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افتتاحية مركز صنعاء

صراع	البرملانات	اليمنية

شــهد	شــهر	أبريــل	/	نيســان	إرســال	أقــوى	نظــام	ملكــي	يف	العالــم	–	والــذي	ال	ُيعــرف	عنــه	
توجهاتــه	الديمقراطيــة	–	قواتــه	املســلحة	ودفاعاتــه	الجويــة	إلــى	جارتــه	الجنوبيــة	لحمايــة	
جلســة	برملانيــة	عقــدت	يف	مدينــة	ســيئون	بحضرمــوت،	ولــم	ُتعقــد	يف	عاصمــة	اليمــن	وال	
يف	العاصمــة	املؤقتــة	للحكومــة،	وكان	أعضــاء	البرملــان	املنتخبيــن	منــذ	16	عامــًا،	زمــن	بعيــد	
للغايــة	لدرجــة	أن	39	منهــم	توّفــوا	منــذ	ذلــك	الحيــن،	وىلع	الرغــم	مــن	نصــف	مليــون	ريــال	
ســعودي	ُوعــد	بــه	كل	عضــو	ملجــرد	الحضــور،	إال	أن	الجلســة	لــم	تحقــق	النصــاب	القانونــي.	

كان	هــذا	هــو	حــال	الشــرعية	الشــهر	املاضــي	يف	ســيئون،	بمحافظــة	حضرمــوت،	حيــث	جمــع	
الرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	أعضــاء	الحكومــة	اليمنيــة	والبرملــان	ألول	مــرة	منــذ	أربــع	

ســنوات	–	قبــل	أن	يعــود	إلــى	منزلــه	يف	املنفــى	بالعاصمــة	الســعودية	الريــاض.

يف	الوقــت	نفســه،	ويف	صنعــاء	الواقعــة	ىلع	بعــد	600	كيلومتــر،	كانــت	جماعــة	الحوثييــن	
املســلحة	–	التــي	أطاحــت	بهــادي	يف	انقــالب	2015	بمســاعدة	الرئيــس	الســابق،	علــي	عبــد	
ــًة	 ــة،	منظم ــرعيتها	الخاص ــرض	ش ــارع	لف ــق	–	تس ــت	الح ــه	يف	وق ــذي	قتلت ــح،	ال اهلل	صال
ــن	مــن	مناطــق	ســيطرتها،	حيــث	 ــا	للمتوفي ــة	لتمــأل	الـــ24	مقعــدا	برملاني ــات	تكميلي انتخاب
تقــوم	قيــادة	الحوثييــن،	منــذ	ســيطرتها	ىلع	العاصمــة،	بتنظيــم	اجتماعــات	برملانيــة	
ــى	النصــاب	القانونــي،	والواقــع	أنــه	رغــم	عــدم	قــدرة	أي	 منتظمــة	جميعهــا	أيضــًا	تفتقــر	إل
مــن	األطــراف	املتصارعــة	يف	اليمــن	ىلع	ادعــاء	امتــالك	نصــاب	الســلطة	التشــريعية	الكاملــة	
لعقــد	جلســات	البرملــان،	إال	أن	محــاوالت	الطرفيــن	للقيــام	بذلــك	يضاعــف	مــن	تمــزق	البرملــان	

ــة. كمؤسســة	وطني

بالنســبة	لهــادي،	كانــت	جلســة	ســيئون	ســيفًا	ذا	حديــن،	فبينمــا	أثبــت	ظاهريــًا	أنــه	ىلع	رأس	
ــاك	ســلطة	هــم	ىلع	 ــن	اجتمعــوا	أظهــروا	أيضــًا	أن	هن ــه،	إال	أن	أعضــاء	البرملــان	الذي حكومت
رأســها	–	لهــا	الحــق	الدســتوري	يف	اســتبداله	يف	حالــة	وفاتــه	أو	عــدم	قدرتــه	ىلع	الوفــاء	
بواجباتــه.	بعبــارة	أخــرى:	نقطــة	القــوة	الحقيقيــة	الوحيــدة	التــي	كانــت	لــدى	هــادي	إزاء	رعاتــه	
الســعوديين	هــي	حاجتهــم	إليــه،	ولــو	كشــخصية	رمزيــة،	إلضفــاء	الشــرعية	ىلع	تدخلهــم	يف	

اليمــن،	لكــن	اآلن	صــار	لــدى	الريــاض	خطــة	بديلــة	شــبه	معقولــة.

يف	ســياق	آخــر	قــد	يكــون	امتــدادا	للصــراع	حــول	البرملــان،	حقــق	الحوثيون	مكاســب	عســكرية	
كبــرى	ىلع	األرض	للمــرة	األولــى	منــذ	بــدء	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	تدخلــه	يف	النــزاع	
اليمنــي	يف	عــام	2015،	فقــد	أظهــرت	التطــورات	يف	الضالــع	واملحافظــات	القريبــة،	أنــه	بعــد	
أربــع	ســنوات	مــن	اقتصــار	جهودهــم	العســكرية	ىلع	الدفــاع،	فــإن	قــوات	الحوثييــن	ال	زالــت	
قــادرة	ىلع	الهجــوم،	ومــع	اتفــاق	ســتوكهولم	الــذي	تــم	التوصــل	إليــه	بوســاطة	مــن	األمــم	
ــدة	 ــاء	الحدي ــار	حــول	مين ــف	إطــالق	الن ــم	وق ــن	ث ــون	األول،	وم املتحــدة	يف	ديســمبر	/	كان
كنتيجــة	لــه،	تــم	تحييــد	أكبــر	نقــاط	ضعــف	قــوات	الحوثييــن	يف	ســاحة	املعركــة	)الحديــدة(،	
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مــا	منحهــم	حريــة	إعادة	موضعــة	جهودهــم	يف	أماكن	أخــرى،	كما	أن	املكاســب	التــي	حققتها	
ــذي	تقــوده	الســعودية	والحكومــة	 ــف	ال ــرت	التحال ــل	/	نيســان	أجب قــوات	الحوثييــن	يف	أبري
اليمنيــة	ىلع	إعــادة	التنظيــم	وإعــادة	االنتشــار،	وهــذا	يؤكــد	ىلع	مســألتين	ظاهرتيــن:	)1(	مــن	
غيــر	املرجــح	بــأي	شــكل	ترجمــة	وقــف	إطــالق	النــار	يف	الحديــدة	إلــى	اتفــاق	ســالم	أوســع؛	
)2(	أصبــح	جليــًا	بشــكل	مؤلــم	بعــد	أكثــر	مــن	أربــع	ســنوات	مــن	االســتنزاف،	أن	هــذه	حــرب	ال	

يمكــن	االنتصــار	فيهــا.

	)UNDP(	اإلنمائــي	املتحــدة	األمــم	برنامــج	قــّدره	مــا	تذكــر	مــن	بــد	ال	ذلــك،	يف	التفكيــر	عنــد
مــن	أن	النــزاع	ســيودي	بحيــاة	مــا	يقــرب	مــن	ربــع	مليــون	شــخص	يف	اليمــن	–	بســبب	الجــوع	

أو	العنــف	–	يف	حــال	اســتمر	خــالل	عــام	2019. 

لقــد	تمــت	إعــادة	البلــد	بالفعــل	عقــودا	إلــى	الــوراء	مــن	حيــث	التنميــة،	وســيواصل	تراجعــه	
طاملــا	اســتمر	النــزاع.	هــذا	يطــرح	الســؤال	التالــي:	عندمــا	تنتهــي	صــراع	البرملانــات	هــذه،	مــا	

الــذي	ســيتبقى	أصــاًل	لُيحكــم؟
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التطورات في اليمن

التطورات	السياسية

البرملان	املوالي	لهادي	يعقد	جلسة	برملانية	بال	نصاب	قانوني

ــس	 ــة	الرئي ــن	حكوم ــدة	بي ــة	جدي ــدًا	ىلع	ســاحة	معرك ــل	/	نيســان	تصعي شــهد	شــهر	أبري
عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	وجماعــة	الحوثييــن	املســلحة	واالنفصالييــن	الجنوبييــن:	املؤسســات	
ــًا	أول	 ــرف	بهــا	دولي ــل	/	نيســان،	افتتحــت	الســلطة	املعت التشــريعية	يف	اليمــن.	يف	13	أبري
ــات	 ــه	انتخاب ــت	في ــذي	أجري ــوم	ال ــزاع	–	يف	نفــس	الي ــة	الن ــذ	بداي ــا	من ــة	له جلســة	برملاني
تكميليــة	يف	مناطــق	الحوثييــن	ملــلء	مقاعــد	برملانيــة	شــاغرة.	جــاء	االجتمــاع	أيضــا	بعــد	
شــهرين	فقــط	مــن	عقــد	الهيئــة	التشــريعية	للمجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	املطالــب	
باالنفصــال،	"الجمعيــة	الوطنيــة	الجنوبيــة"،	جلســتها	الثانيــة	يف	املــكال	بمحافظــة	حضرموت.

اقتصــرت	النتائــج	الرســمية	للــدورة	البرملانيــة	التــي	انعقــدت	يف	الفتــرة	مــن	13	إلــى	16	أبريــل/	
نيســان	يف	ســيئون	بمحافظــة	حضرمــوت	ىلع	التصديــق	ىلع	ميزانيــة	الحكومــة	الجديــدة	
وانتخــاب	ســلطان	البركانــي	رئيســا	للبرملــان،	وهــو	الشــخصية	املخضرمــة	يف	املؤتمــر	
الشــعبي	العــام	ومســؤول	االنضبــاط	الحزبــي	خــالل	عهــد	الرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	اهلل	
صالــح،	وقــد	شــكر	النــواب	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	لتدخلــه	يف	النــزاع	اليمنــي،	ويف	
ختــام	االجتمــاع،	رفــع	البركانــي	جلســة	البرملــان	إلــى	مــا	بعــد	شــهر	رمضــان،	والــذي	يوافــق	

هــذا	العــام	مــا	بيــن	أوائــل	مايــو	/	أيــار	إلــى	أوائــل	يونيــو	/	حزيــران.

انتخــب	مجلــس	النــواب	املؤلــف	مــن	301	مقعــدا	يف	أبريــل	2003،	وتــم	تمديــد	فترتــه	عــام	
ــام	 ــرى	ع ــرة	أخ ــم	م ــة،	ث ــزاب	املعارض ــح	وأح ــابق	صال ــس	الس ــن	الرئي ــة	بي ــر	صفق 2009	عب
ــى	حــل	األزمــة	السياســية	يف	اليمــن	بعــد	 ــة	التــي	ســعت	إل ــادرة	الخليجي 2011	نتيجــة	املب
انتفاضــة	الربيــع	العربــي،	وهكــذا،	لــم	تشــهد	البــالد	انتخابــات	برملانيــة	عامــة	منــذ	16	عامــًا،	
وخــالل	هــذه	الفتــرة	الطويلــة	انتهــى	39	مقعــدًا	إلــى	الشــغور	بســبب	وفــاة	أصحابهــا،	فيمــا	
تــم	مــلء	11	مــن	هــذه	املقاعــد	مــن	خــالل	انتخابــات	تكميليــة	محليــة	يف	عــام	2008.	وقــد	
عنــى	ذلــك	وجــود	273	عضــوًا	مــن	أعضــاء	البرملــان	األحيــاء	الذيــن	يحتمــل	حضورهــم	لجلســة	
أبريــل	/	نيســان	يف	ســيئون،	ووفقــًا	للدســتور	اليمنــي،	يتطلــب	النصــاب	البرملانــي	القانونــي	
حضــور	مــا	ال	يقــل	عــن	نصــف	األعضــاء	وعضــو	واحــد	–	وهــو	مــا	فشــلت	جلســة	ســيئون	يف	
تحقيقــه،	حيــث	حضــر	118	نائبــا	فقــط،	إذ	أعلــن	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	أن	أعضــاءه	مــن	

البرملانييــن	لــن	يحضــروا	الجلســة.

وبغــض	النظــر	عــن	شــرعية	االجتمــاع	املثيــرة	للجــدل،	إال	أن	تنظيمــه	أتــاح	لحكومــة	هــادي	
فرصــة	لتأكيــد	االعتــراف	الدولــي	املســتمر	بهــا،	وإعــالن	اســتمرارية	البرملــان	كمؤسســة،	ومــع	
ذلــك،	أدى	انفــالت	األمــن	يف	عــدن	–	وتحقــق	الســلطة	الفعليــة	للمجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	
فيهــا	–	إلــى	تقويــض	فــرص	عقــد	البرملــان	يف	عــدن	–	العاصمــة	املؤقتــة	للحكومــة	اليمنية،	
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وأفــادت	مصــادر	مركــز	صنعــاء	بــأن	اإلمــارات	–	وهــي	عضــو	يف	التحالــف	العســكري	اإلقليمــي	
املتدخــل	يف	اليمــن،	وأيضــًا	داعــم	رئيســي	للمجلــس	االنتقالــي	–	رفضــت	الســماح	للبرملــان	
باالجتمــاع	يف	عــدن	أو	املــكال،	وهــي	مناطــق	نفوذهــا	الرئيســية	يف	اليمــن،	فيمــا	قدمــت	
الســعودية،	التــي	تــرأس	التحالــف	العســكري	اإلقليمــي،	تواجــدًا	أمنيــًا	مكثفــًا	لذلك،	ويف	مســاء	
اليــوم	الســابق	للجلســة	االفتتاحيــة،	أســقطت	الدفاعــات	الجويــة	الســعودية	املتمركــزة	حــول	

ســيئون	نحــو	عشــر	طائــرات	بــدون	طيــار،	وفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء.

ــر	 ــعودي	األمي ــد	الس ــي	العه ــي	بول ــان	اليمن ــاء	البرمل ــى	أعض ــان،	التق ــل	/	نيس يف	30	أبري
ــًا	 ــلمان	خطاب ــن	س ــون	ب ــّلم	البرملاني ــاع،	س ــالل	االجتم ــاض،	وخ ــلمان	يف	الري ــن	س ــد	ب محم
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يدعــو	الريــاض	رســميًا	لتخفيــف	القيــود	والرســوم	وحــاالت	الترحيــل	املتزايــدة	التــي	فرضتهــا	
اململكــة	ىلع	العمــال	اليمنييــن.	ويعمــل	أكثــر	مــن	مليــون	يمنــي	يف	الســعودية،	ويرســلون	
بمجموعهــم	مليــارات	الــدوالرات	ســنويًا،	ومــع	ذلــك،	فإن	السياســات	الســعودية	لســعودة	ســوق	
العمــل	لديهــا	يف	الســنوات	األخيــرة	أجبــرت	عشــرات	آالف	اليمنييــن	ىلع	العــودة	إلــى	ديارهــم.

انتخابات	الحوثيين	التكميلية

ســعت	ســلطات	الحوثييــن	–	التــي	كانــت	بانتظــام	تعقــد	جلســات	برملانيــة	يف	صنعــاء	دون	
ــل	/	 ــرعيتها	يف	أبري ــد	ش ــى	تأكي ــات	–	إل ــد	الجلس ــوب	لعق ــي	املطل ــاب	القانون ــر	النص توف
نيســان	مــن	خــالل	مــلء	مقاعــد	النــواب	املتوفيــن،	ويف	15	أبريــل	/	نيســان،	ذكــرت	اللجنــة	
العليــا	لالنتخابــات	واالســتفتاء	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	أن	24	مــن	املقاعــد	الشــاغرة	
يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	قــد	تــم	ملؤهــا،	فيمــا	أدى	املشــرعون	الجــدد	
ــاغرة	يف	 ــت	ش ــي	بقي ــة	الت ــد	األربع ــان،	واملقاع ــل	/	نيس ــتورية	يف	17	أبري ــن	الدس اليمي
البرملــان	تعــود	للمناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	القــوات	املناهضــة	للحوثييــن.	وقامــت	كل	مــن	
حكومــة	هــادي	وقيــادة	الحوثييــن	بالتنديــد	بالخطــوات	البرملانيــة	التــي	اتبعهــا	الطــرف	اآلخــر	

ووصفهــا	بأنهــا	غيــر	قانونيــة.	

التطورات	العسكرية	واألمنية

قوات	الحوثيين	تحقق	أكبر	تقدم	ميداني	منذ	عام	2015

يف	حيــن	أن	وقــف	إطــالق	النــار	الــذي	توســطت	فيــه	األمــم	املتحــدة	كان	ســاري	املفعــول	يف	
مدينــة	الحديــدة،	إال	أن	الخطــوط	األماميــة	يف	املناطــق	األخــرى	شــهدت	زيــادة	يف	العمليــات	
القتاليــة	يف	أبريــل	/	نيســان.	شــهدت	محافظــة	الضالــع	–	جنــوب	غربــي	اليمــن	–	بعضــًا	مــن	
املعــارك	األكثــر	حــدة،	باإلضافــة	إلــى	محافظــات	أبيــن	ولحــج	والبيضــاء	املجــاورة،	كمــا	وقعــت	
ــع	الشــمالية	والغربيــة	املتاخمــة	ملحافظتــي	إب	وتعــز،	 تصعيــدات	كبيــرة	يف	مناطــق	الضال
ــاء،	 ــة	والحش ــي	قعطب ــب	يف	مديريت ــن	مكاس ــوات	الحوثيي ــت	ق ــث	حقق ــي،	حي ىلع	التوال
كمــا	ادعــت	أنهــا	ســيطرت	ىلع	منطقــة	ذي	ناعــم	يف	محافظــة	البيضــاء	املجــاورة،	ونظــرًا	
ــن	 ــور	بي ــة	عب ــاء	بواب ــع	والبيض ــر	الضال ــدن،	تعتب ــاء	وع ــن	صنع ــتراتيجي	بي ــا	االس ملوقعهم
محافظــات	اليمــن	الشــمالية	والجنوبية)ســابقا(،	وقــد	تقدمــت	قــوات	الحوثييــن	إلــى	املناطــق	
التــي	كانــت	تعتبــر	تاريخيــًا	جــزءًا	مــن	جنــوب	اليمــن،	ممــا	أعطــى	قيمــة	رمزيــة	إضافيــة	لهــذه	

املكاســب	امليدانيــة.

ــة	 ــع	يف	منطق ــي	تق ــود	–	وه ــة	يف	الع ــق	الجبلي ــال	ىلع	املناط ــز	القت ــع،	ترك يف	الضال
ــو	مــن	الســكان	إال	يف	القــرى	 ــكاد	تخل ــع	وإب،	وت اســتراتيجية	ىلع	طــول	الحــدود	بيــن	الضال
النائيــة،	وال	تتمتــع	إال	بالحــد	األدنــى	مــن	الطــرق،	وذكــرت	وســائل	اإلعــالم	اليمنيــة	أن	تقــدم	
ــة	املســتوى	داخــل	 ــة	واالنشــقاقات	عالي ــل	املحلي ــن	تعــزز	بدعــم	مــن	زعمــاء	القبائ الحوثيي
القــوات	املناهضــة	للحوثييــن،	وكانــت	قــوات	الحوثييــن	قــد	ُأخرجــت	بشــكل	كبيــر	مــن	الضالــع	
يف	عــام	2015،	ىلع	الرغــم	مــن	محافظتهــا	ىلع	موطــئ	قــدم	لهــا	يف	أجــزاء	مــن	مديريتــي	

دمــت	وقعطبــة	شــمالي	املحافظــة.
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ومــع	اقتــراب	نهايــة	الشــهر،	اندلــع	قتــال	يف	مديريــة	الحشــاء	غربــي	محافظــة	الضالــع،	وبعــد	
التقــدم	الســريع	يف	األيــام	الســابقة،	اســتولت	قــوات	الحوثييــن	يف	24	أبريــل	/	نيســان	ىلع	
منطقــة	الظهــران	يف	وســط	الحشــاء.	يف	األيــام	األخيــرة	مــن	شــهر	أبريــل	/	نيســان،	كانــت	

قــوات	الحوثييــن	بصــدد	الدفــع	باتجــاه	الشــرق	مــن	الحشــاء	نحــو	مديريــة	األزارق.

وحققــت	قــوات	الحوثــي	تقدمــًا	يف	محافظــة	البيضــاء	املجــاورة،	لتســيطر	ىلع	مديريــة	ذي	
ــي	 ــد	عل ــد	أحم ــاء،	العمي ــد	شــرطة	البيض ــتقال	قائ ــد	اس ــل	/	نيســان،	وق ــم	يف	20	أبري ناع
محمــد	الحميقانــي،	بعــد	فتــرة	وجيــزة،	مشــيرًا	إلــى	"إهمــال"	املحافظــة	مــن	قبــل	حكومــة	
هــادي	والتحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	يف	مواجهــة	التقــدم	الحوثــي،	وبحلــول	نهايــة	
ــق	 ــن	املناط ــة	بي ــرق	الرابط ــبكات	الط ــم	ش ــع	معظ ــى	قط ــد	إل ــف	املتزاي ــهر،	أدى	العن الش
الشــمالية	والجنوبيــة،	ممــا	شــكل	مخاطــر	شــديدة	ىلع	كل	مــن	العمليــات	اإلنســانية	والتوزيــع	
التجــاري	للســلع	)انظــر"	القتــال	يقطــع	طــرق	الوصــول	بيــن	الشــمال	والجنــوب	ويهــدد	العمليات	

اإلغاثيــة"	و"النقــص	الحــاد	يف	الســلع	األساســية	وشــيك"(.

التحالف	ينشر	تعزيزات،	وطارق	صالح	يعطى	دورًا	موسعًا

ذكــرت	القــوات	املســلحة	اليمنيــة	ووســائل	اإلعــالم	املواليــة	للحكومــة	أن	غــارات	جويــة	تابعــة	
ــن	يف	 ــزات	الحوثيي ــك	تعزي ــع،	وكذل ــن	يف	شــمال	الضال ــع	الحوثيي ــف	اســتهدفت	مواق للتحال
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كل	مــن	إب	وذمــار	أشــير	إلــى	أنهــا	كانــت	يف	طريقهــا	إلــى	الخطــوط	األماميــة،	كمــا	وصلــت	
تعزيــزات	مناهضــة	للحوثييــن	مــن	محافظــات	أخــرى،	ويف	7	أبريــل	/	نيســان	نقلــت	أخبــار	عدن	
ــادة	طــارق	 ــة	بقي ــوات	التابعــة	لحــراس	الجمهوري ــا	إن	الق الغــد	عــن	مصــادر	عســكرية	قوله
ــة	قادمــة	مــن	قاعدتهــا	يف	املخــا	بمحافظــة	 ــح	انتشــرت	يف	منطقــة	مريــس	وقعطب صال

تعــز.

وفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء،	كان	طــارق	صالــح	يف	الريــاض	بالســعودية	لعــدة	أســابيع،	حيــث	
ــد	بــن	ســلمان،	 التقــى	مــع	ولــي	العهــد	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان،	ونائــب	وزيــر	الدفــاع	خال
وقائــد	قــوات	التحالــف	املشــتركة	األميــر	فهــد	بــن	تركــي،	وقالــت	املصــادر	نفســها	إن	قــادة	
التحالــف	أصبحــوا	محبطيــن	مــن	عــدم	تقــدم	القــوات	املناهضــة	للحوثييــن،	ويســعون	إلــى	
ــك	املســؤولية	عــن	ســاحل	 ــح،	بمــا	يف	ذل ــى	طــارق	صال ــر	إل نقــل	مســؤوليات	عســكرية	أكب

تهامــة	الغربــي	بأكملــه.

القوات	املناهضة	للحوثيين	يف	حجة	تتجه	جنوبًا

ــة	 ــوات	املناهض ــت	الق ــن،	واصل ــي	لليم ــمالي	الغرب ــاحل	الش ــة	ىلع	الس ــة	حج يف	محافظ
للحوثييــن	هجومهــا	يف	مديريــة	عبــس،	حيــث	تتجــه	القــوات	البريــة	جنوبــًا	باتجــاه	محافظــة	
ــال	 ــث	ق ــي	حســن،	حي ــة	بن ــل	/	نيســان	يف	منطق ــل	أبري ــال	يف	أوائ ــز	القت ــدة،	وترك الحدي
مــارك	لوكــوك،	منســق	الشــؤون	اإلنســانية	باألمــم	املتحــدة،	إن	100	ألــف	شــخص	نزحــوا	بســبب	
أعمــال	العنــف	هنــاك،	وإلــى	الشــمال	يف	حجــة،	حــدث	قتــال	حــول	جبــل	النــار،	بالقــرب	مــن	
الحــدود	الســعودية،	ويف	منطقــة	مثلــث	عاهــم	الواقعــان	ىلع	التوالــي،	شــمال	شــرق	وجنــوب	
مدينــة	حــرض،	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	وتحــاول	القــوات	املناهضــة	لهــم	تطويقهــا.

القوات	الجوية	السعودية	تقصف	نقطة	تفتيش	يف	املهرة

ــة	 ــي	نقط ــراز	أباتش ــن	ط ــعودية	م ــر	س ــرات	هليكوبت ــت	طائ ــان،	قصف ــل	/	نيس يف	18	أبري
تفتيــش	لبيــب،	ىلع	الحــدود	الغربيــة	ملحافظــة	املهــرة	شــرقي	اليمــن،	واملحافظــة	املتاخمة	
ــاه	 ــدور	رح ــذي	ت ــن،	وال ــوات	الحوثيي ــع	ق ــزاع	م ــن	الن ــى	اآلن	ع ــة	حت ــان	معزول ــلطنة	عم لس
ــررة	 ــرات	متك ــرة	توت ــك	شــهدت	امله ــع	ذل ــالد،	وم ــن	الب ــة	والشــمالية	م يف	املناطــق	الغربي
ــن	 ــد	م ــه	العدي ــذي	نظــر	إلي إزاء	الوجــود	العســكري	الســعودي	املتنامــي	يف	املحافظــة،	وال
الســكان	املحلييــن	ىلع	أنــه	محاولــة	مــن	الريــاض	لتأميــن	املنطقــة	لبنــاء	خــط	أنابيــب	نفــط	

واكتســاب	نفــوذ	أكبــر	يف	املنطقــة	التــي	تحــد	كاًل	مــن	عمــان	والبحــر	العربــي.

وذكــرت	وســائل	إعــالم	محليــة	أن	الغــارات	الجويــة	ىلع	نقطــة	التفتيــش	جــاءت	بعــد	اشــتباك	
ــل	 ــال	قبائ ــع	رج ــة	م ــة	ناري ــف	الســعودية،	يف	معرك ــت،	حلي ــح	باكري ــظ	راج ــب	املحاف موك
ــى	التــي	يتــم	 ــك	املوقــع	األمنــي،	كانــت	هــذه	املــرة	األول ــوا	يحمــون	ذل ــن	كان ــن	الذي محليي
فيهــا	اســتخدام	ســالح	الجــو	الســعودي	يف	نــزاع	الريــاض	مــع	ســكان	محلييــن	يف	املهــرة،	
ــط	ىلع	 ــاض	تضغ ــر	أن	الري ــادت	تقاري ــام،	أف ــد	أي ــف.	بع ــرًا	يف	املوق ــدًا	كبي ــل	تصعي ــا	مث م
الحكومــة	اليمنيــة	إلصــدار	مرســوم	رســمي	الســتبدال	القــوات	املحليــة	عنــد	نقطــة	تفتيــش	
لبيــب	بجماعــة	مســلحة	متحالفــة	مــع	الســعودية،	ممــا	دفــع	رجــال	القبائــل	املحلييــن	إلرســال	

تعزيــزات	لدعــم	نقطــة	التفتيــش.
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التطورات	االقتصادية

النزاع	االقتصادي	بين	األطراف	املتصارعة	يحفز	أزمة	نقص	الوقود	يف	شمال	
اليمن

ــون	نقصــًا	واســعًا	يف	 ــل	/	نيســان،	شــهدت	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثي يف	أبري
الوقــود	حيــث	ارتفــع	متوســط	ســعر	الوقــود	يف	الســوق	الســوداء	إلــى	أكثــر	مــن	الضعــف،	أي	
مــن	ســعر	7,400	ريــال	لكميــة	20	لتــرًا	مــن	البنزيــن	إلــى	16	ألــف	ريــال	لنفــس	الكميــة،	خــالل	
الفتــرة	مــا	بيــن	1	أبريــل	/	نيســان	و25	أبريــل	/	نيســان،	وجــاءت	أزمــة	الوقــود	نتيجــة	النخفــاض	
اإلمــدادات	إلــى	مينــاء	الحديــدة	الواقــع	ىلع	البحــر	األحمــر،	والــذي	بــدأ	يف	مــارس	/	آذار،	ولكــن	
املخــزون	املتوافــر	مــن	الوفــود	قــد	أخــر	مــن	تأثيــر	الســوق	حتــى	أبريــل	/	نيســان،	ويف	أوقــات	
مختلفــة	خــالل	شــهر	أبريــل	/	نيســان،	كانــت	هنــاك	أكثــر	مــن	عشــر	ناقــالت	نفــط	قادمــة	
مــن	الخــارج	تنتظــر	تفريــغ	حمولتهــا	مــن	الوقــود،	فيمــا	تبادلــت	ســلطات	الحوثييــن	واللجنــة	
االقتصاديــة	التابعــة	للحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــا	االتهامــات	بالتســبب	يف	عرقلــة	

هــذه	الســفن	التــي	بقــت	محملــة	بالوقــود.

ويقــع	النــزاع	املســتمر	بيــن	األطــراف	املتحاربة	حــول	تنظيــم	الــواردات	والســيطرة	ىلع	مخزون	
ــة،	فمنــذ	دخــل	مرســوم	الحكومــة	اليمنيــة	رقــم	75  العمــالت	يف	البــالد	يف	صميــم	القضي
حيــز	التنفيــذ	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2018،	ســعت	اللجنــة	االقتصاديــة	بشــكل	متزايــد	إلــى	
ــر	املنظــم	مــن	قبــل	مســتوردي	الوقــود	 ــر	كثيــرون	الطلــب	غي تنظيــم	واردات	الوقــود،	واعتب
ىلع	العمــالت	األجنبيــة	الســبب	الرئيســي	لعــدم	االســتقرار	يف	العملــة	املحليــة	خــالل	الفتــرة	

املاضيــة.

ــة	 ــى	اللجن ــب	إل ــع	مســتوردي	الوقــود	التقــدم	بطل بموجــب	املرســوم	)75(،	يجــب	ىلع	جمي
ــة	 ــة	التابع ــوات	البحري ــد	ســاهمت	الق ــود،	وق ــتيراد	الوق ــة	للحصــول	ىلع	حــق	اس االقتصادي
للتحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	بوضــع	هــذا	املرســوم	موضــع	التنفيــذ،	ومــن	بيــن	الشــروط	
التــي	وضعتهــا	اللجنــة	التــزام	مســتوردي	الوقــود	بتقديــم	كشــوفات	حســاب	مصرفيــة	عــن	
ثــالث	ســنوات	ماضيــة	للحصــول	ىلع	ترخيــص	اســتيراد	الوقــود	–	وهــو	البنــد	الــذي	اســتبعد	
الكثيــر	مــن	التجــار	الحوثييــن	املســتجدين	الذيــن	دخلــوا	الســوق	حديثــا	ــــ	كمــا	يجــب	أن	يوّثق	
املســتوردون	طريقــة	تمويلهــم	عمليــة	التســليم	ودفعهــم	للمصــّدر،	ورّدت	ســلطات	الحوثييــن	
بتهديــد	كبــار	املصرفييــن	والتجــار	يف	البــالد	–	ومعظمهــم	مقيمــون	يف	صنعــاء	–	يف	حــال	

التزمــوا	بالتعليمــات	الصــادرة	عــن	اللجنــة	االقتصاديــة.

ــالت	 ــال	بالعم ــدم	تموي ــدن	يق ــزي	يف	ع ــك	املرك ــارس	/	آذار	2019،	كان	البن ــة	م ــى	نهاي وحت
ــار	 ــع	التج ــالك	جمي ــي	امت ــا	يعن ــود،	مم ــن	مســتوردي	الوق ــدد	محــدود	فقــط	م ــة	لع األجنبي
ــل	/	 ــة،	ويف	2	أبري ــة	االقتصادي ــات	اللجن ــال	اســتوفوا	متطلب ــود	يف	ح ــة	الســتيراد	الوق الحري
نيســان،	تبنــى	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	عــدن	آليــة	موحــدة	الســتيراد	الوقــود،	وبموجــب	
هــذه	اآلليــة،	أصبــح	ىلع	جميــع	مســتوردي	الوقــود	شــراء	عمــالت	أجنبيــة	مــن	البنــك	املركــزي	
يف	عــدن	–	عــن	طريــق	إيــداع	املقابــل	بالعملــة	املحليــة	لــدى	بنــوك	تجاريــة	محــددة	يتــم	
ــص	 ــول	ىلع	ترخي ــل	الحص ــن	أج ــدن	–	م ــزي	يف	ع ــك	املرك ــى	البن ــك	إل ــد	ذل ــا	بع تحويله
االســتيراد،	ومــع	أن	ذلــك	مــن	شــأنه	أن	يســاعد	يف	تخفيــف	الضغــط	الهبوطــي	ىلع	قيمــة	
الريــال	اليمنــي	يف	ســوق	العمــالت،	إال	أنــه	ســيؤدي	أيضــًا	إلــى	ســحب	مبالــغ	نقديــة	كبيــرة	مــن	
املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	والتســبب	يف	تفاقــم	أزمــة	الســيولة	النقديــة	هنــاك.
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ــط	ىلع	 ــارس	/	آذار	بالضغ ــن	يف	م ــلطات	الحوثيي ــدأت	س ــوة،	ب ــذه	الخط ــا	له ــًا	منه توقع
املســتوردين	يف	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرتها	للمضــي	يف	اســتيراد	الوقــود	دون	تقديــم	
طلــب	بذلــك	إلــى	اللجنــة	االقتصاديــة	للحصــول	ىلع	الترخيــص	الــالزم،	وكانــت	النتيجــة	يف	
أبريــل	/	نيســان	وصــول	العديــد	مــن	الناقــالت	املحملــة	بالوقــود	إلــى	البحــر	األحمــر،	ومرورهــا	
عبــر	آليــة	األمــم	املتحــدة	للتحقــق	والتفتيــش	يف	جيبوتــي	–	والتــي	تقــوم	بتفتيــش	جميــع	
الســفن	التــي	تدخــل	مينــاء	الحديــدة	–	لكــن	بعــد	ذلك	رفــض	التحالــف	الــذي	تقوده	الســعودية	

الســماح	لهــا	بالرســو	وتفريــغ	حمولتهــا.

يف	15	أبريــل	/	نيســان،	نشــرت	اللجنــة	االقتصاديــة	جــدول	ىلع	اإلنترنــت	بعــدد	12	ســفينة	
ــى	 ــة	إل ــزل	متجه ــن	الدي ــن	م ــف	ط ــن	و153	أل ــن	البنزي ــا	م ــه	68,600	طن ــا	اجمالي ــل	م تحم
ــم	تحصــل	ســوى	ســفينة	واحــدة	يف	ذلــك	الوقــت،	تابعــة	لبرنامــج	 اليمــن.	وفقــا	للجــدول،	ل
ــت	 ــة	لكــي	ترســو	وتفــرغ	حمولتهــا،	وقال ــة	االقتصادي ــة	العاملــي،	ىلع	موافقــة	اللجن األغذي
اللجنــة	االقتصاديــة	إن	ثمانــي	ســفن	إضافيــة	ســيتم	منحهــا	املوافقــة	إذا	قــدم	املســتوردون	
ــا	 ــل	/	نيســان	بعدم ــى	25	أبري ــن	حت ــود	يف	شــمال	اليم ــة	الوق ــم	تنحســر	أزم طلباتهــم،	ول
قــدم	املســتوردون	طلباتهــم،	والتــي	وافقــت	عليهــا	اللجنــة	االقتصاديــة،	ممــا	ســمح	للناقــالت	
بالرســو	مــع	قبــول	ضمنــي	مــن	جانــب	ســلطات	الحوثييــن،	ومــع	ذلــك،	يف	30	أبريــل	/	نيســان،	
بقيــت	تســع	ســفن	ىلع	األقــل	يف	البحــر	األحمــر،	منهــا	ســفن	لــم	يقــدم	مســتوردوها	طلبــات	
بشــأنها	إلــى	اللجنــة	االقتصاديــة،	وأخــرى	قــدم	مســتوردوها	طلبــات	وتمــت	املوافقــة	عليهــا	

ولكــن	منعتهــا	ســلطات	الحوثييــن	مــن	التفريــغ.
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أزمة	الوقود	تتحول	لكرة	قدم	سياسية	بين	األطراف	املتصارعة

طــوال	شــهر	أبريــل	/	نيســان،	أظهــرت	تغطيــة	األحــداث	يف	مختلــف	وســائل	األعــالم	املواليــة	
للحكومــة	أو	املؤيــدة	للحوثييــن	ســواء	ىلع	فيســبوك	وتويتــر	أو	منصــات	أخــرى	ىلع	اإلنترنــت	
كيــف	تــم	تســييس	أزمــة	الوقــود	بشــدة،	فقــد	جــرى	تبــادل	محمــوم	للصــور	والرســوم	البيانيــة	

املصممــة	إللقــاء	اللــوم	بخصــوص	األزمــة	ىلع	الخصــوم	السياســيين.

قالــت	الحكومــة	اليمنيــة	أن	الحوثييــن	مســؤولون	عــن	األزمــة	نتيجــة	ضغطهــم	ىلع	
مســتوردي	الوقــود	لالمتنــاع	عــن	تقديــم	طلبــات	اســتيراد	الوقــود	إلــى	اللجنــة	االقتصاديــة،	
وتشــجيعهم	بعــض	مســتوردي	الوقــود	ىلع	إرســال	شــحنات	الوقــود	إلــى	اليمــن	ىلع	الرغــم	
مــن	ضعــف	احتمــال	حصولهــم	ىلع	ترخيــص	مــن	اللجنــة	االقتصاديــة،	بينمــا	صــور	الحوثيــون	
ــذ	 ــد	تنفي ــه	التحدي ــة،	وىلع	وج ــة	اليمني ــات	الحكوم ــج	تصرف ــدى	نتائ ــا	إح ــة	باعتباره األزم

ــوم	75. املرس

أزمة	نقص	وشيكة	يف	السلع	األساسية	

يف	15	أبريــل	/	نيســان،	حــذر	مــارك	لوكــوك،	منســق	الشــؤون	اإلنســانية	باألمــم	املتحــدة،	مــن	
أن	الــواردات	الغذائيــة	التجاريــة	إلــى	اليمــن	عبــر	مينــاءي	الحديــدة	والصليــف	انخفضــت	بنســبة	
%40	خــالل	األشــهر	الثالثــة	األولــى	مــن	عــام	2019	مقارنــة	بالربــع	األخيــر	مــن	عــام	2018،	وذلــك	

خــالل	جلســة	إحاطــة	ملجلــس	األمــن.

وصــرح	مســتوردو	غــذاء	يمنيــون	بــارزون	ملركــز	صنعــاء	يف	أبريــل	/	نيســان	بــأن	مــن	
املرجــح	أن	يبــدأ	النقــص	الحــاد	يف	الســلع	األساســية	يف	يونيــو	/	حزيــران،	وأوقــف	العديــد	
ــوم	 ــدن	أن	يق ــزي	يف	ع ــك	املرك ــتراط	البن ــبب	اش ــدة	بس ــات	جدي ــتوردين	طلب ــن	املس م
ــا	منعــت	 ــة،	فيم ــة	املحلي ــات	اعتمــاد	االســتيراد	باســتخدام	العمل ــح	خطاب املســتوردون	بفت
ســلطات	الحوثييــن	البنــوك	التجاريــة	مــن	تحويــل	الســيولة	النقديــة	مــن	صنعــاء	إلــى	عــدن،	
وقــال	املســتوردون	إنــه	بمجــرد	اســتنفاد	مخزونــات	الســلع	الحاليــة	ســيبدأ	ازمــة	النقــص	يف	

الســلع	األساســية.

ــد	 ــبب	تصاع ــدن	بس ــاء	وع ــن	صنع ــرق	بي ــم	الط ــالق	معظ ــًا	إن	إغ ــتوردون	أيض ــال	املس وق
القتــال	)انظــر	"قــوات	الحوثييــن	تحقــق	أكبــر	تقــدم	ميدانــي	منــذ	عــام	2015"(	ســيؤدي	إلــى	
تعطيــل	كبيــر	لعمليــات	االســتيراد	والنقــل	التجــاري	للبضائــع.	تقــع	معظــم	القــدرة	التصنيعيــة	
ــي	 ــدن	الحال ــاء	ع ــن	أن	مين ــون،	يف	حي ــا	الحوثي ــيطر	عليه ــي	يس ــق	الت ــن	يف	املناط لليم
ــدة	 ــة	)الحدي ــات	الضخم ــة	بالحاوي ــه	أن	يســتقبل	الشــحنات	املنقول ــذي	يمكن ــد	ال هــو	الوحي
واملوانــئ	القريبــة	يمكنهــا	حاليــًا	اســتالم	شــحنات	ســائبة	فقــط(.	وســيؤدي	اإلغــالق	املطــول	
للطــرق	إلــى	نقــص	واردات	العديــد	مــن	املصانــع	يف	الشــمال،	يف	حيــن	لــن	تتمكــن	املنتجات	

النهائيــة	مــن	الوصــول	إلــى	مناطــق	الجنــوب.
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متلقو	املساعدات	ما	زالوا	يخسرون	نتيجة	املضاربة	بالعملة

ــة،	 ــة	املحلي ــهريًا،	بالعمل ــتدفع	50	دوالرًا	ش ــا	س ــف	أنه ــت	اليونيس ــارس	/	آذار،	أعلن يف	10	م
إلــى	136ألــف	مــدرس	وموظــف	باملــدارس،	للمســاعدة	يف	إبقــاء	الفصــول	الدراســية	مفتوحــة	
لألطفــال.	وعلــم	مركــز	صنعــاء	منــذ	ذلــك	الحيــن	أن	األمــم	املتحــدة	اعتمــدت	ســعرا	لصــرف	
ــرف	 ــعر	ص ــت	كان	س ــكل	دوالر،	يف	وق ــي	ل ــال	يمن ــدل	480	ري ــد	مع ــة	عن ــا	األجنبي عملته
ــرف	 ــذة	–	مص ــة	املنف ــوك	اليمني ــي	أن	البن ــا	يعن ــكل	دوالر،	مم ــاال	ل ــوازي	580	ري ــوق	امل الس
الكريمــي	للتمويــل	األصغــر	اإلســالمي	وبنــك	األمــل	للتمويــل	األصغــر	–	تربــح	100	ريــال	يمنــي	
عــن	كل	دوالر	تقــوم	بصرفــه،	وكمــا	ســبق	أن	ذكــر	مركــز	صنعــاء،	فــإن	البنــوك	اليمنيــة	تســتفيد	
بانتظــام	مــن	فــوارق	أســعار	الصــرف	النقديــة	عنــد	التعامــل	مــع	أمــوال	املنظمــات	الدوليــة	

التــي	تدخــل	البــالد	ىلع	حســاب	متلقــي	املســاعدات.

سلطات	الحوثيين	تجرب	نظام	الدفع	اإللكتروني	بالريال	مرة	أخرى

ــة	 ــام	الحكوم ــذ	قي ــة	من ــة	املحلي ــن	نقــص	ســيولة	يف	العمل ــن	م ــي	ســلطات	الحوثيي تعان
اليمنيــة	بتجزئــة	إدارة	البنــك	املركــزي	بيــن	صنعــاء	وعــدن	يف	ســبتمبر	/	أيلــول	2016.	ســاهم	
ــا	 ــيطر	عليه ــي	يس ــق	الت ــيولة	باملناط ــة	الس ــم	أزم ــة	يف	تفاق ــان	بالعمل ــالن	مرتبط عام
الحوثيــون:	الرفــض	املتواصــل	مــن	جانــب	ســلطات	الحوثييــن	للســماح	بتــداول	األوراق	النقديــة	
الجديــدة	التــي	طبعهــا	البنــك	املركــزي	يف	عــدن؛	وعــدم	قدرتهــا	ىلع	تعبئــة	مخــزون	األوراق	
ــل	 ــي	تمــت	طباعتهــا	قب ــي	أن	األوراق	الت ــا	يعن ــة	امللموســة	–	مم ــة	املحلي ــة	بالعمل النقدي
ســبتمبر/	أيلــول	2016،	والتــي	تعــد	الكميــة	األكبــر	منهــا	تالفــة	وينبغــي	اســتبدالها،	مــا	زالــت	

قيــد	التــداول.

يف	محاولــة	ملعالجــة	أزمــة	الســيولة	وضمــان	دفــع	رواتــب	جزئية	ملوظفــي	القطــاع	الحكومي	
العامليــن	يف	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرتها،	بــدأت	ســلطات	الحوثييــن	عبــر	)حكومــة	اإلنقــاذ	

الوطنــي(	يف	صنعــاء	بتنفيــذ	نظــام	الريــال	اإللكترونــي	نهايــة	أبريل	/	نيســان.	

ــة	لهــذا	 ــة	أولي ــون	مــن	أجــل	تجرب ــي	يديرهــا	الحوثي ــة	الت ــار	شــركة	النفــط	اليمني ــم	اختي ت
ــاالت	 ــة	االتص ــك	مؤسس ــا	يف	ذل ــرى	–	بم ــة	األخ ــات	العام ــت	املؤسس ــد	أن	رفض ــام	بع النظ
اليمنيــة	–	رفضــًا	تامــًا	اســتالم	مدفوعــات	الرواتــب	عــن	طريــق	النظــام	اإللكترونــي،	ونظمــت	
نقابــة	موظفــي	شــركة	النفــط	اليمنيــة	مظاهــرات	كبيــرة	ضــد	تبنــي	نظــام	الدفــع	الجديــد،	
ــة	هــذا	 ــى	كتاب ــة	)وحت ــة	مــن	أعضــاء	النقاب ــى	ســجن	ثالث ــن	إل ــا	دفــع	ســلطات	الحوثيي مم

ــد(. ــذ	النظــام	الجدي ــا	إذا	كان	ســيتم	تنفي ــر،	ليــس	مــن	الواضــح	م التقري

يف	مــارس	/	آذار	2018،	أطلقــت	ســلطات	الحوثييــن	برنامجــًا	تجريبيــًا	لنظــام	الريــال	اإللكترونــي،	
ــة	 ــة	بعمل ــة	بمركــز	صنعــاء	أن	محــاوالت	اســتبدال	األوراق	النقدي وقــد	رأت	الوحــدة	االقتصادي
ــلع	 ــب	ىلع	الس ــادة	الطل ــالل	زي ــن	خ ــة	م ــة	املحلي ــًا	ىلع	العمل ــتخلق	ضغط ــة	س إلكتروني
ــث	يتقاضــى	 ــق	تفــاوت	يف	أســعار	الســوق،	حي ــى	خل املســتوردة،	وســيؤدي	هــذا	ســريعًا	إل
البائعــون	ســعرًا	مقابــل	األوراق	النقديــة	الفعليــة	وآخــر	مقابــل	الريــال	اإللكترونــي،	وقــد	لوحــظ	
ــع	 ــام	دف ــق	نظ ــة	تطبي ــلطات	الحوثي ــة	الس ــد	محاول ــعار	عن ــل	يف	األس ــن	مماث ــود	تباي وج

ــل	/	نيســان	2017. بالقســائم	يف	أبري
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البنك	املركزي	يف	عدن	يعرض	ىلع	البنوك	أسعار	صرف	تفضيلية

ــة	 ــل	األوراق	النقدي ــه	–	يف	مقاب ــك	املركــزي	يف	عــدن	أن ــن	البن ــل	/	نيســان	أعل يف	22	أبري
الفعليــة	–	ســيبيع	البنــوك	التجاريــة	واإلســالمية	اليمنيــة	العمــالت	األجنبيــة	بســعر	506	ريــال	
ــال،	وكجــزء	مــن	 ــي	إذا	كان	الســعر	أقــل	مــن	506	ري ــكل	دوالر،	أو	بســعر	الســوق	الحال يمنــي	ل
ــالت	 ــع	بالعم ــهيل	الودائ ــًا	تس ــدن	أيض ــزي	يف	ع ــك	املرك ــرض	البن ــد،	ع ــز	الجدي ــذا	الحاف ه
األجنبيــة	للحســابات	التــي	تحتفــظ	بهــا	البنــوك	اليمنيــة	مــع	البنــوك	املراســلة	يف	الخــارج،	
وذلــك	للمســاعدة	يف	ضمــان	خطابــات	االعتمــاد	والتحويــالت	املاليــة	لــواردات	الوقــود	والغــذاء	

والــدواء.

ــة	 ــدن	واللجن ــزي	يف	ع ــك	املرك ــا	البن ــي	يبذله ــرى	الت ــود	األخ ــع	الجه ــال	م ــو	الح ــا	ه كم
االقتصاديــة	لتزويــد	الســوق	بالعملــة	األجنبيــة،	ستســاعد	هــذه	الخطــوة	يف	تخفيــف	الضغــط	
الهبوطــي	ىلع	الريــال	اليمنــي،	إال	أنهــا	ســتؤدي	إلــى	ســحب	العملــة	الفعليــة	مــن	املناطــق	

التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	وبالتالــي	تضخيــم	أزمــة	الســيولة	هنــاك.

مــن	املحتمــل	أن	تطبيــق	السياســة	املصرفيــة	الجديــدة	للحكومــة	يجــري	اســتجابًة	للخطــوات	
التــي	اتخذتهــا	ســلطات	الحوثييــن	يف	مــارس	/	آذار	ملنــع	البنــوك	اليمنيــة	مــن	فتــح	خطابــات	
اعتمــاد	لــدى	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	لصالــح	مســتوردي	املــواد	الغذائيــة	واألدويــة	املقيمين	
يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	ومــن	بيــن	اإلجــراءات	التــي	اتخذتهــا	الحكومــة	
وســلطات	الحوثييــن	مؤخــرًا	–	لوائــح	جديــدة	ومتباينــة	ومتضاربــة	–	ممــا	فاقــم	مــن	صعوبــة	

عمــل	البنــوك	اليمنيــة.

تطورات	اقتصادية	أخرى	يف	سطور

6 أبريــل / نيســان:	كجــزء	مــن	سلســلة	االجتماعــات	الســنوية،	ســافر	وفــد	حكومــي	 •
يمنــي	إلــى	واشــنطن	العاصمــة	يف	رحلــة	ملــدة	10	أيــام	للقــاء	مســؤولين	مــن	البنــك	
ــد،	 ــة.	ضــم	الوف ــة	األمريكي ــة	والخارجي ــي	ووزارة	الخزان ــدوق	النقــد	الدول ــي	وصن الدول
الــذي	تكــون	بشــكل	أساســي	مــن	كبــار	ممثلــي	البنــك	املركــزي	يف	عــدن،	محافــظ	

البنــك	حافــظ	معيــاد	ووزيــر	التخطيــط	والتعــاون	الدولــي	نجيــب	العــوج.

ــى	 • ــق	إل ــلعة	الدقي ــة	س ــدن	إضاف ــزي	يف	ع ــك	املرك ــن	البن ــان:	أعل ــل / نيس 12 أبري
ــاد	بشــأن	اســتيرادها،	 ــات	اعتم ــك	خطاب ــي	ســيصدر	البن قائمــة	الســلع	األساســية	الت
بالســحب	مــن	الوديعــة	الســعودية	البالغــة	مليــاري	دوالر	واملودعــة	يف	ينايــر	/	كانــون	

ــي	2018. الثان

24 أبريــل / نيســان:	أعلــن	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	عــن	وصــول	أول	تحويــل	مالــي	 •
مــن	الحكومــة	الســعودية	كجــزء	مــن	االتفــاق	الــذي	تــم	التوصــل	إليــه	يف	31	مــارس	/	
آذار.	ينــص	االتفــاق	ىلع	أن	الريــاض	ســتوجه	األمــوال	بالعملــة	األجنبيــة	التــي	تقــوم	
بتحويلهــا	إلــى	اليمــن	–	املدفوعــات	لالعبيــن	املحلييــن	واملســاعدات	املاليــة	ملوازنــة	
ــزي	يف	عــدن.	 ــك	املرك ــر	البن ــة	–	عب ــة	اليمني ــة	للحكوم القطــاع	العســكرية	واملدني
ــالت	 ــي	للتحوي ــغ	اإلجمال ــإن	املبل ــورات،	ف ــن	التط ــب	م ــريف	قري ــدر	مص ــًا	ملص وفق

الســعودية	يقــدر	بنحــو	120	مليــون	دوالر	شــهريًا.
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ــال	 • ــن	رج ــة	م ــم	مجموع ــن	–	وه ــة	يف	اليم ــد	رواد	التنمي ــان:	عق ــل / نيس 27 أبري
ــان،	 ــن	–	منتداهــم	الخامــس	يف	عم ــراء	االقتصاديي ــن	والخب ــن	البارزي ــال	اليمنيي األعم
والــذي	نظمــه	مركــز	صنعــاء	ومنظمــات	شــريكة،	وىلع	مــدى	ثالثــة	أيــام،	ناقــش	الــرواد	
آليــات	إعــادة	هيكلــة	املاليــة	العامــة	وتأميــن	عــودة	رأس	املــال	اليمنــي	بعــد	النــزاع.

ــع	 • ــي	م ــك	الحوث ــد	املل ــن	عب ــة	الحوثيي ــم	جماع ــى	زعي ــان:	التق ــل / نيس 28 أبري
رؤســاء	البنــوك	واملؤسســات	املاليــة	يف	اليمــن	ملناقشــة	ســبل	زيــادة	إيــرادات	الدولــة،	
ــت	 ــاع	وتحدث ــرت	االجتم ــادر	حض ــًا	ملص ــب،	وفق ــزكاة	والضرائ ــالل	ال ــن	خ ــدًا	م وتحدي
إلــى	مركــز	صنعــاء،	كمــا	أثــار	املصرفيــون	مخــاوف	مــن	أن	خطــط	الحوثييــن	املرتقبــة	
ــكلة	 ــتكون	مش ــوك	س ــن	البن ــيين	م ــين	السياس ــابات	املنافس ــول	وحس ــادرة	أص ملص
كبيــرة	بالنســبة	لهــم،	األمــر	الــذي	رد	عليــه	عبدامللــك	الحوثــي	بالقــول	إنــه	ســينظر	

ــداًل	مــن	مصادرتهــا. ــد	األصــول	ب يف	تجمي

التطورات	اإلنسانية	والحقوقية

برنامج	األمم	املتحدة	اإلنمائي:	النزاع	مسؤول	عن	وفاة	233	ألف	شخص

بحلــول	نهايــة	عــام	2019،	تكــون	األزمــة	يف	اليمــن	قــد	تســببت	بمقتــل	233	ألــف	شــخص،	إمــا	
عــن	طريــق	القتــال	أو	نتيجــة	عــدم	توفــر	الغــذاء	والخدمــات	الصحيــة	والبنيــة	التحتيــة،	وفقــًا	
ــن	 ــة	م ــي	)UNDP(.	60	يف	املئ ــم	املتحــدة	اإلنمائ ــج	األم ــن	برنام ــف	م لدراســة	جــرت	بتكلي
هــذه	الوفيــات	هــم	أطفــال	دون	ســن	الخامســة.	)وأورد	تقريــر	مــن	23	أبريــل/	نيســان	ملشــروع	
بيانــات	أماكــن	وأحــداث	النزاعــات	املســلحة	أن	القتــال	وحــده	قتــل	أكثــر	مــن	70	ألــف	شــخص	

منــذ	عــام	2016(.

وتنــاول	التقريــر	تأثيــر	النــزاع	ىلع	التنميــة	يف	اليمــن،	حيــث	وجــد	أن	الحــرب	بالفعــل	قلبــت	
مكاســب	التنميــة	يف	اليمــن	منــذ	26	عامــًا:	فــإذا	اســتمر	النــزاع	حتــى	عــام	2030	فســيكون	قــد	
أعــاق	تنميــة	اليمــن	عــدة	عقــود،	فقــد	ارتفــع	معــدل	وفيــات	األطفــال	مــن	46.3	حالــة	وفــاة	
ــى	136.6  ــى	69.6	يف	عــام	2019؛	وقــد	يصــل	هــذا	الرقــم	إل ــكل	1,000	والدة	يف	عــام	2014	إل ل

عــام	2030	إذا	لــم	يتــم	حــل	النــزاع.	

ــًا	خــالل	 ــرات	تقريب ــالث	م ــع	ث ــر	مدق ــن	يعيشــون	يف	فق وتضاعفــت	نســبة	األشــخاص	الذي
النــزاع،	مــن	%18.8	يف	عــام	2014	إلــى	%58.3	يف	عــام	2019،	ويقــدر	التقريــر	أنــه	إذا	اســتمرت	
الحــرب	حتــى	عــام	2022،	فســتكلف	هــذه	الحــرب	أرواح	482	ألــف	شــخص؛	ومــن	املتوقــع	أن	
يرتفــع	هــذا	الرقــم	إلــى	1.8	مليــون	يف	حالــة	اســتمرار	النــزاع	حتــى	عــام	2030،	ويف	الوقــت	
ــزاع،	وانخفــض	 ــار	دوالر	مــن	قيمــة	ناتجــه	االقتصــادي	نتيجــة	الن نفســه،	فقــد	اليمــن	89	ملي
الناتــج	املحلــي	اإلجمالــي	للفــرد	)وفقــًا	لتعــادل	القــوة	الشــرائية(	بمقــدار	2,000	دوالر	خــالل	
الحــرب،	وإذا	اســتمرت	األزمــة،	فــإن	حجــم	الناتــج	االقتصــادي	املفقــود	ســيرتفع	إلــى	181	مليــار	

دوالر	بحلــول	عــام	2022،	وإلــى	657	مليــار	دوالر	بحلــول	عــام	2030،	كمــا	تتوقــع	الدراســة.
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تقــدم	الدراســة	أيضــًا	إســقاطًا	لســيناريو	معاكــس	لــم	يحــدث	فيــه	النــزاع،	ففــي	عــام	2014،	
كان	نصــف	ســكان	اليمــن	يعيشــون	يف	حالــة	فقــر،	وكانــت	البــالد	تعانــي	مــن	انعــدام	األمــن	
ــة	 ــداف	التنمي ــن	أه ــق	اليم ــح	أن	يحق ــر	املرج ــن	غي ــة،	وم ــة	التحتي ــف	البني ــي	وضع الغذائ
ــن	 ــزاع،	لك ــود	ن ــدم	وج ــة	ع ــى	يف	حال ــام	2030	حت ــول	ع ــدة	بحل ــم	املتح املســتدامة	لألم
البلــد	كان	يتحســن	باطــراد.	هــذا	النــزاع	–	الــذي	وصفــه	برنامــج	األمــم	املتحــدة	اإلنمائــي	بأنــه	
"حــرب	ىلع	األطفــال"	–	أهلــك	جيــاًل	بأكملــه،	وقلــب	مكاســب	التنميــة	ملــن	بقــوا	ىلع	قيــد	
الحيــاة.	وســوف	يســتمر	تأثيــر	النــزاع	إلــى	مــا	بعــد	عــام	2030،	كمــا	يشــير	التقريــر؛	فضــاًل	عــن	
األضــرار	التــي	لحقــت	بالبنيــة	التحتيــة،	فــإن	العديــد	مــن	الذيــن	نجــوا	مــن	النــزاع	ســيكونون	
قــد	عانــوا	مــن	نمــو	معــاق،	ممــا	قــد	يــؤدي	إلــى	تدنــي	اإلنجــازات	التعليميــة	وفقــدان	األجــور.

القتال	يقطع	طرق	الوصول	بين	الشمال	والجنوب	ويهدد	العمليات	اإلغاثية

ــة	 ــاوف	األمني ــد	املخ ــة	وتزاي ــة	التحتي ــت	بالبني ــي	لحق ــرار	الت ــد	واألض ــال	املتزاي ــدد	القت ه
ــمال.	يف	 ــرى	يف	الش ــة	أخ ــات	محتمل ــع	ومحافظ ــانية	يف	الضال ــتجابة	اإلنس ــات	االس عملي
22	أبريــل	/	نيســان،	ذكــرت	وســائل	اإلعــالم	املواليــة	للحكومــة	اليمنيــة	أن	قــوات	الحوثييــن	
فجــرت	جســر	الوطيــف	يف	مديريــة	قعطبــة	بمحافظــة	الضالــع،	وهــو	الجســر	الواصــل	بيــن	إب	
والضالــع.	يقــع	الجســر	ىلع	أحــد	الطــرق	التــي	تربــط	عــدن	بصنعــاء،	وكان	الطريــق	الرئيســي	
الوحيــد	بيــن	الشــمال	والجنــوب	الــذي	ال	يــزال	الوصــول	إليــه	متاحــًا	بشــكل	عــام،	أمــا	الطــرق	
البديلــة	فهــي	غالبــًا	غيــر	ســالكة،	وقــد	حصــل	مركــز	صنعــاء	ىلع	شــريط	فيديــو	لحالــة	يف	
جبــل	خلــة	بمديريــة	يافــع	بمحافظــة	لحــج	تعطــل	فيهــا	خــط	مــن	مئــات	الشــاحنات	وهــي	

تحــاول	اجتيــاز	التــواء	جبلــي.

ــل	 ــق	أو	نق ــى	تعلي ــرت	إل ــا	اضط ــة	إنه ــاذ	الدولي ــة	اإلنق ــت	لجن ــان،	قال ــل	/	نيس يف	23	أبري
برامجهــا	الحيويــة	بســبب	القتــال،	شــمل	ذلــك	العيــادات	الصحيــة	املتنقلــة	وعــالج	الكوليــرا	
يف	محافظــة	الضالــع،	وقالــت	اللجنــة	إن	قطــع	الطريــق	بيــن	صنعــاء	وعــدن	أدى	إلــى	تعقيــد	

نقــل	وتوصيــل	اإلمــدادات	الطبيــة	والغذائيــة	يف	جميــع	أنحــاء	اليمــن.

السلطات	املحلية	تعتقل	آالف	املهاجرين	يف	عدن

تــويف	ثمانيــة	مهاجــرون	مــن	أمــراض	يمكــن	الوقايــة	منهــا،	وُأطلقــت	النــار	ىلع	اثنيــن	ىلع	
ــل	/	نيســان	بمحافظــات	عــدن	 ــن	أقيمــت	يف	أبري ــال	املهاجري األقــل	يف	معســكرات	العتق
ولحــج	وأبيــن،	وذلــك	بحســب	املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	يف	تقريــر	لهــا	يــوم	2	مايــو	/	أيــار،	
ــن	 ــم	م ــرعيين،	معظمه ــر	الش ــن	غي ــن	املهاجري ــي	5	آالف	م ــن	حوال ــن	بي ــى	م وكان	القتل
ــة	 ــرت	املنظم ــل	/	نيســان،	حســبما	ذك ــة	يف	أبري ــم	الســلطات	املحلي ــن،	اعتقلته اإلثيوبيي
الدوليــة	للهجــرة،	وصــّرح	مســؤولون	أمنيــون	يمنيــون	لوكالــة	أسوشــيتيد	بــرس	يف	24	أبريــل	/	
نيســان	بــأن	الشــرطة	احتجــزت	5	آالف	مهاجــر	كانــوا	يحاولــون	العبــور	إلــى	الســعودية،	وقالــت	
املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	إن	املعتقليــن،	بمــن	فيهــم	مئــات	األطفــال،	كانــوا	محتجزيــن	يف	

ملعــب	املنصــورة	لكــرة	القــدم	يف	مدينــة	عــدن	ويف	معســكر	تابــع	للجيــش	يف	لحــج.
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ــواب	 ــون	أب ــباب	محلي ــح	ش ــد	أن	فت ــن	بع ــض	املهاجري ــرب	بع ــان،	ه ــل	/	نيس ويف	25	أبري
ملعــب	املنصــورة،	ولكــن	تمــت	اســتعادتهم	يف	وقــت	الحــق	واحُتجــزوا	يف	ملعــب	آخــر	يف	
ــش	 ــع	للجي ــة	للهجــرة	إن	املالعــب	واملعســكر	التاب ــة	الدولي ــت	املنظم ــان.	وقال الشــيخ	عثم
لــم	يكونــا	الئقيــن	الســتيعاب	أعــداد	كبيــرة	مــن	النــاس،	فهمــا	يفتقــران	إلــى	امليــاه	النظيفــة	
واملرافــق	الصحيــة	املأمونــة	وينطويــان	ىلع	خطــر	انتشــار	األمــراض،	وأضافــت	املنظمــة	إن	
ــا	اكتشــفت	 ــي	الحــاد،	كم ــات	اإلســهال	املائ ــن	نجمــت	عــن	مضاعف ــة	املهاجري ــاة	الثماني وف
ــة	مــن	حــاالت	اإلســهال	املائــي	الحــاد	مــن	أصــل	ألــف	 الســلطات	يف	معســكر	لحــج	200	حال
ــب	 ــن	يف	ملع ــار	ىلع	املهاجري ــراس	الن ــح	الح ــان،	فت ــل	/	نيس ــل،	ويف	30	أبري و400	معتق
املنصــورة،	ممــا	أســفر	عــن	إصابــة	شــخصين	أحدهمــا	صبــي	يف	ســن	املراهقــة	قــد	يصــاب	

بالشــلل	مــدى	الحيــاة	نتيجــة	لذلــك.

إحاطة	مجلس	األمن	الدولي:	أكثر	من	100	ألف	نازح	يف	حجة	والكوليرا	تعاود	
الصعود

ــوك	 ــارك	لوك ــدة	م ــم	املتح ــانية	باألم ــؤون	اإلنس ــق	الش ــر	منس ــان،	أخب ــل	/	نيس يف	15	أبري
ــر	يف	 ــى	حــد	كبي ــذي	اســتمر	إل ــار	ال ــف	إطــالق	الن ــن	وق ــم	م ــه	ىلع	الرغ ــن	أن ــس	األم مجل
محافظــة	الحديــدة،	إال	أن	القتــال	الدائــر	إلــى	الشــمال	يف	مديريــة	كشــر	بمحافظــة	حجــة	أدى	
إلــى	نــزوح	50	ألــف	شــخص	منــذ	فبرايــر	/	شــباط،	وقــال	إنــه	يف	مديريــة	عبــس،	نــزح	حوالــي	
100	ألــف	شــخص	يف	األســبوعين	األخيريــن،	وحــذر	لوكــوك	مــن	عواقــب	وخيمــة	إذا	تســبب	
القتــال	يف	إتــالف	أو	قطــع	مصــدر	امليــاه	الرئيســي	يف	عبــس،	والــذي	يخــدم	أكثــر	مــن	200 
ألــف	شــخص،	أو	إذا	تحركــت	املعركــة	جنوبــًا	نحــو	محافظــة	الحديــدة،	ممــا	قــد	يــؤدي	إلــى	

نــزوح	مــا	يصــل	إلــى	400	ألــف	شــخص.

ــه	 ــرا	يف	البــالد،	وقــال	إن ــى	عــودة	الكولي ــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	إل ــل	األمي كمــا	أشــار	وكي
ىلع	الرغــم	مــن	الجهــود	املبذولــة	ملكافحــة	الوبــاء،	فقــد	تــم	اإلبــالغ	عــن	حوالــي	200	ألــف	
ــة	أضعــاف	العــدد	 ــوكاالت	اإلنســانية	يف	عــام	2019،	أي	ثالث ــل	ال ــن	قب ــة	مشــتبه	بهــا	م حال
الــذي	تــم	اإلبــالغ	عنــه	خــالل	نفــس	الفتــرة	مــن	عــام	2018،	وشــهد	األســبوع	األول	مــن	شــهر	
أبريــل	/	نيســان	أكبــر	عــدد	مــن	الحــاالت	املشــتبه	يف	إصابتهــا	بالكوليــرا	منــذ	ينايــر	/	كانــون	
الثانــي	2018،	حيــث	بلــغ	عددهــا	)31,126(	حالــة	يف	22	مــن	محافظــات	اليمــن	البالــغ	عددهــا	23 
محافظــة،	وفقــًا	لتقريــر	صــادر	عــن	املفوضيــة	األوروبيــة،	ويف	ظــل	انهيــار	النظــام	الصحــي	
يف	البــالد،	تــم	اإلبــالغ	عــن	أكثــر	مــن	)3,300(	حالــة	مصابــة	بمــرض	الدفتيريــا	)الخّنــاق(	أيضــًا	

منــذ	عــام	2018،	وهــو	مــا	يمثــل	أول	ظهــور	لــه	يف	اليمــن	منــذ	عــام	1982.

وقــال	لوكــوك	إن	األمــم	املتحــدة	واملنظمــات	الشــريكة	مــا	تــزال	تواجــه	الكثيــر	مــن	العقبــات	
املتعلقــة	بتســليم	املســاعدات	يف	البــالد،	إذ	ال	يــزال	برنامــج	األغذيــة	العاملي	يواجــه	تحديات	
يف	الوصــول	إلــى	مطاحــن	البحــر	األحمــر	يف	الحديــدة،	والتــي	تحتــوي	ىلع	مــا	يكفــي	مــن	
الحبــوب	إلطعــام	3.7	مليــون	شــخص	ملــدة	شــهر،	وقــد	تمكنــت	األمــم	املتحــدة	مــن	الوصــول	

لفتــرة	وجيــزة	إلــى	املطاحــن	يف	26	فبرايــر	/	شــباط	للمــرة	األولــى	منــذ	ســتة	أشــهر.
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السعودية	واإلمارات	ال	تفيان	بتعهدات	التمويل	لليمن

فيمــا	يتعلــق	بمســألة	التمويــل،	أشــار	لوكــوك	إلــى	أن	خطــة	األمــم	املتحــدة	لالســتجابة	لليمــن	
لــم	تتلــق	ســوى	276	مليــون	دوالر	حتــى	اآلن	مــن	هــذا	العــام،	أي	%10	ممــا	تعهــدت	بــه	الــدول	
املانحــة	يف	الحــدث	رفيــع	املســتوى	إلعــالن	التبرعــات	لألزمــة	اإلنســانية	يف	اليمــن،	والــذي	

عقــد	يف	فبرايــر	/	شــباط	26	يف	جنيــف	بسويســرا.

وجــاءت	أكبــر	التعهــدات	مــن	الســعودية	واإلمــارات،	حيــث	وعــد	كل	منهمــا	بمبلــغ	750	مليــون	
دوالر.	وفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء،	تضغــط	الحكومــة	البريطانيــة	ىلع	كل	مــن	ولــي	العهــد	
الســعودي	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان	وولــي	العهــد	اإلماراتــي	األميــر	محمــد	بــن	زايــد	لصــرف	
األمــوال	املوعــودة،	وقالــت	العديــد	مــن	مصــادر	مركــز	صنعــاء	إن	الــدول	التــي	تقــود	التحالــف	
ــى	 ــى	أن	تتلق ــدو	إل ــا	يب ــع	ىلع	م ــر	الدف ــن	تؤخ ــن	يف	اليم ــض	للحوثيي ــكري	املناه العس

ضمانــات	بتغطيــة	إعالميــة	مواتيــة.

يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	عــام	2018،	أظهــرت	وثيقــة	األمــم	املتحــدة	املســربة	أن	الســعودية	
أجبــرت	األمــم	املتحــدة	ىلع	قبــول	بعــض	الشــروط	املتعلقــة	بالعالقــات	العامــة	مــن	شــأنها	
تســليط	الضــوء	بشــكل	إيجابــي	ىلع	دور	الســعودية	يف	اليمــن	مقابــل	التمويــل	الســعودي	
واإلماراتــي	لجهــود	اإلغاثــة	اإلنســانية.	وفقــًا	للوثيقــة	التــي	تــم	تســريبها،	شــملت	املطالــب	
ــة	 ــف	الغربي ــاالت	يف	الصح ــر	مق ــدة	بنش ــم	املتح ــض	وكاالت	األم ــوم	بع ــعودية	أن	تق الس
الكبــرى	تســلط	الضــوء	ىلع	الجهــود	املاليــة	الســعودية	لجهــود	اإلغاثــة	يف	اليمــن.	باإلضافــة	
إلــى	ذلــك،	اشــترطت	الســعودية	موافقــة	وكاالت	اإلغاثــة	العاملــة	يف	اليمــن	ىلع	خطــة	رؤيــة	
ــذي	يســتحقونه	دون	أن	 ــراف	ال ــة	مــن	شــأنها	أن	تضمــن	"حصــول	املانحيــن	ىلع	االعت محلي

تطغــى	ىلع	حضورهــم	الــوكاالت	الحاصلــة	ىلع	التمويــل".

تطورات	إنسانية	وحقوقية	أخرى	يف	سطور

4 أبريــل / نيســان:	أوقفــت	منظمــة	أطبــاء	بــال	حــدود	دخــول	املرضى	إلى	مستشــفى	 •
الطــوارئ	يف	عــدن،	ويف	2	أبريــل	/	نيســان،	هــدد	رجال	مســلحون	الحــراس	واملوظفين	
ــًا	يف	 ــض	ميت ــور	ىلع	املري ــم	العث ــز،	وت ــن	املرك ــض	م ــل	اختطــاف	مري ــن	قب الطبيي

وقــت	الحــق	مــن	ذلــك	اليــوم	يف	أحــد	شــوارع	حــي	املنصــورة	يف	عــدن.	

7 أبريــل / نيســان: ُقتــل	14	طفــاًل	وأصيــب	16	آخــرون	بجــروح	خطيــرة،	معظمهــم	دون	 •
ســن	التاســعة،	يف	انفجــار	وقــع	بالقــرب	مــن	مدرســتين	يف	صنعــاء.	قالــت	ســلطات	
الحوثييــن	إن	غــارة	جويــة	شــنتها	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	أصابــت	منــازل	
ومدرســة	يف	منطقــة	ســكنية	يف	العاصمــة،	وقــد	نفــى	التحالــف	قيامــه	بــأي	غــارات	

يف	املنطقــة.

ــون	 • ــن	معرض ــة	يف	اليم ــخص	يف	45	مديري ــف	ش ــة	238	أل ــان:	ثم ــل / نيس 12 أبري
ــي	 ــف	املرحل ــًا	للتصني ــي	وفق ــن	الغذائ ــدام	األم ــن	انع ــة	م ــة	الخامس ــر	املرحل لخط
ــى	 ــة	إل ــة	الخامس ــير	املرحل ــدرات،	وتش ــم	الق ــروع	تقيي ــًا	ملش ــل	)IPC5(	وفق املتكام
النقــص	الشــديد	يف	الغــذاء	واالحتياجــات	األساســية	األخــرى	التــي	تــؤدي	إلــى	الجــوع	

ــوز.	 واملــوت	والع
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24 أبريــل / نيســان:	ذكــرت	منظمــة	أطبــاء	بــال	حــدود	أن	كثيــرًا	مــن	األمهــات	واألطفال	 •
اليمنييــن	يموتــون	ألنهــم	ال	يســتطيعون	الوصــول	إلــى	املرافــق	الطبيــة	يف	الوقــت	
املناســب	إلنقاذهــم،	وأشــار	تقريــر	للمنظمــة	إلــى	أن	النــزاع	قلــل	بشــكل	كبيــر	عــدد	
املرافــق	الصحيــة	العاملــة،	يف	حيــن	يصعــب	الوصــول	إلــى	املرافــق	املتاحــة	غالبــًا	

بســبب	القتــال	وتحــوالت	الخطــوط	األماميــة.	

ــة،	بينهــم	 • ــن	عائل ــراد	م ــون	إن	ســبعة	أف ــال	مســؤولون	يمني ــل / نيســان:	ق 27 أبري
ــع. ــر	بمحافظــة	الضال ــوا	يف	تفجي ــان،	ُقتل امرأت

29 أبريــل / نيســان:	ُقتلــت	امــرأة	وأبناؤهــا	األربعــة	بصــاروخ	أصــاب	منزلهــم	يف	جبــل	 •
ــل	 ــن	قب ــق	الصــاروخ	م ــد	أطل ــن	فق ــًا	للمصــدر	أونالي ــز،	ووفق حبشــي	بمحافظــة	تع

قــوات	الحوثييــن.

29 أبريــل / نيســان:	اعتقلــت	قــوات	الحوثييــن	21	شــخصًا	خــالل	مداهمــة	يف	بنــي	 •
خالــد	بمحافظــة	ذمــار،	وفــق	املصــدر	أوناليــن.
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التطورات الدولية

يف	األمم	املتحدة

املبعوث	الخاص	لألمم	املتحدة	ُيطلع	مجلس	األمن	ىلع	خطة	انسحاب	
للحديدة

ــل	/	نيســان	 اســتمرت	الجهــود	الدبلوماســية	املتعلقــة	باليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	يف	أبري
بالتركيــز	ىلع	تنفيــذ	بنــود	اتفــاق	ســتوكهولم	–	وهــو	اتفــاق	توســطت	فيــه	األمــم	املتحــدة	
ووافقــت	عليــه	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا	وجماعــة	الحوثييــن	املســلحة،	ومنــذ	
ــاء	 ــدود	يف	الوف ــدم	مح ــراز	تق ــم	إح ــون	األول	2018،	ت ــمبر	/	كان ــة	يف	ديس ــع	االتفاقي توقي
ــزاع	التمســك	بتفســيراتهم	الخاصــة	 ــا	الن ــع،	ويواصــل	طرف ــة	ىلع	أرض	الواق بشــروط	الصفق

للشــروط	املتفــق	عليهــا	يف	الســويد،	متهمــًا	الطــرف	اآلخــر	بانتهــاك	شــروط	االتفــاق.	

تــدور	العقبــة	الرئيســية	لتنفيــذ	الصفقــة	حــول	إعــادة	االنتشــار	املتبــادل	للقوات	مــن	الخطوط	
ــى	 ــن	إل ــدة	الســاحلية،	فقــد	دعــا	اتفــاق	ســتوكهولم	كال	الجانبي ــة	الحدي ــة	يف	مدين األمامي
ــتبدال	 ــى	اس ــى،	وإل ــف	ورأس	عيس ــدة	والصلي ــئ	الحدي ــة	وموان ــن	املدين ــوات	م ــحب	الق س
القــوات	بقــوات	األمــن	املحليــة،	ومــع	ذلــك	كان	تشــكيل	قــوات	األمــن	املحليــة	قضيــة	خــالف	
ــن	 ــد	م ــذه.	)ملزي ــى	اآلن	دون	تنفي ــال	حت ــا	ح ــو	م ــن،	وه ــن	املتحاربي ــن	الطرفي ــية	بي رئيس

ــر	/	شــباط	2019(. ــر	اليمــن،	فبراي املعلومــات،	انظــر	تقري

يف	منتصــف	أبريــل	/	نيســان،	قالــت	األمــم	املتحــدة	إن	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا	
وجماعــة	الحوثييــن	املســلحة	قــد	وافقــا	ىلع	خطــة	مفصلــة	للمرحلــة	األولــى	مــن	انســحاب	
القــوات	العســكرية	يف	الحديــدة،	وأعلــن	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	إلــى	اليمــن	مارتــن	
غريفيــث،	الــذي	تــرأس	محادثــات	الســالم	يف	الســويد	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018،	عــن	
االتفــاق	يف	15	أبريــل	/	نيســان	خــالل	جلســة	إحاطــة	عقدهــا	يف	مجلــس	األمــن،	وقــد	تــم	
التوصــل	إلــى	االتفــاق	بعــد	مفاوضــات	بيــن	الطرفيــن	ورئيــس	لجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار	
الجنــرال	مايــكل	لوليســغارد،	ويف	مقابلــة	مــع	رويتــرز	قــال	غريفيــث	إن	األمــم	املتحــدة	"ليــس	
لديهــا	تاريــخ	محــدد	يف	الوقــت	الحالــي	لبدايــة	إعــادة	االنتشــار	ماديــًا"،	مضيفــًا	أنــه	يأمــل	أن	

يحصــل	االنســحاب	يف	غضــون	"بضعــة	أســابيع".

إذا	التــزم	الطرفــان	بشــروط	خطــة	إعــادة	االنتشــار،	فسيشــكل	ذلــك	أول	انســحاب	طوعــي	لعــدد	
كبيــر	مــن	القــوات	خــالل	النــزاع	اليمنــي،	ووفقــًا	ملســؤول	مــن	األمــم	املتحــدة	تحــدث	إلــى	وكالة	
ــن	لعــدة	 ــف	والحوثيي ــى	تســتلزم	انســحاب	قــوات	التحال ــة	األول ــرس،	فــإن	املرحل أسوشــيتيد	ب
كيلومتــرات	مــن	الخطــوط	األماميــة	الحاليــة،	واملرحلــة	الثانيــة	–	التــي	تهــدف	إلــى	نــزع	الســالح	
عــن	املدينــة	والســماح	بعــودة	الحيــاة	املدنيــة	–	ستشــهد	املزيــد	مــن	إعــادة	نشــر	املقاتليــن	
ىلع	بعــد	18	إلــى	30	كيلومتــرًا	مــن	املدينــة،	بحســب	املوقــع،	وأشــار	املســؤول	إلــى	أن	قــوات	

متعارضــة	تنتشــر	حاليــًا	ىلع	بعــد	100	متــر	فقــط	يف	بعــض	مناطــق	مدينــة	الحديــدة.
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وأقــر	غريفيــث	خــالل	إحاطــة	مجلــس	األمــن	بــأن	حمــل	األطــراف	ىلع	االتفــاق	ىلع	خطــة	
ــن	مبعــوث	األمــم	 ــة"،	وقــد	أعل ــة	وصعب ــة	طويل ــى	كان	"عملي ــة	األول إعــادة	االنتشــار	للمرحل
املتحــدة	يف	مــارس	/	آذار	عــن	تحقيــق	تقــدم	نحــو	تنفيــذ	املرحلــة	األولــى	مــن	االنســحاب	
ــى	األطــراف	مــن	خــالل	لجنــة	تنســيق	إعــادة	 ــه	ســيتم	تقديمــه	إل ــذي	قــال	إن ــرح،	وال املقت
االنتشــار	للمصادقــة	عليــه،	ومــع	ذلــك،	فقــد	أدت	حالــة	مــن	االرتيــاب	إلــى	تبــادل	االتهامــات	
بشــأن	التأخيــر	يف	املوافقــة	ىلع	االنســحاب	وتحذيــرات	مــن	احتمــال	اســتئناف	النــزاع	
املفتــوح	يف	املدينــة	)ملزيــد	مــن	املعلومــات،	انظــر	تقريــر	اليمــن،	مــارس	/	آذار	2019(.	ولــم	
يتمكــن	الجنــرال	لوليســغارد	أيضــًا	مــن	عقــد	اجتمــاع	مشــترك	للجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار،	
واضطــر	لاللتقــاء	بشــكل	منفصــل	بــكل	مــن	ممثلــي	الحكومــة	اليمنيــة	والحوثييــن	ملناقشــة	

ــة	للخطــة. ــل	التنفيذي التفاصي

كان	اتفــاق	ســتوكهولم	قــد	دعــا	إلــى	جولــة	ثانيــة	مــن	املفاوضــات	بيــن	األطــراف	املتحاربــة	
يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	لكنــه	تــم	تأجيلهــا	بســبب	عــدم	إحــراز	تقــدم	يف	تنفيــذ	اتفــاق	
ديســمبر	/	كانــون	األول،	وقــد	أخبــرت	مصــادر	دبلوماســية	مركــز	صنعــاء	أنــه،	رهنــًا	بالتقــدم	يف	
الحديــدة،	يمكــن	إجــراء	مزيــد	مــن	املفاوضــات	بعــد	رمضــان،	وتعتبــر	برليــن	مــن	املواقــع	التــي	

تجــري	مناقشــتها	الســتضافة	املحادثــات.

ــرطة	يف	 ــاط	ش ــود	وضب ــرة	جن ــاهم	بعش ــا	ستس ــا	أنه ــت	أملاني ــة،	أعلن ــاء	ذات	صل ويف	أنب
بعثــة	املراقبــة	التابعــة	لألمــم	املتحــدة	التــي	تشــرف	ىلع	وقــف	إطــالق	النــار	يف	الحديــدة	
يف	اليمــن.	تــم	تشــكيل	بعثــة	األمــم	املتحــدة	لدعــم	اتفــاق	الحديــدة	)UNMHA(	يف	ينايــر	
/	كانــون	الثانــي،	وهــي	تدعــو	75	مراقبــًا	ملراقبــة	وقــف	إطــالق	النــار	يف	املدينــة	الســاحلية	
املتنــازع	عليهــا،	ووفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء،	لــم	يتــم	نشــر	ســوى	13	مراقبــًا	لألمــم	املتحــدة	

يف	الحديــدة	اعتبــارًا	مــن	نهايــة	شــهر	أبريــل/	نيســان.

أمــا	فيمــا	يتعلــق	بالجوانــب	األخــرى	التفــاق	ســتوكهولم،	فلــم	يتــم	اإلبــالغ	عــن	أي	تطــورات	
ــادل	 ــة	لتب ــاق	ىلع	صفق ــتمل	االتف ــا	اش ــز،	كم ــان	تع ــتوى	بي ــان	ىلع	مس ــل/	نيس يف	أبري
ــر/	كانــون	الثانــي	لكنهــا	توقفــت	نتيجــة	 األســرى	كان	مــن	املزمــع	عقدهــا	مبدئيــًا	يف	يناي
ــن	ســيتم	إطــالق	ســراحهم،	 ــم	األســرى	الذي ــن	حــول	قوائ ــن	املتحاربي ــن	الطرفي ــات	بي خالف
ومــن	املتوقــع	أن	يجتمــع	ممثلــو	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا	وجماعــة	الحوثييــن	

ــادل. ــار	ملناقشــة	التب ــو/	أي ــاألردن	يف	12	ماي املســلحة	يف	عمــان	ب

تمثــل	التصعيــدات	األخيــرة	ىلع	الخطــوط	األماميــة	لليمــن	)انظــر	"قــوات	الحوثيين	تحقــق	أكبر	
تقــدم	ميدانــي	منــذ	عــام	2015"(	مثــااًل	ىلع	املعاييــر	املحــددة	بدقــة	التفــاق	ســتوكهولم	يف	
ديســمبر	/	كانــون	األول،	فوســط	محادثــات	تدعمهــا	األمــم	املتحــدة	ودبلوماســية	متخبطــة	
ــار	 ــة	خي ــة	اليمني ــن	والحكوم ــن	الحوثيي ــم	املتحــدة،	اســتبقى	كل	م ــوث	الخــاص	لألم للمبع
الحــل	العســكري،	وقــد	جــدد	أعضــاء	البرملــان	املجتمعــون	يف	ســيئون	عزمهــم	ىلع	اســتعادة	
الحديــدة	بالقــوة	يف	حــال	فشــل	املســار	السياســي	يف	تحقيــق	نتائــج	يف	الوقــت	املناســب،	
ويف	الوقــت	نفســه،	أعلــن	الحوثيــون	مؤخــرًا	عــن	حيازتهــم	مقــدرات	صاروخيــة	جديــدة،	ويف	
ــو	 ــاض	وأب ــه	ستســتهدف	الري ــك	الحوثــي	إن	قوات ــد	املل ــة	تلفزيونيــة	قــال	الزعيــم	عب مقابل

ظبــي	ودبــي	يف	حــال	اســتئناف	الهجــوم	املدعــوم	مــن	التحالــف	ىلع	مدينــة	الحديــدة.

يف	الواليات	املتحدة
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ترامب	ينقض	تشريعًا	إلنهاء	الدعم	األمريكي	للتحالف	العربي	يف	اليمن

يف	16	أبريــل	/	نيســان،	اســتخدم	الرئيــس	دونالــد	ترامــب	حــق	النقــض	ضــد	قــرار	مــن	الحزبيــن	
ينهــي	مســاعدة	الواليــات	املتحــدة	للتحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	يف	اليمــن،	
وقــال	ترامــب	يف	رســالة	النقــض	"إن	هــذا	القــرار	ال	لــزوم	لــه،	وهــو	محاولــة	خطيــرة	إلضعــاف	
ســلطاتي	الدســتورية	وتعريــض	حيــاة	املواطنين	األمريكييــن	وأفــراد	الجيش	الشــجعان	للخطر"،	
وأضــاف	أنــه	وبغــض	النظــر	عــن	عمليــات	واشــنطن	ضــد	تنظيــم	القاعــدة	ومــا	يســمى	"الدولــة	
اإلســالمية"	أو	داعــش،	فإنهــا	لــم	تشــارك	يف	"األعمــال	العدائيــة"	التــي	يســعى	التشــريع	إلــى	
ــن	 ــرار	كان	م ــع	ق ــس	الشــيوخ	بمن ــون	يف	مجل ــام	الجمهوري ــار،	ق ــو	/	أي ــا،	ويف	2	ماي حظره

شــأنه	نقــض	حــق	النقــض	الــذي	يمتلكــه	الرئيــس.

وأعلنــت	الواليــات	املتحــدة	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	عــن	وقــف	تزويــد	طائــرات	التحالــف	
التــي	تقودهــا	الســعودية	بالوقــود	الجــوي،	لكنهــا	مــا	زالــت	تقــدم	املســاعدة	االســتخباراتية	
واالستشــارية	واللوجســتية.	امتــدت	طبيعــة	ونطــاق	الدعــم	األمريكــي	يف	الحــرب	ضــد	
الحوثييــن	املســلحة	إلــى	أبعــد	ممــا	تعتــرف	بــه	الحكومــة	األمريكيــة	عالنيــة؛	ففــي	مايــو	/	
أيــار	2018،	ذكــرت	صحيفــة	نيويــورك	تايمــز	أن	القــوات	البريــة	األمريكيــة	املتمركــزة	ىلع	الحدود	
الجنوبيــة	للســعودية	ســاعدت	يف	عمليــات	العثــور	ىلع	مخابــئ	أســلحة	الحوثييــن	وتدميرها،	
ومنــذ	اغتيــال	الصحفــي	الســعودي	جمــال	خاشــقجي	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	مــن	العــام	
املاضــي	بالقنصليــة	الســعودية	يف	اســطنبول،	لوحــظ	دعــم	متزايــد	داخــل	الكونغــرس	ملزيــد	
مــن	التدقيــق	لــدور	واشــنطن	يف	اليمــن،	بمــا	يف	ذلــك	مــن	بعــض	املشــرعين	الجمهورييــن.

ــًا،	إال	أن	حــق	النقــض	يرســل	رســالة	 ومــع	أنــه	لــم	يكــن	مــن	املتوقــع	أن	يصبــح	القــرار	قانون
ــذي	تقــوده	الســعودية.	تضــع	رســالة	النقــض	 ــف	ال تفيــد	الدعــم	األمريكــي	املتواصــل	للتحال
الخاصــة	بترامــب	الحــرب	يف	اليمــن	ضمــن	ســياق	الصراعــات	اإلقليميــة	ىلع	الســلطة،	حيــث	
تذكــر	بشــكل	متكــرر	الدعــم	اإليرانــي	للحوثييــن	ومــا	يســميه	بـــ	"األنشــطة	الخبيثــة"	لطهــران	
يف	البــالد،	ومــع	ذلــك،	فــإن	الشــعور	بالضجــر	املتزايــد	مــن	الغــارات	الجويــة	املنتظمــة	التــي	
يشــنها	التحالــف	ضــد	أهــداف	مدنيــة	–	باإلضافــة	إلــى	التفويــض	املطلــق	الــذي	يبــدو	أن	إدارة	
ترامــب	تمنحــه	للســعودية	–	بــدأ	يخلــق	فجــوة	بيــن	الســلطة	التنفيذيــة	واملشــرعين	ىلع	

جانبــي	االنقســام	السياســي.	

تأتــي	إشــارة	مواصلــة	العمــل	كاملعتــاد	أيضــًا	يف	الوقــت	الــذي	يســعى	فيــه	ترامــب	إلى	ســحب	
عــدد	كبيــر	مــن	القــوات	األمريكيــة	مــن	ســوريا	وأفغانســتان،	وهــو	مــا	قــال	إنــه	يتماشــى	مــع	
وعــده	بإنهــاء	التدخــالت	العســكرية	الباهظــة	الثمــن	يف	الخــارج،	وقــد	يفضــي	التراجــع	الواضح	
ــي	ال	تنتهــي"،	 ــة	"الت ــة	منتقــدي	الحــروب	األمريكي ــى	تهدئ يف	عــدد	القــوات	يف	الخــارج	إل
لكــن	املؤشــرات	تــدل	ىلع	أن	العمليــات	الســرية	ونــوع	الدعــم	غيــر	املباشــر	الــذي	شــوهد	يف	

اليمــن	إمــا	اســتمر	أو	توســع	خــالل	عهــد	ترامــب.

قيــادة	الجيــش	األمريكــي	تؤكــد	تنفيــذ	8	غــارات	ضــد	مقاتلــي	القاعــدة	يف	الربــع	األول	مــن	
عــام	2019

يف	1	أبريــل	/	نيســان،	ذكــرت	القيــادة	املركزيــة	للجيــش	األمريكــي	أنهــا	نفــذت	ثمــان	غــارات	
اســتهدفت	متشــددي	تنظيــم	القاعــدة	خــالل	األشــهر	الثالثــة	األولــى	مــن	عــام	2019،	وضربــت	
غارتــان	منهــا	محافظــة	مــأرب	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	يف	حيــن	ُنفــذت	ســت	غــارات	يف	

محافظــة	البيضــاء	خــالل	مــارس/	آذار.	



أبريل / نيسان 2019

24

ــال	 ــت	جم ــي	قتل ــون	الثان ــر	/	كان ــي	يناي ــة	إن	إحــدى	غارت ــة	األمريكي ــادة	املركزي ــت	القي وقال
البــدوي،	أحــد	املتآمريــن	املزعوميــن	لتفجيــر	املدمــرة	األمريكيــة	يــو	إس	إس	كــول	عــام	2000 
ــدوره	 يف	عــدن،	ويف	عــام	2003،	وجهــت	هيئــة	محلفيــن	أمريكيــة	كبــرى	اتهامــًا	للبــدوي	ل
يف	الهجــوم،	الــذي	قتــل	فيــه	17	بحــارًا	أمريكيــًا،	وبينمــا	ُيطلــب	مــن	البنتاغــون	إصــدار	تقاريــر	
حــول	هجماتــه	الخاصــة	بمكافحــة	اإلرهــاب	ألغــراض	الشــفافية	فيمــا	يتعلــق	بالخســائر	يف	
ــات	املســاءلة	نفســها،	ويف	 ــة	األخــرى	التزام ــوكاالت	الحكومي ــن،	ال	تواجــه	ال صفــوف	املدنيي
ــة"	ىلع	 ــوكاالت	ذات	الصل ــر	جميــع	"ال ــًا	يجب مــارس	/	آذار،	نقــض	البيــت	األبيــض	أمــرًا	تنفيذي
ــة	النشــطة"	–	 ــارات	مكافحــة	اإلرهــاب	"خــارج	املناطــق	الحربي ــق	بغ ــات	تتعل ــم	معلوم تقدي
والتــي	تــم	اعتبــار	الغالبيــة	العظمــى	مــن	األراضــي	اليمنيــة	ضمنهــا،	وهــو	مــا	يلغــي	اإلشــراف	
ىلع	أي	عمليــات	ســرية	لوكالــة	املخابــرات	املركزيــة	يف	اليمــن،	ويف	مايــو	/	أيــار	2017،	منــح	
الرئيــس	ترامــب	وكالــة	املخابــرات	املركزيــة	صالحيــات	جديــدة	للقيــام	بهجمــات	بــدون	طيــار،	
ــي"	 ــج	"النجل ــن	برنام ــد	م ــا	للح ــس	أوبام ــا	إدارة	الرئي ــت	بذلته ــي	كان ــود	الت ــب	الجه ــا	قل مم

للطائــرات	بــدون	طيــار.

أفــادت	وســائل	إعــالم	يمنيــة	عــن	هجوميــن	يف	أبريل	/	نيســان،	أحدهمــا	يف	مديريــة	ماهلية،	
جنــوب	غــرب	مــأرب،	يف	15	أبريــل	/	نيســان،	واآلخــر	يف	مدينــة	شــبام،	وســط	حضرمــوت،	يف	
7	أبريــل	/	نيســان.	ووصفــت	التقاريــر	اإلخباريــة	التفجيــرات	ىلع	أنهــا	غــارات	أمريكيــة	بــدون	
ــم	يصــدر	تأكيــد	مــن	قيــادة	الجيــش	األمريكــي	املركزيــة،	ىلع	الرغــم	مــن	أن	 طيــار،	بينمــا	ل
البنتاغــون	نــادرًا	مــا	يصــدر	بيانــات	صحفيــة	بســرعة	بعــد	شــن	الغــارة	مــا	لــم	تتضمــن	الغــارة	
هدفــًا	رفيــع	املســتوى.	لقــد	أصبــح	تحديــد	املســؤولية	عــن	الغــارات	الجويــة	أكثــر	صعوبــة	مع	
تقــدم	الحــرب	يف	اليمــن،	حيــث	تقــوم	الــدول	األعضــاء	يف	التحالــف	بحملــة	جويــة	ال	هــوادة	
فيهــا،	ومــن	جهتهــا	تظهــر	قــوات	الحوثييــن	قــدرات	متزايــدة	يف	نشــر	الطائــرات	املســلحة	
بــدون	طيــار،	وتوســع	اإلمــارات	بهــدوء	عمليــات	الطائــرات	بــدون	طيــار	يف	اليمــن	بدعــم	مــن	

تكنولوجيــا	طائــرات	مســيرة	صينيــة.

ترامب	يسعى	إلعالن	اإلخوان	املسلمين	جماعة	"إرهابية"

ــي	 ــم	الدول ــالن	التنظي ــل	ىلع	إع ــه	يعم ــض	أن ــت	األبي ــن	البي ــان،	أعل ــل	/	نيس يف	30	أبري
لإلخــوان	املســلمين	"منظمــة	إرهابيــة	أجنبيــة"،	ويف	حيــن	عبر	بعــض	املســؤولين	األمريكيين	
ــة،	إال	أن	لهــذه	 ــر	القانوني ــف	للمعايي ــل	هــذا	التصني ــة	مث الســابقين	عــن	شــكوكهم	يف	تلبي
ــركات	 ــة	والش ــعة	ىلع	املجموع ــية	واس ــة	وسياس ــة	وقانوني ــار	مالي ــت	آث ــوة	إذا	نجح الخط

ــك	حــزب	اإلصــالح	يف	اليمــن. ــا	يف	ذل ــع	أنحــاء	املنطقــة،	بم ــم	يف	جمي التابعــة	للتنظي

مبيعات	األسلحة	األمريكية	للسعودية	واإلمارات	تتجاوز	68	مليار	دوالر	خالل	حرب	اليمن

ــلحة	 ــن	أس ــا	بي ــل	م ــار	دوالر	ىلع	األق ــة	68.2	ملي ــات	بقيم ــدة	صفق ــات	املتح ــت	الوالي أبرم
ــات	التــي	جمعهــا	 ــذ	عــام	2015،	وفقــًا	للبيان وتدريــب	عســكري	مــع	الســعودية	واإلمــارات	من
مرصــد	املســاعدة	األمنيــة،	وهــو	مركــز	أبحــاث	أمريكــي،	ونســقها	إعالميــون	مــن	أجــل	صحافــة	
اســتقصائية	عربيــة	)أريــج(.	ويشــمل	الرقــم	صفقــات	األســلحة	التجاريــة	والحكوميــة،	وقــد	صرح	
مســؤول	بــوزارة	الخارجيــة	األمريكيــة	لشــبكة	أريــج	بــأن	صفقــات	األســلحة	األمريكيــة	للتحالــف	

الــذي	تقــوده	الســعودية	منــذ	بدايــة	النــزاع	يف	اليمــن	بلغــت	حوالــي	67.4	مليــار	دوالر.
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يف	أوروبا

وثيقة	مسربة	تفصل	استخدام	أسلحة	فرنسية	الصنع	يف	نزاع	اليمن

شــهد	شــهر	أبريــل	/	نيســان	نشــر	وثائــق	عســكرية	ســرية	تفيــد	بتــورط	فرنســا	يف	الحرب	يف	
اليمــن.	تــم	الحصــول	ىلع	الوثائــق،	الصــادرة	عــن	مديريــة	االســتخبارات	العســكرية	الفرنســية،	
مــن	قبــل	مؤسســة	األنبــاء	االســتقصائية	الفرنســية	ديســكلوز،	وهــي	تقــدم	نظــرة	فاحصــة	
ىلع	اســتخدام	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	ىلع	نطــاق	واســع	للعتــاد	العســكري	الغربي	

واالعتمــاد	عليــه.

ــد	 ــتمل	أح ــزاع،	ويش ــددة	يف	الن ــية	مح ــلحة	فرنس ــتخدام	أس ــل	اس ــق	تفاصي ــف	الوثائ تكش
ــلحة	 ــع	األس ــح	موق ــط	توض ــي"	ىلع	خرائ ــع	األمن ــن:	الوض ــة	"اليم ــرية	املعنون ــر	الس التقاري
الفرنســية	الصنــع	داخــل	اليمــن	وىلع	طــول	الحــدود	الســعودية.	تــم	تســليم	هــذا	التقريــر	إلــى	
الرئيــس	الفرنســي	إيمانويــل	ماكــرون،	ورئيــس	الــوزراء	إدوارد	فيليــب،	ووزيــري	الدفــاع	والخارجية	
الفرنســيين	يف	أوائــل	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2018،	واعتبــارًا	مــن	25	ســبتمبر	/	أيلــول	2018،	تــم	
وضــع	48	مدفــع	هاوتــزر	مــن	طــراز	CAESAR	ىلع	طــول	الحــدود	الســعودية	اليمنيــة،	ويقــول	
ــة	والقــوات	املســلحة	 ــة	هــذه	تســتخدم	"لدعــم	القــوات	املوالي ــر	إن	أســلحة	املدفعي التقري
الســعودية	يف	تقدمهــم	إلــى	األراضــي	اليمنيــة"،	وأشــار	التقرير	إلــى	أن	)436,700(	شــخص	يف	
محافظتــي	حجــة	وصعــدة	يف	اليمــن	يعيشــون	يف	نطــاق	نيــران	املدفعيــة.	وفقــًا	ملعهــد	
ــا	CAESAR	للســعودية	 ــي	لبحــوث	الســالم،	فقــد	باعــت	فرنســا	132	مدفع ســتوكهولم	الدول
منــذ	عــام	2010.	كمــا	يشــير	التقريــر	العســكري	الــذي	تــم	تســريبه	إلــى	أنــه	مــن	املقــرر	تســليم	

129	مدفــع	إضــايف	إلــى	الســعودية	مــن	اآلن	وحتــى	عــام	2023.

وكشــف	التقريــر	أن	الدبابــات	الفرنســية	الصنــع	كانــت	منتشــرة	أيضــًا	يف	ميــدان	النــزاع،	فقــد	
ــث	 ــن،	حي ــزة	يف	اليم ــراز	Leclerc	متمرك ــن	ط ــة	م ــية	أن	70	دباب ــرات	الفرنس ــدرت	املخاب ق
يســتعمل	الجيــش	اإلماراتــي	حوالــي	40	دبابــة	Leclerc	يف	معســكراته	يف	املخــا	بمحافظــة	
تعــز	والخوخــة	بمحافظــة	الحديــدة،	وذكــر	التقريــر	أن	هــذه	الدبابــات	لــم	تتــم	"مشــاهدتها	ىلع	
الخطــوط	األماميــة"	أثنــاء	النــزاع،	وهــو	مــا	يتناقــض	مــع	مــا	ذكرتــه	ديســكلوز	التــي	فحصــت	
ــات	مــن	 صــور	األقمــار	الصناعيــة	ومقاطــع	الفيديــو	ىلع	األرض	يف	اليمــن،	وُتســتعمل	الدباب
ــك	ىلع	الخطــوط	 ــا	يف	ذل ــف	الرئيســية،	بم ــات	التحال ــن	هجم ــد	م طــراز	Leclerc	يف	العدي
األماميــة	يف	الحديــدة	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	2018	كجــزء	مــن	جهــود	التحالــف	
ــات	 ــروع	بيان ــًا	ملش ــتراتيجية،	ووفق ــة	االس ــاحلية	ذات	األهمي ــة	الس ــتيالء	ىلع	املدين لالس
األحــداث	ومواقــع	النــزاع	املســلح	يف	الواليــات	املتحــدة،	كانــت	هــذه	الدبابــات	مســؤولة	عــن	

ــدة. ــات	القتاليــة	يف	الحدي ــاًل	مــن	املدنييــن	خــالل	العملي 55	قتي

كمــا	تســاعد	املعــدات	الفرنســية	الصنــع	التحالــف	ىلع	تنفيذ	غــارات	جويــة	يف	اليمــن،	ووفقًا	
للوثائــق	املســربة،	تــم	تجهيــز	الطائــرات	الســعودية	بقــرون	توجيــه	داموكليــس،	والتــي	يتــم	
تصنيعهــا	مــن	قبــل	مجموعــة	الدفــاع	الفرنســية	"تاليــس"	ويقــوم	ىلع	صيانتهــا	مهندســون	

فرنسيون.	

تســمح	قــرون	داموكليــس	للطياريــن	بتوجيــه	الصواريــخ	عبــر	الليــزر	إلــى	األهــداف	ىلع	األرض.	
ُتســتخدم	هــذه	التقنيــة	أيضــًا	يف	طائــرات	ميــراج	الفرنســية	الصنــع	التابعــة	للقــوات	الجويــة	
ــخ	موجهــة	 ــارات	صواري ــق،	اشــترت	اإلم ــة	والتــي	"تعمــل	فــوق	اليمــن"،	ووفقــًا	للوثائ اإلماراتي
ــي	 ــتركة	الت ــاهين	املش ــالك	ش ــخ	ب ــك	صواري ــا	يف	ذل ــراج،	بم ــرات	مي ــع	لطائ ــية	الصن فرنس
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ــاع	الفرنســية	 ــل	شــركة	الدف ــخ	AASM	املصنعــة	مــن	قب ــا،	وصواري طورتهــا	فرنســا	وبريطاني
ــف،	 ــة	للتحال ــر	القتالي ــات	الدعــم	غي ســفران،	وتلعــب	معــدات	فرنســية	أخــرى	دورًا	يف	عملي
ــرات	الهليكوبتــر	القتاليــة	مــن	طــراز	كوغــر	لنقــل	الجنــود	الســعوديين.	 وقــد	اســتخدمت	طائ
باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	تعمــل	الطائــرة	الناقلــة	A330 MRTT،	والتــي	تم	بناؤها	بواســطة	الشــركات	
األوروبيــة	متعــددة	الجنســيات	بالتعــاون	مــع	إيربــاص،	مــن	القاعــدة	الجويــة	الســعودية	يف	
جــدة،	وهــي	تلعــب	دورًا	رئيســيًا	يف	تزويــد	الطائــرات	املقاتلــة	فــوق	اليمــن	بالوقــود	الجــوي،	
ويف	التقريــر،	تقــدر	االســتخبارات	العســكرية	الفرنســية	أن	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	
ــزم	يف	 ــة	الح ــة	عاصف ــة	عملي ــذ	بداي ــن	من ــة	يف	اليم ــارة	جوي ــف	غ ــذ	24	أل ــارات	نف واإلم

ــارس/	آذار	2015. م

وثائق	مسربة:	القوات	السعودية	"غير	فعالة"	ومعتمدة	ىلع	الدعم	الغربي

بشــكل	عــام،	ترســم	الوثائــق	املســّربة	صــورة	ســلبية	للقــدرات	العســكرية	الســعودية،	وتبــرز	
كيــف	دعمــت	مبيعــات	األســلحة	الغربيــة	واملشــورة	العســكرية	التحالــف	املناهــض	للحوثييــن	

يف	تنفيــذ	الحــرب	يف	اليمــن.	

ــا	وفرنســا	 ــدة	وبريطاني ــات	املتح ــن	الوالي ــدات	العســكرية	م ــر	أن	املع يالحــظ	ملحــق	التقري
والســويد	والنمســا	وكوريــا	الجنوبيــة	وإيطاليــا	والبرازيــل	ُتســتخدم	جميعهــا	مــن	قبــل	التحالــف	
لتســهيل	العمليــات	القتاليــة،	كمــا	يصــف	الجيــش	الســعودي	بأنــه	يعمــل	"بشــكل	غيــر	فعــال"،	
ويشــير	إلــى	أن	الدعــم	العســكري	األمريكــي	لشــركاء	التحالــف	قــد	يكــون	أوســع	ممــا	تعتــرف	
بــه	واشــنطن	علنــًا،	فطبقــًا	ألحــد	الوثائــق	التــي	تــم	تســريبها،	يتــم	دعــم	عمليــات	"الدعــم	
الجــوي	القريــب"	التــي	يقــوم	بهــا	الطيــران	الســعودي	مــن	خــالل	"تنفيذ	لالســتهداف	بواســطة	
طائــرات	أمريكيــة	بــدون	طيــار"،	وتتناقــض	هــذه	املعلومــات	مــع	ادعــاء	البيــت	األبيــض	بــأن	

الجيــش	األمريكــي	ال	يشــارك	مباشــرة	يف	األعمــال	العدائيــة	يف	اليمــن.

يبــدو	أن	الكشــف	عــن	الوثائــق	يتناقــض	مــع	التصريحــات	العلنيــة	الســابقة	التــي	أصدرتهــا	
ــة	 ــية	املباع ــلحة	الفرنس ــة	أن	األس ــرة	طويل ــذ	فت ــت	من ــي	ادع ــية،	والت ــة	الفرنس الحكوم
للتحالــف	تســتخدم	فقــط	ألغــراض	دفاعيــة.	يف	مقابلــة	مــع	محطــة	إذاعيــة	فرنســية	يف	18 
أبريــل	/	نيســان،	قالــت	وزيــرة	الدفــاع	الفرنســية	فلورنــس	بارلــي	إن	األســلحة	الفرنســية	"لــم	
تســتخدم	يف	أي	هجــوم	يف	الحــرب	يف	اليمــن"	وال	يوجــد	دليــل	يربــط	األســلحة	الفرنســية	
ــق	 ــة	يف	فرنســا	بالتحقي ــة	االســتخبارات	الداخلي ــوم	وكال ــالد،	وتق ــن	يف	الب ــل	املدنيي بمقت
يف	التســريبات،	والتــي	وصفهــا	مصــدر	قضائــي	بأنــه	"هتــك	لســرية	الدفــاع	الوطنــي"،	حســبما	
ذكــرت	فرانــس	24،	وردًا	ىلع	املعلومــات	التــي	تــم	الكشــف	عنهــا	مؤخــرًا	حــول	حجــم	مبيعات	
األســلحة	الفرنســية	إلــى	التحالــف،	دعــت	هيومــن	رايتــس	ووتــش	فرنســا	وبريطانيــا	إلــى	اتبــاع	
ــد	 ــا	ووقــف	صــادرات	األســلحة	للســعودية،	بحجــة	أن	هــذا	هــو	املوقــف	الوحي نمــوذج	أملاني

"املتماشــي	مــع	التزامــات	االتحــاد	األوروبــي".
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وزير	الخارجية	البريطاني	يستضيف	اجتماع	وزراء	"الرباعية"	حول	اليمن

يف	26	أبريــل	/	نيســان،	اســتضاف	وزيــر	الخارجيــة	البريطانــي	جيريمــي	هانــت	اجتماعــًا	يف	
لنــدن	حــول	عمليــة	الســالم	التــي	تقودهــا	األمــم	املتحــدة	يف	اليمــن.	ضــم	االجتمــاع	وزراء	
ــر	 ــر،	ووزي ــادل	الجبي ــعودي	ع ــة	الس ــر	الخارجي ــت،	ووزي ــك	هان ــا	يف	ذل ــة"	–	بم "دول	الرباعي
الخارجيــة	اإلماراتــي	عبــد	اهلل	بــن	زايــد	بــن	ســلطان،	ووزيــر	خارجيــة	الواليــات	املتحــدة	بالنيابة	
لشــؤون	الشــرق	األدنــى	ديفيــد	ســاترفيلد	–	باإلضافــة	إلــى	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص	
لليمــن	مارتــن	غريفيــث،	ويف	الفتــرة	التــي	ســبقت	اجتمــاع	لنــدن،	كان	وزيــر	الشــؤون	الخارجيــة	
اإلماراتــي	قــد	اســتضاف	مايــك	بومبــو	وزيــر	الخارجيــة	األمريكــي	يف	اإلمــارات	يف	18	أبريــل	/	
نيســان،	حيــث	اتفــق	املســؤوالن	ىلع	أن	ىلع	جميــع	أطراف	النــزاع	اليمنــي	"الوفــاء	بااللتزامات	
التــي	تعهــدت	بهــا	يف	الســويد"	بحســب	مــا	أورد	املتحــدث	باســم	وزارة	الخارجيــة	األمريكيــة	
مورجــان	أورتاغــوس.	كمــا	التقــى	بــن	زايــد	بوزيــر	الخارجيــة	الفرنســي	جــان	إيــف	لــو	دريــان	يف	

باريــس	يف	24	أبريــل	/	نيســان.

وفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء،	ركــزت	مناقشــات	األطــراف	األربعــة	)الواليــات	املتحــدة	وبريطانيــا	
ــن،	 ــتقبلية	يف	اليم ــية	املس ــة	السياس ــي	ىلع	العملي ــكل	أساس ــارات(	بش ــعودية	واإلم والس
بينمــا	ســبق	أن	التقــت	نفــس	املجموعــة	يف	العاصمــة	البولنديــة	وارســو	يف	فبرايــر	/	شــباط،	

ووصفــت	املصــادر	االجتمــاع	األخيــر	بأنــه	أكثــر	استشــرافًا	وتشــجيعًا.

أملانيا	توافق	ىلع	شحن	قطع	أسلحة	إلى	السعودية	واإلمارات

وافــق	مجلــس	األمــن	الفيدرالــي	األملانــي	ىلع	شــحن	قطــع	األســلحة	إلــى	الســعودية	
ــر	 ــاءت	التقاري ــل	/	نيســان،	وج ــة	يف	12	أبري ــالم	أملاني ــائل	إع ــرت	وس ــارات،	حســبما	ذك واإلم
ــن	 ــد	م ــعودية	)ملزي ــى	الس ــلحة	إل ــادرات	األس ــف	ص ــارس	/	آذار	بوق ــن	يف	م ــرار	برلي ــد	ق بع

ــارس	/	آذار	2019(.	 ــن،	م ــر	اليم ــر	تقري ــات،	انظ املعلوم

الحظــر	الــذي	تــم	تطبيقــه	يف	البدايــة	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2018	بعــد	أن	قــام	عمــالء	
ــم	 ــطنبول	ت ــعودية	يف	اس ــة	الس ــقجي	بالقنصلي ــال	خاش ــي	جم ــل	الصحف ــعوديون	بقت س
تجديــده	ملــدة	ســتة	أشــهر	حتــى	30	ســبتمبر	/	أيلــول	2019،	ومــع	ذلــك،	فــإن	التمديــد	األخيــر	
تــرك	اســتثناًء	يتعلــق	بمشــاريع	التســليح	املشــتركة	ضمــن	االتحــاد	األوروبــي	بعــد	ضغــوط	من	
فرنســا	وبريطانيــا،	وقــد	تمــت	املوافقــة	ىلع	تصديــر	ملحقــات	أنظمــة	الــرادار	كوبــرا	الخاصــة	
بتتبــع	القذائــف	املدفعيــة،	واملطــورة	باالشــتراك	بيــن	أملانيــا	وفرنســا،	إلــى	اإلمــارات،	وأثــار	قرار	
مجلــس	األمــن	الفيدرالــي	انتقــادات	املعارضــة	األملانيــة،	حيــث	وصــف	نائــب	رئيــس	البرملــان	

اليمينــي	ســيفيم	داغديليــن	هــذه	الخطــوة	بأنهــا	"انتهــاك	للقانــون	األوروبــي	الحالــي".

جماعات	حقوقية	تنضم	إلى	الطعن	القانوني	يف	صادرات	األسلحة	البريطانية	
إلى	السعودية

انضمــت	منظمــة	العفــو	الدوليــة	وهيومــن	رايتــس	ووتــش	وأوكســفام	يف	أبريــل	/	نيســان	إلــى	
اســتئناف	قانونــي	إلنهــاء	صــادرات	األســلحة	البريطانيــة	إلــى	الســعودية.	القضيــة	التــي	رفعتهــا	
حملــة	مكافحــة	تجــارة	األســلحة	يف	محكمــة	االســتئناف	يف	لنــدن،	والتــي	اســتمعت	إليهــا	يف	

الفتــرة	مــن	9	إلــى	12	أبريــل	/	نيســان،	طعنــت	يف	شــرعية	تصديــر	األســلحة	إلــى	الســعودية.	
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تــم	إغــالق	جــزء	مــن	الجلســة	أمــام	الجمهــور	لكــي	تتمكــن	الحكومــة	مــن	تقديــم	أدلــة	ســرية،	
ويســعى	الطعــن	أمــام	محكمــة	االســتئناف	إلــى	إلغــاء	حكــم	أصدرتــه	املحكمــة	العليــا	يف	
لنــدن	يف	يوليــو	/	تمــوز	2017،	والــذي	قــال	إن	مــن	القانونــي	للحكومــة	البريطانيــة	مواصلــة	

الســماح	بتصديــر	األســلحة	إلــى	الســعودية.	

خــالل	االســتئناف،	جادلــت	حملــة	مكافحــة	تجــارة	األســلحة	بــأن	األســلحة	البريطانيــة	الصنــع	
ــي	 ــار	القانون ــار	املستش ــن،	وأش ــزاع	باليم ــي	يف	الن ــون	الدول ــاكات	القان ــتخدم	يف	انته تس
للحملــة	أيضــًا	إلــى	اآلثــار	اإلنســانية	للغــارات	الجويــة	الســعودية،	بمــا	يف	ذلــك	األضــرار	التــي	
ــذاء	يف	 ــة	الغ ــرا	وأزم ــار	الكولي ــي	ســاهمت	يف	انتش ــة	والت ــة	املدني ــة	التحتي ــت	بالبني لحق
البــالد،	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	جادلــت	الحملــة	بــأن	االســتهداف	"العشــوائي"	للســعودية	أخفــق	
ــى	حــاالت	 ــا	أدى	إل ــن،	مم ــن	واملقاتلي ــن	املدنيي ــز	بي ــة"	للتميي ــاذ	"احتياطــات	مجدي يف	اتخ

ــر	متناســبة	بحــق	املدنييــن. ــات	غي وفــاة	أو	إصاب

ــة	للتجــارة	 ــر	الدول ــه	يحــق	لوزي ــة	أن ــي	للحكوم ــد	املستشــار	القانون ويف	الوقــت	نفســه،	أك
القانونيــة	ليــام	فوكــس،	بصفتــه	ممثــاًل	للحكومــة،	أن	يأخــذ	يف	االعتبــار	موثوقيــة	االنتهــاكات	
الســعودية	املبلــغ	عنهــا	للقانــون	الدولــي	وإدخالهــا	يف	التحليــل	الشــامل	للقــرار	بشــأن	مــا	
إذا	كان	يجــوز	اســتمرار	الصــادرات	العســكرية	البريطانيــة	إلــى	الريــاض،	ومنــذ	بدايــة	النــزاع	يف	
اليمــن	يف	عــام	2015،	رخصــت	بريطانيــا	مبيعــات	أســلحة	بقيمــة	4.7	مليــار	جنيــه	إســترليني	

للســعودية،	حســبما	تزعــم	حملــة	مكافحــة	تجــارة	األســلحة.	

البابا	يدين	مبيعات	األسلحة	للسعودية

ــا	 ــار	اإلســباني	"ســالفادوس"،	انتقــد	الباب ــة	مــع	برنامــج	األخب ــاء	مقابل يف	31	مــارس	/	آذار،	أثن
ــق	يف	 ــم	الح ــس	لديه ــه	"لي ــاًل	إن ــعودية،	قائ ــلحة	للس ــع	األس ــي	تبي ــدول	الت ــيس	ال فرانس
ــبانية	 ــة	اإلس ــع	الحكوم ــول	بي ــؤال	ح ــا	ردًا	ىلع	س ــان	الباب ــاء	بي ــالم".	وج ــن	الس ــث	ع الحدي
ــع	 ــي	تبي ــدة	الت ــة	الوحي ــت	الدول ــبانيا	ليس ــيس	أن	إس ــا	فرانس ــاض،	إذ	رد	الباب ــلحة	للري األس
ــدول	"تغــذي	الحــرب	يف	بلــد	آخــر"،	يف	إشــارة	 األســلحة	إلــى	الســعودية،	وأن	أفعــال	تلــك	ال

ــن.	 ــزاع	يف	اليم ــى	الن إل

حكومة	هادي	تمنع	وفد	االتحاد	األوروبي	من	زيارة	صنعاء

يف	نهايــة	شــهر	أبريــل	/	نيســان،	تــم	إلغــاء	زيــارة	وفــد	برملانــي	مــن	االتحــاد	األوروبــي	إلــى	
صنعــاء	بعــد	أن	منعــت	الحكومــة	اليمنيــة	املوافقــة	ىلع	الرحلــة	بالتنســيق	مع	التحالــف	الذي	
تقــوده	الســعودية،	والــذي	يســيطر	ىلع	املجــال	الجــوي	اليمنــي،	وفقــًا	ملصــادر	دبلوماســية	

تحدثــت	مــع	مركــز	صنعــاء.
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الحمادي، سبنســر أوســبرغ، ســال الســقاف، عائشــة الوراق، علي عبد الله، غيداء 

الرشــيدي، فــارع المســلمي، فيكتوريــا ســوير، ماجــد المذحجي، هانا باتشــيت، 
هولــي توبهــام، وليد الحريري.
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 مركز	صنعاء	للدراسات	اإلستراتيجة	
هو	مركز	أبحاث	مستقل	يسعى	إلى	إحداث	فارق	عبر	اإلنتاج	املعريف،	
مع	تركيز	خاص	ىلع	اليمن	واإلقليم	املجاور.	تغطي	إصدارات	وبرامج	
املركز،	املتوفرة	باللغتين	العربية	واإلنجليزية،	التطورات	السياسية	
واالجتماعية	واالقتصادية	واألمنية،	بهدف	التأثير	ىلع	السياسات	

املحلية	واإلقليمية	والدولية.

 تــم إعــداد تقرير بدعم
مــن مملكــة هولندا
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