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افتتاحية مركز صنعاء

ما	بعد	الهاوية

لــم	يعــد	اليمــن	"ىلع	شــفا	الهاويــة"،	بــل	أصبــح	بالفعــل	يتدحــرج	يف	الهاويــة	ذاتهــا.	بعــد	
ــاده	 ــة	واقتص ــه	التحتي ــار	بنيت ــن	دم ــن	م ــي	اليم ــة،	يعان ــرب	الداخلي ــن	الح ــنوات	م ــع	س أرب
ــه.	 ــام	مواطني ــاق	املســتقبل	أم ــر	انســداد	آف ــك	بكثي ــن	ذل ــر	م ونســيجة	االجتماعــي،	وأكث

اآلثــار	النفســية	لفقــدان	األهــل	واألقــارب،	تزامنــا	مــع	فقــدان	مصــادر	الغــذاء	واملعانــاة	مــن	آالم	
الجــوع،	ال	يمكــن	أن	يتجاوزهــا	اليمنيــون	بســهولة.	يف	العــام	املاضــي،	أصبحــت	صــور	األطفــال	
املصابيــن	بســوء	التغذيــة	مرادفــة	لكلمــة	اليمــن	يف	جميــع	أنحــاء	العالــم.	ومــع	ذلــك،	رغــم	
مــا	تســتحقه	مــن	كامــل	اهتمــام	وســائل	اإلعــالم،	طمســت	ســردية	أســوأ	أزمــة	إنســانية	يف	
العالــم		يف	بعــض	األحيــان	حقيقــة	أن	مــا	يحــدث	ليــس	كارثــة	طبيعيــة	حلــت	باليمــن،	بــل	
تفجــر	للنزاعــات	الداخليــة	يف	البــالد،	وتفاقمــا	لهــا	بفضــل	تدخــل	إقليمــي	أرعــن	مدعــوم	مــن	

قــوى	العالــم	الغربــي.

تســتعد	منظمــات	اإلغاثــة	اآلن	لعــام	آخــر	مــن	املعانــاة	اإلنســانية	يف	اليمــن،	حيــث	أعلنــت	
ــر	مــن	 ــارات	دوالر	–	أي	أكث ــى	أربعــة	ملي ــوال	تصــل	إل ــم	املتحــدة	عــن	خطــط	لحشــد	أم األم
النــداء	املعلــن	عنــه	العــام	املاضــي	بمــا	يقــارب	ال	3	مليــارات	دوالر.	وقــد	تكفلــت	الســعودية	
واإلمــارات	بتمويــل	نحــو	ثلــث	املبلــغ	املطلــوب	الســنة	املاضيــة،	إال	أن	املنظمــات	اإلنســانية	
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ــر	املســبوقين	لإلمــدادات	 ــى	أقصــى	حــدود	قدراتهــا،	فيمــا	النهــب	واملصــادرة	غي ــت	إل وصل
ــة	-	باألخــص	الحوثييــن-،	بمــا	يعنــي	 ــذان	تورطــت	فيهمــا	األطــراف	املتحارب اإلنســانية،	والل
أن	املعونــات	نفســها	تســاعد	أحياًنــا	يف	تمويــل	الحــرب	بــداًل	مــن	الوصــول	إلــى	املحتاجيــن..	
ال	يحــق	لســلطات	التحالــف	والــدول	الغربيــة	التــي	تدعمهــا	أن	تشــعر	بالرضــى	عــن	النفــس	
ــك	أن	اليمــن	بحاجــة	ماســة	لقــرارات	سياســية،	وليــس	مجــرد	 ملنحهــا	مســاعدات	لليمــن،	ذل

مســاعدات	إنســانية.

بنظــرة	متمعنــة،	أظهــرت	تطــورات	العــام	املاضــي	بوضــوح	أن	األزمــة	يف	اليمــن	سياســية	يف	
ــات	جيوسياســية	 جوهرهــا،	وينبغــي	معالجتهــا	ىلع	هــذا	األســاس.	لقــد	شــجعت	ديناميكي
جديــدة	ىلع	اتخــاذ	قــرارات	الحتــواء	الســقوط	املتمــادي	يف	اليمــن	أواخــر	2018	–	ولــو	أن	هــذه	
ــًا	نتجــت	عــن	أحــداث	ال	عالقــة	لهــا	 ــر	متوقــع،	وأحيان القــرارات	جــاءت	متأخــرة،	وبشــكل	غي

بالنــزاع	اليمنــي	ىلع	املســتوى	املباشــر.

كانــت	مدينــة	الحديــدة	واملوانــئ	القريبــة	منهــا	–	آخــر	منافــذ	الحوثييــن	ىلع	البحــر	األحمــر	
–	يف	قلــب	النــزاع	وديناميكياتــه	املتغيــرة.	هــذه	املوانــئ	هــي	أيضــًا	نقــط	دخــول	معظــم	
ــف	 ــع	التحال ــد	دف ــة.	وق ــي	تغــذي	شــعبا	ينحــدر	نحــو	مجاعــة	جماعي الســلع	األساســية	الت
ــدة،	 ــكرية	ىلع	الحدي ــة	عس ــن	هجم ــاه	ش ــن	باتج ــذ	عامي ــعودية	من ــادة	الس ــكري	بقي العس
ومــع	ذلــك،	بقــي	القلــق	الدولــي	–	مــن	انقطــاع	شــحنات	البضائــع	والتســبب	بكارثــة	إنســانية	
ــات	 ــيين،	أي	الوالي ــه	الرئيس ــن	داعمي ــر	م ــوء	األخض ــار	الض ــف	يف	انتظ ــًا،	وكان	التحال –	مكثف
املتحــدة	وبريطانيــا،	قبــل	القيــام	بالهجــوم.	منتصــف	2018،	قدمــت	واشــنطن	مــا	يمكــن	وصفــه	
ــز	 ــى	مرك ــًا	ملســؤول	حكومــي	أمريكــي	تحــدث	إل ــدة	وفق ــة	الحدي ــر"،	ملعرك بـ"الضــوء	األصف

صنعــاء	حينهــا.

غيــرت	االســتعدادات	االســتراتيجية	والعســكرية	للحملــة	حســابات	مختلــف	املجموعــات	
ــالل	 ــارات	خ ــت	اإلم ــال،	قام ــبيل	املث ــن،	ىلع	س ــض	للحوثيي ــف	املناه ــة	يف	التحال املنضوي
الســنوات	العديــدة	املاضيــة	ببنــاء	أذرعهــا	املحليــة	مــن	امليليشــيات	يف	مناطــق	ُيفتــرض	أن	
تســيطر	عليهــا	الحكومــة	اليمنيــة،	فيمــا	أخــذت	هــذه	امليليشــيات	تتحــدى	ســلطة	الحكومــة،	

وبعضهــا	يســعى	إلــى	تقســيم	البــالد.	

ــة	 ــن	ذات	أهمي ــل	الحوثيي ــي	تقات ــة	الت ــوات	البري ــن	الق ــدة	بي ــدت	الوح ــام	2018،	ب خــالل	الع
قصــوى	يف	معركــة	الحديــدة.	وبمبــادرة	إماراتيــة،	رصــت	تلــك	الجماعــات	املتفرقــة	صفوفهــا	
وطرحــت	خالفاتهــا	جانبــًا	اســتعدادًا	للحملــة	العســكرية،	وكان	أبلــغ	تعبيــر	عــن	ذلــك	قيــام	كل	

مــن	الرئيــس	هــادي	وقــادة	اإلصــالح	بزيــارات	منفصلــة	إلــى	أبــو	ظبــي	خــالل	العــام.

خــالل	النصــف	الثانــي	مــن	عــام	2018	أيضــا،	بــدأت	جهــود	التحالــف	الراميــة	إلخــراج	الحوثييــن	
مــن	الحديــدة	تلقــى	مقاومــة	بطيئــة	وشرســة	ىلع	الحافــة	الجنوبيــة	للمدينــة،	ممــا	هــدد	
بتحــول	املعركــة	إلــى	حــرب	اســتنزاف.	يف	الوقــت	نفســه،	كان	الضغــط	الدولــي	يتكثــف	ىلع	
الســعودية،	وقــد	كان	ذلــك	أساســيًا	لتســهيل	مشــاورات	الســالم	التــي	قادتهــا	األمــم	املتحــدة	
ــم	 ــك،	ل ــذي	جمــد	معركــة	الحديــدة.	مــع	ذل يف	الســويد	والتوصــل	إلــى	اتفــاق	اســتكهولم	ال
تكــن	املجاعــة	الوشــيكة	ملالييــن	اليمنييــن	هــي	مــا	خلــق	الزخــم	الدولــي	ملشــاورات	الســالم	
ووقــف	إطــالق	النــار،	بــل	الضجيــج	اإلعالمــي	الــذي	ثــار	حــول	مقتــل	رجــل	واحــد	يف	قنصليــة	

بــالده	يف	اســطنبول،	وهــو	الصحفــي	الســعودي	جمــال	خاشــقجي.	

ــاح	 ــح	جم ــى	كب ــدن	إل ــنطن	ولن ــت	واش ــة	ودفع ــات	دولي ــقجي	احتجاج ــة	خاش ــارت	حادث أث
الريــاض.	كان	العديــد	مــن	القــادة	الغربييــن	يشــعرون	بعــدم	ارتيــاح	متزايــد	مــن	تهــور	السياســة	
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ــر	التــي	تتحــدث	عــن	 ــن	مــن	التقاري ــوا	محرجي ــة	الســعودية،	وكان ــة	للمملكــة	العربي الخارجي
جرائــم	حــرب	تــورط	فيهــا	حلفاؤهــم	يف	اليمــن،	بمــا	يف	ذلــك	قصف	حافــالت	ألطفــال	مدارس	
وتكتيــكات	حصــار	ســاهمت	يف	دفــع	البــالد	نحــو	مجاعــة	جماعيــة.	قــد	يكــون	ذلــك	حــدث	
ــا،	التــي	ســاهمت	يف	دعــم	التدخــل	 ــات	املتحــدة	وبريطاني ــدول	الغربيــة،	أساســًا	الوالي ألن	ال
العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	يف	اليمــن،	لــم	يكــن	لهــا	يــد	يف	مقتــل	خاشــقجي،	ممــا	

أتــاح	لهــا	فرصــة	النتقــاد	الريــاض	مــن	أرضيــة	أخالقيــة	فوقيــة.

جــاء	اتفــاق	ســتوكهولم،	الــذي	أقــره	مجلــس	األمــن	الدولــي،	بفضــل	الضغــوط	الدوليــة،	ونفــوذ	
الســعودية	ىلع	الحكومــة	اليمنيــة،	ورغبــة	األطــراف	املتحاربــة	يف	تجنــب	تلقــي	اللــوم	ىلع	
فشــل	عمليــة	الســالم.	ويف	الوقــت	نفســه	كان	كل	طــرف	منهمــا	يأمــل	يف	الحصــول	ىلع	
األفضليــة.	املبعــوث	األممــي	الخــاص	لليمــن	مارتــن	غريفيــث	أّمــن	تنــازالت	األطــراف	املتحاربــة	
للتوصــل	ىلع	االتفــاق	ليــس	عبــر	التنــازالت،	بــل	عبــر	تخفيــف	لغــة	االتفــاق	إلــى	درجــة	أن	مــا	
التزمــت	بــه	األطــراف	فعــاًل	ُتــرك	إلــى	حــد	كبيــر	لتفســيرها	الخــاص،	وخــالل	الفتــرة	القصيــرة	
ــا	كان	 ــراف	اللتزاماته ــن	الواضــح	أن	تفســير	األط ــدا	م ــات،	ب ــاء	املحادث ــذ	انته ــرت	من ــي	م الت
مختلــف	تمامــًا.	ولذلــك،	ال	تعتبــر	املحادثــات	نقطــة	انطــالق	التفــاق	أكبــر،	بــل	توليفــة	تخديــر	

موضعيــة.

نظريــًا،	مــا	يــزال	الرئيــس	اليمنــي	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	–	"رئيســًا	انتقاليــًا"	مــع	أنــه	كان	مــن	
املفتــرض	أن	يغــادر	منصبــه	عــام	2014	–	وهــو	يــدرك	أن	خروجــه	مــن	الســلطة	شــبه	مؤكــد	
يف	حــال	تــم	التوقيــع	ىلع	اتفــاق	ســالم.	غيــر	أن	إرســال	وفــد	إلــى	الســويد	لــم	يكــن	خيــارًا	
ــام	هــادي	 ــإن	قي ــع	ف ــه	الســعوديين،	ويف	الواق ــكل	شــيء	لرعات ــن	ب ــه	يدي لهــادي،	نظــرًا	ألن
بحكــم	بــالده	مــن	الريــاض	منــذ	عــام	2015	قــد	أفقــده	أي	حضــور	شــعبي	أو	تأثيــر	سياســي.	

ــام	اإلدراك	 ــدرك	قيادتهــم	تم ــات	تحــت	الضغــط،	إذ	ت ــى	املحادث ــون	إل ــل	حضــر	الحوثي وباملث
أن	مجــرد	النجــاة	هــو	أعظــم	"نصــر"	يمكنهــا	تحقيقــه	يف	هــذه	املرحلــة،	حيــث	أن	الضربــات	
التــي	تتعــرض	لهــا	قــوات	الحوثييــن	يف	ســاحة	املعركــة	تركتهــا	مثخنــة	الجــراح	ومســتعدة	

أليــة	خطــوة	تخفــف	عنهــا	الضغــط.

ومــع	ذلــك،	تظــل	فرصــة	أن	يتبــرع	الحوثيــون	بهزيمــة	عســكرية	لصالــح	خصومهــم	ضئيلــة	أو	
ــوا	يتعرضــون	لضغــوط	عســكرية،	أخــذ	ســلوكهم	يف	املناطــق	التــي	 منعدمــة.	فبينمــا	كان
ــاء	دولتهــم	البوليســية	 ــن	الهســتيريا	والتوجــه	نحــو	بن ــد	م ــا	يشــي	باملزي يســيطرون	عليه
الخاصــة:	اضطهــاد	األقليــات،	وتنفيــذ	محاكمــات	صوريــة	وإعدامــات،	وحظــر	منظمــات	املجتمــع	
ــل	 ــر	املرغــوب	فيهــم	–	مث ــي،	وإطــالق	حمــالت	اعتقــال	للتخلــص	مــن	األشــخاص	غي املدن
ــى	 ــواًل	إل ــم	–	وص ــان	وغيره ــوق	اإلنس ــري	حق ــم	ومناص ــتقلين	يف	أفكاره ــن	املس الصحفيي
ــال	يف	أدوار	 ــد	األطف ــة،	وتجني ــات	اإلغاث ــال	ومنظم ــركات	والعم ــزاز	الش ــاالت	ابت ــة	ح مأسس

قتاليــة،	ونشــر	التطــرف	الدينــي	بيــن	مؤيديهــم.	

قبــل	ســيطرة	الحوثييــن	ىلع	صنعــاء،	كانــت	هنــاك	أكثــر	مــن	20	صحيفــة	يوميــة	وأســبوعية	
مســتقلة	تصــدر	يف	صنعــاء.	أمــا	اليــوم	فليــس	هنــاك	ســوى	منشــورات	حوثيــة.	يف	غضــون	
ــك	 ــر،	ويف	ذل ــكل	أكب ــران	بش ــن	طه ــرب	م ــن	للتق ــتمرة	الحوثيي ــرب	املس ــت	الح ــك،	دفع ذل
مفارقــة	بالنظــر	إلــى	أن	الســعودية	واإلمــارات	تدخلتــا	عســكريًا	يف	اليمــن	ملنــع	مــا	اعتبرتــاه	

تعــدي		إيرانــي	ىلع	فنائهمــا	الخلفــي.

هكــذا	تعقــدت	الحــرب	أكثــر	فأكثــر	مــع	توالــي	فصولهــا،	ممــا	أدى	إلــى	ترســيخ	نفــوذ	أمــراء	
ــن	 ــالد.	م ــظي	الب ــن	تش ــة	م ــتويات	متقدم ــوغ	مس ــى	بل ــلحة	وإل ــات	املس ــرب	والجماع الح
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ــدو	 ــد	تب ــزاع،	وق ــاء	الن ــاب	تســوية	أوســع	إلنه املرجــح	أن	يســتمر	هــذا	االتجــاه	يف	ظــل	غي
التســوية	السياســية	بعيــدة	املنــال،	لكــن	ثمــة	بعــض	الخطــوط	العريضــة	الواضحــة	إلطارهــا	

العــام.

ــت	 ــد	أن	فرض ــط	بع ــدأت	فق ــدة	ب ــم	املتح ــا	األم ــي	تقوده ــاورات	الت ــت	أن	املش ــن	الالف م
ــيًا	 ــا	سياس ــرز	داعميه ــا	أب ــعودية	–	وهم ــا	ىلع	الس ــا	ضغوطهم ــدة	وبريطاني ــات	املتح الوالي
وعســكريًا،	وبالتالــي	فــإن	مــن	املؤكــد	تقريبــًا	أن	التوصــل	إلــى	اتفــاق	ســالم	نهائــي	ســيتطلب	
اســتمرار	الضغــوط	األمريكيــة	والبريطانيــة	والدوليــة	ىلع	نطــاق	أوســع	بقصــد	إبقــاء	الريــاض	

ــح. ــة	األخــرى	يف	املســار	الصحي وكل	األطــراف	الخارجي

ــهم	–	 ــام	أنفس ــن	إطع ــكان	م ــن	الس ــا	يمّك ــعار	–	بم ــتقرار	األس ــادي	واس ــاش	االقتص إن	االنتع
يشــكالن	أساســًا	لالســتقرار	السياســي	واالجتماعــي،	كمــا	أن	إعــادة	التوحيــد	الســريع	آلليــات	
ــان	ىلع	 ــيَّين	يتنافس ــن	رئيس ــن	مقرَّي ــًا	بي ــم	حالي ــي	–	املنقس ــزي	اليمن ــك	املرك ــل	البن عم
ــات	 ــادة	الخدم ــادي	وإع ــور	االقتص ــواء	التده ــوات	احت ــى	خط ــيكون	أول ــة	–	س ــي	الجبه جانب

ــالد.	 ــاء	الب ــع	أنح ــية	يف	جمي ــة	األساس العام

ىلع	الســعودية	أيضــًا	أن	توقــف	الطــرد	الجماعــي	الذيــن	تقــوم	بــه	حاليــًا	للعّمــال	اليمنييــن	
املغتربيــن،	نظــرًا	ألن	تحويالتهــم	املاليــة	تســاعد	يف	دعــم	املالييــن	مــن	أفــراد	أســرهم	يف	

اليمــن.

ســيكون	االســتقرار	السياســي	واالجتماعــي	هشــًا	يف	حال	اســتمرت	الجهــات	الفاعلة	املســلحة	
ــي	فــإن	كبــح	هــذه	الجهــات	شــرط	مســبق	 املختلفــة	يف	تحــدي	ســلطة	الحكومــة،	وبالتال
لتحقيــق	الســالم.	ويف	هــذا	الصــدد،	ينبغــي	تقويــة	اآلليــات	املحليــة	للوســاطة	والتفــاوض	
ىلع	اإلجــراءات	"التعليماتيــة"	لألمــم	املتحــدة.	مــن	الناحيــة	العمليــة،	ســتحتاج	اإلمــارات	إلــى	
الكــف	عــن	تســليح	الجماعــات	ذات	النزعــة	االســتقاللية	يف	املحافظــات	الجنوبيــة	ومباشــرة	

تســريح	أجهزتهــا	املســلحة.	

ــلحتها	 ــليم	أس ــدن	وتس ــن	امل ــن		م ــوات	الحوثيي ــحاب	ق ــر	انس ــيتطلب	األم ــمال،	س يف	الش
ــة	يف	 ــر	الدولتي ــع	األطــراف	غي ــع،	ســيتعين	ىلع	جمي ــث.	يف	الواق ــى	طــرف	ثال ــة	إل الثقيل
البــالد	التخلــي	عــن	نفوذهــا	العســكري،	إذ	ال	بــد	للدولــة	اليمنيــة	–	مهمــا	كان	الشــكل	الــذي	

ــوة. ــكار	اســتخدام	الق ــن	احت ــة	املطــاف	–	م ســتتخذه	يف	نهاي

لــن	توافــق	أي	مــن	هــذه	الجماعــات	ىلع	نــزع	ســالحها	مــا	لــم	تتأكــد	بشــكل	معقــول	مــن	أن	
مظاملهــا	القديمــة	والســابقة	ىلع	الحــرب	ســتعاَلج	ضمــن	الترتيــب	السياســي	الــذي	ســيلي	
النــزاع،	وبالتالــي	يجــب	أن	يكــون	التخطيــط	لكيفيــة	إعــادة	بنــاء	الدولــة	مســتوعبا	لــكل	ذلــك،	
مــع	ضــرورة	اإلســتفادة	مــن	إخفاقــات	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي	عامــي	2013	و2014	التــي	أدت	

إلــى	انــدالع	النــزاع	الحالــي.

مــن	هــذه	الــدروس	املســتفادة:	يجــب	تنفيــذ	جميــع	التدابيــر	لبنــاء	ثقــة	متفــق	عليهــا	بالكامل	
قبــل	املحادثــات.	ويف	حيــن	ينبغــي	ممارســة	ضغــط	دولــي	ىلع	جميــع	األطــراف	إلــى	حيــن	
ــك	تنــازالت	حقيقيــة	 ــى	اتفــاق	وكبــح	محــاوالت	املعرقليــن،	يجــب	أن	يتضمــن	ذل التوصــل	إل

فيمــا	يتعلــق	بنقــاط	الخــالف.	

إن	تمييــع	االلتزامــات	وجعلهــا	غامضــة	بمــا	يكفــي	لتالئــم	مختلــف	األطــراف	املتصارعــة	ليــس	
أكثــر	مــن	وصفــة	مؤكــدة	لعــودة	الحــرب.	كمــا	أن	الحصانــة	غيــر	املشــروطة	عــن	املالحقــة	
ــن	أن	تؤســس	 ــل	أي	طــرف	أيضــًا	مســألة	ال	يمك ــن	قب ــرب	م ــم	الح ــي	جرائ ــة	ملرتكب القضائي
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النتقــال	جــدي.	بــداًل	مــن	ذلــك،	يجــب	أن	تكــون	أيــة	عمليــة	عدالــة	انتقاليــة	مشــروطة	بتنفيذ	
كل	طــرف	مــن	األطــراف	اللتزاماتــه.

لقــد	رأت	معظــم	األطــراف	املشــاركة	يف	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي	األصلــي	ضــرورة	التحــول	إلــى	
شــكل	مــن	أشــكال	الفيدراليــة	ملعالجــة	املظالــم	الوطنيــة	–	مــع	وجــوب	االتفــاق	ىلع	الشــكل	
النهائــي	الــذي	ســتكون	عليــه	هــذه	الفيدراليــة	خــالل	املفاوضــات.	ســيتطلب	ذلــك	بالضــرورة	
ترتيبــات	إلعــادة	توزيــع	اإليــرادات	بيــن	مختلــف	املناطــق	بمــا	يســمح	بتقديــم	الخدمــات	العامة	

األساســية	ىلع	الصعيــد	الوطنــي.

يعتمــد	نجــاح	أي	ترتيــب	سياســي	ىلع	عوامــل	خارجيــة	أيضــًا.	مــن	املرجــح	-	لألســف	-	أن	
ــك	هــو	حــال	الخصومــات	السياســية	 يســتمر	الفقــر	يف	اليمــن	ىلع	املــدى	املتوســط،	وكذل
القائمــة	منــذ	فتــرة	طويلــة	بيــن	مختلــف	الالعبيــن	املحلييــن.	هــذه	العوامــل	ســتجعل	اليمــن	
هشــًا	حيــال	النفــوذ	األجنبــي	وأرضــًا	خصبــة	للحــروب	بالوكالــة	بيــن	مراكــز	القــوة	املســتقطبة	

يف	املنطقــة،	وال	ســيما	الســعودية	وإيــران.	

وهكــذا،	ىلع	غــرار	البلــدان	األخــرى	التــي	تعانــي	مــن	نــزاع	أهلــي	يف	الشــرق	األوســط	وشــمال	
ــا	ســيظالن	تحــت	 ــن،	لكنهم ــق	ســالم	واســتقرار	نســبيين	يف	اليم ــكان	تحقي ــا،	باإلم أفريقي

التهديــد	املســتمر	للعوامــل	الخارجيــة	يف	ظــل	التصعيــد	اإلقليمــي.	

ــزاع	 ــاء	الن ــا	إنه ــي	يتيحه ــة	الت ــروا	الفرص ــك،	وأن	ي ــون	ذل ــون	الدولي ــدرك	الالعب ــب	أن	ي يج
يف	اليمــن	بهــذا	الصــدد:	حصيلــة	موضعيــة	قابلــة	للتحقيــق	وقــادرة	ىلع	إطــالق	تحــوالت	

ــة. ــاء	املنطق ــع	أنح ــًا	يف	جمي ــع	نطاق ــية	أوس ــة	سياس جغرافي
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ً
الدبلوماسية تكتسب زخما

ملحة	عامة:	الطريق	إلى	محادثات	السويد

ــادة	األمــم	املتحــدة	بشــأن	 ــون	األول،	ُعقــدت	مشــاورات	ســالم	بقي ــل	ديســمبر	/	كان يف	أوائ
ــراف	 ــن	األط ــون	م ــى	ممثل ــد	التق ــن.	وق ــن	عامي ــر	م ــذ	أكث ــرة	من ــن	ألول	م ــزاع	يف	اليم الن
املتحاربــة	الرئيســية	يف	اليمــن	–	جماعــة	الحوثييــن	املســلحة	والحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	
ــاق	 ــو	الســويدية	شــمال	ســتوكهولم.	انتهــت	املشــاورات	باتف ــة	ريمب ــًا	–	يف	مدين ــا	دولي به
ســتوكهولم	الــذي	التــزم	فيــه	املتحاربــون	بتبــادل	األســرى	واتفــاق	وقــف	إطــالق	النــار	حــول	
مدينــة	الحديــدة	بمراقبــة	أمميــة،	مــع	بيــان	تفاهــم	لتشــكيل	لجنــة	مشــتركة	بمشــاركة	األمــم	
املتحــدة	فيمــا	يتعلــق	باألوضــاع	يف	مدينــة	تعــز	)انظــر	أدنــاه	'اتفاقيــة	ســتوكهولم'	ملزيــد	

مــن	التفاصيــل(.)1)

ــالل	 ــام	2018.	خ ــرور	ع ــع	م ــدة	م ــوة	متزاي ــويد	ق ــات	يف	الس ــو	املحادث ــم	نح ــب	الزخ اكتس
ــرى	 ــانية	أخ ــدة	ووكاالت	إنس ــم	املتح ــدرت	األم ــف،	أص ــى	الصي ــام	وحت ــن	الع ــف	األول	م النص
تحذيــرات	متزايــدة	مــن	أن	النــزاع	يدفــع	مالييــن	اليمنييــن	نحــو	املجاعــة	)انظــر	'توســع	انعــدام	
األمــن	الغذائــي،	أجــزاء	مــن	اليمــن	تدخــل	املجاعــة’(،	يف	حيــن	اســتمرت	األدلــة	ىلع	ارتــكاب	
ــد	مــن	 ــم	حــرب	مــن	قبــل	جميــع	األطــراف	املتحاربــة	يف	الظهــور	للســطح	)انظــر	'مزي جرائ
التحقيقــات،	مزيــد	مــن	اإلفــالت	مــن	العقــاب’(.	تعــرض	ســلوك	الســعودية	واإلمــارات	–	وهمــا	
أكبــر	املشــاركين	يف	التحالــف	اإلقليمــي	املنخــرط	يف	النــزاع	دعمــًا	للحكومــة	اليمنيــة	–	إلــى	
ــات	 تمحيــص	متزايــد	يف	واشــنطن	ولنــدن،	مــن	بيــن	عواصــم	غربيــة	أخــرى.	وقدمــت	الوالي
ــك،	 ــع	ذل ــام	2015.	وم ــدأت	ع ــذ	أن	ب ــف	من ــة	التحال ــمًا	لحمل ــًا	حاس ــا	دعم ــدة	وبريطاني املتح
أعــرب	املشــرعون	يف	كال	البلديــن	الغربييــن	عــن	مخــاوف	متزايــدة	خــالل	عــام	2018	مــن	أن	
هــذا	الدعــم	يســاهم	بشــكل	مباشــر	يف	األزمــة	اإلنســانية	واإلصابــات	املدنيــة	)انظــر	'سياســة	

الواليــات	املتحــدة	وبريطانيــا	تجــاه	اليمــن’(.

يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	أثــار	مقتــل	الصحفــي	الســعودي	جمــال	خاشــقجي	يف	القنصليــة	
ــن	 ــت	ع ــي	نتج ــة	الت ــة	اإلعالمي ــة.	يف	املوج ــات	دولي ــطنبول	احتجاج ــعودية	يف	اس الس
ــاره	اإلنســانية	 ــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	يف	اليمــن	وآث الحــدث،	تعــرض	تدخــل	التحال
أيضــًا	إلــى	اســتحضار	مكثــف	مــن	وســائل	اإلعــالم	الدوليــة	واألوســاط	الدبلوماســية.	ويف	نهايــة	
ــى	وقــف	إطــالق	 ــن	إل ــن	والبريطانيي ــار	املســؤولين	األمريكيي ــر	/	تشــرين	األول،	دعــا	كب أكتوب
نــار	وجولــة	جديــدة	مــن	محادثــات	الســالم،	كمــا	تكــررت	هــذه	النــداءات	مــن	قبــل	دول	غربيــة	

أخــرى	أيضــًا	)انظــر	'تأثيــر	خاشــقجي’(.

يف	أوائــل	شــهر	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	بــدأ	مجلــس	األمــن	الدولــي	التفــاوض	ىلع	مشــروع	
قــرار	جديــد	بشــأن	اليمــن	للمــرة	األولــى	منــذ	اعتمــاد	القــرار	2216	يف	أبريــل	/	نيســان	2015،	

https://osesgy.unmissions.org/.2018 ديســمرب   13 لليمــن.  لألمــم املتحــدة  العــام  لألمــن  الخــاص  مكتــب املبعــوث  اســتوكهولم.  الكامــل التفــاق  1( النــص 
ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9

%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
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بعــد	وقــت	قصيــر	مــن	بــدء	تدخــل	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية.	وقــادت	بريطانيــا،	
وهــي	حامــل	قلــم	اليمــن	يف	املجلــس،	صياغــة	مشــروع	القــرار	الجديــد	بالتشــاور	مــع	الواليــات	
املتحــدة.	يف	هــذه	األثنــاء،	ضغــط	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	أنطونيــو	غوتيريــس	شــخصيًا	
مــن	أجــل	الدبلوماســية	بخصــوص	اليمــن.	ناقــش	غوتيريــس	القضايــا	اللوجســتية	للمشــاورات	
التــي	تقودهــا	األمــم	املتحــدة	ىلع	هامــش	اجتمــاع	مــع	ولــي	العهــد	الســعودي	األميــر	محمــد	
بــن	ســلمان	يف	األرجنتيــن	نهايــة	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	وفقــًا	ملبعــوث	األمــم	املتحــدة	

الخــاص	لليمــن	مارتــن	غريفيــث.)2)

كمــا	ســاعد	تعييــن	غريفيــث	كمبعــوث	خــاص	لألمــم	املتحــدة	لليمــن	يف	أوائــل	عــام	2018 
ىلع	والدة	ديناميكيــات	جديــدة	يف	عمليــة	الســالم	املتعثــرة	)انظــر	'مبعــوث	األمــم	املتحــدة	
ــف	يف	 ــى	جني ــرة	إل ــب	األطــراف	املتناح ــة	جل ــك،	فشــلت	محاول ــع	ذل ــد'(.	وم ــاص	الجدي الخ
ســبتمبر	/	أيلــول	بســبب	خالفــات	لوجســتية	حــول	كيفيــة	نقــل	وفــد	الحوثييــن	إلــى	مــكان	
املحادثــات	)انظــر	'فشــل	يف	جنيــف،	نجــاح	يف	ريمبــو'(.	مــن	جهتهــا	ســاهمت	الســويد،	التــي	
انتهــت	عضويتهــا	غيــر	الدائمــة	يف	مجلــس	األمــن	يف	31	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018،	يف	
قيــادة	مســاٍع	دبلوماســية	لدعــم	جهــود	املبعــوث	الخــاص	للجمــع	بيــن	األطــراف	املتنازعــة	
قبــل	نهايــة	العــام.	وعرضــت	الســويد	اســتضافة	االجتمــاع	وشــاركت	بنشــاط	ىلع	املســتوى	

الــوزاري	طــوال	املشــاورات.

خــالل	املشــاورات	التــي	اســتمرت	ملــدة	أســبوع	يف	الســويد،	مــن	6	إلــى	13	ديســمبر	/	كانــون	
األول،	تــم	وضــع	ثالثــة	إجــراءات	بنــاء	ثقــة	ىلع	جــدول	األعمــال:	إعــادة	فتــح	مطــار	صنعــاء	
ــد	البنــك	املركــزي	اليمنــي،	 ــز	قــدرة	وإعــادة	توحي ــة،	وتعزي ــة	التجاري ــي	للرحــالت	الجوي الدول
وتبــادل	لألســرى.	فقــط	هــذا	األخيــر	تــم	التوصــل	إلــى	اتفــاق	بخصوصــه.	كمــا	قــدم	جريفــث	
ــي	 ــد	النهائ ــزام	باملوع ــعي	لإللت ــز.	ويف	س ــدة	وتع ــي	الحدي ــة	يف	مدينت ــط	للتهدئ خط
ــى	 ــون	األول،	نجــح	الوســطاء	يف	الدفــع	باتجــاه	التوصــل	إل للمشــاورات	يف	13	ديســمبر	/	كان
اتفــاق،	ىلع	الرغــم	مــن	أن	البنــود	املختلفــة	يف	الوثيقــة	النهائيــة	احتــوت	ىلع	قــدر	مــن	
الغمــوض.	مصــادر	مطلعــة	ىلع	تطــورات	األحــداث	أخبــرت	مركــز	صنعــاء	أن	غوتيريــس	قــام	
مــع	وشــوك	انتهــاء	املفاوضــات	بالتحــدث	إلــى	ولــي	العهــد	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان،	وبعــد	
ــع	ىلع	 ــه	التوقي ــب	من ــادي	وطل ــه	منصــور	ه ــد	رب ــي	عب ــس	اليمن ــر	الرئي ــف	األخي ــك	هات ذل
اتفــاق	تهدئــة	التصعيــد	يف	الحديــدة.	كمــا	اتفقــت	األطــراف	املتصارعــة	ىلع	جولــة	جديــدة	
مــن	املشــاورات	بقيــادة	األمــم	املتحــدة	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2019،	وذلــك	يف	موقــع	لــم	

يتــم	تحديــده	حتــى	كتابــة	هــذا	التقريــر.

كمــا	أعلــن	مكتــب	املبعــوث	الخــاص	أن	وقــف	إطــالق	النــار	يف	محافظــة	الحديــدة	يبــدأ	يف	
ــن	 ــس	األم ــد	مجل ــون	األول،)3)	اعتم ــمبر	/	كان ــون	األول	2018.	ويف	21	ديس ــمبر	/	كان 18	ديس
الدولــي	القــرار	2451	الــذي	صــادق	ىلع	اتفاقيــة	ســتوكهولم.)4)	وأذن	القــرار	لألميــن	العــام	لألمــم	
املتحــدة	بنشــر	فريــق	متقــدم	لرصــد	االلتــزام	بتنفيــذ	االتفــاق	ملــدة	30	يومــًا	تبــدأ	ىلع	الفــور.	

http://webtv.un.org/search/the-  .2018 ديســمرب   14 املتحــدة.  األمــم  تلفــاز  شــبكة  ال8424.  الجلســة  األمــن.  مجلــس  األوســط-  الشــرق  يف  الوضــع    )2
situation-in-middle-east-security-council-8424th-%20meeting/5979673712001/?term=&lan=arabic&page=2

الخــاص  املبعــوث  مكتــب   .2018 ديســمرب   17 عيــى.  ورأس  والصليــف  الحديــدة  ومــوائن  الحديــدة  مدينــة  اتفــاق  تنفيــذ  ـحـول  بيــان    )3
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86- لليمــن.  املتحــدة  لألمــم  العــام  لألمــن 
D8%AD%D9%88%D9%84 -%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%ز
%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-

%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89

https://www. .2018 4(  بيــان حــول تنفيــذ اتفاقيــة مدينــة الحديــدة ومــوائن الحديــدة وصليــف ورأس عيــى. األمــم املتحــدة مجلــس األمــن بيــان صحفــي. ديســمرب
un.org/press/en/2018/sc13643.doc.htm
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ووصــل	فريــق	تابــع	لألمــم	املتحــدة	بقيــادة	اللــواء	الهولنــدي	املتقاعــد	باتريــك	كامــرت	إلــى	
الحديــدة	بعــد	ذلــك	بوقــت	قصيــر	ملراقبــة	وقــف	إطــالق	النــار.	الجديــر	بالذكــر	أن	هــذه	كانــت	
ــن	لألمــم	املتحــدة	يف	اليمــن	 ــأذن	مجلــس	األمــن	فيهــا	بنشــر	مراقبي ــى	التــي	ي املــرة	األول

منــذ	بــدء	الحــرب.

اتفاقية	ستوكهولم

وقف	إطالق	نار	تراقبه	األمم	املتحدة	يف	الحديدة

تعتبــر	الحديــدة	موطنــًا	ألكثــر	موانــئ	البلــد	ازدحامــًا،	كمــا	أنهــا،	إلــى	جانــب	موانــئ	الصليــف	
ورأس	عيســى،	املدخــل	الرئيســي	ملعظــم	الســلع	األساســية	واإلمــدادات	اإلنســانية	يف	اليمــن.	
مــع	ســيطرة	قــوات	الحوثييــن	ىلع	املدينــة	واملوانــئ	منــذ	عــام	2015،	كانــت	املنطقــة	هــي	
املحــور	الرئيســي	لجهــود	التحالــف	العســكرية	يف	أوقــات	مختلفــة	مــن	النــزاع.	وبحلــول	خريف	
عــام	2018،	تقدمــت	قــوات	مدعومــة	مــن	قــوات	التحالــف	إلــى	الضواحــي	الجنوبيــة	للمدينــة.	
ويف	الوقــت	نفســه،	حــذرت	وكاالت	األمــم	املتحــدة	واملنظمــات	اإلنســانية	وغيرهــا	مــن	أن	
املوانــئ	هــي	شــريان	الحيــاة	ملالييــن	اليمنييــن	الذيــن	هــم	ىلع	أعتــاب	مجاعــة،	وأن	النقطــاع	

شــحن	البضائــع	عواقــب	إنســانية	كارثيــة	)انظــر:	’يف	قلــب	األزمــة:	مينــاء	الحديــدة‘(.

وقــد	جــاء	اتفــاق	وقــف	التصعيــد	يف	الحديــدة	ليشــمل	مراقبــة	األمــم	املتحــدة	لوقــف	إطــالق	
النــار	وإعــادة	نشــر	القــوات	املســلحة	بعيــدًا	عــن	املدينــة	وموانــئ	الحديــدة	والصليــف	ورأس	
عيســى.	كمــا	فــوض	األمــم	املتحــدة	بلعــب	دورًا	قياديــًا	يف	إدارة	املوانــئ،	يف	حيــن	ســتتم	

تعزيــز	آليــة	األمــم	املتحــدة	للتحقــق	والتفتيــش	الخاصــة	بمراقبــة	املوانــئ.

مــن	املقــرر	تنفيــذ	االتفاقيــة	يف	غضــون	21	يومــًا،	مــع	تقســيمها	إلــى	مرحلتيــن.	فعلــى	قوات	
ــن	 ــف	ورأس	عيســى	خــالل	أســبوعين	م ــدة	والصلي ــئ	الحدي ــن	موان ــن	االنســحاب	م الحوثيي
وقــف	إطــالق	النــار،	و	"إعــادة	انتشــار	كامــل	لجميــع	قــوات	الطرفيــن"	مــن	املدينــة	وموانئهــا	
بحلــول	نهايــة	الـــ21	يومــًا.	وبعــد	ذلــك	تقــوم	قــوات	محليــة	–	توافــق	عليهــا	لجنــة	تنســيق	

إعــادة	االنتشــار	املكونــة	مــن	كال	الطرفيــن	املتحاربيــن	–	بتولــي	زمــام	األمــور.

ــار	 ــواء	كامــرت	لفريــق	مراقبــة	وقــف	إطــالق	الن ــادة	الل ومــع	موافقــة	مجلــس	األمــن	ىلع	قي
التابــع	لألمــم	املتحــدة،	تــم	ترشــيحه	أيضــًا	لرئاســة	لجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار	التــي	تضــم	
ــن	 ــة	الحوثيي ــًا	وجماع ــا	دولي ــرف	به ــة	املعت ــة	اليمني ــن	الحكوم ــن	كل	م ــن	ع ــة	ممثلي ثالث
املســلحة.	يف	22	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018،	أي	بعــد	يــوم	مــن	اعتمــاد	قــرار	مجلــس	األمــن	
الدولــي	رقــم	2451،	وصــل	كامــرت	إلــى	عــدن	والتقــى	بممثلــي	الحكومــة	يف	لجنــة	تنســيق	
إعــادة	االنتشــار.	يف	24	ديســمبر	/	كانــون	األول،	التقــى	مــع	أعضــاء	اللجنــة	املمثليــن	لجماعــة	

الحوثييــن	املســلحة	يف	صنعــاء،	قبــل	توجهــه	إلــى	الحديــدة.

ــرة،)5)  ــات	كبي ــدة	تحدي ــي	للحدي ــب	األمن ــذ	الترتي ــه	تنفي ــطور،	واج ــذه	الس ــة	ه ــى	كتاب حت
ــدة	وموانئهــا	 ــة	الحدي خاصــة	يف	مجــال	التفســير.	وينــص	االتفــاق	ىلع	أن	األمــن	يف	مدين
يجــب	أن	يكــون	"مســؤولية	قــوات	األمــن	املحليــة	وفقــًا	للقانــون	اليمنــي".	وبمــا	أن	املناصــب	
ــى	 ــدة،	حت ــتوى	األىلع	يف	الحدي ــى	املس ــط	إل ــتوى	األوس ــن	املس ــكرية	م ــة	والعس اإلداري

https://osesgy. .2018 5(  إتفاق حول مدينة الحديدة و موائن الصليف و رأس عيى.. مكتب املبعوث الخاص لألمن العام لألمم املتحدة لليمن. 13 ديسمرب
unmissions.org/sites/default/files/ltfq_hwl_lhdyd.pdf
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ــة	بقــاء	املســؤوليات	 ــون،	فــإن	مــن	تفســيرات	االتفاقي ــة	عــام	2018،	كان	يديرهــا	الحوثي نهاي
األمنيــة	يف	أيــدي	املســؤولين	التابعيــن	للحوثييــن	–	تفســير	تفضلــه	قيــادة	الحوثييــن	علنــًا.	
ومــن	التفســيرات	األخــرى	لالتفاقيــة	أنــه	ســيتم	إعــادة	أفــراد	األمــن	املســؤولين	قبــل	اســتيالء	
الحوثييــن	عــام	2014،	أو	ســيتم	تعييــن	قــوات	جديــدة	مــن	ســكان	الحديــدة	املحلييــن.	وبالنظــر	
إلــى	أن	جماعــة	الحوثييــن	املســلحة	ال	تمتلــك	أي	حاضنــة	محليــة	يف	الحديــدة،	فــإن	الحكومة	

اليمنيــة	تفضــل	التفســير	األخيــر.

ــادة	 ــت	قي ــا	أعلن ــون	األول	عندم ــة	بالتفســير	يف	29	ديســمبر	/	كان ــات	املتعلق ــرت	التحدي ظه
الحوثييــن	ســحب	قواتهــا	مــن	مينــاء	الحديــدة	الرئيســي.)6)	ويف	حديثهــا	إلــى	الصحفييــن،	اتهمت	
مصــادر	مــن	الحكومــة	خصومهــم	الحوثييــن	بالســماح	ملقاتليهــم	ومناصريهــم	فقــط	باالنتقــال	
إلــى	مواقــع	أخــرى	يف	إدارة	املوانــئ	وخفــر	الســواحل.	دعمــت	العديــد	مــن	املصــادر	املســتقلة	
ملركــز	صنعــاء	هــذا	االدعــاء.	وتصــف	هــذه	املصــادر	أيضــًا	كيــف	قــام	املســؤولون	الحوثيــون	يف	29 
ديســمبر	/	كانــون	األول،	بدعــوة	اللــواء	كامــرت	إلــى	املينــاء	إلجــراء	مناقشــات،	ولكــن	عنــد	وصولــه	
فوجــئ	بفعاليــة	إعالميــة	منظمــة	قــام	خاللهــا	املقاتلــون	الحوثيــون	بالســير	نحــو	خــارج	املينــاء	
ــي	حاضــرة	 ــون	املحل ــرات	التلفزي ــت	كامي ــا	كان ــه،	فيم ــى	داخل ــدالء	إل ــا	ســار	املوظفــون	الب فيم
إلظهــار	أن	كامــرت	كان	بيــن	الحضــور.	يف	اليــوم	التالــي	أعلنــت	األمــم	املتحــدة	أنــه	يجــب	التحقق	
ــة	عــن	أســفها	لعــدم	 ــدة	-	كإعــادة	اإلنتشــار-	بشــكل	مســتقل،	معرب ــذ	إتفــاق	الحدي مــن	تنفي

فتــح	ممــر	إنســاني	مــن	الحديــدة	إلــى	صنعــاء	كمــا	هــو	متفــق	عليــه.)7)

االنقســامات	بيــن	الحكومــة	اليمنيــة	والقــوات	املناهضــة	للحوثييــن	يف	الحديــدة	هــي	أيضــًا	
ــة	 ــوات	املقاوم ــل	ق ــه	الخصــوص،	تعم ــة	ســتوكهولم.	ىلع	وج ــذ	اتفاقي ــدد	تنفي ــل	يه عام
ــة	 ــة	اليمني ــيطرة	الحكوم ــارج	س ــارات،	خ ــن	اإلم ــم	م ــح	وبدع ــارق	صال ــادة	ط ــة،	بقي الوطني
ونفوذهــا.	فمــن	خــالل	العالقــات	التــي	أقامهــا	عمــه	علــي	عبــد	اهلل	صالــح	الــذي	اســتثمر	يف	
الحديــدة	خــالل	عقــوده	الثالثــة	كرئيــس	لليمــن،	يتمتــع	طــارق	صالــح	بقاعــدة	دعــم	محليــة	
ــو	مركــز	صنعــاء	أن	يحــاول	طــارق	صالــح	ىلع	األرجــح	الوصــول	 يف	املنطقــة.	ويتوقــع	محلل
ــع	 ــه	ىلع	خــالف	م ــأنه	أن	يضع ــن	ش ــذا	م ــرور	2019.	وه ــع	م ــدة	م ــى	الســلطة	يف	الحدي إل
الحكومــة	اليمنيــة	ويعقــد	أي	التزامــات	تحــاول	الحكومــة	التعهــد	بهــا	أثنــاء	مفاوضــات	الســالم	

فيمــا	يتعلــق	بالحديــدة.

كمــا	نصــت	اتفاقيــة	ســتوكهولم	ىلع	إيــداع	إيــرادات	موانــئ	الحديــدة	والصليــف	ورأس	عيســى	
يف	الفــرع	املحلــي	للبنــك	املركــزي	واســتخدامها	يف	دفــع	رواتــب	موظفــي	الخدمــة	املدنيــة	
يف	محافظــة	الحديــدة	وجميــع	أنحــاء	اليمــن.)8)	كانــت	الحكومــة	اليمنيــة	ترفــض	دفــع	معظــم	
الرواتــب	الحكوميــة	يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	يف	البــالد	ملــدة	عاميــن،	
ــن	تســليم	 ــت	ع ــي	توقف ــزي	اليمن ــك	املرك ــة	للبن ــروع	الوطني ــن	الف ــد	م ــن	أن	العدي يف	حي
ــر	 ــدن.	)	انظ ــة	يف	ع ــه	الحكوم ــيطر	علي ــذي	تس ــي	ال ــزي	اليمن ــك	املرك ــر	البن ــرادات	ملق إي
’التطــورات	االقتصاديــة‘(.)9)	وبمــا	أنــه	لــم	يتــم	التوصــل	إلــى	اتفــاق	يف	الســويد	بشــأن	البنــك	

املركــزي،	فــإن	تنفيــذ	هــذا	الجــزء	مــن	اتفــاق	ســتوكهولم	يبقــى	غيــر	مؤكــد.

 Yemen’s rebels say they left Hodeida port, claim( "الـحـاج، أحمــد. "يـقـول املتمــردون اليمنيــون إنهــم غــادروا ميـنـاء الحديــدة ، مطالبــن باملنازعــة  )6
https://apnews.com/65694e6163ba4f5d8a2378d5700ec9a6 .2018 ـبـرس.29 ديســمرب  . أسوشــيتد   )disputed

 U.N. Says Yemen Houthis Redeployment (."األمم املتحدة تقول إن إعادة انتشار الحوثين يف اليمن يف الحديدة يجب أن تحرتم اتفاق ستوكهولم"  )7
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/ .2018 رويــرتز. 30 ديســمرب .)in Hodeidah Should Respect Stockholm Deal

.un-says-yemen-houthis-redeployment-in-hodeidah-should-respect-stockholm-deal-idUSKCN1OT0GG

https://www.whatsinblue.org/2019/01/yemen-council-to-authorise-un- .2019 15 ديســمرب  بلــو.  8(  استشــارات و ملخــص لليمــن. واتــس إن 
mission-to-support-the-hodeidah-agreement.php

 )9
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لجنة	مشتركة	لتعز

ــم	 ــاركة	األم ــتركة	بمش ــة	مش ــكيل	لجن ــاق	لتش ــز	ىلع	اتف ــأن	تع ــم	بش ــان	التفاه ــر	بي اقتص
ــي	اليمنــي.	ومــن	املقــرر	أن	تقــوم	 ــك	ممثليــن	عــن	املجتمــع	املدن املتحــدة،)10)	بمــا	يف	ذل
اللجنــة	بتحديــد	آليــة	عملهــا	ومهامهــا.	وأتــاح	البيــان	فرصــة	لتهدئــة	التوتــرات	يف	املدينــة	
ــة	 ــإن	الصياغ ــك،	ف ــع	ذل ــاس.	وم ــاعدات	والن ــة	املس ــف	حرك ــانية	لتخفي ــرات	إنس ــح	مم وفت
الغامضــة	للبيــان	تركتــه	مفتوحــًا	لتفســيرات	مختلفــة	مــن	جانــب	األطــراف	املتصارعــة	ومــن	

ــي	أو	مهــام	واضحــة. دون	إطــار	زمن

تبادل	األسرى

ــة	 ــى	كتاب ــادل	األســرى.)11)	وحت ــو	هــو	اتفــاق	لتب ــه	األطــراف	يف	ريمب أول	شــيء	وافقــت	علي
ــون	 ــر	/	كان ــادل	آالف	الســجناء	يف	منتصــف	يناي ــم	تب ــرر	أن	يت ــن	املق ــذه	الســطور،	كان	م ه
ــال	 ــون	األول،	ق ــمبر	/	كان ــًا.	يف	29	ديس ــات	أيض ــه	تحدي ــر	يواج ــذا	األم ــن	ه ــي	2019،	لك الثان
ــي	الحوثييــن،	 ــه	مــن	بيــن	8,500	اســم	ســجين	قدمــوه	ملمثل ــة	إن مســؤولو	الحكومــة	اليمني

ــم.)12) ــوا	يف	قبضته ــم	ليس ــي	3,000	منه ــروا	أن	حوال ــن	ذك ــإن	األخيري ف

مجلس	األمن	ينهي	حالة	من	الجمود	يف	اليمن

مجلس	األمن	يف	طريق	مسدود	ملعظم	عام	2018

ــي	يواجــه	 ــون	األول،)13)	كان	مجلــس	األمــن	الدول ــل	اعتمــاد	القــرار	2451	يف	ديســمبر	/	كان قب
طريقــًا	مســدودًا	فيمــا	يتعلــق	باليمــن	يف	معظــم	عــام	2018.	وقــد	عملــت	كل	مــن	الســويد،	
وبيــرو،	وهولنــدا،	ويف	بعــض	األحيــان	بولنــدا،	خــالل	هــذا	العــام	ىلع	اســتصدار	قــرار	جديــد	
ــدة	 ــات	املتح ــة.	إال	أن	الوالي ــراف	املتصارع ــع	األط ــبة	ىلع	جمي ــن	املحاس ــد	م ــرض	مزي وف
ــات	 ــالل	جلس ــت	خ ــث	قام ــارها،	حي ــن	مس ــود	ع ــذه	الجه ــت	ه ــت	أخرج ــا	والكوي وبريطاني
املجلــس	حــول	اليمــن	بشــكل	عــام	بإجــراء	مناقشــات	حــول	هجمــات	الصواريــخ	الباليســتية	
ــذي	وضعــه	قــرار	مجلــس	 ــران	لحظــر	األســلحة	ال ــال	إي الحوثيــة	ىلع	الســعودية	وعــدم	امتث
األمــن	رقــم	2216.	كمــا	نجحــت	هــذه	الــدول	مــرارًا	وتكــرارًا	يف	إضعــاف	لغــة	تصريحــات	املجلــس	

https://osesgy.unmissions.org/sites/ .2018 10( اعــان تفاهمــات ـحـول تعــز. مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن. 13 ديســمرب
default/files/taiz_agreement.pdf

لألمــن  الخــاص  الجربيــة. مكتــب املبعــوث  تحــت اإلقامــة  و املوضوعــن  واملخفيــن قســرياً  تعســفياً  تبــادل األســرى واملعتقلــن واملفقوديــن واملحتجزيــن  إتفــاق    )11
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82- ديســمري2018.   17 لليمــن.  املتحــدة  لألمــم  العــام 
%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84 -%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9
%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%8A%
D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%
D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9

 Yemen’s rebels say they left Hodeida port, claim ( ."الحــاج، أحمــد. "يقــول املتمــردون اليمنيــون إنهــم غــادروا مينــاء الحديــدة، مطالبــن باملنازعــة  )12
https://apnews.com/65694e6163ba4f5d8a2378d5700ec9a6 .2018 أسوشــيتد ـبـرس. 29 ديســمري )disputed

 Security Council( .2451 مجلــس األمــن يــؤذن بالتوزيــع الفــوري لفريــق متقــدم ملراقبــة عمليــات ســحب القــوات ووقــف إطــاق النــار يف اليمــن واعتمــاد القــرار  )13
 Authorizes Immediate Deployment of Advance Team to Monitor Force Withdrawals, Ceasefire in Yemen, Adopting

https://www.un.org/press/en/2018/sc13643.doc.htm  .2018 ديســمرب  صحفــي.21  بيــان  األمــن  مجلــس  املتحــدة  األمــم   .)Resolution 2451



 جوع، دبلوماسية، وأصدقاء لدودون: تقرير اليمن السنوي 2018 

16

وعرقلــة	اإلشــارات	إلــى	انتهــاكات	التحالــف	املشــتبه	فيهــا	للقانــون	اإلنســاني	الدولــي	وقانــون	
حقــوق	اإلنســان.	جــاءت	هــذه	الجهــود	يف	بعــض	األحيــان	نتيجــة	ضغــوط	مكثفــة	مــن	قبــل	

الســعودية	واإلمــارات،	واللتيــن	ال	تتمتعــان	بعضويــة	يف	مجلــس	األمــن.

ــق	باليمــن	 ــا	يتعل ــرة	فيم ــر	2018،	اســتخدمت	روســيا	حــق	النقــض	ألول	م يف	شــباط	/	فبراي
لوقــف	مشــروع	قــرار	يف	مجلــس	األمــن.	وقدمــت	بريطانيــا،	بصفتهــا	حامــل	القلــم	يف	ملــف	
اليمــن	يف	املجلــس،	مشــروع	قــرار	لتجديــد	واليــة	فريــق	الخبــراء	ولجنــة	العقوبــات	يف	اليمــن.	
ــال	 ــه	عــدم	امتث ــر	روتينــي	يف	القــرار	بشــأن	مــا	وصــف	بأن ــا	ممــرًا	غي ــت	بريطاني وقــد	أدخل
إيــران	لحظــر	األســلحة	املفــروض	ىلع	اليمــن،	وهــو	مــا	ذكــره	فريــق	الخبــراء.	رفضــت	روســيا	
مشــروع	القــرار	البريطانــي،	يف	حيــن	امتنعــت	الصيــن	عــن	التصويــت.	ثــم	صــوت	مجلــس	األمــن	

لصالــح	قــرار	روتينــي	صاغتــه	موســكو	لتجديــد	واليــة	لجنــة	العقوبــات.

ــة	 ــه	إزاء	األزم ــن	قلق ــه	ع ــرب	في ــيًا	أع ــًا	رئاس ــن	بيان ــس	األم ــد	مجل ــارس	/	آذار،	اعتم يف	م
اإلنســانية	يف	اليمــن،)14)	وأدان	الهجمــات	ىلع	املناطــق	ذات	الكثافــة	الســكانية	العاليــة.	كانــت	
هولنــدا	والســويد	قــد	دعتــا	إلــى	اتخاذ	قــرار	بشــأن	األزمــة	اإلنســانية	يف	اليمــن،	لكــن	بريطانيا،	
ــك.	تعتبــر	البيانــات	الرئاســية	أقــل	 ــًا	رئاســيًا	بــداًل	مــن	ذل بصفتهــا	حامــل	القلــم،	قدمــت	بيان
أهميــة	وتفتقــر	إلــى	قــوة	التنفيــذ	اإلجباريــة	لقــرار	الفصــل	الســابع.	يف	النــص	النهائــي،	دعــا	
مجلــس	األمــن	جميــع	األطــراف	إلــى	التقيــد	بالتزاماتهــا	بموجــب	القانــون	الدولــي	اإلنســاني،	
رغــم	أن	قــوات	الحوثييــن	فقــط	تــم	انتقادهــا	باالســم	فقــط	فيمــا	يتعلــق	بالهجمــات	ضــد	
املدنييــن.	نجحــت	الكويــت	يف	الضغــط	لحــذف	اإلشــارات	إلــى	الغــارات	الجويــة	التــي	يشــنها	
ــن	 ــة	باملحاســبة	ع ــات	املتعلق ــة	الصياغ ــوده	الســعودية،	وإزال ــذي	تق ــف	العســكري	ال التحال

االنتهــاكات	يف	اليمــن.

ــران،	عقــد	مجلــس	األمــن	ثــالث	مشــاورات	مغلقــة	حــول	اليمــن	يف	ضــوء	 يف	يونيــو	/	حزي
هجــوم	الحديــدة.	اقتصــرت	النتائــج	ىلع	عناصــر	صحفيــة	قصيــرة	لــم	تشــر	إلــى	الحديــدة.)15) 
ــا	 ــات	خففــت	لهجتهــا	بجهــد	مــن	بريطاني ــى	أن	البيان ــاء	إل ــز	صنع وأشــارت	مصــادر	يف	مرك
والكويــت.	بعــد	إطــالق	معركــة	الحديــدة	يف	يونيــو	/	حزيــران،	أوصــت	الســويد	بالدعــوة	إلــى	
ــول	ىلع	 ــذا	يف	الحص ــل	ه ــاء.)16)	فش ــة	ىلع	املين ــب	الحمل ــوم	لتجن ــوري"	للهج ــد	ف "تجمي
دعــم	جميــع	أعضــاء	املجلــس.	ضغطــت	الكويــت	بشــدة	ضــد	هــذه	الخطــوة،	يف	حيــن	قالــت	
بريطانيــا	وفرنســا	إن	الدعــوة	إلــى	الوقــف	الفــوري	لألعمــال	العدائيــة	غيــر	قابلــة	للتطبيــق.	
وبــداًل	مــن	ذلــك،	دعــت	بريطانيــا	إلــى	االمتثــال	ألحــكام	القانــون	اإلنســاني	الدولــي	وحمايــة	
املدنييــن	مــن	قبــل	أطــراف	النــزاع.	لــم	يتغيــر	نهــج	بريطانيــا	تجــاه	اليمــن	حتــى	نهايــة	عــام	

2018،	عندمــا	بــدأت	لنــدن	يف	الضغــط	مــن	أجــل	التوصــل	إلــى	قــرار	جديــد.

 Security Council( .2451 مجلــس األمــن يصــرح بالتوزيــع الفــوري لفريــق متقــدم ملراقبــة عمليــات ســحب القــوات ووقــف إطــاق النــار يف اليمــن واعتمــاد القــرار  )14
 Authorizes Immediate Deployment of Advance Team to Monitor Force Withdrawals, Ceasefire in Yemen, Adopting

https://www.un.org/press/en/2018/sc13250.doc.htm .2018 مــارس   15 بيــان صحفــي.  األمــن  مجلــس  Resolution 2451(.األمــم املتحــدة 

http://webtv.un.org/en/ga/.2018 11يونيــو  املتحــدة.  األمــم  ويــب  تلفــزون  اليمــن.  يف  الوضــع  ـحـول  )روســيا(  نيبنزيــا  فاســييل  العليــا  املحكمــة  15( رئيســة 
watch/sc-president-vassily-nebenzia-russia-on-the-situation-in-yemen-security-council-media-stakeout-11-june-

2018/5796639980001/?term=&lan=original

16(  الســويد تدعــو األمــم املتحــدة إىل وقــف الهجــوم عــى ميـنـاء اليمــن. )Sweden calls on UN to halt offensive on Yemen port(ذا ـلـوكال. 15 يونيــو 
https://www.thelocal.se/20180615/sweden-calls-on-un-to-halt-offensive-on-yemen-port-hodeida  .2018
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انفراجة	يف	ديسمبر	/	كانون	األول

يف	21	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018،	تبنــى	مجلــس	األمــن	أخيــرًا	القــرار	2451	الــذي	صــادق	ىلع	
اتفاقيــة	ســتوكهولم.)17)	كان	هــذا	أول	قــرار	ملجلــس	األمــن	بشــأن	اليمــن	منــذ	القــرار	رقــم	2216 
بتاريــخ	14	أبريــل	/	نيســان	2015.	تــم	صياغــة	القــرار	ألول	مــرة	ثــم	تداولــه	بيــن	الــدول	األعضــاء	
يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	قبــل	مشــاورات	الســويد،	وركــز	ىلع	وقــف	األعمــال	العدائيــة	

وتدابيــر	اإلغاثــة	اإلنســانية،	بمــا	يف	ذلــك	ضــخ	العمــالت	األجنبيــة	يف	االقتصــاد.

ــدول	األعضــاء	يف	 ــإن	الســعودية	مارســت	ضغوطــًا	ىلع	ال ــاء،	ف ــز	صنع ــًا	ملصــادر	مرك وطبق
مجلــس	األمــن،	وال	ســيما	الواليــات	املتحــدة،	وهــددت	بــأن	تقــوم	الحكومــة	اليمنيــة	والتحالــف	
العســكري	الــذي	تقــوده	الريــاض	بوقــف	التعــاون	مــع	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	يف	
جهــود	الســالم	يف	اليمــن	يف	حــال	اعتمــاد	القــرار	الجديــد.	وجــاء	االنتعــاش	املتزامــن	للريــال	
اليمنــي،	والــذي	صاحبتــه	نتائــج	إنســانية	كبيــرة،	وكذلــك	التخفيــف	الطفيــف	مــن	زخــم	معركة	

الحديــدة،	ليضعــف	اإللحــاح	الشــديد	لتبنــي	القــرار.	وبالتالــي	تــم	تأجيــل	مشــروع	القــرار.

وبعــد	انتهــاء	مشــاورات	الســويد	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول،	أعــادت	بريطانيــا	تقديــم	مشــروع	
ــة	 ــت	باملصادق ــي	قام ــتوكهولم،	والت ــة	س ــن	اتفاقي ــدث	ع ــص	مح ــس	بن ــى	املجل ــرار	إل الق
عليهــا.	يتضمــن	النــص	املعتمــد	نقاطــًا	حــول	ســبل	تعزيــز	االقتصــاد	وســير	العمــل	يف	البنــك	
املركــزي	اليمنــي،	وتنفيــذ	مدفوعــات	مرتبــات	املوظفيــن	املدنييــن	واملعاشــات	التقاعديــة.	
ــالت	 ــاء	للرح ــار	صنع ــح	مط ــادة	فت ــق،	وإع ــع	دون	عوائ ــل	البضائ ــة	نق ــى	حري ــو	إل ــا	يدع كم
 Security Council( .2451 مجلــس األمــن يصــرح بالتوزيــع الفــوري لفريــق متقــدم ملراقبــة عمليــات ســحب القــوات ووقــف إطــاق النــار يف اليمــن واعتمــاد القــرار  )17
 Authorizes Immediate Deployment of Advance Team to Monitor Force Withdrawals, Ceasefire in Yemen, Adopting

https://www.un.org/press/en/2018/sc13643.doc.htm  .2018 صحفي.15مــارس  بيــان  األمــن  مجلــس  املتحــدة  األمــم   .)Resolution 2451

يف 2 أغسطس / آب ، قدم املبعوث األممي الخاص لليمن مارتن غريفيث إحاطة ملجلس األمن عن خططه لجمع 
 Photo Credit: UN Photo / | األحزاب املتحاربة يف البالد من أجل إجراء مشاورات سالم يف جنيف يف الشهر التالي

Manuel Elias
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التجاريــة	ضمــن	آليــة	متفــق	عليهــا.	كمــا	دعــت	أطــراف	النــزاع	إلــى	االمتثــال	للقانــون	الدولــي	
ــة	أخــرى	مــن	 ــي.	مــرت	املســودة	بجول ــون	اإلنســاني	الدول ــاء	بالتزاماتهــا	بموجــب	القان والوف
املفاوضــات	املتوتــرة	بعــد	الضغــط	مــن	الســعودية	الســتبعاد	الصياغــات	املتعلقــة	بالقضايــا	
ــات	املتحــدة	أيضــًا	 ــت	الوالي وااللتزامــات	اإلنســانية	واملحاســبة	والتحقيقــات	املســتقلة.	حاول
تضميــن	إشــارة	مباشــرة	إلــى	انتهــاكات	إيــران	املزعومــة	لحظــر	األســلحة.	بعــد	معارضــة	روســيا	
والصيــن،	ســحبت	الواليــات	املتحــدة	مطالبهــا	باإلشــارة	إلــى	إيــران	يف	النــص.	اعتمــد	مجلــس	

األمــن	القــرار	2451	يف	21	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018.)18)

مبعوث	األمم	املتحدة	الخاص	الجديد

ــد	يف	اليمــن	ىلع	اســتئناف	جهــود	 ــن	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص	الجدي ســاعد	تعيي
الســالم	التــي	تقودهــا	األمــم	املتحــدة	يف	عــام	2018،	وبلغــت	ذروتهــا	يف	ديســمبر	/	كانــون	
األول	يف	جولــة	مشــاورات	بيــن	األطــراف	املتحاربــة	الرئيســية	يف	اليمــن	هــي	األولــى	منــذ	
أكثــر	مــن	عاميــن.	تولــى	مارتــن	غريفيــث	املنصــب	رســميًا	يف	19	مــارس	/	آذار،	ليحــل	مــكان	
إســماعيل	ولــد	الشــيخ	أحمــد.	خــالل	عــام	2017،	لــم	يتمكــن	هــذا	األخيــر	مــن	جلــب	األطــراف	
ــت	 ــات	تح ــن	املفاوض ــابقة	م ــوالت	س ــالث	ج ــن	فشــلت	ث ــات،	يف	حي ــة	املفاوض ــى	طاول إل
ــة	 ــدة	نهاي ــم	املتح ــه	يف	األم ــاء	واليت ــاب	انته ــام	2016.	يف	أعق ــام	2015	وع ــه	يف	ع قيادت
العــام	املاضــي،	ُعيــن	ولــد	الشــيخ	أحمــد	يف	منصــب	وزيــر	خارجيــة	يف	موطنــه	موريتانيــا.

وبينمــا	حيــث	جــاء	ســلفه	مــن	القطــاع	اإلنســاني،	جــاء	غريفيــث	بخبــرة	يف	مجــال	الوســاطة.	
فقــد	عمــل	ســابقًا	كمستشــار	للمبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	لســوريا،	وكمديــر	تنفيــذي	
ــة	 ــن	بهــذه	الصف ــارة	اليم ــام	بزي ــد	ســبق	أن	ق ــي	للســالم	يف	بروكســل،	وق للمعهــد	األوروب
ــوية	 ــى	تس ــل	إل ــن	التوص ــه	املعل ــن	كان	هدف ــرين	األول	2017.)19)	ويف	حي ــر	/	تش يف	أكتوب
تفاوضيــة	بيــن	األطــراف	املتحاربــة	الرئيســية،	إال	أن	غريفيــث	تشــاور	خــالل	هــذه	العمليــة	مــع	
مجموعــة	واســعة	مــن	الجهــات	اليمنيــة	األخــرى	باإلضافــة	إلــى	أصحــاب	املصلحــة	اإلقليمييــن	
والدولييــن.	وقــد	اســتلزم	ذلــك	مبعوثــًا	خاصــًا	جديــدًا	ينخــرط	يف	جــوالت	مكوكيــة	مكثفــة	

طــوال	عــام	2018.

بناء	العالقات	مع	قادة	الحوثيين	واملجلس	االنتقالي	الجنوبي

كان	مــن	أولويــات	املبعــوث	الخــاص	الجديــد	لألمــم	املتحــدة	منــذ	فتــرة	مبكــرة	تجديــد	عالقــة	
مكتبــه	بحركــة	الحوثييــن.	فخــالل	واليــة	إســماعيل	ولــد	الشــيخ	أحمــد،	نشــأت	عــداوة	متزايــدة	
بينــه	وبيــن	قــادة	الحوثييــن،	لدرجــة	أنهــم	طلبــوا	مــن	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	عــدم	
تجديــد	فتــرة	واليتــه	يف	عــام	2017،	زاعميــن	أنه	غيــر	محايد.	يف	يونيــو	/	حزيــران	2017،	منعت	
ســلطات	الحوثــي	املبعــوث	الخــاص	الســابق	مــن	دخــول	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرتها.	يف	
املقابــل،	زار	غريفيــث	صنعــاء	أربــع	مــرات	يف	عــام	2018،	حيــث	التقــى	بمســؤولين	مــن	حركــة	
الحوثييــن	املســلحة	بمــا	فيهــم	زعيــم	الحركــة	عبــد	امللــك	الــذي	التقــاه	عبــر	دائــرة	فيديــو	

داخلية.

18(  املرجع نفسه

 Yemeni FM and European Official Discuss Reviving Peace( ."وزيــر الخارجيــة اليمنــي واملســؤول األوروبــي يناقشــان إحـيـاء مشــاورات الســام"  )19
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1681182،2017 وكالــة األنـبـاء الســعودية.  25أكتوبــر .)Consultations



 2018 السنوي  اليمن  تقرير  لدودون:  وأصدقاء  دبلوماسية،  جوع،   

19

كمــا	شــارك	املبعــوث	الخــاص	يف	نقاشــات	بيــن	الحوثييــن	وممثلييــن	ســعوديين	يف	ُعمــان.	
ويف	مــارس	/	آذار،	أكــد	كبيــر	املفاوضيــن	الحوثييــن	واملتحــدث	الرســمي	محمــد	عبــد	الســالم	
ــرته	 ــث	ويّس ــي	شــملت	غريفي ــاءات	املســتمرة	والت ــك	اللق ــارك	يف	تل ــه	ش ــاء	أن ــز	صنع ملرك

بريطانيــا.

وإضافــة	إلــى	التواصــل	مــع	ممثليــن	ألطــراف	النــزاع	الرئيســيين،	عقــد	غريفيــث	مشــاورات	مــع	
ــوب	وأطــراف	أخــرى.	يف	عــدة	مــرات	 ــب	بانفصــال	الجن ــي	املطال ــي	الجنوب ــس	االنتقال املجل
عــام	2018،	هــدد	قــادة	املجلــس	االنتقالــي	بعرقلــة	أي	اتفــاق	ســالم	مــا	لــم	يتــم	تضمينهــم	
يف	محادثــات	الســالم.	كان	موقــف	غريفيــث	هــو	أن	القضيــة	الجنوبيــة،	رغــم	أهميتهــا،	يجــب	
معالجتهــا	بعــد	التوصــل	إلــى	تســوية	تفاوضيــة	إلنهــاء	الحــرب.	ووفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء،	
تخلــى	غريفيــث	عــن	رحلــة	مخططــة	إلــى	عــدن	واملــكال	يف	أبريــل	/	نيســان	بعــد	أن	طالــب	
الرئيــس	هــادي	وحكومتــه	املبعــوث	الخــاص	بعــدم	مقابلة	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي.	بعد	
وقــت	قصيــر،	اجتمــع	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	مــع	قــادة	املجلــس	االنتقالــي	يف	أبــو	
ــي	 ــس	االنتقال ــث	أن	املجل ــب	غريفي ــن	مكت ــطس	/	آب،	أعل ــم	يف	األردن.	يف	أغس ــي	ث ظب
ــية".)20)	يف	 ــة	السياس ــي	يف	العملي ــكل	إيجاب ــاركة	بش ــتعداده	للمش ــه	"اس ــد	ل ــي	أك الجنوب
ديســمبر	/	كانــون	األول،	أثنــاء	مشــاورات	الســويد،	قــال	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	إن	مــن	

شــأن	اســتبعاده	مــن	املحادثــات	ســيديم	دورة	النــزاع	يف	اليمــن.)21)

كمــا	التقــى	غريفيــث	أيضــا	بمســؤولين	مــن	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	عــام	2018،	بمــا	
يف	ذلــك	أولئــك	الذيــن	مــا	زالــوا	يف	صنعــاء.	وكانــت	ســلطات	الحوثييــن	قــد	عرقلــت	مختلــف	
الدبلوماســيين	اآلخريــن	مــن	االجتمــاع	بأعضــاء	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	خــالل	زياراتهــم	إلــى	
صنعــاء	يف	العــام	املاضــي.	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	التقــى	غريفيــث	مــع	زعمــاء	القبائل	
ــي	املجتمــع	املدنــي	مــن	محافظتــي	مــأرب	وحضرمــوت،	ىلع	هامــش	ورشــة	عمــل	 وممثل
ــادرة	املســار	 ــز	صنعــاء	للدراســات	ومجموعــة	أكســفورد	لألبحــاث	كجــزء	مــن	مب نظمهــا	مرك

الثانــي	الجاريــة.)22)

مقترح	الحديدة

ــو	/	 ــل	يوني ــيكًا	يف	أوائ ــون	وش ــا	الحوثي ــي	يســيطر	عليه ــدة	الت ــوم	الحدي ــدا	هج ــا	ب عندم
حزيــران،	أقنــع	غريفيــث	قــادة	الحوثييــن	بقبــول	خطــة	قدمهــا	حــول	وضــع	مينــاء	الحديــدة.	
ــراح	واســتمر	يف	إعــداد	الهجــوم	العســكري	 ــن	رفــض	االقت ــف	املناهــض	للحوثيي لكــن	التحال
ــم	التوصــل	 ــذي	ت ــاق	ال ــث	مشــابهة	لالتف ــت	خطــة	غريفي )انظــر	"االســتعداد	للهجــوم"(.	كان
إليــه	يف	النهايــة	يف	الســويد:	فقــد	اقتــرح	ىلع	ســلطات	الحوثييــن	تســليم	الســيطرة	ىلع	
املينــاء	إلــى	األمــم	املتحــدة،	والتــي	مــن	شــأنها	أن	تحــول	عائــدات	الرســوم	الجمركيــة	ىلع	

20(  املبعوث األممي يلتقي املجلس االنتقايل الجنوبي حول استئناف العملية السياسية. مكتب املبعوث الخاص لألمن العام لألمم املتحدة لليمن.30 أغسطس  
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D  2018
8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%-
D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%
86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8

A%D8%A9

https://www.yemenakhbar.com/1755631 .2018 21(  بيان هام من املجلس االنتقايل بخصوص مفاوضات السويد. أخبار اليمن. 6 ديسمرب

22(  مارتــن جريفــت: جهــود املســار الثــاين تكمــل املفاوضــات الرســمية وتمهــد الطريــق لصنــع الســام يف اليمــن. 7 نوفمــرب 2018. مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام 
https://osesgy.unmissions.org/martin-griffiths-track-ii-efforts-complement-official-negotiations-and- لليمــن.  املتحــدة  لألمــم 

lay-foundation-peace-building
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الــواردات	إلــى	البنــك	املركــزي	اليمنــي	لدفــع	رواتــب	القطــاع	العــام	يف	البــالد.	وكان	الحوثيــون	
أيضــًا	قــد	رفضــوا	يف	الســابق	خطــة	مماثلــة	طرحهــا	ســلف	غريفيــث	يف	مايــو	/	أيــار	2017 

)انظــر	املعركــة	مــن	أجــل	الحديــدة(.

واصــل	غريفيــث	دبلوماســيته	املكوكيــة	طــوال	شــهر	يوليــو	/	تمــوز،	حيــث	التقــى	بمســؤولين	
ــاء،	يف	 ــن	يف	صنع ــادة	الحوثيي ــى	ق ــة	إل ــن	باإلضاف ــن	وســعوديين	ومســؤولين	آخري أمريكيي

محاولــة	لوقــف	الهجــوم	العســكري	ىلع	الحديــدة.

مشاورات	اقتصادية

ــام	2018،	 ــن	ع ــي	م ــف	الثان ــي	يف	النص ــاد	اليمن ــرى	ىلع	االقتص ــة	كب ــث	أهمي ــق	غريفي عل
خاصــة	بعــد	االنحــدار	الســريع	يف	قيمــة	الريــال	اليمنــي	يف	شــهري	أغســطس	/	آب	وســبتمبر	
ــد	املجاعــة"(.	يف	شــهر	 ــة	وتهدي ــة	العمل ــه	اإلنســانية	)انظــر	"أزم ــول،	نظــرًا	ملضاعفات /	أيل
يوليــو	/	تمــوز،	التقــى	غريفيــث	مــع	قيــادة	ومجلــس	إدارة	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	صنعــاء	
ــين	 ــن	متنافس ــن	مقري ــيمه	بي ــرى	تقس ــذي	ج ــزي،	وال ــك	املرك ــد	البن ــادة	توحي ــة	إع ملناقش
ىلع	جانبــي	القتــال	منــذ	ســبتمبر	/	أيلــول	2016.)23)	بعــد	ذلــك	ســعى	غريفيــث	وفريقــه	إلــى	
تنظيــم	املناقشــات	التــي	رعتهــا	األمــم	املتحــدة	لجمــع	مســؤولين	مــن	البنــك	املركــزي	يف	
صنعــاء	وعــدن	يف	العاصمــة	الكينيــة	نيروبــي.	ىلع	الرغــم	مــن	عــدم	إجــراء	تلــك	املناقشــات،	
إال	أن	االعتــراف	بأهميــة	االقتصــاد	اليمنــي	لألزمــة	اإلنســانية	كان	مؤشــرًا	ىلع	إدراك	متفــوق	
للديناميــات	الجاريــة	يف	البــالد	باملقارنــة	مــع	ســلف	غريفيــث	إســماعيل	ولــد	الشــيخ	أحمــد.

ىلع	الرغــم	مــن	أنــه	ســبق	لغريفيــث	الحديــث	عــن	محادثــات	الســويد،	فقــد	ذكــر	مــرة	أخــرى	
أن	امللــف	االقتصــادي	كان	مــن	أولويــات	املشــاورات،	ولــم	يكــن	هنــاك	أي	انفــراج	يف	هــذا	الصدد	
يف	ريمبــو.	وبينمــا	أرســل	جانــب	الحوثييــن	محافــظ	ونائــب	محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	
يف	صنعــاء	إلــى	املحادثــات،	لــم	ترســل	الحكومــة	اليمنيــة	محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	
يف	عــدن	وال	رئيــس	اللجنــة	االقتصاديــة	الحكوميــة	)انظــر	"محافــظ	البنــك	املركــزي	الجديــد	

يف	عــدن	واللجنــة	االقتصاديــة	وتنظيمــات	االســتيراد"(.

ــا	ســهلت	انفراجــًا	طفيفــًا	يف	أواخــر	عــام	2018	يف	دعمهــا	 ــى	أن	بريطاني ــر	إل أشــارت	تقاري
لجهــود	غريفيــث	ىلع	الجبهــة	االقتصاديــة.	وقــد	أيــدت	بريطانيــا	محــاوالت	املبعــوث	وضــع	
ــك	 ــا	يف	ذل ــيين،	بم ــن	الرئيس ــة	االقتصاديي ــاب	املصلح ــن	أصح ــق	بي ــيق	األوث ــار	للتنس إط
محافظــي	البنكيــن	املركزييــن	املتنافَســين	يف	عــدن	وصنعــاء.	يف	شــهر	ديســمبر	/	كانــون	
األول،	مــع	اقتــراب	محادثــات	الســالم	يف	الســويد	مــن	نهايتهــا،	تحــدث	محمــد	زمــام،	محافــظ	
البنــك	املركــزي	يف	عــدن،	مــع	نظيــره	املســؤول	يف	صنعــاء	محمــد	الســياني	عبــر	مكاملــة	
ــدة	 ــة	للوح ــادر	مطلع ــدة	مص ــرت	ع ــا	ذك ــب	م ــدن،	بحس ــن	لن ــير	م ــاء	ىلع	تيس ــو	بن فيدي

ــاء. ــز	صنع ــة	يف	مرك االقتصادي

23(  راجح، منصور، أمل منصور، فارع املسليمي. اليمن با بنك مركزي: فقدان أساسيات االستقرار االقتصادي وتسريع املجاعة. 2 نوفمرب 2016. مركز صنعاء 
http://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 .للدراسات االسرتاتيجية
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إطار	املفاوضات

يف	18	حزيــران	/	يونيــو،	شــارك	املبعــوث	الخــاص	ضمــن	إطــار	مفاوضــات	الســالم	يف	اجتمــاع	
مغلــق	ملجلــس	األمــن.	ووفقــًا	ملصــادر	مطلعــة	ىلع	اإلجــراءات	تحدثــت	مــع	مركــز	صنعــاء،	تــم	
طــرح	مجموعــة	مــن	الترتيبــات	األمنيــة	والسياســية	منهــا	إنشــاء	مجلــس	عســكري	وطنــي	
ــة	التــي	 ــات	األمنيــة	وتســليم	األســلحة	املتوســطة	والثقيل يف	اليمــن	لإلشــراف	ىلع	الترتيب
تملكهــا	جهــات	غيــر	حكوميــة.	ويتبــع	ذلــك	تشــكيل	حكومــة	انتقاليــة	يقودهــا	رئيــس	وزراء	
"متوافــق	عليــه".	تكــون	الحكومــة	االنتقاليــة	مســؤولة	عــن	إعــادة	الخدمــات	األساســية،	وإعــادة	
ــم	يف	 ــد	باملظال ــه	التحدي ــة	ىلع	وج ــا	املرتبط ــة	القضاي ــة،	ومعالج ــات	الدول ــاء	مؤسس بن
جنــوب	اليمــن،	وتنفيــذ	نتائــج	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي،	وتنفيــذ	اإلصــالح	االنتخابــي	واملصالحــة	

الوطنيــة.

وىلع	الرغــم	مــن	تجــاوز	خطــط	الســالم	الســابقة	بقيــادة	األمــم	املتحــدة،	كان	إطــار	غريفيــث	
للمفاوضــات	يشــبه	بطــرق	عديــدة	املقترحــات	الفاشــلة	لســلفه.	فقــد	تضمنــت	هــذه	الجهــود	
الســابقة	العديــد	مــن	القضايــا	املثيــرة	للجــدل،	مــن	بينهــا	اإلشــارات	إلــى	قــرار	مجلــس	األمــن	
رقــم	2216،	واملبــادرة	الخليجيــة	ونتائــج	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي	كمبــادئ	ملحادثــات	الســالم.)24) 
ــدأ	اإلطــار	وكأنــه	يحــول	النتائــج	املحتملــة	ملفاوضــات	الســالم	إلــى	شــروط	 وبوجــه	عــام،	ب
ــل،	 ــاع	نهــج	مماث ــات.	لقــد	فشــلت	مقترحــات	الســالم	الســابقة	نتيجــة	اتب مســبقة	للمحادث
مثــل	النــص	ىلع	تســليم	قــوات	الحوثييــن	ألســلحتها	وانســحابها	مــن	املناطــق	التــي	احتلتهــا	
قبــل	الشــروع	يف	املفاوضــات.	وقــد	أبــدى	قــادة	الحوثييــن،	يف	ردهــم	ىلع	خطــط	الســالم	
الســابقة،	رفضهــم	التخلــي	عــن	نفوذهــم	العســكري	قبــل	التفــاوض	ىلع	مكانهــم	يف	ترتيــب	

سياســي	مســتقبلي.

فشل	يف	جنيف،	نجاح	يف	ريمبو

يف	6	ســبتمبر	/	أيلــول،	كان	مــن	املقــرر	إجــراء	أول	مشــاورات	ســالم	تقودهــا	األمــم	املتحــدة	
يف	جنيــف	منــذ	انهيــار	محادثــات	الســالم	يف	الكويــت	عــام	2016.)25)	وقبــل	يــوم	مــن	
ــزاع	حــول	ترتيبــات	 ــات	نتــج	عــن	ن ــو	الحوثييــن	مــن	املحادث ــدء	املشــاورات،	انســحب	ممثل ب
ســفرهم	إلــى	سويســرا.	وطالــب	مســؤولو	الحوثــي	بالســفر	ىلع	متــن	طائــرة	عمانيــة،	وقالــوا	
ــك،	 ــون	ذل ــالج.	يف	غض ــي	الع ــقط	لتلق ــى	مس ــن	إل ــن	مصابي ــل	مقاتلي ــون	نق ــم	يعتزم إنه
ــم	املتحــدة	 ــرة	تابعــة	لألم ــن	طائ ــي	ىلع	مت ــد	الحوث أصــرت	الســعودية	ىلع	أن	يســافر	وف
ــوا	 ــر	جيبوتــي.	وزعــم	مســؤولون	ســعوديون	يف	وقــت	الحــق	أن	مســؤولين	حوثييــن	كان عب

ــرة. ــن	الطائ ــران	وحــزب	اهلل	ىلع	مت ــن	إي ــن	م يخططــون	لنقــل	مقاتلي

بالنظــر	إلــى	منــع	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	لوفــد	الحوثــي	مــن	العــودة	إلــى	اليمــن	
لثالثــة	أشــهر	بعــد	محادثــات	الســالم	يف	عــام	2016،	كان	املســؤولون	الحوثيــون	يــرون	رحلــة	
العــودة	إلــى	صنعــاء	عبــر	مســقط	الطريقــة	التــي	يرجــح	فيهــا	تجنــب	تكــرار	ذلــك.	باإلضافــة	
إلــى	ذلــك،	شــعر	املندوبــون	الحوثيــون	بالحيــرة	حيــن	طلبــت	منهــم	األمــم	املتحــدة	التوقيــع	
ىلع	إعفــاء	مــن	املســؤولية	القانونيــة	لحياتهــم	قبــل	الســفر،	حيــث	كانــوا	يفســرون	ذلك	ىلع	

http:// االـسـرتاتيجية.  للدراســات  صنـعـاء  مركــز   .2016 مايــو   19 الـحـرب.  إىل   2011 عقــب  اليمــن  يف  االنتقاليــة  املرحلــة  انتهــت  كيــف  ماجــد.  املدحجــي،    )24
sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/38

http://sanaacenter.org/ar/publications- .25(  اليمــن يف األمــم املتحــدة – نشــرة أغســطس 2016. 5 ســبتمرب 2016. مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية
all/yemen-at-the-un-ar/52
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أنــه	إشــارة	لعــدم	قــدرة	األمــم	املتحــدة	ىلع	ضمــان	عودتهــم	ســاملين،	وفقــًا	ملصــدر	مقــرب	
مــن	الوفــد	الحوثــي	تحــدث	إلــى	مركــز	صنعــاء.	يف	نهايــة	املطــاف،	لــم	يتمكــن	غريفيــث	مــن	

حــل	هــذا	املــأزق	ولــم	يســافر	وفــد	الحوثــي.

يف	غيــاب	ممثلــي	الحوثــي،	عقــد	املبعــوث	الخــاص	اجتماعــات	يف	جنيــف	مع	وفــد	الحكومة	
ــي	واملســاعدات	 ــة.	وناقشــوا	إطــالق	ســراح	األســرى	وإعــادة	فتــح	مطــار	صنعــاء	الدول اليمني
اإلنســانية	والتنميــة	االقتصاديــة.)26)	كمــا	التقــى	املبعــوث	بمجموعــة	استشــارية	فنيــة	مــن	
النســاء	اليمنيــات،	وعــدد	مــن	الســفراء	املعينيــن	يف	اليمــن	مــن	الــدول	املســماة	"مجموعــة	

الـــ19"،	وســفراء	مــن	الــدول	الخمــس	الدائمــة	العضويــة	يف	مجلــس	األمــن	الدولــي.

ــرًا	يف	جمــع	 ــون	األول،	نجــح	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص	أخي ــل	ديســمبر	/	كان يف	أوائ
ممثليــن	لألطــراف	املتحاربــة	معــًا	للمــرة	األولــى	يف	الســويد	ألكثــر	مــن	عاميــن.	هــذه	املــرة،	
وافــق	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	ىلع	الترتيبــات	اللوجســتية	املقترحــة	لغريفيث،	
وعرضــت	مســقط	تســهيل	اإلجــالء	الطبــي	لنحــو	50	مــن	مقاتلــي	الحوثييــن	الجرحــى	مــن	
صنعــاء،	حيــث	تــم	نقلهــم	يف	نهايــة	املطــاف	ىلع	متــن	طائــرة	إثيوبيــة	إلــى	ُعمــان.	عندمــا	
غــادر	وفــد	الحوثــي	صنعــاء	يف	4	ديســمبر	/	كانــون	األول	ىلع	متــن	طائــرة	كويتيــة،)27)	كان	
غريفيــث	نفســه	ىلع	متــن	الطائــرة	–	باإلضافــة	إلــى	الســفير	الكويتــي	يف	اليمــن	واملبعــوث	
الســويدي	–	كضمانــات	ملســؤولي	الحوثــي	بــأن	التحالــف	الســعودي	الــذي	يســيطر	ىلع	املجال	

الجــوي	اليمنــي	لــن	يعتــرض	الرحلــة.

26(  بيان السيد مارتن غريفيت أمام الصحافة حول مشاورات جنيف. 5 سبتمرب 2018. مكتب املبعوث الخاص لألمن 
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86- .العام لألمم املتحدة لليمن

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%
8A%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%8C-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D
8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81

27( والــش، ديــكان. وفــد الـحـويث يغــادر اليمــن للمشــاركة بمحادثــات الســويد. )Houthi Delegation Leaves Yemen for Talks in Sweden(. نيويــورك 
https://www.nytimes.com/2018/12/04/world/middleeast/houthi-yemen-peace-talks-sweden.html  .2018 ديســمرب   4 تايمــز. 
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الحديدة، قلب األزمة

نظرة	عامة:	أهمية	الحديدة

وقعــت	مدينــة	الحديــدة	ضحيــة	املواجهــات	املتصاعــدة	واألزمــة	اإلنســانية	املتدهــورة	يف	
اليمــن	يف	عــام	2018.	وقــد	كان	اليمــن	يســتورد	تاريخيــًا	مــا	يصل	إلــى	%90	من	املــواد	الغذائية	
األساســية،	يف	حيــن	مثلــت	الحديــدة	ومرفــأ	الصليــف	ورأس	عيســى	القريبيــن	نقطــة	دخــول	
ــة	األساســية	واإلمــدادات	 ــك	األغذي ــالد،	بمــا	يف	ذل ــر	مــن	%70	مــن	الســلع	األساســية	للب أكث
الطبيــة	والوقــود.	كمــا	كانــت	هــي	املوانــئ	الوحيــدة	التــي	تســيطر	عليهــا	جماعــة	الحوثييــن	
ــات	 ــدة	واملجموع ــم	املتح ــول	وكاالت	األم ــل	تق ــت	طوي ــذ	وق ــام	2018.	من ــلحة	يف	ع املس
اإلنســانية	والكثيــر	مــن	الخبــراء	اليمنييــن	إنــه	ال	بديــل	عــن	هــذه	املوانــئ	إلطعــام	قطاعــات	
شاســعة	مــن	ســكان	البــالد.	ويرجــع	ذلــك	إلــى	قــدرة	تفريــغ	املوانــئ	هــذه،	وقربهــا	مــن	أكبــر	
ــن	 ــو	%70	م ــئ	ونح ــذه	املوان ــن	ه ــات	بي ــدم	وجــود	جبه ــن،	وع ــز	الســكانية	يف	اليم املراك

الســكان	املقيميــن	يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون.

يبلــغ	عــدد	ســكان	مدينــة	الحديــدة	واملناطــق	املحيطــة	بهــا	أكثــر	مــن	600,000	نســمة،	مــا	
يجعلهــا	واحــدة	مــن	أكثــر	املناطــق	كثافــة	ســكانية	يف	البــالد،	يف	حيــن	تعتبــر	املحافظــة	
أيضــًا	مــن	بيــن	أفقــر	املناطــق	يف	اليمــن.	وقــد	حــذرت	وكاالت	األمــم	املتحــدة	واملنظمــات	
غيــر	الحكوميــة	الدوليــة	وآخــرون	مــن	أن	الحملــة	العســكرية	لالســتيالء	ىلع	الحديــدة	ســتؤدي	
ىلع	األرجــح	إلــى	تفاقــم	األزمــة	اإلنســانية	يف	اليمــن،	حيــث	مــن	املرجــح	أن	تثبــط	الــواردات	
التجاريــة	واإلنســانية،	وتــؤدي	إلــى	ارتفــاع	األســعار	ومنع	وصــول	املســاعدات	إلى	املســتفيدين.	
كان	مــن	املتوقــع	أيضــا	وقــوع	عــدد	كبيــر	مــن	الضحايــا	املدنييــن	يف	حالــة	وصــول	القتــال	إلى	

مناطــق	ذات	كثافــة	ســكانية	عاليــة	يف	املدينــة.

ــران	 ــزاع	أن	إي ــرة	الن ــوال	فت ــعودية	ط ــادة	الس ــكري	بقي ــف	العس ــو	التحال ــى	ممثل ــد	ادع وق
تقــوم	بتهريــب	أســلحة	إلــى	قــوات	الحوثــي	عبــر	مينــاء	الحديــدة.	كمــا	انتقــد	التحالــف	آليــة	
التحقــق	والتفتيــش	التابعــة	لألمــم	املتحــدة	)UNVIM(	التــي	أنشــئت	يف	عــام	2016	ملعالجــة	
مثــل	هــذه	املخــاوف،	حيــث	اعتبرهــا	آليــة	غيــر	فعالــة.	ومــع	ذلــك،	ذكــر	تقريــر	فريــق	خبــراء	
األمــم	املتحــدة	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	أن	مــن	غيــر	املحتمــل	نقــل	األســلحة	مــن	خــالل	
ــاء.	 ــل	املين ــي	تدخ ــفن	الت ــان	الس ــف	يفحص ــدة	والتحال ــم	املتح ــرًا	ألن	األم ــدة،)28)	نظ الحدي
وخلــص	التقريــر	أيضــًا	إلــى	أن	املعوقــات	التــي	فرضتهــا	قــوات	التحالــف	ىلع	تســليم	البضائــع	
التجاريــة	واملســاعدات	اإلنســانية	إلــى	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	كانــت	بمثابة	

اســتخدام	تهديــد	املجاعــة	الشــاملة	كســالح،	األمــر	الــذي	قــد	يشــكل	جريمــة	حــرب.

وجــادل	التحالــف	والحكومــة	اليمنيــة	بــأن	االســتيالء	ىلع	مينــاء	الحديــدة	ســيؤدي	إلــى	قطــع	
ــتيراد	ىلع	 ــوم	اس ــرض	رس ــي	تف ــلحة،	والت ــن	املس ــة	الحوثيي ــي	لجماع ــل	رئيس ــدر	دخ مص
ــة	 ــى	طاول ــوس	إل ــن	ىلع	الجل ــادة	الحوثيي ــا	ســيجبر	ق ــاء،	م ــر	املين ــي	تدخــل	عب الســلع	الت
املفاوضــات.	ومــع	ذلــك،	يرفــض	كثيــرون	هــذا	االدعــاء	ويرونــه	أمــرًا	غيــر	محتمــل،	بالنظــر	إلــى	
أن	قــوات	الحوثييــن	قــد	تبتــز	التجــار	لدفــع	ضرائــب	ىلع	الســلع	التــي	تدخــل	أراضيهــا	عبــر	
نقــاط	التفتيــش	املقامــة	يف	أي	مــكان،	حتــى	لــو	ُدفعــت	الجبهــات	مــن	الســاحل	إلــى	الداخل.	

يف	غضــون	ذلــك،	ســتبقى	قــوات	الحوثييــن	تســيطر	بقــوة	ىلع	العاصمــة	صنعــاء.

https://undocs.org/ar/S/2018/594 .2018 28(  األمم املتحدة مجلس األمن. التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن. 26 يناير
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التحضير	للهجوم

بــدأت	القــوات	املحليــة	املدعومــة	مــن	الســعودية	واإلمــارات	بالضغــط	ىلع	إقليــم	تعــز	مــن	
الجنــوب	نحــو	مدينــة	الحديــدة	يف	بدايــة	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	ممــا	أدى	إلــى	قطــع	خطــوط	
ــادة	الحوثييــن	بقطــع	 ــر	هــددت	قي ــدة.)29)	بعــد	وقــت	قصي إمــداد	الحوثــي	بيــن	تعــز	والحدي
خطــوط	املالحــة	الدوليــة	يف	البحــر	األحمــر	إذا	اســتمر	الهجــوم	املدعــوم	مــن	التحالــف	ىلع	
طــول	الســاحل	الغربــي	لليمــن.)30)	وكانــت	قــوات	الحوثييــن	قــد	نفــذت	يف	وقــت	ســابق	عــدة	
هجمــات	ضــد	الســفن	العابــرة	بالقــرب	مــن	مضيــق	بــاب	املنــدب	باســتخدام	قــوارب	محملــة	
بمتفجــرات	يتــم	التحكــم	فيهــا	عــن	بعــد	وقذائــف	مضــاّدة	للدبابــات،	بحســب	فريــق	خبــراء	
األمــم	املتحــدة	املعنــي	باليمــن.)31)	كمــا	أشــار	التقريــر	إلــى	أن	املجموعــة	قامــت	بنشــر	ألغــام	

بحريــة	عشــوائية	قبالــة	ســاحل	البحــر	األحمــر.

خــالل	ربيــع	عــام	2018،	حــاول	التحالــف	تحصيــل	دعــم	دولــي	للهجــوم	ىلع	الحديــدة،	بمــا	يف	
ــذي	تشــكله	جماعــة	 ــرزت	التهديــد	ال ــك	باســتخدام	حمــالت	ضغــط	وحمــالت	إعالميــة	أب ذل

الحوثييــن	املســلحة	لشــحنات	النفــط	الدوليــة	التــي	تمــر	عبــر	مضيــق	بــاب	املنــدب.

ــاص	 ــوث	الخ ــث	املبع ــيكًا،	ح ــدة	وش ــوم	ىلع	الحدي ــدأ	الهج ــن	ب ــران،	حي ــو	/	حزي يف	يوني
لألمــم	املتحــدة	مارتــن	غريفيــث	ووكيــل	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	للشــؤون	اإلنســانية	
ومنســق	اإلغاثــة	يف	حــاالت	الطــوارئ	مــارك	لــووك	مجلــس	األمــن	التابــع	لألمــم	املتحــدة	ىلع	
دعــم	الجهــود	الراميــة	إلــى	تجنــب	الهجــوم	العســكري.)32)	كمــا	أخطــر	غريفيــث	مجلــس	قيــادة	

الحوثييــن	برغبتــه	يف	تســليم	إدارة	مينــاء	الحديــدة	إلــى	مراقبــي	األمــم	املتحــدة.)33)

ردًا	ىلع	ذلــك،	اتخــذت	الحكومــة	اليمنيــة،	املدعومــة	من	التحالف	العســكري	بقيادة	الســعودية،	
موقفــًا	أكثــر	تصلبــًا.	وزيــر	الخارجيــة	خالــد	اليمانــي	قــال	حينهــا	أن	"بــاب	الدبلوماســية"	مغلــق	
أمــام	الحوثييــن،	وأن	دعــوة	املجتمــع	الدولــي	ملحادثــات	الســالم	لــن	تــؤدي	إال	إلــى	إطالــة	أمــد	
الحــرب،	وأن	الحكومــة	ترفــض	قبــول	أي	شــيء	ســوى	االنســحاب	الحوثــي	الكامــل	مــن	ســاحل	
البحــر	األحمــر	بأكملــه.)34)	يف	أعقــاب	اجتمــاع	مجلــس	األمــن	يف	11	يونيــو	/	حزيــران،	منحــت	
اإلمــارات،	التــي	تتولــى	زمــام	القيــادة	يف	تنســيق	الهجــوم،	األمــم	املتحــدة	مهلــة	48	ســاعة	

إلقنــاع	قيــادة	الحوثييــن	بســحب	قواتهــم	مــن	الحديــدة.)35)

 .)Saudi-led coalition says has cut Houthi supply line: report( .التحالــف الــذي تقــوده الســعودية يقــول إنــه قطــع خــط إمــدادات الحــويث: تقريــر  )29
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-says-has-cut-houthi-supply-  .2018 ينايــر   3 رويــرتز.  

line-report-idUSKBN1ES1Z0

https://ara.reuters.com/article/topNews/ رويــرتز.   .2018 ينايــر   9 األحمــر.  البحــر  يف  املاحــة  بإغــاق  يهــددون  الحوثيــون  عزيــز.  اليعقوبــي،    )30
idARAKBN1EY2F5

https://undocs.org/ar/S/2018/594 .2018 31(   األمم املتحدة مجلس األمن. التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن. 26 يناير

32(  مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية. وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ. مــارك لوتــوك، بيــان بشــأن اليمــن 
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general- .2018 إىل وســائل اإلعــام يف مجلــس األمــن بشــأن اليمــن. 11 حزـيـران / يونيــو

humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-7

http://sanaacenter.org/ar/publications-  .33(   اليمن يف األمم املتحدة – نشرة يونيو / حزيران 2018. 17 يوليو 2018. مركز صنعاء لألبحاث االسرتاتيجية
all/yemen-at-the-un-ar/627

https://aawsat.com/ .34(  حبتــور، عبــد الهــادي. "وزيــر الخارجيــة اليمنــي لـــ }الشــرق األوســط{: بــاب الدبلوماســية أغلــق14". 14 يونيــو 2018. الشــرق األوســط
home/article/1300181/وزير-الخارجية-اليمني-لـ-الشرق-األوسط-باب-الدبلوماســية-أغلق

 UAE says ultimatum on yemen port of Hodeidah( ".اإلمــارات تـقـول إن اإلنــذار النهــايئ عــى ميـنـاء الحديــدة يف اليمنــي ســينتهي ليــل الثاـثـاء"  )35
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-emirates/uae-says- رويــرتز.   .2018 يونيــو   .)expires tuesday night

ultimatum-on-yemen-port-of-hodeidah-expires-tuesday-night-idUSKBN1J82BP
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املعركة	من	أجل	الحديدة

ــة	النصــر	 ــذي	تقــوده	الســعودية	عــن	"عملي ــف	العســكري	ال ــن	التحال ــران،	أعل ــو	/	حزي يف	13	يوني
ــاء	 ــدة	والســيطرة	ىلع	مين ــة	الحدي ــن	مدين ــروج	م ــن	للخ ــوات	الحوثيي ــع	ق ــي"،	بهــدف	دف الذهب
البحــر	األحمــر	االســتراتيجي.	وقــال	مســؤولون	غربيــون	تحدثــوا	إلــى	مركــز	صنعــاء	يف	مايــو	/	أيــار،	
إن	واشــنطن	ولنــدن	أعطــت	الضــوء	األخضــر	للهجــوم	الــذي	تدعمــه	قــوات	التحالــف	ىلع	مدينــة	
الحديــدة،	شــريطة	عــدم	مهاجمــة	املوانــئ.	يف	الســابق،	كانــت	خطــط	الهجــوم	يف	أواخــر	عــام	
2016	وأوائــل	2017	قــد	خرجــت	عــن	مســارها	بســبب	عــدم	دعم	الواليــات	املتحــدة،	وكذلــك	تحذيرات	

املنظمــات	الدوليــة	بشــأن	احتمــال	حــدوث	تداعيــات	إنســانية	هائلــة	جــراء	مثــل	هــذه	الحملــة.

يف	13	يونيــو	/	حزيــران،	بــدأت	الحملــة	ىلع	الحديــدة	بقيــادة	لــواء	العمالقــة،)36)	وهــي	قــوة	
قوامهــا	20,000	مكونــة	مــن	ســتة	ألويــة	معظمهــم	مــن	املقاتليــن	القبلييــن	مــن	املناطــق	
الجنوبيــة،	جنبــًا	إلــى	جنــب	مــع	عــدة	آالف	مــن	الســلفيين.	كان	يقاتــل	إلــى	جانــب	العمالقــة	
حوالــي	ألــف	عضــو	مــن	املقاومــة	املحليــة	يف	تهامــة	و6,000-4,000	مــن	قــوات	املقاومــة	
الوطنيــة	التــي	يقودهــا	طــارق	صالــح،	ابــن	أخ	الرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	اهلل	صالــح	)انظــر	
أدنــاه	"ســاحل	البحــر	األحمــر:	طــارق	صالــح	ينتقــل	إلــى	الضفــة	األخــرى"(.	وقــد	دعمــت	الهجــوم	
طائــرات	التحالــف	وســفنه	الحربيــة.	وأشــارت	التقاريــر	إلــى	أن	قــوات	التحالــف	املدعومــة	مــن	
قــوات	التحالــف	كانــت	تضــم	مــا	بيــن	25,000	و27,000	جنــدي،	وتواجــه	مــا	بيــن	5,000	و8,000 
ــار	 ــاء	وذم ــن	صنع ــزات	م ــي	تعزي ــوات	الحوث ــت	ق ــل	الهجــوم،	جلب ــي.	قب ــي	الحوث ــن	مقاتل م
ــات	 ــتهدافهم	بالضرب ــب	اس ــة	لتجن ــدة.)37)	ويف	محاول ــة	الحدي ــن	محافظ ــرى	م ــق	أخ ومناط
الجويــة،	بــدأ	مقاتلــو	الحوثــي	اســتخدام	الحافــالت	وســيارات	األجــرة	للســفر	إلــى	املدينــة،	بــداًل	

مــن	القوافــل	العســكرية،	وفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء.

يف	20	يونيــو	/	حزيــران،	اســتولت	القــوات	املناهضــة	للحوثييــن،	التــي	كانــت	تتقــدم	من	طرف	
املدينــة	الجنوبــي	بالرغــم	مــن	هجمــات	الحوثــي	املضــادة،	ىلع	أجــزاء	مــن	مطــار	الحديــدة.)38) 
يف	األول	مــن	يوليــو	/	تمــوز،	أعلنــت	اإلمــارات	"وقفــًا	مؤقتــًا"	يف	الهجــوم	إلعطــاء	املبعــوث	
الخــاص	لألمــم	املتحــدة	وقتــًا	إلجــراء	املفاوضــات.)39)	وقــد	وصــف	ممثلــو	الحوثــي	هــذا	التوقــف	
ىلع	أنــه	ذريعــة،	متهميــن	اإلمــارات	باســتخدام	الوقــف	املؤقــت	لإلعــداد	ملعركــة	جديــدة.)40) 
وقــد	واصلــت	قــوات	الحوثييــن	اســتهداف	قــوات	التحالــف	والقــوات	املواليــة	للحكومــة	
ــدة،	 ــاء	الحدي ــارج	مين ــرة	املــدى.)41)	وخ ــف	قصي ــد	وقذائ ــن	بع ــرات	مســّيرة	ع باســتخدام	طائ

واصــل	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	شــن	غــارات	جويــة	ضــد	مواقــع	الحوثــي.)42)

https://ara.reuters.com/ .36(  غبــاري، محمــد، محمــد مخشــف. "التحالــف يشــن أكــرب هجــوم يف ـحـرب اليمــن بقصــف الحديــدة". 13 يونيــو 2018. رويــرتز
article/topNews/idARAKBN1J90BO

/http://adnlng.info/news/95408 .37(  "انهيارات عنيفة بصفوف الحويث.. وهلع بمدينة الحديدة". 1 يونيو 2018. عدن لنج

https://www. .38(  غبــاري، محمــد. التحالــف الــذي تقــوده الســعودية يســتويل عــى مطــار الحديــدة اليمنــي، ومخــاوف الســكان تــزداد.  20 يونيــو 2018. رويــرتز
reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-seizes-yemens-hodeidah-airport-fears-for-population-grow-

idUSKBN1JG0Y0

http://sanaacenter.org/ar/publications- .39(   اليمن يف األمم املتحدة – نشرة يونيو / حزيران 2018. 17 يوليو 2018. مركز صنعاء لألبحاث االسرتاتيجية
all/yemen-at-the-un-ar/6279

https://english.almasirah.net/ .40(  "أنصــار اللــه تنفــي وقــف التحالــف واإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن الهجــوم عــى الحديــدة." 2 يوليــو 2018. املســرية نــت
details.php?es_id=1406&cat_id=1

https://www.almasirah.net/details. .41(  "اإلعــام الحربــي ينشــر مشــاهد لعمليــات ـسـاح الجــو املســري يف الســاحل الغربــي". 3 يوليــو 2018. املـسـرية نــت
php?es_id=25631&cat_id=3

http://almasdaronline. .42(  "غارة للتحالف العربي تستهدف مقراً للحوثين يف الحديدة كان يستخدم سجناً للمختطفن". 2 يوليو 2018. املصدر أون الين
com/article/99961
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إلــى	جانــب	التحذيــرات	مــن	املنظمــات	اإلنســانية	الدوليــة،	أصــدرت	مجموعــة	مســتقلة	مــن	
الخبــراء	اليمنييــن	يف	مختلــف	املجــاالت	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	يف	17	يوليــو	/	تمــوز	رســالة	
مشــتركة	تحــذر	مــن	عواقــب	"كارثية"	إذا	اســتمر	النــزاع	العســكري	يف	الحديــدة	يف	التصاعد.)43) 
ــابقين	يف	 ــن	–	وزراء	س ــة	يف	اليم ــم	رواد	التنمي ــة	باس ــة	–	املعروف ــذه	املجموع ــم	ه وتض
مجــال	النقــل،	والنفــط	واملعــادن،	والتجــارة	والصناعــة،	والزراعــة،	والخدمــة	املدنية،	والســياحة،	

باإلضافــة	إلــى	نخبــة	مــن	االقتصادييــن	واملصرفييــن	ورجــال	األعمــال	واألكاديمييــن.

وبحلــول	نهايــة	يوليــو	/	تمــوز،	بقيــت	أطــراف	النــزاع	يف	حالــة	جمــود	فيمــا	يتعلــق	بالحديــدة.	
وبينمــا	وافــق	املســؤولون	الحوثيــون	مــن	حيــث	املبــدأ	ىلع	تســليم	املينــاء	إلــى	إدارة	األمــم	
ــف	 ــام	التحال ــدة.	وق ــة	الحدي ــاظ	بالســيطرة	ىلع	مدين ــد	أصــروا	ىلع	االحتف ــدة،)44)	فق املتح
العســكري	بقيــادة	الســعودية	والحكومــة	اليمنيــة	بمطالبــة	قــوات	الحوثييــن	بتســليم	املينــاء	
دون	قيــد	أو	شــرط	واالنســحاب	مــن	املدينــة	واملحافظــة.	يف	2	أغســطس	/	آب،	قــال	جريفيث	
خــالل	جلســة	إحاطــة	يف	مجلــس	األمــن	التابــع	لألمــم	املتحــدة	إنــه	مقتنــع	اآلن	بــأن	الوضــع	
يف	محافظــة	الحديــدة	ســتزداد	فرصــة	التعامــل	معــه	يف	ســياق	تســوية	سياســية	شــاملة.)45)

وانخفضــت	األعمــال	العدائيــة	يف	جميــع	أنحــاء	املدينــة	يف	الفتــرة	التــي	ســبقت	مشــاورات	
ــذه	 ــل	ه ــد	فش ــول.	بع ــبتمبر	/	أيل ــهر	س ــة	ش ــف	يف	بداي ــا	يف	جني ــط	له ــالم	املخط الس
األحــداث،	تصاعــد	القتــال	واســتولت	قــوات	مناهضــة	للحوثييــن	ىلع	الطــرق	الرئيســية	
املؤديــة	إلــى	شــرق	املدينــة	التــي	تربــط	الحديــدة	بصنعــاء.)46)	وقــد	أدى	ذلــك	لجعــل	الطريــق	
الفرعــي	شــمال	الحديــدة	املتجــه	إلــى	محافظــة	حجــة	الطريــق	البــري	الوحيــد	املفتــوح	مــن	
وإلــى	املدينــة.	وقــد	ذكــر	خطــاب	مــن	اإلمــارات	إلــى	رئيــس	مجلــس	األمــن	يف	ذلــك	الوقــت	
ــى	 ــودة	إل ــي	ىلع	الع ــادة	الحوث ــار	قي ــًا	إلجب ــدة	كان	ضروري ــكري	يف	الحدي ــار	العس أن	االنتص
محادثــات	الســالم.)47)	كمــا	أفــاد	التحالــف	بمقتــل	العديــد	مــن	الشــخصيات	العســكرية	الحوثيــة	
البــارزة	يف	املعــارك.	يف	نهايــة	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	بعــد	توقــف	الهجــوم،	أعلــن	مســؤولون	

ــدة.)48) ــزات	قوامهــا	10,000	جنــدي	يف	الحدي حكوميــون	يمنيــون	نشــر	تعزي

يف	2	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	أعلــن	التحالــف	إطــالق	"هجــوم	واســع	النطــاق"	مجــددًا	يف	
ــول	 ــفيات	ح ــون	يف	املستش ــون	الطبي ــاد	العامل ــرى.	أف ــرة	أخ ــال	م ــد	القت ــدة،	وتصاع الحدي
ــوا	حتفهــم	خــالل	 ــل	لق ــي	أن	150	شــخصًا	ىلع	األق ــر	/	تشــرين	الثان ــدة	يف	12	نوفمب الحدي

http://sanaacenter.org/ar/publications-all/news- 2018. مركــز صنـعـاء لألبحــاث االـسـرتاتيجية.   17 يوليــو  التطــورات يف الحديــدة،  بيــان بشــأن    )43
ar/6251

http://sanaacenter.org/ar/publications- .44(   اليمن يف األمم املتحدة – نشرة يوليو / تموز 2018. 5 أغسطس 2018. مركز صنعاء لألبحاث االسرتاتيجية
all/yemen-at-the-un-ar/6376

الخــاص  املبعــوث  مكتــب   .2018 أغســطس   3 املقبــل".  الشــهر  جنيــف  يف  مشــاورات  اىل  ويدعــو  األمــن  مجلــس  اىل  احاطتــه  يقــدم  األممــي  "املبعــوث    )45
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9 لليمــن.  املتحــدة  لألمــم  العــام  لألمــن 
%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%
A7%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84

 Yemen troops take key Hodeida roads: military sources(.( .القــوات اليمنيــة تأخــذ الطــرق الرئيســية يف الحديــدة: مصــادر عســكرية. أي أف بــي  )46
https://gulfnews.com/world/gulf/yemen/yemen-troops-take-key-hodeida-roads-military- نيــوز.  الخليــج   .2018 ســبتمرب   12

sources-1.2277652

47(  "رسالة مؤرخة 14 أيلول/سبتمرب 2018 موجهة إىل رئيسة مجلس األمن من املمثلة الدائمة لإلمارات العربية املتحدة لدى األمم املتحدة". 17 سبتمرب 2018. 
https://undocs.org/ar/S/2018/847  .األمم املتحدة مجلس األمن

 Saudi-led coalition sends thousands of troops towards Yemen( .التحالــف الــذي تقــوده الســعودية يرســل اآلالف مــن القــوات إىل مينــاء اليمــن  )48
https://www.france24.com/en/20181030-saudi-led-coalition-sends-thousands-troops-towards- .24 أكتوبــر 2018. فرانــس .)port

yemen-port
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24	ســاعة	مــن	وصــول	القــوات	البريــة	املدعومــة	مــن	اإلمــارات	إلــى	املناطــق	الســكنية	يف	
ــادة	الســعودية	 ــف	العســكري	بقي ــر	/	تشــرين	الثانــي،	أوقــف	التحال ــة.)49)	يف	14	نوفمب املدين
هجومــه	مؤقتــًا.	بعــد	أيــام،	أعلنــت	جماعــة	الحوثييــن	املســلحة	أنهــا	ســتحجم	عــن	هجمــات	
الطائــرات	املســّيرة	والصواريــخ	ضــد	قــوات	التحالــف	والقــوات	اليمنيــة،	ىلع	الرغــم	مــن	اســتمرار	

القتــال	ىلع	مســتوى	منخفــض	يف	أجــزاء	مــن	املدينــة.

ــوم	 ــات	الســويد	ابتــداء	ي ــار	يف	محادث ــى	تنفيــذ	اتفاقيــة	وقــف	إطــالق	الن جــرى	التوصــل	إل
ــر،)50)  ــذا	التقري ــة	ه ــت	كتاب ــى	وق ــذ	حت ــع	التنفي ــزال	موض ــا	ت ــون	األول	وم ــمبر	/	كان 18	ديس
ــدة.	وقــد	اتهــم	 ــًا	يف	منطقــة	شــارع	الخمســين	بالحدي مــع	تثبيــت	لخطــوط	التمــاس	تقريب
ــرج	 ــم	تخ ــة	ل ــات	املحلي ــذه	املواجه ــار،	إال	أن	ه ــالق	الن ــف	إط ــاك	وق ــر	بانته ــرف	اآلخ كل	ط
عــن	اتفــاق	ســتوكهولم	حتــى	كتابــة	هــذه	الســطور.	وشــهد	مراقبــو	مركــز	صنعــاء	خروقــات	
ــة	يف	 ــران	املدفعي ــن	باســتخدام	ني ــوات	الحوثيي ــل	ق ــن	قب ــار	م ــف	إطــالق	الن ــة	لوق طفيف
مديريتــي	حيــس	والجراحــي	والتحيتــا	بمحافظــة	الحديــدة،	وكذلــك	حــاالت	قصــف	مــن	قبــل	

ــن	يف	منطقــة	الدريهمــي. ــع	الحوثيي ــف	ضــد	مواق ــن	التحال ــة	م ــوات	مدعوم ق

 killed in battle for Yemen's Hodeida as global  150( عامليــا.  اإلنــذار  زيــادة  مــع  الحديــدة  معركــة  قتيــًا يف   150 يزبــك.  ناتاشــا  خالــد،  49(   محمــد، 
https://au.news.yahoo.com/149-killed-yemen-rebels-hold-back-loyalists-hodeida-  .2018 نوفمــرب   13 نيــوز.  ياهــو   .)alarm grows

071939684 --spt.html

والصليــف  الحديــدة  ومــوائن  الحديــدة  مدينــة  اتفــاق  تنفيــذ  ـحـول  "بيــان  لليمــن.  املتحــدة  لألمــم  العــام  لألمــن  الخــاص  املبعــوث  مكتــب     )50
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-  .2018 ديســمرب   17 عيــى".  ورأس 
%D8%AD%D9%88%D9%84 -%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-

%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
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التداعيات	اإلنسانية	واالقتصادية

بعــد	فتــرة	وجيــزة	مــن	بــدء	الهجــوم	ىلع	الحديــدة،	ارتفعــت	أســعار	الســلع	األساســية	واملــواد	
الغذائيــة	يف	املدينــة،	ممــا	أدى	إلــى	انتشــار	"شــراء	الهلــع".	ووفقــًا	للمعلومــات	التــي	جمعتهــا	
ــران،)51)	فــإن	ســعر	كيــس	األرز	ارتفــع	بنســبة	350  منظمــة	أوكســفام	يف	أوائــل	يونيــو	/	حزي
باملئــة،	والقمــح	بنســبة	50	باملئــة،	وزيــت	الطهــي	بنســبة	40	باملئــة.	كمــا	أشــارت	أوكســفام	

إلــى	ارتفــاع	تكاليــف	النقــل	ملــن	يحاولــون	الفــرار	مــن	املدينــة.

51(  اليمن: ال يمكن السماح للحديدة بأن تصبح مقربة. )Yemen: Hodeidah cannot be allowed to become a graveyard(. أوكسفام. 5 يوليو 2018. 
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-07-05/yemen-hodeidah-cannot-be-allowed-become-graveyard

املصدر:	مركز	صنعاء	للدراسات	االستراتيجية
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واعتبــارًا	مــن	24	يونيــو	/	حزيــران،	ذكــر	مكتــب	األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	
)أوتشــا(	نــدرة	الغــذاء	يف	مدينــة	الحديــدة،)52)	حيــث	ارتفعــت	أســعار	املــواد	الغذائيــة،	وأغلقــت	
املتاجــر	واملخابــز	واملطاعــم	إلــى	حــد	كبيــر.	ووردت	تقاريــر	عــن	بقــاء	النــاس	يف	منازلهــم،	
حيــث	يفتقــر	معظمهــم	إلــى	اإلمــدادات	الغذائيــة	الكافيــة.)53)	وأصبحــت	الكهربــاء	غيــر	متوفــرة	
يف	معظــم	أنحــاء	املدينــة.	وأدت	الخنــادق	التــي	حفرهــا	الحوثييــن	إلــى	اإلضــرار	بنظــام	امليــاه	
والصــرف	الصحــي،)54)	ممــا	أدى	إلــى	نقــص	امليــاه.	املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	أحصــت	455,000 

نــازح	مــن	محافظــة	الحديــدة	بيــن	1	يونيــو	/	حزيــران	و6	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي.)55)

ــع	 ــل.)56)	م ــر	أق ــن	بتوات ــدة	ولك ــاء	الحدي ــول	مين ــة	دخ ــانية	والتجاري ــواردات	اإلنس ــت	ال وواصل
األعمــال	العدائيــة	الجاريــة،	أصبــح	مــن	الصعــب	ىلع	املدنييــن	الفــرار،	بينمــا	تدهــورت	إمكانيــة	
وصــول	العامليــن	يف	املجــال	اإلنســاني.	ومــن	بيــن	العقبــات	األلغــام	األرضيــة	التــي	زرعتهــا	
قــوات	الحوثييــن	والطــرق	التــي	دمرتهــا	الغــارات	الجويــة	أو	تــم	تعطيلهــا	بواســطة	الخنــادق	
والحواجــز	التــي	أنشــأها	الحوثيــون.)57)()58)	بعــض	املناطــق	التــي	نــزح	إليهــا	النــاس	أو	أصيبــوا	
ــدادات	 ــى	اإلم ــول	إل ــات	يف	الوص ــة	صعوب ــال	اإلغاث ــه	عم ــا	واج ــة.	كم ــر	متاح ــت	غي أصبح
اإلنســانية	املخزنــة	يف	املدينــة	قبــل	الهجــوم.	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	قــال	برنامــج	

األغذيــة	العاملــي	أن	قــوات	الحوثييــن	زرعــت	ســبعة	ألغــام	أرضيــة	داخــل	منشــآتهم.)59)

ــر	أصــاًل	مشــاكل	متزايــدة	يف	 ونتيجــة	للمعركــة	يف	الحديــدة،	يواجــه	قطــاع	الصحــة	املتوت
القــدرات.	فقــد	أغلقــت)60)	ســبع	مرافــق	صحيــة	يف	املحافظــة	أو	أوقفــت	عملياتهــا	بشــكل	
مؤقــت	بســبب	مخــاوف	أمنيــة	نهايــة	شــهر	يونيــو	/	حزيــران،)61)	فيمــا	أجبــرت	مرافــق	أخــرى	
ىلع	خفــض	عملياتهــا	بعــد	تســريح	عامليهــا	الصحييــن.	ويف	الوقــت	نفســه	فــإن	االشــتباكات	
ــن	 ــى	واملوظفي ــع	املرض ــفيات	تض ــن	املستش ــة	م ــق	القريب ــة	يف	املناط ــارات	الجوي والغ
الطبييــن	يف	خطــر	شــديد.	وبالنظــر	إلــى	صعوبــات	الوصــول	إلــى	املنطقــة،	يصعــب	يف	كثيــر	
ــاه	 ــا.	)ملزيــد	مــن	التفاصيــل،	انظــر	أدن ــر	املتعلقــة	بالضحاي مــن	األحيــان	التحقــق	مــن	التقاري

"التطــورات	اإلنســانية".(

https://reliefweb.int/sites/ .2018 52(  مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية. "اليمــن: مســتجدات الحديــدة تقريــر باألوـضـاع رقــم 5". 24 يونيــو
reliefweb.int/files/resources/20180624_Al%20Hudayday_Update_Issue_5_AR.pdf

53(  آخر التطورات بشأن الوضع يف الحديدة، اليمن 29 يونيو 2018. )Update on the situation in Hodiedah, Yemen, 29 June 2018(. يونيو 2018. 
https://reliefweb.int/report/yemen/update-situation-hodeidah-yemen-29-june-2018

https://reliefweb.int/sites/ .2018 54(  مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية. "اليمــن: مســتجدات الحديــدة تقريــر باألوـضـاع رقــم 4". 22 يونيــو
reliefweb.int/files/resources/20180621_Al_Hudayday_Update_Issue_4_AR.pdf

 YEMEN: Al Hudaydah Update: Situation( .14 مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية. اليمــن: مســتجدات الحديــدة: تقريــر حالــة رقــم  )55
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20181113_Al%20Hudayday%20Update_   .2018 نوفمــرب   .)Report No. 14

Issue%2014.pdf

https://www. .2018 يونيو .)Update on situation in Hodeidah, Yemen( .التحديث عى الوضع يف الحديدة، اليمن. املجلس الرنويجي لاجئن  )56
/nrc.no/news/2018/june/update-on-situation-in-hodeidah-yemen2

http://www.irinnews.org/  .2018 يونيــو   14 نيــوز.  أيــرن  اإلغاثــة.  وجهــود  اليمنيــن  املدنيــن  عــى  االعتــداء  معنــى  مــا  الحديــدة:  أين.  ســلمورد،    )57
analysis/2018/06/14/hodeidah-what-assault-means-yemen-s-civilians-and-aid-effort

 Yemen: “Our concern is that fighting could turn Hodeidah into( ."اليمــن: "قلقنــا هــو أن القتــال قــد يـحـول الحديــدة إىل مدينــة محاـصـرة  )58
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-our-concern-fighting-could-turn-  .2018 يونيــو   26 أف.  أس  أم   .)“a besieged city

hodeidah-besieged-city

https://twitter.com/camanpour/status/1064583183465775105 .59(  أمانبور، كرسستيان. 19 نوفمرب 2018. تويرت

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180704_ .2018 60(  "اليمــن: مســتجدات الحديــدة تقريــر باألوـضـاع رقــم 7". 4 يوليــو
Al%20Hudayday%20Update_Issue%207_AR.pdf

61(  املرجع نفسه.
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نظرة	عامة:	صراع	من	أجل	السيطرة	املالية	والنقدية

ــى	 ــوز	وحت ــو	/	تم ــن	يولي ــرة	م ــي	خــالل	الفت ــال	اليمن ــة	الري ــور	املتســارع	يف	قيم إن	التده
أكتوبــر	/	تشــرين	األول	يعــد	الســبب	الرئيســي	لتفاقــم	حــدة	انعــدام	األمــن	الغذائــي	بالبــالد	
عــام	2018،	ويف	حيــن	ســاهمت	عوامــل	مختلفــة	يف	انهيــار	العملــة	املحليــة،	إال	أن	أهمهــا	
تزايــد	الطلــب	غيــر	النظامــي	مــن	قبــل	مســتوردي	الوقــود	ىلع	العمــالت	األجنبيــة	من	الســوق	
املحليــة	بهــدف	اســتيراد	املشــتقات	النفطيــة	مــن	الخــارج	)ملزيــد	مــن	التفاصيــل،	انظــر	"أزمــة	

العملــة	وتهديــد	املجاعــة"(.	

قامــت	مكاتــب	الصرافــة	غيــر	املرخصــة	بتســهيل	الكثيــر	مــن	املعامــالت	املاليــة	ملســتوردي	
الوقــود	خــارج	االقتصــاد	الرســمي،	لكنهــا	باملقابــل	لعبــت	أيضــًا	دورا	كبيــرا	يف	زعزعــة	اســتقرار	
ــهري	 ــالل	ش ــة	خ ــط	العاملي ــعار	النف ــبي	يف	أس ــاع	النس ــل	االرتف ــي.	ويف	ظ ــال	اليمن الري
ــتورد	يف	 ــود	املس ــوق	الوق ــون	يف	س ــاهم	املضارب ــول،	س ــبتمبر	/	أيل ــطس	/	آب	وس أغس
تدهــور	قيمــة	الريــال،	بينمــا	عمــدوا	خــالل	ســبتمبر	/	أيلــول	الــى	احتــكار	بيــع	الوقــود	بهــدف	
خلــق	أزمــة	نقــص	حــادة	يف	ســوق	الوقــود	ىلع	نطــاق	البــالد.	وقــد	نتــج	عــن	هــذا	االحتــكار	
ــود	يف	الســوق	الســوداء	بأســعار	 ــع	الوق ــن	بي ــوا	م ــن	تمكن ــاح	املســتوردين	الذي ــم	أرب تعظي
مرتفعــة	باملقارنــة	بمــا	هــو	عليــه	يف	محطــات	الوقــود	الرســمية	)ملزيــد	مــن	التفاصيــل،	انظــر	

"العوامــل	املزعزعــة	الســتقرار	الريــال	اليمنــي"(.		

	كمــا	أن	زيــادة	املعــروض	مــن	النقــد	املحلــي	يعتبــر	أحــد	أســباب	تدهــور	قيمــة	الريــال	بفعــل	
ــة	 ــن	تنمي ــداًل	م ــدة	–	ب ــة	الجدي ــن	األوراق	النقدي ــد	م ــع	املزي ــة	لطب ــة	اليمني ســعي	الحكوم
اإليــرادات	العامــة	–	لتغطيــة	فاتــورة	أجــور	القطــاع	العــام،	حيــث	تنامــى	حجــم	النقــد	املصــدر	
ــالت	 ــاض	التحوي ــهم	انخف ــا	أس ــزاع.	كم ــالل	الن ــر	خ ــكل	كبي ــة	بش ــوق	املحلي ــداول	بالس للت
املاليــة،	بســبب	طــرد	اآلالف	مــن	العمالــة	اليمنيــة	مــن	الســعودية	أو	تكبدهــم	لرســوم	متزايــدة	

مقابــل	البقــاء	يف	اململكــة،	ممــا	ســاهم	يف	انخفــاض	قيمــة	الريــال	أيضــًا.

ومــن	بيــن	العوامــل	التــي	ســاعدت	الريــال	ىلع	اســتعادة	قيمــة	الريــال	اليمنــي	يف	شــهري	
ــدن	بتســريع	 ــزي	يف	ع ــك	املرك ــام	البن ــون	األول	قي ــر	/	تشــرين	األول	وديســمبر	/	كان نوفمب
إجــراءات	فتــح	االعتمــادات	املســتندية	وزيــادة	حجــم	املبالــغ	املعتمــدة	لتمويــل	واردات	الســلع	
ــالت	 ــن	العم ــة	م ــات	كافي ــي	احتياطي ــزي	اليمن ــك	املرك ــدى	البن ــود.	وكان	ل ــية	والوق األساس
ــة	 ــة	ومنح ــار	دوالر	ىلع	شــكل	وديع ــن	2	ملي ــر	م ــر	أكث ــك	بفضــل	توف ــام	بذل ــة	للقي األجنبي
قدمتهــا	الريــاض	مطلــع	العــام	2018.	ويف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	بــدأت	الســعودية	بتقديــم	
منحــة	وقــود	شــهرية	بقيمــة	60	مليــون	دوالر	لتوليــد	الطاقة	يف	عــدن	واملحافظــات	املجاورة،	
ــة	األجنبيــة.	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	 ممــا	خفــض	مــن	حجــم	طلــب	مســتوردي	الوقــود	للعمل
ــة،	 ــر	تضخمي ــن	مصــادر	غي ــة	م ــة	العام ــز	املوازن ــة	عج ــة	لتغطي ــد	مســاعي	حثيث األول	وبع
نجــح	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	وألول	مــرة	منــذ	بــدء	النــزاع	يف	إصــدار	ســندات	ديــن	عــام	
بقيمــة		مليــار	ريــال	يمنــي	لصالــح	مجموعــة	مــن	البنــوك	التجاريــة	واإلســالمية	اليمنيــة.	ويف	
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الشــهر	نفســه،	وقــع	البنــك	منحــة	تجاريــة	بقيمــة	500	مليــون	دوالر	مــع	مؤسســة	التمويــل	
ــم	املشــورة	 ــة	لتقدي ــة	اقتصادي ــة	لجن ــة	اليمني ــف	2018،	أنشــأت	الحكوم ــة.	خــالل	صي الدولي
ــي	 ومســاعدة	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	عــدن.	وأواخــر	العــام	بــدأت	اللجنــة	والبنــك	الدول
باتخــاذ	تدابيــر	ملحاولــة	تنظيــم	الــواردات	وســوق	الصــرف،	وإعــادة	دورة	النقــود	إلــى	االقتصــاد	
الرســمي.	)ملزيــد	مــن	التفاصيــل،	انظــر	"التأثيــرات	املســاهمة	يف	اســتقرار	العملــة	واالقتصــاد	

اليمنــي"(.

ىلع	مــدار	العــام،	اتخــذ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	صنعــاء	والواقــع	تحــت	ســيطرة	الحوثييــن	
خطــوات	معاكســة	لتقويــض	السياســة	االقتصاديــة	والنقديــة	للحكومــة	اليمنيــة،	مثــل	حظــر	
اســتخدام	األوراق	النقديــة	الجديــدة	الصــادرة	عــن	البنــك	املركــزي	عــدن،	والضغــط	ىلع	البنوك	
التجاريــة	لعــدم	التعــاون	مــع	البنــك	املركــزي	بعــدن.	وهكــذا	وجــدت	البنــوك	والشــركات	يف	
ــزاع،	كمــا	شــددت	ســلطات	الحوثييــن	 ــدة	مــن	طــريف	الن البــالد	نفســها	أمــام	ضغــوط	متزاي
قبضتهــا	ىلع	األعمــال	التجاريــة	والتدفقــات	املاليــة	يف	املناطــق	الشــمالية	خــالل	عــام	2018 

)ملزيــد	مــن	التفاصيــل،	انظــر	"سياســات	نقديــة	متنافســة:	قصــة	بنكيــن	مركزييــن"(.

ويف	غضــون	ذلــك،	خلــص	تحقيــق	أجــراه	باحثــو	مركــز	صنعــاء	ىلع	مــدار	عــام	كامــل	إلــى	
ــات	 ــف	الجبه ــة	ىلع	مختل ــون	بسالس ــة	يتعاون ــاحة	املعرك ــن	يف	س ــوم	الظاهري أن	الخص
ــر	املشــروعة	ضمــن	اقتصــاد	حــرب	مزدهــر	 ــاح	مــن	مبيعــات	النفــط	والغــاز	غي لتحقيــق	األرب

ــة"(. ــن	خصــوم	املعرك ــًا	بي )انظــر	"اقتصــاد	الحــرب	يشــهد	تعاون

أزمة	العملة	وتهديد	املجاعة

ــة	 ــل	الرئيســي	وراء	خطــر	تفشــي	املجاعــة	عــام	2018	هــو	انخفــاض	قيمــة	العمل كان	العام
املحليــة	أمــام	العمــالت	األجنبيــة.	قبــل	انــدالع	النــزاع	اإلقليمــي	يف	مــارس	/	آذار	2015،	كان	
ــى	 ــك	أدن ــة،	وكان	يمتل ــه	الغذائي ــن	احتياجات ــة	م ــى	90	باملئ ــل	إل ــا	يص ــتورد	م ــن	يس اليم
ــرات	يف	ســعر	صــرف	 ــذا	كان	للتغي ــرد	يف	الشــرق	األوســط،	وهك ــوة	شــرائية	للف متوســط	ق

ــالد. ــي	يف	الب ــن	الغذائ ــار	عميقــة	ىلع	األم ــي	آث ــال	اليمن الري

يف	مــارس	/	آذار	2015،	عندمــا	بــدأ	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	تدخلــه	يف	اليمــن،	
ــدوالر	الواحــد.	ومنــذ	 ــال	يمنــي	لل ــغ	215	ري ــال	بســعر	صــرف	رســمي	يبل ــداول	الري ــم	ت كان	يت
ــة	مــن	االســتقرار	أو	التدهــور	التدريجــي،	 ــرات	طويل ــال	بفت ــك	الحيــن،	اتســم	انخفــاض	الري ذل

تخللتهــا	فتــرات	مفاجئــة	وجيــزة	مــن	عــدم	االســتقرار	املهــول	واالنحــدار	الســريع.

ــة	 ــه	املتســارعة	والطويل ــال	اليمنــي	أول	انخفاضات ــدأ	الري ــر	مــن	عــام	2017،	ب ــع	األخي يف	الرب
ــرين	األول	2017  ــر	/	تش ــغ	يف	أكتوب ــهري	بل ــط	ش ــن	متوس ــض	م ــث	انخف ــزاع،	حي ــالل	الن خ
حوالــي	392	ريــال	مقابــل	الــدوالر	ليصــل	إلــى	525	ريــال	مقابــل	الــدوالر	يف	منتصــف	ينايــر	/	
كانــون	الثانــي	2018.	وقــد	أدى	اإلعــالن	عــن	وديعــة	ســعودية	بقيمــة	2	مليــار	دوالر	يف	مقــر	
البنــك	املركــزي	اليمنــي	الخاضــع	لســيطرة	الحكومــة	يف	عــدن	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2018 
إلــى	تعــايف	قيمــة	العملــة	املحليــة.	وانتهــى	الريــال	آخــر	الشــهر	بمتوســط	قــدره	454	ريــاال	

مقابــل	الــدوالر	الواحــد	يف	تعامــالت	الســوق	املوازيــة.

بحلــول	يوليــو	/	تمــوز،	كان	يتــم	تــداول	الريــال	بالســوق	املوازيــة	بمتوســط	شــهري	بلــغ	497 
ــة	يف	القيمــة	ىلع	 ــل	خســارة	نســبية	نســبتها	9.5	باملئ ــا	مث ــدوالر،	وهــو	م ــل	ال ــال	مقاب ري
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مــدى	ســبعة	أشــهر.	لكــن	خــالل	األشــهر	الثالثــة	التاليــة	دخلــت	العملــة	اليمنيــة	موجــة	تدهور	
متســارعة	هــي	األفــدح	منــذ	بــدء	فتــرة	النــزاع،	حيــث	ســجل	الريــال	اليمنــي	أدنــى	مســتوى	
ــرين	األول.	 ــر	/	تش ــل	أكتوب ــدوالر	أوائ ــل	ال ــال	مقاب ــن	800	ري ــد	أىلع	م ــالق	عن ــه	ىلع	اإلط ل
خــالل	هــذه	الفتــرة،	أصــدرت	وكاالت	األمــم	املتحــدة	واملنظمــات	اإلنســانية	تحذيــرات	عاجلــة	
ومتزايــدة	مــن	انحــدار	اليمــن	إلــى	حالــة	مجاعــة	واســعة	النطــاق	نتيجــة	ارتفــاع	أســعار	الســلع	
األساســية	وفقــدان	املالييــن	مــن	اليمنييــن	القــدرة	ىلع	تحمــل	تكاليــف	الغــذاء	)انظــر	توســع	
انعــدام	األمــن	الغذائــي(.	وقــد	أظهــر	مســح	صغيــر	العينــة	ملــدة	يوميــن	نفــذه	مركــز	صنعــاء	
يف	نهايــة	أغســطس	/	آب	ىلع	عشــرة	تجــار	تجزئــة	يف	ســوق	الســلع	الغذائيــة	األساســية	
يف	محافظــة	صنعــاء	أن	األســعار	زادت	بشــكل	ملحــوظ	يف	تلــك	الفتــرة	مقارنــة	عمــا	كانــت	
ــة،	 ــي	26	باملئ ــت	النبات ــة،	والزي ــث	زاد	األرز	بنســبة	37	باملئ ــه	بالشــهرين	الســابقين،	حي علي

وحبــوب	القمــح	25	باملئــة،	ودقيــق	القمــح	17	باملئــة،	والســكر	11	باملئــة.

املصدر:	البنك	املركزي	اليمني،	برنامج	األغذية	العاملي،	والوحدة	االقتصادية	ملركز	صنعاء	للدراسات	االستراتيجية

جــاء	انهيــار	العملــة	يف	عــام	2018	نتيجــة	عــدة	عوامــل	متعــددة	تراكمــت	ىلع	مــدار	ســنوات	
الحــرب.	تشــمل	تلــك	العوامــل	االنهيــار	االقتصــادي	العــام	يف	البــالد،	ووقــف	صــادرات	النفــط	–	
التــي	كانــت	يف	الســابق	تمثــل	أكبــر	مصــادر	العملــة	األجنبيــة	يف	البــالد	–	ومــا	نجــم	عــن	ذلك	
مــن	نقــص	يف	العملــة	األجنبيــة	يف	الســوق	املحليــة،	وزيــادة	املعــروض	مــن	العملــة	املحلية	
جــراء	طباعــة	أوراق	نقديــة	جديــدة	منهــا	بهــدف	تغطيــة	اإلنفــاق	الحكومــي.	باإلضافــة	إلــى	
ــول	 ــذ	ســبتمبر	/	أيل ــي	يف	اليمــن	من ــم	املال ــة	والتنظي ــم	انقســام	السياســة	النقدي ــك،	ت ذل
ــك	 ــة	يف	عــدن	والبن ــة	اليمني ــي	الخاضــع	لســيطرة	الحكوم ــزي	اليمن ــك	املرك ــن	البن 2016	بي

املركــزي	اليمنــي	الــذي	يســيطر	عليــه	الحوثييــن	يف	صنعــاء.	)62)

ســمح	هــذا	لعوامــل	ســوق	املضاربــة	بتحقيــق	معــدالت	تذبــذب	متزايــدة	يف	ســعر	الصــرف.	
ىلع	وجــه	الخصــوص،	فــإن	الطلــب	غيــر	املنظــم	مــن	قبــل	مســتوردي	الوقــود	ىلع	العملــة	
األجنبيــة	يعــد	العامــل	األساســي	وراء	االنخفــاض	املتســارع	يف	قيمــة	العملــة	املحليــة	يف	
62(  راجــح، منصــور، أمــل منصــور، فــارع املســلمي. اليمــن بــا بنــك مركــزي: فقــدان أساســيات االســتقرار االقتصــادي وتســريع املجاعــة. 2 نوفمــرب 2016. مركــز صنعــاء 

http://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 .للدراسات االسرتاتيجية
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ــة	 ــف	الرقاب ــاهم	ضع ــا	س ــرين	األول	2018.	كم ــر	/	تش ــوز	وأكتوب ــو	/	تم ــن	يولي ــا	بي ــرة	م الفت
التنظيميــة	ىلع	شــبكات	ومحــالت	الصرافــة	يف	ســوق	صــرف	العمــالت	يف	عــدم	اســتقرار	

الريــال	خــالل	النصــف	الثانــي	مــن	عــام	2018.

واســتردت	العملــة	اليمنيــة	جــزءا	مــن	قيمتهــا	يف	نهايــة	عــام	2018.	يف	شــهر	ديســمبر	/	كانون	
ــال	 ــى	530	ري ــن	480	إل ــالت	املــوازي	بي ــال	يف	ســوق	صــرف	العم ــداول	الري ــغ	ســعر	ت األول،	بل
مقابــل	الــدوالر،	أي	بمــا	يقــارب	ســعر	تداولــه	قبــل	انهيــار	يوليــو	/	تمــوز.	يف	31	ديســمبر	/	كانــون	
األول،	تــم	تــداول	الريــال	بســعر	525	ريــال	مقابــل	الــدوالر	يف	صنعــاء	530	ريــال	مقابــل	الــدوالر	يف	
عــدن.	وتعــد	الوديعــة	التــي	أودعتهــا	الســعودية	بالعملــة	الصعبــة	يف	البنــك	املركــزي	اليمنــي	
ــة،	فضــاًل	عــن	 ــة	العمل ــي	ســاهمت	يف	اســتعادة	عافي ــل	الرئيســية	الت ــن	العوام يف	عــدن	م
منحــة	الوقــود	التــي	قدمتهــا	الريــاض	إلــى	املناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	اليمنيــة.	

ــك	 ــع	البن ــاون	م ــة،	بالتع ــة	اليمني ــا	الحكوم ــي	عينته ــة	الت ــة	االقتصادي ــتخدمت	اللجن اس
ــم	 ــراءات	دع ــذ	إج ــواردات	وتنفي ــل	ال ــعودي	لتموي ــم	الس ــدن،	الدع ــي	يف	ع ــزي	اليمن املرك
اســتقرار	العملــة	املحليــة	خــالل	شــهري	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	وديســمبر	/	كانــون	األول.	
ــة	 ــدل	21	باملئ ــون	األول،	انخفضــت	أســعار	الســلع	األساســية	بمع ــة	ديســمبر	/	كان ــع	نهاي م
)مقارنــة	بشــهر	أكتوبــر	/	تشــرين	األول(	وانخفضــت	أســعار	الوقــود	بيــن	35-18	باملئــة	)نســبة	

ــر	/	تشــرين	األول(	بحســب	املحافظــة.	 ــى	شــهر	نوفمب إل

ويف	ضــوء	املتغيــرات	الحاليــة،	تتوقــع	الوحــدة	االقتصاديــة	ملركــز	صنعــاء	أن	يظــل	الريــال	ثابتــًا	
نســبيًا	خــالل	النصــف	األول	مــن	عــام	2019	وضمــن	نطــاق	تذبــذب	يبلــغ	20	باملئــة.	وبــدءًا	مــن	
ــى	امتــالك	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	 ــون	الثانــي	2019،	يســتند	هــذا	التوقــع	إل ــر	/	كان 1	يناي
احتياطيــات	بالعمــالت	األجنبيــة	تصــل	إلــى	2.7	مليــار	دوالر،	وهــو	مبلــغ	كاف	لتمويــل	الــواردات	

وحمايــة	قيمــة	الريــال	ىلع	مــدى	األشــهر	الســتة	املقبلــة.

غيــر	أن	مصــدر	القلــق	املســتمر	مــع	بدايــة	العــام	2019	يكمــن	يف	تبايــن	السياســات	النقديــة	
بيــن	املناطــق	الشــمالية	والجنوبيــة	مــن	اليمــن،	ورغبــة	األطــراف	املتحاربــة	باالســتفادة	مــن	
اآلليــات	املاليــة	واالقتصاديــة	املعتمــدة	لــدى	املنافســين،	وهــذا	األمــر	يمثــل	يف	الواقــع	هــو	
أكبرتهديــد	أمــام	أي	تعــاف	مســتدام	يف	قيمــة	العملــة	أو	يف	االقتصــاد	اليمنــي	بشــكل	عــام.

أسعار	الغذاء	والوقود	املرتفعة	تنخفض	ببطء

نهايــة	عــام	2018	ومــع	حــدوث	تحســن	ملحــوظ	يف	قيمــة	الريــال،	أصــدرت	كل	مــن	الحكومــة	
ــوى	 ــع	القص ــعار	البي ــد	أس ــم	لتحدي ــن	قوائ ــلطات	الحوثيي ــًا	وس ــا	دولي ــرف	به ــة	املعت اليمني
ملختلــف	الســلع	يف	محاولــة	الحتــواء	التهديــد	املتزايــد	للمجاعــة،	مهــددًة	باتخــاذ	إجــراءات	
صارمــة	ضــد	املخالفيــن.	ولكــن	يف	غيــاب	الرقابــة	الحكوميــة	املناســبة	والهيئــات	التنظيميــة	
الفعالــة،	امتنــع	الكثيــر	مــن	التجــار	عــن	خفــض	األســعار	إلــى	مســتويات	تتناســب	مــع	انتعــاش	
ــال.	وقــد	علــم	مركــز	صنعــاء	يف	نهايــة	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	أن	العديــد	مــن	تجــار	 الري
التجزئــة	يف	صنعــاء	اســتمروا	يف	بيــع	الســلع	كمــا	لــو	كانت	مشــتراة	بســعر	الصــرف	املنخفض	

االســتثنائي	يف	شــهر	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	والبالــغ	800	ريــال	يمنــي	للــدوالر	الواحــد.

يف	شــهر	ديســمبر	/	كانــون	األول،	أجــرت	الوحــدة	االقتصاديــة	يف	مركــز	صنعــاء	مســحًا	يف	
ــة	للســلع	األساســية.	وكشــف	 ــع	بالتجزئ مدينتــي	صنعــاء	وعــدن	حــول	متوســط	أســعار	البي
ــن	 ــي	يف	كل	م ــت	النبات ــح	والزي ــوب	القم ــق،	وحب املســح	أن	متوســط	أســعار	الســكر	والدقي
صنعــاء	وعــدن	قــد	انخفــض	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	بنســبة	21	باملئــة	باملتوســط	مقارنة	

بأســعار	هــذه	الســلع	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول.
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املصدر:	برنامج	األغذية	العاملي	والوحدة	االقتصادية	ملركز	صنعاء	للدراسات	االستراتيجية	لعام	2018

شــهد	شــهر	ديســمبر	/	كانــون	األول	أيضــًا	تخفيضــًا	يف	أســعار	مشــتقات	الوقــود	يف	
املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	وكذلــك	مناطــق	الحكومــة.	وباملقارنــة	مــع	األســعار	
ــمبر	 ــهر	ديس ــزل	يف	ش ــن	والدي ــر	البنزي ــعار	لت ــت	أس ــي،	انخفض ــرين	الثان ــر	/	تش يف	نوفمب
ــيطر	 ــي	يس ــق	الت ــب	يف	املناط ــة	ىلع	الترتي ــة	و18	باملئ ــدل	23	باملئ ــون	األول	بمع /	كان
ــة	و35	باملئــة	يف	 ــن	20	باملئ ــن.	كمــا	تراوحــت	تخفيضــات	أســعار	الوقــود	بي عليهــا	الحوثيي

ــاه(. ــي	أدن ــم	البيان ــر	الرس ــة	)انظ ــة	للحكوم ــدن	التابع ــوت	وع ــي	حضرم محافظت

العوامل	املزعزعة	الستقرار	الريال	اليمني

االستيراد	غير	املنظم	للوقود	ومحالت	الصرافة	غير	املرخصة

توصــل	اســتطالع	أجرتــه	جمعيــة	البنــوك	اليمنيــة،)63)	ُنشــر	يف	11	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2018،	
إلــى	وجــود	إجمــاع	بيــن	كبــار	املصرفييــن	باليمــن	ىلع	أن	املحــرك	األساســي	يف	انخفــاض	
ــف	 ــن	منتص ــة.	بي ــة	األجنبي ــود	ىلع	العمل ــتوردي	الوق ــب	مس ــد	طل ــال	كان	تزاي ــة	الري قيم
ــعار	 ــبيًا	يف	أس ــتمر	نس ــاع	مس ــدث	ارتف ــول	2018،	ح ــبتمبر	/	أيل ــة	س ــطس	/	آب	ونهاي أغس
ــرب	تكســاس	الوســيط"	القياســي	بنســبة	13  ــام	غ ــع	ســعر	"خ ــث	ارتف ــة،	حي النفــط	العاملي
ــّدرت	 ــرة،	ق ــذه	الفت ــالل	ه ــى	73.25	دوالر.	خ ــد	إل ــل	الواح ــن	65	دوالر	للبرمي ــًا،	م ــة	تقريب باملئ
الوحــدة	االقتصاديــة	ملركــز	صنعــاء	أن	مســتوردي	الوقــود	يف	اليمــن،	والذيــن	كانــوا	يتوقعــون	
املزيــد	مــن	ارتفــاع	أســعار	النفــط،	بــدأوا	بشــراء	الــدوالر	مــن	الســوق	املحلــي	لطلــب	شــحنات	

وقــود	مســتعجلة	مــن	الخــارج.

ــت	اليمــن	مــن	نقــص	حــاد	يف	الوقــود،	حيــث	أغلقــت	بشــكل	 ومــن	منتصــف	ســبتمبر،	عان
ــا	 ــة،	فيم ــات	اليمني ــن	املحافظ ــدد	م ــا	يف	ع ــة	أبوابه ــود	املرخص ــات	الوق ــي	محط جماع
ســعى	تجــار	الســوق	الســوداء	لبيــع	الوقــود	بأســعار	تفــوق	األســعار	الرســمية.	ووجــدت	الدراســة	
ــي	 ــات،	والت ــاء	للدراس ــز	صنع ــة	ملرك ــة	التابع ــدة	االقتصادي ــا	الوح ــي	أجرته ــتقصائية	الت االس
http://sanaacenter.org/ar/publications-all/ .63(  تقريــر اليمــن – أكتوبــر / تشــرين األول 2018. 13 نوفمــرب 2018. مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية
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غطــت	جميــع	املحافظــات	اليمنيــة،	أن	أســعار	البنزيــن	ارتفعــت	130	باملئــة	باملتوســط	يف	
جميــع	أنحــاء	البــالد	خــالل	األســبوعين	األخيريــن	مــن	شــهر	أيلــول	/	ســبتمبر	باملقارنــة	مــع	
ــى	أن	 ــة	املتوفــرة		يف	ســبتمبر	إل متوســط	أســعار	شــهر	آب	/	أغســطس.	بينمــا	تشــير	األدل
تجــار	الوقــود	تصرفــوا	كاتحــاد	احتــكاري	لوقــف	مبيعــات	الوقــود	بشــكل	جماعــي	إلــى	منافــذ	
ــك	االرتفــاع	عــن	النقــص	يف	الوقــود	بســبب	بيعــه	 ــة	الرســمية.	وقــد	نتــج	ذل البيــع	بالتجزئ
للســوق	الســوداء	لتحقيــق	أربــاح	مرتفعــة،	ممــا	عــوض	الزيــادة	املتوقعــة	يف	تكاليــف	
ــاح	بســبب	 ــة	يف	األرب ــة	والخســائر	املحتمل ــط	العاملي ــعار	النف ــاع	أس ــتيراد	بســبب	ارتف االس

ــة. ــة	املحلي انخفــاض	قيمــة	العمل

املصدر:	برنامج	األغذية	العاملي،	ومسوحات	الوحدة	االقتصادية	ملركز	صنعاء	للدراسات	االستراتيجية	لعام	2018

مــن	جانــب	آخــر	ســاهمت	محــالت	الصرافــة	غيــر	املرخصــة،	والتــي	ازدهــرت	خــالل	فتــرة	النــزاع،	
ــن	 ــن	املاليي ــود	واملتعاملي ــتوردي	الوق ــاط	مس ــن	أوس ــة	بي ــارة	العمل ــجيع	ىلع	تج يف	التش
الدولييــن	خــارج	االقتصــاد	الرســمي،	يف	حيــن	ســاهمت	أيضــًا	يف	عــدم	اســتقرار	العملــة.	وقــد	
ســمح	االنهيــار	العــام	للمؤسســات	الحكوميــة	خــالل	النــزاع،	وىلع	وجــه	الخصــوص	تلــك	التــي	
تلــت	تفكفــك	البنــك	املركــزي	اليمنــي	عــام	2016،	لحوالــي	800	مكتــب	صرافــة	غيــر	مرخــص	
بدخــول	الســوق	بيــن	2017-2015،	وفقــًا		لدراســة	غيــر	منشــورة	عــن	القطــاع	املصــريف	اطلــع	
عليهــا	مركــز	صنعــاء.	كمــا	أدت	هجــرة	التدفقــات	املاليــة	باتجــاه	االقتصــاد	غيــر	الرســمي	إلــى	
أزمــة	ســيولة	مطولــة	يف	القطــاع	املصــريف،	فضــاًل	عــن	تصنيــف	اليمــن	كبلــد	ذي	"مخاطــر	

عاليــة"،	ممــا	حــال	دون	قــدرة	البنــوك	التجاريــة	يف	البــالد	ىلع	إجــراء	معامــالت	دوليــة.

ــر	املرخصــة	بشــركات	 ــان،	ترتبــط	شــبكات	مكاتــب	الصرافــة	اليمنيــة	غي ــر	مــن	األحي يف	كثي
ــم	 ــا	كان	حج ــة،	وبينم ــوق	املحلي ــرة	بالس ــة	كبي ــيطر	ىلع	حص ــرة	تس ــة	كبي ــة	مرخص صراف
معامــالت	الشــركات	غيــر	املرخصــة	أقــل	بكثيــر	مــن	حجــم	معامــالت	الشــركات	العشــر	الكبــرى	
ــة	لرفــع	 ــى	تعظيــم	حصتهــا	يف	الســوق	مــن	خــالل	املضارب املرخصــة،	إال	أن	محــاوالت	األول
األســعار	بشــدة	أثــرت	بشــكل	كبيــر	ىلع	ســعر	صــرف	الريــال،	ولــم	تنجــح	عــدة	حمــالت	قامــت	
الحكومــة	اليمنيــة	وســلطات	الحوثييــن	لكبــح	أنشــطة	محــالت	الصرافــة	غيــر	املرخصــة	عــام	
2018،	حيــث	قامــت	الكثيــر	منهــا	باســتئناف	أعمالهــا	ببســاطة	بعــد	إغالقهــا	بوقــت	قصيــر.
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زيادة	املعروض	النقدي

مــع	االنهيــار	االقتصــادي	العــام	وتوقــف	صــادرات	النفــط	منــذ	بــدء	النــزاع،	انخفضــت	مــوارد	البلد	
ــة،	 ــود	املوازن ــع	بن ــد	اإلنفــاق	ىلع	جمي ــر	هــذا	الحكومــة	ىلع	تجمي العامــة	أيضــًا.	وقــد	أجب
إلــى	جانــب	مرتبــات	القطــاع	العــام،	ولكــن	بقــي	اإلنفــاق	أكبــر	مــن	اإليــرادات	منــذ	عــام	2015.	
ــق	 ــزاع،	وينطب ــدء	الن ــذ	ب ــر	من ــة	بشــكل	كبي ــات	العام ــورة	املرتب ــي	فات ــل،	ازداد	إجمال وبالفع
هــذا	القــول	بشــكل	خــاص	ىلع	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	اليمنيــة،	حيــث	قامــت	الحكومــة	
اليمنيــة	بتجنيــد	أفــراد	جــدد	مــن	األمــن	والجيــش	ومضاعفــة	فاتــورة	مرتبــات	منتســبي	هذين	

الجهازيــن	الســتقطاب	مجنديــن	جــدد.	

وردًا	ىلع	ذلــك،	أمــرت	الحكومــة	اليمنيــة	البنــك	املركــزي	يف	أوقــات	مختلفــة	بطباعــة	أوراق	
ــع	 ــي،	ارتف ــك	الدول ــًا	للبن ــام.	ووفق ــاق	الع ــد	اإلنف ــة	تزاي ــال	لتغطي ــن	الري ــدة	م ــة	جدي نقدي
إجمالــي	املعــروض	مــن	النقــود	يف	اليمــن	بنســبة	53	باملئة	يف	عــام	2018.	وأدى	هذا	التوســع	
ــة،	 ــة	األجنبي ــدرة	العمل ــي	النشــاط	االقتصــادي	ون ــي،	يف	ظــل	تدن ــد	املحل يف	عــرض	النق
إلــى	ضغــط	هبوطــي	ىلع	قيمــة	الريــال	يف	ســوق	الصــرف،	ومــن	املؤكــد	أن	ضــخ	العمــالت	
الورقيــة	الجديــدة	يف	االقتصــاد	يف	شــهر	أغســطس	/	آب	لعــب	دورًا	يف	االنخفــاض	املتســارع	
لقيمــة	الريــال	الحقــًا،	وســاهم	يف	الزيــادة	املفرطــة	بتــداول	العمــالت	خــارج	البنــوك	التجاريــة،	
بحســب	مــا	أشــار	البنــك	الدولــي.	وتشــير	التقديــرات	إلــى	أن	تــداول	العمــالت	خــارج	القطــاع	
البنكــي	الرســمي	نمــا	بأكثــر	مــن	100	باملئــة	بيــن	عامــي	2014	و2017،	مــن	810.9	مليــار	ريــال	

يف	2014	إلــى	1.67	تريليــون	ريــال	نهايــة	2017.

ــدة	 ــم	ح ــاق،	لتفاق ــادة	اإلنف ــة	بزي ــة	اليمني ــدت	الحكوم ــة،	وع ــر	للعمل ــار	األخي ــالل	االنهي خ
ــرات	يف	عــدن	 ــال.	يف	أغســطس	/	آب،	انطلقــت	مظاه ــة	الري ــة	الســلبية	ىلع	قيم املضارب
ــول،)65)  ــبتمبر	/	أيل ــى	س ــتمرت	حت ــد	اس ــعار،)64)	وق ــاع	األس ــدي	الرتف ــة	بالتص ــب	الحكوم تطال
ــدن	 ــرون	يف	ع ــام	املتظاه ــع.	وق ــن	والضال ــج	وأبي ــوت	ولح ــات	حضرم ــرًة	يف	محافظ منتش
بإغــالق	الطرقــات	باإلطــارات	املحترقــة	والحواجــز،	بينمــا	قامــت	متاجــر	البيــع	بالتجزئــة	ومنافــذ	
الخدمــة	باإلغــالق	كجــزء	مــن	حملــة	عصيــان	مدنــي.	ويف	محاولــة	لوقــف	الحــراك	املعــارض،	
أعلنــت	الحكومــة	اليمنيــة	يف	ســبتمبر	/	أيلــول	رفــع	مرتبــات	املوظفيــن	املدنييــن	بنســبة	
30	باملئــة.	كمــا	اندلعــت	مظاهــرات	يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	بمــا	يف	

ذلــك	صنعــاء،	ىلع	الرغــم	مــن	مســارعة	قــوات	أمــن	الحوثييــن	إلــى	قمعهــا.

انخفاض	التحويالت	املالية

وفقــًا	للتقريــر	الســنوي	الصــادر	عــن	البنــك	املركــزي	اليمنــي	لعــام	2014،	بلــغ	حجــم	التحويــالت	
املتدفقــة	مــن	اليمنييــن	العامليــن	يف	الخــارج	قبــل	الحــرب	–	مــن	الســعودية	بشــكل	أساســي	
–	حوالــي	30	باملئــة	مــن	إجمالــي	تدفقــات	العملــة	األجنبيــة	الــى	اليمــن.	ووفقــًا	لتقديــرات	
البنــك	الدولــي،	بقيــت	تدفقــات	التحويــالت	املاليــة	مــن	العمالــة	اليمنيــة	بالخــارج	ثابتة	نســبيًا	
حتــى	عــام	2017،)66)	ومــع	االنخفــاض	الحــاد	يف	صــادرات	الطاقــة،	أصبحــت	هــذه	التحويــالت	

أكبــر	مصــدر	للعملــة	األجنبيــة	يف	البــالد.
https://www.eremnews.com/news/arab- .2018 20 فربايــر  64(  بالصــور والفيديــو.. االحتجاجــات تتواصــل يف عــدن ضــد الحكومــة اليمنيــة. إرم نيــوز. 

world/yemen/1446746

https://www.alayyam.info/ األيــام.  صحيفــة   .2018 ســبتمرب   5 غــد".  يــوم  للنفــري  ودعــوات  غضبهــم  موجــة  يصّعــدون  الجـيـاع  الثالــث..  "اليــوم    )65
news/7IRPMWMS-6LDKG7

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/ .2018 66(  بيانات الهجرة والتحويات. البنك الدويل. 16 نوفمرب
brief/migration-remittances-data
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ــى	ســوق	 ــب	إل ــد	وصــول	األجان ــاض	جهودهــا	لتقيي ــرة،	كثفــت	الري لكــن	يف	الســنوات	األخي
العمــل	املحلــي	كجــزء	مــن	مــا	ُســّمي	"ســعودة"	أو	"توطيــن"	قائمــة	طويلــة	مــن	املهــن،	وهــو	
جــزء	مــن	برنامــج	إصــالح	أكبــر	ُيشــار	إليــه	باســم	"رؤيــة	2030".	يف	أوائــل	فبرايــر	/	شــباط	2018،	
أصــدرت	وزارة	العمــل	والتنميــة	االجتماعيــة	الســعودية	قــرار	تأميــم	آخــر	ضمــن	سلســلة	قــرارات	
متواصلــة.	ومــع	بــدء	تنفيــذه	يف	ســبتمبر	/	أيلــول	2018،	ىلع	أن	يتــم	تنفيــذه	حتــى	ينايــر	
/	كانــون	الثانــي	2019،	هــدف	القــرار	إلــى	منــع	العمالــة	األجنبيــة	مــن	العمــل	يف	12	وظيفــة.	

كمــا	زادت	الحكومــة	الســعودية	مــن	تكاليــف	التأشــيرات	وتصاريــح	العمــل	للوافديــن.

أوائــل	عــام	2018،	أظهــرت	تقاريــر	قيــام	الســلطات	الســعودية	بعمليــات	ترحيــل	واســعة	للعمالة	
اليمنيــة	غيــر	النظاميــة	التــي	لــم	تســتطيع	تصحيــح	وضعهــا	القانونــي،	وقــد	أعلنــت	الريــاض	
ــح	او	 ــى	التصاري ــرون	إل ــن	يفتق ــب	الذي ــال	األجان ــن	العم ــات	آالف	م ــض	ىلع	مئ ــا	القب إلقاءه
املســتندات	القانونيــة		الالزمــة	لتبــدأ	بعدهــا	إجــراءات	الترحيــل.	ولــم	يتضــح	األثــر	التراكمــي	
لسياســات	التأميــم	الســعودية	املتبعــة	ىلع	العمــال	اليمنييــن	املغتربيــن	يف	اململكــة	
حتــى	كتابــة	هــذه	الســطور.	إال	أن	مــن	املرجــح	بشــدة	أن	يكــون	عــدد	هــؤالء	قــد	انخفــض،	
مــع	انخفــاض	مصاحــب	يف	حجــم	تحويالتهــم	املاليــة	الــى	البلــد.	عــالوة	ىلع	ذلــك،	تشــير	
األبحــاث	األوليــة	ملركــز	صنعــاء	والتــي	تتنــاول	العمالــة	الوافــدة	يف	ســوق	العمــل	الســعودي	
إلــى	أن	70	باملئــة	مــن	العمــال	اليمنييــن	قــد	يخســرون	وظائفهــم	الحاليــة	بحلــول	عــام	2020 
يف	حــال	اســتمرار	سياســات	الســعودة	الحاليــة.	وســيكون	لذلــك	آثــار	وخيمــة	ىلع	العائــالت	
ــبة	 ــك	بالنس ــل،	وكذل ــالت	يف	الدخ ــذه	التحوي ــد	ىلع	ه ــي	تعتم ــة	الت ــات	اليمني واملجتمع

للبلــد	ككل	والــذي	سيخســر	تدفقــات	العمــالت	األجنبيــة	إلــى	ســوقه	املحليــة.

التأثيرات	املساهمة	يف	استقرار	العملة	واالقتصاد	اليمني

أكثر	من	2	مليار	دوالر	ودائع	ومنح	ووقود	من	السعودية

يف	17	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2018،	أعلنــت	الســعودية	أنهــا	ســتودع	مليــاري	دوالر	يف	البنــك	
املركــزي	اليمنــي	يف	عــدن	لدعــم	العملــة	املحليــة	اليمنيــة،)67)	إال	أن	تأثيــر	ذلــك	ىلع	
ــد	 ــف	بع ــذ	يضع ــة	أخ ــالت	االجنبي ــوق	العم ــة	يف	س ــف	املضارب ــوري	لتخفي ــتقرار	الف االس
ذلــك،	إثــر	مفاوضــات	مطولــة	بيــن	املســؤولين	الســعوديين	واليمنييــن	فيمــا	يتعلــق	بكيفيــة	

ــوال.	 ــف	هــذه	األم توظي

يف	النهايــة	تــم	االتفــاق	يف	يوليــو	/	تمــوز	ىلع	آليــة	لتمويــل	الــواردات	مــن	الســلع	األساســية،	
لكــن	عمليــة	التقــدم	بطلبــات	مــن	جانــب	التجــار	اعُتبــرت	مرهقــة	للغايــة	وتســتغرق	وقــت	انتظار	
مفــرط،	وبلغــت	الدفعــة	األولــى	مــن	خطابــات	االعتمــاد	الصــادرة	عــن	البنــك	املركــزي	يف	31	يوليو	
/	تمــوز	20.4	مليــون	دوالر	فقــط؛	يف	حيــن	كانــت	املؤشــرات	يف	الســوق	اليمنيــة	عمومــًا	توحــي	
بــأن	أي	تدخــالت	تقــل	عــن	100	مليــون	دوالر	ال	تؤثــر	بشــكل	ملحــوظ	ىلع	املعــروض	مــن	النقــود.	
وهكــذا	بــدأ	الســوق	يفقــد	الثقــة	يف	تأثيــر	الوديعــة	الســعودية،	ممــا	أدى	إلــى	ضغــط	هبوطــي	

ىلع	الريــال	وســاهم	يف	انخفــاض	قيمتــه	خــالل	الصيــف	وحتــى	الخريــف.

يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	بعــد	أن	شــهد	الريــال	اليمنــي	منحنــى	تدهــور	قياســي،	تــم	اللجــوء	
لتدابيــر	متعــددة	للمســاهمة	يف	تحســين	قيمــة	العملــة	املحليــة	باملتوســط.	يف	البدايــة،	

http://sanaacenter.org/ar/  .2018 فربايــر   18 االـسـرتاتيجية.  لألبحــاث  صنـعـاء  مركــز   .2018 الثــاين  كانــون   / ينايــر  نـشـرة   – املتحــدة  األمــم  يف  اليمــن    )67
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ــزي	 ــك	املرك ــون	دوالر	للبن ــا	200	ملي ــم	منحــة	قدره ــة	الســعودية	عــن	تقدي ــت	الحكوم أعلن
ــح	 ــدن	ىلع	من ــزي	يف	ع ــك	املرك ــق	البن ــم	واف ــهر،)68)	ث ــة	الش ــدن	يف	بداي ــي	يف	ع اليمن
170	مليــون	دوالر	مــن	أصــل	الوديعــة	الســعودي	البالغــة	2	مليــار	دوالر	لتمويــل	اســتيراد	املــواد	
الغذائيــة	األساســية	يف	وقــت	الحــق	مــن	الشــهر.	وأخيــرًا،	بــدأ	الريــال	بالتعــايف	بعــد	وصــول	
ــت	هــذه	أول	 ــون	دوالر.	كان ــة	60	ملي ــودًا	بقيم ــل	وق ــى	عــدن	تحم ــة	نفــط	ســعودية	إل ناقل
عمليــة	تســليم	ملنحــة	وقــود	شــهرية	مــن	جانــب	الريــاض،	وكان	الهــدف	منهــا	دعــم	توليــد	
ــب	مســتوردي	 ــة	وخفــض	طل ــة	اليمني ــا	الحكوم ــي	تســيطر	عليه ــة	يف	املناطــق	الت الطاق
الوقــود	ىلع	العملــة	األجنبيــة.	وممــا	ســاهم	يف	خفــض	طلــب	مســتوردي	الوقــود	يف	ســوق	

العمــالت	بــدء	هبــوط	أســعار	النفــط	عامليــًا	مــع	أكتوبــر	/	تشــرين	األول.

يف	3	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	أعلــن	البنــك	املركــزي	أنــه	بصــدد	االنتهــاء	مــن	الدفعــة	الثالثة	
ــواردات	األساســية	بقيمــة	170	مليــون	دوالر،	يف	حيــن	قدمــت	الريــاض	يف	الشــهر	 لتمويــل	ال
نفســه	الدفعــة	الثانيــة	مــن	منحــة	الوقــود	بقيمــة	60	مليــون	دوالر.	ســاهم	هــذا	الدعــم،	إلــى	
جانــب	خطــوات	أخــرى	اتخذهــا	البنــك	املركــزي	بعــدن،	يف	تعــايف	العملــة	اليمنيــة	بشــكل	
ملحــوظ	يف	نهايــة	عــام	2018.	ويف	8	ديســمبر	/	كانــون	األول،	أعلــن	محافــظ	البنــك	املركــزي	
اليمنــي	محمــد	زمــام	أنــه	تــم	ســحب	مبلــغ	إجمالــي	356	مليــون	دوالر	مــن	قيمــة	الوديعــة	
ــي	 ــغ	احتياطــي	النقــد	األجنب ــك	بل ــواردات.	وبذل ــل	ال ــار	دوالر	لتموي الســعودية	البالغــة	2	ملي

الكلــي	لــدى	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	2.7	مليــار	دوالر	يف	نهايــة	العــام.

مكاسب	محدودة	من	صادرات	النفط

قبــل	النــزاع	الحالــي،	كانــت	صــادرات	النفــط	اليمنيــة	تشــكل	65	باملئــة	مــن	العمــالت	األجنبيــة	
الداخلــة	إلــى	البــالد،	وفقــًا	للتقريــر	الســنوي	الصــادر	عــن	البنــك	املركــزي	لعــام	2014.	توقفــت	
هــذه	الصــادرات	تمامــًا	عــام	2015،	مــع	تدخــل	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية،	واحتــالل	
تنظيــم	القاعــدة	محطــات	التصديــر	يف	الســاحل	الجنوبــي،	وســيطرة	قــوات	الحوثييــن	ىلع	
محطــات	التصديــر	املطلــة	ىلع	الســاحل	الغربــي.	يف	عــام	2016،	بعد	طــرد	القــوات	املدعومة	
ــم	اســتئناف	الصــادرات	بشــكل	 ــا،	ت ــة	املــكال	وضواحيه ــن	مدين ــم	القاعــدة	م ــًا	لتنظي إماراتي
محــدود	ولكــن	بشــكل	منتظــم	مــن	محافظــة	حضرمــوت.	وقامــت	شــركة	بترومســيلة	اليمنيــة	
 Glencore	ــور ــركة	غلينك ــح	ش ــر	لصال ــوم	بالتصدي ــث	تق ــوت،	حي ــاج	يف	حضرم ــي	اإلنت بتول

اإلنكليزية-السويســرية.

يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2018،	صــرح	محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	عــدن	محمــد	زمــام	
أن	إيــرادات	شــركة	بترومســيلة	مــن	النفــط	تبلــغ	حوالــي	150	مليــون	دوالر	كل	شــهرين.	ووفقــًا	
لهــذا	التصريــح،	فــإن	صــايف	مــا	يذهــب	للحكومــة	اليمنيــة	هــو	50	مليــون	دوالر،	يتــم	إيداعهــا	
يف	البنــك	املركــزي	اليمنــي	بعــدن،	يف	حيــن	يذهــب	مبلــغ	50	مليــون	دوالر	لتغطيــة	احتياجات	
توليــد	الطاقــة	يف	عــدن	واملحافظــات	املجــاورة،	فيمــا	يتــم	تخصيــص	30	مليــون	دوالر	كموازنــة	
تشــغيلية	لشــركة	بترومســيلة	و20	مليــون	دوالر	تمثــل	حصــة	الســلطة	املحليــة	يف	حضرمــوت.
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ــدودة	 ــدرات	مح ــا	بق ــط	النمســاوية	OMV	عملياته ــتأنفت	شــركة	النف ــك،	اس يف	غضــون	ذل
يف	شــبوة	خــالل	أبريــل	/	نيســان	2018.	يف	أغســطس	/	آب	2018،)69)	وألول	مــرة	منــذ	انــدالع	
الحــرب،	أعلنــت	الحكومــة	تصديــر	النفــط	مــن	املحافظــة.)70)	ووفقــًا	التفاقيــة	تقاســم	عائــدات	
مماثلــة	لتلــك	التــي	أبرمتهــا	الحكومــة	مــع	محافظتــي	مــأرب	وحضرمــوت،	ســتحصل	الســلطات	
املحليــة	يف	شــبوة	ىلع	20	باملئــة	مــن	اإليــرادات.	ومــع	ذلــك	بقيــت	صــادرات	النفــط	محدودة	
ــون	األول	2018،	 ــمبر	/	كان ــل	ديس ــزاع.	ويف	أوائ ــل	الن ــا	قب ــرادات	م ــي	إي ــع	إجمال ــة	م باملقارن
ــن	 ــط	م ــن	النف ــل	م ــر	600,000	برمي ــة	تصدي ــتثمارات	النفطي ــة	لالس ــت	الشــركة	اليمني أعلن
ــاء	النشــيمة	بمحافظــة	شــبوة	–	وهــي	الشــحنة	الرابعــة	منــذ	اســتئناف	OMV	عمليــات	 مين

اإلنتــاج	يف	املحافظــة.

محافظ	البنك	املركزي	الجديد	يف	عدن	واللجنة	االقتصادية	وتنظيمات	
االستيراد

ــك	 ــابق	للبن ــظ	الس ــي،	املحاف ــر	القعيط ــر	منص ــم		تغيي ــباط	2018،	ت ــر	/	ش ــهر	فبراي 	يف	ش
املركــزي	اليمنــي	بعــدن.	يف	عهــد	القعيطــي	طبــع	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	أوراقــًا	نقديــة	
بقيمــة	تتجــاوز	1	تريليــون	ريــال	خــالل	18	شــهرًا،	ممــا	أدى	وبشــكل	كبيــر	إلــى	تفاقــم	الضغــوط	
الســلبية	ىلع	قيمــة	الريــال.	وأشــارت	مصــادر	يف	مركــز	صنعــاء	إلــى	أن	قــرار	التغييــر	جــاء	إلــى	
ــره	الرئيســي	 ــن	مق ــزي	م ــك	املرك ــل	دور	البن ــر	ردًا	ىلع	عجــز	القعيطــي	عــن	تفعي حــد	كبي
يف	عــدن.	ويف	ظــل	قيــادة	املحافــظ	الجديــد	محمــد	زمــام،	ألغــى	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	
عقــود	تــم	إبرامهــا	مــع	شــركتي	طباعــة	األوراق	النقديــة	الروســية	غوزنــاك	واألملانية	جيســيك	
آنــد	ديفرنــت.	كان	هــذا	جــزءًا	مــن	تحــول	أكبــر	يف	السياســات	النقديــة	بــدأ	زمــام	بتطويرهــا	

وتنفيذهــا	ضمــن	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	بهــدف	معالجــة	أزمــة	العملــة.

ويف	أغســطس	/	آب،	أسســت	الحكومــة	اليمنيــة	لجنــة	اقتصاديــة	جديــدة	للتعــاون	مــع	البنــك	
املركــزي	اليمنــي	يف	عــدن	بشــأن	إجــراءات	االســتقرار	االقتصــادي.	وكان	مــن	بيــن	أبــرز	اإلجراءات	
ــة	 ــال	وتنظيــم	عمليــة	االســتيراد	مــن	الخــارج	التجاري مكافحــة	االنخفــاض	املتســارع	يف	الري
بطريقــة	ُتعيــد	التدفقــات	املاليــة	إلــى	االقتصــاد	الرســمي.	ضمــت	اللجنــة	االقتصاديــة	التــي	
يرأســها	رئيــس	مجلــس	إدارة	كاك	بنــك		الدولــي	حافــظ	معيــاد	ممثليــن	عــن	البنــك	املركــزي	

يف	عــدن	والقطــاع	املصــريف	وغرفتــي	التجــارة	والصناعــة	ومؤسســات	الصرافــة.

ــات	 ــن	السياس ــدة	م ــة	جدي ــن	مجموع ــة	ع ــة	اليمني ــت	الحكوم ــول،	أعلن ــبتمبر	/	أيل يف	س
لتســهيل	اســتيراد	األغذيــة	األساســية	ومعالجــة	الطلــب	ىلع	العمــالت	األجنبيــة.	ومــن	بيــن	
التدابيــر	الجديــدة	املرســوم	75	الــذي	هــدف	إلــى	تنظيــم	الوقــود	والواردات	الســلعية	األساســية	
ــر	املرخصــة.)71)  ــب	الصرافــة	غي ــر	الرســمية	ومكات ــة	غي ــر	الشــبكات	االقتصادي والحــد	مــن	تأثي
ــة	 ــة	االقتصادي ــة	اللجن ــول	ىلع	موافق ــود	الحص ــتوردي	الوق ــوم	75	ىلع	مس ــرض	املرس ويف
ــك	 ــوم	البن ــدن.	ويق ــزي	يف	ع ــك	املرك ــن	البن ــتيراد	م ــل	اس ــول	ىلع	تموي ــم	للحص لتأهيله
ــًا	 ــة	غالب ــالت	األجنبي ــن	للعم ــتوردين	املعتمدي ــول	املس ــهيل	وص ــدن	بتس ــزي	يف	ع املرك

ــار	دوالر. ــن	الوديعــة	الســعودية	البالغــة	2	ملي بالســحب	م
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أعلنــت	اللجنــة	االقتصاديــة	تأجيلهــا	لآلليــة	الخاصــة	بتنظيــم	واردات	الغذائيــة	الصــادرة	
باملرســوم	75	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	وذلــك	بســبب	مخــاوف	مــن	أن	يــؤدي	حصــر	اســتيراد	
ــواردات	 ــي	ال ــى	انخفــاض	إجمال ــل	فقــط	إل ــر	التموي ــة	بمــن	يســتوفون	معايي املــواد	الغذائي
الغذائيــة	ومــا	قــد	ينتــج	عنــه	مــن	تفاقــم	أزمــة	األمــن	الغذائــي	يف	البــالد.	وواصــل	البنــك	
ــاول	 ــا	ح ــن،	كم ــار	املعتمدي ــدة	للتج ــية	املعتم ــلع	األساس ــن	الس ــواردات	م ــم	ال ــزي	دع املرك

ــود. ــدة	الســتيراد	الوق ــط	جدي ــل	وضواب ــذ	تموي إنشــاء	مناف

وبحلــول	نهايــة	عــام	2018،	أخــذ	املســتوردون	يفتحــون	خطابــات	اعتمــاد	يف	البنــك	املركــزي	
اليمنــي	بعــدن	للوصــول	إلــى	العمــالت	األجنبيــة،	بــداًل	مــن	االعتمــاد	ىلع	مكاتــب	الصرافــة.	
قــدم	البنــك	املركــزي	حوافــز	ملســتوردي	املــواد	الغذائيــة	لفتــح	خطابــات	اعتمــاد	مــن	خــالل	
تقديــم	ســعر	صــرف	تفضيلــي	)440	ريــال	يمنــي	لــكل	دوالر	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018) 
الســتيراد	ســت	ســلع	غذائيــة	أساســية:	القمــح	واألرز	والســكر	وزيــت	الطبــخ	والــذرة	والحليــب.	

وكان	ســعر	الــدوالر	يف	األســواق	املوازيــة	يف	ذلــك	الوقــت	يبلــغ	500-490	ريــال.

إصدار	سندات	دين	جديدة	ومنح	دولية

إن	نجــاح	الجهــود	الراميــة	لزيــادة	إيــرادات	الحكومــة	اليمنيــة	مــن	مصــادر	غيــر	تضخميــة	يعــد	
أحــد	العوامــل	األخــرى	التــي	ســاهمت	يف	تحســن	قيمــة	الريــال	نهايــة	عــام	2018.	شــمل	ذلــك	
أول	نجــاح	يف	إصــدار	ســندات	للديــن	املحلــي	منــذ	بــدء	النــزاع.	ووفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء	
املطلعــة	داخــل	القطــاع	املصــريف،	بــاع	البنــك	املركــزي	بعــدن	ديونــًا	بقيمــة	100	مليــار	ريــال	
يمنــي	ملجموعــة	مــن	البنــوك	التجاريــة	واإلســالمية	يف	اليمــن	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي.	

ــل	 ــى	اتفــاق	مــع	مؤسســة	التموي يف	نفــس	الشــهر،	توصــل	البنــك	املركــزي	بعــدن	أيضــا	إل
الدوليــة	لتنســيق	منحــة	تجاريــة	بقيمــة	500	مليــون	دوالر	مــن	عــدة	جهــات	مانحــة،)72)	وفقــًا	
لنفــس	املصــادر.	لكــي	تكــون	مؤهلــة	للحصــول	ىلع	األمــوال،	ىلع	البنــوك	الخضــوع	لعمليــة	
ــن	 ــك،	أعل ــالوة	ىلع	ذل ــا.	ع ــدة	لديه ــال	املعتم ــة	واالمتث ــات	الحوكم ــامل	ملمارس ــم	ش تقيي
محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	أن	البنــك	املركــزي	الــذي	يتخــذ	مــن	عــدن	مقــرًا	لــه	ينتظــر	
ــون.	وكان	 ــون	دولي ــا	مانح ــد	به ــارات	دوالر	وع ــغ	3	ملي ــة	تبل ــة	إجمالي ــدة	وبقيم ــًا	جدي منح
محافــظ	البنــك	املركــزي	األســبق	محمــد	بــن	همــام	قــد	قــال	ملركــز	صنعــاء	يف	ســبتمبر	/	
أيلــول	أن	هنــاك	حاجــة	ملــا	يقــدر	بنحــو	4	مليــارات	دوالر	مــن	أجــل	دعــم	اســتقرار	العملــة.

ــك	 ــوم	البن ــرر	أن	يق ــن	املق ــي	الســعودي،	م ــد	العرب ــع	مؤسســة	النق ــة	م ــرام	اتفاقي ــد	إب بع
املركــزي	بعــدن	عــام	2019	بتســهيل	ترحيــل	مخــزون	العمــالت	األجنبيــة	املتراكــم	لــدى	البنــوك	
التجاريــة	عبــر	الســعودية.	ولــم	تكــن	البنــوك	اليمنيــة	يف	الســابق	قــادرة	ىلع	ترحيــل	مــا	يف	
حيازتهــا	مــن	العمــالت	األجنبيــة	النقديــة		لتغذيــة	حســاباتها	يف	الخــارج.	يفتــرض	أن	تســاعد	
ــز	االســتقرار	النقــدي	وتمريــر	 هــذه	التحويــالت	ىلع	تمكيــن	البنــك	املركــزي	بعــدن	مــن	تعزي

تمويــل	االســتيراد	ضمــن	االقتصــاد	اليمنــي	الرســمي.
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سياسات	نقدية	متنافسة:	قصة	بنكين	مركزيين

منــذ	ســبتمبر	/	أيلــول	2016،	أصبــح	هنــاك	بنــكان	مركزيــان	يتنافســان	يف	اليمــن،	أحدهمــا	يف	
العاصمــة	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	واآلخــر	يف	العاصمــة	املؤقتــة	للحكومــة	يف	عــدن.	
ــى	عــدن	عــام	 ــك	املركــزي	اليمنــي	مــن	صنعــاء	إل ــر	الرئيــس	هــادي	بنقــل	مقــر	البن ــا	أم عندم
ــة	الالزمــة	 ــة	التحتي ــات	والبني ــة	والبيان ــك	دون	تأميــن	املــوارد	البشــرية	واملالي 2016،)73)	قــام	بذل
ــاء	 ــي	يف	صنع ــزي	اليمن ــك	املرك ــذا،	احتفــظ	البن ــد.	وهك ــزي	الجدي ــك	املرك ــر	البن لتشــغيل	مق
بموظفيــه	ذوي	الخبــرة،	وبقاعــدة	البيانــات	والبنيــة	التحتيــة	املاديــة	والعالقــات	املاليــة	مــع	أكبــر	
البنــوك	والشــركات	يف	البــالد	–	نظــرًا	لتواجــد	املقــر	الرئيســي	ملعظمهــا	يف	العاصمــة	–	لكــن	
مــع	قلــة	املــوارد	املاليــة	املتوفــرة	فيــه.	وبانتقــال	اعتــراف	املؤسســات	املاليــة	الدوليــة	إلــى	مقــر	
البنــك	بعــدن،	لــم	يعــد	فــرع	صنعــاء	معترفــًا	بــه	دوليــًا،	ولــم	يعــد	بإمكانــه	تيســير	التحويــالت	
املاليــة	الدوليــة،	وبالتالــي	عــدم	القــدرة	ىلع	تنفيــذ	سياســة	نقديــة	ذات	جــدوى.	ويف	غضــون	
ذلــك،	رغــم	االعتــراف	الــذي	نالــه	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	باعتبــاره	املؤسســة	النقديــة	الرســمية	

يف	اليمــن،	إال	أنــه	غيــر	قــادر	ىلع	تنفيــذ	أي	مــن	الوظائــف	املتوقعــة	مــن	بنــك	مركــزي.

التشــظي	الســائد	يف	املناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	يف	اليمــن	أضــاف	تحديــات	
ــك	 ــي	للبن ــرع	املحل ــض	الف ــال،	رف ــبيل	املث ــي.	ىلع	س ــزي	اليمن ــك	املرك ــدة	ىلع	البن جدي
ــال	 ــة،	إرس ــة	اليمني ــيطرة	الحكوم ــميًا	لس ــة	اس ــة	خاضع ــي	منطق ــأرب،	وه ــزي	يف	م املرك
إيراداتــه	املحليــة	مــن	مبيعــات	النفــط	والغــاز	إلــى	مقــر	البنــك	بعــدن	)انظــر	"مــأرب:	اإلصــالح	

ــة"(. ــدة	فيدرالي ــعوديون	يف	وح ــل	والس والقبائ

للدراســات  مركــز صنـعـاء  أساســيات االســتقرار االقتصــادي وتســريع املجاعــة.  فقــدان  مركــزي:  بنــك  بــا  اليمــن  فــارع املســلمي.  ناصــر،  أمــل  منصــور،  راجــح،    )73
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كانــت	عمليــة	بنــاء	قــدرات	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	عــدن	بمــا	يمّكنــه	مــن	أداء	وظائــف	
بنــك	مركــزي	بطيئــة	وشــاقة.	فقــط	يف	عــام	2018	بــدأ	البنــك	يف	إثبــات	نفســه	واملحاولــة	
ــلطات	 ــاء،	وس ــك	يف	صنع ــرع	البن ــل	ف ــك،	عم ــع	ذل ــزى.	وم ــات	ذات	مغ ــذ	سياس ىلع	تنفي

ــن	عــدن. ــدة	الصــادرة	م ــة	الجدي ــض	هــذه	املراســيم	االقتصادي ــن	ىلع	تقوي الحوثيي

سلطات	الحوثيين	تتحدى	السياسات	االقتصادية	للحكومة	اليمنية

خــالل	معظــم	عــام	2018،	ســعت	ســلطات	الحوثييــن	إلــى	تقويــض	السياســات	التــي	تضعهــا	
ــك	املركــزي	يف	 ــدأ	البن ــا	ب ــال،	عندم ــي	ســبيل	املث ــزي.	عل ــة	وبنكهــا	املرك ــة	اليمني الحكوم
عــدن	توزيــع	أوراق	نقديــة	جديــدة	مــن	فئــة	500	ريــال	عــام	2017	و1000	ريــال	يف	فبرايــر	/	
ــداول	هــذه	األوراق	يف	املناطــق	الخاضعــة	 شــباط	2018،	قامــت	ســلطات	الحوثييــن	بحظــر	ت
لســيطرتها.	ويف	عــام	2018،	تكثفــت	حمــالت	ســلطات	الحوثييــن	لتنفيــذ	هــذا	الحظــر،	حيــث	
قــام	ضبــاط	جهــاز	األمــن	القومــي	التابــع	لســلطات	الحوثييــن	بإجــراء	حمــالت	تفتيــش	واســعة	
ىلع	مكاتــب	الصرافــة	والبنــوك	التجاريــة	واملطاعــم	والشــركات	ملعرفــة	مــا	إذا	كانــت	تقــوم	

بالتعامــل	بهــذه	األوراق	النقديــة	الجديــدة	الصــادرة	عــن	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	عــدن.

يف	أغســطس	/	آب،	حــذر	قطــاع	الرقابــة	ىلع	البنــوك	بالبنــك	املركــزي	يف	صنعــاء	مكاتــب	
الصرافــة	املرخصــة	مــن	بيــع	العملــة	األجنبيــة	إلــى،	أو	شــراء	العمــالت	األجنبيــة	مــن،	مناطــق	
ــة	 ــى	النقــص	الحــاد	يف	األوراق	النقدي ــن.	وبالنظــر	إل اليمــن	الواقعــة	خــارج	ســيطرة	الحوثيي
يف	املناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	ســلطات	الحوثييــن	مقارنــة	باملناطــق	الحكوميــة،	كانــت	
قيمــة	الريــال	يف	األراضــي	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	أىلع	بحوالــي	5	ريــاالت	مقابــل	
ــدوالر	الواحــد	باملقارنــة	مــع	قيمــة	الريــال	يف	أراضــي	الحكومــة	حتــى	ديســمبر	/	كانــون	 ال
األول	2018.	كمــا	حــذر	التعميــم	مكاتــب	الصرافــة	مــن	تلقــي	تحويــالت	مــن	مناطــق	الحكومــة	
تزيــد	عــن	5	مالييــن	ريــال	بــدون	موافقــة	مســبقة	مــن	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	صنعــاء.

عندمــا	أصــدرت	الحكومــة	املرســوم	رقــم	75،	مــع	تعليمــات	جديــدة	بشــأن	واردات	الوقــود	تعــد	
تهديــدا	للمســتوردين	املقربيــن	مــن	ســلطات	الحوثييــن،	هــددت	األخيــرة	البنــوك	التجاريــة	يف	
صنعــاء	باالنتقــام،	بمــا	يف	ذلــك	حبــس	كبــار	موظفيهــا،	يف	حــال	التزمــوا	بمراســيم	الحكومــة.	
وبمــا	أن	جميــع	البنــوك	التجاريــة	الســبعة	عشــر	يف	اليمــن،	باســتثناء	واحــد	منهــا،	تتخــذ	مــن	

صنعــاء	مقــرا	رئيســيا	لهــا،	فــإن	ســلطات	الحوثييــن	تتمتــع	بنفــوذ	كبيــر	للضغــط	عليهــا.

أوائــل	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	أمــر	فــرع	البنــك	املركــزي	بصنعــاء	البنــوك	التجاريــة	باســتخدام	
الشــيكات	بــداًل	مــن	النقــود	لتغطيــة	خطابــات	االعتمــاد	الخاصــة	بالــواردات،	ويتناقض	هــذا	األمر	
مــع	قــرار	البنــك	املركــزي	بعــدن،	والــذي	كان	يأمــر	بتوريــد	قيمــة	خطابــات	االعتمــاد	الخاصــة	
ــة	 ــيولة	النقدي ــل	الس ــع	نق ــى	من ــن	إل ــلطات	الحوثيي ــود	س ــدف	جه ــدا.	وته ــتيراد	نق باالس
املاديــة	إلــى	املناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة.	ويف	ديســمبر	/	كانــون	األول،	أصــدرت	
ــغ	تتجــاوز	450,000  ــل	مبال ــوك	تحوي ــدة	تحظــر	ىلع	البن ــات	جدي ــن	تعليم ســلطات	الحوثيي
ريــال	يمنــي	)أي	مــا	يعــادل	حوالــي	900	دوالر	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018(	مــن	صنعــاء	
إلــى	عــدن	دون	موافقــة	مســبقة	مــن	البنــك	املركــزي	يف	صنعــاء.	ومــع	ذلــك،	تشــير	مصــادر	

يف	القطــاع	املصــريف	اســتمرار	تحويــل	األمــوال	عبــر	شــبكات	غيــر	رســمية.
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الحوثيون	يعززون	من	قبضتهم	ىلع	االقتصاد

ــياني	 ــد	الس ــن	محم ــن	بتعيي ــة	الحوثيي ــت	حكوم ــرين	األول،	قام ــر	/	تش ــف	أكتوب يف	منتص
محافظــًا	للبنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	صنعــاء.	وكان	الســياني	قــد	شــغل	مــن	قبــل	منصــب	
ــرأس	العمليــات	يف	فــرع	البنــك	املركــزي	بصنعــاء	 نائــب	املحافــظ،	لكنــه	يف	الواقــع	ظــل	ي
منــذ	نقــل	البنــك	املركــزي	إلــى	عــدن،	وكان	هــذا	التعييــن	محاولــة	رمزيــة	مــن	جانــب	ســلطات	
ــكار	 ــيطرتها	وإن ــة	لس ــق	الخاضع ــتقلة	يف	املناط ــة	مس ــلطة	نقدي ــيس	س ــن	لتأس الحوثيي

ــه. شــرعية	البنــك	املركــزي	الــذي	يتخــذ	مــن	عــدن	مقــرًا	ل

عــام	2018	أيضــا،	ســعت	ســلطات	الحوثييــن	إلــى	زيــادة	اإليــرادات	وممارســة	ســيطرة	أكبــر	ىلع	
االقتصــاد	املحلــي	بشــكل	عــام.	يف	بدايــة	العــام،	أمــرت	مســتوردي	الســلع	األساســية	بالعمــل	
حصــرًا	مــع	فــروع	البنــوك	التجاريــة	يف	أراضيهــا،	كمــا	أصــدرت	تعليمــات	للبنــوك	بالتعامــل	مــع	
مكاتــب	صرافــة	محليــة	مــن	أجــل	إرســال	أي	عمــالت	أجنبيــة	إلــى	الخــارج.	يف	وقــت	الحــق،	
طالبــت	التجــار	بإيــداع	إيراداتهــم	مــن	مبيعــات	الســلع	األساســية	يف	حســاب	يحتفــظ	بــه	بنــك	

التســليف	التعاونــي	والزراعــي	-	"كاك	بنــك"	يف	صنعــاء.	

ــارك	 ــوم	الجم ــل	رس ــن	ىلع	تحصي ــلطات	الحوثيي ــاعدة	س ــراءات	مس ــذه	اإلج ــدف	ه كان	ه
ــاء	 ــي	بصنع ــزي	اليمن ــك	املرك ــن	البن ــار،	وجهــت	ســلطات	الحوثيي ــو	/	أي ــب.	ويف	ماي والضرائ
باالســتيالء	ىلع	األصــول	املاليــة	للرئيــس	الراحــل	علــي	عبــد	اهلل	صالــح،	كمــا	فرضــت	رســومًا	
جديــدة	ىلع	مــزّودي	الكهربــاء	يف	القطــاع	الخــاص،	ممــا	أدى	إلــى	زيــادة	أســعارهم	لتعرفــة	

ــذ	أعــوام. ــي	الحكومــي	من ــار	الكهربائ ــاء،	مــع	اســتمرار	انقطــاع	التي الكهرب

ــران،	نفــذت	ســلطات	الحوثييــن	حملــة	جشــعة	لجمــع	الضرائــب	والجمــارك	 يف	يونيــو	/	حزي
مــن	التجــار	والشــركات	ومراكــز	التســوق،	واضطــر	أحــد	أكبــر	مراكــز	التســوق	يف	البــالد	لإلغــالق	

بعــد	أن	رفــض	مالكــه	دفــع	أكثــر	مــن	500	مليــون	ريــال	ضرائــب.

بيــن	يوليــو	2015	وأوائــل	عــام	2018،	تــم	تعويــم	اســتيراد	الوقــود	–	التــي	كانــت	تخضــع	كليا	يف	
الســابق	لشــركة	النفــط	اليمنيــة	الحكوميــة	–	يف	األراضــي	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون.	
وقــد	ســمح	ذلــك	بدخــول	عــدد	مــن	مســتوردي	الوقــود	الجــدد	إلــى	الســوق	بشــروط	جيــدة	
مــع	ســلطات	الحوثييــن،	مــع	الحصــول	وبشــكل	ســريع	ىلع	حصــة	مــن	الســوق،	ويف	يوليــو	
/	تمــوز	2018،	مــع	ســيطرة	الحوثييــن	الحصريــة	ىلع	مؤسســات	الدولــة	يف	مناطقهــم،	أمــرت	
الســلطات	املســتوردين	ببيــع	الوقــود	فقــط	إلــى	شــركة	النفــط	اليمنيــة	التابعــة	للحوثييــن.	
وقــد	ســمح	ذلــك	للســلطات	الحوثيــة	بتحقيــق	مــا	يشــبه	االحتــكار	لتوزيــع	الوقــود	يف	شــمال	

اليمــن.

شركات	االتصاالت	ضحية	التنازع	بين	صنعاء	وعدن

ــد	 ــة	ش ــبأفون،	يف	مواجه ــن	وس ــن،	MTN	اليم ــان	يف	اليم ــركتا	االتصــاالت	الرائدت ــت	ش وقع
ــام	2018. ــة	يف	ع ــة	اليمني ــن	والحكوم ــن	ســلطات	الحوثيي ــل	بي حب

ــد	 ــون	دوالر	ض ــة	190	ملي ــة	بقيم ــوى	ضريبي ــون	دع ــدم	الحوثي ــام	2018،	ق ــف	ع ويف	منتص
شــركة	MTN،	ونكثــوا	باتفاقيــات	كان	قــد	تــم	التوصــل	إليهــا	مــع	الرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	
ــت	الحــق	 ــع.	ويف	وق ــال	رفضــت	الدف ــن	باالســتيالء	ىلع	الشــركة	يف	ح ــح،	مهددي اهلل	صال
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ــوى	أن	 ــران،)74)	بدع ــو	/	حزي ــركة	يف	يوني ــذه	الش ــول	ه ــي	ىلع	أص ــتيالء	الجزئ ــروا	باالس أم
الشــركة	املتعــددة	الجنســيات	كان	عليهــا	11	مليــار	ريــال	يمنــي	ىلع	شــكل	مســتحقات	غيــر	
ــر	 مدفوعــة.)75)	قامــت MTN	بتســوية	وضعهــا	مــع	مصلحــة	الضرائــب	يف	صنعــاء	يف	نوفمب
ــت	 ــك،	طالب ــون	ذل ــال.	يف	غض ــار	ري ــة	11.2	ملي ــب	بقيم ــت	ضرائ ــث	دفع ــرين	األول،	حي /	تش
ــي	 ــاء	الضريب ــد	اإلعف ــون	دوالر	بع ــع	300	ملي ــبأفون	بدف ــة	أيضــًا	شــركة	س الســلطات	الحوثي

ــت	عليــه	ملــدة	تســع	ســنوات	يف	عــام	2001. ــت	الشــركة	قــد	حصل ــذي	كان ال

ــة،	 ــة	اليمني ــع	الحكوم ــل	م ــات	يف	التعام ــًا	صعوب ــرة	أيض ــاالت	الكبي ــركات	االتص ــه	ش وتواج
والتــي	طالبــت	كاًل	مــن MTN	وســبأفون	بدفــع	مــا	يرقــى	أساســًا	إلــى	تكــرار	اتفاقيــات	الخدمــة	
املوقعــة	مــع	الســلطات	يف	صنعــاء.	وأثنــاء	املفاوضــات،	رفضــت	الحكومــة	اليمنيــة	إطــالق	
معــدات	اتصــاالت	ســلكية	والســلكية	للشــركتين	كانــت	حكومــة	عــدن	قــد	حجزتهــا،	ويبــدو	

ــة. أنهــا	تســتخدمها	كأداة	ضغــط	مالي

اقتصاد	الحرب	يشهد	تعاونًا	بين	خصوم	املعركة

مــع	دخــول	الحــرب	يف	اليمــن	عامهــا	الخامــس،	وحتــى	كتابــة	هــذه	الســطور،	ســاهم	اقتصــاد	
الحــرب	املزدهــر	يف	تمكيــن	نخبــة	جديــدة	مــن	املســتفيدين،	فقــد	ســاعد	تشــظي	البــالد	
إلــى	مســاحات	متناحــرة	ىلع	صعــود	نخبــة	مــن	رجــال	األعمــال	الجــدد.	وقــد	وجــد	تحقيــق	
أجــراه	باحثــو	مركــز	صنعــاء	ىلع	مــدى	عــام	كامــل	أن	الخصــوم	املزعوميــن	يف	النــزاع	الحالــي	
يتعاونــون	بفاعليــة	لتحقيــق	أقصــى	قــدر	مــن	األربــاح	يف	اقتصــاد	هــذه	الحــرب.)76)	وقــد	عمــل	
هــؤالء	املنتفعــون	مــن	خــالل	شــبكات	معقــدة	وسلســة	عبــر	الجبهــات،	مــع	اســتغالل	الدعــم	
ــن	 ــي	تحــارب	الحوثيي ــارات	للجماعــات	الت ــه	الســعودية	واإلم ــذي	تقدم ــوال	ال باألســلحة	واألم
لتحقيــق	اســتدامة	هــذه	الشــبكات	التــي	شــملت	قــادة	عســكريين	ورجــال	أعمــال	ومســؤولين	
أمنييــن	يســيطرون	ىلع	نقــاط	التفتيــش	ومكاتــب	صرافــة	ومصرفييــن	وميليشــيات	محليــة	–	

ســواء	تابعــة	لقــوات	الحوثييــن	أو	الحكومــة	اليمنيــة.

ىلع	ســبيل	املثــال،	قــام	كبــار	القــادة	العســكريين	املناهضيــن	للحوثــي	يف	اليمــن	بتضخيــم	
ــى	الســعودية	أو	اإلمــارات،	حيــث	بالغــوا	يف	أعــداد	جنودهــم	 كشــوف	املرتبــات	املقدمــة	إل
الخاضعيــن	لســلطتهم	بشــكل	ممنهــج	للحصــول	ىلع	مرتبــات	وأســلحة	فائضــة	مــن	رعاتهــم،	
مــع	بيــع	فائــض	األســلحة	الحقــًا،	غالبــًا	إلــى	نفــس	قــوات	الحوثييــن	التــي		يفتــرض	أن	هــؤالء	

القــادة	يقاتلونهــا.

انتشــرت	شــبكة	اقتصــاد	الحــرب	اليمنيــة	يف	جميــع	أنحــاء	اإلقليــم.	يتــم	مثــاًل	اســتيراد	الوقــود	
اإليرانــي	الرخيــص	ذي	النوعيــة	الرديئــة	بشــكل	ممنهــج	مــن	اإلمــارات	أو	ســلطنة	عمــان	عبــر	
مينــاء	الحديــدة،	ثــم	يبــاع	مــن	قبــل	الشــركات	التابعــة	للحوثييــن	يف	الشــمال	بكميــات	كبيــرة،	
األهــم	مــن	ذلــك	أنــه	ليــس	لــدى	املســتفيدين	مــن	اقتصــاد	الحــرب	–	بمــا	يف	ذلــك	الكثيــر	مــن	
صانعــي	القــرار	ىلع	جميــع	املســتويات	–	أي	اهتمــام	شــخصي	يذكــر	بإنهــاء	النــزاع،	وبالتالــي	
ــل،	انظــر	 ــن	التفاصي ــد	م ــة.	)ملزي ــة	ســالم	محتمل ــة	عملي فهــم	يشــكلون	عنصــر	إفســاد	ألي

الفســاد	يف	اقتصــاد	الحــرب	يف	اليمــن(.)77)
https://www.sahafah24.net/show1533724.html .2018 يمن. صحافة نت. 5 يونيو MTN 74(  جماعة الحويث تصدر حكما بحجز أرصدة شركة

https://www.newsyemen.net/news32060.html .2018 للهاتف النقال؟!". نيوز يمن. 26 يونيو MTN 75(  "كيف أطاحت مليشيا الحويث بشركة

http://sanaacenter.org/ar/publications-all/main- .2018 76(  "الفســاد يف اقتصــاد الحــرب اليمنيــة". مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية .5 نوفمــرب
publications-ar/6610

77(  املرجع نفسه.
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نظرة	عامة	ىلع	االقتصاد	الكلي*

توقــع	تقريــر	البنــك	الدولــي	الصــادر	يف	خريــف	عــام	2018	انكمــاش	االقتصــاد	اليمنــي	بنســبة	
2.6	باملئــة	يف	عــام	2018،	ويأتــي	ذلــك	بعــد	انخفــاض	بنســبة	40	باملئــة	يف	الناتــج	املحلــي	

اإلجمالــي	لليمــن	مــن	عــام	2015	إلــى	عــام	2017،	وفقــًا	لــوزارة	التخطيــط	والتعــاون	الدولــي.)78)

أشــار	نفــس	تقريــر	البنــك	الدولــي	إلــى	أنــه،	رغــم	احتــواء	التضخــم	إلــى	حــد	مــا	عــام	2017،	
وذلــك	جزئيــًا	بســبب	تعليــق	مدفوعــات	مرتبــات	القطــاع	العــام،	إال	أن	عــام	2018	شــهد	ارتفاعــًا	
ملحوظــًا	يف	التضخــم	بلــغ	أكثــر	مــن	40	باملئــة.	وكان	ســبب	ذلــك	انخفــاض	قيمــة	العملــة	
اليمنيــة.	وبالنظــر	إلــى	أن	تقريــر	البنــك	الدولــي	الــذي	ُنشــر	خريــف	2018	لــم	يأخــذ	يف	االعتبــار	
ــع	مــن	عــام	2018،	 ــع	الراب ــال	املتســارع	خــالل	الرب اســتمرار	التدهــور	املتســارع	يف	قيمــة	الري

فمــن	املحتمــل	أن	يكــون	حجــم	التضخــم	أكبــر	مــن	املقــدر	لهــذا	العــام.

ــا	 ــي	يتبعه ــدي	الت ــم	أيضــًا	سياســة	التوســع	النق ــي	ســاهمت	يف	التضخ ــل	الت ــن	العوام وم
ــر	 ــة	عب ــة	العام ــز	املوازن ــل	عج ــا	لتموي ــن	خالله ــعى	م ــي	يس ــدن،	والت ــزي	بع ــك	املرك البن
طباعــة	املزيــد	مــن	األوراق	النقديــة	الجديــدة.	ووفقــًا	ملصــادر	موثوقــة	تعمــل	يف	مؤسســات	
ــام	2018  ــة	لع ــة	العام ــدر	العجــز	يف	املوازن ــة،	يق ــة	اليمني ــة	لســيطرة	الحكوم ــة	خاضع عام
بـــ660	مليــار	ريــال،	ومــن	املحتمــل	تمويــل	كامــل	هــذا	العجــز	تقريبــًا	مــن	خــالل	اإلفــراط	يف	
الســحب	ىلع	املكشــوف	مــن	حســاب	الحكومــة	العــام	املفتــوح	لــدى	البنــك	املركــزي	بعــدن.

وقــدر	البنــك	الدولــي	أيضــًا	ارتفــاع	نســبة	الديــن	العــام	إلــى	75	باملئــة	مــن	الناتــج	املحلــي	
اإلجمالــي	يف	عــام	2017،	بواقــع	49.4	باملئــة	تقريبــًا	للديــن	العــام	املحلــي	و25.1	باملئــة	تمثــل	
ــة	 ــون	الخارجي ــات	الدي ــداد	التزام ــم	س ــم	يت ــر،	ل ــر	التقري ــى	نش ــي.	وحت ــام	الخارج ــن	الع الدي
منــذ	مايــو	/	أيــار	2016	)باســتثناء	التزامــات	إلــى	صنــدوق	النقــد	الدولــي	واملؤسســة	الدوليــة	
ــام	2015  ــذ	ع ــة	من ــّدر	املتأخــرات	املتراكم ــي(،	وتق ــك	الدول ــة	التابعــة	ملجموعــة	البن للتنمي
)الســلع	والخدمــات	غيــر	املدفوعــة	واملرتبــات	والديــون(	بحوالــي	3	مليــارات	دوالر.	يف	مجــال	
ــج	 ــة	مــن	النات ــي	9	باملئ ــغ	حوال ــي	اليمــن	مــن	عجــز	يف	الحســاب	الجــاري	يبل التجــارة،	يعان

ــي	يف	عــام	2018. ــي	اإلجمال املحل

ــار	دوالر	 ــة	مــن	12.3	ملي ــواردات	بنحــو	46	باملئ ــي	ال ــن	عامــي	2014	و2017،	تراجعــت	إجمال 	بي
إلــى	6.6	مليــار	دوالر،	مــع	ذلــك	توقــع	البنــك	الدولــي	ارتفــاع	الــواردات	يف	عــام	2018	إلــى	9.2 
مليــار	دوالر،	أي	مــا	يقــرب	مــن	75	باملئــة	ممــا	كانــت	عليــه	قبــل	بــدء	الصــراع.	وأشــار	التقريــر	
ــج	 ــع	أن	يشــهد	النات ــن	املتوق ــن	مســتقباًل،	فم ــف	يف	اليم ــواء	العن ــه	يف	حــال	احت ــى	أن إل

ــًا	مــع	االســتئناف	التدريجــي	لصــادرات	النفــط. املحلــي	اإلجمالــي	يف	البــالد	نمــوًا	إيجابي

https://reliefweb.int/sites/  .2017 ديســمرب   4 الشــؤون اإلنســانية.  لتنســيق  مكتــب األمــم املتحــدة  عــى االحتياجــات اإلنســانية.  عامــة  النـظـره  "اليمــن:    )78
reliefweb.int/files/resources/YEMEN_2018_HNO_Ar_Final.pdf

*	حتى	قبل	بدء	النزاع	الحالي،	كانت	تقييمات	االقتصاد	الكلي	يف	اليمن	محفوفة	بالتحديات	بسبب	عدم	توفر	البيانات	أو	عدم	
كفاية	البيانات	املتاحة.	وقد	أدى	هذا	إلى	الحد	من	دقة	وموثوقية	األرقام	الناتجة	عن	هذه	البيانات.	ومنذ	بداية	النزاع	الحالي،	
ومن	ثم	انهيار	مؤسسات	الدولة	وتقسيم	البالد	إلى	جبهات،	أصبح	جمع	البيانات	الالزمة	لتقييم	االقتصاد	الكلي	أكثر	صعوبة.	

وبالتالي،	ينبغي	النظر	إلى	جميع	األرقام	االقتصادية	الكلية	التي	يتم	نشرها	أثناء	النزاع	ىلع	أنها	مؤشرات	تقريبية	وليست	
قياسات	دقيقة.
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"املوازنة	التقشفية"	للحكومة	اليمنية	لعام	2018

ــة	 ــن	دغــر	عــن	موازن ــد	ب ــوزراء	الســابق	أحم ــس	ال ــي،	كشــف	رئي ــون	الثان ــر	/	كان يف	21	يناي
ــة	 ــام	باملوازن ــاق	الع ــم	اإلنف ــر	حج ــم	تقدي ــام	2014.	وت ــذ	ع ــى	من ــرة	االول ــن	2018	–	للم اليم
ــار	 ــة	482	ملي ــدر	بقيم ــع	عجــز	مق ــي،)79)	م ــال	يمن ــون	ري ــي	1.46	تريلي ــة	بإجمال ــة	للدول العام
ريــال،	وبحســب	ســعر	الصــرف	الســائد	يف	ذلــك	الوقــت،	تعــادل	قيمــة	النفقــات	العامــة	حوالــي	
مبلــغ	3.32	مليــار	دوالر	فيمــا	يعــادل	عجــز	املوازنــة	1.09	مليــار	دوالر.	ويف	حديــث	للصحفييــن	
بعــدن،	وصــف	بــن	دغــر	املوازنــة	بأنهــا	"موازنــة	تقشــفية"	وأنهــا	"تغطي	مرتبــات	العســكريين	
واملدنييــن	يف	12	محافظــة...	يف	حيــن	ســتقتصر	املرتبــات	يف	املناطــق	التي	يســيطر	عليها	

الحوثييــن	ىلع	قطاعــي	التعليــم	والصحــة".	

ــول	ىلع	 ــات	يف	الحص ــون	صعوب ــام	يواجه ــاع	الع ــي	القط ــم	موظف ــي	معظ ــع	ذلك،	بق وم
مدفوعــات	الرواتــب	بشــكل	منتظــم	مــن	البنــك	املركــزي	بعــدن.	االســتثناء	الوحيــد	كان	
ــري	 ــن	يج ــن،	والذي ــة	للحوثيي ــات	املناهض ــن	يف	الجماع ــن	العاملي ــاع	واألم ــبي	الدف ملنتس

ــارات. ــعودية	واإلم ــن	الس ــام	م ــكل	ع ــم	بش تمويله

نهايــة	ســبتمبر	2018،	بلــغ	إجمالــي	اإلنفــاق	الحكومــي	الفعلــي	نحــو	900	مليــار	ريــال،	خصــص	
ــة	 ــغيلية	للحكوم ــات	التش ــة	ىلع	النفق ــور،	17	باملئ ــف	األج ــع	تكالي ــا	لدف ــة	منه 60	باملئ
ــة	ىلع	 ــبة	املتبقي ــاق	النس ــم	إنف ــا	ت ــة،	بينم ــع	االجتماعي ــة	ىلع	املناف ــة،	14	باملئ املركزي

ــات. ــاء	األصــول	ودفــع	االلتزام اقتن

يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	وديســمبر	/	كانــون	األول	2018،	وألول	مــرة	منــذ	عــام	2016،	حصــل	
املتقاعــدون	يف	جميــع	أنحــاء	البــالد	ىلع	معاشــاتهم	التقاعدية.

/https://ara.reuters.com/article/businessNews .2018 79(  "اليمن يعلن أول ميزانية منذ 2014". رويرتز. 21 يناير
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عدن يف نوفمبر: سارية أعالم يف االحتفال بعيد االستقالل، يف ذكرى استقالل اليمن الجنوبي عن الحكم البريطاني. 
األعالم املرفوعة )من اليسار(: قوات الحزام األمني، اململكة العربية السعودية، اليمن الجنوبي، اإلمارات العربية املتحدة، 

املجلس االنتقالي الجنوبي. علم الجمهورية اليمني غائب بشكل ملحوظ | الصورة املصّورة: أحمد شهاب القاضي

التطورات السياسية

تصدعات	داخل	التحالف	املناهض	للحوثيين

نظرة	عامة:	تشظي	املناطق	الحكومية

اســتمر	االنقســام	السياســي	يف	اليمــن	طــوال	عــام	2018،	وتصاعــدت	التوتــرات	بيــن	مختلــف	
ــات	ىلع	الســلطة	 ــور	صراع ــع	ظه ــن،	م ــف	املناهــض	للحوثيي ــات	املشــكلة	للتحال املجموع
بيــن	الحلفــاء	النظرييــن	يف	مناطــق	تتبــع	ظاهريــًا	للحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا.	
اســتعرض	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	عضالتــه	العســكرية	يف	عــدن،	العاصمــة	املؤقتــة	
لحكومــة	الرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي،	وتمتــع	حــزب	اإلصــالح	بهيمنــة	متزايــدة	يف	تعــز	
بعــد	اإلطاحــة	بمنافســيه	بالقــوة،	كمــا	ظهــرت	مراكــز	قــوى	محليــة	يف	مــأرب	وحضرمــوت	
ــاض	 ــا	مــن	الري ــت	غالب ــي	عمل ــة،	الت ــة	اليمني ــّاكل	ســلطة	الحكوم واملهــرة،	وكشــفت	عــن	ت

طــوال	عــام	2018،	كمــا	هــو	الحــال	منــذ	العــام	2015.

أدى	التدخــل	الخارجــي	إلــى	تفاقــم	الصراعــات	داخــل	التحالــف	املناهــض	للحوثييــن	يف	عــام	
2018،	حيــث	دعمــت	الســعودية	واإلمــارات	يف	بعــض	األحيــان	مجموعــات	محليــة	متنازعــة.	
يف	عــدن	ىلع	ســبيل	املثــال،	دعمــت	الريــاض	القــوات	املواليــة	للرئيــس	هــادي،	بينمــا	قامــت	
أبوظبــي	بتســليح	وتمويــل	املناصريــن	النفصــال	الجنــوب	والجماعــات	الســلفية	التــي	تتحــدى	
ــن	نفوذهــا	ىلع	طــول	 ــارات	يف	تأمي ــي.	وبشــكل	عــام،	اســتمرت	اإلم ســلطة	الرئيــس	اليمن
املناطــق	الســاحلية	يف	اليمــن،	يف	حيــن	ركــزت	الســعودية	ىلع	تأميــن	املناطــق	القريبــة	

مــن	حدودهــا	مــع	اليمــن.
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شــهدت	العالقــة	املتوتــرة	بيــن	الرئيــس	هــادي	واإلمــارات	فتــرات	مــن	التدهــور	الشــديد	يف	
ــد	 ــو	املتزاي ــدن،	والنم ــن	يف	ع ــوات	األم ــة	ىلع	ق ــام	2018،	وكان	نطــاق	الســيطرة	اإلماراتي ع
لنفوذهــا	ىلع	طــول	الســاحل	واملوانــئ	يف	اليمــن	مصــدر	توتــر	بينهــا	وبيــن	الرئيــس	هــادي.	
كمــا	واصلــت	اإلمــارات	دعمهــا	للقــوى	املعارضــة	لحــزب	اإلصــالح،	وهــو	حليــف	لحكومــة	هــادي،	
وذلــك	بســبب	صــالت	اإلصــالح	بجماعــة	اإلخــوان	املســلمين	يف	املنطقــة،	والتــي	تعارضهــا	

اإلمــارات	بشــدة.

ــادي	 ــة	ه ــن	حكوم ــي	بي ــالف	علن ــو	خ ــدة	نح ــرات	متصاع ــرة،	توت ــام	2018،	ألول	م ــهد	الع ش
واإلمــارات	حــول	جزيــرة	ســقطرى.	يف	مايــو	/	أيــار،	تقدمــت	الحكومــة	اليمنيــة	بشــكوى	إلــى	
مجلــس	األمــن	الدولــي	بشــأن	الوجــود	العســكري	اإلماراتــي	يف	الجزيــرة	املصنفــة	ىلع	قائمــة	
ــك،	 ــي	بانتهــاك	ســيادة	اليمــن.	يف	غضــون	ذل ــو	ظب ــًة	أب ــراث	العاملــي،	متهم اليونســكو	للت
وصــل	الصــراع	الجيوسياســي	اإلقليمــي	إلــى	محافظــة	املهــرة	الشــرقية	الهادئــة،	حيــث	ظهرت	
حركــة	احتجــاج	محليــة	ضــد	وجــود	القــوات	الســعودية	بدعــم	مــن	ســلطنة	عمــان	املجــاورة.

خفتــت	حــدة	التوتــر	داخــل	التحالــف	املناهــض	للحوثييــن	خــالل	صيــف	عــام	2018	مــع	انطــالق	
معركــة	الحديــدة،	حيــث	رص	املنافســون	صفوفهــم	وحاولــوا	وضــع	االنقســامات	جانبــًا،	حيــث	
ــاره	 ــف	وإجب ــى	الضغــط	ىلع	التحال ــة	العــام	إل ــي	باليمــن	يف	نهاي ــد	االهتمــام	الدول أدى	تزاي
ىلع	الدفــاع	عــن	شــرعية	تدخلــه	العســكري	والتصــرف	بحــذر	أكبــر.	ىلع	الرغــم	مــن	مقاربتهــم	
املتباينــة	يف	اليمــن،	كان	ىلع	الســعودية	واإلمــارات	يف	نهايــة	املطــاف	معالجــة	الصراعــات	
املتصاعــدة	بيــن	حلفائهــم	املحلييــن.	اتخــذت	اإلمــارات	واإلصــالح	خطــوات	نحــو	املصالحــة،	
ــي	 ــة	ول ــر	/	تشــرين	الثانــي	ملقابل ــو	ظبــي	يف	نوفمب ــى	أب ــارة	إل تّوجهــا	قــادة	اإلصــالح	بزي
عهــد	أبــو	ظبــي	محمــد	بــن	زايــد.	بقــي	االختــالف	السياســي	وانعــدام	الثقــة	بيــن	اإلمــارات	

واإلصــالح،	ولكــن	التوتــر	خــف	بحلــول	نهايــة	عــام	2018.)80)

يف	غضــون	ذلــك،	قــام	الرئيــس	هــادي	بإقالــة	رئيــس	الــوزراء	أحمــد	عبيــد	بــن	دغــر	يف	أكتوبــر	
/	تشــرين	األول.	وبينمــا	أشــار	هــادي	لإلتهامــات	فســاد	ىلع	أنهــا	ســبب	اإلقالــة،	مــن	املرجــح	أن	
يكــون	قــد	طــرد	بــن	دغــر	ليبعــده	عــن	دائــرة	املنافســين	ىلع	قيــادة	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	
العــام.	وكان	الحــزب	قــد		تفــكك	وأصبــح	بــال	قائــد	منــذ	أن	قتلــت	قــوات	الحوثييــن	الرئيــس	
ــد	 ــن	عب ــن	دغــر	معي ــدل	ب ــار	هــادي	ب ــح	أواخــر	عــام	2017.	اخت ــد	اهلل	صال ــي	عب الســابق	عل
ــام	 ــن	ع ــي	م ــة	نســبيًا.	أيضــًا	يف	النصــف	الثان ــو	تكنوقراطــي	ذو	ســمعة	نظيف ــك،	وه املل
ــى	 ــل	مبن ــقوطه	يف	داخ ــد	س ــد	بع ــق	متزاي ــدر	قل ــي	مص ــادي	الصح ــع	ه ــح	وض 2018،	أصب
البرملــان	املصــري	يف	أغســطس	/	آب.	وقــد	زار	الرئيــس	الــذي	يعانــي	مــن	أمــراض	يف	القلــب	

مستشــفى	كليفالنــد	يف	الواليــات	املتحــدة	عــدة	مــرات	خــالل	األشــهر	التاليــة.

ــات	 ــن	يســتحوذون	ىلع	صالحي ــة	الحوثيي ــن،	أخــذ	املتشــددون	داخــل	حرك يف	شــمال	اليم
متزايــدة	يف	عــام	2018.	جــاء	ذلــك	بعــد	انفــراط	عقــد	تحلفهــم	مــع	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	
يف	أواخــر	2017	واغتيــال	اإلمــارات	لرئيــس	املجلــس	السياســي	األىلع	التابــع	للحوثييــن	صالــح	
ــف	 ــى	تكثي ــن	إل ــددين	الحوثيي ــود	املتش ــل	2018.	أدى	صع ــان	/	أبري ــاد	يف	نيس ــي	الصم عل
القمــع	وتكريــس	أجــواء	الخــوف	وســط	الســكان	الذيــن	يعيشــون	يف	املناطــق	التــي	يســيطر	
ــك	ارتفــاع	درجــة	اضطهــاد	األقليــات	ووفــق	تجديــد	تراخيــص	 عليهــا	الحوثيــون،	بمــا	يف	ذل
عمــل	منظمــات	املجتمــع	املدنــي	وحمــالت	االعتقــال	واالبتــزاز	الواســعة	والتجنيــد	اإلجبــاري	

ومحــاوالت	التطييــف	الدينــي	الجائــرة.

http://sanaacenter.org/ar/publications-all/ .2018 80(  تقرير اليمن – نوفمرب / تشرين الثاين 2018. مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية.  8 ديسمرب
the-yemen-review-ar/6737
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عدن:	هادي	واإلصالح	مقابل	أنصار	االنفصال	املدعومين	من	اإلمارات	
والسلفيين

ــان	 ــيين	يحظي ــال	سياس ــا	أق ــام	2017	عندم ــدن	ع ــن	يف	ع ــادي	الكثيري ــس	ه ــب	الرئي أغض
ــن	 ــي	ب ــابق	هان ــر	الس ــدي	والوزي ــدروس	الزبي ــابق	عي ــظ	الس ــا	املحاف ــعة،	هم ــعبية	واس بش
ــذي	يدعــو	 ــي	ال ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــر،	أنشــأ	الرجــالن	املجل ــك	بوقــت	قصي ــك.	بعــد	ذل بري
ــل	 ــك	بدعــم	وتموي ــى	األول	رئاســة	املجلــس،	وذل النفصــال	جنــوب	اليمــن	عــن	شــماله،	وتول
مــن	أبــو	ظبــي.	وبحلــول	أوائــل	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2018،	وجــه	الزبيــدي،،	اتهامــات	علنيــة	

ــه. ــوزراء	وحكومت ــس	ال ــة	رئي ــب	بإقال ــة	هــادي	بالفســاد	وطال لحكوم

ــي	 ــة	أنصــار	املجلــس	االنتقال ويف	وقــت	الحــق	مــن	الشــهر،	منعــت	قــوات	الحكومــة	اليمني
الجنوبــي	مــن	تنظيــم	مظاهــرة	حاشــدة	يف	عــدن.	أدى	هــذا	إلــى	اشــتباك	القــوات	التابعــة	
ــر	/	كانــون	الثانــي،	 للمجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	مــع	قــوات	الحمايــة	الرئاســية،	يف	28	يناي
ــر	أن	 ــب	األحم ــاد	الصلي ــكرية.	أف ــع	العس ــة	واملواق ــي	الحكومي ــرز	املبان ــام	أب ــم	اقتح ــن	ث وم
ــران	 ــان	ني ــق	الجانب ــد	أطل ــال.)81)	وق ــوا	وجــرح	185	آخــرون	يف	القت 36	شــخصًا	ىلع	األقــل	قتل
ــع	أنحــاء	 ــة	يف	جمي ــة	لهــادي	بفعالي ــم	دحــر	القــوات	املوالي ــة،	وت ــة	داخــل	املدين املدفعي

ــن	بقــوا	يف	القصــر	الرئاســي	املحاصــر. ــك	الذي ــة،	باســتثناء	أولئ املدين

مــن	نــواح	عديــدة،	يعتبــر	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	مفيــدًا	ألبــو	ظبــي،	وال	ســيما	كوســيلة	
للضغــط	ىلع	هــادي،	ومواجهــة	نفــوذ	حــزب	اإلصــالح،	وحمايــة	النفــوذ	اإلماراتي	املتســع	ىلع	
طــول	الســاحل	اليمنــي،	ودعــم	عمليــات	مكافحــة	اإلرهــاب	ضــد	تنظيــم	القاعــدة	وداعــش.	
ــق	بالطموحــات	 ــا	يتعل ــن	الغمــوض	النســبي	فيم ــة	م ــارات	ىلع	حال ــادة	اإلم ــد	حافــظ	ق وق
ــر	/	 ــي	الجنوبــي	يف	جنــوب	اليمــن،	لكــن	بعــد	اشــتباكات	يناي ــة	للمجلــس	االنتقال االنفصالي
كانــون	الثانــي	يف	عــدن،	أعطــت	الريــاض	مؤشــرات	واضحــة	ىلع	أنهــا	لــن	تتماهــى	مــع	أي	

انقــالب	متكامــل	األركان	يقــوم	بــه	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي.

ــرض	وقــف	 ــى	عــدن	للتدخــل	وف ــي	إل ــد	أمن ــارات،	ُأرســل	وف ــن	الســعودية	واإلم ــادرة	م وبمب
ــًا	 ــة	إماراتي ــي،	املدعوم ــزام	األمن ــوات	الح ــتولت	ق ــباط.	واس ــر	/	ش ــار	يف	1	فبراي ــالق	الن إلط
ــت	تحــت	 ــع	عســكرية	كان ــدة	مواق ــي،	ىلع	ع ــس	االنتقال ــًا	باملجل واملرتبطــة	ارتباطــًا	وثيق
ســيطرة	قــوات	الحمايــة	الرئاســية.	وبعــد	وقــف	إطــالق	النــار،	قامــت	ألويــة	العمالقــة،	وهــي	
قــوة	جنوبيــة	تعتبــر	طرفــًا	ثالثــًا	"محايــدًا"،	باالنتقــال	إلــى	بعــض	هــذه	املواقــع.	ويف	حيــن	
ُســمح	الحقــًا	لقــوات	هــادي	بالعــودة	إلــى	مواقعهــا	والبقــاء	طــوال	عــام	2018،	إال	أنها	لــم	تتمكن	
مــن	ممارســة	ســيطرة	ذات	معنــى	يف	عــدن،	حيــث	بقيــت	موازيــن	القــوة	يف	املدينــة	تميــل	
ــة	 ــاء،	انتشــرت	ألوي ــًا.	يف	هــذه	األثن بشــكل	واضــح	لقــوات	الحــزام	األمنــي	املدعومــة	إماراتي
ــر	 ــر	األحم ــاحل	البح ــن،	يف	س ــن	جنوبيي ــن	قبليي ــلفيين	ومقاتلي ــن	س ــة	م ــة،	املكون العمالق

تمهيــدًا	ملعركــة	الحديــدة	)انظــر	"املعركــة	مــن	أجــل	الحديــدة"(.

ــن	 ــت	الســعودية	التوســط	بي ــي،	حاول ــون	الثان ــر	/	كان ــت	صدامــات	يناي ــي	تل يف	األشــهر	الت
هــادي	واإلمــارات	والقــوى	املحليــة	املتنافســة	مــع	الحكومــة.	رتبــت	الريــاض	لهــادي	زيــارة	أبــو	

81(  مقتل 36 شخًصا يف معركة دبابات تهز اليمن يف "انقاب" عدن. )dead as tank battle rocks Yemen's 'coup-hit' Aden 36(. دييل ستار. 30 يناير 
https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2018/Jan-30/436061-36-dead-as-tank-battle-rocks-yemens-coup-  .2018

hit-aden.ashx
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ظبــي	يف	يونيــو	/	حزيــران،)82)	ســافر	بعدهــا	الرئيــس	إلــى	عــدن	للمــرة	األولــى	منــذ	أكثــر	مــن	
ثمانيــة	عشــر	شــهرًا.	ومــع	ذلــك،	ســرعان	مــا	عــادت	التوتــرات	مــع	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبي	
املدعــوم	إماراتيــًا،	فبيــن	شــهري	يوليــو	/	تمــوز	وســبتمبر	/	أيلــول،	نظــم	املجلــس	االنتقالــي	
الجنوبــي	مظاهــرات	ضــد	الحكومــة	اليمنيــة،	مكــررا	دعواتــه	إلقامــة	دولــة	جنوبيــة	مســتقلة.	
وقــد	اســتفاد	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	مــن	أزمــة	العملــة	وارتفــاع	أســعار	املــواد	الغذائيــة	
خــالل	هــذه	األشــهر	)انظــر	"أزمــة	العملــة	وتهديــد	املجاعــة"(	وتفاقــم	الغضــب	الشــعبي	ضــد	

الحكومــة	نتيجــة	لهمــا.

ــراد	ســابقين	 ــارات	اســتعانت	بأف ــوز	أن	اإلم ــد	ني ــع	بزفي ــر	موق ــر	/	تشــرين	األول،	ذك يف	أكتوب
مــن	القــوات	الخاصــة	األمريكيــة	الغتيــال	شــخصيات	سياســية	ورجــال	ديــن	مرتبطيــن	بحــزب	
اإلصــالح	يف	جنــوب	اليمــن.)83)	املقــاول	األمنــي	الهنغاري-اإلســرائيلي	أبراهــام	غــوالن،	مؤســس	
مجموعــة	عمليــات	ســبير	التــي	تتخــذ	مــن	ديالويــر	مقــرًا	لهــا،	أخبــر	بزفيــد	نيــوز	أن	اإلمــارات	
نقلــت	فريقــه	إلــى	عــدن	الغتيــال	شــخصيات	حددهــا	املســؤولون	اإلماراتيــون	كأهــداف،	وقــال	
غــوالن	إن	اإلمــارات	زودت	فريقــه	بأســلحة	أميركيــة	متطــورة.	ومنــذ	عــام	2015،	شــهدت	عــدن	
ــبة	 ــية	منتس ــخصيات	سياس ــن	وش ــن	محليي ــال	دي ــد	رج ــاالت	ض ــن	االغتي ــات	م ــدة	موج ع
إلــى	معســكرات	سياســية	متنافســة،	ويشــير	ذلــك	أيضــًا	إلــى	تعــدد	األطــراف	املســؤولة	عــن	

عمليــات	االغتيــاالت.

حضرموت:	علي	محسن	واإلصالح	مقابل	القوات	املحلية	املدعومة	إماراتيًا

ــة	 ــوت	والحكوم ــة	حضرم ــن	يف	محافظ ــن	املحليي ــن	الالعبي ــرات	بي ــرزت	التوت ــام	2018،	ب ع
ــد	 ــن،	وهــي	تمت ــر	يف	اليم ــوت	األكب ــر	محافظــة	حضرم ــًا.	تعتب ــا	دولي ــرف	به ــة	املعت اليمني
مــن	الصحــراء	الشــرقية	إلــى	مدينــة	املــكال	الســاحلية.	وقــد	جــرى	تقاســم	الســيطرة	األمنيــة	
بشــكل	عــام	خــالل	عــام	2018	بيــن	القــوات	القريبــة	مــن	حــزب	اإلصــالح	واملواليــة	للرئيــس	
هــادي	ونائــب	الرئيــس	علــي	محســن	األحمــر	يف	وادي	حضرمــوت	وســط	املحافظــة،	وقــوات	
ــة	 ــوات	تابع ــة،	وق ــاحلية	الجنوبي ــة	الس ــًا	يف	املنطق ــة	إماراتي ــة	املدعوم ــة	الحضرمي النخب

ــزة	يف	شــمال	املحافظــة. للســعودية	متمرك

وقــد	مثلــت	حضرمــوت	تقليديــًا	أكثــر	مــن	نصــف	إنتــاج	البــالد	مــن	النفــط.	يف	مــارس	/	آذار	
ــزاع	 ــة	ومحافــظ	حضرمــوت،	فــرج	البحســني،	صفقــة	إلنهــاء	ن 2018،	أبرمــت	الحكومــة	اليمني
قديــم	حــول	حصــة	املحافظــة	مــن	عائــدات	صادراتهــا	النفطيــة،	وبموجــب	االتفــاق،	صــارت	

ــة. ــدات	صادراتهــا	النفطي ــة	مــن	عائ حضرمــوت	تحصــل	ىلع	20	باملئ

ــوت،	 ــة	يف	حضرم ــر	محلي ــادي	وجماهي ــة	ه ــن	حكوم ــح	الصــدع	بي ــد	فت ــف،	أعي خــالل	الصي
يف	يوليــو	/	تمــوز،	وســط	احتجاجــات	ضــد	نقــص	الخدمــات	وســوء	األوضــاع	األمنيــة.	اتهــم	
مناصــرون	لالنفصــال	مــن	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	حكومــة	هــادي	بالفشــل،	ودعــوا	قــوات	

https://arabi21.  .21 عربــي   .2018 يونيــو   2 الســعودية".  لهــا  مهــدت  زيــارة  يف  أبوظبــي  إىل  يتوجــه  اليمنــي  "الرئيــس  أشــرف.  الفاحــي،     )82
com/story/1100920/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9
%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3% -
D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D-

8%AF%D9%8A%D8%A9

 A Middle(  .روســن، أرام. اســتأجرت مملكيــة يف الشــرق األوســط جنــود أمريكيــن ســابقن لقتــل أعدائهــم السياســين. هــذا يمكــن أن يكــون مســتقبل الحــرب  )83
East Monarchy Hired American Ex-Soldiers To Kill Its Political Enemies. This Could Be .The Future Of War.(. بازفيد. 16 أكتوبر 

 https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan .2018
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النخبــة	الحضرميــة	للســيطرة	ىلع	األمــن	يف	ســيئون،)84)	البلــدة	الرئيســية	يف	وادي	حضرموت	
والتــي	تقــع	فيهــا	املنطقــة	العســكرية	األولــى	التابعــة	للحكومــة.

شــّجعت	األزمــة	االقتصاديــة	التــي	أثارهــا	االنهيــار	الكبيــر	يف	قيمــة	الريال	منافســي	هــادي	أكثر	
فأكثــر.	ففــي	ســبتمبر	/	أيلــول،	ويف	خضــم	االحتجاجــات	ضــد	األوضــاع	االقتصاديــة	الصعبــة،	
هــدد	املحافــظ	البحســني	بوقــف	أي	صــادرات	نفطيــة	مــن	املحافظــة	مــا	لــم	تعالــج	الحكومــة	
املركزيــة	األزمــة	االقتصاديــة،)85)	ويف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	تصاعــدت	حــدة	التوتــر	بيــن	قــوات	
األمــن	يف	وادي	حضرمــوت،	حيــث	أدت	االحتجاجــات	ضــد	األوضــاع	األمنيــة	واالقتصاديــة	إلــى	
ــة	املســؤولة	عــن	تنســيق	قــوات	 ــة	األمني ــت	اللجن انقســام	قــوات	األمــن،	فمــن	جهــة،	أعرب
األمــن	املحليــة	يف	املحافظــة	عــن	دعمهــا	للمتظاهريــن،)86)	يف	تحــٍد	لعلــي	محســن	الــذي	
ــة	 ــات	تابع ــوت		جه ــن،	واتهــم	محافــظ	حضرم ــع	املتظاهري ــه	م ــة	من ــوات	قريب اشــتبكت	ق
ــوات	 ــر	ق ــى	نش ــًا	إل ــوت،	داعي ــة"	يف	وادي	حضرم ــات	إرهابي ــواء	"مجموع ــالح	بإي ــزب	اإلص لح

النخبــة	الحضرميــة	يف	املنطقــة.)87)

ــادر	 ــدت	مص ــه،	وأك ــو	علي ــا	ه ــة	ىلع	م ــع	يف	املحافظ ــي	الوض ــام	2018،	بق ــة	ع يف	نهاي
مقربــة	مــن	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	ملركــز	صنعــاء	أن	الريــاض	تدخلــت	
ــي	 ــو	ظب ــه	أب ــذي	تقدم ــد	نزاعــات	أخــرى.	وىلع	الرغــم	مــن	الدعــم	النشــط	ال لوقــف	تصعي
للمجموعــات	املعارضــة	لحكومــة	الرئيــس	هــادي،	إال	أنهــا	انضــوت	يف	نهايــة	املطــاف	تحــت	
املوقــف	الســعودي،	كمــا	فعلــت	يف	عــدن	عندمــا	حــاول	أنصــار	االنفصــال	هنــاك	االنقــالب	يف	

ــي. ــون	الثان ــر	/	كان يناي

مأرب:	اإلصالح	والقبائل	والسعوديون	يف	وحدة	فيدرالية

كانــت	محافظــة	مــأرب	واحــدة	مــن	أكثــر	املناطــق	اســتقرارًا	يف	اليمــن	يف	عــام	2018.	قــام	
ــم	اتحــادي	بحكــم	 ــاء	إقلي ــوي،	ببن ــي	ق ــي	محل ــم	قبل ــرادة،	وهــو	زعي املحافــظ	ســلطان	الع
األمــر	الواقــع	خــالل	النــزاع	الحالــي،	وذلــك	عبــر	تحالــف	مــع	القبائــل	املحليــة	وحــزب	اإلصــالح،	
وقــد	تطــورت	مــأرب	لتصبــح	مركــزا	لليمنييــن	الشــماليين	املناهضيــن	للحوثييــن،	وهــي	مقــر	
رئيســي	للعمليــات	العســكرية	ضــد	قــوات	الحوثــي	يف	الشــمال.	ســاعدت	مــوارد	املحافظــة	
مــن	النفــط	والغــاز	وامليــاه	ىلع	تأميــن	اكتفــاء	ذاتــي	نســبي	وحكــم	ذاتــي	مســتقل	حتــى	
ــي	15,000	برميــل	مــن	الغــاز	املســال،	بقيــت	 عــن	حكومــة	هــادي،	بإنتــاج	يومــي	يبلــغ	حوال
مــأرب	املــزود	األول	لليمــن	بالغــاز	املســال	يف	عــام	2018،	وبفضــل	املصفــاة	املحليــة،	تبيــع	
ــرادات	النفــط	والغــاز	 شــركة	مــأرب	معظــم	نفطهــا	يف	الســوق	املحليــة،	مــع	االحتفــاظ	بإي
يف	الفــرع	املحلــي	للبنــك	املركــزي	بــداًل	مــن	تحويلهــا	إلــى	فــرع	عــدن	الــذي	تســيطر	عليــه	

الحكومــة	اليمنيــة.

/http://adengad.net/news/325741 .2018 84(  "سيئون: وقفة احتجاجية تطالب بتسليم أمن وادي حضرموت لقوات النخبة. عدن الغد. 5 يوليو

https://arabic.rt.com/middle_east/968281-  .2018 ســبتمرب   6 عربــي.  يت  أر  النفــط".  إمــدادات  بوقــف  هــادي  حكومــة  يهــدد  حضرمــوت  "محافــظ    )85
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D8%B6%D8
%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
#/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B7

https://www.  .2019 أكتوبــر   9 اليــن.  أون  املصــدر  املحتجــن".  جانــب  إىل  وقوفهــا  وتؤكــد  الســلمي  التظاهــر  مســار  حــرف  مــن  تحــذر  حضرمــوت  "أمنيــة    )86
almasdaronline.com/articles/159330

http://golden.news/articles/21376 .2018 87(  "عن خلية املوت يف وادي حضرموت". جولدن نيوز. 12 أكتوبر



 جوع، دبلوماسية، وأصدقاء لدودون: تقرير اليمن السنوي 2018 

52

باعتبارهــا	منطقــة	رئيســية	مــن	مناطــق	النفــوذ	الســعودي	شــمال	اليمــن،	كانــت	مــأرب	أقــل	
ــاعدت	 ــا	س ــالح.	كم ــزب	اإلص ــد	ح ــة	ض ــات	املحلي ــم	الجماع ــة	لدع ــود	اإلماراتي ــة	للجه عرض
شــبكاتها	القبليــة	املحليــة	املتينــة	ىلع	منــع	تصاعــد	االنقســامات	والتنازعــات	ىلع	الســلطة.	
ويف	األثنــاء،	قامــت	األجهــزة	األمنيــة	القريبــة	مــن	حــزب	اإلصــالح	يف	مــأرب	بقمــع	املعارضــة	

السياســية	بقــوة.

تعز:	قوات	اإلصالح	تطرد	منافسيها

ــة	 ــكرية	يف	مدين ــية	والعس ــه	السياس ــد	قوت ــرى	لتوطي ــوات	كب ــالح	خط ــزب	اإلص ــذ	ح اتخ
تعــز	يف	عــام	2018.	باعتبــاره	حليفــًا	للحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا،	أخــذ	يســتخدم	
الدعــم	القــوي	الــذي	يحظــى	بــه	ىلع	مســتوى	القاعــدة	الشــعبية،	وعالقــات	التجــارة	املحلية،	
واملواليــن	لــه	يف	املناصــب	العســكرية	العليــا،	ليعمــل	باســتقالل	متزايــد	يف	جنــوب	غــرب	
املدينــة.	واجــه	الحــزب	مقاومــة	قويــة	يف	مدينــة	ذات	تقاليــد	سياســية	راســخة	كانــت	يف	
ــدي	اإلصــالح	 ــرز	مؤي ــة.	ومــن	أب ــام	قاعــدة	أساســية	لألحــزاب	اليســارية	والقومي ــوم	مــن	األي ي
نائــب	الرئيــس	اليمنــي	علــي	محســن	األحمــر	ومديــر	مكتــب	هــادي	الدكتــور	عبــد	اهلل	العليمي.

ــوات	املرتبطــة	 ــن	املســلحة،	اشــتبكت	الق ــة	الحوثيي ــع	حرك ــال	م ــى	خــوض	قت ــة	إل باإلضاف
ــاس	ذات	 ــو	العب ــب	أب ــيما	كتائ ــن،	وال	س ــة	للحوثيي ــرى	مناهض ــات	أخ ــع	مجموع ــالح	م باإلص
ــد	 ــهرة	بع ــال	ش ــاس،	ن ــو	العب ــة،	أب ــم	املجموع ــًا.	زعي ــة	إماراتي ــلفي	واملدعوم ــه	الس التوج
تصنيفــه	مــن	قبــل	وزارة	الخزانــة	األمريكيــة	بوصفــه	"مدربــًا	عســكريًا	بــارزًا"	وجامــع	تبرعــات	

ــام	2017.)88) ــدة	يف	ع ــم	القاع لتنظي

يف	أغســطس	/	آب	2018،	اندلعــت	اشــتباكات	عنيفــة	بيــن	القــوات	املرتبطة	باإلصــالح	وكتائب	
أبــو	العبــاس	يف	مدينــة	تعــز.	وردت	أنبــاء	عــن	مقتــل	وإصابــة	العشــرات	مــن	املدنييــن.	أعلــن	
الرئيــس	هــادي	عــن	تشــكيل	لجنــة	رئاســية	إلنهــاء	العنــف،	ىلع	الرغــم	مــن	هيمنــة	اإلصــالح	
ــش	 ــدات	الجي ــاس	ووح ــو	العب ــة	أب ــت	ألوي ــة،	وافق ــا	اللجن ــة	رتبته ــة.	ويف	صفق ىلع	اللجن
والجماعــات	املســلحة	املرتبطــة	باإلصــالح	ىلع	االنســحاب	مــن	مواقــع	داخــل	مدينــة	تعــز.	
ولكــن	بحلــول	نهايــة	أغســطس	/	آب،	كانــت	قــوات	أبــو	العبــاس	قــد	انســحبت	بينمــا	القــوات	
التابعــة	لإلصــالح	ظلــت	قائمــة.	وىلع	الرغــم	مــن	الوفــاء	بواليتهــا،	رفضــت	اللجنــة	الرئاســية	
ــة	 ــاعدت	اللجن ــك،	س ــن	ذل ــداًل	م ــا،	وب ــود	بحله ــن	محم ــز	أمي ــظ	تع ــب	محاف ــك	طل ــد	ذل بع
ــي،	وســهلت	انســحاب	 ــن	املحل ــاز	األم ــرض	ســيطرتهم	ىلع	جه منتســبي	اإلصــالح	ىلع	ف
ــت	 ــا	حل ــز،	بينم ــة	تع ــن	املناطــق	املحيطــة	بمدين ــن	م ــوات	األخــرى	املناهضــة	للحوثيي الق

محلهــا	القــوات	التابعــة	لإلصــالح.

اســتمرت	التوتــرات	يف	محافظــة	تعــز	خــالل	األشــهر	التاليــة،	حيــث	اســتهدفت	موجــة	مــن	
االغتيــاالت	شــخصيات	بــارزة	مــن	كلتــا	املجموعتيــن	يف	منطقــة	التربــة	جنــوب	املحافظــة،	
ــذي	 ــق	االســتراتيجي	ال ــاط	التفتيــش	ىلع	الطري ــات	حــول	الســيطرة	ىلع	نق ونشــبت	خالف

يربــط	مدينــة	تعــز	وعــدن.

 Treasury and Terrorist( .مركــز خزانــة العقوبــات وتمويــل اإلرهــاب وـشـركاءه أصــدر أول عقوبــات مـشـرتكة ضــد اإلرهابيــن واملؤيديــن الرئيســين لهــم  )88
Financing Targeting Center Partners Issue First Joint Sanctions Against Key Terrorists and Supporters(. وزارة الخزانة األمريكية. 

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0187.aspx  .2017 أكتوبــر   25
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ــة	الرئيــس	هــادي	للمحافــظ	محمــود،)89)	الــذي	عــارض	اســتحواذ	اإلصــالح	 انتهــى	العــام	بإقال
ىلع	املدينــة.	عيــن	هــادي	بــداًل	عــن	محمــود	نبيــل	شمســان،	وهــو	تكنوقراطــي	ووزيــر	ســابق	
ــه	صــالت	بشــخصيات	سياســية	 ــة	مــن	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	ولدي للخدمــة	املدني
يمنيــة	مــن	مختلــف	املعســكرات.	ويبــدو	أن	عــزل	محمــود،	الــذي	دفــع	باتجاهــه	اإلصــالح،	كان	
جــزءًا	مــن	صفقــة	شــملت	أيضــًا	اســتبدال	قائــد	محــور	تعــز	العســكري،	خالــد	فاضــل،	والــذي	كان	
حليفــًا	رئيســيًا	لحــزب	اإلصــالح	يف	تعــز	وخلــف	فاضــل	ســمير	الحــاج،	القائــد	العســكري	الســابق	

الــذي	يتمتــع	بعالقــة	جيــدة	نســبيًا	باإلصــالح	وبنائــب	الرئيــس	علــي	محســن.

ساحل	البحر	األحمر:	طارق	صالح	ينتقل	إلى	الضفة	األخرى

ظهــر	حليــف	جديــد	مثيــر	للجــدل	يف	القتــال	ضــد	حركــة	الحوثييــن	املســلحة	خــالل	العــام	2018.	
نجــا	طــارق	صالــح،	ابــن	شــقيق	الرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	اهلل	صالــح،	مــن	املواجهات	مــع	قوات	
الحوثييــن	التــي	قتلــت	عمــه	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2017.	وكانــت	اإلمــارات	قــد	احتفظــت	
بعالقاتهــا	مــع	عائلــة	صالــح	طــوال	النــزاع،	ىلع	الرغــم	مــن	تحالــف	العائلــة	مــع	الحوثييــن	وبــدأت	
بتجهيــز	طــارق	كحليــف	عســكري	جديــد	منــذ	مطلــع	العــام	املاضــي.	يف	فبرايــر	/	شــباط،	بــدأ	

طــارق	صالــح	بحشــد	قواتــه	يف	عــدن	بدعــم	عســكري	ومالــي	مــن	اإلمــارات.)90)

https://www.almasdaronline.com/ .2019 89(  "ـقـرارات جمهوريــة بتعيــن محافــظ جديــد لتعــز وقائــد ملحــور تعــز العســكري". املصــدر اون اليــن. 1 ينايــر
articles/162681

تــاون. 23 أبريــل 2018.  ثــورن بــريي، كيــيل. اـسـرتاتيجية االنقســام اإلماراتيــة يف اليمــن. )The UAE’s Divisive Strategy in Yemen(. مؤسســة جايمــز    )90
/https://jamestown.org/program/the-uaes-divisive-strategy-in-yemen

املصدر:	مركز	صنعاء	للدراسات	االستراتيجية
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ــة	 ــوات	املقاوم ــم	"ق ــا	اس ــق	عليه ــي	ُأطل ــوات،	الت ــذه	الق ــت	ه ــان،	انضم ــل	/	نيس يف	أبري
ــث	 ــر،	حي ــن	املســلحة	ىلع	ســاحل	البحــر	األحم ــة	الحوثيي ــال	ضــد	حرك ــى	القت ــة"،	إل الوطني
كان	لــدى	وجهــاء	املنطقــة	روابــط	طويلــة	األمــد	مــع	صالــح،	فضــاًل	عــن	نائــب	الرئيــس	علــي	
محســن	األحمــر.	معظــم	نــواب	الحديــدة	يف	البرملــان	هــم	أعضــاء	يف	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	
العــام	–	الــذي	أسســه	صالــح	وقــاده	ســابقًا.	وقــد	اســتخدم	صالــح	الزبائنيــة	لبنــاء	جمهــوره	يف	

الحديــدة،	إحــدى	أفقــر	محافظــات	اليمــن.

باملقابــل	قامــت	عــدة	فصائــل	ضمــن	التحالــف	املناهــض	للحوثييــن	بمعارضــة	إعطــاء	طــارق	
صالــح	دورًا	عســكريًا	بــارزًا.	يف	أبريــل	/	نيســان،	انضــم	آالف	األشــخاص	إلــى	مظاهــرة	نظمتهــا	
ــح	ىلع	الســاحل	 ــوات	طــارق	صال ــز	لالحتجــاج	ىلع	نشــر	ق ــة	لإلصــالح	يف	تع ــات	تابع جه
الغربــي	للمحافظــة.)91)	تمحــورت	احتجاجــات	املتظاهريــن	حــول	دعــم	صالــح	مــن	قبــل	اإلمارات.	
وقــال	شــهود	محليــون	ملركــز	صنعــاء	إن	بعــض	املتظاهريــن	عارضــوا	أيضــًا	نشــر	قــوات	طــارق	
صالــح	بســبب	دوره	يف	النظــام	الســابق.	يف	البدايــة	أيضــا	عــارض	قــادة	عســكريون	مــن	ألويــة	
العمالقــة	مشــاركة	طــارق	صالــح	يف	هجــوم	البحــر	األحمــر،	لكنهــم	تراجعــوا	يف	وقــت	الحــق	

وقاتلــوا	إلــى	جانــب	قواتــه.

سقطرى:	الحكومة	يف	مواجهة	اإلمارات

ــام	2018،	 ــًا	يف	ع ــا	دولي ــرف	به ــة	املعت ــة	اليمني ــارات	والحكوم ــن	اإلم ــرات	بي تصاعــدت	التوت
حيــث	تبــادل	الحلفــاء	املزعومــون	اتهامــات	علنيــة	ألول	مــرة	يف	خــالف	مفتــوح	ىلع	جزيــرة	
ســقطرى،	يف	مايــو	/	أيــار،	أرســلت	حكومــة	الرئيــس	هــادي	خطابــًا	)S/2018/440(	إلــى	مجلــس	
األمــن	التابــع	لألمــم	املتحــدة	تشــكو	فيــه	مــن	قيــام	أبــو	ظبــي	"بعمــل	عســكري	غيــر	مبــرر"	
ــي	ومعــدات	 ــدي	إمارات ــي	100	جن ــارات	قــد	نشــرت	حوال ــت	اإلم ــة.)92)	وكان ــرة	اليمني يف	الجزي

عســكرية	يف	ســقطرى،	مســيطرًة	ىلع	مينــاء	ومطــار	الجزيــرة.

يمثــل	أرخبيــل	ســقطرى	موقعــًا	مــن	مواقــع	التــراث	العاملــي	لليونســكو،	ويقــع	عنــد	التقاطــع	
االســتراتيجي	بيــن	املمــرات	املالحيــة	بيــن	الخليــج	العربــي	والبحــر	األحمــر	وبقيــة	املحيــط	
الهنــدي.	وكان	رئيــس	وزراء	هــادي	يف	ذلــك	الوقــت،	أحمــد	عبيــد	بــن	دغــر،	قــد	اتهــم	اإلمــارات	
ــم	 ــذه	املزاع ــي	به ــو	ظب ــددت	أب ــقطرى.)93)	ن ــى	س ــارة	إل ــالل	زي ــن	خ ــيادة	اليم ــاك	س بانته
واتهمــت	جماعــة	اإلخــوان	املســلمين	بالتحريــض	إعالميــا	ضــد	اإلمــارات.	يف	هــذه	األثنــاء،	أدى	
االســتياء	الواســع	النطــاق	مــن	الوجــود	اإلماراتــي	إلــى	احتجاجــات	عامــة	يف	حديبــو،	عاصمــة	

ســقطرى.

تــم	حــل	األزمــة	بعــد	دعــوات	مــن	الواليــات	املتحــدة	لحــوار	سياســي	ووســاطة	ســعودية.	وفقًا	
ــاء	حينهــا،	فقــد	 ــز	صنع ــى	مرك ــة	تحــدث	إل ــة	اليمني ــع	املســتوى	يف	الحكوم ملســؤول	رفي
وافــق	هــادي	ىلع	إعــالن	تأييــده	قــرار	الواليــات	املتحــدة	باالنســحاب	مــن	االتفــاق	النــووي	مــع	

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2  .2018 أبريــل   14 الجزـيـرة.  املدينــة".  لــواء  صالــح  طــارق  تســليم  ترفــض  تعــز  يف  "مظاـهـرة    )91
018/4/14/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-
%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-
%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%

86%D8%A9

92(  "رسالة مؤرخة 8 أيار/ مايو 2018 موجهة إىل رئيس مجلس األمن من املمثل الدائم لليمن لدى األمم املتحدة". األمم املتحدة مجلس األمن. 14 مايو 2018. 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/440%20&Lang=A

https:// .2018 الجزـيـرة. 7 مايــو .)Yemenis protest against UAE presence in Socotra( .اليمنيــون يحتجــون عــى الوجــود اإلمــارايت يف ســقطرى  )93
www.aljazeera.com/news/2018/05/yemenis-protest-uae-presence-socotra-180507142606332.html
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ــت	 ــرف	بســيادة	اليمــن	ىلع	ســقطرى.	وتخل ــة	يعت ــح	مــن	اإلدارة	األمريكي ــل	تصري ــران	مقاب إي
ــت	عــن	أســفها	ىلع	"ســوء	 ــار،	وأعرب ــو	/	أي ــرة	يف	14	ماي ــارات	عــن	الســيطرة	ىلع	الجزي اإلم

التفاهــم"	الحاصــل	واعترافهــا	الكامــل	بالســيادة	اليمنيــة	ىلع	ســقطرى.

املهرة:	السعودية	تحاول	الحد	من	النفوذ	العماني

ــام	2018،	 ــلطة	يف	ع ــي	ىلع	الس ــراع	جيوسياس ــر	ص ــرة،	ظه ــرة،	وألول	م ــة	امله يف	محافظ
وبــدأت	عمــان	بدعــم	حركــة	احتجــاج	محليــة	ضــد	وجــود	التحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	
الســعودية.	كانــت	املنطقــة	الشــرقية	املتاخمــة	لُعمــان	يف	الســابق	غيــر	متأثــرة	إلــى	حــد	
كبيــر	بالنــزاع	الحالــي،	وقــد	تغيــر	ذلــك	عندمــا	حــاول	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	بشــكل	
ــل	 ــاء	القبائ ــرب	زعم ــام	2017.	وأع ــرة	يف	ع ــه	يف	امله ــكري	ل ــود	عس ــة	وج ــي	إقام تدريج
املحليــة	عــن	قلقهــم	إزاء	العســكرة	التــي	تؤثــر	ىلع	التماســك	االجتماعــي	وهويــة	املهــرة،	
وهــي	منطقــة	لهــا	هويتهــا	ولغتهــا	الخاصــة؛	فالعديــد	مــن	الســكان	هنــاك	يتحدثــون	املهرية،	

وهــي	لغــة	ســامية	قديمــة.

ــث	 ــرب،	حي ــة	خــالل	الح ــة	أهمي ــدود	البري ــر	الح ــرة	ومعاب ــاء	نشــطون	يف	امله اكتســب	مين
ــزاع،	وأصبحــت	طــرق	تهريبهــا	 أصبحــت	نقــاط	الدخــول	األخــرى	للتجــارة	املقيــدة	بســبب	الن
ــف	عندمــا	اتضــح	أن	معــدات	عســكرية	اســتخدمها	قــوات	الحوثييــن	 ــة	للتحال نقطــة	محوري

ــر	املهــرة. ــى	اليمــن	عب وجــدت	طريقهــا	إل

ــة	مشــابهة	ملــا	قامــت	بــه	يف	 ــك	فشــلت	اإلمــارات	يف	إنشــاء	قــوة	محليــة	بديل ــل	ذل مقاب
ــف	 ــن	التحال ــر	م ــي	أوام ــون	تلق ــكان	املحلي ــض	الس ــث	رف ــرى،	حي ــاحلية	األخ ــق	الس املناط
تخالــف	مــا	تريــده	الســلطات	املحليــة،	وفقــًا	لباحثيــي	مركــز	صنعــاء.	وبداعــي	ضــرورة	الحــد	
مــن	تهريــب	األســلحة	عبــر	املهــرة،	انتشــر	ضبــاط	مــن	الجيــش	الســعودي	يف	املحافظــة	مــع	
قــوات	بالوكالــة	مــن	مناطــق	أخــرى	يف	اليمــن	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	2017	لالســتيالء	
ىلع	مينــاء	نشــطون	ومعابــر	شــحن	وصرفيــت	الحدوديــة	مــع	عمــان،	باإلضافــة	ملطــار	الغيضة.	
وقــد	اشــتكى	الســكان	املحليــون	مــن	القيــود	التجاريــة	وطالبــوا	بإعــادة	الســيطرة	املحليــة	

ىلع	نقــاط	الدخــول.

ــذي	تقــوده	الســعودية	وفرضــه	 ــف	ال ــدأت	االحتجاجــات	ضــد	التحال ــك	اإلجــراءات	ب نتيجــة	تل
ــل	/	نيســان،	وتراجعــت	خــالل	شــهر	 الســيطرة	العســكرية	ىلع	مداخــل	املحافظــة	يف	أبري
ــران	يف	مدينــة	الغيضــة.)94)	تــم	 رمضــان	ثــم	اســتؤنفت	مــرة	أخــرى	يف	نهايــة	يونيــو	/	حزي
التوصــل	إلــى	اتفــاق	بيــن	زعمــاء	القبائــل	والســلطات	املحليــة	ومندوبيــن	ســعوديين	يف	يوليو	
/	تمــوز،)95)	لكنــه	انهــار	فيمــا	بعــد،	حيــث	اتهــم	الســكان	املحليــون	الســعوديين	بعــدم	تنفيــذ	
انســحابهم	املتفــق	عليــه	مــن	املواقــع	الرئيســية	خــالل	فتــرة	شــهرين.	يف	ســبتمبر،	ذكــرت	
ــوب	نفــط	ســعودي	 ــاء	أنب ــع	بن ــن	باستكشــاف	مواق ــراء	مكّلفي ــة	أن	خب وســائل	إعــالم	محلي
ــكان	 ــج	الس ــن.	احت ــكان	املحليي ــب	الس ــار	غض ــا	أث ــة	مم ــى	املحافظ ــو	إل ــرة	وصل ــر	امله عب
وزعمــاء	القبائــل	بالقــرب	مــن	مواقــع	بنــاء	القواعــد	العســكرية	الســعودية	وبالقــرب	مــن	مطــار	
الغيضــة،)96)	ووفقــًا	لوكيــل	املحافظــة	الســابق	وزعيــم	االحتجــاج	علــي	ســالم	الحريــزي،	وهــو	

http:// .2018 94(  " أبناء املهرة يعتصمون بالغيظة للمطالبة باعادة العمل يف منفذي شحن وصرفيت وتسليمهما لقوات األمن والجيش". عدن الغد. 1 يونيو
/adengd.net/news/325203

http://sanaacenter.org/ar/publications- .2018 95(  اليمن يف األمم املتحدة – نشرة يوليو / تموز 2018. مركز صنعاء لألبحاث االسرتاتيجية. 5 أغسطس
all/yemen-at-the-un-ar/6376

/http://adengd.net/news/339783 .2018 96(  "عودة التوتر إىل املهرة عقب تجمع املواطنن لوقف اعمال مد انبوب نفط سعودي". عدن الغد. 9 سبتمرب
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شــيخ	قبلــي	محلــي	قــوي	وناقــد	للوجــود	الســعودي	يف	املهــرة،	كانــت	املظاهــرات	موجهــة	
ضــد	مشــروع	خــط	األنابيــب	وكذلــك	ضــد	الجهــود	التــي	يبذلهــا	التحالــف	العســكري	الســعودي	

لتوســيع	نفــوذه	يف	املحافظــة.

وبحســب	عــدة	مصــادر	وأبحــاث	ملركــز	صنعــاء	يف	املهــرة،	بــدأت	ُعمان	بدعــم	حركــة	االحتجاج	
ضــد	الوجــود	الســعودي	عبــر	الحريــزي.	كانــت	ُعمــان	قــد	دأبــت	تقليديــًا	ىلع	دعــم	املهــرة	مــن	
خــالل	امتيــازات	مثــل	العالقــات	التجاريــة	التفضيليــة	واالســتثمارات	والخدمــات	الصحيــة.	وهــذه	
هــي	املــرة	األولــى	التــي	تقــدم	فيهــا	مســقط	مســاعدة	ماليــة	لقضيــة	سياســية	يف	املهــرة،	
ــي	أن	الوجــود	 ــا	تعن ــة	لحدوده ــة	املحاذي ــة	اليمني ــع	املنطق ــة	م ــان	التاريخي ــات	ُعم فعالق
ــًا	 ــيمثل	تعدي ــب،	س ــة	وخطــوط	األنابي ــر	الحدودي ــه	يف	املعاب العســكري	الســعودي،	وتحكم

وتحديــًا	لنطــاق	نفوذهــا	يف	املنطقــة.

ازداد	الوجــود	العســكري	الســعودي	تدريجيــًا	ىلع	مــدار	عــام	2018.	وفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء،	
كان	هنــاك	مــا	بيــن	مــا	بيــن	1,500	و2,000	جنــدي	ســعودي	يف	املهــرة	يف	النصــف	الثانــي	
مــن	العــام.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	ووفقــًا	ملصــادر	دبلوماســية	تحدثــت	مــع	مركــز	صنعــاء،	تــم	
ــب	األســلحة	 ــف	تهري ــف	ىلع	وق ــرة	ملســاعدة	التحال ــة	يف	امله ــوات	خاصــة	أمريكي نشــر	ق
ــل	 ــه	التدخ ــر	في ــذي	اقتص ــمي	ال ــون	الرس ــط	البنتاغ ــن	خ ــح	ع ــراف	واض ــة،	يف	انح اإليراني

ــات	ضــد	القاعــدة	وداعــش. العســكري	األمريكــي	املباشــر	يف	اليمــن	ىلع	العملي

وقبــل	االحتجاجــات	ضــد	الوجــود	العســكري	الســعودي،	ســبق	أن	أثــار	وصــول	مجموعــة	كبيــرة	
ــع	انتشــار	الشــائعات	 ــن	مناطــق	أخــرى	يف	اليمــن	احتجاجــات	الســكان،	م ــن	الســلفيين	م م
ــر	النســيج	 ــرة	وتغيي ــن	الســلفيين	يف	امله ــادة	توطي ــت	وراء	خطــة	إلع ــأن	الســعودية	كان ب
االجتماعــي	للمنطقــة.	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	تظاهــر	ســكان	منطقــة	قشــن	ضــد	
الســلفيين	الذيــن	أعيــد	توطينهــم	يف	بلدتهــم،	وكذلــك	ضــد	خطــط	مزعومــة	إلنشــاء	معهــد	
ســلفي	بدعــم	مــن	الســعودية	يف	قشــن.)97)	بعــد	ذلــك	التقــى	املحافــظ	مــع	كبار	الشــخصيات	
ــادة	 ــف	العســكري	بقي ــه	ال	وجــود	ملثــل	هــذه	الخطــط؛	ووجــد	التحال املحليــة	وأكــد	لهــم	أن
الســعودية	نفســه	مجبــرًا	ىلع	إنــكار	أي	صلــة	لــه	بمشــروع	مــن	هــذا	القبيــل.)98)	ومــع	ذلــك،	
ــون	 ــد،	ففــي	شــهر	ديســمبر	/	كان ــرة	ىلع	املــدى	البعي ــة	بامله ــدو	أن	الســعودية	مهتم يب
األول،	تــم	اإلعــالن	عــن	افتتــاح	قنــاة	املهــرة،	وهــي	محطــة	تلفزيــون	محليــة	جديــدة	تبــث	

مــن	الريــاض.

اســتمرت	االحتجاجــات	ضــد	الســعودية	يف	املهــرة	حتــى	نهايــة	عــام	2018،	وتبقــى	نســبة	
خطــر	التصعيــد	مــع	القــوات	الســعودية	مرتفعــة	للغايــة	يف	العــام	2019.

http://yemenat.  .2018 أبريــل   13 يمنــات.  ميـنـاء وثكنــات وأـبـراج مراقبــة".  الســلفية…  بعــد املراكــز  الســعودي“:  “العصــر  تدخــل  "املـهـرة  فايــز.  األـشـول،    )97
/net/2018/04/323130

https://al-arabi.com/Movement/19581/%D8%A7%  .2018 ينايــر   14 العربــي.  باملـهـرة".  دينــي  مركــز  إنـشـاء  بمخطــط  عاقتــه  ينفــي  "التحالــف    )98
D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%
D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8
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رئيس	وزراء	جديد،	رئيس	جمهورية	بصحة	سيئة

معين	عبد	امللك	يخلف	بن	دغر

أقــال	الرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	رئيــس	الــوزراء	أحمــد	عبيــد	بــن	دغــر	يف	15	أكتوبــر	/	
تشــرين	األول،	ليحــل	مكانــه	التكنوقراطــي	معيــن	عبــد	امللــك.)99)	دخــل	رئيــس	الــوزراء	الجديــد	
إلــى	منصبــه	بســمعة	نظيفــة	نســبيًا،	بعــد	أن	شــغل	أول	منصــب	عــام	أثنــاء	مؤتمــر	الحــوار	
الوطنــي)100)	يف	اليمــن	بعــد	حــراك	الربيــع	العربــي	يف	عــام	2011،	ومــن	بيــن	املناصــب	التــي	
شــغلها	يف	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي	رئاســة	فريــق	اســتقاللية	الهيئــات،	وكذلــك	كان	عضــوًا	يف	
اللجنــة	املســؤولة	عــن	التقســيم	الفيدرالــي	الجديــد،	باإلضافــة	إلــى	لجنــة	صياغــة	الدســتور.

بحســب	الروايــة	الرســمية،	فقــد	عــزل	هــادي	بــن	دغــر	بنــاء	ىلع	مزاعــم	فســاد،	وفتــح	الرئيــس	
تحقيقــًا	يف	ملــف	رئيــس	الــوزراء	الســابق.	ومــع	ذلــك،	وجــد	تحقيــق	قام	بــه	مركز	صنعــاء	حول	
تطويــر	اقتصــاد	الحــرب	يف	اليمــن	أن	هــادي	نفســه	يتــرأس	الفســاد	الحكومــي	املتفشــي.)101) 
ــح	 ــل	صال ــابق	الراح ــس	الس ــة	الرئي ــعى	لوراث ــادي	س ــع	أن	ه ــاق	واس ــد	ىلع	نط ــن	املعتق م
كزعيــم	للمؤتمــر	الشــعبي	العــام،	وأنــه	رأى	يف	بــن	دغــر	تهديــدًا	لهــذه	الطموحــات،	خاصــة	
وهــو	شــخصية	ديناميكيــة	سياســية	كانــت	تنــاور	أيضــًا	لتــرؤس	املؤتمــر	الشــعبي	العــام.	رحــب	

البعــض	بتعييــن	عبــد	امللــك	بتفــاؤل	حــذر	بســبب	ســمعته	النظيفــة	وعالقاتــه	الدوليــة.

صحة	الرئيس	هادي	موضع	شك

ظلــت	األســئلة	املتعلقــة	بصحــة	الرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	مصــدرًا	للتكهنــات	طــوال	
النصــف	الثانــي	مــن	عــام	2018،	ومــن	املعــروف	أن	الرئيــس	اليمنــي	يعانــي	مرضــا	يف	القلــب،	
وتجــرى	لــه	فحوصــات	منتظمــة	يف	مستشــفى	كليفالنــد	يف	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	

منــذ	عــدة	ســنوات.	

يف	أغســطس	/	آب،	انهــار	هــادي	يف	ممــر	يف	البرملــان	املصــري	بالقاهــرة	قبيــل	مخاطبــة	
ــد.	يف	أواخــر	 ــى	مستشــفى	كليفالن ــاد	إل ــة	الشــهر	ع ــول	نهاي ــن،	وبحل املشــرعين	املصريي
ــراءات	 ــع	إلج ــدة	ليخض ــات	املتح ــى	الوالي ــرى	إل ــرة	أخ ــادي	م ــاد	ه ــرين	األول،	ع ــر	/	تش أكتوب
ــة	آخــذة	يف	 ــه	الصحي ــب	هــادي	أن	حالت ــي،	نفــى	مكت ــر	/	تشــرين	الثان ــة،	ويف	نوفمب طبي

ــة. ــدة	ويخضــع	لفحوصــات	منتظم ــع	بصحــة	جي ــس	يتمت ــى	أن	الرئي التدهــور،	مشــيرًا	إل

وراء	الكواليــس،	كان	العديــد	مــن	الالعبيــن	اإلقليمييــن	والدولييــن	يف	اليمــن	يحاولــون	تقييــم	
الســيناريوهات	املحتملــة	التــي	قــد	تنشــأ	يف	حالــة	وفــاة	هــادي،	وهنــاك	إجمــاع	عــام	ىلع	
أن	ذلــك	ســيمثل	نقطــة	تحــول	رئيســية	يف	الحــرب	ومســتقبل	البلــد،	خاصــة	يف	ظــل	عــدم	

اليقيــن	بشــأن	مــن-	وكيــف-	قــد	يحــل	محلــه.

http://  .2018 أكتوبــر   27 األـسـرتاتيجية.  لألبحــاث  مركــز صنـعـاء  اليمنيــة؟".  “الـشـرعية“  لحكومــة  تعيــن رئيــس جديــد  يعنيــه  الــذي  "مــا  فــارع.  املســلمي،    )99
sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/6593

http://www.ndc.ye/issue.aspx?show=8 .100(  "استقالية الهيئات". مؤتمر الحوار الوطني الشامل

http://sanaacenter.org/ .2018 101( "بعيداً عن نهج اســتمرار العمل كاملعتاد: مكافحة الفســاد يف اليمن". مركز صنعاء لألبحاث االســرتاتيجية. 10 نوفمرب
ar/publications-all/main-publications-ar/6617
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متشددو	حوثيين	يف	صعود

إسكات	املعتدلين	بعد	وفاة	صالح	والصماد

وســع	املتشــددون	واأليديولوجيــون	داخــل	حركــة	الحوثييــن	املســلحة	نفوذهــم	خــالل	العــام	
ــد	 ــن	بع ــن	اليم ــز	ســيطرتها	يف	املناطــق	الشــمالية	م ــن	بتعزي ــوات	الحوثيي ــدأت	ق 2018.	وب
قتلهــا	لحليفهــا	الســابق	الرئيــس	اليمنــي	الســابق	علــي	عبــد	اهلل	صالــح،	مطلــع	ديســمبر	/	
كانــون	األول	عــام	2017،	وقــد	انتهــى	تحالــف	الحوثــي	املتوتــر	مــع	صالــح	بعــد	ســعي	الرئيــس	
الســابق	علنــًا	لعقــد	صفقــة	مــع	التحالــف	بقيــادة	الســعودية،	ورغــم	الجــدل	الــذي	ثــار	حــول	
ــاء	 ــز	صنع ــون	األول	2017،	إال	أن	أبحــاث	مرك ــح	يف	4	ديســمبر	/	كان ــاة	صال ــكان	وف ظــروف	وم
ومصــادر	قريبــة	مــن	صالــح،	أكــدت	أن	قــوات	الحوثييــن	قتلــت	الرئيــس	الســابق	خــارج	صنعــاء،	

يف	قريــة	الجحشــي	بموطــن	رأســه،	مديريــة	ســنحان.

ــات	 ــيطرتها	ىلع	املؤسس ــاء	س ــن	بصنع ــلطات	الحوثيي ــززت	س ــي	2018،	ع ــون	الثان يف	1	كان
الحكوميــة،	معلنــة	تعييــن	32	وزيــرًا	ومحافظــًا	ومستشــارًا	ملــلء	الشــواغر	التــي	خلفهــا	انهيــار	
ــام	يف	 ــعبي	الع ــر	الش ــزب	املؤتم ــرع	ح ــف	ف ــاء،	ضع ــذه	األثن ــح.	يف	ه ــف	الحوثي-صال تحال
صنعــاء	إلــى	حــد	كبيــر	بســبب	وفــاة	مؤسســه	وقائــده	منــذ	تأسيســه	عــام	1982.	وفــر	العديــد	
مــن	قــادة	الحــزب	مــن	صنعــاء	بعــد	مقتــل	صالــح،	بينمــا	آثــر	آخــرون	البقــاء	يف	العاصمــة	بعيدًا	
عــن	األضــواء.	كمــا	نفــذت	ســلطات	الحوثييــن	حملــة	اعتقــال	ضــد	أعضــاء	الحــزب	املشــكوك	

يف	والئهــم	لهــا	)انظــر	"املؤتمــر	الشــعبي	العــام	يف	أزمــة"(.

وتكثفــت	هيمنــة	املتشــددين	يف	صفــوف	حركــة	الحوثييــن	املســلحة	يف	أبريــل	/	نيســان	
ــة	 ــي	أىلع	هيئ ــي	األىلع،	وه ــس	السياس ــس	املجل ــاد،	رئي ــي	الصم ــح	عل ــل	صال ــع	مقت م
ــي	 ــر	لق ــي	الكبي ــؤول	الحوث ــون.	املس ــا	الحوثي ــيطر	عليه ــي	يس ــي	الت ــلطة	يف	األراض س
ــر	 ــًا	لتقري ــف.	ووفق ــة	شــنها	التحال ــارة	جوي ــن	يف	غ ــن	بارزي ــع	عســكريين	حوثيي ــه	م مصرع
فوريــن	بوليســي،)102)	اســتهدفت	اإلمــارات	الصمــاد	باســتخدام	معلومــات	اســتخباراتية	وصلتهــا	
عــن	طريــق	شــبكات	طــارق	صالــح،	ابــن	أخ	الرئيــس	الراحــل	)انظــر	"طــارق	صالــح	ينتقــل	إلــى	

ــة	األخــرى"(. الضف

ــاء	الحــرب.	وبصفتــه	معتــداًل،	كان	 كان	الصمــاد	أىلع	مســؤول	مــن	قــادة	الحوثييــن	يقتــل	أثن
صاحــب	عالقــات	واســعة	داخــل	جماعــة	الحوثييــن	وخارجهــا،	وقــد	تــم	اســتبداله	باملتشــدد	
ــك	 ــد	املل ــن	عب ــم	الحوثيي ــابق	لزعي ــب	س ــرب	وطال ــاعد	مق ــو	مس ــاط،)103)	وه ــدي	املش مه
الحوثــي،	وقــد	كان	مديــرا	ملكتبــه	يف	فتــرة	مــن	الفتــرات.	كانــت	وفــاة	صالــح	والصمــاد	وصعــود	
املشــاط	عوامــل	رئيســية	لزيــادة	مســتويات	القمــع	ضــد	املواطنين	يف	شــمال	اليمــن،	واإلفراط	

الشــديد	يف	فــرض	أيديولوجيــة	الحوثييــن	ىلع	املجتمــع.

 How the UAE’s( اليمــن.  الـحـرب يف  تغــرّي  الصنــع  العربيــة املتحــدة صينيــة  التابعــة لإلمــارات  بــدون طيــار  الطاـئـرة  أن  102(  شــايف، روان، جــاك واتلــن. كيــف 
https://foreignpolicy.com/2018/04/27/  .2018 أبريــل   27 بوليــي.  فــورن   .)Chinese-Made Drone Is Changing the War in Yemen

/drone-wars-how-the-uaes-chinese-made-drone-is-changing-the-war-in-yemen

https://www.eremnews.com/news/ .2018 103(  "مهــدي املشــاط خليفــة الصمــاد.. صهــر الـحـويث وتلميــذ الـحـرس الثــوري اإلـيـراين". إرم نيــوز. 23 أبريــل
arab-world/yemen/1299444
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نشر	الطائفية	والخوف

ــون	طــوال	عــام	 ــي	يســيطر	عليهــا	الحوثي ــاخ	الخــوف	واالضطهــاد	يف	املناطــق	الت ازداد	من
2018.	وقــد	وثقــت	منظمــات	حقــوق	اإلنســان	اعتقــاالت	واســعة	وحــاالت	اختفــاء	قســري	)انظــر	
"حقــوق	اإلنســان	وجرائــم	الحــرب"(.	كمــا	عــززت	ســلطات	الحوثييــن	قبضتهــا	ىلع	املؤسســات	
االقتصاديــة	وفرضــت	ضرائــب	وتعريفــات	ورســوم	متزايــدة	ىلع	األفــراد	والشــركات	يف	شــمال	
اليمــن	)انظــر	"التطــورات	االقتصاديــة"(.	وكثفــت	الجماعــة	مــن	ضغطهــا	ىلع	موظفــي	
ــن	يف	 ــتهداف	العاملي ــاعدات	واس ــرف	املس ــر	"ح ــة	)انظ ــة	الدولي ــر	الحكومي ــات	غي املنظم
املجــال	اإلنســاني"(	ومنظمــات	املجتمــع	املدنــي	املحليــة.	يف	رســالة	تعــود	إلــى	5	نوفمبــر	
ــر	 ــى	وزي ــي	أرســلها	مكتــب	رئيــس	املجلــس	السياســي	األىلع	يف	صنعــاء	إل /	تشــرين	الثان
الشــؤون	االجتماعيــة	والعمــل،	حظــر	األول	هــذا	األخيــر	إصــدار	أو	تجديــد	تراخيــص	أي	منظمــات	
غيــر	حكوميــة	أو	اتحــادات	أو	نقابــات	أو	مؤسســات	أو	جمعيــات،	"مــن	اآلن	حتــى	إشــعار	آخــر".	
ــن.	 ــًا	املنظمــات	املرتبطــة	بالحوثيي ــي	ضمن ــا	يعن ــة"،	م يســمح	املرســوم	باســتثناءات	"طارئ
ومــع	تبعثــر	مؤيــدي	صالــح	وتعثــر	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	العــام،	لــم	تعــد	حركــة	الحوثييــن	
املســلحة	تواجــه	أي	معارضــة	تذكــر	لهيمنتهــا	يف	املناطــق	الشــمالية	مــن	اليمــن.	وكانــت	
قــد	أغلقــت	اخــر	صحيفــة	غيــر	حوثييــن	يف	صنعــاء،	وهــي	اليمــن	اليــوم	املحســوبة	ىلع	

صالــح،	يف	نهايــة	عــام	2017.

يف	عــام	2018،	بــدأت	ســلطات	الحوثييــن	بإجبــار	املوظفيــن	الحكومييــن	ىلع	حضــور	"دورات	
ثقافيــة"،	حيــث	يســتمعون	إلــى	خطابــات	زعيــم	الجماعــة	عبــد	امللــك	الحوثــي	ومؤسســها	
حســين	بــدر	الديــن	الحوثــي	الــذي	لقــى	مصرعــه	ىلع	يــد	الجيــش	اليمنــي	يف	العــام	2004.	
ــرت	املناهــج	والكتــب	 ــن	غي ــز	صنعــاء	أن	ســلطات	الحوثيي ــى	مرك ــوا	إل ــال	معلمــون	تحدث وق
املدرســية	بشــكل	جــذري،	وفرضــت	أيديولوجيــا	الحوثييــن،	كمــا	أضفــت	طابعــًا	طائفيــًا	ىلع	
ــال	 ــة	ألطف ــات	الصيفي ــة	يف	املخيم ــة	الحوثي ــن،	ونشــرت	اإليديولوجي ــخ	والدي ــج	التاري مناه
املــدارس،)104)	فيمــا	صّعــد	قــادة	الحوثييــن	مــن	التحريــض	ضــد	األقليــات،	وال	ســيما	البهائييــن	
ــن	 ــلطات	الحوثيي ــت	س ــرم،	منع ــان	املنص ــهر	رمض ــان"(.	يف	ش ــوق	اإلنس ــم	حق ــر	"قس )انظ
املســاجد	مــن	بــث	صــالة	التراويــح	ىلع	مكبــرات	الصــوت،	وهــو	تقليــد	شــافعي	يف	اليمــن	
ــب	 ــوا	بتركي ــا	قام ــالد(.	كم ــّنة	يف	الب ــلمون	الس ــا	املس ــمى	به ــي	يتس ــمية	الت ــي	التس )وه
كاميــرات	مراقبــة	بشــكل	منتظــم	يف	املســاجد	التــي	يؤّمهــا	خطبــاء	غيــر	زيدييــن	)أي	غيــر	

منتميــن	لفــرع	اإلســالم	الشــيعي	الــذي	تنتمــي	إليــه	حركــة	الحوثييــن	املســلحة(.

كمــا	كثفــت	ســلطات	الحوثييــن	القيــود	ىلع	الحيــاة	االجتماعيــة	يف	جميــع	أنحــاء	الجغرافيــا	
التــي	تســيطر	عليهــا	عــام	2018،	حيــث	قامــت	بحظــر	مهرجــان	ســينمائي)105)	وإغــالق	
ــنية	 ــات	الس ــعت	الجماع ــا	وّس ــين.	وفيم ــن	الجنس ــالط	بي ــع	االخت ــة	من ــي)106)	بذريع املقاه
املتطرفــة	أيضــًا	نفوذهــا	عــام	2018	يف	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	الحكومــة	اســميًا	–	مثــل	
ــود	 ــة	جه ــًا	مؤسســيًا	نتيج ــدي	يكتســي	طابع ــف	الشــيعي	الزي ــذ	التطيي ــز	–	أخ ــدن	وتع ع

ــون. ــا	الحوثي ــي	يســيطر	عليه ــة	يف	املناطــق	الت الســلطات	الحاكم

https://www.youm7.com/st .2018 15 يوليــو  اليــوم الســابع.  إيمــان. "الحوثيــون يفرضــون مناهــج دراســية تـحـرض عــى الطائفيــة يف صنـعـاء".  104(  حنــا، 
ory/2018/7/15/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%
B6%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%

8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1/3873871

https://yemenshabab.net/  .2018 أكتوبــر   4 شــباب.  يمــن  بـــصنعاء".  القـصـرية  لألفــام  مهرجــان  تنظيــم  يمنعــون  الحوثيــون  االختــاط..  "بحجــة    )105
locales/39862

https://yemenshabab.net/  .2018 فربايــر   16 شــباب.  يمــن  للتطــرف".  آخــر  وجــه  بصنـعـاء  الحوثيــون  النــاس..  حريــات  وتقييــد  للمقاهــي  "إغــاق    )106
reports/32568
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املؤتمر	الشعبي	العام	يف	أزمة

بعــد	مقتــل	زعيمــه	الرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	اهلل	صالــح	أواخــر	2017،	دخــل	حــزب	املؤتمــر	
الشــعبي	العــام	الجديــد	بقيــادة	مجــزأة	وأزمــة	هويــة	عميقــة.	كان	الحــزب	قــد	ُأضعــف	بالفعــل	
بســبب	انتفاضــة	عــام	2011،	ثــم	مغــادرة	صالــح	الرئاســة	عــام	2012	وبدايــة	النــزاع	الحالــي	أواخــر	
عــام	2014؛	لكــن	مقتــل	صالــح	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2017	هــز	ُأُســس	املؤتمــر	الشــعبي	

العــام،	أكبــر	وأهــم	حــزب	سياســي	غيــر	طائفــي	يف	اليمــن.

هــرب	العديــد	مــن	كبــار	قــادة	املؤتمــر	الشــعبي	العــام،	والعائــالت	التابعــة	للمؤتمــر	الشــعبي	
ــام	 ــون	ع ــا	الحوثي ــيطر	عليه ــي	يس ــق	الت ــن	املناط ــح،	م ــة	صال ــراد	عائل ــم	أف ــام،	ومعظ الع
ــارق	 ــى	ط ــض	إل ــن	انضــم	البع ــة،	يف	حي ــى	عواصــم	إقليمي ــل	إل ــم	انتق ــد	منه 2018.	العدي
صالــح،	ابــن	أخ	الرئيــس	الراحــل	الــذي	أنشــأ	قــوة	مســلحة،	بدعــم	مــن	اإلمــارات،	لقتــال	حركــة	
ــًا	مــا	تعــرض	 ــى	الضفــة	األخــرى"(.	وغالب ــح	ينتقــل	إل الحوثييــن	املســلحة	)انظــر	"طــارق	صال
أعضــاء	حــزب	املؤتمــر	الذيــن	بقــوا	يف	األراضــي	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	لالعتقــال	أو	
اإلقامــة	الجبريــة،	يف	حيــن	بقــي	األشــخاص	الذيــن	اعتبرتهــم	الســلطات	غيــر	مؤذيــن	طلقــاء،	
وأصبــح	صــادق	أميــن	أبــو	راس،	النائــب	الســابق	للرئيــس	الراحــل	صالــح،	رئيســًا	لحــزب	املؤتمــر	
الشــعبي	العــام	بصنعــاء،	إنمــا	بســلطة	سياســية	محــدودة.	ونظــرًا	للقبضــة	الحديديــة	التــي	
فرضتهــا	قــوات	أمــن	الحوثييــن	ىلع	العاصمــة،	لــم	يعــد	لــدى	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	أيــة	

مســاحة	مســتقلة	للعمــل	يف	صنعــاء.

بحلــول	نهايــة	عــام	2018،	كانــت	الصفــوف	العليــا	مــن	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	مبعثــرة	يف	
أنحــاء	اإلقليــم	وخارجــه.	وقــد	تشــرذمت	القيــادة	إلــى	عــدة	فــروع	رئيســية:	املقربون	مــن	هادي	
ــون	مــن	اإلمــارات؛	وآخــرون	 والســعودية،	ومعظمهــم	يقيمــون	يف	الريــاض	والقاهــرة؛	واملقرب
ــاء	أن	 ــز	صنع ــادر	مرك ــرت	مص ــا	ذك ــون؛	كم ــا	الحوثي ــي	يســيطر	عليه ــوا	يف	املناطــق	الت بق
ُعمــان	وقطــر	نجحتــا	يف	إقنــاع	بعــض	قــادة	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	باالنتقــال	إلــى	مســقط.

وبينمــا	يعتبــر	البعــض	أحمــد	علــي	صالــح،	نجــل	صالــح،	والــذي	كان	قــد	ُعيــن	ســفيرًا	لإلمــارات	
عــام	2013،	خليفــة	محتمــاًل	لوالــده،	خاصــة	مــع	حفاظــه	ىلع	عالقــات	وثيقــة	مــع	أبــو	ظبــي	
ــدرة	 ــر	ق ــل	أظه ــس	الراح ــل	الرئي ــن،	إال	أن	نج ــع	الحوثيي ــًا	م ــده	متحالف ــن	كان	وال ــى	حي حت

محــدودة	ىلع	حشــد	القاعــدة	الشــعبية	للمؤتمــر	الشــعبي	العــام.

كمــا	فشــلت	الجهــود	الســعودية	إلعــادة	توحيــد	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	العــام.	ولــم	يحضــر	
أحــد	مــن	صنعــاء	إلــى	جــدة	إثــر	محاولــة	الســعودية	جمــع	أعضــاء	الحــزب	معــًا	يف	يونيــو	/	
حزيــران.	فشــل	املشــاركون	يف	االجتمــاع	يف	االتفــاق	ىلع	قيــادة	جديــدة.)107)	وكانــت	تطلعــات	
هــادي	لقيــادة	الحــزب	بــارزة	للعلــن	يف	عــام	2018،	لكــن	كثيريــن	مــن	أعضــاء	الحــزب	البارزيــن	
يرفضــوا	حتــى	أن	يفكــروا	حتــى	يف	هــذا	االحتمــال.	ويف	النهايــة	لــم	تتــم	متابعــة	أو	تنفيــذ	

خطــة	عمــل	متفــق	عليهــا	تشــمل	قــادة	مــن	مختلــف	تيــارات	الحــزب.

https://www.eremnews.com/news/arab-   .2018 يونيــو   12 نيــوز.  إرم  الداخليــة".  إلنـهـاء خافاتــه  جــدة“  “وفــاق  إىل  يتوصــل  الشــعبي  "املؤتمــر    )107
world/yemen/1370884
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تعز يف أغسطس: دبابة تابعة للواء السابع عشرمشاة التابع لحزب اإلصالح. وقد أطاحت القوات التي تنتمي لحزب 
اإلصالح حلفاء منافسين يف مناهضة الحوثي من أجزاء واسعة من املحافظة، مع استمرار املواجهات مع الحوثيين | 

تصوير: أحمد باشا

تطورات الجبهات

حركة	الحوثيين	املسلحة:	ُمحاصرة	لكن	بعيدة	عن	االستسالم

حققــت	القــوات	املقاومــة	للحوثييــن،	املدعومــة	مــن	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية،	
مكاســب	عــدة	يف	جبهــات	القتــال	خــالل	2018.	بــدأت	الحملــة	العســكرية	األكثــر	أهميــة	يف	
الصيــف،	حيــث	بــدأت	القــوات	البريــة	املدعومــة	مــن	طائــرات	التحالــف	بالتحــرك	شــمااًل	ىلع	
ســاحل	البحــر	األحمــر	باتجــاه	مدينــة	الحديــدة	الســاحلية.	نســقت	اإلمــارات	الهجــوم،	وأطلقــت	
ىلع	العمليــة	مســمى	"النصــر	الذهبــي"،	بهــدف	الســيطرة	ىلع	مينــاء	الحديــدة	آخــر	وأكبــر	
املوانــئ	الواقعــة	تحــت	قبضــة	جماعــة	الحوثــي	املســلحة،	وكذلــك	املوانــئ	القريبــة	منهــا	
يف	الصليــف	ورأس	عيســى.	اتســمت	الحملــة	بالتقطــع،	وجــاء	آخــر	إيقــاف	مؤقــت	لعملياتهــا	
ــويد	يف	 ــاورات	الس ــالل	مش ــار	خ ــالق	الن ــف	إط ــة	ىلع	وق ــراف	املتحارب ــة	األط ــد	موافق بع
ديســمبر	/	كانــون	األول.	)لالطــالع	ىلع	التفاصيــل	الكاملــة،	انظــر	"معركــة	الحديــدة"	و"اتفــاق	

ســتوكهولم".(

ــدة	 ــًا	ىلع	ع ــن	ضغوط ــة	للحوثيي ــوات	املناهض ــت	الق ــالد،	مارس ــن	الب ــرى	م ــن	أخ ويف	أماك
جبهــات	يف	وقــت	واحــد،	بمــا	يف	ذلــك	محافظــة	صعــدة	الشــمالية،	مهــد	ومعقــل	جماعــة	
ــدة،	وباســتثناء	تحــركات	طفيفــة	نســبيًا	يف	محافظــة	صعــدة،	 ــا	خــارج	الحدي ــن.	أم الحوثيي
فقــد	ظلــت	الجبهــات	يف	جميــع	أنحــاء	البــالد	مســتقرة	إلــى	حــد	كبيــر	ىلع	مــدار	الســنة،	
ــة	هــذه	الســطور.	اســتمرت	االشــتباكات	املســلحة	وتكثفــت	 وكانــت	شــبه	ثابتــة	حتــى	كتاب
يف	بعــض	الحــاالت	منــذ	محادثــات	ديســمبر	/	كانــون	األول	يف	الســويد،	وال	ســيما	يف	مــأرب	
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وتعــز	والجــوف	وصعــدة.	احتفظــت	حركــة	الحوثييــن	املســلحة	بالســيطرة	ىلع	أكبــر	املراكــز	
الســكانية	يف	اليمــن،	بمــا	يف	ذلــك	العاصمــة	صنعــاء.	وكمــا	كان	الحــال	منــذ	تدخــل	التحالــف	
العســكري	بقيــادة	الســعودية	يف	مــارس	/	آذار	2015،	مــا	يــزال	االنتصــار	العســكري	الشــامل	ضــد	
ــات	 ــا	تشــير	هجم ــام	2019.	كم ــى	يف	الع ــرة	حت ــال	بدرجــة	كبي ــد	املن ــن	بعي ــوات	الحوثيي ق
قــوات	الحوثييــن	املســتمرة	بالصورايــخ	الباليســتية	والطائــرات	مــن	دون	طيــار	ىلع	اململكــة	
العربيــة	الســعودية	والتجــارة	العامليــة	يف	البحــر	األحمــر،	أنهــا	طــورت	قدراتهــا	التســليحية	

يف	اســتهداف	خصومهــا	حتــى	خــارج	حــدود	الجمهوريــة	اليمنيــة.

أضعفــت	الصراعــات	ىلع	الســلطة	واالحتــكاكات	بيــن	القــوى	التــي	تســاند	الحكومــة	نظريًا	زخم	
القتــال	ضــد	حركــة	الحوثييــن	)انظــر	"تصدعــات	داخــل	التحالــف	املناهــض	للحوثييــن"(.	عندمــا	
وقعــت	مصادمــات	يف	عــدن	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	بيــن	الجنوبييــن	املناصريــن	لالنفصــال	
والقــوات	املواليــة	للرئيــس	هــادي،	هــدد	القــادة	العســكريون	املوالــون	لهــادي	باالنســحاب	مــن	
ــك،	عنــد	انطــالق	الهجــوم	ىلع	 الجبهــات	الرئيســية	وإعــادة	االنتشــار	يف	عــدن.)108)	ومــع	ذل
ــد،	حيــث	مارســت	 ــى	حــد	بعي ــدة	يف	الصيــف،	تراصــت	صفــوف	هــؤالء	املتنافســين	إل الحدي
ــم	 ــارات	بدع ــوم	اإلم ــويًا،	وتق ــل	س ــل	العم ــن	أج ــف	األطــراف	م ــارات	ضغوطــًا	ىلع	مختل اإلم
مجموعــات	جنوبيــة	تتحــدى	ســلطة	حكومــة	هــادي،	مــن	املناصريــن	النفصــال	الجنــوب.	ولكــن	
مــع	بــدء	معركــة	الحديــدة	بقيــادة	إماراتيــة،	أصبحــت	الوحــدة	ىلع	ســاحة	املعركــة	أولويــة	

بالنســبة	ألبــو	ظبــي.

يف	األثنــاء،	انخفــض	عــدد	هجمــات	تنظيــم	القاعــدة	يف	اليمــن	بشــكل	ملحــوظ	عــام	2018،	
ــزاع	 ــدء	الن ــد	ب ــه	عن ــت	علي ــا	كان ــام	2018	مم ــة	ع ــر	نهاي ــف	بكثي ــة	أضع ــدا	أن	املجموع وب
اليمنــي	الجــاري.	ويف	حيــن	أدت	عمليــات	مكافحــة	اإلرهــاب	التــي	يقودهــا	االئتــالف	العســكري	
ــر	 ــم،	أشــارت	تقاري ــراح	التنظي ــان	ج ــى	إثخ ــي	إل ــش	األمريك ــات	املتحــدة	والجي ــادة	الوالي بقي
ُنشــرت	خــالل	العــام	املاضــي	إلــى	حــاالت	دفــع	فيهــا	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	ملقاتلــي	
القاعــدة	لتهدئــة	النزاعــات،	بــل	واســتأجر	منهــم	مقاتليــن	وضمهمــا	إلــى	القــوات	املدعومــة	
مــن	التحالــف	التــي	تقاتــل	يف	اليمــن.	أيضــًا	يف	عــام	2018،	دخــل	تنظيــم	القاعــدة	ألول	مــرة	
ــة	اإلســالمية"	أو	داعــش،	ممــا	يــدل	ىلع	انتهــاء	 يف	معــارك	مــع	مقاتلــي	مــا	يســمى	"الدول
االتفــاق	الضمنــي	بعــدم	االعتــداء	الــذي	كان	ســاريًا	بيــن	الخصميــن	الجهادييــن	فيمــا	ســبق.

/http://adengad.net/news/300359  .2018 108(  "وصول املئات من املقاتلن السلفين من جبهة املخا إىل عدن". عدن الغد. 29 يناير
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أهم القوات البرية التي تقاتل 
الحوثيين

تعــّرض	الجيــش	الوطنــي	اليمنــي	لشــروخ	عــدة	بعــد	انــدالع	الحــرب	األهليــة	عــام	2014،	حيــث	
قاتلــت	بعــض	وحــدات	الجيــش	إلــى	جانــب	الرئيــس	الســابق	الراحــل	صالــح	وجماعــة	الحوثييــن	
املســلحة،	فيمــا	قاتــل	البعــض	اآلخــر	مــع	الحكومــة	واملجموعــات	املســلحة	املتحالفــة	معهــا.	
تدعــم	الســعودية	وحــدات	الجيــش	املواليــة	للحكومــة،	أمــا	القــوات	املدعومــة	مــن	اإلمــارات	
ــي	فتعمــل	خــارج	 ــوات	الحــزام	األمن ــة	أو	ق ــة	الوطني ــوات	املقاوم ــة	العمالقــة	أو	ق ــل	ألوي مث

ســيطرة	الحكومــة	إلــى	حــد	كبيــر،	حيــث	تخضــع	بشــكل	مباشــر	للتوجيهــات	اإلماراتيــة.

ــن	 • ــن	م ــن	قبليي ــن	مقاتلي ــارات،	مؤلفــة	م ــن	اإلم ــة	م ــوات	مدعوم ــة	العمالقــة: ق ألوي
ــم	يرفضــون	أي	 ــر،	أي	أنه ــي	األم ــة	ول ــدون	بطاع ــك	ســلفيين	يتقي ــن	وكذل ــوب	اليم جن
عصيــان	للحاكــم،	وهــو	يف	حالــة	اليمــن	الرئيــس	هــادي.	ويف	الوقــت	نفســه	هــم	موالــون	
لإلمــارات	فأبوظبــي	هــي	مــن	يســلحهم	ويمولهــم.	عــاش	بعــض	هــؤالء	الســلفيين	يف	
الســابق	حصــارًا	خانقــا	مــن	الحوثييــن	ولذلــك	فهــم	مدفوعيــن	لقتالهــم	بثــأر	شــخصي.	
بشــكل	عــام،	تشــكل	هــذه	القــوات	خليطــا	مــن	الجنوبييــن	-	وباألخــص	مــن	املحافظــات	
الغربيــة-	الذيــن	قاتلــوا	ضــد	قــوات	الحوثــي	عــام	2015	ولكنهــم	لــم	يرغبــوا	أن	يكونــوا	
جــزءًا	مــن	الصــراع	ىلع	الســلطة	بيــن	هــادي	واملجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	يف	عــدن،	
ــة	العمالقــة	بعــد	انتشــارها	يف	الســاحل	الشــرقي	للبحــر	األحمــر،	 فانضــووا	تحــت	مظل
ــر	 ــم	أكب ــا	يجعله ــل،	م ــف	مقات ــة	20	أل ــم	قراب ــة	تض ــت	ألوي ــن	س ــون	م ــؤالء	يتألف وه

مجموعــة	بيــن	القــوات	البريــة	التــي	تقــود	هجــوم	الحديــدة	املدعــوم	مــن	التحالــف.

ــن	 • ــح،	اب ــارق	صال ــا	ط ــارات،	ويقوده ــن	اإلم ــة	م ــة:	مدعوم ــة	الوطني ــوات	املقاوم ق
شــقيق	الرئيــس	اليمنــي	الســابق	الراحــل	علــي	عبــد	اهلل	صالــح،	ومعظــم	مقاتليهــا	مــن	
وحــدات	جيــش	ســابقة	مــن	شــمال	اليمــن،	وتقــود	قــوات	طــارق	صالــح	معركــة	الحديــدة	
مــع	ألويــة	العمالقــة،	حيــث	تــم	نشــر	4,000	عنصــر	منهــم	يف	بدايــة	املعركــة،	ويجــري	

تدريــب	2,000	آخريــن.

املقاومــة	التهاميــة:	قــوة	صغيــرة	مدعومــة	مــن	األمــارات	مؤلفــة	مــن	ســكان	محلييــن	 •
مــن	منطقــة	ســاحل	البحــر	األحمــر،	تــم	تجنيدهــم	لالنضمــام	إلــى	هجــوم	الحديــدة	مــع	

طــارق	صالــح	وألويــة	العمالقــة،	وقوامهــا	بضعــة	آالف	ىلع	أكثــر	تقديــر.

فصائــل	الجيــش	الحكومــي:	قــوات	مــن	الجيــش	الوطنــي	اليمنــي	مواليــة	للحكومــة:	 •
ــي	محســن	 ــي	عل ــس	اليمن ــب	الرئي ــوال	لحــزب	اإلصــالح	ونائ ــا	م ــه	منه ــأس	ب جــزء	ال	ب

األحمــر:	

تتمركــز	القــوات	املقربــة	مــن	حــزب	اإلصــالح	يف	مــأرب	التــي	تســيطر	عليهــا		 
بالشــراكة	مــع	تحالفــات	قبليــة،	كمــا	قامــت	بتقليــم	أظافــر	الفصائــل	املناوئــة	
لهــا	يف	تعــز،	وتلقــت	مقاومــة	مــن	قبــل	الجماعــات	الجنوبيــة	يف	وادي	
حضرمــوت	عــام	2018.	الكثيــر	مــن	هــذه	الفصائــل	تشــكلت	عــام	2012	عندمــا	قــام	
الرئيــس	هــادي،	يف	ســياق	إصالحــات	القطــاع	األمنــي	والعســكري	أثنــاء	عمليــة	
االنتقــال	السياســي،	بتجنيــد	أكثــر	مــن	20,000	جنــدي	جديــد	محســوبين	يف	

ــب	ىلع	اإلصــالح. الغال
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ــاس		  ــو	العب ــب	أب ــة	لإلصــالح	مــع	كتائ يف	تعــز	أيضــَا،	اشــتبكت	القــوات	املوالي
املدعومــة	إماراتيــًا،	كمــا	احتكــت	مــع	اللــواء	35،	املكــون	يف	الغالــب	مــن	
ــز،	 ــن	محافظــة	تع ــن	م ــاريين	وقوميي ــن	يس ــى	مقاتلي ــة	إل عســكريين	باإلضاف

ــة. ــة	الترب ــًا	يف	منطق ــد	حالي وتتواج

ألويــة	الحمايــة	الرئاســية:	قــوات	مواليــة	للرئيــس	هــادي،	تســيطر	ىلع	عــدة	مواقــع	 •
عســكرية	يف	العاصمــة	املؤقتــة	عــدن،	املدينــة	التــي	تســيطر	عليهــا	عمومــًا	قــوات	
الحــزام	األمنــي؛	أنشــئت	هــذه	األلويــة	عــام	2012	كقــوة	لحمايــة	الرئيــس	هــادي	يف	إطــار	
ــل	 ــد	انضــم	عــدد	قلي ــال	السياســي؛	وق ــة	االنتق ــاء	عملي ــي	أثن إصالحــات	القطــاع	األمن
مــن	مقاتليهــا	إلــى	ألويــة	العمالقــة	يف	إطــار	عمليــات	الهجــوم	ىلع	مناطــق	الســاحل	

الغربــي.

قــوات	النخبــة	الحضرميــة:	قــوات	مدعومــة	مــن	اإلمــارات	وتعمــل	يف	الجــزء	الجنوبــي	 •
ــن	 ــن	وســكان	محليي ــن	قبليي ــن	مقاتلي ــف	م ــوت	الســاحل(،	تتأل ــوت	)حضرم ــن	حضرم م
آخريــن،	وتشــارك	يف	العمليــات	التــي	تقودهــا	اإلمــارات	ضــد	تنظيمــي	القاعــدة	وداعــش.

قــوات	النخبــة	الشــبوانية:	قــوة	قبليــة	مدعومــة	مــن	اإلمــارات	وتعمــل	يف	شــبوة،	 •
كمــا	تشــارك	يف	العمليــات	التــي	تقودهــا	اإلمــارات	ضــد	تنظيمــي	القاعــدة	وداعــش.

قــوات	الحــزام	األمنــي:	قــوة	ذات	نزعــة	انفصاليــة	مــن	بعــض	محافظــات	جنــوب	اليمــن	 •
مدعومــة	مــن	اإلمــارات	وتابعــة	للمجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي.	يبلــغ	عــدد	مقاتليهــا	أكثــر	
مــن	15,000،	وهــي	منتشــرة	يف	عــدن	وأبيــن	ولحــج	والضالــع،	والغالبيــة	الحاليــة	منهــم	
ــع،	كمــا	تشــارك	قــوات	الحــزام	األمنــي	يف	العمليــات	التــي	 تنحــدر	مــن	محافظــة	الضال
تقودهــا	اإلمــارات	ضــد	تنظيمــي	القاعــدة	وداعــش.	شــكلت	األمــارات	الحــزام	األمنــي	مــن	
مقاتليــن	يف	املقاومــة	الجنوبيــة	والتــي	عملــت	ىلع	طــرد	قــوات	الحوثييــن	مــن	عــدن	
ــة.	 ــام	2015.	فشــلت	محــاوالت	الرئيــس	هــادي	لوضعهــم	تحــت	ســيطرة	الحكوم يف	الع
ــوات	 ــع	الق ــتباكات	م ــد	اش ــدن	بع ــي	يف	ع ــع	األمن ــي	ىلع	الوض ــزام	األمن ــيطر	الح س
املواليــة	للرئيــس	هــادي	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2018.	بعــض	مقاتليــه	مــن	الجنوبييــن	
ــن	الســلفيين	–	وهــو	 ــن	يعارضــون	هــادي،	والبعــض	اآلخــر	م ــن	لإلنفصــال	الذي املناصري
مزيــج	غيــر	مألــوف	إلــى	حــد	مــا.	ومــع	ذلــك،	فــإن	قائــد	الحــزام	األمنــي	الحالــي	وضــاح	

عمــر	عبــد	العزيــز	ليســت	لــه	خلفيــة	ســلفية.

ــب	 • ــف	يف	الغال ــارات	وتنحــدر	مــن	تعــز،	تتأل ــو	العبــاس:	مدعومــة	مــن	اإلم ــب	أب كتائ
مــن	مقاتليــن	مــن	مدينــة	تعــز	القديمــة	واملناطــق	املحيطــة	بهــا.	يتألــف	مقاتلوهــا	مــن	
مجموعــة	متنوعــة	امليــول	اإليديولوجيــة	يقودهــا	الســلفي	)أبــو	العبــاس(،	الــذي	تتهمــه	
الواليــات	املتحــدة	بجمــع	تبرعــات	وتقديــم	تدريبــات	عســكرية	لتنظيــم	القاعــدة.	هــذه	

القــوات	يف	حالــة	نــزاع	مــع	القــوات	املواليــة	لإلصــالح	يف	تعــز.

تــم	تشــكيل	تحالفــات	قبليــة	يف	مناطــق	مختلفــة	للقتــال	إلى	جانــب	القــوات	املناهضة	 •
للحوثييــن	أو	لتأميــن	املناطــق	القبليــة	التــي	تحتفظ	بهــا	الحكومة.
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الجبهة	الشمالية

ــدة،	 ــة	صع ــا	يف	محافظ ــن	تقدمه ــة	للحوثيي ــوات	املناهض ــت	الق ــام	2018،	واصل ــالل	ع خ
متجهــة	جنوبــًا	انطالقــًا	مــن	الحــدود	الســعودية	اليمنيــة.	وبوصفهــا	مســقط	ومعقــل	حركــة	
ــون	 ــح	أن	يك ــن	املرج ــرة،	وم ــتراتيجية	كبي ــة	واس ــة	رمزي ــدة	أهمي ــب	صع ــن،	تكتس الحوثيي

ــزاع	األوســع. ــا	حاســمًا	للن مصيره

لــم	تســيطر	القــوات	املناهضــة	للحوثييــن	ىلع	أي	مراكــز	ســكانية	مهمــة	خــالل	العــام،	لكــن	
هجومهــا	ىلع	جبــال	املحافظــة	الشــمالية	يمثــل	مكاســب	اســتراتيجية	للتقــدم	الالحــق.	ويف	
ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	أطلقــت	هــذه	القــوات	حملــة	جديــدة	يف	غــرب	صعــدة	انطالقــًا	مــن	
محافظــة	جيــزان	الســعودية،	مــع	تمهيــد	لهجمــات	القــوات	البريــة	بغــارات	جويــة	مــن	طيــران	
التحالــف.	ثــم	فتحــت	القــوات	املدعومــة	مــن	قــوات	التحالــف	جبهــة	أخــرى	يف	جنــوب	غــرب	
صعــدة	يف	أبريــل	/	نيســان،	وتألفــت	الوحــدات	املشــاركة	بمعظمهــا	مــن	مقاتليــن	جنوبييــن،	

وفقــًا	لوســائل	إعــالم	محليــة.)109)

ويف	أبريــل	/	نيســان،	اســتولت	القــوات	املناهضــة	للحوثييــن	ىلع	بلــدة	املالحيــط	بمديريــة	
الظاهــر	غــرب	صعــدة،)110)	ممــا	أدى	إلــى	الضغــط	ىلع	خطــوط	إمــدادات	الحوثــي	بيــن	صعــدة	
ومدينــة	حــرض	بمحافظــة	حجــة،)111)	ثــم	ســّرعت	القــوات	املدعومــة	مــن	التحالــف	خطواتهــا	
ــل	 ــدة،	تط ــرب	صع ــمال	غ ــتراتيجية	يف	ش ــال	اس ــلة	جب ــتولت	ىلع	سلس ــف،	فاس يف	الصي
ىلع	مديريــة	باقــم،)112)()113)	بينمــا	أخــذت	تتحــرك	جنوبــًا	يف	مديريــة	منطقــة	كتــاف،)114)	حيــث	
ــة	صعــدة	بالحــدود	الســعودية.	ونظــرًا	 ــط	مدين ــذي	يرب ــق	ال اســتولت	ىلع	أجــزاء	مــن	الطري
ألهميتهــا،	أعطيــت	األولويــة	ملحافظــة	صعــدة	كوجهــة	لتعزيــزات	الحوثــي	خــالل	العــام،	ممــا	

تســبب	بضغــط	ىلع	الجبهــات	النشــطة	األخــرى.

ــج	 ــام	بمزي ــكل	ع ــدة	بش ــف	يف	صع ــن	التحال ــة	م ــكرية	املدعوم ــات	العس ــمت	التقدم اتس
ــت	 ــام	ككل،	كان ــدار	الع ــات	مضــادة،	ولكــن	ىلع	م ــا	هجم ــدة	تتبعه ــن	اكتســاب	أراٍض	جدي م
أجــزاء	مــن	املحافظــة	الشــمالية	املكســب	املهــم	الوحيــد	الــذي	كســبته	القــوات	املناهضــة	
للحوثــي	خــارج	الحديــدة.	ومــع	ذلــك،	فــإن	وعــورة	التضاريــس	جعلــت	الهجــوم	مكلفــًا	للقــوات	
املدعومــة	مــن	التحالــف،	حيــث	أفــادت	مصــادر	مركــز	صنعــاء	وجــود	عــدد	كبيــر	مــن	القتلــى	

ــرة	املكتســبة. ــات	الصغي يف	التقدم

http:// .2018 109(  “شــاهد بالصــور والفيديــو علــم الجنــوب يرفــرف يف جبــال مــران واملقاومــة الجنوبيــة تقــرتب مــن معقــل الحوثيــن بصعــدة“. يافــع نيــوز. 9 أبريــل
yafa-news.net/archives/313723

/http://adengd.net/news/313312  .2018 110(  "قوات الشرعية تقرتب من مسقط رأس عبدامللك الحويث يف صعدة". عدن الغد. 16 أبريل

111(  املرجع نفسه.

http://yafa-news.net/archives/331376 .2018 112( "الجيش يقرتب من "مركز دار الحديث" يف صعدة". يافع نيوز. 31 يوليو

/http://adnlng.info/news/99016 .2018 113(  "الجيش يستكمل السيطرة عى الجبال املطلة عى مركز باقم بصعدة". عدن لنج. 1 أغسطس

http://yafa-news.net/archives/331376 .2018 114(  "الجيش يقرتب من "مركز دار الحديث" يف صعدة". يافع نيوز. 31 يوليو
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صواريخ	الحوثي	وطائراته	املسيرة

هجمات	ضد	السعودية	واإلمارات	والخصوم	املحليين

أظهــرت	حركــة	الحوثييــن	املســلحة	قــدرات	عســكرية	أكثــر	تطــورًا	مــع	تقــدم	الحــرب،	حيــث	
تزايــدت	هجماتهــا	الصاروخيــة	ضــد	الســعودية	ونشــرها	مركبــات	جويــة	مســيرة	بــدون	طيــار	
ضــد	قــوات	التحالــف	والقــوات	املحليــة	املناهضــة	للحوثييــن.	وادعــت	وســائل	اإلعــالم	التابعــة	
للحوثييــن	اســتهداف	منشــآت	عســكرية	إماراتيــة	يف	مديريــة	املخــا	بصواريــخ	وطائــرات	بدون	
طيــار	يف	أبريــل	/	نيســان.	ويف	أوائــل	يوليــو	/	تمــوز،	نشــرت	قــوات	الحوثييــن	شــريط	فيديــو	
ــة	 ــوب	مدين ــًا	جن ــة	إماراتي ــوات	املدعوم ــرات	ىلع	الق ــقط	متفج ــّيرة	تس ــرة	مس ــر	طائ يظه
ــقطها	 ــيرة	أس ــرة	مس ــدن	بطائ ــون	ع ــتهدف	الحوثي ــرة،	اس ــام،	وألول	م ــد	أي ــدة.)115)	بع الحدي
ــعودية	 ــن	الس ــات	يف	كل	م ــام	بهجم ــون	القي ــى	الحوثي ــه،	ادع ــهر	نفس ــف.	يف	الش التحال
واإلمــارات،	والحقــا	نفــت	شــركة	أرامكــو	الســعودية	أي	هجــوم	جــوي	طويــل	املــدى	ضــد	إحــدى	
مصــايف	تكريــر	النفــط	يف	الريــاض،)116)	يف	حيــن	دحضــت	أبــو	ظبــي	مزاعــم	هجــوم	طائــرة	

حوثيــة	مســيرة	ىلع	مطارهــا.)117)

يف	25	مــارس	/	آذار،	تزامنــا	مــع	الذكــرى	الثالثــة	لبــدء	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	
يف	اليمــن،	أطلقــت	قــوات	الحوثييــن	وابــاًل	مــن	الصواريــخ	ىلع	الســعودية،	اســتهدفت	ثالثــة	
منهــا	العاصمــة	الريــاض.		قالــت	الســعودية	أنهــا	اعترضــت	ســبعة	صواريــخ	باليســتية،)118)	بينمــا	
ــي،	 ــي	املالك ــد	ترك ــى	العقي ــام	املتســاقط،	وألق ــة	الحط ــد	نتيج ــل	مواطــن	مصــري	واح ُقت
ــات،	 ــران	يف	الهجم ــوم	ىلع	إي ــعودية،	الل ــادة	الس ــكري	بقي ــف	العس ــم	التحال ــدث	باس املتح
قائــاًل	أن	طهــران	زودت	حركــة	الحوثييــن	املســلحة	بصواريــخ	باليســتية.	وكثيــرًا	مــا	اســتخدمت	
قــوات	الحوثييــن	الصواريــخ	الباليســتية	الســتهداف	الريــاض،	وكانــت	املــرة	األولــى	يف	مايــو	/	

أيــار	2017.

وطــوال	شــهر	أبريــل	/	نيســان،	ادعــت	حركــة	الحوثييــن	املســلحة	شــن	هجمــات	شــبه	يوميــة	
بالقذائــف	والــدروع	تســتهدف	الســعودية،	حيــث	تركــزت	غالبيــة	هــذه	الهجمــات	ىلع	البنيــة	
ــم	 ــم	يت ــة	املتاخمــة	لليمــن.	ول ــة	والنقــل	يف	املناطــق	الجنوبي ــة	العســكرية	والطاق التحتي
ــن	 ــم	تك ــن	ل ــاض،	يف	حي ــل	الري ــن	قب ــة	م ــات	املزعوم ــذه	الهجم ــد	معظــم	ه ــي	أو	تأكي نف

هنــاك	داللــة	تذكــر	ىلع	حــدوث	أيــة	أضــرار	كبيــرة.

115(  ترـيـربت، كريســتيان. "لقطــات لطاـئـرة بــدون طيــار مــن الحوثيــن تســقط ذـخـرية بحجــم القنابــل اليدويــة عــى قــوات التحالــف اإلماراتيــة / بقيــادة الســعودية 
Footage of a Houthi drone dropping grenade-sized munitions, allegedly on Emirati/( الحديــدة".  كــم جنــوب   45 حــوايل  بعــد  عــى 
https://twitter.com/trbrtc/  .2018 يوليــو   2 تويــرت.   .)Saudi-led Coalition forces around 45 kilometers south of Hodeidah

status/1013800043877421056

 Yemen's Houthis say they attacked Aramco refinery in Riyadh( .يـقـول الحوثيــون إنهــم هاجمــوا مصفــاة أرامكــو يف الريــاض بــدون طيــار"  )116
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-aramco/yemens-houthis-say-they-  .2018 يوليــو   18 رويــرتز.   .)with drone

attacked-aramco-refinery-in-riyadh-with-drone-idUSKBN1K8262

 UAE denies report of Houthi drone attack on Abu Dhabi( ."اإلمــارات تنفــي تقريــر الهجــوم الـحـويث بطاـئـرة بــدون طيــار عــى مطــار أبــو ظبــي"  )117
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-emirates-attack/uae-denies-report-of-  .2018 يوليــو   26 رويــرتز.   .)airport

houthi-drone-attack-on-abu-dhabi-airport-idUSKBN1KG23W

 Saudi Arabia says Yemeni( .اململكــة العربيــة الســعودية تقــول أن الحوثيــن أطلقــوا صواريــخ باليســتية، ممــا أســفر عــن مقتــل شــخص واحــد يف الريــاض  )118
https://www.cbsnews.com/news/saudi-  .2018 مــارس   26 نيــوز.  أس  بــي  يس   .)rebels fired ballistic missiles, killing 1 in Riyadh

/arabia-missiles-yemen-rebels-today-2018-03-25
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مضيق	باب	املندب

نفــذت	قــوات	الحوثييــن	أيضــا	هجمــات	ىلع	ناقــالت	النفــط	الســعودية	قبالــة	ســاحل	البحــر	
األحمــر	بصواريــخ	أرض-بحــر	يف	3	أبريــل	/	نيســان	ويف	25	يوليــو	/	تمــوز.	يف	املرتيــن،)119)()120) 
ــعوديين،	 ــؤولين	س ــات	مس ــًا	لتصريح ــيطة،	وفق ــرار	بس ــدة	ألض ــط	واح ــة	نف ــت	ناقل تعرض
وأفــادت	وســائل	إعــالم	الحوثييــن	يف	الحالتيــن	اســتهداف	الســفن	الحربيــة	الســعودية،	وألقــت	
ــة	 ــد	حرك ــرة	بتزوي ــًة	األخي ــات،	متهم ــران	يف	الهجم ــن	وإي ــوم	ىلع	الحوثيي ــعودية	بالل الس
ــكا،	 ــعودية	متماس ــل	الس ــان،	كان	رد	فع ــل	/	نيس ــخ.	يف	أبري ــلحة	بالصواري ــن	املس الحوثيي
حيــث	أكــد	وزيــر	الطاقــة	الســعودي	أن	الهجمــات	ضــد	ناقــالت	النفــط	ال	تؤثــر	ىلع	النشــاط	
االقتصــادي،)121)	مــا	يعنــي	أن	النقــل	عبــر	مضيــق	بــاب	املنــدب	ســيتواصل	دون	توقــف.	لكــن	

ــًا	لجميــع	شــحنات	النفــط	عبــر	املضيــق. الريــاض	أعلنــت	يف	يوليــو	/	تمــوز،	وقفــًا	مؤقت

ــق	 ــًا	بتعلي ــران	أيض ــت	تفك ــارات	والكوي ــعودية	أن	اإلم ــالم	الس ــائل	اإلع ــرت	وس ــا	ذك وبينم
ــال	قاســم	 ــا،	وق ــن	خطابه ــران	م ــدت	طه ــدب،	صّع ــاب	املن ــق	ب ــر	مضي ــط	عب شــحنات	النف
ــود	 ــرًا	لوج ــًا"	نظ ــد	آمن ــم	يع ــر	"ل ــر	األحم ــي،	أن	البح ــدس	اإليران ــق	الق ــد	فيل ــليماني،	قائ س
القــوات	األمريكيــة	فيــه.)122)	بعــد	أســبوع،	أعلنــت	قيــادة	الحوثييــن	تجميــدًا	مــن	جهــة	واحــدة	
لعملياتهــا	العســكرية	يف	البحــر	األحمــر	ملــدة	أســبوعين.)123)	أبــدت	ســلطات	الحوثييــن	أيضــًا	
ــت	الخطــوة	 ــع	الجبهــات"	يف	حــال	كان ــه	"يشــمل	جمي ــد	وجعل اســتعدادها	لتوســيع	التجمي
متبادلــة	مــن	جانــب	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية،	ويف	األول	مــن	أغســطس	/	آب،	
هــدد	رئيــس	الــوزراء	اإلســرائيلي	بنياميــن	نتنياهــو	بإرســال	قــوات	عســكرية	للتدخــل	يف	حــال	
محاولــة	"إيــران"	عرقلــة	مضيــق	بــاب	املنــدب.)124)	كانــت	هــذه	املــرة	األولــى	التــي	تهــدد	فيهــا	
إســرائيل	بالتدخــل	بشــكل	مباشــر	يف	نــزاع	اليمــن.	يف	4	أغســطس	/	آب،	اســتأنفت	الســعودية	

شــحنات	النفــط	عبــر	مضيــق	بــاب	املنــدب.

القتال	ضد	تنظيم	القاعدة	يف	جزيرة	العرب

ظــل	تنظيــم	القاعــدة	يف	جزيــرة	العــرب،	وهــو	الفــرع	اليمنــي	للجماعــة	الجهاديــة	العامليــة،	
فاعــاًل	نشــطًا	يف	الصــراع	الداخلــي	للبــالد	عــام	2018،	حيــث	شــارك	يف	املعــارك	والهجمــات	
ضــد	كل	مــن	القــوات	املدعومــة	مــن	التحالف،	وقــوات	الحكومــة	اليمنيــة،	واملقاتليــن	الحوثيين	
ــالمية"	 ــة	اإلس ــم	"الدول ــي	لتنظي ــرع	اليمن ــع	الف ــم	م ــل	التنظي ــرة،	تقات ــًا،	وألول	م ــا،	وأيض مع
)داعــش(.	شــهد	العــام	2018	انخفاضــًا	عامــًا	لعــدد	هجمــات	القاعــدة	يف	البــالد،	حيــث	ســجلت	

https://ara.reuters.com/ .2018 أبريــل   3 119(  عبــودي، ســامي، ســتيفاين نيبيهــاي. "التحالــف: إصابــة ناقلــة نفــط ســعودية يف هجــوم للحوثيــن. رويــرتز. 
article/topNews/idARAKCN1HA1SX

120(  املرجع نفسه.

https://ara. .2018 4 أبريــل  أـثـرا عــى إمــدادات النفــط ـجـراء هجــوم الحوثيــن عــى ناقلــة". رويــرت.  121(  كالــن، ســتيفن، رانيــا الجمــل. "الســعودية ال تتوقــع 
reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1HB0P4

 Iran's Quds force chief says Red Sea( .التلفزيــون الواليــات املتحــدة:  يعــد آمًنــا بوجــود  لــم  البحــر األحمــر  إن  القــدس اإليرانيــة  قــوات  يـقـول قائــد    )122
https://www.reuters.com/article/us-iran-usa-trump/irans-، .2018 رويــرتز. 26 يوليــو .)no longer secure with U.S. presence: TV

quds-force-chief-says-red-sea-no-longer-secure-with-u-s-presence-tv-idUSKBN1KG11I

 31 ملــدة أســبوعن. )Yemen's Houthis halt Red Sea attacks for two weeks(. رويــرتز.  البحــر األحمــر  الهجمــات يف  اليمنيــون  123(  أوقــف الحوثيــون 
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-ready-to-halt-red-sea-attacks-official-  .2018 يوليــو 

idUSKBN1KL1W4

https://ara.reuters.com/article/topNews/  .2018 أغســطس   1 رويــرتز.  املنــدب".  بــاب  إغــاق  حاولــت  إذا  عســكري  بــرد  إـيـران  تهــدد  "إـسـرائيل    )124
idARAKBN1KM5W4
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62	عمليــة	فقــط	يف	النصــف	األول	مــن	عــام	2018)125)	مقارنــة	بأكثــر	مــن	200	عمليــة	يف	كل	
ــم.)126)()127)	كان	 ــة	للتنظي ــدرة	العملياتي ــاض	الق ــام	ىلع	انخف ــذه	األرق ــدل	ه ــن	2016	و2017.	ت م
تنظيــم	القاعــدة	عــام	2018	يف	أضعــف	مراحلــه	منــذ	تشــكيل	املنظمــة	عــام	2009.)128)	ويف	
الوقــت	نفســه،	اســتمرت	عمليــات	مكافحــة	اإلرهــاب	ضــد	التنظيــم	بقيــادة	الواليــات	املتحــدة	
وبالتعــاون	مــع	حليفيهــا	يف	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	واإلمــارات،	غالبــًا	ىلع	شــكل	
ــف	 ــك،	شــهد	عــام	2018	أيضــًا	تزايــدًا	يف	الجــدل	حــول	ســلوك	التحال ــة،	ومــع	ذل غــارات	جوي

وموقفــه	العملــي	تجــاه	التنظيــم.

ووفقــًا	لتقديــرات	وزارة	الخارجيــة	األمريكيــة،)129)	فــإن	عــدد	مقاتلــي	القاعــدة	عــام	2018	كانــوا	
ــدة	 ــم	املتح ــت	األم ــن	وضع ــن	املحافظــات،	يف	حي ــدد	م ــة	آالف	يف	منتشــرين	يف	ع بضع
هــذا	الرقــم	أىلع	قليــاًل	عنــد	7,000-6,000.)130)	كان	وجــود	القاعــدة	متركــزا	يف	البيضاء	وشــبوة	
ــارات	 ــتهدفت	الغ ــا	اس ــوت،	كم ــة	حضرم ــن	يف	محافظ ــن	املقاتلي ــل	م ــدد	أق ــع	ع ــن،	م وأبي

الجويــة	األمريكيــة	أعضــاء	مــن	التنظيــم	يف	محافظــة	مــأرب.)131)

يف	أوائــل	عــام	2018،	أطلقــت	اإلمــارات	سلســلة	مــن	عمليــات	مكافحــة	اإلرهــاب	ضــد	
ــة	 ــوات	النخب ــر	/	شــباط،	قامــت	ق ــن.	يف	فبراي ــوب	القاعــدة	يف	حضرمــوت	وشــبوة	وأبي جي
الحضرميــة	املدعومــة	إماراتيــًا	بتنفيــذ	"عمليــة	الفيصــل"	الســتهداف	متشــددي	القاعــدة	يف	
ــت	 ــن	قام ــوت،)132)	يف	حي ــة	حضرم ــكال	عاصم ــرب	امل ــم	غ ــد	100	ك ــيني	ىلع	بع وادي	املس
"عمليــة	الســيف	الحاســم"	بنشــر	قــوات	النخبــة	الشــبوانية	املدعومــة	إماراتيــًا	يف	وادي	يشــبم	
بشــبوة.)133)	يف	الشــهر	التالــي	يف	مديريــة	املحفــد	بمحافظــة	أبيــن،	أســفرت	"عمليــة	الســيل	
الجــرار"،	التــي	قادتهــا	قــوات	الحــزام	األمنــي	عــن	اعتقــال	تســعة	قــادة	محلييــن	يف	تنظيــم	
القاعــدة،)134)	بمــا	يف	ذلــك	أميــر	القاعــدة	يف	املحفــد.	يف	11	مــارس	/	آذار،	أفــادت	وكالــة	أنبــاء	
اإلمــارات	أن	مديريــة	املحفــد	خاليــة	مــن	مقاتلــي	القاعــدة،)135)	لكــن	وىلع	الرغــم	مــن	انســحاب	
الجماعــة	مــن	املنطقــة،	لــم	يكــن	واضحــا	أنهــا	انســحبت	لتجنــب	القتــال	ضــد	قــوة	متفوقــة	

أو	كجــزء	مــن	تفاهــم	مــع	التحالــف.

 Contemporary Jihadi Militancy in Yemen: How is the Threat( .كنــدل، إليزابــث. معــاداة الجهــادايئ املعاصــر يف اليمــن: كيــف ينمــو التهديــد  )125
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/MEI%20Policy%20Paper_  2018 يوليــو  انســتيتيوت.  ايســت  ميــدل   .)Evolving

Kendall_7.pdf

126(  "رســالة مؤرخــة 27 كانــون الثاين/ينايــر 2017 موجهــة إىل رئيــس مجلــس األمــن مــن فريــق الـخـرباء املعنــي باليمــن". األمــم املتحــدة مجلــس األمــن. 26 مــارس 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/193&Lang=A  .2018

127(  "رســالة مؤرخــة 26 كانــون الثــاين/ ينايــر 2018 موجهــة إىل رئيــس مجلــس األمــن مــن فريــق الـخـرباء املعنــي باليمــن". األمــم التحــدة مجلــس األمــن. 26 مــارس 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/594&Lang=A  .2018

 Al-Qaeda and ISIS are on( .جونســت، جريجــوري. القاعــدة وداعــش يف أعقابهــم يف اليمــن، ولكــن ســوف تعــود مــا لــم نســاعد يف بـنـاء ســام دائــم  )128
https://www.justsecurity. .2018 أغســطس Their Heels in Yemen, But Will Return Unless We Help Build a Lasting Peace(. 7

/org/60099/al-qaeda-isis-heels-yemen-return-lasting-peace

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2017/282850.htm .2017 .129(  تقارير الدول حول اإلرهاب. مكتب مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف

130(  "رسالة مؤرخة 16 تموز/يوليو 2018 موجهة إىل رئيس مجلس األمن من رئيس لجنة مجلس األمن العاملة بموجب القرارات 1267)1999( و1989 )2011( 
و2253 )2015( بشــأن تنظيم الدولة اإلســامية يف العراق والشــام )داعش( وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسســات وكيانات". األمم 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/705&Lang=A  .2018 املتحدة مجلس األمن. 27 يوليو

https://www.thebureauinvestigates.com/drone- .2018 131(  اليمن: اإلباغ عن أعمال ســرية أمريكية 2018. مكتب الصحافة االســتقصائية.  1يناير
war/data/yemen-reported-us-covert-actions-2018

http://almasdaronline.com/ .2018 132(  "قوات التحالف تبدأ عملية »الفيصل« للســيطرة عى »وادي املســيني« بحضرموت". املصدر أون الين. 17 فرباير
article/97122

https://www.skynewsarabia.com/middle-  .2018 فربايــر   15 عربيــة.  نيــوز  ســكاي  بحضرمــوت".  القاعــدة  شــريان  قطــع  وادي املســيني..  133( "معركــة 
east/1022016-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8

4%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA

/http://adnlng.info/news/89984  .2018 134(  "انطاق عملية السيل الجارف ضد اإلرهاب لتطهري ما تبقى من مديرية املحفد". عدن لنج. 7 مارس

http://wam.ae/en/.2018 مــارس   11 اإلمــارات،.  أنـبـاء  )Operation 'Sweeping Torrent' concludes(. وكالــة  الســيل" يخلــص.  135(  عمليــة "تجتــاح 
details/1395302673780
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ــر	 ــن	عم ــد	ب ــارز	خال ــادي	الب ــع	القي ــة	م ــدة	مقابل ــم	القاع ــران،	نشــر	تنظي ــو	/	حزي ويف	يوني
باطــريف،)136)	اعتــرف	فيهــا	بتضــاؤل	املــوارد	والضغــط	العســكري	ىلع	الجماعــة،	لكنــه	توعــد	
"بعمليــات"	مهمــة	حيــن	تصبــح	الظــروف	مواتيــة	أكثــر.	وشــهد	الشــهر	أيضــًا	ارتفاعــًا	ملحوظــًا	
ــم	 ــى	التنظي ــث	ادع ــن،	حي ــوم	متعددي ــد	خص ــم	ض ــة	للتنظي ــر	املتكافئ ــات	غي يف	الهجم
املســؤولية	عــن	هجــوم	انتحــاري	معقــد	ضــد	قــوات	الحــزام	األمنــي	يف	حــي	الــوادي	بأبيــن.	
وفيمــا	ُقتــل	أشــخاص	يشــتبه	بأنهــم	قامــوا	بهجمــات	بالعبــوات	الناســفة،	قتــل	أيضــًا	ثالثــة	
عناصــر	مــن	قــوات	النخبــة	الشــبوانية	املدعومــة	إماراتيــًا	جنــوب	محافظــة	شــبوة،)137)	وأصيــب	
ــو	 ــى	يولي ــال	إل ــن،)138)	وباالنتق ــة	أبي ــي	يف	محافظ ــزام	األمن ــوات	الح ــن	ق ــر	م ــعة	عناص تس
ــوات	 ــات	ضــد	ق ــالث	هجم ــن	ث ــه	مســؤوليتها	ع ــت	في ــًا	ادع ــدة	بيان ــوز،	أصــدرت	القاع /	تم
الحوثييــن	يف	محافظــة	البيضــاء	يف	األيــام	العشــرة	األولــى	مــن	الشــهر،	مــا	أســفر	عــن	مقتــل	

ثمانيــة	مقاتليــن	مــن	الحوثييــن،	بمــن	فيهــم	قائــد	عســكري.)139)

القاعدة	يف	مواجهة	داعش

يف	تطــور	هــام،	انخــرط	مقاتلــو	القاعــدة	يف	يوليــو	/	تمــوز	يف	قتــال	مباشــر	مــع	مســلحي	
ــداء	 ــاق	عــدم	اعت ــاك	ميث ــن.	يف	الســنوات	الســابقة،	كان	هن ــى	يف	اليم ــرة	األول داعــش	للم
ــالذ	 ــاب	امل ــف	كت ــن،	مؤل ــوري	جونس ــا	لغريغ ــن،	وفق ــن	الجهاديتي ــن	الجماعتي ــي	بي تكتيك
األخيــر:	اليمــن،	القاعــدة،	وحــرب	أمريــكا	يف	الجزيــرة	العربيــة.	كان	هــذا	الترتيــب	واضحــًا	بشــكل	
خــاص	يف	البيضــاء،	حيــث	كانــت	للمجموعــات	معســكرات	تدريــب	ىلع	مقربــة	مــن	بعضهــا	

البعــض،	واقتصــرت	األعمــال	العدائيــة	بيــن	املجموعتيــن	ىلع	حــرب	كلمــات.	

ــم،	أن	 ــش	باالس ــر	داع ــريف،	دون	ذك ــدة	باط ــم	القاع ــر	زعي ــي،	ذك ــهر	املاض ــه	الش يف	بيان
منظمتــه	راغبــة	يف	التعــاون	مــع	الجماعــات	اإلســالمية	املســلحة	األخــرى	يف	البــالد،	وأنهــا	
بذلــت	محــاوالت	لفتــح	خطــوط	اتصــال،	لكــن	ســرعان	مــا	انهــارت	معاهــدة	عــدم	االعتــداء	بيــن	
املجموعتيــن	بعــد	االشــتباكات	املســلحة	يف	قيفــة	بمحافظــة	البيضــاء.)140)	بعــد	االشــتباكات،	
أصــدر	داعــش	شــريط	فيديــو	يزعــم	فيــه	أســر	12	مــن	عناصــر	القاعــدة.)141)	ردًا	ىلع	ذلــك،	قــام	
شــيخ	بــارز	وقــاٍض	ســابق	يف	تنظيــم	القاعــدة	بتعــز	بإصــدار	فتــوى	ب	قتــال	مقاتلــي	داعــش	

 Al-Qaeda in Yemen says group will strike hard whenّ( .القاعــدة يف اليمــن تـقـول إن املجموعــة ســتضرب بقــوة عندمــا يكــون الوقــت مناســبا   )136
https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dpdb8k .1995 20 يونيــو  بــي يس مونرتنــج.  بــي   .)time is right

https://arabic.sputniknews.com/،  .2018 يونيــو   21 نيــوز.  ســبوتنيك  اليمــن".  شــرقي  جنــوب  شــبوة  يف  للقاعــدة  بكمــن  جنــود   3 وإصابــة  "مقتــل    )137
arab_world/201806211033241893-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-
% D 9 % 8 2 % D 8 % A A % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 8 % B 9 % D 8 % A F % D 8 % A 9 -

/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9

http://www.almashhadalaraby. .2018 138( "جرحــى يف اســتهداف طقــم عســكري لقــوات الحــزام األمنــي يف خــرب املراقشــة ابــن". املشــهد العربــي. 25 يونيــو
com/news/34196

 AQAP Claims Killing Total of 8 Houthis In Al-Bayda in( .أيــام  10 البيـضـاء يف  8 مــن الحوثيــن يف  الـعـرب تزعــم مقتــل  القاعــدة يف جزـيـرة    )139
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/aqap-claims-killing-total-of-8-  .2018 يوليــو   11 جــروب.  انتليجنــس  ســايت   .)10 Days

houthis-in-al-bayda-in-10-days.html

 Pro-AQ Group Reports 1st Incident of Clashes( .مجموعــة مؤيــدة للقاعــدة تعلــن عــن أول واقعــة يف الـصـراع بــن القاعــدة وداعــش يف اليمــن  )140
https://ent.siteintelgroup.com/Chatter/pro-aq-group-  .2018 ســايت إنتليجنــس جــروب. 12 يوليــو .)Between IS and AQAP in Yemen

 reports-1st-incident-of-clashes-between-is-and-aqap-in-yemen.html

 Acknowledging Reports of Violent( املعتقلــن.  القاعــدة  ملقاتــيل  فيديــو  تصــدر  داعــش  اليمــن،  يف  مجموعــات  بــن  عنيــف  ـصـراع  بتقاريــر  اعرتاًفــا    )141
Conflict Between Groups in Yemen, IS' 'AMAQ Releases Video of Imprisoned AQAP Fighters(. ســايت إنتليجنــس جــروب. 15 يوليــو 
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/acknowledging-reports-of-violent-conflict-between-groups-in-yemen-  .2018

is-amaq-releases-video-of-imprisoned-aqap-fighters.html
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يف	قيفــة.)142)	واســتمرت	األعمــال	العدائيــة	بيــن	الجماعــات	الجهاديــة	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	
األول،	حيــث	ادعــت	داعــش	مســؤوليتها	عــن	هجــوم	آخــر	ىلع	مواقــع	القاعــدة	يف	الحميضــة	

شــمال	غــرب	قيفــة.)143)

ــوة	 ــث	الق ــن	حي ــام	2018	م ــًا	يف	ع ــش	تراجع ــهدت	داع ــدة،	ش ــل	القاع ــام،	ومث ــكل	ع بش
والقــدرات،	ولــم	تمتلــك	املجموعــة	ســوى	عــدد	قليــل	مــن	معســكرات	التدريــب	فيمــا	تناقــص	
ــرز	 ــت	أب ــات.	وقع ــم	باملئ ــدر	عدده ــن	يق ــا،	والذي ــن	إليه ــدد	املنضمي ــن	الج ــدد	املقاتلي ع
الهجمــات	التــي	نفذتهــا	املجموعــة	عــام	2018	يف	عــدن.	حيــث	أعلــن	التنظيــم	يف	فبرايــر	/	
شــباط	مســؤوليته	عــن	هجــوم	ىلع	مقــر	مكافحــة	اإلرهــاب	يف	املدينــة	أســفر	عــن	مقتــل	
14	شــخصًا	وإصابــة	أكثــر	مــن	40	آخريــن.)144)	ويف	الشــهر	التالــي،	أدى	تفجيــر	انتحــاري	مــن	قبــل	

الجماعــة	يف	عــدن	أيضــا	إلــى	مقتــل	10	مــن	عناصــر	الحــزام	األمنــي.)145)

سياسة	مكافحة	اإلرهاب	يف	اليمن

وفقــا	لألرقــام	الصــادرة	عــن	قيــادة	القــوات	املركزيــة	األمريكيــة	)CENTCOM(،)146)	شــن	الجيــش	
ــم	 ــذا	الرق ــل	ه ــن.	مث ــة	يف	2018	ضــد	أهــداف	القاعــدة	وداعــش	يف	اليم األمريكــي	36	ضرب
ــز	عــن	سياســات	عهــدي	 ــام	2017.)147)	يف	تماي ــدار	ع ــة	ىلع	م ــن	156	ضرب ــرًا	ع انخفاضــًا	كبي
ــن	ىلع	 ــات	يف	اليم ــدة	محافظ ــف	ع ــام	2017	بتصني ــب	ع ــت	إدارة	ترام ــا،	قام ــوش	وأوبام ب
ــك	 ــات	يف	تل ــن	هجم ــة	ىلع	ش ــة	املوافق ــهل	عملي ــا	س ــط"،	مم ــداء	نش ــة	ع ــا	"منطق أنه
ــم	القاعــدة	 ــارات	ضــد	تنظي ــاض	يف	الغ ــا	إذا	كان	االنخف ــن	الواضــح	م ــن	م ــم	يك املناطــق.	ل
ــودة	ىلع	 ــداف	املوج ــدد	األه ــة	ع ــة،	أو	قل ــات	االســتخبارية	املوثوق ــاب	املعلوم ــة	لغي نتيج
ــي	ســجاًل	 ــش	األمريك ــدى	الجي ــى	أن	ل ــارة	إل ــًا	اإلش ــم	أيض ــن	امله ــرى.	م ــل	أخ األرض،	أو	عوام
حافــآًل	مــن	عــدم	اإلفصــاح	عــن	عــدد	الغــارات	الجويــة	خــالل	عمليــات	مكافحــة	اإلرهــاب.)148) 
يف	غضــون	ذلــك،	ذكــرت	وكالــة	أسوشــيتد	بــرس	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	أن	املدنييــن	
يمثلــون	ثلــث	الوفيــات	الناجمــة	عــن	غــارات	الطائــرات	األمريكيــة	بــدون	طيــار	يف	اليمــن،)149) 
وذلــك	اســتنادًا	إلــى	تقديــرات	تــم	جمعهــا	مــن	مقابــالت	مــع	شــهود	وعائــالت	ضحايــا	وزعمــاء	

ــل	ونشــطاء	محلييــن. قبائ

https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1018531003722358785 .2018 142(  كندل، إليزابث. تويرت. 15 يوليو

143( داعــش تتبنــى هجــوم عــى مقاتــيل القاعــدة يف البيضــة. )IS Claims Attack on AQAP Fighters in Bayda(. ســايت إنتليجنــس جــروب. 7 أكتوبــر 2018. 
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-claims-attack-on-aqap-fighters-in-bayda.html

144(  داعــش تتبنــى هجــوم عــى مقاتــيل القاعــدة يف البيضــة. )IS Claims Attack on AQAP Fighters in Bayda(. ســايت إنتليجنــس جــروب. 7 أكتوبــر 2018. 
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-claims-attack-on-aqap-fighters-in-bayda.html

145(  قنــاة العربيــة تقــول إن عشــرة جنــود قتلــوا يف التفجــري االنتحــاري بعــدن. )Al Arabiya says 10 soldiers killed in Aden suicide bombing(. وكالــة 
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2018/03/13/al-arabiya- .2018 األنباء اإليطالية أنســا. 14 مارس

says-10-soldiers-killed-in-aden-suicide-bombing_5a4bf6c5-3129-4c6a-9fc8-ab91195f43f5.html

 .)CENTCOM counterterrorism strikes in Yemen 2018 rollup(  .2018 اليمــن  يف  اإلرهــاب  ملكافحــة  األمريكيــة  املركزيــة  القيــادة  ضربــات    )146
http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1725188/  .2018 ينايــر   7 القيــادة املركزيــة األمريكيــة. 

/centcom-counterterrorism-strikes-in-yemen-2018-rollup

https://www.thebureauinvestigates.com/ .2018 مكتــب الصحافــة االســتقصائية. 1 ينايــر .Strikes in Yemen(( .الضربــات الجويــة يف اليمــن  )147
projects/drone-war/charts?show_strikes=1&location=yemen&from=2017-1-1&to=now

148(  مورهيــد، ألكــس، وليــد الحريري."الســرية والشــفافية األمريكيــة بشــأن اســتخدام القــوة الفتاكــة". مركــز صنـعـاء لألبحــاث االـسـرتاتيجية .19 يونيــو 2018. 
http://sanaacenter.org/ar/publications/main-publications/4453

149(  ميشــل، ماجــي، معــد زكــري. عــدد القتــى املخفــي لضربــات الطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار يف اليمــن: مــا يقــارب ثلــث القتــى هــم مــن املدنيــن، وليــس تنظيــم 
القاعدة. )Hidden toll of US drone strikes in Yemen: Nearly a third of deaths are civilians, not al-Qaida(. ميليتاري تايمز. 14 نوفمرب 
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/11/14/hidden-toll-of-us-drone-strikes-in-yemen-nearly-a- .2018

/third-of-deaths-are-civilians-not-al-qaida
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كمــا	تصاعــد	الجــدل	املحيــط	بسياســة	مكافحــة	اإلرهــاب	التــي	انتهجتهــا	الواليــات	املتحــدة	
والتحالــف	يف	اليمــن	عــام	2018،	يف	أعقــاب	تقريــر	مفــاده	أن	التحالــف	املناهــض	للحوثييــن	
ــد	 ــام	بتجني ــه	ق ــل	إن ــة،	ب ــالء	مناطــق	معين ــدة	إلخ ــع	القاع ــرية	م ــات	س ــد	صفق ــام	بعق ق
مقاتليــن	تابعيــن	لتنظيــم	القاعــدة	يف	صفوفــه.	ووفقــًا	للتقريــر	الصــادر	عــن	وكالــة	أسوشــيتد	
بــرس،)150)	حصلــت	القاعــدة	ىلع	مبالــغ	ماليــة	مقابــل	االنســحاب	مــن	بلــدات	ومــدن	رئيســية	
ــب	 ــدات	ونه ــلحة	واملع ــاظ	باألس ــددين	باالحتف ــمح	للمتش ــا	ُس ــام	2016،	بينم ــن	ع ــداًء	م ابت
األمــوال.	وقــد	قالــت	تقاريــر	أن	هــذا	هــو	حــال	مدينــة	املــكال	الســاحلية،	التــي	انســحبت	منهــا	

القاعــدة	عــام	2016.	

كان	انســحاب	القاعــدة	مــن	املــكال،	خامــس	أكبــر	مدينــة	يف	اليمــن،	قــد	وّفــر	ىلع	الســكان	
والبنيــة	التحتيــة	للمدينــة	مــا	كان	يمكــن	أن	يكــون	هجومــًا	ودمــارًا	واســع	النطــاق.	يف	غضــون	
ــم	 ــغ	التــي	ت ــت	املبال ــا	إذا	كان ــه	ليــس	مــن	الواضــح	م ــك،	قــال	جونســن	ملركــز	صنعــاء	أن ذل
الكشــف	عنهــا	قــد	ســلمت	لقــادة	مركزييــن	يف	تنظيــم	القاعــدة	أم	إلــى	جماعــات	تابعــة	أقــل	
ــر	سياســة	لفصــل	 ــون	الســيناريو	األخي ــن	أن	يك ــن	املمك ــة،	إذ	م ــًا	باملنظم ــًا	أيديولوجي التزام
املقاتليــن	املنتميــن	إلــى	القاعــدة	عــن	أيديولوجــي	الجماعــة	الجهادييــن	املتطرفيــن	مقابــل	
االمتيــازات	واملكاســب	املاديــة.	ومــن	املرجــح	أن	تظــل	هــذه	القضيــة	نقطــة	جدليــة	للغايــة	
يف	قــادم	األيــام،	كمــا	تؤشــر	ىلع	ذلــك	مقابلــة	أجرتهــا	واشــنطن	بوســت	مــع	أبــو	العبــاس	
يف	ديســمبر	/	كانــون	األول،)151)	وهــو	قائــد	عســكري	إســالمي	بــارز	يف	تعــز.	يف	املقابلــة	قــال	
أبــو	العبــاس	أنــه	ال	يــزال	يتلقــى	معــدات	عســكرية	وأمــوااًل	مــن	اإلمــارات	رغــم	فــرض	الواليــات	

املتحــدة	عقوبــات	عليــه	عــام	2017	بوصفــه	ممــواًل	للقاعــدة	و	"مدربــًا	عســكريًا	بــارزًا".

تنظيم	القاعدة	عام	2019

ــر	 ــات	غي ــذ	هجم ــدرة	ىلع	تنفي ــدة	بالق ــم	القاع ــيحتفظ	تنظي ــام	2019،	س ــى	ع ــر	إل بالنظ
ــف	 ــن	ضع ــم	م ــكرية	ىلع	الرغ ــة	وعس ــوارد	مالي ــر	م ــدد،	ونش ــاء	ج ــد	أعض ــة،	وتجني متكافئ
ــي.	تمكنــت	الجماعــة	مــن	الحصــول	ىلع	مــوارد	ماليــة	كبيــرة	خــالل	الســنوات	 وضعــه	الحال
املاضيــة	جــراء	التهريــب	وفــرض	الضرائــب،	وأبرزهــا	نهــب	التنظيــم	مــا	يقــدر	بنحــو	100	مليــون	

ــه	للمــكال.)152) ــالد	خــالل	احتالل ــك	املركــزي	للب دوالر	مــن	فــرع	حضرمــوت	للبن

ومــع	ذلــك،	فــإن	القاعــدة،	كتنظيــم،	يدخــل	عــام	2019	بشــكل	مختلــف	عــن	حالتــه	الســابقة	
قبــل	النــزاع.	فبينمــا	ال	تــزال	قيادتــه	الجهاديــة	املتشــددة	موجــودة،	فــإن	ســيطرتها	املركزيــة	
أصبحــت	أقــل	ىلع	الجماعــات	التابعــة	واملقاتليــن	القبلييــن	املتحالفيــن	معهــا،	والذيــن	غالبــًا	
مــا	يتناغمــون	مــع	القاعــدة	لخدمــة	أغراضهــم	الخاصــة	ضمــن	الصــراع	الداخلــي	يف	البــالد.	
وقــد	تتكــرر	يف	املســتقبل	الجهــود	التــي	يبذلهــا	التحالــف،	وخاصــة	اإلمــارات،	إلبعــاد	هــؤالء	

املقاتليــن	بالحوافــز	املاليــة	أو	غيرهــا.

 Yemen: U.S. Allies( .ميشيل، ناجي، تريش ويلسن، يل كيث، اليمن: حلفاء الواليات املتحدة يتعاملون مع تنظيم القاعدة يف الحرب عى املتمردين  )150
https://pulitzercenter.org/reporting/yemen-us-  .2018 أغســطس   6 ســنرت.  بوليتــزر   .)Spin Deals with al-Qaida in War on Rebels

 allies-spin-deals-al-qaida-war-rebels

 The U.S put a Yemeni warlord( .وضعــت الواليــات املتحــدة أمــري ـحـرب يمنــي عــى قائمــة اإلرهابيــن. واحــد مــن حلفائهــا املقربــن ال ـيـزال تســليح لــه  )151
https://www.washingtonpost. .2018 واشــنطون بوســت. 29  ديســمرب .)on a terrorist list. One of its close allies is still arming him
com/world/middle_east/the-us-put-a-yemeni-warlord-on-a-terrorist-list-one-of-its-close-allies-is-still-arming-

him/2018/12/28/f3c4fb5b-f366-4570-b27b-75a3ed0f0f52_story.html?noredirect=on&utm_term=.fc86c447ed6

https://ara.reuters.com/article/ .2016 152(  بيومي، يارا، نوح براونينج، محمد غباري. "القاعدة تخرج من حرب اليمن.. أقوى وأغنى". رويرتز. 8 أبريل
topNews/idARAKCN0X5289?sp=true
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ىلع	الرغــم	مــن	انخفــاض	القــدرة	العملياتيــة	للتنظيــم	وزيــادة	تركيــزه	ىلع	التمــرد	الداخلــي	
ــت	هــذه	 ــي.	كان ــه	للعمــل	ىلع	املســتوى	الدول 	عــن	طموحات ــم	يتخــلَّ ــه	ل يف	اليمــن،	إال	أن
ــلة	 ــة	الفاش ــك	املحاول ــهد	ىلع	ذل ــا	تش ــى،	كم ــنواتها	األول ــدة	يف	س ــل	القاع ــة	عم طريق
ــام	2009،)153)  ــة	ع ــس	داخلي ــة	يف	مالب ــتخدام	قنبل ــة	باس ــة	أمريكي ــرة	تجاري ــقاط	طائ إلس
ومحاولــة	إرســال	طرديــن	مفخخيــن	إلــى	الواليــات	املتحــدة	عــام	2010،)154)	ويف	اآلونــة	األخيــرة	
هجــوم	2015	ضــد	الصحيفــة	الســاخرة	شــارلي	إيبــدو	يف	باريــس	والــذي	خلــف	12	قتيــاًل.)155)	إذا	
اســتمرت	الحــرب	يف	اليمــن،	يمكــن	ملــالذات	املنظمــة	اآلمنــة	يف	البــالد	أن	تجــذب	املجنديــن	
الدولييــن	مجــددًا،	كمــا	فعلــت	أوائــل	العــام	2010	قبــل	أن	تبــرز	ســوريا	وتطغــى	جاذبيتهــا	ىلع	

اليمــن	كوجهــة	للجهادييــن.

يبــدو	أن	عمليــات	مكافحــة	اإلرهــاب	ضــد	التنظيــم،	وال	ســيما	تلــك	التــي	تســتهدف	قيادتــه	
الجهاديــة،	ستســتمر.	يف	أوائــل	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2019،	أعلنــت	الواليــات	املتحــدة	أنهــا	
قتلــت	جمــال	البــدوي	القيــادي	يف	تنظيــم	القاعــدة	يف	"غــارة	دقيقــة".)156)	وكان	البــدوي	ضالعًا	
يف	الهجــوم	الــذي	وقــع	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2000	ىلع	الســفينة	الحربيــة	األمريكيــة	

يــو	إس	إس	كــول	يف	شــواطئ	عــدن،	والــذي	أســفر	عــن	مقتــل	40	شــخصًا	ىلع	األقــل.

 Terror( طاـئـرة.  مــن  عــى  الجهــاز  إشــعال  يحــاول  رجــل  أنــه  عــى  إليهــا  ينظــر  إرهــاب  محاولــة  ســكيمت.  إريــك  أنهــاد،  أكنــور،    )153
https://www.  .2009 ديســمرب   25 تايمــز.  نيويــورك   )Attempt Seen as Man Tries to Ignite Device on Jet
nytimes.com/2009/12/26/us/26plane.html?rref=col lect ion%2Ftimestopic%2FAbdulmutal lab%2C%20
U m a r % 2 0 F a r o u k & a c t i o n = c l i c k & c o nt e nt C o l l e c t i o n = t i m e s t o p i c s & r e g i o n = s t r e a m & m o d u l e = s t r e a m _

u n i t & ve r s i o n = l a t e s t & c o n t e n t P l a c e m e n t = 9 9 & p g t y p e = c o l l e c t i o n

154(  قنبلــة الطــرود اليمنيــة تبعــد 17 دقيقــة عــن االنفجــار. )Yemen parcel bomb was 17 minutes from exploding(. بــي بــي يس. 4 نوفمــرب 2010. 
https://www.bbc.com/news/world-europe-11692942

155(  عبــودي، ســامي. تنظيــم القاعــدة يدعــي الهجــوم الفرنــي، يســخر مــن باريــس. )Al Qaeda claims French attack, derides Paris rally(. رويــرتز. 
https://www.reuters.com/article/us-france-shooting-aqap/al-qaeda-claims-french-attack-derides-paris-rally- .2015 14 يناير

idUSKBN0KN0VO20150114

 USS Cole bomber Jamal al-Badawi targeted in Yemen air( .اســتهدفت غــارة جويــة يف اليمــن مدبــر املدـمـرة يــو اس اس ـكـول جمــال البــدوي  )156
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46763048 .2019 ينايــر   4 نيــوز.  بــي يس  بــي   .)strike
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تعز، يف أكتوبر / تشرين األول: صبي يف مدرسة يراجع دروسه يف منطقة املطار القديمة باملدينة، والتي تتعرض 
بانتظام للقصف من قبل قوات الحوثي. | تصوير: أنس الحاج

التطورات اإلنسانية

توسع	انعدام	األمن	الغذائي،	أجزاء	من	اليمن	تدخل	املجاعة

نظرة	عامة

ــم.	 ــانية	يف	العال ــة	إنس ــر	أزم ــجل	أكب ــام	2018،	ليس ــور	ع ــن	بالتده ــع	يف	اليم ــتمر	الوض اس
بحلــول	نهايــة	العــام،	أفــاد	مكتــب	األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	أن	حوالــي	24 
مليــون	شــخص	–	حوالــي	80	باملئــة	مــن	الســكان	–	بحاجــة	إلــى	شــكل	مــن	أشــكال	املســاعدة	
اإلنســانية،)157)	أي	بزيــادة	تقــارب	املليونيــن	خــالل	ســنة	واحــدة.)158)	يف	جلســة	إحاطــة	ملجلس	
األمــن	لألمــم	املتحــدة	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول،)159)	قــال	منســق	األمــم	املتحــدة	للشــؤون	
اإلنســانية	مــارك	لوكــوك	أن	مــا	يقــرب	مــن	ربــع	ســكان	اليمــن	ىلع	شــفا	املجاعــة،	حيــث	يؤثــر	
انعــدام	األمــن	الغذائــي	ىلع	أكثــر	مــن	20	مليــون	شــخص،	أي	ثلثــي	الســكان.	أشــار	لوكــوك	

https://reliefweb.int/sites/ .2019 .157(  "ملحة عامة عن العمل اإلنساين العاملي". دعم األمم املتحدة املنسق لألشخاص املتضررين من الكوارث والنزاعات
reliefweb.int/files/resources/GHO-2019-Web-24012019-AR.pdf

https://reliefweb.int/sites/ .2018 158(  "اليمــن: نظــرة عامــة عــى االحتياجــات اإلنســانية 2018". مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســان. 4 ديســمرب
reliefweb.int/files/resources/YEMEN_2018_HNO_Ar_Final.pdf

اليمــن.  الطــوارئ مــارك لوـكـوك، إحاطــة إىل مجلــس األمــن بشــأن الحالــة اإلنســانية يف  العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت  159(  وكيــل األمــن 
 Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator Mark Lowcock, Briefing to the(
https://  .ديســمرب 2018. مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســان Security Council on the humanitarian situation in Yemen(. 14
reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-12
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إلــى	أحــدث	تحليــل	لتصنيــف	مراحــل	األمــن	الغذائــي	يف	اليمــن،)160)	مقــدرًا	للمــرة	األولــى	أن	
حوالــي	65,000	شــخص	وصلــوا	إلــى	خامــس	مرحلــة	مــن	مراحــل	تصنيــف	األمــن	الغذائــي،	ممــا	
يشــير	إلــى	بدايــة	املجاعــة.	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	قــدرت	منظمــة	"أنقــذوا	األطفــال"	
أن	85,000	طفــل	دون	ســن	الخامســة	لقــوا	حتفهــم	بســبب	الجــوع	منــذ	بدايــة	الحــرب،)161)	ويف	
أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	حــذرت	األمــم	املتحــدة	مــن	أن	اليمــن	ىلع	شــفا	"أســوأ	مجاعــة	منــذ	

100	عــام".)162)

يف	الوقــت	نفســه	تواجــه	الــوكاالت	اإلنســانية	تحديــات	هائلــة	يف	توزيــع	املســاعدات،	وثمــة	
كميــات	كبيــرة	مــن	املســاعدات	الغذائيــة	التــي	دخلــت	البــالد	لــم	تصــل	أبــدًا	إلــى	املحتاجيــن.	
ــم	ســرقتها	وحــرف	 ــة	تت ــأن	املســاعدات	الغذائي ــد	ب ــر	تفي ــة	العــام،	ظهــرت	تقاري ويف	نهاي
ــات	 ــن	أو	الجماع ــوات	الحوثيي ــواء	ق ــن،	س ــلحة	يف	اليم ــات	املس ــد	الجماع ــا	ىلع	ي اتجاهه
التابعــة	للحكومــة.	كمــا	أن	تكتيــكات	الحصــار	والعقبــات	البيروقراطيــة	التــي	تنفذهــا	األطــراف	
املتحاربــة،	فضــاًل	عــن	تصاعــد	العنــف	يف	العديــد	مــن	الجبهــات،	تعيــق	مــرور	املســاعدات	

والســلع	األساســية	داخــل	البــالد.

كانــت	هنــاك	عــدة	عوامــل	أدت	إلــى	حاجــة	الكثيــر	مــن	النــاس	إلــى	مســاعدة	غذائيــة،	وبالنظر	
إلــى	أن	90	باملئــة	مــن	الغــذاء	يف	اليمــن	تقليديــًا	مســتورد،	فــإن	االنخفــاض	الهائــل	يف	ســعر	
الريــال	خــالل	النصــف	الثانــي	مــن	عــام	2018	أدى	إلــى	ارتفــاع	أســعار	املــواد	الغذائيــة،	وذلــك	
ــة	 ــة	نســبيا	نهاي ــد	يعانــي	مــن	ضعــف	القــدرة	الشــرائية	للفــرد.	وبعــد	تعــايف	العمل يف	بل
العــام،	عمــد	العديــد	مــن	تجــار	التجزئــة	يف	قطــاع	األغذيــة	إلى	تعديــل	األســعار	تدريجيــًا.	أدى	
تصاعــد	القتــال	حــول	مينــاء	الحديــدة	إلــى	إعاقــة	الــواردات	التجاريــة	واإلنســانية	)انظــر	أعــاله	

"الحديــدة،	قلــب	األزمــة"(.

يف	هــذه	األثنــاء،	كانــت	أعــداد	الكوليــرا	أقــل	حــدة	يف	عــام	2018	ممــا	كانــت	عليــه	يف	العــام	
الســابق	مــن	حيــث	الحــاالت	الجديــدة	املبلــغ	عنهــا،	لكــن	منظمــات	اإلغاثــة	واصلــت	التحذيــر	
ــة	 ــرة	بســبب	قل ــات	كبي ــدة،	خاصــة	وقــد	واجــه	قطــاع	الصحــة	تحدي ــادة	جدي مــن	خطــر	زي
ــة	 ــن	البني ــاًل	ع ــة،	فض ــدادات	الطبي ــف	اإلم ــور	وضع ــون	ىلع	أج ــن	يحصل ــن	الذي املوظفي
ــت	 ــن،	وجمع ــتجابة	يف	اليم ــج	االس ــة	برام ــات	اإلغاث ــت	منظم ــد	كثف ــرة،	وق ــة	املدم التحتي
األمــم	املتحــدة	مــا	يقــارب	3	مليــارات	دوالر	مــن	أجــل	االســتجابة	اإلنســانية،	معلنــًة	الحاجــة	
ــز	 ــن	القطــاع	اإلنســاني	ملرك ــال	مصــدر	م ــك،	ق ــع	ذل ــارات	دوالر	يف	عــام	2019.	وم ــى	4	ملي إل
صنعــاء	أن	بعــض	املنظمــات	تواجــه	مشــكالت	يف	تنفيــذ	املشــاريع	املخصصــة	بســبب	قيــود	

ــة. ــود	التنظيمي الوصــول	والقي

 Yemen: IPC Acute Food(  2019 ينايــر   -  2018 ديســمرب  الحــاد  الغــذايئ  األمــن  انعــدام  تحليــل  الغــذايئ  لألمــن  املتكامــل  املرحــيل  التصنيــف  اليمــن:    )160
https://reliefweb.int/ .2018 التصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ. 7 ديســمرب  .)Insecurity Analysis December 2018 – January 2019

report/yemen/yemen-ipc-acute-food-insecurity-analysis-december-2018-january-2019

 YEMEN: 85,000 CHILDREN MAY HAVE DIED FROM STARVATION ( .اليمــن: 85000 طفــل قــد يكونــوا ماتــوا مــن الـجـوع منــذ بدايــة الـحـرب  )161
https://www.savethechildren.net/article/yemen-85000-children- .2018 منظمــة رعايــة األطفــال 21 نوفمــرب .)SINCE START OF WAR

may-have-died-starvation-start-war

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-45857729/yemen-could-be-worst-famine-in-  .2018 أكتوبــر   15 يس.  بــي  بــي    )162
100-years
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نهب	املساعدات	واستهداف	العاملين	يف	املجال	اإلنساني

ــن	 ــًا	ع ــاء	تحقيق ــرس	لألنب ــييتد	ب ــة	أسوش ــرت	وكال ــون	األول،	نش ــمبر	/	كان ــة	ديس يف	نهاي
ســرقة	املســاعدات	الغذائيــة.	الحــظ	التقريــر	ســرقة	منهجيــة	واســعة	النطــاق	للمســاعدات	
ــث	يقطــن	 ــون،	حي ــا	الحوثي ــي	يســيطر	عليه ــن.	يف	املناطــق	الت ــن	كال	الجانبي ــة	م الغذائي
ــيطر	 ــي	تس ــق	الت ــا	يف	املناط ــارًا	منه ــر	انتش ــرة	أكث ــت	الظاه ــكان،	كان ــن	الس ــة	م 70	باملئ
عليهــا	الحكومــة.	وكشــف	التحقيــق	أنــه	يف	محافظــة	صعــدة	الشــمالية،	ىلع	ســبيل	املثــال،	
وهــي	معقــل	حركــة	الحوثييــن	املســلحة،	كانــت	األمــم	املتحــدة	ترســل	يف	بعــض	األحيــان	
ضعــف	نســب	الغــذاء	التــي	تغطــي	مــا	يقــدر	بنحــو	نصــف	مليــون	شــخص	محتــاج،	ومــع	ذلــك،	
ــادًا	يف	 ــًا	ح ــون	نقص ــة	يواجه ــذه	املحافظ ــكان	ه ــن	س ــة	م ــات	أن	65	باملئ ــرت	الدراس أظه
املــواد	الغذائيــة،	وأن	7,000	منهــم	يعيشــون	يف	مناطــق	تعتبــر	أنهــا	وصلــت	إلــى	مســتوى	

املجاعــة.

ــة،)163)  ــاعدات	الغذائي ــرقة	املس ــن	س ــي	م ــذاء	العامل ــج	الغ ــتكى	برنام ــك،	اش ــوازاة	ذل ويف	م
وأن	واحــدة	ىلع	األقــل	مــن	املنظمــات	الشــريكة	املحليــة	التــي	تعمــل	يف	املناطــق	التــي	
يديرهــا	الحوثيــون	تمــارس	االحتيــال.	وقــال	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	إن	مراقبيــه	جمعــوا	أدلــة	
ــع	يف	 ــز	التوزي ــر	مشــروع	مــن	مراك ــة	بشــكل	غي ــام	الشــاحنات	بأخــذ	املــواد	الغذائي ىلع	قي
املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون.	كمــا	اشــتكى	مــن	أن	العديــد	ممــن	تــم	تســجيلهم	
ــول	 ــم	الحص ــق	له ــي	يح ــة	الت ــاعدات	الغذائي ــن	املس ــًا	م ــط	أي ــوا	ق ــم	يتلق ــتفيدين	ل كمس
ــي	 ــة	العامل ــج	األغذي ــة.	وكان	برنام ــب	كامل ــرون	ىلع	نس ــل	آخ ــم	يحص ــن	ل ــا،	يف	حي عليه
ــن	بهــدف	 ــة	يف	اليم ــم	املســاعدات	الغذائي ــه	ســيزيد	تقدي ــت	ســابق	أن ــن	يف	وق ــد	أعل ق
ــة	العاملــي	 ــل	عــام	2018،	قــدم	برنامــج	األغذي ــى	14	مليــون	شــخص.)164)	منــذ	أوائ الوصــول	إل
مســاعدات	إلــى	8-7	مالييــن	يمنــي.	بعــد	ظهــور	التقاريــر	حــول	ســرقة	املســاعدات	الغذائيــة،	
ــم	تتخــذ	 قــال	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	إنــه	ســيعيد	النظــر	يف	مشــاركته	يف	اليمــن	مــا	ل

ــر	الالزمــة	لوقــف	ســرقة	املســاعدات. ــة	التدابي األطــراف	املتحارب

ــب	األطــراف	 ــن	جان ــا	م ــا	منتظم ــدات	وترهيب ــون	خــالل	2018	تهدي ــة	الدولي ــال	اإلغاث وواجــه	عم
ــة	 ــوات	تابع ــا	ق ــيطر	عليه ــة	تس ــز،	يف	منطق ــة	تع ــان	بمحافظ ــل	/	نيس ــة.	يف	أبري املتحارب
ــون	ســيارة	تابعــة	للجنــة	الدوليــة	للصليــب	األحمــر	 للحكومــة	اليمنيــة،	هاجــم	مســلحون	مجهول
وقتلــوا	حنــا	لحــود،)165)	وهــو	مواطــن	لبنانــي	يــرأس	برنامــج	االحتجــاز	املحلــي	يف	الصليــب	األحمــر،	
وأفــادت	بعــض	التقاريــر	أن	املهاجميــن	فــروا	إلــى	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	كتائب	أبــو	العباس.	

يف	يونيــو	/	حزيــران،	أعلنــت	اللجنــة	الدوليــة	للصليــب	األحمــر	ســحب	71	موظفــًا	مــن	
ــال	 ــاء	ب ــة	أطب ــت	منظم ــا	أوقف ــم.	كم ــة	عليه ــر	األمني ــد	املخاط ــى	تزاي ــن،)166)	مشــيرة	إل اليم
ــزل	 ــتهداف	من ــد	اس ــن،	بع ــوب	اليم ــع،)167)	جن ــة	الضال ــًا	يف	محافظ ــطتها	مؤقت ــدود	أنش ح

 WFP demands( .يطالب برنامج األغذية العاملي باتخاذ إجراءات بعد الكشف عن سوء استخدام اإلغاثة الغذائية املخصصة لألشخاص الجياع يف اليمن  )163
 .2018 31 ديســمرب  العامليــة.  الغــذاء  action after uncovering misuse of food relief intended for hungry people in Yemen(. منظمــة 
https://www1.wfp.org/news/wfp-demands-action-after-uncovering-misuse-food-relief-intended-hungry-people-yemen

https://ara.reuters.com/article/ .2018 164(  "برنامــج األغذيــة العاملــي يعـتـزم دعــم 14 مليــون يمنــي لتفــادي مجاعــة واســعة النطــاق". رويــرتز. 8 نوفمــرب
topNews/idARAKBN1ND2E4

165(  اليمــن: قتــل أحــد موظفــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف تعــز. )Yemen: ICRC staff member shot and killed in Taiz(. اللجنــة الدوليــة 
https://www.icrc.org/en/document/yemen-icrc-staff-member-shot-and-killed-taiz  .2018 أبريــل   21 األحمــر،  للصليــب 

 Yemen: 71 ICRC staff pulled out of Yemen( .اليمــن: انســحب 71 مــن موظفــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مــن اليمــن وســط تهديــدات أمنيــة )166
https://www.icrc.org/en/document/yemen-71-icrc- .2018 اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. 7 يونيــو .)amid security incidents, threats

staff-pulled-out-yemen-amid-security-incidents-threats

https://www.msf.org/ar/ .2017 167(  "أطبــاء بــا حــدود تديــن بشــدة االعتــداء عــى موظفيهــا يف مدينــة الضالــع وتعلــق أنشــطتها". أطبــاء بــا حــدود. 2 أكتوبــر
yemen-msf-suspends-activities-after-attack-ad-dhale
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ــن	 ــابق	م ــت	س ــر	/	تشــرين	األول.)168)	يف	وق ــرات	يف	أكتوب ــة	باملتفج ــن	يف	املنطق موظفي
الســنة،	قامــت	منظمــة	أطبــاء	بــال	حــدود	بســحب	املوظفيــن	مــن	ســبعة	مستشــفيات	بعــد	
أن	ضربــت	غــارة	جويــة	للتحالــف	أحــد	مرافقهــا	يف	عبــس	بمحافظــة	حجــة،)169)	ىلع	الرغــم	
مــن	مشــاركة	املنظمــة	إلحداثيــات	املستشــفى	مــع	التحالــف.	ويف	املناطــق	التــي	يســيطر	
ــة	اإلنســانية	 ــن	احتجــاز	موظفــي	اإلغاث ــات	اإلنســانية	م ــون،	اشــتكت	املنظم ــا	الحوثي عليه

ــالد. ــر	أو	رفــض	تأشــيرات	دخولهــم	الب وتأخي

عوائق	الوصول

يف	تشــرين	الثانــي	2017،	فــرض	التحالــف	حصــارًا	كليــًا	ىلع	جميــع	املوانــئ	البحريــة	اليمنيــة	
واملطــارات	واملعابــر	البريــة	بســبب	إطــالق	الحوثييــن	صواريــخ	باليســتية	باتجــاه	الريــاض.)170) 
وقــد	أدى	هــذا	إلــى	ارتفــاع	األســعار	ونقــص	الوقــود	والســلع	األساســية	يف	جميــع	أنحــاء	البالد.	
ومــع	نهايــة	عــام	2017	وبدايــة	عــام	2018،	تــم	تخفيــف	الحصــار	إلــى	حــد	مــا،	إال	أن	مســؤولي	
ــار	 ــف	ملس ــوات	التحال ــرف	ق ــن	ح ــم	م ــن	مخاوفه ــر	ع ــتمروا	يف	التعبي ــدة	اس ــم	املتح األم
الشــحنات	القادمــة	إلــى	عــدن،	وتأخيــر	ســفن	الشــحن	التــي	تحــاول	دخــول	مرافــئ	الحديــدة	

والصليــف،	واســتمرار	إعاقــة	الحركــة	التجاريــة	مــن	خــالل	إغــالق	مطــار	صنعــاء	الدولــي.

ىلع	مــدار	العــام	وحتــى	اتفــاق	وقــف	إطــالق	النــار	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول،	ظلــت	موانــئ	
الحديــدة	والصليــف	تحــت	ســيطرة	قــوات	الحوثييــن،	ومثلــت	شــريان	الحيــاة	األهــم	بالنســبة	
إلــى	70	املئــة	مــن	الســكان	الذيــن	يعيشــون	يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون.	
كانــت	آليــة	األمــم	املتحــدة	للتحقــق	والتفتيــش،	ومقرهــا	جيبوتــي،	تقــوم	بفحــص	البضائــع	
التــي	تدخــل	هــذه	املوانــئ	منــذ	يوليــو	/	تمــوز	2016	ملعالجــة	مخــاوف	التحالــف	مــن	تهريــب	
األســلحة،	ومــع	ذلــك	اســتمر	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	يف	فــرض	عمليــات	تفتيــش	إضافيــة	
ــم	 ــام	2018	ل ــة	ع ــى	نهاي ــع.	حت ــر	البضائ ــان	بتأخي ــن	األحي ــر	م ــه،	متســببًا	يف	كثي خاصــة	ب
يكــن	تأثيــر	تنفيــذ	اتفــاق	ســتوكهولم	ىلع	عمليــات	التســليم	يف	موانــئ	الحديــدة	والصليــف	

القريبــة	واضحــا.

بســبب	التأخيــرات	الناتجــة	عــن	إجــراءات	التحالــف	طــوال	عــام	2018،	كان	الطعــام	القابــل	للتلــف	
يفســد	غالبــًا	قبــل	إفــراغ	حمولتــه	يف	املوانــئ.	وكانــت	شــركات	الشــحن،	خوفــًا	مــن	الخســائر،	
ــواردات	الغذائيــة	مقيــدة	بشــدة	ىلع	 تــزداد	تــرددًا	يف	دخــول	هــذه	املرافــئ.	وقــد	ظلــت	ال
ــمبر	/	 ــهر	ديس ــل	ش ــة،	ويف	أوائ ــرات	معين ــبية	يف	فت ــينات	نس ــجيل	تحس ــن	تس ــم	م الرغ
كانــون	األول،	الحــظ	مكتــب	األمــم	املتحــدة	للشــؤون	اإلنســانية	انخفاضــًا	بنســبة	41	باملئــة	
ــل	 ــا	قب ــة	بمســتويات	م ــف	مقارن ــدة	والصلي ــئ	الحدي ــي	ترســو	بمراف ــداد	الســفن	الت يف	أع
الحصــار	يف	عــام	2017.)171)	كمــا	جــرى	منــع	وصــول	موظفــي	املنظمــات	اإلنســانية	إلــى	اليمــن.	
وألغــى	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	رحلــة	ســفينة	تحمــل	موظفيــن	دولييــن	بعــد	هجــوم	شــنته	

قــوات	مجهولــة	ىلع	ســفينة	أخــرى.)172)
168(  املرجع نفسه

 Yemen: MSF withdraws its teams from six hospitals( .اليمــن: تســحب منظمــة أطبــاء بــا حــدود فرقهــا مــن ســتة مستشــفيات يف شــمال اليمــن  )169
https://www.msf.org.uk/article/yemen-msf-withdraws-its-teams-six-  .2018 أغســطس   18 حــدود.  بــا  أطـبـاء   .)in north Yemen

hospitals-north-yemen

170(   جرائم الحرب والجوع والحصار اليمني. )War crimes, starvation and the Yemen blockade(. املركز العاملي للمسؤولية عن الحماية. 8 نوفمرب 
https://reliefweb.int/report/yemen/atrocity-alert-no-79-8-november-2017-war-crimes-starvation-and-yemen-blockade .2017

https://reliefweb.int/ .2018 مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســان.7 ديســمرب .)Yemen: Commodity Tracker( .اليمــن: تعقــب الســلع  )171
report/yemen/yemen-commodity-tracker-7-december-2018

https://reliefweb.int/sites/reliefweb. ،يونيــو 2018، لوجســتكس كلســرت .)Passenger Transport Overview( .نـظـرة عامــة عــى نقــل اـلـركاب  )172
int/files/resources/logistics_cluster_yemen_passenger_transport_overview_180704.pdf
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اســتمرت	إعاقــة	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية	إلــى	داخــل	اليمــن	خــالل	عــام	2018	بســبب	
ــا	 ــي	فرضته ــات	الت ــن	العقب ــا	م ــة	وغيره ــق	البيروقراطي ــب	العوائ ــى	جان ــال،	إل ــد	القت تصاع
األطــراف	املتحاربــة.	بشــكل	خــاص	يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	قــال	ممثلــو	
املنظمــات	اإلنســانية	الذيــن	تحدثــوا	إلــى	مركــز	صنعــاء	أنهــم	يواجهــون	قيــودًا	بيروقراطيــة	
متزايــدة	ىلع	عملهــم	وتدخــاًل	متزايــدًا	مــن	قبــل	الســلطات.	وغالبــًا	مــا	واجهــت	املنظمــات	
اإلنســانية	الخيــار	بيــن	العمــل	ضمــن	هــذه	القيــود	أو	عــدم	الســماح	لهــا	بالعمــل	ىلع	اإلطــالق.	
ــرس	 ــيتيد	ب ــة	أسوش ــدة	وكال ــم	املتح ــادر	األم ــرت	مص ــي	2018،	أخب ــون	الثان ــر	/	كان يف	يناي
أنــه	تــم	حظــر	أكثــر	مــن	35	مجموعــة	إغاثــة	مــن	العمــل	يف	األراضــي	التــي	يســيطر	عليهــا	

الحوثيــون.)173)

يف	أبريــل	/	نيســان،	أفــاد	مكتــب	تنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	أن	أكثــر	مــن	9.2	مليــون	شــخص	
يعيشــون	يف	مناطــق	يصعــب	الوصــول	إليهــا.)174)	يف	شــهر	ســبتمبر	/	أيلــول،	أغلــق	القتــال	
شــرق	الحديــدة	املدخــل	الرئيســي	للمدينــة.	بعــد	ذلــك،	أصبــح	الطريــق	الفرعــي	الواقــع	شــمال	
ــم	 ــة	بمحافظــة	حجــة	ث ــى	املدين ــذ	"خــط	الشــام"	الواصــل	إل ــط	منف ــذي	يرب ــدة	–	ال الحدي
صنعــاء	–	هــو	الطريــق	البــري	الوحيــد	املفتــوح	للوصــول	إلــى	املدينــة.	وهكــذا	أعيقــت	حركــة	

الســلع	اإلنســانية	واملوظفيــن	اإلنســانيين	أكثــر	فأكثــر.

يف	ســبتمبر	/	أيلــول،	أعلــن	مكتــب	تنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	عــن	وجــود	خطــط	إلنشــاء	
جســر	جــوي	إنســاني	إلــى	صنعــاء	للســماح	لليمنييــن	الذيــن	يعانــون	مــن	احتياجــات	طبيــة	
شــديدة	بتلقــي	العــالج	يف	الخــارج،	لكــن	ذلــك	لــم	يحــدث.	وواصــل	التحالــف	العســكري	بقيــادة	
ــذي	يســيطر	ىلع	املجــال	الجــوي	اليمنــي،	حصــر	الرحــالت	الجويــة	مــن	وإلــى	 الســعودية،	ال
ــع	 ــذ	عــام	2016.	وم ــم	املتحــدة،	من ــا	األم ــي	تديره ــرات	الخاصــة	الت ــن	الطائ املطــار	بعــدد	م
ــيين	 ــاني	والدبلوماس ــال	اإلنس ــن	يف	املج ــبات	العاملي ــدة	مناس ــف	يف	ع ــع	التحال ــك،	من ذل
الدولييــن	مــن	القيــام	بهــذه	الرحــالت،	يف	حيــن	فشــلت	مشــاورات	الســويد	يف	التوصــل	إلــى	

اتفــاق	إلعــادة	فتــح	املطــار.

أزمة	التعليم

ووفقــًا	لصنــدوق	األمــم	املتحــدة	للطفولــة	)اليونيســف(،	لــم	يتمكــن	حوالــي	مليونــي	طفــل	
ــادة	قدرهــا	نصــف	مليــون	منــذ	 ــى	املدرســة	يف	عــام	2018،)175)	أي	بزي يمنــي	مــن	الذهــاب	إل
ــر	صالحــة،	معظمهــا	إمــا	مدمــر	 2015.	وهنــاك	مــا	يقــدر	بنحــو	2,500	مدرســة	يف	اليمــن	غي

بســبب	الحــرب،	أو	تســتخدم	ألغــراض	عســكرية،	أو	تســتضيف	نازحيــن.

ــرة.	يف	عــام	 ــات	خطي ــزال	مفتوحــة	تحدي ويف	الوقــت	نفســه،	واجهــت	املــدارس	التــي	ال	ت
ــن	 ــر	م ــة	ألكث ــن	مقطوع ــن	اليمنيي ــاع	املعلمي ــة	أرب ــن	ثالث ــرب	م ــا	يق ــب	م ــت	روات 2018،	كان

 Yemeni rebels accused of banning UN agencies,( .ميشيل، ماجي.  متمردون يمنيون متهمون بحظر وكاالت األمم املتحدة وجماعات اإلغاثة  )173
https://www.apnews.com/2e31b522f2674cc1b9c0320fe9a714c2 .2018 اسوشييتد برس. 24 يناير.)aid groups

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ .2018 174(  "تقريــر باملســتجدات اإلنســانية". مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســان. 3 أبريــل
resources/20180403_Humanitarian_Update_Final_AR.pdf

175( "نــص املؤتمــر الصحفــي، ـخـريت كابــاالري، املديــر اإلقليممــي لليونيســف يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، بعــد عودتــه مــن زيــارة ميدانيــة إىل اليمــن". 25 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TRANSCRIPT%20-%20REMARKS%20TO%20 يونيســف،   ،2018 مــارس 
MEDIAGEERT%20CAPPELAERE%2C%20UNICEF%20Regional%20Director%20for%20the%20Middle%20East%20and%20

North%20Africa%2C%20returning%20from%20a%20field%20visit%20to%20Yemen.pdf
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عاميــن،)176)	وكان	نظــام	التعليــم	املتخلــف	أصــاًل	مفتقــرًا	إلــى	االســتثمار	املطلــوب	والعاجــل.	
تعتبــر	أزمــة	التعليــم	يف	اليمــن	تهديــدًا	طويــل	األمــد	وتــؤدي	بالفعــل	إلــى	تأثيــرات	اجتماعية.	
وإلــى	جانــب	زيــادة	مســتويات	البطالــة	والفقــر،	يعتبــر	غيــاب	التعليــم	ســببًا	يف	زيــادة	حــاالت	
ــارس	/	 ــن	م ــه	بي ــادت	اليونيســف	أن ــال.)177)	أف ــد	األطف ــة	األطفــال	وتجني زواج	األطفــال	وعمال
آذار	2015	ومــارس	/	آذار	2018،	تــم	تجنيــد	مــا	ال	يقــل	عــن	2,400	طفــل	ىلع	أيــدي	الجماعــات	

املســلحة.)178)

قطاع	الصحة	املتعثر

ــب	طــوال	عــام	 ــن	انقطــاع	الروات ــي	م ــل	النظــام	املدرســي،	بقــي	القطــاع	الصحــي	يعان مث
ــف	 ــذ	خري ــة	من ــب	منتظم ــفيات	روات ــي	املستش ــن	موظف ــر	م 	الكثي ــقَّ ــم	يتل ــث	ل 2018،	حي
عــام	2016.	وكانــت	إمــدادات	األدويــة	تتعــرض	إلعاقــات	شــديدة،	نظــرًا	للقيــود	املفروضــة	ىلع	
الــواردات	واســتهالك	العملــة	املحليــة.	أدى	عــدم	القــدرة	ىلع	التنبــؤ	بــواردات	الوقــود	بــدوره	
ــة	 ــات	معالج ــعاف	ومحط ــيارات	اإلس ــفيات	وس ــدات	يف	املستش ــل	املول ــل	عم ــى	تعطي إل
امليــاه،	ممــا	يعنــي	كفــاح	مالييــن	اليمنييــن	مــن	أجــل	الوصــول	إلــى	الرعايــة	الصحيــة	وامليــاه	

النظيفــة	والصــرف	الصحــي.

ــة	ال	 ــق	الصحي ــفيات	واملراف ــن	املستش ــة	م ــي	50	باملئ ــة	أن	حوال ــات	اإلغاث ــدرت	منظم وق
ــى	القــدرة	ىلع	 ــر	إل ــى	حــد	كبي ــي.)179)	تفتقــر	املستشــفيات	إل تعمــل	أو	تعمــل	بشــكل	جزئ
عــالج	األمــراض	غيــر	املعديــة	واملزمنــة	مثــل	الســرطان	والســكري	وأمــراض	الكلــى.)180)	وقــد	
ذكــرت	لجنــة	اإلنقــاذ	الدوليــة	يف	مــارس	/	آذار	أن	9.8	مليــون	شــخص	ىلع	األقــل	يف	اليمــن	

ــة.	)181) ــى	الخدمــات	الصحي بحاجــة	شــديدة	إل

رغــم	تدهــور	القطــاع	الصحــي	اليمنــي	بدرجــة	خطيــرة،	فــإن	إغــالق	مطــاري	صنعــاء	والريــان	
أمــام	الرحــالت	املدنيــة،	ومحدوديــة	تشــغيل	الطائــرات	املدنيــة	يف	املناطــق	التــي	تســيطر	
ــم	 ــبة	ملعظ ــتحيل	بالنس ــن	املس ــل	م ــر،	يجع ــة	التذاك ــن	تكلف ــاًل	ع ــة،	فض ــا	الحكوم عليه

ــب	العــالج	الطبــي	يف	الخــارج. املرضــى	اليمنييــن	طل

لقــد	واصلــت	األطــراف	املتحاربــة	مهاجمــة	وتهديــد	املستشــفيات	والكــوادر	الطبيــة	يف	عــام	
2018.	ويف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	ذكــرت	مختلف	املنظمــات،)182)	بما	يف	ذلك	اليونيســيف)183) 

https://reliefweb.int/report/yemen/if-not-school-paths-  .2018 مــارس   27 يونيســف.  الضـيـاع".  ودروب  اليمــن  أطفــال  املدرســة:  176( "خــارج 
children-cross-yemen-enar

177(  املرجع نفسه

178(  املرجع نفسه

 WHO enhances access to basic health( .منظمــة الصحــة العامليــة تعــزز الوـصـول إىل الرعايــة الصحيــة األساســية يف اليمــن منظمــة الصحــة العامليــة  )179
https://reliefweb.int/report/yemen/who-enhances-access-basic-health-care-yemen .2018 ديســمري care in Yemen(. 17

https://reliefweb.int/sites/reliefweb. .2018 180(  "حرب استمرار مع تتفاقم اليمن يف الدم سرطان مرىض معاناة". منظمة الصحة العاملية.  20 نوفمرب
int/files/resources/leukemia-patients-in-yemen-suffer-in-silence-amid-war.pdf

 They die of bombs, we die of need: impact of( اليمــن.  العامــة يف  انهيــار أنظمــة الصحــة  تأثــري  الحاجــة:  مــن  نمــوت  القنابــل،  181(  يموتــون بســبب 
https://reliefweb.int/report/yemen/they-die-.2018 لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة. 26 مــارس .)collapsing public health systems in Yemen

bombs-we-die-need-impact-collapsing-public-health-systems-yemen

 Yemen: Eyewitness describes terrifying scenes( .اليمن: شاهد عيان يصف مشاهد مرعبة مثل انفجارات صخرة مستشفى يف وسط الحديدة  )182
https://reliefweb.int/report/yemen/  .2018 نوفمــرب   12 الدوليــة.  العفــو  منظمــة   .)as explosions rock hospital in central Hodeidah

yemen-eyewitness-describes-terrifying-scenes-explosions-rock-hospital-central-hodeidah

 Yemen: Children in Hudaydah hospital at imminent risk of( .اليمــن: األطفــال يف مستشــفى الحديــدة معرضــون لخطــر املــوت الوشــيك  )183
https://www.unicef.org/press-releases/yemen-children-hudaydah-hospital-imminent-risk-  .2018 نوفمــرب   6 يونيســف.   .)death
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و"أنقــذوا	األطفــال")184)	ومنظمــة	الصحــة	العامليــة،)185)	أن	املستشــفيات	يف	الحديــدة	مهــددة	
بســبب	العمليــات	القتاليــة	الجاريــة	ىلع	مقربــة	منهــا.

مــن	جانــب	آخــر،	ســاهم	نقــص	امليــاه	النظيفــة،	وانهيــار	قطــاع	الصحــة،	وانتشــار	ســوء	التغذية	
ــم.	ومــع	ذلــك،	وباملقارنــة	مــع	 ىلع	نطــاق	واســع	يف	تفّشــي	أســوأ	وبــاء	للكوليــرا	يف	العال
عــام	2017،	كانــت	أعــداد	الحــاالت	املشــتبه	بإصابتهــا	حديثــًا	أقــل	بشــكل	ملحــوظ	يف	عــام	
2018.)186)	وقــد	أطلقــت	منظمــة	الصحــة	العامليــة	أول	حملــة	تطعيــم	ضــد	الكوليــرا	عــن	طريــق	
الفــم	يف	اليمــن	يف	محافظــات	عــدن	وإب	والحديــدة،)187)	وإن	تســبب	تصعيــد	القتــال	حــول	
ــالت	 ــع	حم ــون	بمن ــؤولون	الحوثي ــام	املس ــا	ق ــر.	كم ــض	التأخي ــتهدفة	ببع ــق	املس املناط
ــة.)188)  ــال	إغاث ــًا	لعم ــًا،	وفق ــام	تقريب ــة	لســيطرتهم	ملــدة	ع ــم	يف	املناطــق	الخاضع التطعي
وبحلــول	نهايــة	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	تــم	تلقيــح	حوالــي	700,000	شــخص،	وكانــت	منظمــة	

الصحــة	العامليــة	تهــدف	إلــى	الوصــول	إلــى	1.4	مليــون	آخريــن.)189)

رفع	االستجابة	اإلنسانية

ــالل	 ــم،	خ ــد	يف	العال ــر	واألعق ــن	األكب ــي	م ــن،	وه ــانية	يف	اليم ــات	اإلنس ــز	العملي ــم	تعزي ت
عــام	2018.	وتــم	إطــالق	نــداء	بمبلــغ	2.96	مليــار	دوالر	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	لدعــم	خطــة	
االســتجابة	اإلنســانية	اليمنيــة	املنســقة	مــن	قبــل	األمــم	املتحــدة،	بزيــادة	قدرهــا	2.34	مليــار	

دوالر.	

ــع	 ــات	رفي ــالن	تبرع ــدث	إع ــار	دوالر	يف	ح ــة	2.01	ملي ــات	بقيم ــر	تبرع ــم	توفي ــام	2017،	ت ع
املســتوى	يف	جنيــف	يف	أبريــل	/	نيســان	اســتضافته	الســويد	وسويســرا.)190)	وبحلــول	نهايــة	
العــام،	تمــت	تغطيــة	أكثــر	مــن	80	باملئــة	مــن	النــداء،)191)	مقارنــة	بنحــو	75	باملئــة	مــن	النــداء	
ــم	 ــت	األم ــام	2019،	أعلن ــن	لع ــانية	لليم ــتجابة	اإلنس ــة	االس ــبة	لخط ــام	2018.	وبالنس يف	ع

ــون	شــخص.)192) ــارات	دوالر	ملســاعدة	15	ملي ــى	4	ملي املتحــدة	وجــود	حاجــة	ملــا	يصــل	إل

death

 Yemen: Intense Fighting Reported Near Save the Children( .اليمــن: قتــال عنيــف وقــع بالـقـرب مــن مرفــق هيئــة إنقــاذ الطفولــة يف الحديــدة )184
https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and- .2018 منظمــة رعايــة االطفــال. 7 نوفمــرب .)Health Facility In Hodeidah

 news/2018-press-releases/yemen-save-the-children-health-facility-under-attack-hodeidah

http://www. .2018 185(  "بيــان للمديــر اإلقليمــي ملنظمــة الصحــة العامليــة إلقليــم شــرق املتوســط الدكتــور أحمــد املنظــري". منظمــة الصحــة العامليــة. 8 نوفمــرب
emro.who.int/ar/media/news/yemen-statement-regional-director.html

186(  أخــر مســتجدات الكوـلـريا اليمــن، نوفمــرب 2018. )Cholera situation update Yemen November 2018(. منظمــة الصحــة الدوليــة. نوفمــرب 2018. 
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPub_2018_EN_20770.pdf?ua=1

 Fighting the world’s largest cholera( اليمــن.  يف  تبــدأ  الفــم  طريــق  عــن  الكوـلـريا  ضــد  التطعيــم  حملــة  العالــم:  يف  للكوـلـريا  تفــي  أكــرب  محاربــة    )187
http://www.emro.who.int/ .2018 منظمة الصحة الدولية. 10 مايو .)outbreak: oral cholera vaccination campaign begins in Yemen

yem/yemen-news/oral-cholera-vaccination-campaign-in-yemen-begins.html

https://ara.reuters.com/ .2018 188(  نبيهــاي، ســتيفاين." منظمــة الصحــة: بــدء حملــة تطعيــم ضــد الكولــريا يف اليمــن بعــد تأخــري لنحــو عــام". رويــرتز، 7 مايــو
article/internetNews/idARAKBN1I829P

 Global Task Force on Cholera Control( .انجــزت فرقــة العمــل العامليــة ملكافحــة الكولــريا عاًمــا مــن التقــدم نحــو إنهــاء الكولــريا يف جميــع أنحــاء العالــم  )189
https://reliefweb.  .2018 منظمــة الصحــة العامليــة، يونيســف، 30 ديســمرب .)marks a year of progress toward ending cholera worldwide

int/report/world/global-task-force-cholera-control-marks-year-progress-toward-ending-cholera-worldwide

190(  2018 حــدث إعــان رفيــع املســتوى يف اليمــن. )Yemen High-Level Pledging Event 2018(. مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســان. 2018. 
https://www.unocha.org/2018-yemen-high-level-pledging-event

https://fts.unocha.org/ املــايل  التتبــع  خدمــة   .))Yemen 2018: Humanitarian response plan اإلنســانية.  االســتجابة  خطــة   :2018 اليمــن    )191
appeals/657/summary

Under-( .وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مــارك لوـكـوك، إحاطــة ملجلــس األمــن عــن الحالــة اإلنســانية يف اليمــن  )192
 Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator Mark Lowcock, Briefing to the Security



 جوع، دبلوماسية، وأصدقاء لدودون: تقرير اليمن السنوي 2018 

80

يف	عــام	2018،	كانــت	الســعودية	واإلمــارات	أكبــر	املســاهمين	الدولييــن	يف	اإلغاثــة	اإلنســانية	
ــات	 ــتركة	العملي ــا	املش ــالل	خطتهم ــن	خ ــاركتهما	م ــم	مش ــاءت	معظ ــد	ج ــن.	وق يف	اليم
اإلنســانية	الشــاملة	يف	اليمــن،)193)	والتــي	تعهــدوا	مــن	خاللهــا	بتقديــم	1.5	مليــار	دوالر	لتمويــل	
النــداء	الــذي	تنســقه	األمــم	املتحــدة،	وكانــت	الســعودية	واإلمــارات	قــد	تعهدتــا	بنحــو	مليــار	
دوالر	مــن	هــذا	املبلــغ	بشــكل	مباشــر	لالســتجابة	اإلنســانية	لألمــم	املتحــدة،)194)	مــع	تبقــي	
ــا	بجمعهــا	مــن	مانحيــن	آخريــن	يف	املنطقــة.	كمــا	قدمــت	 500	مليــون	دوالر	أخــرى	تعهدت
الســعودية	للبنــك	املركــزي	اليمنــي	بعــدن،	أكثــر	مــن	2	مليــار	دوالر	عــام	2018	لدعــم	الــواردات	

وحمايــة	قيمــة	الريــال	اليمنــي	)انظــر	"التطــورات	االقتصاديــة"(.

ويف	الوقــت	الــذي	رحبــت	فيــه	األمــم	املتحــدة	باألمــوال،	كانــت	خطــة	"العمليــات	اإلنســانية	
الشــاملة	يف	اليمــن"	مــا	تــزال	موضــع	انتقــاد	يف	مجتمــع	العمــل	اإلنســاني	بســبب	تجاهلهــا	
دعــوات	األمــم	املتحــدة	إلنهــاء	الحصــار	املفــروض	ىلع	مينــاءي	الحديــدة	والصليــف،	الواقعيــن	
تحــت	ســيطرة	الحوثييــن،	وتركيزهــا	بــداًل	مــن	ذلــك	ىلع	تحســين	الوصــول	فقــط	إلــى	املناطق	

التــي	يســيطر	عليهــا	التحالــف	العســكري	وحلفــاؤه	املحليــون.

األعاصير	تضرب	سقطرى	واملهرة

ــل	 ــى	أرخبي ــة	إل ــان،	باإلضاف ــة	لســلطنة	عم ــن،	املتاخم ــرة	شــرق	اليم ــت	محافظــة	امله عان
ســقطرى،	مــن	عــدة	أعاصيــر	يف	عــام	2018.	وعبــر	إعصــاران	بحــر	العــرب	وخليــج	عــدن	يف	
ــه	أدى	 ــن،	لكن ــف	يف	اليم ــر	طفي ــام	املاضــي.	وكان	إلعصــار	ســاغار	تأثي ــن	الع ــار	م ــو	/	أي ماي
ــار	 ــاه	إعص ــة	تج ــة	الهشاش ــن	درج ــة	زادت	م ــات	مفاجئ ــرة	وفيضان ــار	غزي ــول	أمط ــى	هط إل
مكونــو	الــذي	أعقبــه	بعــد	أقــل	مــن	أســبوع.)195)	وضــرب	مكونــو	ســقطرى	يف	البدايــة،	ثــم	عبــر	

ــات	العائــالت	إلخــالء	منازلهــا.)196) محافظــة	املهــرة،	حيــث	اضطــرت	مئ

رغــم	أن	تأثيــر	األعاصيــر	بــدا	أقــل	حــدة	ممــا	كان	ُيخشــى	يف	البدايــة،	فقــد	وردت	أنبــاء	عــن	
ــكات	 ــت	املمتل ــة،	وأصيب ــات	املــواد	الغذائي ــل	20	شــخصًا	يف	ســقطرى.	وتدمــرت	مخزون مقت
ــر	 ــادت	تقاري ــاه.	ويف	محافظــة	املهــرة،	أف ــار	املي ــرت	آب ــة	بأضــرار	بالغــة،	وتأث ــى	التحتي والبن
بمقتــل	أربعــة	أشــخاص	وإصابــة	20	آخريــن،	وتدميــر	أو	تلــف	بنــى	تحتيــة	ومعــدات	ومركبــات	
زراعيــة.	ويف	كل	مــن	املهــرة	وســقطرى،	جــرى	حظــر	أو	تقييــد	الوصــول	إلــى	بعــض	املناطــق	
ــر	مــن	ســكانها	ىلع	الصيــد	 ــرت	أرزاق	النــاس	يف	ســقطرى،	والتــي	يعتمــد	الكثي ــًا،	وتأث مؤقت

والزراعــة.

https://reliefweb. .2018 مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســان. 14 ديســمرب .)Council on the humanitarian situation in Yemen
int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-12

 Yemen Comprehensive Humanitarian Operations:  ( اليمــن.  لشــعب  مســبوقة  غــري  إغاثــة  اليمــن:  يف  الشــاملة  اإلنســانية  العمليــات    )193
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-الســعودية الحكومــة   .2018 ينايــر   Unprecedented Relief to the People of Yemen(. 22

comprehensive-humanitarian-operations-ycho-unprecedented-relief-people-yemen

 Under-Secretary General 194(  وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مــارك لوـكـوك يرحــب باملســاعدات اليمنيــة. ) 
العربيــة  for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock, Welcomes Yemen Aid(. ســفارة اململكــة 
https://www.saudiembassy.net/news/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and- .2018 السعودية يف واشنطن. 14 فرباير

emergency-relief-coordinator-mark-lowcock

https://reliefweb.int/ .2018 منظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة. 23 مايــو .)Mekunu intensifies in Arabian Sea( .ميكونــو تتكثــف يف بحــر العــرب  )195
report/yemen/mekunu-intensifies-arabian-sea

196(  27 اليمــن: إعصــار ميكونــو - نـشـرة املعلومــات. )Yemen: Cyclone Mekunu - Information bulletin(. االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-cyclone-mekunu-information-bulletin.2018 مايــو   27 األحمــر.  والهــال 
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ــن	 ــفر	ع ــا	أس ــرة،)197)	م ــة	امله ــى	محافظ ــان	إل ــار	لب ــل	إعص ــرين	األول،	وص ــر	/	تش يف	أكتوب
مقتــل	ثالثــة	أشــخاص	وإصابــة	أكثــر	مــن	100	وتشــريد	نحــو	2,200	عائلــة،	وأضــرت	الفيضانــات	
الغزيــرة	بالبنــى	التحتيــة	وأغلقــت	الطريــق	الرئيســي	الــذي	يربــط	محافظــة	املهــرة	بمحافظــة	

حضرمــوت،	ممــا	أعــاق	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية.	

يف	15	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	أعلنــت	الحكومــة	املهــرة	منطقــة	منكوبــة.)198)	اســتجابت	
ــرى	 ــات	أخ ــة	ومنظم ــعودية	واإلماراتي ــة	الس ــات	الخيري ــدة	واملؤسس ــم	املتح ــات	األم منظم
بتقديــم	املســاعدات،	وبعــد	أســبوع،	أفــادت	تقاريــر	بعــودة	العائــالت	إلــى	منازلهــا	مــع	توقــف	
ســقوط	األمطــار،)199)	قبــل	أن	تبــدأ	مســتويات	امليــاه	يف	الوديــان	باالنحســار،	كمــا	أعلــن	رئيــس	
ــار	يف	 ــادة	اإلعم ــال	إلع ــار	ري ــص	2	ملي ــك	تخصي ــد	املل ــن	عب ــد،	معي ــي	الجدي ــوزراء	اليمن ال
املهــرة،)200)	إال	أن	مصــادر	محليــة	تــم	التواصــل	معهــا	نهايــة	عــام	2018	ذكــرت	أن	املحافظــة	ال	

ــزال	تعانــي	مــن	تضــرر	الطــرق،	وال	توجــد	عالمــات	تذكــر	ىلع	إعــادة	إعمــار. ت

https://reliefweb.int/sites/reliefweb. .2018 197(  "اليمن: إعصار لوبان تقرير عاجل رقم 1"، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسان. 15 أكتوبر
int/files/resources/yemen_Cyclone_Luban_flash_update_no1_15102018_Ar.pdf

 .)Yemeni government announces the province of "Mahra " disaster City( .الحكومــة اليمنيــة تعلــن عــن محافظــة "املـهـرة" انهــا كارثــة  )198
http://almasdaronline.com/article/yemeni-government-announces-the-province-of-mahra- .2018 أكتوبــر   15 اليــن.  املصــدر أون 

stricken-city-1

https://reliefweb.int/sites/reliefweb. .2018 199(  "اليمن: إعصار لوبان تقرير عاجل رقم 3". مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسان. 21 أكتوبر
int/files/resources/Cyclone%20update%203%20final%20Arabic.pdf

طارئــة  بصــورة  ريــال  مليــاري  الحكومــًة  خصصــت  هــادي،  منصــور  عبدربــه  الرئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  فخامــة  مــن  "بتوجيهــات  عبدامللــك،  معــن    )200
https://twitter.com/DrMaeenSaeed/  .2018 أكتوبــر   27 تويــرت.  مؤـخـراً".  املـهـرة  محافظــة  ضربــت  التــي  لبــان  املداريــة  العاصفــة  تداعيــات  ملواجهــة 

status/1056202518106202112

املهرة، يف أكتوبر: اضطر الكثيرون يف املحافظة الشرقية إلى إيجاد طرق بديلة بعد أن ضرب اإلعصار لوبان محافظة 
املهرة، مما تسبب يف أضرار واسعة النطاق واخرج الطرق عن الخدمة | تصوير: نبيل األوزري
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حقوق اإلنسان وجرائم الحرب

نظرة	عامة:	مزيد	من	التحقيقات،	مزيد	من	اإلفالت	من	العقاب

اســتمرت	الدالئــل	ىلع	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	وجرائــم	الحــرب	مــن	قبــل	جميــع	أطــراف	
ــراء	األمــم	 ــق	خب ــي.	يف	شــهر	أغســطس	/	آب،	نشــر	فري ــع	ىلع	التوال ــزاع	يف	عامــه	الراب الن
املتحــدة	الدولييــن	واإلقليمييــن	البارزيــن	تقريــره	األول	الــذي	ذكــر	فيــه	عــدم	وجــود	أي	دليــل	
يذكــر	ىلع	قيــام	أي	مــن	األطــراف	املتحاربــة	بأخــذ	تدابيــر	للحــد	مــن	الخســائر	يف	صفــوف	
املدنييــن.)201)	تــم	تعييــن	فريــق	الخبــراء	هــذا	عــام	2017	مــن	قبــل	مجلــس	حقــوق	اإلنســان	
التابــع	لألمــم	املتحــدة،	وكان	أول	آليــة	مســتقلة	ومفوضــة	دوليــًا	مــن	األمــم	املتحــدة	للتحقيق	
يف	حقــوق	اإلنســان	وجرائــم	الحــرب	يف	اليمــن،	وقــد	ُكلِّــف	بتوثيــق	مختلــف	االنتهــاكات	التــي	
قامــت	بهــا	جميــع	األطــراف،	مثــل	اســتهداف	املدنييــن،	وتجنيــد	األطفــال،	واالختفــاء	القســري،	

وتعذيــب	الســجناء.

يف	نهايــة	عــام	2018،	واصلــت	جميــع	األطــراف	التمتــع	بحالــة	مــن	اإلفــالت	مــن	العقــاب.	ىلع	
ــاك	أي	مؤشــر	ىلع	أن	 ــن	هن ــم	يك ــراء،	ل ــق	الخب ــا	فري ــي	توصــل	إليه ــج	الت ــن	النتائ ــم	م الرغ
خشــية	الجنــاة	مــن	املحاســبة،	باســتثناء	مــا	قــد	يلحــق	بســمعتهم.	للعقوبــات	الدوليــة	وحظر	
الســفر	تأثيــر	ضئيــل	ىلع	جماعــة	محليــة	الجــذور	مثــل	الحوثييــن،	والتــي	ليــس	لهــا	روابــط	
تجمعهــا	مــع	العالــم	خــارج	اليمــن،	تمــر	بالقنــوات	التــي	تشــملها	قــرارات	العقوبــة.	ويف	األثنــاء،	
مــا	تــزال	عقوبــات	مجلــس	األمــن	غيــر	محتملــة	بالنســبة	للتحالــف	بقيــادة	الســعودية،	نظــرًا	
للدعــم	املباشــر	الــذي	يحظــى	بــه	التحالــف	مــن	قبــل	عضــوي	املجلــس	الدائميــن	أي	الواليــات	

املتحــدة	وبريطانيــا.

ــف	العســكري	 ــدول	األعضــاء	يف	التحال ســعيًا	لتجنــب	املزيــد	مــن	ضــرر	الســمعة،	ضغطــت	ال
بقيــادة	الســعودية	ىلع	مؤسســات	األمــم	املتحــدة	عــام	2018،	بمــا	يف	ذلــك	مجلــس	األمــن.	
ــع	 ــوق	اإلنســان	التاب ــس	حق ــف	يف	مجل ــا	التحال ــي	يبذله ــط	الت ــود	الضغ ــد	فشــلت	جه وق
ــة	 ــد	والي ــس	ىلع	تجدي ــا	صــوت	أعضــاء	املجل ــول	عندم ــم	املتحــدة	يف	ســبتمبر	/	أيل لألم
ــادرة	يف	 ــام	املب ــمبورغ	زم ــدا	ولوكس ــكا	وإيرلن ــدا	وبلجي ــدا	وهولن ــذت	كن ــراء.	أخ ــق	الخب فري
الدفــع	نحــو	تجديــد	واليــة	الفريــق،	وتجــدر	اإلشــارة	إلــى	أن	بريطانيــا،	التــي	لــم	تدعــم	إنشــاء	
الفريــق	عــام	2017،	صوتــت	لصالــح	تجديــد	واليتــه.	وقــال	معارضــو	التجديــد	أن	فريــق	الخبــراء	
يفتقــر	إلــى	التــوازن،	ففــي	حيــن	جــاء	التقريــر	األول	للفريــق	محايــدًا	يف	معظمــه،	إال	أنــه	لــم	
يكــن	شــاماًل	خاصــة	يف	توثيقــه	النتهــاكات	الحوثييــن	–	ىلع	ســبيل	املثــال	لــم	يشــر	قطعيــًا	
ــخ	 ــا	بالصواري ــة	وهجماته ــة	يف	املناطــق	املدني ــام	األرضي ــن	األلغ ــوات	الحوثيي الســتخدام	ق
الباليســتية	العشــوائية.	وجادلــت	الــدول	املؤيــدة	للتجديــد	بــأن	الفريــق	بحاجــة	إلــى	مزيــد	مــن	

الوقــت	للتحقيــق	يف	االنتهــاكات	بشــكل	شــامل.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/ .201(  فريــق الـخـرباء البارزيــن يف اليمــن. مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان
Index.aspx
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تقارير	حقوق	اإلنسان	الصادرة	عام	2018

تقارير	األمم	املتحدة

وثــق	فريــق	خبــراء	األمــم	املتحــدة	املعنــي	باليمــن،	الــذي	يعمــل	بموجــب	لجنــة	العقوبــات	
ــاني	 ــون	اإلنس ــاق	للقان ــعة	النط ــاكات	واس ــرار	2140،	انته ــق	الق ــن	وف ــة	ىلع	اليم املفروض
الدولــي	وقانــون	حقــوق	اإلنســان	مــن	جانــب	جميــع	األطــراف	املتحاربــة،	يف	تقريــر	أصــدره	
ــي	 ــود	الت ــة	إن	القي ــت	اللجن ــن	أخطــر	االتهامــات،	قال ــي،)202)	ومــن	بي ــون	الثان ــر	/	كان يف	يناي
فرضتهــا	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	ىلع	الــواردات	التجاريــة	واإلنســانية	املتجهــة	إلــى	
املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	تعــد	بمثابــة	اســتخدام	لخطــر	التجويــع	الجماعــي	

كســالح.

يف	يوليــو	/	تمــوز	2018،	أصــدر	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	رســميًا	التقريــر	الســنوي	حــول	
األطفــال	والنــزاع	املســلح	والــذي	يضــم	كل	عــام	قائمة	بأســماء	األطــراف	املنخرطــة	يف	نزاعات	
ــم،)203)  ــع	أنحــاء	العال ــكاب	انتهــاكات	جســيمة	ضــد	حقــوق	األطفــال	يف	جمي واملتهمــة	بارت

وغالبــًا	مــا	يشــار	إليهــا	ب"قائمــة	العــار"	أو	"قائمــة	قتلــة	األطفــال".	

فيمــا	يتعلــق	بالحــرب	اليمنيــة،	وضــع	التقريــر	يف	قائمتــه	لقتلــة	األطفــال	)قــوات	الحوثييــن	
وتنظيــم	القاعــدة	والجماعــات	املســلحة	املواليــة	للحكومــة	وقــوات	الحــزام	األمنــي	املدعومــة	
ــذه	هــي	 ــادة	الســعودية(،	وه ــف	العســكري	بقي ــة	والتحال ــوات	املســلحة	اليمني ــًا	والق إماراتي
الســنة	الثالثــة	التــي	يتــم	فيهــا	وضــع	هــؤالء	الفاعليــن	يف	هــذه	القائمــة.	وىلع	الرغــم	مــن	
حــذف	اســم	التحالــف	مــن	تقريــر	عــام	2016	بعــد	أن	هــّددت	الســعودية	بســحب	مئــات	مالييــن	
الــدوالرات	مــن	أمــوال	مســاعدات	األمــم	املتحــدة،)204)	فقــد	تــم	إدراج	اســم	التحالــف	والحكومــة	
اليمنيــة	يف	ملحــق	خــاص	باملخالفيــن	الذيــن	أعلنــوا	عــن	"اتخــاذ	تدابيــر	تهــدف	إلى	تحســين	

حمايــة	األطفــال"	يف	تقريــر	هــذا	العــام،	ويف	تقريــر	العــام	املاضــي.

ــد	 ــذي	وج ــره	األول	ال ــن	تقري ــدة	البارزي ــم	املتح ــراء	األم ــق	خب ــر	فري ــطس	/	آب،	نش يف	أغس
ــى	 ــق	إل ــدم	الفري ــا	ق ــم	حــرب	ىلع	األرجــح،	كم ــت	جرائ ــة	ارتكب ــع	األطــراف	املتحارب أن	جمي
ــراد	 ــماء	األف ــرية	تشــمل	أس ــة	س ــوق	اإلنســان	قائم ــدة	لحق ــم	املتح ــوض	الســامي	لألم املف

ــان. ــوق	اإلنس ــون	حق ــي	وقان ــاني	الدول ــون	اإلنس ــم	للقان ــتبه	يف	انتهاكه ــن	يش الذي

ــتعراض	 ــة	لالس ــات	حقوقي ــه	منظم ــترك	قدمت ــر	مش ــاد	تقري ــرين	األول،	أف ــر	/	تش يف	أكتوب
ــوات	 ــاكات	ق ــدة	أن	انته ــم	املتح ــع	لألم ــان	التاب ــوق	اإلنس ــس	حق ــامل	يف	مجل ــدوري	الش ال
األمــن	والفاعليــن	غيــر	الرســميين،)205)	مســتمرة	يف	االرتفــاع	منــذ	االســتعراض	الــدوري	الســابق	

ــاب. ــن	العق ــالت	م ــع	باإلف ــام	2014،	ومســتمرة	أيضــا	بالتمت يف	ع

202(  "رسالة مؤرخة 26 كانون/ يناير 2018 موجهة إىل رئيس مجلس األمن من فريق الخرباء املعني باليمن واملكلف بموجب قرار 2342 )2017(". األمم املتحدة 
https://undocs.org/ar/S/2018/594 .2018 مجلس األمن. 26 يناير

 https://undocs.org/ar/A/72/865 .2018 203(  "األطفال والنزاع املسلح". األمم املتحدة مجلس األمن. 16 مايو

 Saudi Arabia Dropped( بالضغــط.  يستشــهد  املتحــدة  االمــم  املؤذيــن؛  األطفــال  أولئــك  قائمــة  مــن  الســعودية  العربيــة  اململكــة  إســقاط  تــم    )204
https://www.npr.org/sections/  .2018 يوليــو   9 أر.  بــي  ان   .)From List Of Those Harming Children; U.N. Cites Pressure

parallels/2016/06/09/481426821/saudis-dropped-from-list-of-those-harming-children-u-n-cites-pressure

http://mwatana.org/upr- .2018 205(  "تقريــر مقــدم إىل األمــم املتحــدة بشــأن االســتعراض الــدوري الشــامل لليمــن". مواطنــة لحقــوق اإلنســان. 23 أكتوبــر
/of-yemen
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تحقيقات	املنظمات	ووسائل	اإلعالم

ــة	أسوشــيتد	بــرس	 نشــرت	منظمــة	العفــو	الدوليــة	ومنظمــة	هيومــن	رايتــس	ووتــش	ووكال
ــول	 ــر	ح ــات	وتقاري ــا،	تحقيق ــز	وغيره ــورك	تايم ــة	نيوي ــان	وصحيف ــوق	اإلنس ــة	لحق ومواطن

ــن: ــزاع	اليم ــوق	اإلنســان	يف	ن ــي	وحق ــون	اإلنســاني	الدول ــاكات	القان انته

ــلطات	 • ــت	س ــدة	تح ــع	املتزاي ــة	القم ــن	حمل ــة	ع ــو	الدولي ــر	العف ــان:	تقري ــل	/	نيس أبري
الحوثييــن.	)206)

تقريــر	هيومــن	رايتــس	ووتــش	حــول	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	ضــد	املهاجريــن	وطالبي	 •
اللجــوء	مــن	القــرن	األفريقــي	يف	مركــز	احتجــاز	يف	عــدن؛)207)

ــاة	املدنييــن	للخطــر	يف	 • ــر	منظمــة	العفــو	الدوليــة	عــن	تعريــض	حي ــو:	تقري ــار	/	ماي أي
ــدة؛)208) الحدي

حزيــران	/	يونيــو:	تقريــر	منظمــة	العفــو	عــن	العقبــات	التــي	تعتــرض	تقديــم	املســاعدات	 •
اإلنسانية؛)209)

ــداءات	الجنســية	يف	الســجون	 • ــرس	حــول	االعت ــق	أسوشــيتد	ب ــران:	تحقي ــو	/	حزي يوني
ــارات؛)210) ــي	تســيطر	عليهــا	اإلم الت

يوليو	/	تموز:	تقرير	العفو	الدولية	عن	االختفاء	القسري	يف	جنوب	اليمن؛)211) •

أغســطس	/	آب:	تقريــر	هيومــن	رايتــس	ووتــش	حــول	إخفاقــات	فريــق	تقييــم	الحــوادث	 •
املشــتركة،	وهــي	هيئــة	أنشــأها	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	للتحقيــق	يف	

حــوادث	الحــرب	يف	اليمــن؛)212)

ــي	 • ــاز	يف	املناطــق	الت ــش	حــول	االحتج ــس	ووت ــن	رايت ــر	هيوم ــول:	تقري ســبتمبر	/	أيل
ــون؛)213) ــا	الحوثي ــيطر	عليه يس

نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي:	تقريــر	منظمــة	مواطنــة	عــن	االنتهــاكات	املرتكبــة	ضــد	التــراث	 •
الثقايف؛)214)

206(  راجــح، راويــة، "اـمـرأة يمنيــة شــابة تواجــه حكــم اإلعــدام وتعــاين مــن قســوة "الـحـرب النفســية" للحوثيــن ضــد املعارضــن". منظمــة العفــو الدوليــة. 13 أبريــل 
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/04/young-yemeni-woman-on-death-row-suffers-the-wrath-of-the-  .2018

/huthis-psychological-war-on-opponents

https://www.hrw.org/ar/  .2018 أبريــل   17 واتــش.  رايتــس  هيومــن  االحتجــاز".  رهــن  أفارقــة  مهاجريــن  واغتصــاب  تعذيــب  "اليمــن:    )207
news/2018/04/17/317017

https://www.amnesty. .2018 208(  "اليمن: هجوم جديد شرس يتسبب يف نزوح عشرات اآلالف من املدنين من الحديدة". منظمة العفو الدولية. 17 مايو
/org/ar/latest/news/2018/05/yemen-fierce-new-offensive-displaces-tens-of-thousands-of-civilians-from-hodeidah

209(  " اليمــن: تضييــق الخنــاق: عراقيــل التحالــف والحوثيــن ُتفاقــم املعانــاة الناجمــة عــن األزمــة اإلنســانية يف اليمــن". منظمــة العفــو الدوليــة. 22 يونيــو 2018.  
/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/8505/2018/ar

 Detainees held without charges decry Emiratis’( .ميشــيل، ماجــي. معتقلــن محتجــزون دون توجيــه تهــم إىل انتـهـاكات الجنــي لإلماراتيــن  )210
https://www.apnews.com/7994b4508e9c4a5eaf8a1cca9f20322f .2018 21 يونيــو  ـبـرس.  sexual abuses(.  اسوشــيتد 

211(  " اليمــن: اللــه وحــده أعلــم إذا كان عــى قيــد الحيــاة": االختـفـاء القســري واالنتـهـاكات املرتبطــة باالحتجــاز يف جنــوب اليمــن". 22 يوليــو 2018، منظمــة العفــو 
/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/8682/2018/ar الدوليــة، 

https://www.hrw.org/ar/report/2018/08/24/327528 .2018 212(  "التخفي خلف مسمى التحالف".هيومن رايتس واتش. 24 أغسطس

https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/25/322803 .2018 213(  "اليمن: الحوثيون يحتجزون رهائن". هيومن رايتس واتش. 25 سبتمرب

/http://mwatana.org/yemens-cultural-property  .2018 214(  "تجريف التاريخ".  مواطنة لحقوق اإلنسان. 15 نوفمرب



 2018 السنوي  اليمن  تقرير  لدودون:  وأصدقاء  دبلوماسية،  جوع،   

85

ديســمبر	/	كانــون	األول:	تحقيــق	لنيويــورك	تايمــز	حــول	هجــوم	التحالــف	ىلع	الصياديــن	 •
يف	البحــر	األحمــر؛)215)

ديســمبر	/	كانــون	األول:	تحقيــق	ألسوشــيتد	بــرس	حــول	ســوء	املعاملــة	يف	الســجون	 •
التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون؛)216)

ديسمبر	/	كانون	األول:	تقرير	أسوشيتد	برس	عن	تجنيد	الحوثيين	لألطفال.)217) •

نظرة	عامة	ىلع	االنتهاكات

استخفاف	بحياة	املدنيين

يف	تحقيــق	جديــد،	قــّدر	مشــروع	بيانــات	مواقــع	وأحــداث	النزاعــات	املســلحة	)ACLED(	يف	
ديســمبر	/	كانــون	األول	2018	أن	أكثــر	مــن	60,000	شــخص	ُقتلــوا	يف	حــرب	اليمــن	منــذ	عــام	
ــي	10,000  ــغ	حوال ــدة	البال ــم	املتح ــر	األم ــن	تقدي ــر	م ــم	أىلع	بكثي ــط.)218)	وكان	الرق 2016	فق

حالــة	وفــاة،	وهــو	رقــم	لــم	يتغيــر	بشــكل	كبيــر	منــذ	أغســطس	/	آب	2016.

يف	حيــن	أن	عــدد	وفيــات	املدنييــن	لــم	يكــن	واضحــًا،	وفقــًا	لألمــم	املتحــدة،	فــأن	غالبيــة	
ــف	 ــوات	التحال ــة	لق ــارات	الجوي ــن	الغ ــت	ع ــن	نجم ــوف	املدنيي ــة	يف	صف ــات	املوثق اإلصاب
ــف	 ــة	للتحال ــارة	جوي ــام	2018	غ ــداث	ع ــرز	أح ــن	أب ــن	بي ــعودية.)219)	وكان	م ــوده	الس ــذي	تق ال
ــل	44  ــن	مقت ــفرت	ع ــدة	أس ــة	صع ــية	يف	محافظ ــة	مدرس ــطس	/	آب	ىلع	حافل يف	أغس
ــا	 ــارة	بأنه ــة	الغ ــعودية	يف	البداي ــت	الس ــة.	وصف ــة	دولي ــادث	بإدان ــل	الح ــد	قوب ــاًل.	وق طف
"عمــل	عســكري	مشــروع"	اســتهدف	قــادة	حوثييــن،	لكنهــا	غيــرت	موقفهــا	يف	وقــت	الحــق	
تحــت	ضغــط	مــن	وزارة	الدفــاع	األمريكيــة.	وتعرضــت	الحكومــة	األمريكيــة	ملزيــد	مــن	التدقيــق	
ــط	 ــادة	الضغ ــر	"زي ــن	)انظ ــة	يف	اليم ــارات	الجوي ــاعدة	الغ ــا	يف	مس ــال	توّرطه ــي	حي الداخل
الداخلــي	ىلع	دور	الواليــات	املتحــدة	يف	اليمــن"(.	وللمــرة	األولــى	منــذ	بــدء	تدخلــه	يف	اليمن،	
أعــرب	التحالــف	عــن	أســفه،	ووعــد	بتعويضــات	للضحايــا	وتعّهــد	بمحاســبة	املســؤولين	عــن	
الحــادث.	ولكــن،	وحتــى	كتابــة	هــذه	الســطور،	لــم	تكــن	هنــاك	مؤشــرات	ىلع	تلقــي	الضحايــا	

ــف	للمحاســبة. ــة	تعويضــات	أو	خضــوع	أي	مــن	مســؤولي	قــوات	التحال أي

ويف	غضــون	ذلــك،	اســتمرت	قــوات	الحوثييــن	يف	تعريــض	حيــاة	املدنييــن	للخطــر	يف	عــام	
ــي	 ــيما	يف	محافظت ــكان،	وال	س ــة	بالس ــق	مأهول ــوائية	ىلع	مناط ــات	عش ــر	هجم 2018	عب
ــة	التــي	زرعهــا	 ــداد	ســاحل	البحــر	األحمــر،	تســببت	األلغــام	األرضي ــدة.	وىلع	امت تعــز	والحدي

https://www.nytimes.com/ .2018 215(  والش، ديكان "املوت يف بِحار اليمن: صّيادون تحت القصف يف الحرب السعودية". نيويورك تايمز. 17 ديسمرب
ar/2018/12/17/world/middleeast/18yemen-arabic.html

 Ex-inmates: Torture rife in prisons run by( .ميشــيل، ماجي. الســجناء الســابقن: التعذيب منتشــر يف الســجون التي يديرها املتمردون اليمنيون  )216
https://www.apnews.com/e32442a4c8c24acd9d362c433d5cd10e .2018 أسوشيتد برس. 7 ديسمرب .)Yemen rebels

 Children as young as 10 fight, kill and die( .ميشــيل، ماجــي. أطفــال ال تتجــاوز أعمارهــم 10 ســنوات يقاتلــون ويقتلــون ويموتــون يف ـحـرب اليمــن  )217
https://www.seattletimes.com/nation-world/nation/children-as-young-as-10- .2018 ســياتل تايمــز. 19 ديســمرب .)in Yemen's war

/fight-kill-and-die-in-yemens-war

 Press Release: Yemen War death toll now exceeds( .البيانــات ألًفــا وفًقــا ألحــدث   60 اليمــن حتــى اآلن  القتــى يف  بيــان صحفــي صاعــد: عــدد    )218
https://www.acleddata.com/2018/12/11/press-release-yemen- .2018 60,000 ·(. أكلــد. 11 ديســمرب according to latest ACLED data

/war-death-toll-now-exceeds-60000-according-to-latest-acled-data

 Situation of human rights in Yemen, including violations( .2014 حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن، بمــا يف ذلــك االنتـهـاكات منــذ ســبتمرب  )219
https://documents-dds-ny.un.org/doc/ .2018 األمــم املتحــدة مجلــس حقــوق اإلنســان. 17 أغســطس .)and abuses since September 2014

UNDOC/GEN/G18/252/79/PDF/G1825279.pdf?OpenElement
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ــن	 ــن	م ــن	املدنيي ــوات	الحوثيي ــن	منعــت	ق ــن،	يف	حي ــة	مدنيي ــل	وإصاب ــون	يف	مقت الحوثي
الفــرار	مــن	املنطقــة	وقامــت	بتجنيــد	املقاتليــن	بالقــوة،	بمــن	فيهــم	األطفــال	الُقّصــر،	وفقــًا	
ملنظمــة	العفــو	الدوليــة.)220)	ويف	مناســبات	مختلفــة،	تســببت	قــوات	الحوثييــن	أيضــًا	باختفــاء	
املدنييــن	غيــر	املتعاونيــن	معهــا،	مثــاًل	أولئــك	الذيــن	حاولــوا	منــع	املقاتليــن	الحوثييــن	مــن	

التمركــز	يف	منازلهــم	بالحديــدة،	وفقــًا	لســكان	تحدثــوا	إلــى	مركــز	صنعــاء.

عرقلة	اإلمدادات	اإلنسانية

يف	جانــب	آخــر،	انتقــدت	منظمــات	حقــوق	اإلنســان	الدوليــة	واألمــم	املتحــدة	بشــدة	العقبــات	
والتأخيــرات	يف	اســتيراد	املــواد	الغذائيــة	واملســاعدات	اإلنســانية	التــي	تســبب	بهــا	التحالــف	
العســكري	بقيــادة	الســعودية،	وقالــت	منظمــة	العفــو	الدوليــة	أن	ذلــك	قــد	يرقــى	إلــى	عقــاب	
جماعــي،	وهــي	جريمــة	حــرب،	يف	تقريــر	صــدر	عــن	املنظمــة	يف	يونيــو	/	حزيــران،	عاكســًا	
ــا	 ــدة.)221)()222)	كم ــم	املتح ــراء	األم ــق	خب ــابق	فري ــت	س ــا	يف	وق ــرب	عنه ــي	أع ــاوف	الت املخ
اتهمــت	منظمــة	العفــو	الدوليــة	ســلطات	الحوثييــن	بعرقلــة	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية	
ــذاء	 ــج	الغ ــر	برنام ــد	مدي ــة	لســيطرتها،	ويف	ديســمبر/كانون	األول	أك ــى	املناطــق	الخاضع إل
ــا	 ــالة	وجه ــانية	يف	رس ــاعدات	اإلنس ــعة	للمس ــرقة	واس ــاالت	س ــود	ح ــميا	وج ــي	رس العامل

لجماعــة	الحوثييــن	)انظــر	أعــاله	"عرقلــة	اإلمــدادات	اإلنســانية"(.

انتهاكات	حقوق	اإلنسان

وثقــت	نقابــة	الصحفييــن	اليمنييــن	226	انتهــاك	لحريــة	الصحافــة	يف	عــام	2018.)223)	ويف	يونيــو	
/	حزيــران،	أفــاد	الصحفــي	اليمنــي	نبيــل	ســبيع	أن	زميلــه	أنــور	الركــن	تــويف	بعــد	يــوم	واحــد	من	
إطــالق	ســراحه	مــن	الســجن،	حيــث	تــم	تعذيبــه	ملــدة	عــام	مــن	قبــل	قــوات	الحوثييــن،	وحرمانــه	
مــن	الطعــام	والعــالج	كعقوبــة	أودت	بحياتــه.	يف	أوائــل	شــهر	يوليــو	/	تمــوز،	تــم	اعتقــال	العديــد	

مــن	الصحفييــن	أو	اختطافهــم	مــن	قبــل	قــوات	مختلفــة	يف	جميــع	أنحــاء	اليمــن.	

ــن	 ــر	صحيفــة	عــدن	الغــد،	فتحــي	ب ــن	رئيــس	تحري ــوات	األم ــت	ق ــة	عــدن،	اعتقل يف	مدين
ــن	 ــة	الصحفيي ــت	نقاب ــه،	أعلن ــت	نفس ــاعات.)224)	ويف	الوق ــد	س ــراحه	بع ــت	س ــزرق،	وأطلق ل
اليمنييــن	اختطــاف	قــوات	الحوثييــن	لعبدالســالم	الدعيــس،	الــذي	كان	يعمــل	لصالــح	وكالــة	
ســبأ	لألنبــاء	يف	صنعــاء.)225)	وقــد	قــال	الدعيــس	ملركــز	صنعــاء	بــأن	حالتــه	الصحيــة	تدهــورت	
ــؤولي	 ــة	ملس ــغ	طائل ــع	مبال ــرت	ىلع	دف ــرته	ُأجب ــجنه،	و	أن	أس ــابيع	ىلع	س ــرور	أس ــد	م بع
الحوثييــن	القائميــن	ىلع	الســجن	مقابــل	إطــالق	ســراحه.	وقــد	غــادر	الدعيــس	الحقــًا	إلــى	

https://www.amnesty. .2018 220(  "اليمن: هجوم جديد شرس يتسبب يف نزوح عشرات اآلالف من املدنين من الحديدة". منظمة العفو الدولية. 17 مايو
/org/ar/latest/news/2018/05/yemen-fierce-new-offensive-displaces-tes-of-thousands-of-civilians-from-hodeidah

221(  " اليمــن: تضييــق الخنــاق: عراقيــل التحالــف والحوثيــن ُتفاقــم املعانــاة الناجمــة عــن األزمــة اإلنســانية يف اليمــن". منظمــة العفــو الدوليــة. 22 يونيــو 2018. 
/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/8505/2018/ar

222(  "رسالة مؤرخة 26 كانون/ يناير 2018 موجهة إىل رئيس مجلس األمن من فريق الخرباء املعني باليمن واملكلف بموجب قرار 2342 )2017(". األمم املتحدة 
https://undocs.org/ar/S/2018/594 .2018 مجلس األمن. 26 يناير

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1192187527599896&   .2019 ينايــر   1 ـبـوك.  فيــس  اليمنيــن.  الصحفيــن  نقابــة    )223
id=542893015862687&__tn__=K-R

http://adengad.net/news/325256/#ixzz5K5Tvp0MX .2018 224(  "قوة أمنية تعتقل رئيس تحرير صحيفة ". عدن الغد. 2 يوليو

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1054843684667615&    .2019 ينايــر   1 ـبـوك.  فيــس  اليمنيــن.  الصحفيــن  نقابــة    )225
id=542893015862687
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ــبتمبر	 ــك،	يف	س ــون	ذل ــي.	يف	غض ــل	صح ــادة	تأهي ــة	إع ــا	بعملي ــر	حالي ــث	يم ــرة	حي القاه
ــالث	 ــن	ث ــر	م ــذ	أكث ــو	مســجونين	من ــن،	الزال ــن	10	صحفيي ــت	ســلطات	الحوثيي ــول،	أحال /	أيل

ــق. ــاء	للتحقي ــب	املدعــي	العــام	يف	صنع ــى	مكت ســنوات،	إل

ووثقــت	تقاريــر	جديــدة	االعتقــاالت	التعســفية	وســوء	معاملــة	الســجناء	طــوال	عام	2018،	ســواء	
مــن	قبــل	ســلطات	وجماعــات	حوثيــة	أو	تلــك	املنتســبة	إلــى	الحكومــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا.	
ألقــت	التحقيقــات	الضــوء	ىلع	حــاالت	االختفــاء	القســري	التــي	يرتكبهــا	جنــود	يف	القــوات	
املســلحة	اإلماراتيــة،	باإلضافــة	ألشــكال	مختلفــة	مــن	التعذيــب	وســوء	املعاملــة	يف	الســجون	
التــي	تســيطر	عليهــا	اإلمــارات	أو	حلفاؤهــا	املحليــون.	يف	مايــو	/	أيــار،	طلبــت	حكومــة	الرئيس	
هــادي	رســميًا	مــن	اإلمــارات	كشــف	مصيــر	12	معتقــاًل	يف	أعقــاب	احتجاجــات	عامــة	قادتهــا	
أمهــات	املعتقليــن.	يف	أواخــر	يونيــو	/	حزيــران	وأوائــل	يوليــو	/	تمــوز،	أطلــق	ســراح	أكثــر	مــن	
80	معتقــاًل	مــن	الســجون	التــي	تديرهــا	قــوات	مدعومــة	إماراتيــًا	يف	عــدن.)226)	ثــم	صــرح	نائــب	
وزيــر	الداخليــة	اليمنــي	اللــواء	علــي	لخشــع	بــأن	جميــع	مراكــز	االحتجــاز	أصبحــت	تحت	ســيطرة	
ــة	أسوشــيتد	بــرس	دون	 الحكومــة.	ومــع	ذلــك،	نفــى	ذلــك	مســؤولون	أمنيــون	قابلتهــم	وكال

الكشــف	عــن	هوياتهــم.)227)

وقــد	جمعــت	التحقيقــات	التــي	أجرتهــا	منظمــات	حقــوق	اإلنســان	أدلــة	أخــرى	ىلع	حــاالت	
االختفــاء	القســري	والتعذيــب	وســوء	املعاملــة	واإلعــدام	بعــد	محاكمــات	وهميــة	تحــت	إشــراف	
ــر	يف	 ــر	ُنش ــة	يف	تقري ــو	الدولي ــة	العف ــت	منظم ــام	2018.	وخلص ــن	يف	ع ــلطات	الحوثيي س
أبريــل	/	نيســان	إلــى	أن	هــذه	االنتهــاكات	قــد	ترقــى	إلــى	جرائــم	حــرب	نظــرًا	لوقوعهــا	يف	

ســياق	نــزاع	مســلح.)228)

كمــا	صعــد	قــادة	الحوثــي	مــن	خطاباتهــم	وعدائيتهــم	ضــد	األقليــات	الدينيــة	يف	عــام	2018،	
خاصــًة	تلــك	املعتنقــة	للديانــة	البهائيــة.	يف	خطبــة	متلفــزة	ُبثــت	يف	شــهر	مــارس	/	آذار،	
اتهــم	زعيــم	الحوثييــن	عبــد	امللــك	الحوثــي	البهائييــن	بشــن	حــرب	ىلع	اإلســالم	بمســاعدة	
إســرائيل.)229)	وقــال	أيضــًا	إن	األقليــات	األخــرى	–	األحمدييــن،	واملســيحيين،	فضــاًل	عــن	امللحدين	
–	يشــكلون	تهديــدًا	ملســلمي	اليمــن.	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	حكمــت	محكمــة	جنائيــة	
خاصــة	يف	صنعــاء	ىلع	حامــد	بــن	حيــدرة	باإلعــدام،	وهــو	زعيــم	بــارز	يف	طائفــة	البهائييــن.	
ــول،	فتحــت	 ــه	جاســوس	إســرائيلي.	يف	ســبتمبر	/	أيل ــن	بأن ــه	ســلطات	الحوثيي ــد	اتهمت وق
ســلطات	الحوثييــن	إجــراءات	جنائيــة	ضــد	24	فــردًا،)230)	معظمهــم	مــن	أتبــاع	الديانــة	البهائيــة،	
مــن	بينهــم	ثمانيــة	نســاء	وقاصــر.	وشــملت	التهــم	الــردة	الدينيــة	والتجســس،	وهــذه	األخيــرة	

عقوبتهــا	اإلعــدام.

ويف	6	أكتوبــر	واأليــام	التاليــة	لــه	قــام	الحوثيــون	باعتقــال	وضــرب	عشــرات	الشــباب	والشــابات	
خاصــة	مــن	طــالب	جامعــة	صنعــاء،	بتهمــة	التحريــض	ىلع	الخــروج	ضــد	الحوثييــن	فيمــا	عرف	
بـ"ثــورة	الجيــاع"	وهــي	مظاهــرات	خرجــت	أيضــا	يف	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	املعتــرف	بهــا	

 Yemen demands Emirates shut down( .الـحـاج، أحمــد، ماجــي ميشــيل. اليمــن تطالــب ـطـريان اإلمــارات بإغــاق الســجون حيــث تنتشــر االنتـهـاكات  )226
https://www.apnews.com/aef556abb5d245daaab75ba6f85e9184.2019 أسوشــيتد ـبـرس. 9 يوليــو .)prisons where abuses rife

227(  املرجع نفسه

228(  راجــح، راويــة، "اـمـرأة يمنيــة شــابة تواجــه حكــم اإلعــدام وتعــاين مــن قســوة "الـحـرب النفســية" للحوثيــن ضــد املعارضــن". منظمــة العفــو الدوليــة. 13 أبريــل 
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/04/young-yemeni-woman-on-death-row-suffers-the-wrath-of-the-  .2018

/huthis-psychological-war-on-opponents

https://almasirah.net/gallery/ .2018 229(  " كلمة الســيد عبدامللك بدرالدين الحويث يف جمعة رجب ذكرى دخول اليمنين اإلســام". املســرية. 23 فرباير
preview.php?file_id=13944

https://www.ohchr. .2018 230(  "اليمن: خرباء األمم املتحدة يدعون إىل اإلفراج الفوري عن البهائين". مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان. 10 أكتوبر
org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23704&LangID=A
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دوليــا،	نتيجــة	تدهــور	ســعر	العملــة،	وارتفــاع	أســعار	املــواد	األساســية	بشــكل	غيــر	مســبوق.	
ــه	 ــجونهم	دون	توجي ــل	يف	س ــرعبي	املعتق ــي	الش ــط	عل ــا	الناش ــون	يومه ــر	الحوثي وأظه
تهمــة	واضحــة	لــه،	يف	مقطــع	فيديــو	وهــو	يتحــدث	عــن	مؤامــرة	للتحالــف	ضــد	الحوثييــن	
بــرروا	بهــا	قمــع	املظاهــرات	بصنعــاء،	وكان	مــن	الواضــح	أن	الشــرعبي	الــذي	أفــرج	عنــه	الحقــا	

قــد	تعــرض	للتعنيــف	أكثــر	مــن	مــرة	أثنــاء	تســجيل	الفيديــو.
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مأرب، يف أكتوبر: مزارعون يزرعون البطاطا يف بداية املوسم الزراعي. وقد واجهوا تحدي يف عملهم من خالل ارتفاع 
أسعار البذور واألسمدة وكذلك نقص وقود الديزل | تصوير: علي عويضة

اليمن والعالم

نظرة	عامة:	زيادة	االنخراط	العاملي	يف	اليمن

ــادة	التدخــل	 ــى	قي ــة	إل ــى	عــام	2018،	فباإلضاف ــة	يف	اليمــن	حت تكثفــت	املشــاركة	اإلقليمي
العســكري	للتحالــف	يف	اليمــن،	اتخــذت	الســعودية	واإلمــارات	خطــوات	إضافيــة	لتأميــن	مواقــع	
ــك	ىلع	 ــز	الرئيســي	ألجــل	ذل ــالد.	وكان	التركي ــق	بمســتقبل	الب ــا	يتعل ــا	فيم أطــول	أجــاًل	له
امليــاه	الســاحلية	لليمــن،	والتــي	يبــدو	أنهــا	جــزء	مــن	اســتراتيجية	إقليميــة	أوســع	لترســيخ	

الســيطرة	ىلع	طــرق	الشــحن	يف	البحــر	األحمــر	والبحــر	العربــي	وخليــج	عــدن.	

عــام	2018،	أعلنــت	وســائل	إعــالم	ســعودية	عــن	خطــط	لعقــد	معاهــدة	البحــر	األحمــر	بيــن	
ــة	عليــه،	يف	حيــن	اســتمرت	اإلمــارات	بترســيخ	ســيطرتها	 ــدول	األفريقيــة	والعربيــة	املطل ال
ىلع	مرافــق	املوانــئ	يف	ســواحل	اليمــن	الجنوبيــة	والغربيــة	مــن	خــالل	إنشــاء	كيانــات	شــبه	
عســكرية	محليــة	تعمــل	بالوكالــة.	يف	هــذا	الســياق،	ســيكون	طــرد	قــوات	الحوثــي	مــن	مينــاء	

الحديــدة	خطــوة	كبيــرة	نحــو	فــرض	الهيمنــة	يف	البحــر	األحمــر.

ــاء	 ــن	خــالل	بن ــرة	الشــرقية	م ــا	يف	محافظــة	امله ــت	الســعودية	توســيع	نفوذه ــا	حاول كم
قاعــدة	عســكرية	جديــدة	لهــا	هنــاك،	والتــي	يشــتبه	يف	أنهــا	كانــت	مقدمــة	ملــد	خطــوط	
ــر	جيوسياســي	مــع	ســلطنة	عمــان،	والتــي	 ــك	بتوت ــر	املنطقــة،	وقــد	تســبب	ذل أنابيــب	عب
تعتبــر	املهــرة	جــزءًا	مــن	دائــرة	نفوذهــا،	وســاهمت	بدعــم	االحتجاجــات	املحليــة	ضــد	الوجــود	

الســعودي	هنــاك	بهــدوء.
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يف	غضــون	ذلــك،	أكــد	تقريــر	فريــق	خبــراء	األمــم	املتحــدة	أوائــل	العــام	2018	حصــول	قــوات	
ــه	 ــذي	ادعــى	في ــة.	ويف	الوقــت	ال ــار	إيراني ــا	عســكرية	وقطــع	غي الحوثييــن	ىلع	تكنولوجي
التحالــف	ازديــاد	الدعــم	اإليرانــي	للحوثييــن	خــالل	الحــرب،	فــإن	األدلــة	ىلع	التــورط	الواســع	
النطــاق	إليــران	مــا	تــزال	صعبــة	املنــال.	ومــع	ذلــك،	كانــت	هنــاك	مؤشــرات	ىلع	أن	حــزب	اهلل	

حليــف	إيــران	يف	لبنــان،	يقــدم	املســاعدة	التكتيكيــة	للحوثييــن.

ــذ	 ــوده	الســعودية:	فمن ــذي	تق ــف	ال ــدًا	للتحال ــع	قطــر	يســبب	انزعاجــًا	جدي ــزاع	م ــدا	أن	الن ب
ــف	يف	اليمــن،	 ــت	الدوحــة	تقويــض	جهــود	التحال ــف	منتصــف	2017،	حاول طردهــا	مــن	التحال
أصبــح	هــذا	األمــر	أكثــر	وضوحــًا	يف	عــام	2018	مــع	كثــرة	التقاريــر	الناقــدة	ألنشــطة	التحالــف	
ــرة.	إن	 ــاة	الجزي ــل	كل	شــيء	قن ــالم	القطــري،	أواًل	وقب ــة	اإلع ــل	إمبراطوري ــن	قب ــن	م يف	اليم

ــام	2019. ــه	يف	ع ــة	تطــور	يجــب	مراقبت ــر	يف	املنطق ــدور	القطــري	املتغي ال

يف	غضــون	ذلــك،	واصلــت	الدولتــان	يف	مجلــس	التعــاون	الخليجــي	ُعمــان	والكويــت	جهودهما	
ــة	 ــّكك	ساس ــي،	ش ــام	املاض ــًا	يف	الع ــن.	أيض ــالم	يف	اليم ــاطة	الس ــاء	يف	وس ــب	دور	بّن للع
ســودانيون	يف	مصلحــة	بالدهــم	باالنخــراط	يف	اليمــن،	وقــد	شــملت	املشــاركة	الســودانية	
ــد	 ــير	أك ــر	البش ــوداني	عم ــس	الس ــن	الرئي ــف.	لك ــوات	التحال ــًا	لق ــرات	دعم ــوات	وطائ ــر	ق نش

ــذي	تقــوده	الســعودية. مجــددًا	التزامــه	بالتدخــل	ال

ــي	 ــن	وطالب ــول	املهاجري ــتمر	وص ــتمرة،	اس ــن	املس ــرب	اليم ــم	ح ــوظ،	يف	خض ــكل	ملح بش
ــى	 ــن	إل ــن	الوافدي ــن	بأعــداد	تفــوق	أعــداد	املهاجري ــى	اليم ــرن	اإلفريقــي	إل ــن	الق اللجــوء	م

ــام	2018. ــا	ع أوروب

ــذي	تقــوده	 ــف	ال ــات	املتحــدة	وبريطانيــا	يف	دعــم	التحال يف	جانــب	متصــل،	اســتمرت	الوالي
ــران.	يف	 ــاه	طه ــددًا	تج ــر	تش ــًا	أكث ــدة	موقف ــات	املتح ــت	الوالي ــن	تبن ــعودية،	يف	حي الس
واشــنطن،	تولــى	مايــك	بومبيــو،	املتشــدد	حيــال	إيــران،	منصــب	وزيــر	الخارجيــة	األمريكيــة	يف	
أبريــل	/	نيســان.	بعــد	أيــام،	انســحب	الرئيــس	األمريكــي	دونالــد	ترامــب	مــن	الصفقــة	النوويــة	
اإليرانيــة،	مشــيرًا	إلــى	الدعــم	اإليرانــي	للحوثييــن	يف	اليمــن	كأحــد	مبــررات	االنســحاب،	وقــد	
شــرعت	الــدول	األوروبيــة	مــن	جانبهــا	يف	حــوار	مســتمر	مــع	طهــران	حــول	املنطقــة	يف	عــام	
2018،	مدفوعــًة	بمحــاوالت	إلنقــاذ	الصفقــة	النوويــة،	كمــا	ســافر	دبلوماســيون	أوروبيــون	إلــى	
صنعــاء	واجتمعــوا	مــع	ممثلــي	الحوثييــن.	ويف	الوقــت	نفســه،	يبــدو	أنــه	حتــى	روســيا،	التــي	
ال	تمتلــك	اهتمامــًا	كبيــرًا	يف	اليمــن،	تختبــر	فكــرة	الوســاطة	وتحــاول	تقديــم	نفســها	كطــرف	

خارجــي	محايــد.

نهايــة	العــام،	أثــار	مقتــل	الصحفــي	الســعودي	جمــال	خاشــقجي	جــداًل	واســعًا	حــول	مبيعــات	
ــة،	 ــدول	الغربي ــن	ال ــا	م ــل	حلفائه ــن	قب ــعودية	م ــدم	للس ــكري	املق ــم	العس ــلحة	والدع األس
ونتيجــة	ضغوطــات	محليــة	وحقوقيــة	دعــت	بريطانيــا	والواليــات	املتحــدة	علنــًا	إلــى	وقــف	
إطــالق	نــار	يف	اليمــن.	كمــا	كثفــت	بريطانيــا،	بصفتهــا	حامــل	قلــم	ملــف	اليمــن	يف	مجلــس	
ــن	 ــى	اليم ــدة	إل ــم	املتح ــاص	لألم ــوث	الخ ــم	املبع ــي	لدع ــاطها	الدبلوماس ــن	نش ــن،	م األم
ونجحــت	يف	صياغــة	قــرار	جديــد	ألول	مــرة	منــذ	بدايــة	الحــرب	)انظــر	أعــاله	"مجلــس	األمــن	

ينهــي	حالــة	مــن	الجمــود	يف	اليمــن"(.

ــد	 ــن	تزوي ــدة	ع ــات	املتح ــف	الوالي ــاض	توق ــن	الري ــتياء	واشــنطن	م ــات	اس ــغ	عالم ــل	أبل ولع
ــد	 ــنطن	ق ــرعون	يف	واش ــام	2018.	وكان	املش ــر	ع ــو	أواخ ــود	يف	الج ــف	بالوق ــرات	التحال طائ
زادوا	مــن	انتقاداتهــم	للدعــم	األمريكــي	للتحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	يف	اليمــن،	ورغــم	
ــزداد	 ــن	املرجــح	أن	ت ــإن	م ــى	اآلن،	ف ــر	واضحــة	حت ــزل	غي ــم	ت ــك	ل ــة	لذل ــج	القانوني أن	النتائ
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ــس	 ــة	مجل ــى	أغلبي ــع	عــودة	الحــزب	الديمقراطــي	إل الضغــوط	التشــريعية	يف	عــام	2019	م
ــواب.	 الن

بعــد	مقتــل	خاشــقجي،	أعلنــت	عــدة	دول	أوروبيــة	وقــف	إصــدار	تراخيــص	لتصديــر	املعــدات	
العســكرية	للريــاض،	فيمــا	اســتمر	الــدور	اإلماراتــي	يف	اليمــن	يف	لفــت	انتبــاه	الجمهــور	الغربي.

اليمن	واإلقليم

اإلمارات	والسعودية	توسعان	نفوذهما	اإلقليمي

يف	حيــن	أعلنــت	الســعودية	واإلمــارات	أن	هــدف	تدخلهمــا	العســكري	يف	اليمــن	هــو	هزيمــة	
حركــة	الحوثييــن	املســلحة،	وإعــادة	الحكومــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا،	والحــد	مــن	النفــوذ	اإليراني	

يف	البــالد،	إال	أنهمــا	أقامتــا	أيضــًا	مناطــق	نفــوذ	يف	اليمــن	أثنــاء	تدخلهمــا.

اتخــذت	كل	مــن	الســعودية	واإلمــارات	خطــوات	لتوســيع	نفوذهمــا	يف	املنطقــة	األوســع	حــول	
البحــر	األحمــر	وخليــج	عــدن	يف	عــام	2018،	ويف	ديســمبر	/	كانــون	األول،	ذكــرت	وســائل	إعــالم	
ــة	 ــة	واإلفريقي ــدول	العربي ــن	ال ــر	بي ــر	األحم ــول	البح ــاق	ح ــود	خطــط	إلنشــاء	اتف ســعودية	وج
املجــاورة،)231)	بعــد	اجتمــاع	مــع	مســؤولين	مــن	مصــر	وجيبوتــي	والصومــال	واليمــن	واألردن.	كمــا	تم	
التوصــل	إلــى	اتفــاق	ســالم	بيــن	إريتريــا	وإثيوبيــا	يف	يوليــو	/	تمــوز،	بعــد	مــا	يقــرب	مــن	عقديــن	
مــن	القطيعــة	الدبلوماســية،	وقــد	جــرى	التوســط	فيــه	بمســاعدة	ســعودية	وإماراتيــة،)232)	ممــا	
أدى	إلــى	إزالــة	عائــق	كبيــر	أمــام	املزيــد	مــن	التعــاون	يف	منطقــة	البحــر	األحمــر.	ويف	الوقــت	
نفســه،	أنشــأت	اإلمــارات	موطــئ	قــدم	لهــا	يف	املوانــئ	وطــرق	التجــارة	البحريــة	بيــن	ليماســول	
يف	قبــرص	والقــرن	اإلفريقــي	مــرورًا	بالبحــر	األحمــر،	وذلــك	يف	منافســة	أحيانــًا	حتــى	مــع	دول	
ــئ	 ــه	شــركة	موان ــازت	في ــذي	ف ــن.	ويف	الوقــت	ال ــك	الصي ــل	قطــر،)233)	وكذل ــة	أخــرى	مث خليجي
ــي	أيضــًا	 ــو	ظب ــت	أب ــق،	قام ــذا	الطري ــئ	ىلع	طــول	ه ــود	لتشــغيل	املوان ــة	بعق ــي	العاملي دب
بترتيبــات	مــع	الســلطات	املحليــة	مــن	أجــل	الســيطرة	ىلع	قواعــد	بحريــة	يف	أرض	الصومــال	

وإريتريــا،	ويف	اليمــن	تســيطر	اإلمــارات	ىلع	موانــئ	رئيســية	بمســاعدة	حلفــاء	محلييــن.

حافظــت	الســعودية	ىلع	وجــود	عســكري	يف	املناطــق	الحدوديــة	شــمال	اليمــن	وكذلــك	يف	
املهــرة،	حيــث	بــدأت	ببنــاء	قواعــد	لجيشــها	ووضــع	خطــط	لبنــاء	خــط	أنابيــب	نفــط	عــام	
2018،	ونتيجــة	لذلــك،	تحولــت	املهــرة	إلــى	ســاحة	معركــة	بــاردة	بيــن	تطلعــات	جيوسياســية	
ســعودية	متنافســة	مــع	ســلطنة	عمــان،	القلقــة	مــن	التعــدي	الســعودي	ىلع	فنائهــا	الخلفي،	
ــادة	 ــكري	بقي ــف	العس ــرر	التحال ــف.	وب ــود	التحال ــد	وج ــة	ض ــات	املحلي ــة	لالحتجاج والداعم
ــكرية	 ــدات	العس ــب	املع ــن	تهري ــد	م ــى	الح ــة	إل ــة	بالحاج ــاره	يف	املنطق ــعودية	انتش الس
اإليرانيــة	التــي	تدخــل	اليمــن	عبــر	املهــرة،	كمــا	تتواجــد	قــوات	خاصــة	أمريكيــة	يف	املهــرة	
تدعــم	التحالــف	يف	مكافحــة	تهريــب	األســلحة	اإليرانيــة.	)راجــع	"املهــرة:	الســعودية	تحــاول	

الحــد	مــن	النفــوذ	العمانــي"(.

 Saudi Arabia Plans Red Sea Pact for Arab African( األفريقيــة.  العربيــة  للــدول  األحمــر  البحــر  التفــاق  تخطــط  الســعودية  العربيــة  اململكــة    )231
https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/409640-saudi-arabia-plans- .2018 أرابيــان بزنــس. 13 ديســمرب .)Countries

red-sea-pact-for-arab-african-countries

https://www.economist.  .2018 ذي إيكونوميست. 17 يوليو .)How Ethiopia and Eritrea made peace( .كيف صنعت إثيوبيا وإريرتيا السام  )232
com/the-economist-explains/2018/07/17/how-ethiopia-and-eritrea-made-peace

233(  اإلمارات تسعى جاهدة للسيطرة عى املوائن يف أفريقيا. )The UAE is scrambling to control ports in Africa(. ذي إيكونوميست. 19 يوليو 2018. 
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/07/19/the-uae-is-scrambling-to-control-ports-in-africa



 جوع، دبلوماسية، وأصدقاء لدودون: تقرير اليمن السنوي 2018 

92

ــوات	 ــر	ق ــت	بنش ــث	قام ــن،	حي ــعودية	ىلع	األرض	يف	اليم ــن	الس ــط	م ــارات	أنش ــت	اإلم كان
وتوظيــف	وتمويــل	وتدريــب	مجموعــة	متنوعــة	مــن	القــوات	املحليــة	يف	جنــوب	اليمــن،	وقــد	
واجــه	الوجــود	العســكري	اإلماراتــي	يف	بعــض	األحيــان	مناهضــة،	ففــي	حيــن	أقامــت	بعــض	
الفصائــل	اليمنيــة	الجنوبيــة	تحالفــات	مــع	اإلمــارات،	وصفهــا	آخــرون	بأنهــا	قــوة	احتــالل.	وبعــد	
ــرة	ســقطرى	 ــى	ســحب	قواتهــا	مــن	جزي خــالف	مــع	الحكومــة	اليمنيــة،	اضطــرت	اإلمــارات	إل

)انظــر	"ســقطرى:	الحكومــة	يف	مواجهــة	اإلمــارات"(.	

بشــكل	ملحــوظ	ســعت	اإلمــارات	ىلع	وجــه	الخصــوص	لتأســيس	نفوذهــا	ىلع	طــول	املناطق	
ــئ	 ــارات	ىلع	موان ــن،	ســيطرت	اإلم ــاء	املحليي ــن	الحلف ــن،	فبمســاعدة	م الســاحلية	يف	اليم
ــا	ىلع	 ــاء	املخ ــك	مين ــن،	وكذل ــي	لليم ــاحل	الجنوب ــول	الس ــحر	ىلع	ط ــكال	والش ــدن	وامل ع
ســاحل	البحــر	األحمــر.	يف	عــام	2018،	قــادت	أبــو	ظبــي	الهجــوم	يف	الحديــدة	بهدف	الســيطرة	
ــون	يف	 ــا	الحوثي ــي	يســيطر	عليه ــئ	الت ــف	ورأس	عيســى	آخــر	املوان ــدة	والصلي ىلع	الحدي

البــالد.

يجــادل	البعــض	بــأن	الهــدف	مــن	الســيطرة	ىلع	املوانــئ	اليمنيــة	هــو	منــع	صعــود	أي	مينــاء	
ــع	أن	 ــي.	وم ــوة	يف	دب ــل	حظ ــرايف	األق ــع	الجغ ــي	ذي	املوق ــل	عل ــاء	جب ــس	مين ــر	يناف آخ
هــذه	االدعــاء	قــد	يبــدو	مبالغــًا	بــه،	إال	أن	هنــاك	أدلــة	ىلع	إعاقــة	اإلمــارات	محــاوالت	تطويــر	
قــدرات	املوانــئ	وإنشــاء	أمــن	قــوي	يف	املناطــق	الســاحلية	اليمنيــة	الخاضعــة	لســيطرتها،	إذ	
اشــتكى	العديــد	مــن	العامليــن	يف	إدارة	مينــاء	عــدن	مــرارًا	وتكــرارًا	لباحثــي	مركــز	صنعــاء	مــن	
تجاهــل	اإلمــارات،	أو	حتــى	إعاقتهــا	الفاعلــة	أحيانــا،	لتنفيــذ	مخططــات	زيــادة	قــدرة	اســتيعاب	
مينــاء	عــدن.	وأكــدت	عــدة	مصــادر	موثوقــة	ملركــز	صنعــاء	وجــود	مبــادرة	حكوميــة	تدعمهــا	

الســعودية	لتأســيس	قــوة	عمــل	تعالــج	مشــكلة	التهريــب	يف	الســاحل	تعرقلهــا	اإلمــارات.

إيران	وحزب	اهلل

ــارات،	 ــن،	الســعودية	واإلم ــف	العســكري	املتدخــل	يف	اليم ــرز	يف	التحال ــان	األب اســتمر	الطرف
طــوال	عــام	2018	بالتأكيــد	ىلع	صلــة	إيــران	بحركــة	الحوثييــن	املســلحة.	يف	مقــال	نشــرته	
ــف	 ــدة	يوس ــات	املتح ــدى	الوالي ــي	ل ــفير	اإلمارات ــال	الس ــت،)234)	ق ــنطن	بوس ــة	الواش صحيف
العتيبــة	أن	بــالده	تقاتــل	كاًل	مــن	القاعــدة	وإيــران	يف	اليمــن.	كمــا	أشــار	العتيبــة	إلــى	تقريــر	
فريــق	الخبــراء	التابــع	لألمــم	املتحــدة،)235)	الــذي	كان	قــد	كشــف	أن	مخلفــات	صواريــخ	إيرانيــة	
ومركبــات	جويــة	مســيرة	عــن	بعــد	مــن	طــراز	إيرانــي	انتهــى	بهــا	املطــاف	يف	أيــدي	قــوات	
الحوثييــن،	وقــد	اســتدل	التحالــف	ومســاندوه	بالتقريــر	لدعــم	طرحهــم	بــأن	طهــران	تــزود	قوات	
الحوثــي	مباشــرة	بصواريــخ	وطائــرات	بــدون	طيــار.	وقــد	ازدهــر	اســتخدام	الحوثييــن	للطائــرات	

مــن	دون	طيــار	مــع	مــرور	الحــرب	)انظــر	"صواريــخ	الحوثــي	وطائراتــه	املســيرة"(

ــف	 ــم	ضع ــرب،	رغ ــدم	الح ــع	تق ــن	م ــوات	الحوثيي ــي	لق ــم	اإليران ــول	الدع ــر	ح ازدادت	التقاري
ــن	 ــة	الحوثيي ــم	لحرك ــدم	الدع ــران	تق ــرات	ىلع	أن	طه ــاك	مؤش ــت	هن ــة.	وكان ــم	األدل معظ
املســلحة	مــن	خــالل	حــزب	اهلل	اللبنانــي،	وُيعتقــد	ىلع	نطــاق	واســع	بــأن	امليليشــيا	
ــا	 ــن.	كم ــًا	سياســيًا	تقــدم	املشــورة	العســكرية	لقــوات	الحوثيي ــي	أصبحــت	حزب ــة	الت اللبناني

234(  التحالــف العربــي يحــرز تقدمــاً ضــد املتطرفــن يف اليمــن. )The Arab coalition is making progress against extremists in Yemen(. واشــنطن 
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/09/12/the-arab-coalition-is-  .2018 ســبتمرب   12 بوســت.  

making-progress-against-extremists-in-yemen/?utm_term=.f1e512909398

235(  "رســالة مؤرخة 26 كانون/ يناير 2018 موجهة إىل رئيس مجلس األمن من فريق الخرباء املعني باليمن واملكلف بموجب قرار 2342 )2017(". األمم املتحدة 
https://undocs.org/ar/S/2018/594 .2018 مجلس األمن. 26 يناير
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اتهمــت	الحكومــة	اليمنيــة	حــزب	اهلل	بإرســال	مقاتليــن	ملســاعدة	قــوات	الحوثــي،	وهــو	مــا	
أنكــره	حــزب	اهلل.	يف	يونيــو	/	حزيــران	2018،	نفــى	زعيــم	حــزب	اهلل	حســن	نصــر	اهلل	تقاريــر	
قتــل	الغــارات	الجويــة	للتحالــف	ثمانيــة	مــن	مقاتلــي	حــزب	اهلل	يف	اليمــن،	ولكنــه	أعــرب	عــن	
دعمــه	لحركــة	الحوثييــن	املســلحة.	يف	أغســطس	/	آب،	أكــد	حــزب	اهلل	لقــاء	جمــع	نصــر	اهلل	
ــن،	 ــن	والناطــق	باســم	الحوثيي ــر	املفاوضي ــد	الســالم،	كبي ــد	عب ــي	برئاســة	محم ــد	حوث بوف

ــن.)236) ــورات	يف	اليم ــة	التط ملناقش

تقــدم	إيــران	دعمــًا	ماليــًا	مباشــرًا	ملحطتيــن	تلفزيونيتيــن	تابعتيــن	للحوثييــن	مقرهمــا	لبنــان،	
همــا	الســاحات	واملســيرة،	ىلع	هيئــة	معــدات	ورواتــب	املوظفيــن	اليمنييــن	يف	هــذه	
القنــوات،	بمــا	يف	ذلــك	رواتــب	املراســلين	املقيميــن	يف	اليمــن.	ووفقــًا	ملصــادر	يف	القناتيــن	
تحدثــت	مــع	مركــز	صنعــاء،	بــدأت	الرواتــب	يف	الوصــول	متأخــرة	بعــد	قــرار	الواليــات	املتحــدة	
ــن	 ــران.	لك ــات	ىلع	إي ــرض	العقوب ــادة	ف ــران،	وإع ــع	طه ــووي	م ــاق	الن ــن	االتف ــحاب	م باالنس
محمــد	عبدالســالم	يف	زيارتــه	األخيــرة	إلــى	لبنــان	التقــى	بطاقــم	القناتيــن	وأكــد	لهــم	بــأن	
الحوثييــن	سيســتمرون	يف	تمويــل	القناتيــن	مــن	مواردهــم	يف	حالــة	إيقــاف	إيــران	دعمهــا،	

وفقــًا	ملوظفيــن	مــن	القناتيــن	حضــروا	اللقــاء.	

خليج	عربي	منقسم

يف	حيــن	اســتمرت	الســعودية	واإلمــارات	يف	قيــادة	التدخــل	العســكري	للتحالــف	يف	اليمــن،	
ــادة	الســعودية.	االنقســام	 ــي	القي ــاون	الخليج ــس	التع ــرون	يف	مجل ــاء	اآلخ ــع	األعض ــم	يتب ل
الــذي	شــهدته	دول	الخليــج	بعــد	فــرض	الســعودية	واإلمــارات	مقاطعــة	ىلع	قطــر	يف	عــام	
2017،	أظهــر	مجلــس	التعــاون	الخليجــي	أيضــًا	تشــققات	فيمــا	يتعلــق	بامللــف	اليمنــي.	وبينمــا	
لــم	تنضــم	ُعمــان	إلــى	التحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	عندمــا	تشــكل،	متمســكة	
ــن	 ــا	م ــد	طرده ــن	بع ــاه	اليم ــا	تج ــدل	مقاربته ــر	تب ــدأت	قط ــيط،	ب ــدي	كوس ــا	التقلي بدوره

التحالــف	نتيجــة	ألزمتهــا	الدبلوماســية	مــع	الســعودية	واإلمــارات.

أصبــح	هــذا	التحــول	واضحــًا	يف	املشــهد	اإلعالمــي	العربــي.	بعــد	بــدء	املقاطعــة	الســعودية	
لقطــر،	غيــرت	قنــاة	الجزيــرة	اإلخباريــة	القطريــة	ألول	مــرة	نبرتهــا	يف	تغطيــة	أخبــار	اليمــن،	
ــن،	 ــك	الحي ــذ	ذل ــوده	الســعودية.	ومن ــذي	تق ــف	العســكري	ال ــد	بشــدة	التحال وأصبحــت	تنتق
عــززت	الجزيــرة	ووســائل	اإلعــالم	القطريــة	األخــرى	مــن	تغطيــة	املشــهد	اليمنــي،	يف	حيــن	
لعبــت	عوامــل	أخــرى،	مثــل	خطــر	املجاعــة	وقضيــة	خاشــقجي،	دورًا	رئيســيًا	يف	التغطيــة	
املتزايــدة	واملنتقــدة	يف	اإلعــالم	الدولــي	بشــكل	عــام	للتدخــل	الســعودي	يف	اليمــن،	وقــد	
ســاهمت	إمبراطوريــة	اإلعــالم	القطــري	بحصــة	كبيــرة	يف	تقديــم	تقاريــر	ناقــدة	للتحالــف	عــام	

.2018

مــا	تــزال	األدلــة	ىلع	مزاعــم	أخــرى	بشــأن	محاولــة	الدوحــة	تقويــض	التحالــف	يف	اليمــن	غيــر	
مؤكــدة	رغــم	وجــود	مؤشــرات	ىلع	تواصــل	قطــر	مــع	مجموعــات	معارضــة	للتحالــف	يف	اليمن.	
ىلع	ســبيل	املثــال،	أكــد	املفــاوض	واملتحــدث	باســم	الحوثييــن	محمــد	عبــد	الســالم	ملركــز	
صنعــاء	أنــه	ســافر	إلــى	الدوحــة	خــالل	العــام	2018.	ويف	األثنــاء،	انتقــل	نجــل	حســن	باعــوم،	
القائــد	الشــهير	لفــرع	الحــراك	الجنوبــي	املناهــض	للتحالــف	واملحتفــظ	بعالقــات	مــع	إيــران،	
مــن	بيــروت	إلــى	الدوحــة،	كمــا	حافظــت	قطــر،	ومعهــا	تركيــا،	ىلع	عالقــات	قويــة	مــع	أعضــاء	

https:// .2018 أسوشــيتد بــرس. 19 أغســطس.)Hezbollah leader meets with Yemeni rebels ( .زعيــم حــزب اللــه يجتمــع مــع املتمرديــن اليمنيــن  )236
apnews.com/3566cf0205754788aeac006d5d9c3611
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حــزب	اإلصــالح،	وهــو	جــزء	مــن	التحالــف	املناهــض	للحوثييــن	لكــن	لديــه	عالقــة	متوتــرة	مــع	
اإلمــارات	بســبب	عالقــات	الحــزب	بتنظيــم	اإلخــوان	املســلمين.

بينمــا	كانــت	قطــر	العضــو	األكثــر	علنيــة	يف	مجلــس	التعــاون	الخليجــي	يف	نظرتهــا	النقديــة	
ــك	عــن	 ــا	كذل ــت	انحرفت ــان	والكوي ــإن	ُعم ــة،	ف ــة	يف	املنطق للسياســة	الســعودية	واإلماراتي
ــذي	اتبعتــه	أبــو	ظبــي	والريــاض	يف	اليمــن	وأماكــن	أخــرى.	فمــن	جهــة	 النهــج	املتشــّدد	ال
اســتخدمت	الكويــت،	وهــي	عضــو	يف	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية،	موقعهــا	كعضــو	
غيــر	دائــم	يف	مجلــس	األمــن	للضغــط	مــن	أجــل	مواقــف	أمميــة	تصــب	يف	صالــح	التحالــف،	
لكــن	مــن	ناحيــة	أخــرى	حافظــت	الكويــت	أيضــًا	ىلع	نهــج	دبلوماســي	يف	املنطقــة،	بمــا	يف	
ذلــك	الحفــاظ	ىلع	عالقــات	وديــة	نســبيًا	مــع	إيــران،	ويف	اليمــن،	وضعــت	نفســها	كوســيط	

عــام	2016	عندمــا	اســتضافت	مشــاورات	ســالم	تقودهــا	األمــم	املتحــدة.	

عقــب	لقائــه	أميــر	دولــة	الكويــت	يف	يوليــو	/	تمــوز	2018،	ذكــر	املبعــوث	الخــاص	لليمــن	مارتــن	
غريفيــث	لألمــم	املتحــدة	أن	الكويــت	تلعــب	دورًا	يف	حــل	النــزاع	يف	اليمن،)237)	وقدمــت	الكويت	
طائــرة	لوفــد	الحوثييــن	الــذي	ســافر	مــن	صنعــاء	لحضــور	مشــاورات	الســالم	يف	الســويد	يف	
ديســمبر	/	كانــون	األول،	كمــا	رافــق	الســفير	الكويتــي	يف	اليمــن	وفــد	الحوثييــن	ىلع	متــن	

الطائــرة	نفســها	)انظــر	"فشــل	يف	جنيــف،	نجــاح	يف	ريمبــو"(.

اســتمرت	ُعمــان	يف	الحفــاظ	ىلع	عالقاتهــا	الوديــة	مــع	جميــع	الجهــات	الفاعلــة	يف	
ــاة	 ــعودية	قن ــذا	للس ــر	ه ــد	وف ــن.	وق ــن	يف	اليم ــة	الحوثيي ــك	جماع ــا	يف	ذل ــة،	بم املنطق
خلفيــة	للتواصــل	مــع	الجماعــة	عبــر	مســقط،	كمــا	ســمح	ذلــك	للمســؤولين	الســعوديين	بإجراء	
ــا	ومشــاركة	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	 ــن،	بتيســير	مــن	بريطاني ــي	الحوثيي ــث	مــع	ممثل أحادي
ــادة	 ــه	قي ــام	2018.	واســتجابًة	لشــرط	مســبق	وضعت ــة	يف	ع ــة	العماني الخــاص،	يف	العاصم
الحوثييــن	لحضورهــا	مشــاورات	الســالم	التــي	تقودهــا	األمــم	املتحــدة	يف	ديســمبر	/	كانــون	
األول،	ســّهلت	مســقط	أيضــًا	إجــالء	نحــو	50	مقاتــاًل	حوثيــًا	مصابــًا	خــارج	صنعــاء	لتلقــي	العــالج	
الطبــي	يف	ُعمــان.	كمــا	يســرت	عمــان	يف	أكتوبــر	املنصــرم	مفاوضــات	إطــالق	بحــار	فرنســي	
ــدة	 ــاء	الحدي ــراري	يف	مين ــو	اضط ــام	برس ــر	للقي ــد	أن	اضط ــن	بع ــدى	الحوثيي ــزًا	ل كان	محتج

الصيــف	املاضــي	)انظــر	"أوروبــا	تزيــد	مــن	انخراطهــا"(.

وقــد	امتــد	نهــج	سياســة	عمــان	املنفتحــة	ىلع	التواصــل	بــال	حــدود	إلــى	حــد	عقــد	اجتمــاع	
مــع	رئيــس	الــوزراء	اإلســرائيلي	بنياميــن	نتنياهــو	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	وبعــد	ذلــك	قالــت	
مســقط	إنهــا	حاولــت	تقديــم	أفــكار	ملســاعدة	جهــود	الســالم	اإلقليميــة.)238)	وكان	االجتمــاع	
قــد	نــأى	ضمنــًا	بُعمــان	عــن	النظــر	إليهــا	كجــزء	مــن	محــور	إيران-الحوثــي،	ممــا	أربــك	املنّظرين	
الحوثييــن	الذيــن	كانــوا	يمتدحــون	ُعمــان	وغالبــًا	مــا	تــدور	خطبهــم	حــول	كراهيــة	الواليــات	
املتحــدة	وإســرائيل.	يف	نفــس	الوقــت،	كانــت	التطــورات	يف	املهــرة،	شــرق	اليمــن،	مصــدر	توتر	
بيــن	الســعودية	وُعمــان،	بســبب	تزايــد	الوجــود	العســكري	الســعودي	يف	املنطقــة	الحدوديــة	
التــي	كانــت	تربطهــا	عالقــات	وثيقــة	مــع	مســقط	)انظــر	"املهــرة:	الســعودية	تحــاول	الحــد	

مــن	النفــوذ	العمانــي"(.

 UN Envoy: No Political Solution in Yemen( .الخويلــدي، مــريزا. مبعــوث األمــم املتحــدة: ال يوجــد حــل ســيايس يف اليمــن بــدون مســاعدة الكويــت  )237
https://aawsat.com/english/home/article/1347601/un-envoy-no- .2018 الشــرق األوســط. 30 يوليــو .)without Kuwait’s Assistance

political-solution-yemen-without-kuwait%E2%80%99s-assistance

https://www.aljazeera.com/news/2018/10/oman- .2018 238(  "عمــان تقــول" إســرائيل دولــة يف الشــرق األوســط". وكاالت األنبــاء الجزيــرة. 27 أكتوبــر
denies-mediator-role-israel-palestine-conflict-181027090318188.html
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جدل	حول	القوات	السودانية	يف	اليمن

ــار	2018،	دافــع	الرئيــس	الســوداني	عمــر	البشــير	عــن	نشــر	القــوات	الســودانية	 ــو	/	أي يف	ماي
ضمــن	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية.	قبلهــا	بأســابيع	أبلــغ	وزيــر	الدفــاع	الســوداني	
ــف	يف	 ــع	التحال ــاركتها	م ــر	يف	مش ــد	النظ ــة	تعي ــأن	الحكوم ــالده		ب ــان	ب ــالم	برمل ــي	س عل
اليمــن.	وكان	االســتياء	ينمــو	داخــل	البرملــان	حــول	كلفــة	انتشــار	القــوات	الســودانية	وســقوط	
ــن	 ــود	الســودانيين	يف	كمي ــل	/	نيســان،	ُقتــل	عشــرات	الجن ــى	لهــا	يف	اليمــن.	يف	أبري قتل
نصبــه	الحوثيــون،)239)	وقــال	بعــض	البرملانييــن	إن	الســودان	لــم	يســتفد	مــن	مســاهمته	يف	
ــي	القتصادهــا	 ــي	الســعودي	واإلمارات ــة	الدعــم	املال حــرب	اليمــن،	مشــتكين	مــن	عــدم	كفاي

ــر. املحلــي	املتعث

نشــرت	الســودان	مــا	ال	يقــل	عــن	3,000	جنــدي	بــري	وعــدة	طائــرات	مقاتلــة	يف	اليمــن	منــذ	
ــر	 ــض	التقاري ــرت	بع ــام	2015.	وذك ــعودية	ع ــادة	الس ــكري	بقي ــف	العس ــى	التحال ــا	إل انضمامه
ــن	 ــون	يف	اليم ــودانية	يقاتل ــيات	الس ــال	املليش ــن	رج ــي	14,000	م ــًا	أن	حوال ــة	أيض اإلعالمي
إلــى	جانــب	الســعودية	واإلمــارات،)240)	معظمهــم	مــن	ميليشــيا	قبليــة	ســودانية	تعــرف	باســم	
)الجنجاويــد(،	وعرفــت	بارتكابهــا	جرائــم	حــرب	خــالل	نــزاع	دارفــور.	وأشــارت	هــذه	التقاريــر	إلــى	
أن	مئــات	الســودانيين	قتلــوا	يف	اليمــن.	وذكــرت	صحيفــة	نيويــورك	تايمــز	أيضــًا	وجــود	أطفــال	
مجنديــن	يف	صفــوف	امليليشــيات	الســودانية،)241)	رغــم	نفــي	الســعودية	لهــذه	املزاعــم.)242)

الهجرة	من	القرن	األفريقي

ىلع	الرغــم	مــن	الحــرب	والوضــع	اإلنســاني	الكارثــي	يف	اليمــن،	اســتمر	املهاجــرون	والالجئــون	
ــادة	 ــرة	زي ــة	للهج ــة	الدولي ــث	الحظــت	املنظم ــالد،	حي ــرن	اإلفريقــي	يف	دخــول	الب ــن	الق م
ــن	150,000	مهاجــر	 ــرب	م ــا	يق ــة	م ــام	2018.)243)	وأحصــت	الوكال ــن	الجــدد	ع يف	عــدد	الوافدي
ــت	 ــام	2017.)244)	والالف ــن	يف	ع ــف	87,000	املوثقي ــا	ضع ــن،	أي	تقريب ــد	يف	اليم ــي	واف أفريق
ــن	 ــر	م ــوا	أكث ــن	يف	2018	كان ــى	اليم ــن	إل ــن	الواصلي ــوء	املوثقي ــي	اللج ــن	وطالب أن	املهاجري
الواصليــن	إلــى	أوروبــا،	والتــي	أحصــت	املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	وصــول	140,000	وافــد	جديــد	

إليهــا	طــوال	العــام.)245)

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-  .2018 مايــو   2 رويــرتز.  اليمــن.  يف  العســكرية  املشــاركة  يقيــم  الســودان  الدـفـاع:  وزيــر    )239
sudan/sudan-assessing-military-participation-in-yemen-defense-minister-idUSKBN1I3245

 On the Front Line of the Saudi War in( .ـكـرك باتريــك، دايفــد. عــى الخــط األمامــي للـحـرب الســعودية يف اليمــن: الجنــود األطفــال مــن دارفــور  )240
https://www.nytimes.com/2018/12/28/world/africa/saudi- .2018 نيويورك تايمز. 28 ديسمرب .)Yemen: Child Soldiers From Darfur

sudan-yemen-child-fighters.html

241(  املرجع نفسه

 Saudi Arabia denies recruiting Sudanese child( .كالفابــال، راـهـول. اململكــة العربيــة الســعودية تنفــي تجنيــد جنــود ســودانين للقتــال يف اليمــن  )242
/https://globalnews.ca/news/4818523/yemen-saudi-sudan-child-soldiers  .2019 جلوبــال نيــوز. 5 ينايــر .)soldiers to fight in Yemen

 IOM Raises Protection Concerns( .150،000 املنظمة الدولية للهجرة تثري مخاوف تتعلق بالحماية حيث يصل عدد الوافدين إىل اليمن 2018 نحو  )243
https://reliefweb.int/report/yemen/ .2019 منظمة الهجرة الدولية. 4 ديسمرب .)as 2018 Migrant Arrivals to Yemen Approach 150,000

iom-raises-protection-concerns-2018-migrant-arrivals-yemen-approach-150000

 IOM Appeal: Yemen Crisis Response( .2018 نــداء املنظمــة الدوليــة للهـجـرة: اســتجابة اليمــن لألزمــة ينايــر - ديســمرب 2018 | تــم النشــر يف 7 فربايــر  )244
https://reliefweb.int/report/yemen/  .2018 منظمة الهجرة الدولية.  9 فرباير .)January - December 2018 | Published 7 February 2018

iom-appeal-yemen-crisis-response-january-december-2018-published-7-february-2018

http://migration.iom.int/europe?type=arrivals  .245(  منظمة الهجرة الدولية
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ووفقــًا	للمنظمــة	الدوليــة	للهجــرة،	فــإن	غالبيــة	املهاجريــن	الوافديــن	إلــى	اليمــن	هــم	مــن	
ــر	 ــب	عب ــرون	يف	الغال ــؤالء	املهاج ــن.	يســافر	ه ــى	بعــض	الصوماليي ــة	إل ــن،	باإلضاف األثيوبيي
طريــق	بــري	إلــى	جيبوتــي،	قبــل	الشــروع	يف	رحلــة	محفوفــة	باملخاطــر	ىلع	متــن	قــوارب	
صغيــرة	عبــر	خليــج	عــدن	للوصــول	إلــى	اليمــن،	حيــث	يأملــون	عــادة	يف	مواصلــة	طريقهــم	
إلــى	الســعودية	ودول	الخليــج	األخــرى.	تنتهــي	رحــالت	القــوارب	هــذه	يف	كثيــر	مــن	األحيــان	
بمأســاة،	ومنــذ	بدايــة	العــام	2014،	قامــت	املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	بتوثيــق	أكثــر	مــن	700 

حالــة	وفــاة	للمهاجريــن	يف	خليــج	عــدن.)246)

جــرت	عــدة	حــوادث	مــن	هــذا	القبيــل	خــالل	2018.	يف	ســبتمبر	/	أيلــول،	ىلع	ســبيل	املثــال،	
ذكــرت	املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	أن	مــا	ال	يقــل	عــن	33	مهاجــرا	مــن	أصــل	360	مهاجــرا	مــن	
ــم	 ــد	أن	أجبره ــبوة	بع ــواحل	ش ــة	س ــوا	قبال ــدة،)247)	غرق ــة	واح ــا	كمجموع ــال	وإثيوبي الصوم
املهربــون	ىلع	ركــوب	البحــر	يف	زورقيــن	مكتظيــن.	ويف	اليمــن،	خاطــر	املهاجــرون	بالتعــرض	
للحــرب	واالختطــاف	والتعذيــب	مــن	قبل	الســلطات	املحليــة	املختلفــة.)248)	يف	أبريل	/	نيســان،	
نشــرت	هيومــن	رايتــس	ووتــش	تقريــرًا	عــن	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	ضــد	مئــات	املهاجريــن	
وطالبــي	اللجــوء	املحتجزيــن	يف	ســجن	تســيطر	عليــه	الحكومــة	يف	عــدن.)249)	ووثــق	التقريــر	

انتهــاكات	مثــل	التعذيــب	واالغتصــاب	واإلعــدام	والترحيــل	القســري.

ــطس	 ــادرة	يف	أغس ــن	والص ــاع	املهاجري ــتجابة	ألوض ــرة	لالس ــة	األخي ــا	اإلقليمي يف	خطته
ــي	 ــن	إثيوب ــي	150,000	مواط ــود	حوال ــًا	وج ــرة	أيض ــة	للهج ــة	الدولي ــدرت	املنظم /	آب،)250)	ق
و50,000	مواطــن	صومالــي	عــادوا	مــن	دول	الخليــج	واليمــن	إلــى	بلدانهــم	األصليــة	يف	
عــام	2018.	تنظــم	املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	يف	كثيــر	مــن	األحيــان	عمليــات	إجــالء	بحــري	
للمهاجريــن	والالجئيــن	مــن	اليمــن	مــرة	أخــرى	إلــى	القــرن	االفريقــي،	وتعمــل	أحيانــًا	باالشــتراك	

ــن.	 ــة	األمــم	املتحــدة	لشــؤون	الالجئي مــع	وكال

بعــد	بــدء	معركــة	الحديــدة	يف	يونيــو	/	حزيــران	)	انظــر	"املعركــة	مــن	أجــل	الحديــدة"(،	تــم	
تعليــق	برنامــج	العــودة	الطوعيــة،	وقــدرت	املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	يف	ذلــك	الوقــت	أن	آالف	

املهاجريــن	تقطعــت	بهــم	الســبل	يف	مناطــق	الجبهــات	وحولهــا.)251)

 IOM Raises Protection(  .150،000 نحــو   2018 اليمــن  إىل  الوافديــن  عــدد  يصــل  حيــث  بالحمايــة  تتعلــق  مخــاوف  تثــري  للهـجـرة  الدوليــة  املنظمــة    )246
https://reliefweb.int/ .2018 4 ديســمرب  الدوليــة.  الهـجـرة  Concerns as 2018 Migrant Arrivals to Yemen Approach 150,000(. منظمــة 

report/yemen/iom-raises-protection-concerns-2018-migrant-arrivals-yemen-approach-150000

 Mediterranean Migrant Arrivals Reach( .1,565 يصــل عــدد املهاجريــن الوافديــن مــن البحــر املتوســط إىل 71,779 يف عــام 2018؛ الوفيــات تصــل إىل  )247
https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant- .2018 يوليــو   9 الدوليــة.  الهـجـرة  in 2018; Deaths Reach 1,565 71,779(. منظمــة 

arrivals-reach-71779-2018-deaths-reach-1565

248(  ليــون، مــارك. اســتقبل اليمــن املزيــد مــن املهاجريــن يف عــام 2018 مــن أوروبــا. )Yemen Received More Migrants in 2018 than Europe(.  يــو أن 
/https://www.undispatch.com/yemen-received-more-migrants-in-2018-than-europe   .2019 ينايــر   2 ديســباتش. 

https://www.hrw.org/ar/  .2018 أبريــل   17 واتــش.  رايتــس  هيومــن  االحتجــاز".  رهــن  أفارقــة  مهاجريــن  واغتصــاب  تعذيــب  "اليمــن:    )249
news/2018/04/17/317017

250(  إحاطــة صحفيــة منتظمــة مــن قبــل خدمــة املعلومــات. ) Regular Press Briefing by the Information Service(.  األمــم املتحــدة. 7 أغســطس 2018. 
https://reliefweb.int/report/yemen/regular-press-briefing-information-service-7-august-2018-yemen

 Migrant Returns from Yemen Postponed as Displacement( الحديــدة.  هجــوم  بســبب  النــزوح  تأخــر  بســبب  اليمــن  مــن  املهاجريــن  عــودة    )251
https://reliefweb.int/report/yemen/migrant-  .2018 يونيــو   22 الدوليــة.  الهـجـرة  منظمــة   .)Increases due to Hudaydah Offensive

returns-yemen-postponed-displacement-increases-due-hudaydah-offensive



 2018 السنوي  اليمن  تقرير  لدودون:  وأصدقاء  دبلوماسية،  جوع،   

97

حلفاء	التحالف:	سياسة	الواليات	املتحدة	وبريطانيا	تجاه	اليمن

زيادة	الضغط	الداخلي	ىلع	دور	الواليات	املتحدة	يف	اليمن

أواخــر	عــام	2018،	صــوت	مجلــس	الشــيوخ	األمريكــي	ىلع	ســحب	دعمــه	للتحالــف	العســكري	
الــذي	تقــوده	الســعودية،	بعــد	قرابــة	ســنة	مــن	الضغــوط	املتزايــدة	ىلع	البيــت	األبيــض	فيمــا	
يتعلــق	بتــورط	واشــنطن	يف	النــزاع	يف	اليمــن.	وكمــا	يف	معظــم	مســودات	التشــريعات	التــي	
تهــدف	إلــى	تغييــر	السياســة	األمريكيــة	تجــاه	اليمــن	خــالل	العــام	املاضــي،	مــن	غيــر	املرجــح	
أن	يصبــح	قــرار	مجلــس	الشــيوخ	املشــترك	رقــم	54	قانونــًا.	لكــن	قــد	يكــون	الــوزن	السياســي	
ملثــل	هــذه	التحــركات	يف	الكونغــرس	عامــاًل	أساســيًا	يف	عــام	2019،	حيــث	تواجــه	إدارة	ترامــب	
تدقيقــًا	أكثــر	فأكثــر	مــن	الديمقراطييــن	الذيــن	مــن	املقــرر	أن	يســيطروا	ىلع	مجلــس	النــواب	

يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي.

قالــت	الواليــات	املتحــدة	يف	أبريــل	/	نيســان	أن	دعــم	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	
يف	اليمــن	اقتصــر	ىلع	تبــادل	املعلومــات	االســتخبارية	والدعــم	اللوجســتي	)بمــا	يف	ذلــك	
فحــص	األهــداف(،)252)	والدفــاع	الحــدودي	عــن	الســعودية.	وحتــى	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	كان	
هنــاك	أيضــًا	تزويــد	الطائــرات	بالوقــود	يف	الجــو.	ولعــل	األكثــر	قيمــة	هنــا	هــو	الســمعة	التــي	
كانــت	تدافــع	عنهــا	واشــنطن	مــن	خــالل	دعمهــا	العلنــي	لحملــة	التحالــف	ضــد	الحوثييــن،	
وخاصــة	يف	مجلــس	األمــن	التابــع	لألمــم	املتحدة.يجــب	النظــر	إلــى	قــرار	الواليــات	املتحــدة	
يف	االنســحاب	مــن	االتفــاق	النــووي	اإليرانــي	يف	مايــو	واســتحضارها	املبالــغ	فيــه	لــدور	إيــران	
يف	حــرب	اليمــن	وتبريــرات	أخــرى،	ضمــن	هــذا	الســياق.	لقــد	ترجــم	هــذا	الدعــم	إلــى	قــرارات	
ــرات	األمــم	املتحــدة	واملجتمــع	 اســتراتيجية	ىلع	األرض	يف	اليمــن.	وىلع	الرغــم	مــن	تحذي
الدولــي،	شــن	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	هجومــًا	متوقعــًا	منــذ	فتــرة	طويلــة	ىلع	ميناء	
الحديــدة	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018	عقــب	مــا	يمكــن	وصفــه	ب"ضــوء	أصفــر"	أمريكــي	
ــى	 ــزال	إل ــة	يف	اليمــن	ال	ت ــإن	طبيعــة	ومــدى	املشــاركة	األمريكي ــك،	ف ــع	ذل للهجــوم.)253)	وم
حــد	مــا	غامضــة،	مــع	وجــود	رســائل	مختلطــة	بيــن	الســلطة	التنفيذيــة	والجيــش	األمريكــي،	
وداخــل	كل	منهمــا،	باإلضافــة	إلــى	دور	ضعيــف	ومقصــي	بشــكل	متنامــي	للخارجيــة	األمريكية.

ــأي	عــن	الهجــوم،	إذ	 ــدة،	حــاول	املســؤولون	األمريكيــون	الن ــدأ	الهجــوم	ىلع	الحدي بعــد	أن	ب
نفــى	البنتاغــون	أنهــم	يقدمــون	الدعــم	املباشــر	للهجــوم	ىلع	الحديــدة.	وقــال	متحــدث	إن	
ــزال	يقتصــر	ىلع	 ــات	املتحــدة	للمشــاركة	العســكرية	املباشــرة	يف	اليمــن	ال	ي تفويــض	الوالي
ــادة	الســعودية	 ــف	العســكري	بقي ــم	التحال ــًا	أن	دع ــدة	وداعــش،	مضيف ــات	ضــد	القاع العملي
ــات	 ــرات	بالوقــود	وأمــن	الحــدود	ومشــاركة	املعلوم ــد	الطائ ــزال	مقتصــرًا	ىلع	إعــادة	تزوي ال	ي
االســتخبارية.)254)	وقبــل	بــدء	الهجــوم	بقليــل،	أعــرب	وزيــر	الخارجيــة	مايــك	بومبيــو	عــن	التــزام	
الواليــات	املتحــدة	بالحفــاظ	ىلع	تدفــق	املســاعدات	والســلع	األساســية	عبــر	مينــاء	الحديــدة.

252(  جلســة كاملــة للجنــة سياســة: الواليــات املتحــدة يف اليمــن. )Full Committee Hearing: U.S. Policy in Yemen(. لجنــة مجلــس الشــيوخ األمريــي 
https://www.foreign.senate.gov/hearings/us-policy-in-yemen-041718  .2018 أبريــل   17 الخارجيــة.  للعاقــات 

يونيــو   11 الدوليــة.  األزمــات  مجموعــة   .)Yemen: Averting a Destructive Battle for Hodeida( للحديــدة.  تدمرييــة  معركــة  تجنــب  اليمــن:    )253
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b59-yemen-averting-  .2018

destructive-battle-hodeida

بــي أس  اليمــن. )U.S. distances itself from escalating offensive in Yemen(. يس  الهجــوم املتصاعــد يف  تنــأى بنفســها عــن  الواليــات املتحــدة    )254
https://www.cbsnews.com/news/yemen-saudi-arabia-hodeida-offensive-not-directly-supported-us-   .2018 يونيــو   14 نيــوز. 

/pentagon-says
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الضغط التشريعي

ــن	 ــاركة	يف	اليم ــاء	املش ــون	األول	إلنه ــمبر	/	كان ــيوخ	يف	ديس ــس	الش ــت	مجل ــير	تصوي يش
إلــى	تحــول	يف	مواقــف	املشــرعين	مــن	السياســة	األمريكيــة	تجــاه	الحــرب.)255)	وقــد	دعــا	قــرار	
ــون	30  ــن	يف	غض ــزاع	اليم ــي	يف	ن ــل	األمريك ــاء	التدخ ــى	إنه ــم	54	إل ــيوخ	رق ــس	الش مجل
ــارق	 ــًا،)256)	وهــو	ف ــارق	41-56	صوت ــرار	بف ــات	ضــد	القاعــدة،	وصــدر	الق ــًا،	باســتثناء	العملي يوم
أوســع	بكثيــر	باملقارنــة	مــع	محاولــة	شــبيهة	يف		مــارس	/	آذار	لتمريــر	نفــس	القانــون،	حيــث	
فشــل	يف	مرحلتــه	األولــى	بعــد	حصولــه	ىلع	44	صوتــًا	فقــط.	األهــم	مــن	ذلــك	أن	ســبعة	

ــون	األول. ــوا	العتمــاد	القــرار	يف	ديســمبر	/	كان ــن	صوت جمهوريي

ــول	 ــتمر	ح ــدل	مس ــاك	ج ــت؛	هن ــًا	يف	أي	وق ــريع	قانون ــح	التش ــل	أن	يصب ــر	املحتم ــن	غي م
ــد	أن	 ــذي	يؤك ــام	1973،	ال ــرب	لع ــلطات	الح ــرار	س ــه	–	ق ــذي	تســتند	إلي ــتورية	التشــريع	ال دس
لــدى	الكونغــرس	االمتيــاز	الدســتوري	الوحيــد	إلعــالن	الحــرب،	وقــد	أعــاق	الجمهوريــون	النقــاش	
حــول	مشــروع	قانــون	مماثــل	يف	مجلــس	النــواب	يف	ســبتمبر	/	أيلــول.)257)()258)	وىلع	الرغــم	
مــن	أنــه	قــد	يشــهد	اســتقبااًل	أكثــر	حــرارة	يف	مجلــس	يســيطر	عليــه	الديمقراطيــون	عــام	
ــا	وافقــت	 ــا	ستســتخدم	حــق	النقــض	ضــد	التشــريع	إذا	م ــت	أنه ــب	قال 2019،	إال	أن	إدارة	ترام
عليــه	كال	مــن	غرفتــي	الكونغــرس	ووصــل	إلــى	املكتــب	البيضــاوي	ليوافــق	عليــه	الرئيــس.)259)

وراء	قــرار	مجلــس	الشــيوخ	رقــم	54	قلــق	متزايــد	بشــأن	نشــر	القــوات	األمريكيــة	بشــكل	غامض	
يف	الخــارج	مــع	إشــراف	ضئيــل	أو	منعــدم	مــن	الكونغــرس،)260)	والــذي	تتــم	املصادقــة	عليــه	
ــن	وكان	 ــوة	العســكرية	ضــد	اإلرهابيي ــذي	يخــول	اســتخدام	الق ــرار	2001	ال ــر	بق ــى	حــد	كبي إل
ــل	ىلع	توســيع	نطــاق	 ــد	ظهــرت	دالئ ــول.	وق ــاب	11	ســبتمبر	/	أيل ــره	يف	أعق ــم	تمري ــد	ت ق
الحملــة	يف	اليمــن	نفســها،	حيــث	أشــارت	تقاريــر	ظهــرت	يف	مايــو	/	أيــار	أن	القــوات	الخاصــة	
ــن	الحــدود	 ــرب	م ــن	بالق ــئ	أســلحة	الحوثيي ــر	مخاب ــة	تســاعد	الســعودية	يف	تدمي األمريكي
مــع	اليمــن.)261)	وبحســب	مصــادر	مركــز	صنعــاء،	فــأن	هنــاك	تواجــد	لقــوات	خاصــة	أمريكيــة	يف	
املهــرة	شــرق	اليمــن	تدعــم	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	يف	مكافحــة	تهريــب	األســلحة	
إلــى	اليمــن.	يف	الســابق،	كــرر	البنتاغــون	قولــه	أن	عملياتــه	العســكرية	املباشــرة	ىلع	األراضــي	
اليمنيــة	تســتهدف	فقــط	تنظيــم	القاعــدة،	وتتــم	بشــكل	رئيســي	باســتخدام	طائــرات	بــدون	

طيــار	تجــري	منــذ	16	ســنة.)262)

https://www.lawfareblog.com/taking-stock-yemen-resolution.2018 255(  أندرسون، سكوت. تقييم القرار اليمني. لو فري. 30 نوفمرب

 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-joint ،2018 256(  كونجرس. 19 ديسمرب
resolution/54?q=%7B%22search%22%3A%5B%22yemen%22%5D%7D&s=1&r=7

 House GOP blocks lawmakers( .العــام لبقيــة  التصويــت  عــى  اليمــن  مــن إجبــار أصــوات  يمنــع املـشـرعن  الجمهــوري  النــواب  ريبــكا. مجلــس  257(  خيــل، 
https://thehill.com/policy/defense/421044-house-gop- .2018 ذا هل. 12 ديسمرب .)from forcing Yemen war votes for rest of year

blocks-lawmakers-from-forcing-yemen-war-votes-for-rest-of-year

258(  توجيــه الرئيــس عمــًا باملــادة 5 )ج( مــن ـقـرار ســلطات الـحـرب بإزالــة القــوات املســلحة للواليــات املتحــدة مــن األعمــال العدائيــة يف الجمهوريــة اليمنيــة التــي لــم 
 Directing the President pursuant to section 5)c( of the War Powers Resolution to remove United States( .يصــرح بهــا الكونغــرس
26 ســبتمرب  Armed Forces from hostilities in the Republic of Yemen that have not been authorized by Congress(. كونـجـرس. 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-concurrent-resolution/138  .2018

 Direct the Removal of( .توجيــه إزالــة القــوات املســلحة للواليــات املتحــدة مــن األعمــال العدائيــة يف الجمهوريــة اليمنيــة التــي لــم يصــرح بهــا الكونـغـرس  )259
United States Armed Forces from Hostilities in the Republic of Yemen that Have Not Been Authorized by the Congress(. املكتب 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/11/sapsj54s_20181128.pdf .2018 التنفيذي لرئيس الواليات املتحدة. 28 نوفمرب

https://www.nytimes.com/2017/10/22/opinion/  .2017 أكتوبــر   22 تايمــز.  نيويــورك   .)America’s Forever Wars( .حــروب أمريــكا األبديــة  )260
americas-forever-wars.html

 Army Special Forces Secretly Help ( .كوبــر، هيلــن. قــوات الجيــش الخاصــة تســاعد ســرا الســعودين عــى مكافحــة التهديــد مــن املتمرديــن اليمنيــن  )261
https://www.nytimes.com/2018/05/03/us/politics/  .2018 مايــو   3 تايمــز.  نيويــورك   .)Saudis Combat Threat From Yemen Rebels

green-berets-saudi-yemen-border-houthi.html

https://www.thebureauinvestigates.com/ .2018 مكتــب الصحافــة االســتقصائية. 1 ينايــر .)Strikes in Yemen( .الضربــات الجويــة يف اليمــن  )262
projects/drone-war/charts?show_strikes=1&location=yemen&from=2017-1-1&to=now
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زاد	التشــريع	األمريكــي	املتعلــق	باليمــن	مــن	الضغــوط	السياســية	ىلع	البيــت	األبيــض	طــوال	
عــام	2018.	وىلع	الرغــم	مــن	أن	النتائــج	القانونيــة	ال	تــزال	غيــر	واضحــة،	إال	أن	مشــاريع	القوانين	
نجحــت	يف	إبقــاء	النــزاع	ىلع	جــدول	أعمــال	الكونغــرس	ويف	تكليــف	املزيــد	مــن	اإلجــراءات	
ــو	أجبــرت	اإلدارة	فقــط	ىلع	الدفــاع	علنــًا	عــن	سياســتها	الحاليــة.	قبــل	التصويــت	 –	حتــى	ل
ــاع	 ــر	الدف ــو	ووزي ــك	بومبي ــة	ماي ــر	الخارجي ــدم	وزي ــم	54،	ق ــيوخ	رق ــس	الش ــرار	مجل ىلع	ق
ــات	املتحــدة	 ــس	الشــيوخ	حــول	مشــاركة	الوالي ــس	إحاطــة	خاصــة	ألعضــاء	مجل ــم	ماتي جي
يف	اليمــن،)263)	والــذي	قــال	عنهــا	بــوب	كوركــر،	الرئيــس	الجمهــوري	املنتهيــة	واليتــه	للجنــة	

العالقــات	الخارجيــة	يف	مجلــس	الشــيوخ،	أنهــا	"كانــت	ناقصــة".)264)

هــذا	الضغــط	السياســي	املتواصــل	ظهــر	أيضــًا	يف	ســبتمبر	/	أيلــول	عندمــا	تطلــب	تعديــل	
ــة	الســنوية	–	إحاطــة	مــن	وزارة	 ــورة	اإلنفــاق	الدفاعي ــاع	الوطنــي	–	فات ــون	تفويــض	الدف قان
ــن	والتصــدي	 ــا	املدنيي ــل	عــدد	الضحاي ــادة	الســعودية	لتقلي ــف	بقي ــة	لجهــود	التحال الخارجي
ــت	 ــد	قوبل ــة	الدعــم	األمريكــي.)265)	وق ــن	كشــرط	ملواصل ــة	الطــوارئ	اإلنســانية	يف	اليم لحال
شــهادة	وزيــر	الخارجيــة	مايــك	بومبيــو)266)	بــرد	فعــل	عنيــف	يف	الكونغــرس	والصحافــة	وداخــل	
ــّنها	 ــة	ش ــارة	جوي ــن	غ ــهر	م ــن	ش ــل	م ــد	أق ــاءت	بع ــث	ج ــها	–)267)	حي ــة	نفس وزارة	الخارجي
التحالــف	ىلع	حافلــة	وأســفرت	عــن	مقتــل	44	طفــاًل	يف	محافظــة	صعــدة	باســتخدام	قنابــل	

زودتــه	بهــا	الواليــات	املتحــدة.)268)

يتطلــب	قانــون	تفويــض	الدفــاع	الوطنــي	املزيــد	مــن	اإلحاطــات	يف	عــام	2019،	مــا	يتطلــب	
مــن	وزارة	الخارجيــة	الدفــاع	عمــا	وصفــه	الكثيــرون	بأنــه	تقييــم	ال	يمكــن	الدفــاع	عنــه	لعمليات	
التحالف.وقــد	قــال	الري	لويــس،	وهــو	مستشــار	ســابق	يف	وزارة	الخارجيــة	عمــل	مــع	التحالــف	
ــرار	 ــن	األض ــد	م ــراءات	الح ــأن	إج ــار	2017	بش ــو	/	أي ــى	ماي ــعودية	حت ــادة	الس ــكري	بقي العس
ــر	 ــو[	غي ــول:	"بشــكل	موضوعــي،	خالصــة	]بومبي ــز	صنعــاء	يف	ســبتمبر	/	أيل ــة،	ملرك املدني

صحيحــة".

ــات	 ــلوك	الوالي ــون	لس ــتعراض	البنتاغ ــًا	اس ــي	أيض ــاع	الوطن ــض	الدف ــون	تفوي ــب	قان ويتطل
املتحــدة	فيمــا	يتعلــق	بســوء	املعاملــة	والتعذيــب	يف	ســجون	اإلمــارات	تعمــل	يف	جنــوب	
اليمــن،	وذلــك	بعــد	التحقيقــات	التــي	أجرتهــا	هيومــن	رايتــس	ووتــش)269)	ووكالــة	اسوشــيتد	

 Pompeo, Mattis briefing provokes( .كوهــن، زاكــري، فيــل ماتنجــيل، جينفــر هانســلر. بومبيــو وماتيــس يطلعــان عــى رد فعــل مجلــس الشــيوخ  )263
https://edition.cnn.com/2018/11/28/politics/pompeo-mattis-senate-yemen-  .2018 نوفمــرب   29 أن.  أن  يس   .)Senate backlash

briefing/index.html

 Senate vote on Yemen rebukes Trump( .بورجــر، جوليــان. تصويــت مجلــس الشــيوخ عــى اليمــن يوبــخ موقــف حكومــة ترامــب املؤيــد للســعودية  )264
https://www.theguardian.com/us-news/2018/nov/28/mike- .2018 ذا جارديــان.  28 نوفمــرب  .)administration's pro-Saudi stance

pompeo-khashoggi-us-saudi-ties-downgrading-mistake

 .)John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019( .2019 قانون تفويض الدفاع الوطني لجون مكن للعام املايل  )265
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text  .2018 كونجرس. 13 أغسطس

266(  مذـكـرة بموجــب املــادة 1290 مــن قانــون تفويــض جــون س. ماكــن للدـفـاع الوطنــي للســنة املاليــة 2019 )DIV. A، P.L. 115-232( ذات الصلــة باملســاعدات 
https://www.documentcloud.org/documents/4873723- .2018 العســكرية للمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة. 10 ســبتمرب

Pompeo-Certification-Under-NDAA-for-Saudi-Arabia.html#document/p1

 Report: US bomb sales factored in decision to( .جولــد، جــو. تقريــر: بيــع القنابــل األمريكيــة يف الحســبان يف قــرار مســاعدة الســعودين يف اليمــن  )267
https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2018/09/20/report- .2018 ديفينــس نيــوز. 20 ســبتمرب  .)aid Saudis in Yemen

/us-bomb-sales-factored-in-us-aid-to-saudis-in-yemen

268(  إلباجــر، نيمــا، ســلمى عبــد العزيــز، ريــان بــروين، بربــارا أرفانتديــس، لــورا ســميث بــارك. القنبلــة التــي أدت بحيــاة 40 طفــًا يف اليمــن تــم تزويدهــا بالواليــات 
https://edition.cnn.  .2018 17 أغســطس  أن.  أن  )Bomb that killed 40 children in Yemen was supplied by the US(.  يس  املتحــدة. 

com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-intl/index.html

https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305358 .2017 269(  "اليمن: اإلمارات تدعم قوات محلية ترتكب انتهاكات". هيومن رايتس واتش. 22 يونيو
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ــرس	أن	 ــة	األسوشــييتد	ب ــر	وكال ــم	تقري ــد	زع ــم	املتحــدة.)271)	وق ــراء	األم ــة	خب ــرس)270)	ولجن ب
ــب. ــن	تعرضــوا	للتعذي ــن	الذي ــاركوا	يف	اســتجواب	املعتقلي ــن	ش ــرادًا	أمريكيي أف

ويف	غضــون	ذلــك،	أعلــن	البيــت	األبيــض	يف	يوليــو	/	تمــوز	أيضــًا	أنــه	ســيمدد	تعييــن	حالــة	
الحمايــة	املؤقتــة	ملــدة	18	شــهرًا	ىلع	األقــل	لليمنييــن	الذيــن	وصلــوا	إلــى	الواليــات	املتحــدة	
قبــل	أوائــل	عــام	2017.	وتوفــر	هــذه	الخدمــة	وضعــًا	قانونيــًا	ملــا	يقــدر	بـــ1,200	مــن	املواطنيــن	
اليمنييــن	املقيميــن	يف	الواليــات	املتحــدة.	ويف	هــذه	األثنــاء،	أيــدت	املحكمــة	العليــا	
األمريكيــة	يف	26	يونيــو	/	حزيــران	األمــر	التنفيــذي	للرئيــس	ترامــب	يف	ســبتمبر	/	أيلــول	2017 
ــات	املتحــدة،	 ــى	الوالي ــدان،)272)	بمــا	فيهــا	اليمــن،	إل ــة	بل ــد	دخــول	مواطنــي	ثماني ــذي	يقي ال
ــن	 ــق	الحظــر	ىلع	مجموعــة	مــن	املتقدمي ــن	ينطب ــى	4.	يف	حي ــك	بفــارق	أصــوات	5	إل وذل
للحصــول	ىلع	تأشــيرة	مــن	البلــدان	املذكــورة	أضيــق	ممــا	يف	الصياغــات	الســابقة،	إال	أن	هــذه	

النســخة	ال	تحتــوي	ىلع	تاريــخ	انتهــاء.

تأثير خاشقجي

ــر	/	تشــرين	األول	واملؤشــرات	 ــال	خاشــقجي	يف	أكتوب ــل	الصحفــي	الســعودي	جم جــاء	مقت
بتواطــؤ	الدولــة	الســعودية	ليســلط	الضــوء	ىلع	ســجل	السياســة	الخارجيــة	وحقــوق	اإلنســان	
يف	الريــاض	–	بمــا	يف	ذلــك	يف	اليمــن.	ردًا	ىلع	ذلــك،	ظهــرت	موجــة	مــن	مشــاريع	القوانيــن	
التــي	تســعى	إلــى	إنهــاء	أو	الحــد	مــن	مبيعــات	األســلحة	إلــى	الســعودية،)273)	يف	حيــن	اعتمــد	
ــرار	 ــت	ىلع	ق ــوم	التصوي ــس	ي ــون	األول	–	يف	نف ــمبر	/	كان ــيوخ	يف	ديس ــس	الش ــرار	مجل ق
ــي	 ــًا	ول ــن،)274)	ومتهم ــل	خاشــقجي	بالحــرب	يف	اليم ــط	مقت ــم	54	–	رب ــس	الشــيوخ	رق مجل
العهــد	الســعودي	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان	بالقتــل،	وداعيــًا	إلــى	وقــف	فــوري	إلطــالق	النــار	

يف	اليمــن	ووقــف	دعــم	التحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية.

يف	الوقــت	الــذي	كانــت	إدارة	ترامــب	تبــذل	جهــودًا	كبيــرة	للفصــل	بيــن	الحديــث	عــن	مقتــل	
ــة	 ــى	إدراج	سياس ــون	إل ــع	الديمقراطي ــن،)275)	دف ــزاع	يف	اليم ــن	الن ــث	ع ــقجي	والحدي خاش
الواليــات	املتحــدة	تجــاه	اليمــن	يف	مشــروع	قانــون	يديــن	الســعودية	بســبب	مقتــل	الصحفــي.	
ومــع	وجــود	خطــر	بإحبــاط	مثــل	هــذه	القوانيــن	بســبب	االســتقطاب	يف	الكونغــرس	حــول	
دور	واشــنطن	يف	اليمــن،	فــإن	ربــط	هاتيــن	القضيتيــن	أثبــت	فائدتــه	للتشــريعات	املتعلقــة	
ــا	 ــن	كارولين ــوري	ع ــام	)الجمه ــي	غراه ــيناتور	ليندس ــال	الس ــان.	وق ــض	األحي ــن	يف	بع باليم
الجنوبيــة(	أنــه	صــوت	لصالــح	قــرار	مجلــس	الشــيوخ	رقــم	54	يف	مرحلــة	اللجنــة	يف	نوفمبــر	
/	تشــرين	الثانــي	بســبب	إحباطــه	مــن	تعامــل	اإلدارة	مــع	قضيــة	خاشــقجي،	ىلع	الرغــم	مــن	

اختالفــه	مــع	محتــوى	القــرار	نفســه.)276)

 In Yemen’s secret prisons, UAE tortures and( .ميشــيل، ماجــي. يف الســجون الســرية يف اليمــن، تعذيــب اإلمــارات واســتجواب الواليــات املتحــدة  )270
https://www.apnews.com/4925f7f0fa654853bd6f2f57174179fe .2017 أسوشــيتد ـبـرس. 22 يونيــو .)US interrogates

271(  رســالة مؤرخــة 26 ينايــر 2018 مــن فريــق الـخـرباء املعنــي باليمــن بموجــب ـقـرار مجلــس األمــن 2342 )2017( املوجــه إىل رئيــس مجلــس األمــن. األمــم املتحــدة 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1800513.pdf  .2018 ينايــر   26 األمــن.  مجلــس 

https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-965_h315.pdf .2017 272(  املحكمة العليا للواليات املتحدة. أكتوبر

http://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review- .2018 273(  "تقريــر اليمــن".  مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـرتاتيجية. 8 ديســمرب
ar/6737

 A joint resolution supporting a Diplomatic Solution in -( .ـقـرار مـشـرتك يدعــم الحــل الدبلومــايس يف اليمــن ويديــن قتــل جمــال خاشــقجي -  )274
https://www.congress.gov/bill/115th- .2018 19ديســمرب  Yemen and Condemning the Murder of Jamal Khashoggi.(. كونـجـرس. 

congress/senate-joint-resolution/69?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Khashoggi%22%5D%7D&r=4&s=2

 https://www.youtube.com/watch?v=B5hG-ZBADvY&t=41m3s.2018 275(  سبيس نيوز فورس. يوتيوب. 30 أكتوبر

 Graham explains shift in Yemen vote: ‘I changed( ."ـغـريت رأيــي ألننــي غاضــب "لقــد  اليمــن:  عــى  التصويــت  تـحـول  هــل. يشــرح غراهــام  276(  ذا 
https://thehill.com/homenews/senate/418863-graham-explains-shift-in-  .2018 نوفمــرب   my mind because I'm pissed’(. 29

yemen-%20vote-i-changed-my-mind-because-i-was-pissed
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تحول يف السياسة؟

ــات	 ــة	الوالي ــول	يف	سياس ــن	التح ــوع	م ــدء	ن ــة	بب ــام	2018	موحي ــة	ع ــت	التطــورات	نهاي كان
املتحــدة	تجــاه	اليمــن.	وقــد	حــدث	هــذا	يف	وقــت	تزايــد	الزخــم	الدبلوماســي	ىلع	الصعيــد	
ــة	 ــة	اليمني ــن	الحكوم ــدة	بي ــم	املتح ــا	األم ــط	فيه ــي	تتوس ــات	الت ــم	املحادث ــي	ودع الدول
وجماعــة	الحوثييــن.	يف	نهايــة	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	دعــا	كل	مــن	بومبيــو)277)	وماتيــس)278) 
ــع	األطــراف	ىلع	املشــاركة	 ــا	جمي ــًا،	وحث ــار	يف	اليمــن	يف	غضــون	30	يوم لوقــف	إطــالق	ن
يف	محادثــات	الســالم	األمميــة	لوضــع	حــد	للنــزاع.	كانــت	هــذه	أول	تعليقــات	علنيــة	تتعلــق	
باليمــن	منــذ	اختفــاء	خاشــقجي	وتأخــذ	شــكل	رســالة	سياســية	قويــة	مــن	البيــت	األبيــض،	
ــكا	لحليفــه	الخليجــي	منــذ	هجمــات	 ــر	يتصــارع	مــع	أشــرس	انتقــادات	داخــل	أمري وكان	األخي
11	ســبتمبر	/	أيلــول	2001.	بعــد	وقــت	قصيــر	مــن	تصريحــات	علنيــة	لوقــف	إطــالق	النــار،	قــال	
ــابات	 ــرت	حس ــقجي	غّي ــاة	خاش ــمي	أن	وف ــر	رس ــكل	غي ــوا	بش ــون	تحدث ــؤولون	أميركي مس
التكلفــة	والعائــد	يف	العالقــات	األمريكيــة	الســعودية،)279)	فيمــا	إدارة	ترامــب	"وصلــت	إلــى	حمــل	

أقصــى	مــا	يمكــن	أن	تحملــه".

بعــد	أكثــر	مــن	أســبوع،	يف	التاســع	مــن	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	أعلــن	التحالــف	العســكري	
الــذي	تقــوده	الســعودية	أنــه	لــم	يعــد	يطلــب	مــن	الواليــات	املتحــدة	توفيــر	الوقــود	يف	الجــو	
ــك	بشــكل	 ــام	بذل ــدرة	ىلع	القي ــه	الق ــى	أن	لدي ــن،)280)	مشــيرًا	إل ــة	يف	اليم ــه	املقاتل لطائرات
ــكري	 ــم	العس ــة	يف	الدع ــر	الزاوي ــة	حج ــذه	بمثاب ــود	ه ــزود	بالوق ــادة	الت ــت	إع ــتقل.	كان مس
األمريكــي	للتحالــف،	وكانــت	موضــع	انتقــاد	قــوي	داخليــًا،	نظــرًا	لدورهــا	املركــزي	يف	تســهيل	
الغــارات	الجويــة	للتحالــف،	والتــي	تقــول	األمــم	املتحــدة	إنهــا	مســؤولة	عــن	غالبيــة	وفيــات	

املدنييــن	يف	اليمــن	منــذ	عــام	2015.)281)

ــدر	يف	 ــود	ص ــزود	بالوق ــف	الت ــرار	وق ــت	إن	ق ــك	الوق ــاء	يف	ذل ــز	صنع ــادر	ملرك ــت	مص وقال
ــف	الســعودي	بطلبهــا	إيقافــه	مجــرد	 ــادة	القــوات	املشــتركة	للتحال واشــنطن،	وأن	إعــالن	قي
إجــراء	لحفــظ	مــاء	الوجــه.	وأشــاد	معارضــو	الواليــات	املتحــدة	يف	اليمــن	منــذ	فتــرة	طويلــة	
بهــذا	التطــور	باعتبــاره	"نصــرًا	كبيــرًا"،)282)	ونقــل	موقــع	إن	بــي	ســي	نيــوز	عــن	أحــد	أعضــاء	
ــت	أوســع	يف	الكونغــرس	 ــى	اســتباق	تصوي ــرار	كان	يهــدف	إل ــه	إن	الق ــس	الشــيوخ	قول مجل
حــول	الدعــم	األمريكــي	للتحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية،)283)	وهــو	تحليــل	كــرره	

ــدة.)284) ــات	املتح ــون	يف	الوالي ــون	مقيم محلل

https://www.state.gov/ .2018 وزارة الخارجية األمريكية. 30 أكتوبر .)Ending the Conflict in Yemen( .بومبايو، مايكل. إنهاء الصراع يف اليمن  )277
secretary/remarks/2018/10/287018.htm

https://www.state. .2018 وزارة الخارجيــة األمريكيــة. 30 أكتوبــر .)Ending the Conflict in Yemen( .بومبايــو، مايــكل. إنـهـاء الـصـراع يف اليمــن  )278
gov/secretary/remarks/2018/10/287018.htm

https://www.ft.com/  .2018 أكتوبــر   31 تايمــز.  فايننشــال  اليمــن".  ـحـول  ســام  ملحادثــات  بدعــوة  الســعودية  عــى  ضغوطــا  تثــري  املتحــدة  "الواليــات    )279
content/822261a6-dce6-11e8-9f04 -38d397e6661c

https://www.spa.gov.sa/1839656 ،2018 280(  "بيان من قيادة القوات املشرتكة لتحالف دعم الشرعية يف اليمن". وكالة األنباء السعودية. 10 نوفمرب

https:// ، 2018 281(  "اليمــن: خــرباء أمميــون يشــريون إىل ارتــكاب أطــراف النــزاع جرائــم حــرب محتملــة". مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان. 28 أغســطس
www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=A

 Pentagon: No more refueling of Saudi( .ويســيل، مورجــان، البنتاجــون: ال مزيــد مــن التــزود بالوقــود للطاـئـرات الســعودية التــي تقصــف اليمــن  )282
https://www.politico.com/story/2018/11/09/saudi-arabia-yemen-bombing- .نوفمــرب 2018. بوليتيكــو aircraft bombing Yemen(. 9

pentagon-refueling-982924

 U.S. to stop refueling( .كــوب، كورتنــي.  الواليــات املتحــدة تتوقــف عــن تزويــد طاـئـرات التحالــف الســعودي بالوقــود يف اليمــن، كمــا يـقـول املســؤولون  )283
https://www.nbcnews.com/news/  .2018 نوفمــرب   10 يس.  بــي  أن  لــوس.  دي  دان   .)Saudi-coalition planes in Yemen, officials say

investigations/u-s-stop-refueling-saudi-coalition-planes-yemen-officials-say-n934726

 Pentagon: No more refueling of Saudi( .ويســيل، مورجــان، البنتاجــون: ال مزيــد مــن التــزود بالوقــود للطاـئـرات الســعودية التــي تقصــف اليمــن  )284
https://www.politico.com/story/2018/11/09/saudi-arabia-yemen-bombing- .نوفمــرب 2018. بوليتكــو aircraft bombing Yemen(. 9

pentagon-refueling-982924
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النظر	قدمًا	إلى	2019

خــالل	عــام	2018،	مــع	صعــود	معارضــة	دور	واشــنطن	يف	اليمــن،	ثــم	اســتفحالها	بعــد	
ــتمرار	 ــرص	باس ــب	يح ــس	ترام ــقجي،	كان	الرئي ــاة	خاش ــراء	وف ــتنكار	ج ــات	االس ــي	صيح تعال
ــارات	 ــي	لهــذا	الدعــم	هــو	االعتب ــره	العلن ــة	الســعودية.)285)	وكان	تبري ــات	األمريكي ىلع	العالق
املعتــادة:	التحالــف	القديــم	بيــن	الدولتيــن،	والصفقــات	التجاريــة	والعســكرية	القيمــة،	وتنســيق	
ــد	 ــران.	ينظــر	العدي ــي	تجــاه	إي ــل	كل	شــيء	موقــف	واشــنطن	العدائ مكافحــة	اإلرهــاب،	وقب
ــكل	مــن	اليمــن	وســوريا	ىلع	أنهمــا	يف	املقــام	األول	 ــران	ل مــن	متشــددو	واشــنطن	تجــاه	إي
ســاحة	قتــال	لكبــح	مــا	يعتبرانــه	النفــوذ	اإلقليمــي	املتنامــي	إليــران.	يــرى	متشــددو	البيــت	
األبيــض	وترامــب	بنفســه	بــأن	حــرب	اليمــن	جــزء	مــن	صــراع	إقليمــي	تلعــب	فيــه	إيــران	دور	
الراعــي	الرســمي	للحوثييــن.	ولذلــك	انتشــى	متشــددو	واشــنطن	خصــوم	إيــران	بقــرار	ترامــب	
باالنســحاب	مــن	االتفــاق	النــووي	اإليرانــي	يف	مايــو،	ألنهــم	يف	اليمــن	وســوريا	ســاحات	قتــال	

ــران	اإلقليمــي	املتنامــي. ــه	بنفــوذ	إي ملواجهــة	مــا	يصفون

أشــارت	مناقشــات	مركــز	صنعــاء	مــع	ممثلــي	الــدول	األعضــاء	يف	مجلس	األمــن	والدبلوماســيين	
مــن	الــدول	األوروبيــة	خــالل	عــام	2018،	إلــى	أن	الواليــات	املتحــدة	تواصــل	الضغــط	ىلع	الــدول	
ــى	 ــارة	إل ــان	باإلش ــن	األحي ــر	م ــران	–	يف	كثي ــاه	إي ــددًا	تج ــر	تش ــف	أكث ــي	موق ــرى	لتبن األخ
ــة	واليتهــا	نيكــي	 ــة	املنتهي ــت	الســفيرة	األمريكي ــا	حث ــورط	طهــران	يف	حــرب	اليمــن.	كم ت
هالــي	مجلــس	األمــن	يف	عــدة	مناســبات	ىلع	اتخــاذ	إجــراء	بشــأن	إيــران،)286)()287)	مشــيرة	إلــى	

انتهــاكات	إيرانيــة	مزعومــة	لحظــر	األســلحة	الــذي	تفرضــه	األمــم	املتحــدة	ىلع	اليمــن.

كان	مــن	املتوقــع	أن	تســتمر	الحملــة	التشــريعية	حــول	السياســة	األمريكيــة	يف	اليمــن	عــام	
2019،	بعــد	اســتعادة	األغلبيــة	الديمقراطيــة	يف	مجلــس	النــواب	–	ىلع	الرغــم	مــن	تنافــس	
مثــل	هــذه	الجهــود	مــع	أولويــات	السياســة	الخارجيــة	األخــرى.	أضافــت	اســتقالة	وزيــر	الدفــاع	
ماتيــس	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول،	بعــد	قــرار	ترامــب	ســحب	القــوات	األمريكيــة	مــن	ســوريا،	
ــه	مــن	 بعــض	الشــكوك	بشــأن	سياســة	اإلدارة	يف	املنطقــة	لعــام	2019.	ىلع	الرغــم	مــن	أن
ــن،	كان	 ــة	يف	اليم ــة	الحالي ــوي	عــن	السياســة	األمريكي ــع	ق ــران	ومداف ــال	إي املتشــددون	حي
وزيــر	الدفــاع	الســابق	يعتبــر	ىلع	نطــاق	واســع	العبــًا	هادئــًا	يف	قلــب	إدارة	ترامــب	املتقلبــة.

https://www.whitehouse.gov/ .2018 نوفمــرب   20 هــاوس.  وايــت  الســعودية.  العربيــة  مــع اململكــة  الوقــوف  ـحـول  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  مــن  بيــان    )285
/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-standing-saudi-arabia

 U.S. Calls For UN Action,( .أر أف إي أر أل. الواليــات املتحــدة تدعــو إىل تـحـرك األمــم املتحــدة، نقــا عــن تقريــر عــن انتـهـاكات حظــر األســلحة اإليرانيــة  )286
https://www.rferl.org/a/us-calls-for-un-action-report-.2018 فربايــر   Citing Report Of Iranian Arms Embargo Violations(. 16

iranian-arms-embargo-violations-yemen-huthi-rebels/29042930.html

287(  هايــيل، نيــي. كلمــة يف مؤتمــر صحفــي ملجلــس األمــن ـحـول اليمــن. )Remarks at a UN Security Council Briefing on Yemen(. بعثــة الواليــات 
https://usun.state.gov/remarks/8392 .2018 17 أبريــل  لــدى األمــم املتحــدة.  املتحــدة 
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بريطانيا	تبدأ	الدفع	باتجاه	املفاوضات

يف	عــام	2018	اســتمرت	بريطانيــا	يف	تقديــم	الدعــم	إلــى	التحالــف	العســكري	بقيــادة	
ــعودية،)288)  ــى	الس ــلحة	إل ــات	األس ــالل	مبيع ــن	خ ــي	م ــكل	رئيس ــن،	بش ــعودية	يف	اليم الس
ــت	 ــدة،	كان ــات	املتح ــع	الوالي ــال	م ــو	الح ــا	ه ــدودًا.	كم ــزاع	مح ــر	يف	الن ــا	املباش ــل	دوره وظ
السياســة	البريطانيــة	حــول	اليمــن	مدفوعــة	إلــى	حــد	كبيــر	باالعتبــارات	االقتصاديــة	ومكافحة	

ــي. ــو	ظب ــاض	وأب ــع	الري ــد	م ــل	األم اإلرهــاب،)289)	فضــاًل	عــن	تحالفهــا	الطوي

ــمًا	 ــل	منقس ــذي	ظ ــان،	وال ــل	البرمل ــن	داخ ــا	يف	اليم ــة	بريطاني ــة	لسياس ــتمرت	املعارض اس
بشــأن	صــادرات	األســلحة	إلــى	الســعودية.	يف	7	مــارس	/	آذار،	يف	نفــس	اليــوم	الــذي	وصــل	
فيــه	محمــد	بــن	ســلمان	إلــى	بريطانيــا	يف	زيــارة	اســتغرقت	ثالثــة	أيــام،	قــال	زعيــم	حــزب	
العمــال	جيريمــي	كوربيــن	يف	نقــاش	يف	مجلــس	العمــوم	البريطانــي	إن	املستشــارين	
العســكريين	البريطانييــن	كانــوا	"يوجهــون	الحــرب"	التــي	يخوضهــا	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	
ــالل	 ــن	خ ــرب	م ــم	ح ــؤ	يف	جرائ ــا	بالتواط ــة	بريطاني ــن	حكوم ــم	كوربي ــن.)290)	واته يف	اليم
ــار	دوالر	يف	 ــغ	مجموعهــا	1.5	ملي ــاض	–	والتــي	بل الدعــم	البريطانــي	ومبيعــات	األســلحة	للري
ــي	العهــد	 ــزا	مــاي	مــع	ول ــوزراء	تيري ــار	اجتمــاع	رئيســة	ال ــي،	أث عــام	2017.)291)	ويف	اليــوم	التال
الســعودي	احتجاجــات	بالقــرب	مــن	داونينــغ	ســتريت	ضــد	دور	بريطانيــا	يف	النــزاع.)292)	وأكــد	
بيــان	مشــترك	صــدر	بعــد	اجتمــاع	عــدة	أحــزاب	ىلع	الحاجــة	إلــى	حــل	سياســي	للحــرب	يف	
اليمــن.)293)	كمــا	رحبــت	بريطانيــا	بمــا	وصفتــه	ب	"االلتــزام	املســتمر	مــن	جانــب	الريــاض	لضمــان	

ــي	اإلنســاني". ــون	الدول ــف	بالقان ــة	العســكرية	للتحال ــزام	الحمل الت

ــع	48  ــا	ىلع	بي ــة	بريطاني ــن	ســلمان،	وافقــت	حكوم ــاي	وب ــن	م ــاع	بي ــن	االجتم ــام	م ــد	أي بع
طائــرة	مقاتلــة	مــن	طــراز	تايفــون	للســعودية.)294)	وىلع	الرغــم	مــن	عــدم	اإلفصاح	عــن	تفاصيل	
الصفقــة،	إال	أن	اتفاقيــة	بريطانيــة	ســابقة	مــع	قطــر	نصــت	ىلع	بيــع	نصــف	عــدد	الطائــرات	
مــن	نفــس	الطــراز	بقيمــة	نحــو	7	مليــارات	دوالر.	ومــع	ذلــك،	يف	أعقــاب	وفــاة	الصحفــي	جمــال	
ــات	 ــة	مبيع ــددة	ملراجع ــوات	متج ــأت	دع ــرين	األول	2018،	نش ــر	/	تش ــقجي	يف	أكتوب خاش

األســلحة	يف	بريطانيــا	إلــى	الســعودية.)295)

288(  صــادرات األســلحة الربيطانيــة إىل اململكــة العربيــة الســعودية: ســؤال وجــواب. )UK arms exports to Saudi Arabia: Q&A(. الربملــان الربيطــاين. 25 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8425#fullreport  .2018 أكتوبــر 

https://hansard.parliament.uk/  .2018 أكتوبــر   22 الربيطــاين.  الربملــان    .)Death of Jamal Khashoggi( خاشــقجي.  جمــال  وفــاة    )289
Commons/2018-10-22/debates/1B2E7F0F-F92D-4E69-AB83-278215BD88CF/DeathOfJamalKhashoggi#contribution-

6C427C74 -3D0D- 46ED-BFCA-6CAE54AA53E8

 Jeremy Corbyn accuses( .مريــك، روب. جرييمــي كوربــن يتهــم الجيــش الربيطــاين بـــ "توجيــه الـحـرب" مــن قبــل اململكــة العربيــة الســعودية يف اليمــن  )290
https://www.independent.co.uk/news/uk/ .2018 إندبندنــت. 7 مــارس  .)UK military of ' directing war' by Saudi Arabia in Yemen

politics/jeremy-corbyn-saudi-arabia-yemen-war-arms-supplies-uk-theresa-may-latest-a8243916.html

 Demonstrators tell MBS( .الزيــارة اليمــن" يف مـسـرية ضــد  عــن  يديــك  "ابعــد  بــن ســلمان  يخــرب املتظاهــرون امللــك محمــد  الجزـيـرة.  كلــري، ديكرســون.    )291
https://www.aljazeera.com/news/2018/03/demonstrators-mbs-   .2018 مــارس   'hands off Yemen' at rally against visit(. 8

hands-yemen-rally-visit-180307151305625.html

292(  املرجع نفسه

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2018/03/09/Saudi-Arabia-and-the-United-Kingdom-  .2018 مــارس   9 العربيــة.    )293
announce-a-strategic-partnership-for-vision-2030.html

 Britain to Sell Jets to Saudis Despite Conduct of Yemen( .بريز بنا، ريتشارد. بريطانيا تبيع طائرات للسعودين رغم سلوكها يف حرب اليمن  )294
https://www.nytimes.com/2018/03/09/world/middleeast/uk-saudi-arms-jets-yemen.html .2018 نيويورك تايمز. 9 مارس   .)War

https://hansard.parliament.uk/  .2018 أكتوبــر   22 الربيطــاين.  الربملــان   .)Death of Jamal Khashoggi( خاشــقجي.  جمــال  وفــاة    )295
Commons/2018-10-22/debates/1B2E7F0F-F92D-4E69-AB83-278215BD88CF/DeathOfJamalKhashoggi#contribution-

8DD25BF8-D502- 4D67-8241-8763D4A3B8D9
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ــا،)296)  ــد	لبريطاني ــر	خارجيــة	جدي ــزا	مــاي	جيريمــي	هانــت	وزي يف	يوليــو	/	تمــوز،	عينــت	تيري
ليحــل	محــل	بوريــس	جونســون.	وبصفتــه	وزيــرًا	للخارجيــة،	دافــع	هانــت	عــن	اســتمرار	سياســة	
ــادة	 ــكري	بقي ــف	العس ــم	التحال ــلحة	ودع ــع	األس ــك	بي ــا	يف	ذل ــن،	بم ــأن	اليم ــا	بش بريطاني
الســعودية،	ىلع	الرغــم	مــن	خفــوت	نبــرة	التصريحــات	العامــة	قليــاًل	بعــد	وفــاة	خاشــقجي.	
يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	أيــد	هانــت	الدعــوات	األمريكيــة	لوقــف	إطــالق	النــار	يف	اليمــن	
خــالل	اجتماعــات	يف	الريــاض	وأبــو	ظبــي.)297)	وبعــد	وقــت	قصيــر	مــن	ســفره	إلــى	طهــران	
ــن	لحضــور	 ــى	الضغــط	ىلع	ســلطات	الحوثيي ــي،	دعــا	إل ــره	اإليران ــات	مــع	نظي إلجــراء	محادث

ــات	األمــم	املتحــدة	يف	الســويد.)298) محادث

ــدة	 ــم	املتح ــا	يف	األم ــد	بريطاني ــا	وف ــام	به ــة	ق ــة	حمل ــركات	ىلع	خلفي ــذه	التح ــاءت	ه ج
مــن	أجــل	إصــدار	قــرار	جديــد	ملجلــس	األمــن	حــول	اليمــن،	والــذي	تــم	إقــراره	يف	ديســمبر	/	
كانــون	األول.	ورغــم	تخفيــف	لغــة	القــرار	يف	النســخة	النهائيــة	بضغــط	مــن	الواليــات	املتحــدة	
والكويــت،	فــإن	تمريــره	كان	مؤشــرًا	ىلع	إمكانيــة	لعــب	بريطانيــا	دورًا	أكثــر	فاعليــة	يف	الجهود	
الدبلوماســية	إلنهــاء	الحــرب	يف	عــام	2019.	وبوصفهــا	حامــل	قلــم	اليمــن	يف	مجلــس	األمــن	
منــذ	عــام	2011،	كانــت	بريطانيــا	جــزءًا	أساســيًا	مــن	التقاعــس	النســبي	الــذي	أبــداه	املجلــس	

حيــال	النــزاع	يف	اليمــن.

قوى	عاملية	أخرى:	بين	وسطاء	السالم	وتجار	األسلحة

أوروبا	تزيد	من	انخراطها	الدبلوماسية

شــهد	عــام	2018	نشــاطًا	دبلوماســيًا	أوروبيــًا	متزايــدًا	فيمــا	يتعلــق	باليمــن	وتواصــل	مــع	جميــع	
ــات	 ــن	الحكوم ــد	م ــي	والعدي ــاد	األوروب ــاول	االتح ــزاع.	ح ــاركة	يف	الن ــة	املش ــات	الفاعل الجه
األوروبيــة	ىلع	وجــه	الخصــوص	فتــح	خطــوط	اتصــال	مــع	إيــران	وقيــادة	الحوثييــن،	داعيــن	
كافــة	األطــراف	إلــى	دعــم	التســوية	السياســية	للنــزاع.	يف	الوقــت	الــذي	يتلقــى	فيــه	التحالــف	
العســكري	بقيــادة	الســعودية	دعمــًا	مباشــرًا	مــن	الواليــات	املتحــدة	وبريطانيــا،	والتــي	بدورهــا	
تملــك	النفــوذ	الــالزم	للضغــط	ىلع	كل	مــن	الســعودية	واإلمــارات،	فــإن	أوروبــا	تســتفيد	مــن	
اعتبارهــا	محايــدة	نســبيًا	يف	اليمــن،	حيــث	تربطهــا	عالقــات	دبلوماســية	جيــدة	ليــس	فقــط	

مــع	قــوات	التحالــف	ولكــن	أيضــًا	مــع	طهــران.

أوائــل	عــام	2018،	افتتــح	املســؤولون	األوروبيــون	حــوارًا	مــع	طهــران	حــول	العديــد	مــن	القضايــا	
اإلقليميــة،	بمــا	فيهــا	الصراعــات	يف	ســوريا	واليمــن.	وقــال	مســؤولون	حكوميــون	يف	عواصــم	
ــة،	وإن	 ــة	جاري ــة	إلنقــاذ	الصفقــة	النووي أوروبيــة	مختلفــة	ملركــز	صنعــاء	أن	الجهــود	املبذول
ــرة	عــن	 ــت	األخي ــد	أعرب ــع	طهــران.	وق ــات	م ــدة	املحادث ــزاع	يف	اليمــن	مطــروح	ىلع	أجن الن

اســتعدادها	لتســهيل	املحادثــات	مــع	الحوثييــن.	

 .)British PM May appoints Jeremy Hunt new foreign minister( .رئيــس الــوزراء الربيطــاين مــاي تعــن جرييمــي هانــت وزيــرا جديــدا للخارجيــة  )296
https://www.reuters.com/article/britain-eu-hunt/british-pm-may-appoints-jeremy-hunt-new-foreign- .2018 رويــرتز. 9 يوليــو

minister-idUSL9N1SI00M

 UK increases pressure on Saudis( .وينــرت، باتريــك. اململكــة املتحــدة تزيــد الضغــط عــى الســعودين واإلمــارات يف محاولــة لوقــف إطــاق النــار يف اليمــن  )297
https://www.theguardian.com/politics/2018/nov/12/uk-dials-up-  .2018 ذا غارديان. 12 نوفمرب  .)and UAE in Yemen ceasefire bid

pressure-on-saudis-and-uae-in-yemen-ceasefire-bid

298(  الندل، جايمز. ماذا يفعل وزير الخارجية جرييمي هانت يف إيران؟ )What is Foreign Secretary Jeremy Hunt doing in Iran?(.  بي بي س. 20 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46276608 .2018 نوفمرب
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كانــت	املحادثــات	املتعلقــة	باليمــن	تجــري	بالتــوازي	مــع	املناقشــات	حــول	مســتقبل	االتفــاق	
النــووي	اإليرانــي،	وقــد	انطلقــت	قبــل	قــرار	الرئيــس	ترامــب	انســحاب	الواليــات	املتحــدة	مــن	
الصفقــة،	حيــث	كان	الهــدف	األولــي	هــو	معالجــة	قلــق	واشــنطن	بشــأن	دور	إيــران	اإلقليمــي،	
وإظهــار	قــدرة	أوروبــا	ىلع	التوســط	مــع	طهــران.	بــدأ	الحــوار	األول	ىلع	هامــش	مؤتمــر	أمنــي	
يف	ميونيــخ	يف	فبرايــر	/	شــباط.	ويف	وقــت	الحــق	ُعقــد	اجتماعــان	ملتابعــة	املشــاورات	يف	

رومــا	وبروكســل،	حيــث	التقــت	فرنســا	وأملانيــا	وإيطاليــا	وبريطانيــا	وفــدًا	مــن	إيــران.)299)

تواصــل	العديــد	مــن	القــادة	األوروبييــن	أيضــًا	بشــكل	مباشــر	مــع	قيــادة	الحوثييــن	يف	
ــن	 ــار	م ــيون	كب ــام	دبلوماس ــوز،	ق ــو	/	تم ــران	ويولي ــو	/	حزي ــهري	يوني ــالل	ش ــام	2018.	وخ ع
الســويد)300)	وفرنســا)301)	واالتحــاد	األوروبــي	بااللتقــاء	بمســؤولين	حوثييــن	يف	صنعــاء.	كان	مــن	
بيــن	هــؤالء	ســفيرة	بعثــة	االتحــاد	األوروبــي	إلــى	اليمــن،	أنطونيــا	كالفو-بويرتــا،	والتــي	التقــت	
زعيــم	الحوثييــن	عبــد	امللــك	الحوثــي	عبــر	دائــرة	فيديــو	ومهــدي	املشــاط،	رئيــس	املجلــس	
ــو	/	تمــوز،	التقــى	وفــد	فرنســي	برئاســة	الســفير	 ــن.	ويف	18	يولي ــع	للحوثيي السياســي	التاب
الفرنســي	يف	اليمــن	مــع	مســؤولين	حوثييــن	يف	صنعــاء.	كان	لفرنســا	أســبابها	الخاصــة	يف	
ــو.	 ــن	بعــد	أن	ســجنت	الجماعــة	بحــارا	فرنســيا	يف	يوني ــع	الحوثيي ــح	خطــوط	تواصــل	م فت
وكان	البحــار	قــد	احتجــز	مــن	قبــل	قــوات	الحوثييــن	يف	الحديــدة	بعــد	أن	اضطــر	للقيــام	برســو	

اضطــراري	بمينائهــا	بســبب	عطــل	يف	قاربــه	قبــل	أن	يطلــق	الحقــًا	يف	أكتوبــر.

كمــا	أن	قيــادة	الحوثييــن	–	بعــد	قتــل	حليفهــا	الســابق	علــي	عبــد	اهلل	صالــح	الــذي	كان	قــد	
أشــرف	ىلع	عالقــات	الحلــف	الدوليــة	–	أخــذت	تتولــى	زمــام	اتصاالتهــا	الدوليــة	بنفســها	عــام	
ــارس	/	آذار	املاضــي	 ــد	الســالم	يف	م ــن	محمــد	عب ــر	مفاوضــي	الحوثيي ــد	كبي ــد	أك 2018.	وق
ــا	 ــى	تركي ــه	إل ــة	بمشــاورات	الســالم	خــالل	زيارات ــا	املتعلق ــه	بحــث	القضاي ــاء	أن ــز	صنع ملرك

وأملانيــا.

ىلع	الرغــم	مــن	أن	تطويــر	موقــف	متماســك	تجــاه	النــزاع	يف	اليمــن	مــا	يــزال	تحديــًا	للسياســة	
الخارجيــة	األوروبيــة،	وذلــك	بســبب	اختــالف	األولويــات	بيــن	الــدول	األعضــاء،	إال	أنــه	جــرى	اتخــاذ	
بعــض	اإلجــراءات	املوحــدة.	يف	أوائــل	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	صــوت	البرملــان	األوروبــي	لصالــح	
قــرار	يدعــو	إلــى	وقــف	األعمــال	العدائيــة	يف	اليمــن،	واســتئناف	محادثــات	الســالم،	وتنفيــذ	
تدابيــر	بنــاء	الثقــة.	كمــا	دعــا	القــرار	مســؤولة	السياســة	الخارجيــة	لالتحــاد	األوروبــي،	فيديريــكا	

موغيرينــي،	لتطويــر	اســتراتيجية	شــاملة	لالتحــاد	األوروبــي	بشــأن	اليمــن.

االتحــاد   .)EU/E4 political consultations on regional issues with Iran( إـيـران.  مــع  اإلقليميــة  القضايــا  ـحـول  سياســية  مشــاورات    )299
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/50379/EU/E4%20political%20  .2018 ســبتمرب   12 األوروبــي. 

consultations%20on%20regional%20issues%20with%20Iran

https://almawqeapost. .2018 300(  "انفتاح أوروبي عى الحوثين.. مسؤولة أوربية يف صنعاء بعد أيام من زيارة مبعوث السويد". املوقع بوست. 4 يوليو
net/news.php?id=32008#.W15RbNLQ9pz

301(  اليمــن: دبلوماســيون فرنســيون مــع املتمرديــن الحوثيــن. )Yémen: des diplomates français auprès des rebelles houthistes(. لوفيغــارو. 18 
http://www.lefigaro.fr/international/2018/07/18/01003-20180718ARTFIG00138-yemen-des-diplomates-francais-  .2018 يوليــو 

aupres-des-rebelles-houthistes.php
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جدل	حول	صادرات	األسلحة

أدى	اختفــاء	الصحفــي	الســعودي	جمــال	خاشــقجي	ثــم	إعــالن	وفاتــه	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	
األول	إلــى	ضغــط	متزايــد	ىلع	الحكومــات	األوروبيــة	لوقــف	مبيعــات	األســلحة	إلــى	الســعودية،	
كمــا	لفــت	االنتبــاه	أيضــًا	إلــى	التدخــل	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	يف	اليمــن،	بمــا	يف	
ذلــك	داخــل	البرملــان	األوروبــي.	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول،	صــوت	البرملــان	األوروبــي	لصالــح	
ــاكات	 ــى	انته ــرار	إل ــار	الق ــد	أش ــة	خاشــقجي،	وق ــق	يف	جريم ــراء	تحقي ــى	إج ــو	إل ــرار	يدع ق
ــرار)302)  ــي	ق ــم	تبن ــي،	ت ــن.	ويف	الشــهر	التال ــون	اإلنســاني	يف	اليم ــة	للقان ســعودية	محتمل
يعتبــر	جميــع	صــادرات	األســلحة	مــن	قبــل	الــدول	األعضــاء	يف	االتحــاد	األوروبــي	لــدول	لتحالف	
العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	يف	حالــة	عــدم	امتثــال	ملعاييــر	االتحــاد	األوروبــي	لتصديــر	

املعــدات	العســكرية	املعتمــدة	يف	عــام	2008.)303)

قبــل	وفــاة	خاشــقجي،	كانــت	بعــض	الحكومــات	تقيــد	بالفعــل	صفقــات	األســلحة	املتجهــة	
لــدول	التحالــف	الســعودي.	يف	يونيــو	/	حزيــران،	علقــت	بلجيكا	عــددًا	من	التراخيــص	املمنوحة	
لشــركة	FN Herstal	لتصنيــع	األســلحة	وتصديرهــا	إلــى	الســعودية.)304)	يف	4	ســبتمبر	/	أيلــول،	
أعلنــت	إســبانيا	إلغــاء	عقــد	مبيعــات	األســلحة	لعــام	2015	مــع	الســعودية	بعــد	غــارات	جويــة	
ســعودية	ىلع	حافلــة	يف	أغســطس	/	آب	قتلــت	44	طفــاًل.)305)	لكــن	يف	12	ســبتمبر	/	أيلــول،	
تراجعــت	إســبانيا	عــن	هــذا	القــرار.)306)	كانــت	الســعودية	قــد	هــددت،	بحســب	وســائل	إعــالم	
إســبانية،	بإلغــاء	طلــب	ســفن	حربيــة	بقيمــة	1.8	مليــار	يــورو	مــن	شــركة	بنــاء	ســفن	تابعــة	

لشــركة	نافانتيــا	اإلســبانية،	األمــر	الــذي	كانــت	ســيعرض	آالف	الوظائــف	اإلســبانية	للخطــر.

وقــد	نــص	التحالــف	الحاكــم	الجديــد	يف	أملانيــا	يف	مــارس	/	آذار	ىلع	وقــف	مبيعات	األســلحة	
للــدول	املشــاركة	يف	حــرب	اليمــن.	ومــع	ذلــك،	ذكــرت	وســائل	إعــالم	أملانيــة	يف	ســبتمبر	/	
أيلــول	أن	الحكومــة	مــا	تــزال	تجيــز	صفقــات	األســلحة	مــع	الســعودية	واإلمــارات	واألردن.)307)	يف	
نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	وبعــد	قضيــة	خاشــقجي،	أعلنــت	الحكومــة	األملانيــة	علنــًا	وقــف	
جميــع	شــحنات	األســلحة	إلــى	الســعودية.)308)	مــرة	أخــرى،	ذكــرت	وســائل	اإلعــالم	األملانيــة	يف	
ديســمبر	/	كانــون	األول	أن	برليــن	ال	تلتــزم	بتصريحاتهــا	العامــة	وأنهــا	تواصــل	تصديــر	املعــدات	

http:// .2018 الربملــان األوروبــي. 14 نوفمــرب .)Arms export: implementation of Common Position( .تصديــر األســلحة: تنفيــذ املوقــف املشــرتك  )302
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0451+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

 Defining common rules governing control of( العســكرية.  واملعــدات  التكنولوجيــا  صــادرات  مراقبــة  تحكــم  التــي  املـشـرتكة  القواعــد  تحديــد    )303
https://eur-lex.europa.eu/legal- .2008 الجريدة الرسمية لاتحاد األوروبي. 8 ديسمرب .)exports of military technology and equipment

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0944&from=EN

 Le Conseil d'Etat suspend l'exportation d'armes wallonnes( .مجلــس الدولــة يوقــف تصديــر أســلحة الوالــون إىل اململكــة العربيــة الســعودية  )304
https://www.lalibre.be/actu/belgique/le-conseil-d-etat-suspend-l-exportation-  .2018 30 يونيــو  vers l'Arabie saoudite(. الليــرب. 

d-armes-wallonnes-vers-l-arabie-saoudite-5b37195e55324d3f13143b64

 Spain cancels bombs sale to Saudi Arabia amid( .بــارا، أرتيــز.  إســبانيا تلغــي بيــع القنابــل إىل اململكــة العربيــة الســعودية وســط مخــاوف اليمــن  )305
https://www.apnews.com/2f2c05bbf73a486ba3e49a3f7a8f16b0 نيــوز.  أسوشــيتيد   .)Yemen concerns

الســعودية. )Spain to go ahead with sale of bombs to Saudi: El Periodico(. رويــرتز.  القنابــل  بيــع  إســبانيا تمــي قدمــاً يف  306(  إل برييوديكــو: 
https://www.reuters.com/article/us-spain-saudi-arms/spain-to-go-ahead-with-sale-of-bombs-to-saudi-el-.2018 ســبتمرب   12

periodico-idUSKCN1LS2F8

 Regierung genehmigt neue( الســعودية.  العربيــة  مــع اململكــة  توافــق عــى صفقــات أســلحة جديــدة  الحكومــة  تراوفــرت.  307(  جيبــاور، ماتيــاس، جريالــد 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ruestung-  .2018 نوفمــرب   19 اليــن.  أون  ســبيجيل   .)Waffendeals mit Saudi-Arabien

bundesregierung-genehmigt-neue-waffen-deals-mit-saudi-arabien-a-1229003.html

 .)Deutschland stoppt alle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien( .توقــف أملانيــا جميــع صــادرات األســلحة إىل اململكــة العربيــة الســعودية  )308
https://www.faz.net/aktuell/politik/kashoggi-deutschland-stoppt-ruestungsexporte- .2018 صحيفة فرانكفورت العامة. 19 نوفمرب

nach-saudi-arabien-15898195.html
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ــرد	مكتــوب	حكومــي	ىلع	تحقيــق	برملانــي،	لــم	تصــدر	 العســكرية	إلــى	الريــاض.)309)	وفقــًا	ل
ــة	 ــدة	للســعودية	خــالل	األشــهر	الثالث ــر	جدي الحكومــة	األملانيــة	بالفعــل	أي	تراخيــص	تصدي
األخيــرة	مــن	عــام	2018،)310)	لكــن	هــذا	لــم	يكــن	ينطبــق	ىلع	األعضــاء	اآلخريــن	يف	التحالــف	

العســكري	بقيــادة	الســعودية.

فيمــا	يتعلــق	بــدول	االتحــاد	األوروبــي	األخــرى،	أعلنــت	النرويــج)311)	والدنمــارك)312)	وفنلنــدا)313)	يف	
نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	أنهــا	ســتوقف	تراخيــص	تصديــر	األســلحة	إلــى	الســعودية،	يف	حيــن	
توقفــت	أيضــًا	فنلنــدا	عــن	بيــع	املعــدات	العســكرية	لإلمــارات.	يف	أواخــر	ديســمبر	/	كانــون	
األول،	أعلــن	رئيــس	الــوزراء	اإليطالــي	جيوســيبي	كونتــي	أن	حكومتــه	تعتــزم	وقــف	مبيعــات	

األســلحة	إلــى	الســعودية.)314)

ــل	خاشــقجي،	 ــا	ىلع	مقت ــرددًا	يف	ردوده ــر	ت ــرى	أكث ــة	األخ ــة	والغربي ــدول	األوروبي ــت	ال كان
ــل	 ــس	الفرنســي	إيمانوي ــد	الرئي ــة،	وانتق ــات	يف	الحادث ــراء	تحقيق ــى	إج ــة	ببســاطة	إل داعي
ــن	مبيعــات	األســلحة	 ــة	بي ــه	ال	توجــد	صل ــاًل	أن ــة	األخــرى،)315)	قائ ــات	األوروبي ــرون	الحكوم ماك
ــد	 ــي	بع ــو	ظب ــاض	وأب ــلحة	للري ــع	أس ــر	بائ ــث	أكب ــا	ثال ــر	فرنس ــقجي.	وتعتب ــة	خاش وقضي
ــط	 ــا	الضغ ــي	يف	فرنس ــع	املدن ــات	املجتم ــد	زادت	جماع ــا.	وق ــدة	وبريطاني ــات	املتح الوالي
ىلع	الحكومــة	الفرنســية	بشــأن	مبيعــات	األســلحة	قبيــل	زيــارة	ولــي	العهــد	الســعودي	األميــر	
ــي	 ــان	املاض ــل	/	نيس ــد	يف	أبري ــن	زاي ــد	ب ــارات	محم ــد	اإلم ــي	عه ــلمان	وول ــن	س ــد	ب محم
ونوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	ىلع	التوالــي.)316)	ويف	محاولــة	غيــر	ناجحــة	إلــى	حــد	مــا	ملراضــاة	
ــر	إنســاني	حــول	 ــام	الفرنســي،	اشــتركت	فرنســا	والســعودية	يف	اســتضافة	مؤتم ــرأي	الع ال
ــن	 ــانية	ع ــة	إنس ــت	30	منظم ــك،	أعرب ــران.	ردًا	ىلع	ذل ــو	/	حزي ــس	يف	يوني ــن	يف	باري اليم
انتقادهــا	الشــديد	لهــذه	الفعاليــة،)317)	قائلــًة	إن	املؤتمــر	يفتقــر	إلــى	املصداقيــة	مــع	وجــود	

ــر. ــة	دون	أي	نتيجــة	تذك ــد	انتهــت	الفعالي ــف	مشــارك،	وق الســعودية	كمضي

 Deutschland liefert über Umwege( .جيبــاور، ماتيــاس، جريالــد تراوفــرت. تواصــل أملانيــا إيصالهــا إىل اململكــة العربيــة الســعودية عــرب الطــرق االلتفافيــة )309
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutschland-  .2018 ديســمرب   12 اليــن.  أون  ســبيجيل   .)weiter nach Saudi-Arabien

liefert-ueber-umwege-weiter-nach-saudi-arabien-a-1243306.html

 Krieg im Jemen Deutschland genehmigt weiter( العربيــة.  الجزـيـرة  شــبه  إىل  األســلحة  شــحنات  منــح  أملانيــا  تواصــل  اليمــن  يف  الـحـرب    )310
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/deutschland- ار.  دي  ام   .)Waffenlieferungen auf Arabische Halbinsel

liefert-weiter-waffen-auf-arabische-halbinsel-100.html

https:// .2018 فرنســا 24. 9 نوفمــرب .)Norway freezes defence export licences to Saudi( .الرنويــج تجمــد رخــص تصديــر الدفــاع إىل الســعودية  )311
amp.france24.com/en/20181109-norway-freezes-defence-export-licences-saudi

 Denmark suspends Saudi weapon export approvals( .الدنمارك تعلق املوافقات السعودية لتصدير األسلحة بسبب مخاوف خاشقجي باليمن  )312
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-denmark/  .2018 نوفمــرب   22 رويــرتز.   .)over Khashoggi, Yemen concerns

denmark-suspends-saudi-weapon-export-approvals-over-khashoggi-yemen-concerns-idUSKCN1NR0G6

 Finland halts granting of( املتحــدة.  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  اململكــة  إىل  األســلحة  تصديــر  تصاريــح  منــح  توقــف  فنلنــدا    )313
http://www.helsinkitimes.fi/  .2018 نوفمــرب   23 تايمــز.  هلســني   .)permits to export arms to Saudi Arabia and UAE
finland/finland-news/politics/15976-finland-halts-granting-of-permits-to-export-arms-to-saudi-arabia-and-uae.

html?fbclid=IwAR3Ch2rhWClR3ITAjDWSlgO1xnl_qiUxKsxtyV7GG6fRDFDmG4jt75vyles

 Italy plans to stop arms sales to Saudi Arabia, prime minister( .يقول رئيس الوزراء إن إيطاليا تخطط لوقف مبيعات األسلحة للسعودية  )314
https://www.independent.co.uk/news/world/italy-saudi-arabia-arms-sales-giuseppe-   .2018 ديســمرب   28 إنددبنــدت.   .)says

conte-yemen-war-weapons-khashoggi-murder-a8702366.html

 Affaire Khashoggi : Macron ne veut pas remettre en( الريــاض.  يف  األســلحة  مبيعــات  يف  التشــكيك  يريــد  ال  ماكــرون  خاشــقجي:  قضيــة    )315
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/10/26/affaire- .2018 ىل مونــد. 27 أكتوبــر .)cause les ventes d’armes à Riyad

khashoggi-macron-ne-veut-pas-remettre-en-cause-les-ventes-d-armes-a-riyad_5375254_3218.html

http://sanaacenter.org/ar/publications-all/yemen-at-the- .2018 316(  "اليمــن يف األمــم املتحــدة". مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـرتاتيجية. 9 مايــو
un-ar/5880

 Aid groups want Macron's assurances on Yemen( .أـيـرش، جــون. تريــد جماعــات اإلغاثــة مــن تأمــن ماكــرون عــى اليمــن برئاســة ســعودين   )317
https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-france/aid-groups-want- .2018 رويــرتز. 5 يوليــو .)meet co-chaired by Saudis

macrons-assurances-on-yemen-meet-co-chaired-by-saudis-idUKKCN1J1056
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كندا	تدعو	لوقف	إطالق	النار	وتواصل	بيع	األسلحة	للرياض

ويف	22	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	طالــب	"الحــزب	الديمقراطــي	الجديــد"	اليســاري	املعــارض	يف	
ــراط	العســكري	 ــى	الســعودية	يف	ضــوء	االنخ ــف	صــادرات	األســلحة	إل ــدي	بوق البرملــان	الكن
املدمــر	للمملكــة	يف	اليمــن	ومقتــل	خاشــقجي،	كانــت	القضيــة	املطروحــة	صفقــة	مســتمرة	
ــدا"	 ــد	سيســتمز	كن ــرال	الن ــة	"جيني ــاوالت	الدفاعي ــدي	لشــركة	املق ــار	دوالر	كن ــة	15	ملي بقيم
لتوصيــل	مئــات	العربــات	الخفيفــة	املدرعــة	املســلحة	إلــى	الســعودية،	والتــي	كانــت	الريــاض	
تنشــرها	خــالل	نــزاع	اليمــن.)318)	كمــا	يدعــم	العقــد	آالف	وظائــف	التصنيــع	يف	جنــوب	أونتاريــو،	
وهــي	منطقــة	تعتبــر	محوريــة	بالنســبة	لحــزب	تــرودو	الليبرالــي	يف	االنتخابــات	الفيدراليــة	

الكنديــة	لعــام	2019	القادمــة.

ــأن	 ــررة	ب ــلحة	مب ــة	األس ــن	صفق ــد	ع ــتيا	فريالن ــة	كريس ــة	الكندي ــرة	الخارجي ــت	وزي ودافع
إلغاءهــا	ســيضر	بســمعة	كنــدا،)319)	يف	حيــن	علــق	تــرودو	ىلع	مطالبــات	الحــزب	الديمقراطــي	
الجديــد	بالقــول	إن	إلغــاء	الصفقــة	ســيكلف	كنــدا	مليــار	دوالر،)320)	رغــم	أنــه	أضــاف	فيمــا	بعــد	

أن	حكومتــه	تبحــث	عــن	طــرق	إلنهــاء	العقــد.

ــس	 ــًا	عك ــد	بيان ــة	فريالن ــة	الكندي ــرة	الخارجي ــدرت	وزي ــي،	أص ــرين	الثان ــر	/	تش يف	1	نوفمب
ــار	يف	اليمــن	 ــى	وقــف	إطــالق	الن ــًة	إل ــاخ	الســائد	يف	الحكومــات	الغربيــة	األخــرى،	داعي املن
ودعــم	جهــود	الســالم	التــي	يبذلهــا	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص.	وقــال	البيــان:	"مــا	زلنــا	
نشــعر	بقلــق	عميــق	مــن	التقاريــر	التــي	تفيــد	بــأن	جميــع	أطــراف	النــزاع	خالفــت	مــرارًا	وتكــرارًا	
القانــون	الدولــي".	يف	23	ديســمبر	/	كانــون	األول،	تــم	شــحن	مجموعــة	أخــرى	مــن	العربــات	
املدرعــة	الكنديــة	الصنــع	ىلع	ســفينة	حاويــات	شــرقي	كنــدا،	متجهــة	إلــى	الســعودية.)321)

 Saudis appear to be using( .تشــايس، ســتيفن، روـبـرت فايــف. يبــدو أن الســعودين يســتخدمون مركبــات القتــال الكنديــة ضــد املتمرديــن اليمنيــن  )318
https://www.theglobeandmail.com/ .2018 ذا جلــوب أنــد ميــل. 16 مايــو  .)Canadian-made combat vehicles against Yemeni rebels

news/politics/saudi-arms-used-against-yemeni-rebels-seem-to-match-canadian-lavs/article28846678

 Chrystia Freeland says( .بــاري مكينــا. تـقـول كريســتيا فريانــد إن كنــدا "مضطربــة للغايــة" بســبب اختـفـاء الصحفــي الســعودي 319(  تشــايس، ســتيفن، 
https://www.theglobeandmail. .2018 ذا جلوب أند ميل.  16 أكتوبر  .)Canada ‘very troubled’ by disappearance of Saudi journalist

/com/politics/article-chrystia-freeland-says-canada-very-troubled-by-disappearance-of

 Trudeau says ending Saudi arms deal( ثمًنــا بقيمــة مليــار دوالر.  الســعودية يحمــل  إنـهـاء صفقــة األســلحة  إن  يـقـول  تــرودو  320(  تشــايس، ســتيفن. 
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-cancelling- .2018 ذا جلــوب أنــد ميــل. 23 أكتوبــر .)carries $1-billion price tag

/armoured-vehicle-sale-to-saudi-arabia-could-cost-up-to

 Light armoured vehicles( .تني، جوزيف. يتم شحن املركبات املدرعة الخفيفة إىل اململكة العربية السعودية عى الرغم من احتجاجات سانت جون  )321
https://www.theglobeandmail.com/ .2018 ذا جلــوب أنــد ميــل. 23 ديســمرب .)shipped to Saudi Arabia despite Saint John protests

/canada/article-light-armoured-vehicles-shipped-to-saudi-arabia-despite-saint-john
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روسيا	تجرب	الوساطة

مــع	أن	روســيا	ليــس	لديهــا	اهتمــام	كبيــر	باليمــن،	فقــد	أوضحــت	يف	عــام	2018	أنهــا	مهتمــة	
ــون	 ــر	/	كان ــع	يف	يناي ــذي	اندل ــوب	اليمــن)322)	ال ــزاع	جن ــك	ن بلعــب	دور	كوســيط،	بمــا	يف	ذل
ــن	مــن	 ــل	أنصــار	االنفصــال	املدعومي الثانــي	يف	عــدن	)انظــر	"عــدن:	هــادي	واإلصــالح	مقاب
ــى	الشــرق	األوســط	 ــوث	الروســي	إل ــر	املبع ــل	/	نيســان،	ذك ــارات	والســلفيين"(.	يف	أبري اإلم
ــالده	مســتعدة	ألي	دور	أن	"يخــدم	الســالم	 ــوف	أن	ب ــل	بوغدان ــة	ميخائي ــر	الخارجي ــب	وزي ونائ
ــة	 ــادي	ىلع	هامــش	القم ــس	ه ــع	الرئي ــد	أن	التقــى	م ــن")323)	بع ــن	واالســتقرار	يف	اليم واألم
التاســعة	والعشــرين	للجامعــة	العربيــة	يف	الســعودية.)324)	لعبــت	روســيا	دور	الثقل	املــوازن	ضد	
حلفــاء	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	يف	مجلــس	األمــن	الدولــي،	حيــث	اســتخدمت	
يف	شــهر	فبرايــر	/	شــباط	حــق	النقــض	)الفيتــو(	لوقــف	مشــروع	قــرار	بشــأن	اليمــن	اعتبرتــه	

متحيــزًا	ضــد	إيــران	)انظــر	"مجلــس	األمــن	يف	طريــق	مســدود	ملعظــم	عــام	2018"(.

ويف	يونيــو	/	حزيــران،	قامــت	كل	مــن	قيــادة	الحوثييــن	والحكومــة	اليمنيــة	بالتقــدم	باقتراحات	
ــاط	 ــدي	املش ــاء	مه ــي	يف	صنع ــي	الحوث ــس	السياس ــس	املجل ــب	رئي ــث	طل ــكو،	حي ملوس
يف	رســالة	لــه	أن	يقــوم	الرئيــس	الروســي	فالديميــر	بوتيــن	باملســاعدة	يف	التفــاوض	ىلع	
تســوية	سياســية	للنــزاع.)325)	بعــد	أيــام،	التقــى	منصــور	بجــاش،	وكيــل	وزارة	الخارجيــة	للشــؤون	
السياســية	اليمنيــة	بمدينــة	الريــاض،	بالســفير	الروســي	لــدى	اليمــن.	ووفقــًا	لبيــان	صــدر	عــن	
وزارة	الخارجيــة	اليمنيــة،	أكــد	الســفير	مجــددًا	دعــم	موســكو	للحكومــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا	

وللحــل	السياســي	للنــزاع.)326) 

322(  مروســيا قلقــة بشــأن االشــتباكات يف اليمــن - وزارة الخارجيــة. )Russia concerned over clashes in Yemen — Foreign Ministry(. وكالــة األنبــاء 
http://tass.com/world/987423 ،.2018 الروســية. 29 ينايــر

أبريــل   15 الســابع.  اليــوم  باليمــن".  الســام  يخــدم  دور  ألى  موســكو  اســتعداد  يؤكــد  األوســط  للشــرق  روســيا  "مبعــوث    )323
https://www.youm7.com/story/2018/4/15/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-  .2018
%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9
%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%
AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%A3%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AE-

%D8%AF%D9%85/3744532

http://www.arabnews.com/ .2018 324(  يؤكــد املبعــوث الــرويس للشــرق األوســط اســتعداد موســكو ألي دور يخــدم الســام يف اليمــن. عــرب نيــوز. 16 أبريــل
node/1285606/middle-east

http://www.saba.ye/ar/news502468.htm .2018 325(  "رئيس املجلس السيايس األعى يبعث رسالة إىل الرئيس الرويس". سبأ نيوز. 19 يوليو

https://www.mofa-ye. .2016 4 ديســمرب  الخارجيــة.  اليمنيــة وزارة  الجمهوريــة  لــدى بادنــا".  يلتقــي ســفري روســيا االتحاديــة  الخارجيــة  326(  "وكيــل وزارة 
org/Pages/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8
%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-

/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7



تطّلــب تقريــر اليمــن الســنوي لعــام 2018 التزامــًا شــديدًا من فريــق العمل  في 
مختلــف أنحــاء اليمــن والعالــم. بدونهــم لــم يكــن يمكن لهــذه الوثيقة أن تخرج 

إلــى النــور. هؤالء هــم )بالترتيب األبجدي(:

أســامة الروحانــي، أنتونــي بيزويــل، تيمــاء اإلريانــي، حمزة الحمادي، رائــد خليفي، 
ريان بيلي، زياد اإلرياني، سبنســر أوســبرغ، ســجيلة منير، ســال الســقاف، عائشــة 
الــوراق، علــي عبــد اللــه، غيــداء الرشــيدي، فيكتوريا ســوير، مونيــكا بوليغر، هانا 

باتشــيت، هولــي توبهــام، وليــد الحريري، وياســر الزيات.

 كمــا يــود مركــز صنعــاء التعبيــر عــن امتنانــه للعمل الدؤوب والتفاني لعشــرات 
الباحثيــن الذيــن ال يرغبــون فــي اإلفصــاح عــن هوياتهم، وكذلــك المصادر التي 

تســاهم فــي تقديــم معلومــات ال تقــدر بثمــن لباحثي المركز.

شــكر وتقدير
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