تراوحــت	تهمهــم	
ــم	 ــب	تنظي ــى	جان ــال	إل ــا،	والقت ــح	الســعودية	وحلفائه ــع/	والتجســس	لصال ــن	التعــاون	م بي

ــب. ــرب	ىلع	الترتي ــرة	الع ــدة	يف	جزي القاع
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يف	13	إبريــل	/	نيســان،	ســلط	تقريــر	ملنظمــة	العفــو	الدوليــة	الضــوء	ىلع	أول	حالــة	معروفــة	
لصــدور	حكــم	إعــدام	ىلع	امــرأة	يمنيــة،	وذلــك	كجــزء	ممــا	يســميه	التقريــر	“الحــرب	النفســية”	
ــو	 ــة	العف ــر	منظم ــل	تقري ــا	فّص ــن.	كم ــه	املفترضي ــد	معارضي ــون	ض ــنها	الحوثي ــي	يش الت
انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	التــي	ارتكبتهــا	قــوات	الحوثــي،	“بمــا	يف	ذلــك	االختفــاء	القســري	
والتعذيــب	وغيــره	مــن	ضــروب	ســوء	املعاملــة،	وأحــكام	اإلعــدام	يف	أعقــاب	محاكمــة	جائــرة	
بشــكل	فاضــح”	والتــي	“قــد	ترقــى	إلــى	جرائــم	حــرب”	نظــرًا	ألنهــا	ارتكبــت	يف	ســياق	نــزاع	

مســلح.

تطورات	حقوق	اإلنسان	وجرائم	الحرب	األخرى	باختصار

2 إبريــل / نيســان:	أصــدرت	هيومــن	رايتــس	ووتــش	تقريــرًا	يفيــد	أن	الهجــوم	الصاروخــي	 •
ــد	 ــاك	لقواع ــارس	/	آذار	انته ــوم	25	م ــاض	ي ــعودية	الري ــة	الس ــن	ىلع	العاصم للحوثيي

ــة	بالســكان. الحــرب،	نظــرًا	الســتهدافه	مناطــق	عشــوائية	مأهول

13 إبريــل / نيســان:	أعلــن	تلفزيــون	بلقيــس	مقتــل	عبــد	اهلل	القــادري،	الصحفــي	واملصور	 •
يف	القنــاة،	يف	القصــف	الحوثــي	ىلع	منطقــة	قانيــة	بمحافظــة	البيضاء.

17 إبريــل / نيســان: يف	إيطاليــا،	قــدم	ائتــالف	مــن	منظمــات	أوروبيــة	ويمنيــة	شــكوى	 •
جنائيــة	أمــام	مكتــب	املدعــي	العــام	يف	رومــا	ضــد	شــركة	RMW Italia،	الفــرع	اإليطالــي	
ملنتــج	األســلحة	األملانــي	Rheinmetall AG،	وىلع	ســلطات	تصديــر	األســلحة	اإليطاليــة.	
ــر	الحكوميــة	الشــركة	والســلطات	بالتواطــؤ	يف	الغــارة	الجويــة	 واتهمــت	املنظمــات	غي
التــي	شــنتها	قــوات	التحالــف	ىلع	قريــة	ديــر	الحجــري	شــمال	غــرب	اليمــن	يف	8	أكتوبــر	
/	تشــرين	األول	2016.	وقــد	أدى	الهجــوم	املذكــور	إلــى	مقتــل	عائلــة	مكونــة	مــن	ســتة	

أفــراد،	بينهــم	4	أطفــال	وامــرأة	حامــل.

ــاكات	 • ــن	انته ــرًا	ع ــش	تقري ــس	ووت ــان	رايت ــة	هيوم ــان:	أصــدرت	منظم ــل / نيس 17 إبري
حقــوق	اإلنســان	املرتكبــة	ضــد	مئــات	املهاجريــن	وطالبــي	اللجــوء	مــن	القــرن	األفريقــي	
ــل	عــام	2017.	ويخضــع	هــذا	املرفــق	لســيطرة	وزارة	 ــذ	أوائ ــز	احتجــاز	بعــدن	من يف	مرك
ــد	شــملت	 ــة.	وق ــا	للمنظم ــا،	وفق ــا	دولي ــرف	به ــة	املعت ــة	اليمني ــة	يف	الحكوم الداخلي
ــل	 ــراءات	ترحي ــدام	وإج ــات	إع ــاب	وعملي ــب	واغتص ــاالت	تعذي ــة	ح ــاكات	املوثق االنته
قســري.	ويف	وقــت	الحــق	مــن	هــذا	الشــهر،	قيــل	أن	نحــو	100	محتجــز	يف	ســجن	بيــر	
ــام	 ــن	الطع ــوح	ع ــراب	مفت ــوا	يف	إض ــارات،	دخل ــيطرة	اإلم ــع	لس ــدن،	الخاض ــد	بع أحم

ــات. ــم	أومحاكم ــر	مســمى	دون	ته ــل	غي ــم	ألج ــا	ىلع	احتجازه احتجاج

24 إبريــل / نيســان:	أصــدرت	منظمــة	مراســلون	بــال	حــدود	مؤشــرها	لعــام	2018	حــول	 •
حريــة	الصحافــة،	حيــث	احتلــت	اليمــن	املرتبــة	167	مــن	أصــل	180	دولــة	تــم	تقييمهــا.
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أعــد هــذا التقريــر كل مــن وليــد الحريــري وفكتوريا ك. ســوير وعلــي عبد الله 
وسبنســر أوزبــرغ وماجــد المذحجــي وأنتوني بيســويل وتيمــاء االرياني وهولي 

توبهــام ومنصور راجح.

شــكر وتقدير
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