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مجموعة من متطوعي الهالل األحمر وجندي ينقبون يف األنقاض بحثاً عن جثث يف  3سبتمرب  /أيلول  // 2019مصدر الصورة :صقر أبو حسن.

افتتاحية مركز صنعاء
اليمن… مقبرة التحالفات
قيــل فيمــا مضــى أن اليمــن هــي مقبــرة الغــزاة ،أو مقبــرة األناضــول ،وتثبــت اليمــن اليــوم
أنهــا األرض التــي تئــد التحالفــات العســكرية األجنبيــة أيضــا .عندمــا أرســلت الســعودية
واإلمــارات قواتهمــا املســلحة يف مهمــة ُّ
تدخــل إقليميــة إلــى اليمــن ،لــم يخطــر ببــال
ـم عســاها أن تــدوم أكثــر
الدولتيــن أن هــذه املهمــة ســتدوم أكثــر مــن بضعــة أســابيع ،ولـ َ
مــن ذلــك ،ودولتــان مــن أغنــى دول العالــم تتمتعــان بدعــم أقــوى الــدول الغربيــة همــا مــن
ق ـ ّررا شــن حــرب يف إحــدى أفقــر دول العالــم!! كان هــذا التحالــف يرمــي بحســب مــا هــو
معلــن إلــى إعــادة الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا إلــى الســلطة بعــد أن قامــت
جماعــة الحوثييــن (أنصــار اهلل) ،باالســتيالء ىلع العاصمــة صنعــاء يف انقــاب عســكري.
دارت عجلــة الزمــن أكثــر مــن أربــع ســنوات أخــرى ،وهــا قــد انقلبــت الريــاض وأبــو ظبي ىلع
بعضهمــا البعــض ،بعــد أن دخلتــا الحــرب اليمنيــة ىلع قلــب واحــد ،يف حــرب باتــت اليــوم
حربــا بالوكالــة بيــن حلفــاء األمــس .يف شــهر أغســطس  /آب املاضــي تحديــدًا ،شــهدت
األراضــي اليمنيــة انقالبــا آخــر ىلع نفــس الحكومــة اليمنيــة ،هــذه املــرة ىلع أيــدي
الجماعــات املحليــة املدعومــة إماراتيــا يف العاصمــة اليمنيــة املؤقتــة عــدن ،وقصفــت
الطائــرات اإلماراتيــة قــوات الحكومــة اليمنيــة املدعومــة ســعوديًا.
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ممــا ال شــك فيــه أن القــادة الحوثييــن واإليرانييــن ،باعتبــار إيران الداعــم اإلقليمــي للحوثيين،
مســرورون للغايــة بهــذه التطــورات الجديــدة .فأعداؤهما ىلع الســاحة اليمنيــة غارقون يف
ـوض الهــدف األساســي مــن وجودهــم
اقتتــاالت داميــة ،وبكســرهم لصفــوف تحالفاتهــم ،تقـ َّ
يف اليمــن .فقــد أصبحــت الشــرعية التــي تســتند إليهــا الحكومــة اليمنيــة أكثــر ركاكــة
مــن أي وقــت مضــى ،بعــد خســارتها لعاصمتهــا صنعــاء ،ثــم لعاصمتهــا املؤقتــة عــدن.
ويف املقابــل ،لــم يعــد بإمــكان املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،املدعــوم مــن اإلمــارات ،أن
يقــدم نفســه ىلع أنــه الجهــة املمثلــة لـ”الجنوبيــن” بعــد قيــام قواتــه بإجــاء الحكومــة
مــن عــدن ،وذلــك بعــد صــد قــوات محليــة والقــوات الحكوميــة األخــرى لزحــف املجلــس
الجنوبــي االنتقالــي شــرقي العاصمــة املؤقتــة ،وتحديــدا يف محافظــة شــبوة.
ال يعنــي ذلــك أن قضيــة الجنــوب ليســت قضيــة عادلــة ،فالوحــدة اليمنيــة بيــن الشــمال
والجنــوب عــام  ،1990والحــرب األهليــة عــام  ،1994وعقــود الظلــم التــي أعقبــت ذلــك ،كل
ذلــك خلــف وراءه جروحــا مفتوحــة لــم يكــن مــن املســتغرب أن تغــذي طموحــات الجنوبيين
باســتعادة اســتقاللهم .ولكــن زعمــاء القضيــة الجنوبيــة التقليدييــن – وكثيــرون منهــم
عاشــوا يف زمــن الجنــوب املاركســي – خســروا أحقيتهــم األخالقيــة يف أغســطس  /آب
عندمــا تعامــوا عــن هانــي بــن بريــك ،القيــادي املتشــدد والشــرس ،وهــو يطهــر عــدن مــن
الشــماليين ويتصــدر حركــة التمكيــن الجنوبــي.
بــن بريــك هــو ســلفي متطــرف ،يهــوى تأجيــج األحقــاد الطائفيــة بشــكل ينافــس فيــه
قاســم الريمــي ،أميــر تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ،وعبــد امللــك الحوثــي ،زعيــم
الحوثييــن .إن قــوات الحــزام األمنــي ،املدعومــة مــن اإلمــارات وحليفــة املجلــس الجنوبــي
االنتقالــي ،هــي وقياداتهــا املؤلفــة مــن عــدد مــن الرمــوز بعضهــم مــن التيــارات الســلفية،
وىلع رأســهم هانــي بــن بريــك ،تواجــه اتهامــات جــادة وحقيقيــة بحســب تقريــر خبــراء
األمــم املتحــدة ،حيــث أقدمــت ىلع عمليــات خطــف وتعذيــب وابتــزاز وقتــل ،وىلع إدارة
ســجون ســرية وتنفيــذ عمليــات اغتيــال متعــددة يف املدينــة.
اللــواء منيــر اليافعــي ،الشــهير بكنيتــه (أبــو اليمامــة) ،وأكثــر مــن  30جنديــا آخــر ،لقــوا
جميعــا مصرعهــم يف هجــوم تبنتــه قــوات الحوثييــن – باســتخدام الصواريــخ أو طائــرات
مســيرة – اســتهدف معســكر الجــاء بعــدن يف األول مــن أغســطس  /آب املاضــي .ردًا ىلع
ذاك الهجــوم ،قــاد بــن بريــك حمــات تطهيــر اســتهدفت الشــماليين يف عــدن تخللهــا
ضــرب البعــض يف الطرقــات ،وإغــاق املحــال التجاريــة ،وجمــع الشــماليين بأعــداد كبيــرة
وإجالؤهــم قســرًا يف شــاحنات نقــل بضائــع .قــاد بــن بريــك أيضــا ،بعــد إقامــة مراســم
الجنــازة ،هجومــا مســلحًا لطــرد الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا مــن عــدن وغيرهــا
مــن مناطــق الجنــوب.
الجديــر ذكــره أن رجــال بــن بريــك كانــوا مســلحين بأســلحة أمريكيــة الصنــع ويحظــون بدعم
سياســي مــن شــركات ضغــط غربيــة مثــل  Independent Diplomatو ،Quatroوكل ذلــك
كان ممكنــا فقــط بفضــل الدعــم املالــي اإلماراتــي .فدعــم أبــو ظبــي لبــن بريــك وغيــره مــن
الشــخصيات اليمنيــة املتطرفــة – مثــل الزعيــم امليليشــاوي أبــو العبــاس يف تعــز ،والــذي
وضعتــه وزارة الخزانــة األميركيــة ىلع قائمــة الداعميــن لإلرهــاب – يعكــس مقاربــة اإلمــارات
املجــردة مــن أي مبــادئ للحــرب اليمنيــة واملســتخفة بالســيادة اليمنيــة أيضــا .ولكــن لــو
أمكــن الحديــث مــن منظــور واقعــي بحــت ،فقــد نجحــت أبــو ظبــي ىلع األقــل يف تمكيــن
جهــات محليــة تملــك فرصــة وإرادة لتحقيــق أهدافهــا ،بصــرف النظــر عــن البعــد األخالقــي
أو القانونــي لهــذه األهــداف .مــن جهــة أخــرى كانــت الريــاض تراهــن بــكل مــا تملــك ىلع
أحــد أكثــر رجــال الدولــة فســادًا وعجــزًا يف التاريــخ الحديــث – الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه
منصــور.
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لقــد تمثلــت املقاربــة النمطيــة للقيــادة الســعودية فيمــا يتعلــق بحــل املشــاكل – أي
مشــكلة -بإغــراق املشــكلة باملــال حتــى تختفــي .لكــن بغــض النظــر عــن مليــارات
الــدوالرات التــي صرفتهــا الســعودية ىلع قصــف اليمــن ،ال بــد أن يكــون واضحــا دون لبــس
أن ذلــك يشــبه إلقــاء النقــود مــن ىلع حافــة هاويــة بهــدف مــلء املحيــط .ولعــل الرئيــس
اليمنــي كان يف صلــب فشــل سياســة الصــرف والقصــف هــذه .ليــس هــادي مــن يكســب
الكميــة األكبــر مــن املــال جـ ّراء هــذه الحــرب – وهــو أبعــد مــا يكــون عــن ذلــك – غيــر أنــه
يمســك بتالبيــب ســلطة اتخــاذ القــرار األىلع يف اليمــن ،ومــع ذلــك فهــو كصاحــب قــرار
نظريــا ،عاجــز عــن اتخــاذ القــرارات التــي تخــدم قضيتــه .وال شــيء أدل ىلع غيــاب القيــادة
العليــا عــن مواطنيهــا ،مثــل صمــت هــادي طــوال شــهر أغســطس  /آب ،وال شــيء رســم
معالــم االنحــال اليمنــي منــذ  2012أكثــر مــن هــذا الغيــاب ،عندمــا تســلم هــادي منصــب
الرئاســة بعــد انتخابــات لــم ينافســه فيهــا أحــد ولعبــت الريــاض دورًا كبيــرًا يف ترتيبهــا.
عجــل
وبالفعــل كان لقــرار هــادي عــزل عــدد مــن كبــار القيــادات الجنوبيــة مــن حكومتــه أن ّ
بتشــكيل املجلــس الجنوبــي االنتقالــي عــام  .2017وال شــيء أدل ىلع ســوء تدبيــر الريــاض
مــن قرارهــا ربــط مصيرهــا ،منــذ ســبع ســنوات وحتــى اآلن ،بمصيــر هــادي.
ـوض الســردية الســعودية ،ومعهــا األســس القانونيــة
لقــد جــاء شــهر أغســطس  /آب ليقـ ّ
التــي ارتكــز عليهــا تدخلهــا يف اليمــن ،وقــد ذكــر قــرار مجلــس األمــن  2216الــذي تــم تبنيــه
يف أبريــل  /نيســان  2015طلــب الحكومــة اليمنيــة العــون مــن دول الخليــج إلعادتهــا
إلــى الســلطة ،وزعــم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات أن هــذه الوثيقــة تمنــح
الشــرعية القانونيــة لتدخلــه العســكري يف اليمــن .هــذه املزاعــم لــم تعــد معقولــة اآلن،
فاإلمــارات تدعــم جبهــة عســكرية معاديــة للحكومــة اليمنيــة ،ولعــل يف أفعــال اإلمــارات
أيضــا انتهــاكًا للمــادة  )4(2مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،والــذي يمنــع اســتعمال القــوة يف
دولــة أخــرى مــا لــم يتــم ذلــك برضــا هــذه الدولــة ،أو لــم يتــم بتصريــح مــن مجلــس األمــن،
أو لــم يكــن بهــدف الدفــاع عــن النفــس .وهكــذا تحــول مشــهد الحــرب يف اليمــن اليــوم
إلــى حــرب ثالثيــة الجوانــب :الحوثيــون ،الحكومــة اليمنيــة املدعومــة ســعوديًا ،واملجلــس
الجنوبــي االنتقالــي املدعــوم إماراتيــا ،يف حــرب (الــكل ضــد الجميــع) .وبنــاء ىلع ذلــك،
ملحــة لقــرار مــن مجلــس األمــن ليســتوعب الواقــع الحالــي.
ثمــة حاجــة ّ
إضافــة إلــى دمــاء اليمنييــن ،ســالت دمــاء األخــوة ( الريــاض وأبــو ظبــي) ىلع التــراب
اليمنــي ،وقــد كانتــا فيمــا مضــى أقــرب إلــى أخويــن أكبــر وأصغــر ،فــا املــال ضمــن لهمــا
انتصــارًا ســريعًا ،وال هــو بعــد أكثــر مــن أربــع ســنوات فعــل شــيئا لليمنييــن ،ســوى حفــر
املزيــد مــن القبــور لهــم.
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انشطار الجنوب
نظرة عامة

شــهد شــهر أغســطس  /انهيــار التحالــف العســكري اإلماراتــي الســعودي بعــد تحــول
شــركائه يف جنــوب اليمــن للقتــال ضــد بعضهــم البعــض بطريقــة دراماتيكيــة .جــاء ذلــك
عقــب تبنــي الحوثييــن ضــرب ثكنــة عســكرية يف عــدن يف اليــوم األول مــن أغســطس /
آب ،مــا أســفر عــن مقتــل قائــد جنوبــي بــارز وتوفيــر ذريعــة الســتيالء الجماعــة االنفصاليــة
ىلع املدينــة ،العاصمــة املؤقتــة للحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا.
واســتولت قــوات الحــزام األمنــي املواليــة للمجلــس الجنوبــي االنتقالــي – وكالهمــا مدعــوم
مــن اإلمــارات – ىلع املبانــي الحكوميــة والثكنــات العســكرية خــال أربعــة أيــام فقــط مــن
القتــال ،حيــث ســقط القصــر الرئاســي يف  10أغســطس  /آب وهــذا يعنــي عــدم قــدرة
الحكومــة اليمنيــة التــي تقيــم فيــه ،العــودة ملدينــة عــدن.
قــال املجلــس االنتقالــي الجنوبــي أنــه يدعــم فعــ ً
ا الرئيــس اليمنــي املدعــوم مــن
الســعودية عبــد ربــه منصــور هــادي ،وأن مشــكلته هــي مــع حــزب اإلصــاح – الحــزب
اإلســامي املنظــور إليــه بعيــن الريبــة يف معظــم أنحــاء الجنــوب ،علمــا أنــه الحليــف
األهــم لهــادي مــن القــوى السياســية اليمنيــة .يف األيــام التاليــة ،رفــع املجلــس االنتقالــي
الجنوبــي مطالبــه بدولــة جنوبيــة فدراليــة مســتقلة ،فيمــا قــام مســلحو الحــزام األمنــي
بجمــع الكثيــر مــن اليمنييــن الشــماليين املقيميــن يف عــدن واالعتــداء عليهــم وطردهــم
مــن املدينــة يف وضــح النهــار.
ـهله دعــم اإلمــارات ،وهــي املزاعــم التي
أدانــت حكومــة هــادي مــا أســمته تمــردًا مســلحًا سـ ّ
نفتهــا أبــو ظبــي ،وكانــت األخيــرة قــد ّ
نفــذت مؤخــرًا انســحابًا عســكريًا مــن أجــزاء مــن
اليمــن ،ثــم قامــت القــوات املتحالفــة معهــا ،ومــع املجلــس الجنوبــي بالتوجــه إلــى مــا وراء
ً
ً
ـتبكة مــع
ـتولية ىلع الثكنــات العســكرية يف محافظــة أبيــن املجــاورة ،ومشـ
عــدن ،مسـ
القــوات الحكوميــة يف محافظــة شــبوة ،لكــن ســرعان مــا انعكســت موازيــن هــذه التطــورات
ضدهــا ،حيــث شــنت الحكومــة هجومــا مضــادًا تقدمــت خاللــه قــوات هــادي بســرعة ليــس
يف شــبوة فقــط ،ولكــن يف معاقــل املجلــس الجنوبــي بعــدن خــال األســبوع األخيــر مــن
أغســطس  /آب ،دون أن تســتعيد كامــل الســيطرة ىلع املدينــة .وقــد انتهــى الشــهر
الحافــل باألحــداث بشــن اإلمــارات غــارات جويــة اســتهدفت القــوات الحكوميــة املدعومــة
ســعوديًا يف عــدن وأبيــن ،قبــل أن تدعــو الحكومــة اليمنيــة مجلــس األمــن الدولــي إلــى
التدخــل.
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استيالء املجلس االنتقالي الجنوبي ىلع عدن
بعــد مقتــل (أبــو اليمامــة) قائــد لــواء الدعــم األول يف قــوات الحــزام األمنــياملدعومــة
إماراتيــا وأحــد االنفصالييــن الجنوبييــن البارزيــن ،يف  1أغســطس  /آب ،أشــعلت وفاتــه غضبًا
وادعــاءات مــن جانــب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بتواطــؤ حــزب اإلصــاح مــع جماعــة
[[[
الحوثييــن ،التــي تبنــت حــادث مقتلــه.
يف أعقــاب هجــوم  1أغســطس  /آب ،قامــت قــوات الحــزام األمنــي الفاعلــة يف جنــوب
اليمــن بتنفيــذ وتمكيــن هجمــات انتقاميــة ضــد املدنييــن املنحدريــن مــن محافظــات
شــمالية ،وفقــا ملكتــب األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان يف  6أغســطس  /آب [[[.تــم إلقــاء
القبــض ىلع مدنييــن مــن شــمال اليمــن واالعتــداء عليهــم وتهجيرهــم قســرًا ،مــع تعريــض
املئــات العتــداءات جســدية واعتقــاالت تعســفية واحتجــاز ونهــب ممتلــكات أثنــاء تفتيــش
قــوات األمــن للفنــادق واملطاعــم مطالبـ ً
ـة هــؤالء املدنييــن بإبــراز هوياتهــم.
تصاعــد التوتــر يف املدينــة مــع توافــد مؤيــدي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي لتشــييع
الجنــود القتلــى يف  7أغســطس  /آب .وقــد اندلعــت معــارك مســلحة بيــن قــوات الحــزام
األمنــيالتابعــة للمجلــس مــع اللــواء الرئاســي التابــع للحكومــة مــع اقتــراب املشــيعين مــن
قصــر املعاشــيق الرئاســي .وقــد دعــا نائــب رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي هانــي بــن
بريــك قــوات املجلــس للزحــف نحــو القصــر واإلطاحــة بمــا وصفــه بالحكومــة املواليــة لحزب
[[[
اإلصــاح ،ملقيــا باللــوم ىلع الحــزب اإلســامي يف االشــتباكات التــي جــرت باملدينــة.
انتشــرت العمليــات القتاليــة يف املدينــة خــال األيــام التاليــة ،وســيطرت قــوات الحــزام
األمنــيىلع املبانــي الحكوميــة والثكنــات العســكرية ،بينمــا فــر عــدد مــن الــوزراء
القليليــن املوجوديــن يف املدينــة حينهــا .وبحلــول  10أغســطس  /آب ،حدثــت انشــقاقات
عاليــة املســتوى داخــل اللــواء الرئاســي واستســلمت القــوات املواليــة للحكومــة يف قصــر
املعاشــيق .وقــال مســؤول أمنــي حكومــي كبيــر ملركــز صنعــاء حينهــا أن قــوات املجلــس
االنتقالــي تســيطر فقــط ىلع القســم األدنــى مــن مجمــع القصــر ،مــع اســتبقاء حوالــي 12
فــردا مــن عناصــر القــوات الخاصــة األمريكيــة وحوالــي  60مــن القــوات الخاصــة الســعودية
الســيطرة ىلع األماكــن األخــرى [[[.ودعــا املتحــدث باســم التحالــف العقيــد تركــي املالكــي
إلــى وقــف فــوري إلطــاق النــار وإلــى انســحاب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي [[[،فيمــا شــنت
الســعودية غــارات جويــة ىلع عــدن يف تلــك الليلــة لتختــرق الصمــت الالفــت مــن جانــب
اململكــة بعــد تصاعــد األعمــال القتاليــة يف العاصمــة املؤقتــة ،ويف سلســلة تغريــدات
ومقطــع فيديــو ،انتقــد وزيــر الداخليــة أحمــد امليســري غيــاب التعليــق حتــى ذلــك الحيــن
[[[
مــن الرئيــس هــادي أو مــن الســعودية.

[[[ "هاين بن بريك يتهم الحكومة وحزب اإلصالح بالوقوف وراء هجوم مخيم الجالء" ،موقع الساقي 6 ،أغسطس  /آب https://almawqeapost. ،2019
.net/news/42506
[[[  “Press briefing note on Yemen,” UN Human Rights Office of the High Commissioner, August 6, 2019, https://www.
.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24871&LangID=E
[[[ هاين بن بريك ،تغريدة عىل تويرت 7 .أغسطس  /آب  3:54 ،2019مساءً https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1159085348074545152 ،
[[[ مقابلة مركز صنعاء مع مسؤول أمني حكومي رفيع املستوى 1 ،سبتمرب  /أيلول .2019

[[[ "التحالف العربي بقيادة السعودية يدعو إىل وقف فوري إلطالق النار يف عدن" ،الجريدة السعودية 11 ،أغسطس  /آب http://saudigazette. ،2019
.com.sa/article/574420
[[[ الحســاب املؤكــد الــذي ينتمــي إىل أحمــد امليســري قــد تــم تعليقــه منــذ ذلــك الحــن .عنــوان  URLاألصــيhttps://twitter.com/AhmedAlmysari/ :
.status/1160539735875563521
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عندمــا احتشــد اآلالف تأييــدًا للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي يف عــدن يف  15أغســطس  /آب،
أصــدر املجلــس بيانــا يدعــو إلــى إقامــة دولــة فيدراليــة مســتقلة يف الجنــوب [[[،أكــد فيــه
ضــرورة حمــل اليمنييــن الشــماليين بطاقــات الهويــة الخاصــة بهــم ورفــض تواجــد “القــوات
الشــمالية” يف املناطــق الجنوبيــة .وبكلمــات حملــت أنبــاء األســابيع املقبلة ،أعلــن املجلس
االنتقالــي الجنوبــي عزمــه ىلع “تحريــر” أجــزاء مــن محافظتــي حضرمــوت وشــبوة.

االنفصاليون يندفعون نحو أبين وشبوة ،والقوات الحكومية تشن هجومها
املضاد
بعــد هجــوم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يف عــدن ،حاولــت الســعودية دعــوة املجلــس
والحكومــة إلــى جــدة إلجــراء محادثــات ،ىلع الرغــم ممــا بــدا مــن اســتعصاء يف مواقــف
الطرفيــن .قالــت الحكومــة اليمنيــة إنهــا لــن تبــدأ املحادثــات قبــل انســحاب املجلــس
وقــد زعمــت يف  17أغســطس  /آب أن األخيــر وافــق ىلع هــذا االنســحاب [[[،قبــل أن
يع ّبــر املجلــس عــن رفضــه ملزاعــم الحكومــة [[[.وقــد شــرعت الحكومــة يف فصــل وإدانــة
شــخصيات متحالفــة مــع املجلــس االنتقالــي كانــت تشــغل مناصــب حكوميــة وقــت
اســتيالء األخيــر ىلع عــدن ،بمــا يف ذلــك مديــر أمــن محافظــة عــدن اللــواء شــال علــي
شــايع [[1[.وذكــرت وكالــة رويتــرز نقـ ً
ا عــن مســؤول يمنــي أن الجانبيــن بــدآ محادثــات غيــر
مباشــرة يف جــدة يف  4ســبتمبر  /أيلــول [[1[.ومــع ذلــك ،نفــى الناطــق باســم الحكومــة
اليمنيــة راجــح بــادي ملركــز صنعــاء حينهــا حــدوث أي مشــاورات مباشــرة أو غيــر مباشــرة
بيــن الحكومــة واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،واصفــا روايــة رويتــرز بأنهــا “غيــر صحيحــة”.
يف الوقــت نفســه ،نقلــت قــوات الحــزام األمنــيانتباههــا إلــى مــا وراء عــدن ،حيــث
اســتولت ىلع معســكرين حكومييــن يف محافظــة أبيــن املجــاورة يف أعقــاب اشــتباكات
مــع القــوات املواليــة لهــادي يف  19أغســطس  /آب [[1[.ويف  22أغســطس  /آب ،بــدأ القتال
يف مدينــة عتــق بمحافظــة شــبوة ،بيــن قــوات النخبــة الشــبوانية املدعومــة إماراتيــا
واللــواء  21املوالــي لهــادي [[1[.واســتمرت معركــة الســيطرة ىلع عتــق طــوال األيــام التاليــة
ويف 25 ،أغســطس  /آب ،أعلنــت الســعودية واإلمــارات عــن إنشــاء لجنــة مشــتركة لإلشــراف
ىلع وقــف إطــاق النــار يف املحافظــة ،التــي وصــل رئيــس الــوزراء اليمنــي معيــن عبــد
امللــك إليهــا يف نفــس اليــوم [[1[.وكانــت القــوات الحكوميــة قــد ســيطرت آنــذاك ىلع
[[[ "املجلس االنتقايل الجنوبي يصدر بياناً سياسياً مهماً" ،موقع  STCالرسمي 15 ،أغسطس  /آب .https://stcaden.com/news/10116 .2019

[[[ معمر اإلرياين ،تغريدة عىل تويرت 17 .أغسطس  /آب  12:42 ،2019مساءً .https://twitter.com/ERYANIM/status/1162661075814354945 ،

[[[ هاين بن بريك ،تغريدة عىل تويرت 17 .أغسطس  /آب  7:15 ،2019مساءً .https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1162759947727331328 .

[ [[1الحســاب املؤكــد الــذي ينتمــي إىل أحمــد امليســري قــد تــم تعليقــه منــذ ذلــك الحــن .عنــوان  URLاألصــيhttps://twitter.com/AhmedAlmysari/ :
.status/1161590137077338113
شـرة مــع االنفصاليــن الجنوبيــن يف الســعودية" Reuters، 4 ،ســبتمرب  /أي ـلـول https://www. ،2019
[" [[1الحكومــة اليمنيــة تبــدأ محادثــات غــر مبا ـ
االنفصاليني-يف-السعودية-املســؤولني-
reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-govt-starts-indirect-talks-with
.idUSKCN1VP1Q6
ضـرب العاصمــة (املؤقتــة) ،رويــرز 19 ،أغســطس  /آب .2019
[" [[1االنفصاليــون اليمنيــون يســيطرون عــى الجنــوب ،والقــوات التــي تقودهــا الســعودية ت ـ
ضـراب -عاصمــة-
 -https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-sanaa/clashes-hit-yemens-south -sudiبقيــادة قــوات اإل ـ
idUSKCN1V91UG؟ .il = 0

طـراف يف محافظــة شــبوة بمواصلــة وقــف
شـرعية يف اليمــن "تشــدد عــى ضــرورة ال ـتـزام جميــع األ ـ
شـركة" للتحالــف الســتعادة ال ـ
[" [[1قيــادة القــوات امل ـ
إطــاق النــار والحفــاظ عــى الهدنــة" ،وكالــة الصحافــة الســعودية 26 ،أغســطس  /آب https: //www.spa. gov.sa/viewfullstory. ،2019
php؟.lang=ar&newsid=1961765#1961765
[" [[1يصــل رئيــس الــوزراء ويعقــد اجتماعــاً مــع محافــظ شــبوة بحضــور الــوزراء والقــادة العســكريني" ،املصــدر عــر اإلنرتنــت 26 ،أغســطس  /آب https:// .2019
.almasdaronline.com/articles/171016
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مواقــع النخبــة الشــبوانية يف املحافظــة ،بمــا يف ذلــك منشــأة بلحــاف الســاحلية ،املقــر
الرئيســي للنخبــة الشــبوانية ،ومحطــة للشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي املســال والتــي ال
تــزال جوهــرة تــاج الصناعــات الهيدروكربونيــة يف اليمــن ىلع الرغــم مــن انقطاعهــا عــن
الخدمــة منــذ بدايــة النــزاع [[1[.يف  28أغســطس  /آب ،أعلــن محافــظ أبيــن أبــو بكــر حســين
ســالم اســتعادة القــوات املواليــة لهــادي الســيطرة ىلع كامــل املحافظــة [[1[.ومــع ذلــك
جــرت اشــتباكات كبيــرة يف أبيــن خــال األيــام التاليــة لتتنافــى مــع بيــان املحافــظ.
اســتمر الهجــوم املضــاد للحكومــة اليمنيــة باتجــاه عــدن التــي كان قــد ســيطر عليهــا
املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،حيــث اقتحمــت القــوات الحكوميــة املطــار والضواحــي
الشــرقية للمدينــة [[1[.وقالــت الحكومــة إن اإلمــارات شــنت غــارات جويــة يف  29أغســطس
 /آب ضــد مواقعهــا يف عــدن وأبيــن ،داعيـ ً
ـة املجتمــع الدولــي – وتحديــدًا مجلــس األمــن
– إلــى التحــرك [[1[.يف وقــت الحــق مــن تلــك الليلــة ،أصــدرت اإلمــارات بيانــا أكــدت فيــه
[" [[1بــن عديــو :أطاحــت شــبوة بانقــاب امليليشــيات االنتقاليــة الجنوبيــة املدعومــة إماراتيــاً "،املصــدر عــر اإلنرتنــت 26 ،أغســطس  /آب https:// .2019
.almasdaronline.com/articles/171017
[" [[1محافظ أبني يقول إن الجيش يسيطر عىل كل املحافظة" ،سبتمرب  /أيلول نت 28 ،أغسطس  /آب http://en.26sepnews.net/2019/08/28/ .2019
./abyan-governor-says-army-controlled-whole-province
[" [[1القوات الحكومية اليمنية تقتحم عدن وتستويل عىل املطار :السكان واملسؤولون" ،رويرتز 28 ،أغسطس  /آب https://www.reuters.com/ .2019
 -article/us-yemen-security/yemen-government-forces-storm-adenاستيالء-مطار-سكان-املسؤولني.idUSKCN1VI109-

[" [[1الحكومة تدين الغارات الجوية اإلماراتية عىل قوات الجيش الوطني يف عدن وأبني "،سابا نت 29 ،أغسطس  /آب https://www.sabanew. .2019
.net/viewstory/53206
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الضربــات املذكــورة ،وقالــت إنهــا اســتهدفت “عناصــر املنظمــات اإلرهابيــة” التــي هاجمــت
“قــوات التحالــف العربــي” يف مطــار عــدن [[1[.وطلبــت وزارة الخارجيــة اليمنيــة مــن مجلــس
األمــن التدخــل لوقــف الغــارات الجويــة ،بينمــا دعــا مكتــب هــادي الســعودية للتحــرك ضــد
[[[2[Ȑ[[2
شــريكتها يف التحالــف.
بقــي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي صامــدًا يف عــدن مــع اقتــراب أغســطس  /آب مــن
نهايتــه ،وقــال مســؤول أمنــي حكومــي بــارز ،تحــدث إلــى مركــز صنعــاء شــريطة عــدم
الكشــف عــن هويتــه ،أن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يديــن بنجاحــه يف عــدن لعبــد
الرحمــن شــيخ ،القيــادي الســلفي الغامــض يف املجلــس الــذي أمنــت قواتــه الســيطرة ىلع
[[[2
معظــم أجــزاء املدينــة.

الحياة يف عدن :إصابات جماعية ،مستشفيات مستنزفة ،وإغالق للطرق
واملطار
خ ّلفــت العمليــات القتاليــة والهجمــات يف عــدن مئــات القتلــى والجرحــى يف أغســطس
 /آب .يف  1أغســطس  /آب ،أدت غــارة جويــة تبناهــا الحوثيــون ضــدحفــل تخــرج عســكري
وقصــف لتنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) بالقــرب مــن مركــز للشــرطة إلــى مقتــل 51
شــخصًا ىلع األقــل [[2[.ويف اليــوم التالــيُ ،قتــل مــا ال يقــل عــن  20جنديــا إثــر اجتيــاح
تنظيــم القاعــدة معســكرًا للحــزام األمنــي[انظــر “تنظيــم القاعــدة وداعــش يكثفــان
ضرباتهمــا”]ّ [[2[.كذلــك ُقتــل ســبعة مــن مقاتلــي القاعــدة وجنــدي واحــد يف أبيــن يف 3
[[[2
أغســطس  /آب أثنــاء مطــاردة قــوات الحــزام األمنــي للمهاجميــن.
أســفر القتــال بيــن قــوات الحــزام األمنــيوالقــوات الحكوميــة يف الفتــرة بيــن  7أغســطس
 /آب و  10أغســطس  /آب عــن مقتــل  40شــخصًا وإصابــة  260آخريــن ،وفقــا ملكتــب
منســق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة؛[ [[2وقــال مســؤولون محليــون إن أكثــر
مــن  70شــخصًا لقــوا مصرعهــم ،بعضهــم مــن املدنييــن [[2[.مــن جهتهــا قالــت منظمــة
أطبــاء بــا حــدود إن مستشــفاها يف عــدن اســتقبل يــوم  8أغســطس  /آب  119مريــض
خــال  24ســاعة [[2[.كان معظــم الجرحــى مــن املدنييــن الذيــن أصيبــوا ىلع األرجــح بنيــران
[" [[1بيــان صــادر عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدويل" ،وكالــة أن ـبـاء اإلمــارات (وام) 29 ،أغســطس  /آب https://www.wam.ae/ar/ .2019
.details/1395302782841
سـاءً https://twitter.com/yemen_mofa/ .
[ [[2وزارة الخارجيــة اليمنيــة Twitter Post، 29 ،أغســطس  /آب  ،2019الســاعة  11:00م ـ
.status/1167165058981351424
[" [[2تجــدد الرئاســة طلبهــا إىل الســعودية للتدخــل لوقــف تدخــل اإلمــارات" ،ســابا نــت 29 ،أغســطس  /آب https://www.sabanew.net/ .2019
.viewstory/53232
[ [[2مقابلة مركز صنعاء مع مسؤول أمني حكومي رفيع املستوى 1 ،سبتمرب  /أيلول .2019

شـرات يف اليمــن" ،األسوشــييتد ـبـرس 1 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
[ [[2ماغــي مايــكل وأحمــد الحــاج" ،صــاروخ املتمرديــن ،وهجــوم انتحــاري يقتــل الع ـ
.www.apnews.com/6f1e4bc9e50d47458ba067b4cfea6d77
[ [[2أحمــد الحــاج" ،مســؤولون يمنيــون :القاعــدة تقتــل  20شــخصاً عــى األقــل يف معســكر للمقاتلــن" ،األسوشــييتد ـبـرس 2 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
.www.apnews.com/9e13d75246714948aae733b67b92af98

[ [[2أحمــد الحــاج" ،مســؤولون يمنيــون :القــوات تالحــق متشــددي القاعــدة 8 ،قتــى" ،األسوشــييتد ـبـرس 3 ،أغســطس  /آب https://www. ،2019
.apnews.com/336d0a1ad9cd4dbaaa5900a5a2c8ac22
[" [[2عشرات املدنيني قتلوا وجرحوا جراء القتال يف عدن" ،مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 11 ،أغسطس  /آب https://reliefweb. ،2019
.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC%20Statement_Sanaa_11%20August_FINAL_pdf.pdf
[ [[2أحمــد الحــاج وســامي مــادي" ،مســؤولو األمــن :االنفصاليــون يف اليمــن يســيطرون عــى مدينــة عــدن" ،األسوشــييتد ـبـرس 11 ،أغســطس  /آب ،2019
.https://www.apnews.com/f0beacfa9cd14efa85b197e8fe3af470

[" [[2اليمن :غمرت مستشفى منظمة أطباء بال حدود يف عدن تدفق املرىض املصابني يف قتال عنيف" ،منظمة أطباء بال حدود 10 ،أغسطس  /آب https:// ،2019
-www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/yemen-msfsمستشفى-عدن-طغت-تدفق-املرىض-الجرحى-مكثفة.
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قذائــف الهــاون أو طلقــات رصــاص طائشــة ،بينمــا تــويف خمســة أشــخاص لــدى وصولهــم
للمستشــفى ،مــن بينهــم طفــل ،بحســب أطبــاء بــا حــدود .وقالــت اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر يف  12أغســطس  /آب أن املستشــفيات يف عــدن بحاجــة إلــى اإلمــدادات
األساســية ،وأن بعــض املدنييــن الذيــن أصيبــوا يف القتــال ماتــوا بســبب عجزهــم عــن
[[[2
الوصــول إلــى املنشــآت الصحيــة.
وقــال املجلــس النرويجــي لالجئيــن يف  10أغســطس  /آب أن القتــال يف أجــزاء مكتظــة
بالســكان مــن عــدن تســبب بمحاصــرة املدنييــن ،وحــذر مــن إغــاق الطــرق وإغــاق املتاجر
وإتــاف أحــد خزانــات امليــاه الرئيســية يف املدينــة وقطع إمــدادات ميــاه الشــرب [[3[.وبقي
حوالــي  200ألــف شــخص بــدون ميــاه نقيــة ،ىلع حــد قــول اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر ،والتــي أضافــت أن الوصــول إلــى الكهربــاء تضــرر أيضــا [[3[.والحظــت منظمــة أنقــذوا
األطفــال أن التصعيــد الســريع يف القتــال حــرم املدنييــن مــن الوقــت الــازم لإلجــاء أو
[[[3
لتخزيــن الطعــام أو املــاء.
ولقــي تســعة مقاتليــن مصرعهــم وأصيــب  13آخــرون يف اشــتباكات بيــن قــوات الحــزام
األمنــيوالقــوات املواليــة للحكومــة جنــوب عتــق يف  25أغســطس  /آب ،حســب وكالــة
أسوشــيتيد بــرس [[3[.ومــن جهتهــا ذكــرت املنســق اإلنســاني لألمــم املتحــدة ليــز غرانــدي
أن عمــال اإلغاثــة أكــدوا مقتــل  13شــخصًا وإصابــة  70آخريــن خــال االقتتــال العنيــف يف
عــدن وأبيــن بيــن  27و  29أغســطس  /آب ،ىلع الرغــم مــن صعوبــة التحقــق مــن األرقــام
الكاملــة للضحايــا [[3[.وأضافــت أطبــاء بــا حــدود أنهــا نقلــت  51مريضــا إلــى مستشــفى
عــدن يف غضــون ســاعات قليلــة يــوم  28أغســطس  /آب بعــد يــوم مــن القتــال العنيــف،
[[[3
 10منهــم توفــوا عنــد وصولهــم.
وارتفــع عــدد القتلــى يف عــدن يف  29أغســطس  /آب ،حيــث أدت الغــارات الجويــة التــي
شــنتها القــوات اإلماراتيــة إلــى مقتــل مــا ال يقــل عــن  25مــن جنــود الحكومــة اليمنيــة
[[[3
وإصابــة  150آخريــن ،حســبما صــرح قائــد حكومــي يمنــي لصحيفــة نيويــورك تايمــز.
وقالــت وزارة حقــوق اإلنســان يف الحكومــة اليمنيــة أن انتهــاكات قــوات األمــن تكثفــت يف
األيــام األخيــرة مــن أغســطس  /آب ،وأن مــا ال يقــل عــن  300مدنــي أصيبــوا أو ُقتلــوا يف
[[[3
الفتــرة بيــن  28و 30أغســطس  /آب.
[" [[2اليمن :احتياجات إنسانية كبرية بعد أيام من القتال يف عدن" ،اللجنة الدولية للصليب األحمر 12 ،أغسطس  /آب https://www.icrc.org/ ،2019
 -en/document/Yemen-significant-humanitarian-needs-followingأيام القتال عدن.
[" [[3موظفــو  NRCواملدنيــون محاصــرون بســبب القتــال يف عــدن" ،املجلــس الرنويجــي لالجئــن 9 ،أغســطس  /آب https://www.nrc.no/ ،2019
 -news/2019/august2/nrc-staff-and-civilians-trapped-dueإىل القتــال يف عــدن ./
[" [[3اليمن :احتياجات إنسانية كبرية بعد أيام من القتال يف عدن" ،اللجنة الدولية للصليب األحمر 12 ،أغسطس  /آب https://www.icrc.org/ ،2019
 -en/document/Yemen-significant-humanitarian-needs-followingأيام القتال عدن.
[" [[3اليمــن ":النــاس عــى األرض مرعوبــون " ،إنقــاذ الطفولــة 29 ،أغســطس  /آب https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-people- ،2019
 -ground-areبالرعــب.
[ [[3أحمــد الحــاج" ،مســؤولو األمــن :القــوات اليمنيــة تقاتــل االنفصاليــن بال ـقـرب مــن الجنــوب ،تســع قتــى" ،األسوشــييتد ـبـرس 25 ،أغســطس  /آب ،2019
.https://www.apnews.com/14c773295d3f46b0baa66e88c0b36785

شـرات القتــى والجرحــى يف عــدن وأبــن" ،مكتــب املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة واملنســق اإلنســاين يف اليمــن 29 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
[" [[3ع ـ
.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019% 20Aug% 2029% 20-% 20HC% 20Statement_Aden_FINAL.pdf
[" [[3اليمــن :أط ـبـاء بــا حــدود تســتقبل  51جريحــاً يف غضــون ســاعات قليلــة وســط فــوىض يف عــدن" ،منظمــة أط ـبـاء بــا حــدود 29 ،أغســطس  /آب ،2019
 https://prezly.msf.org.uk/yemen-msf-admits-51-wounded-casties -withinواحــد يف عــدة ســاعات ،وســط-الفوىض يف عــدن.

[ [[3ديكالن والش وسعيد البطاطي" ،الحليف يهاجم الحلفاء يف حرب اليمن داخل الحرب" ،نيويورك تايمز 29 ،أغسطس  /آبhttps://www. ،2019 ،
 /nytimes.com/2019/08/29/world/middleeastاليمن-اإلمارات.html .
[ [[3أحمد الحاج وجان أولسن" ،وزير الخارجية السويدي يقوم بجولة يف الشرق األوسط إلعادة إطالق محادثات اليمن" ،األسوشييتد برس 30 ،أغسطس
 /آب .https://www.apnews.com/c0135a03e4b6492bbf43378477dd8841 ،2019
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وقــال مســؤولون أمنيــون أن انفجــارًا وقــع بالقــرب مــن حاجــز لقــوات الحــزام األمنــي أســفر
عــن مقتــل ثالثــة أشــخاص يف  30أغســطس  /آب [[3[.وأعلــن تنظيــم داعــش مســؤوليته
عــن تفجيــر بدراجــة ناريــة يف مديريــة دار ســعد يف عــدن اســتهدف قــوات الحــزام
األمنــي ،مدعيــا مقتــل وإصابــة تســعة أشــخاص .وردًا ىلع ذلــك ،أمــر املجلــس االنتقالــي
الجنوبــي بحظــر التجــول ليــ ً
ا ومنــع اســتخدام الدراجــات الناريــة يف عــدن ،وفقــا ملــا
ذكرتــه أسوشــييتد بــرس.
وحــذرت الــوكاالت اإلنســانية مــن أن تعطيــل العمليــات يف ميناء عــدن – موقع االشــتباكات
يف أغســطس  /آب – يهــدد اســتيراد املؤونــة التجاريــة واإلنســانية وقــد يــؤدي لتفاقــم
األزمــة اإلنســانية يف جميــع أنحــاء اليمــن [[3[.وتعــرض مطــار عــدن لإلغــاق مــن  8إلــى 10
[[[4
أغســطس  /آب ،كمــا تــم تعليــق الرحــات الجويــة مــرة أخــرى يف  28أغســطس  /آب.

الرياض تحمي البنك املركزي وواردات الوقود ،وأبوظبي تدعم توليد الطاقة
ىلع الرغــم مــن مغــادرة الكثيــر مــن كبــار املوظفيــن الحكومييــن ملدينــة عــدن بعــد
انــدالع االشــتباكات باملدينــة يف شــهر أغســطس  /آب ،إال أن البنــك املركــزي يف عــدن
ظــل يعمــل تقريبــا طــوال الشــهر .وقــد أصــر يــوم  15أغســطس  /آب أنــه يعمــل بشــكل
[[[4
طبيعــي يف بيــان هــدف ملنــع التكالــب ىلع الريــال اليمنــي يف ســوق الصــرف.
لعبــت الســعودية دورًا محوريــا يف تأميــن انســحاب قــوات الحــزام األمنــيمــن املنطقــة
املجــاورة ملبنــى البنــك املركــزي يف عــدن خــال هجــوم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي،
كمــا أصــرت اململكــة أمــام كل مــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي والحكومــة اليمنيــة
ىلع ضــرورة عــدم تدخــل البنــك املركــزي ،وقــد تمركــزت القــوات الســعودية حــول مبنــى
البنــك لفــرض ذلــك .شــملت القــوات املتمركــزة مركبــات مدرعــة ســعودية وبعــض القــوات
الخاصــة ،واقفيــن بوجــه محــاوالت مديــر أمــن عــدن املتحالــف مــع املجلــس االنتقالــي
الجنوبــي شــال علــي شــايع دخــول البنــك ،وفقــا ملســؤول أمنــي حكومــي يمنــي بــارز
تحــدث إلــى مركــز صنعــاء.
كمــا ضمنــت الريــاض مواصلــة البنــك تنفيــذ آليــات الحكومــة الســتيراد الوقــود والغــذاء.
وكانــت الســعودية قــد أودعــت مــا يقــدر بنحــو  285مليــون ريــال ســعودي يف حســاب
الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا يف البنــك األهلــي بمدينــة جــدة الســعودية،
حســب إعــان البنــك املركــزي يف عــدن يف  19أغســطس  /آب [[4[.ووفقــا ملســؤول يف
الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا ،ســيتم اســتخدام األمــوال الســعودية لتســهيل
[ [[3املرجع نفسه.

[" [[3اليمــن :النــاس عــى األرض مرعوبــون" ،إنقــاذ الطفولــة 29 ،أغســطس  /آب https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-people- ،2019
ground-are-rifrifed؛ "موظفــو  NRCواملدنيــون محاصــرون بســبب القتــال يف عــدن" ،املجلــس الرنويجــي لالجئــن 9 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
 -www.nrc.no/news/2019/august2/nrc-staff-and-civilians-trapped-dueإىل القتــال يف عــدن ./
[" [[4مقتــل  20شــخصاً يف اشــتباكات يف عــدن يف الوقــت الــذي تحــذر فيــه الحكومــة اليمنيــة مــن خطــر االنقــاب" ،العربــي الجديــد 9 ،أغســطس  /آب ،2019
 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/8/9/20-killedكما يحذر اليمن من خطر االنقالب؛ مطار عدن اليمني يستأنف عملياته بعد
أيــام مــن اإلغــاق وســط القتــال" ،شــينخوا نــت 11 ،أغســطس  /آب http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/11/c_138301329. ،2019
htm؛ "اليمــن ":النــاس عــى األرض مرعوبــون " ،إنقــاذ الطفولــة 29 ،أغســطس  /آب https://reliefweb.int/report/yemen/yemen- ،2019
 -people-ground-areبالرعــب.

[ [[4البنــك املركــزي اليمنــي Facebook، 15 ،أغســطس  /آب https://facebook.com/story.php ،2019؟&story_fbid=2413625295593392
.id=2340061069616482
[ [[4مقابلة مع مركز صنعاء يف  19أغسطس  /آب 2019؛ البنك املركزي اليمني ،الفيسبوك 19 ،أغسطس  /آب https://www.facebook.com/ ،2019
.CentralBankOfYemen/posts/2417409701881618
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آليــات اســتيراد الوقــود مــن حكومــة هــادي – ىلع النحــو املنصــوص عليــه يف املرســوم
[[[4
 75واملرســوم .49
ويف الوقــت نفســه ،تدخلــت شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة (املعروفــة باســم أدنــوك)
يف  22أغســطس  /آب لتســليم مــا يقــدر بنحــو  30ألــف طــن مــن الوقــود لتوليــد الطاقــة
الكهربائيــة إلــى عــدن ،حســبما أفــاد مســؤولون كبــار يف صناعــة الطاقــة ملركــز صنعــاء.
وقالــت عــدة مصــادر ملركــز صنعــاء ،بمــا يف ذلــك تاجــر وقــود ومســؤول ســابق يف شــركة
النفــط اليمنيــة ،أن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي تشــاور مــع املليارديــر ورجــل األعمــال
أحمــد العيســي بشــأن توفيــر الوقــود الــذي تقــرر تســليمه مســبقًا لشــركة مصــايف عــدن
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة [[4[.العيســي الــذي كان يحتكــر واردات الوقــود إلــى عــدن منــذ
ـد
يوليــو  /تمــوز  2015هــو أحــد أقــرب مستشــاري هــادي .وقــد كان تحكمــه يف الســوق يحـ ّ
مــن خيــارات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يف تأميــن مصــادر الوقــود األخــرى.

تحليل التطورات يف شهر أغسطس  /آب
ّ
وتعقد األساس القانوني للتدخل
انكشاف االنقسامات السعودية واإلماراتية،
يف حيــن لــم يكــن تبايــن أهــداف الشــريكين الســعودي واإلماراتــي يف اليمــن ســرًا ،إال أن
هــذا التبايــن لــم يظهــر مــن قبــل بالوضــوح الــذي جــرى بعــدن يف أغســطس  /آب.
لــم يكــن تمكيــن أبــو ظبــي للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي أثنــاء النــزاع هدفــا بحــد ذاتــه،
بــل كان جزئيــا نتيجــة ثانويــة لالســتراتيجية اإلماراتيــة األكبــر يف اليمــن .فإلــى جانــب
ســعيها لبنــاء قــوات بريــة مناهضــة للحوثييــن ،كانــت اإلمــارات تقــود حملــة مكافحــة
إرهــاب مدعومــة أميركيــا ،بانيـ ً
ـة لنفســها نفــوذًا راســخًا ىلع جــزء كبيــر مــن ســاحل اليمــن
ً
الجنوبــي .وقــد بــدا االنفصاليــون شــريكًا مقبــوال يف تلــك املســاعي – فهــم قــوة منظمــة
جيــدًا ،بمــا يف ذلــك الســلفيين الذيــن يعتبــرون قابليــن للترويــض بشــكل عــام ،باإلضافــة
لشــبكة مــن القبائــل والجهــات املحليــة الفاعلــة يف أنحــاء الجنــوب .كمــا وجــد الطرفــان
يف حــزب اإلصــاح عــدوًا مشــتركًا ،وقــد كان املجلــس يعتبــره قــوة شــمالية هدامــة حتــى
بعناصــره الجنوبيــة ،يف حيــن تعتبــره اإلمــارات فرعــا يمنيــا لجماعــة اإلخــوان املســلمين
التــي تصنفهــا منظمــة إرهابيــة.
وســاعدت اإلمــارات املجلــس الجنوبــي ىلع النمــو ليصبــح أشــبه بحكومــة منتظــرة ذات
قــوة عســكرية .ويف حيــن فرضــت أبــو ظبــي سياســة ضبــط النفــس ىلع شــريكها
املحلــي ،إال أن الخــاف بيــن أجنــدة املجلــس وأجنــدة الحكومــة التــي يفتــرض أن التحالــف
يدعمهــا بقــي دون معالجــة .ووجــدت الريــاض نفســها اليــوم وجهــا لوجــه أمــام هــذا
الخــاف :فاســتيالء املجلــس ىلع عــدن ومطالبتــه بدولــة جنوبيــة مســتقلة يتناقــض
مــع األهــداف الســعودية املعلنــة لتدخلهــا العســكري :اســتعادة حكــم الرئيــس هــادي ىلع
كامــل األراضــي اليمنيــة.

[ [[4مقابلة مع مركز صنعاء يف  19أغسطس  /آب .2019

[ [[4مقابالت مع مركز صنعاء يف  22أغسطس  /آب .2019
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مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن انســحاب القــوات املســلحة اإلماراتيــة مــن اليمــن هــذا الصيــف
كان بمثابــة تصريــح للمجلــس للمضــي قدمــا يف هجــوم كان يمكــن لتواجــد أبــو ظبــي
العســكري أن يكبحــه (كمــا حــدث يف ينايــر  /كانــون الثانــي  .) 2018ســمحت هذه املســافة
الناشــئة حديثــا ألبــو ظبــي بالنــأي بالنفــس ولــو مؤقتــا عــن هجــوم املجلــس االنتقالــي
الجنوبــي – ولــو كان كورقــة تــوت دبلوماســية ،إال أن هــذا الغطــاء السياســي الهــش انكشــف
عندمــا قصفــت الطائــرات اإلماراتيــة قــوات حكوميــة مدعومــة ســعوديًا يف عــدن؛ وهــو مــا
تــم بعيــد دعــوة الحكومــة اليمنيــة الريــاض للــرد ىلع مــا يحــدث وطلبهــا تدخــل مجلــس
األمــن الدولــي.

استياء الجنوبيين ّ
حدت منه
حفز هجوم املجلس ،لكن انقساماتهم ّ
يف حيــن كان االنســحاب اإلماراتــي مــن اليمــن ومقتــل أبــو اليمامــة هــو املحفــز املباشــر
لالســتيالء ىلع عــدن ،إال أن جــذور الرغبــة يف االســتيالء ىلع الســلطة أكثــر عمقــا مــن
ذلــك .فمعارضــو تركــز الســلطة يف صنعــاء تغــذت لديهــم املشــاعر االنفصاليــة بعــد
توحيــد اليمــن عــام  ،1990وقــد جــرت حــرب أهليــة بيــن قــوى الشــمال والجنــوب عــام
 1994وتعــزز حرمــان الجنوبييــن بعدهــا ليكــرس بــدوره مشــاعر اإلجحــاف والظلــم .وقــد أدى
القمــع العنيــف الــذي مارســته الحكومــة املركزيــة ضــد حــركات االحتجــاج الجنوبيــة لنشــأة
الحــراك الجنوبــي عــام  ،2007إال أن هــذه املظلــة التــي ضمــت مختلــف الجماعــات املؤيــدة
لالنفصــال بقيــت تعانــي مــن الفصائليــة ،ولــم يكــن القاســم املشــترك الحقيقــي أكثــر مــن
الرغبــة يف اســتعادة الحكــم الذاتــي الجنوبــي.
عــام  ،2017قــام عيــدروس الزبيــدي بتشــكيل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بعدمــا عزلــه
هــادي عــن منصــب محافــظ عــدن نتيجــة دعمــه للحــراك الجنوبــي .ومنــذ ذلــك الحيــن أخذ
املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ينمــو ليصبــح كيانــا يشــبه الدولــة ،يتباهــى بقوات عســكرية
تمولهــا اإلمــارات أخــذت تؤســس تدريجيــا لســيطرته األمنيــة ىلع عــدن ،باإلضافة لتأســيس
برملــان جنوبــي محتمــل باســم الجمعيــة الوطنيــة عبــر التعييــن وليــس االنتخــاب .لــم تكن
أحــداث أغســطس  /آب املــرة األولــى التــي يســتعرض فيهــا املجلــس االنتقالــي الجنوبــي
عضالتــه يف عــدن؛ ففــي ينايــر  /كانــون الثانــي  ،2018ســيطرت القــوات املتحالفــة مــع
املجلــس ىلع مقــر الحكومــة يف العاصمــة املؤقتــة ووضعــت الــوزراء لفتــرة وجيــزة قيــد
اإلقامــة الجبريــة .وقــد نجحــت وســاطة ســعودية يف وقــف األعمــال العدائيــة حينهــا،
لكــن العجلــة كانــت قــد بــدأت بالــدوران؛ ومنــذ ذلــك الحيــن ،أخــذ املجلــس يهيمــن ىلع
املدينــة – رافعــا لــواء الدعــم لهــادي جنبــا إلــى جنــب مــع ممارســة عمليــات ضغــط دوليــة
لصالــح قضيتــه االنفصاليــة.
ثمــة عقبتــان حرجتــان أعاقتــا مشــروع املجلــس االنتقالــي الجنوبــي وال تــزاالن ىلع
حالهمــا ،األولــى أن حكومــة هــادي تتمتــع باعتــراف دولــي وتشــكل أســاس التدخــل الــذي
تقــوده الســعودية وأســاس جميــع تدخــات مجلــس األمــن الدولــي يف األزمــة اليمنيــة منذ
اســتيالء الحوثييــن ىلع صنعــاء .القــوة السياســية الكامنــة يف هــذا األســاس القانونــي
تعنــي ببســاطة أنــه ال يمكــن تجاهلهــا ،بغــض النظــر عــن حجــم اســتبعادها مــن واقــع
الحكــم يف اليمــن؛ والثانيــة أنــه يف ســياق هــذا االعتــراف الدولــي ،تمكنــت الحكومــة
مــن االعتمــاد ىلع الدعــم الثابــت الــذي قدمتــه القيــادة الســعودية للتحالــف – وهــو دعــم
أثبــت محدوديتــه عســكريًا وإن كان ال يقــدر بثمــن ىلع مســتوى النفــوذ السياســي.
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كمــا أن جنــوب اليمــن أبعــد مــا يكــون عــن التجانس مــن الناحيــة السياســية ،وخــارج معقله
يف عــدن ،فقــد فشــل املجلــس االنتقالي يف أغســطس  /آب باســتيعاب ديناميــات القوى
املحليــة املعقــدة .فالعالقــات واملصالــح املتنافســة واالنقســامات التاريخيــة تجعــل
جنــوب اليمــن عصيــا ىلع أيــة جهــة فاعلــة تحــاول فــرض ســلطتها عليــه بالكامــل.
ومــن االنقســامات الداخليــة يف جنــوب اليمــن خــط املواجهــة املناطقــي الــذي يعــود
إلــى الحــرب األهليــة الجنوبيــة عــام  ،1986حيــث تحالــف مقاتلــون مــن الضالــع ولحــج ضــد
مقاتليــن مــن أبيــن وشــبوة .وقــد هــرب الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ،الجنوبــي ،مــن
أبيــن إلــى صنعــاء بعدمــا بــدا أنــه ىلع الجانــب الخاســر مــن حــرب  .1986ومنــذ أن أصبــح
رئيســا يف فبرايــر  /شــباط  ،2012ســعى هــادي إلــى دعــم وتعزيــز قاعــدة دعمــه الضيقــة
مــن خــال التعيينــات الحكوميــة والعســكرية اإلســتراتيجية ،بمــا يف ذلــك وزيــر الداخليــة
الحالــي أحمــد امليســري ،وهــو محافــظ ســابق مــن أبيــن قــاد – وخســر – معــارك شــهر
أغســطس  /آب يف عــدن.
تجلت هذا االنقســامات التاريخية أواخر شــهر أغســطس  /آب يف االشــتباكات التي اندلعت
يف شــبوة وأبيــن وعــدن .ففــي الوقــت الــذي اشــتبكت فيــه قــوات النخبــة الشــبوانية،
املدعومــة إماراتيــا واملعتبــرة حليفــة للمجلــس ،مــع القــوات الحكوميــة داخــل شــبوة
منتصــف أغســطس  /آب ،حشــدت قــوات حكوميــة أخــرى يف أبيــن لقطــع الطريــق ىلع
التعزيــزات املحتملــة املؤيــدة للمجلــس واملرســلة مــن الضالــع ومــن يافــع يف محافظــة
لحــج .ثــم ســيطرت القــوات الحكوميــة ىلع شــبوة وبــدأت عملياتهــا املضــادة يف أبيــن.
وقــد تمكنــت القــوات الحكوميــة األبينيــة مــن الســيطرة ىلع األرض بــل وتمكنــت مــن
التقــدم باتجــاه عــدن يف أواخــر أغســطس  /آب قبــل أن يتــم وقــف تقدمهــا.
وبيــن الجنوبييــن مــن خــارج عــدن ،ثمــة دعــم للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي يف محافظــة
شــبوة يتمثــل يف قــوات النخبــة الشــبوانية املدعومــة إماراتيــا ،إال أن فشــل اإلمــارات يف
االســتثمار يف الديناميــات القبليــة يف شــبوة أضعــف موقعهــا يف النهايــة .ويف كل مــن
شــبوة وحضرمــوت املجــاورة ،ليــس مــن املفاجــئ حالــة االرتيــاب يف أي ســلطة أو كيــان
مركــزي لديــه طموحــات للحكــم ،مثــل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،وذلــك بالنظــر إلــى
اإليــرادات التــي يمكــن توليدهــا باســتغالل مــوارد النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي املســال
يف املحافظتيــن ،ناهيــك عــن املوانــئ البحريــة يف كال املحافظتيــن .وقــد تــم تعليــق
صــادرات الغــاز الطبيعــي املســال عبــر بلحــاف يف شــبوة منــذ تصاعــد الحــرب يف مــارس
 /آذار  .2015تعطلــت املحادثــات التــي شــاركت فيهــا الحكومــة اليمنيــة ومســؤولو صناعــة
النفــط حــول تصديــر نفــط مــأرب الخــام عبــر شــبوة ،عــن طريــق خــط األنابيــب الواصــل
[[[4
إلــى محطــة تصديــر النشــيمة ،بســبب الخالفــات األمنيــة.
تقــع شــبوة ىلع حــدود محافظــة مــأرب ،وتعتمــد ىلع الوصــول إلــى الغــاز املســال املنتج
يف مــأرب ،حيــث يتمتــع خصــوم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي األعتــى ،أي حــزب اإلصــاح،
بقاعــدة دعــم قويــة .فبعــد أن طــردت القــوات الحكوميــة يف البدايــة مــن عــدن ،أصــر
املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ىلع أن مشــكلته ليســت مــع حكومــة هــادي بــل مــع حــزب
اإلصــاح [[4[،الــذي يعتبــره االنتقالــي الجنوبــي وداعمــوه اإلماراتيــون أكبــر املنافســين.

[ [[4مقابلة مركز صنعاء مع مسؤول يف الشركة اليمنية للغاز الطبيعي املسال 25 ،أغسطس  /آب .2019
[" [[4املجلــس االنتقــايل يصــدر بيانــاً مهمــاً عــن الهجمــات الحكوميــة عــى املواطنــن العــزل" ،املجلــس االنتقــايل الجنوبــي 7 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
.en.stcaden.com/news/8765
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كمــا أن أوجــه التشــابه الثقافيــة واللغويــة والقبليــة بيــن شــبوة ومــأرب تشــد ســكان
املحافظتيــن إلــى بعضهــم البعــض بأمتــن ممــا تشــدهم العالقــات مــع املجلــس االنتقالــي
املتمركــز يف عــدن .تاريخيــا ،أبــدى الحضــارم رغبــات قويــة لشــق طريقهــم بأنفســهم
واالبتعــاد عــن مراكــز الســلطة يف صنعــاء وعــدن .وبالتالــي فــإن فقــدان شــبوة يعــزز فقــط
صــورة االنتقالــي الجنوبــي بوصفــه منظمــة عدنيــة ضالعيــة لحجيــة حصــرًا ،وهــي ضربــة
ملزاعمــه بأنــه املمثــل الحصــري لــكل جنــوب اليمــن.
مــن جهتهــا تصــدت محافظــة املهــرة ،الواقعــة يف أقصــى جنــوب اليمــن ،ملحــاوالت
اإلمــارات والســعودية واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي منــذ عــام  2015فــرض الســيطرة أو
كســب النفــوذ يف ركنهــا املعــزول مــن جنوبــي شــرق البــاد ،والــذي كان يبــدي قلقــا
حيــال الســلطة املركزيــة ولكنــه تقبــل عمومــا ســلطة حكومــة هــادي [[4[.وحتــى اآلن نجــح
أبنــاء املهــرة إلــى حــد كبيــر يف وقــف تمــدد االنتقالــي الجنوبــي واإلماراتييــن ،ىلع الرغــم
[[[4
مــن بنــاء الســعودية مــا يقــرب مــن عشــرين ثكنــة عســكرية يف املحافظــة منــذ .2017
بــدا املهريــون جاهزيــن لخــوض املعركــة مجــددًا حيــن تــم تــداول مكاملــة يف أواخــر
أغســطس  /آب تحــذر مــن اندفــاع قــوات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي نحــو املهــرة وتحــث
[[[4
الســكان ىلع “الحشــد وتوحيــد الصــف لصــد جميــع الغــزاة”.
مــن العقبــات املحتملــة األخــرى ميليشــيات الســلفيين التابعة لقــوات الحزام األمنــيوألوية
العمالقــة ،الذيــن ينتمــي معظمهــم إلــى مديريتــي يافــع وردفــان يف محافظــة لحــج .يف
الوقــت الحالــي ،تحــرك الســلفيين اليمنييــن الرغبــة املشــتركة يف القضــاء ىلع الحوثييــن،
ولكــن ثمــة خطــا فاصـ ً
ا بيــن ســلفيي كل ميليشــيا يف اليمــن .فالتابعــون لقــوات الحــزام
األمنــي ُيعتبــرون مواليــن للمجلــس االنتقالــي ورعاتهــم اإلماراتييــن ،وهــم يميلــون إلــى
دعــم انفصــال الجنــوب ،أمــا ســلفيو ألويــة العمالقــة فيعتبــرون عمومــا مواليــن للرئيــس
هــادي ،ىلع الرغــم مــن دفــع اإلمــارات رواتــب مقاتلــي العمالقــة ىلع ســاحل البحــر األحمــر
ضــد الحوثييــن .هــذا االنقســام تجســد يف فبرايــر  /شــباط  2017وينايــر  /كانــون الثانــي
 2018يف جــوالت مــن االقتتــال بيــن القــوات املدعومــة مــن اإلمــارات والحــرس الرئاســي
التابــع لهــادي ،وقــد هــدد مقاتلــو العمالقــة بمســاندة هــادي.

التطورات الدولية ذات الصلة
اليمن يطلب تدخل مجلس األمن يف الجنوب
يف  29أغســطس  /آب ،دعــت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا إلــى عقــد اجتمــاع
ملجلــس األمــن ملناقشــة الغــارات الجويــة اإلماراتيــة ضــد القــوات الحكوميــة جنــوب اليمــن.
يف بيــان قــرئ بالنيابــة عنــه ىلع التلفزيــون الحكومــي ،اتهــم الرئيــس هــادي اإلمــارات
بتنفيــذ “قصــف جــوي ضــد قواتنــا املســلحة” .كمــا طالــب الســعودية بالتدخــل لوقــف
[[[5
“التدخــل الصــارخ” لإلمــارات جنــوب اليمــن.
وأخبــر مصــدر دبلوماســي مركــز صنعــاء يف  31أغســطس  /آب أن حكومــة هــادي لــم تطلــب
“صراحــة” عقــد اجتمــاع ملجلــس األمــن ،فالخطــاب املرســل إلــى املجلــس طلــب باألحــرى
سـراتيجية 5 ،يوليــو  /تمــوز http:// ،2019
عـاء للدراســات اال ـ
[ [[4يحيــى الســواري" ،امل ـهـرة اليمنيــة :مــن العزلــة إىل عــن العاصفــة الجيوسياســية" ،مركــز صن ـ
.sanaacenter.org/publications/analysis/7606
[ [[4املرجع نفسه.

[ [[4الدكتورة إليزابيث كيندال ،مشاركة  Twitter، 24أغسطس  /آب.https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1165186216687558657 ،2019 ،
[ [[5نص بيان الرئيس هادي الذي نقله موقع املوقع بوست 29 .أغسطس  /آب .https://almawqeapost.net/news/43213 ،2019
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“التدخــل” يف أعقــاب التطــورات األخيــرة يف جنــوب اليمــن .قــال املصــدر أيضــا أن روســيا،
التــي تتولــى رئاســة مجلــس األمــن منــذ بدايــة ســبتمبر  /أيلــول ،قــد تنظــم اجتماعــا
لهيئــة املجلــس يف األيــام املقبلــة.
ويف وقــت ســابق مــن الشــهر ،خــال مؤتمــر صحفــي عقــده مجلــس األمــن يف  20أغســطس
 /آب حــول اليمــن ،قــال مبعــوث الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بــه دوليــا عبــد اهلل الســعدي أن
اســتيالء املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ىلع عــدن لــم يكــن ليحــدث “لــوال الدعــم اإلماراتــي
الكامــل يف التخطيــط والتنفيــذ والتمويــل لهــذا التمــرد” [[5[.وردًا ىلع ذلــك ،قالــت بعثــة
[[[5
اإلمــارات لــدى األمــم املتحــدة أن أبوظبــي “ترفــض رفضــا قاطعــا” مثــل هــذه االتهامــات.

محور السعودية-اإلمارات يحاول الظهور بمظهر الجبهة املوحدة
حاولــت كل مــن الســعودية واإلمــارات ،الحليفيــن األقــرب يف الخليــج ىلع مــر الســنين،
الظهــور بمظهــر الجبهــة املوحــدة بعد اســتيالء املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ىلع مدينة
عــدن .والتقــى العاهــل الســعودي امللــك ســلمان وولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان
يف  12أغســطس  /آب مــع ولــي العهــد اإلماراتــي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان يف
مكــة املكرمــة .خــرج االجتمــاع بدعــوة الفصائــل اليمنيــة التــي يدعمهــا كل منهــم لحــل
خالفاتهــا بالحــوار وخلــق أرضيــة مشــتركة [[5[.وقــال الشــيخ محمــد أن الســعودية واإلمــارات
“ســتواجهان بقــوة” أي قــوى تهــدد األمــن اإلقليمــي [[5[.وىلع الرغــم ممــا بــدا مــن توافــق
معلــن ،ذكــرت وكالــة رويتــرز يف  28أغســطس  /آب أن امللــك ســلمان اتخــذ خطــوة غيــر
[[[5
عاديــة للتعبيــر عــن “غضبــه الشــديد” خــال اجتمــاع مكــة.

املبعوث األممي يحذر من التفتت ويدين تحركات املجلس االنتقالي
خــال املؤتمــر الصحفــي ملجلــس األمــن يف  20أغســطس  /آب ،نــدد املبعــوث الخــاص
لألمــم املتحــدة إلــى اليمــن ،مارتــن غريفيــث ،بالتحــركات التــي قــام بهــا املجلــس االنتقالي
الجنوبــي للســيطرة ىلع مؤسســات الدولــة بالقــوة ،محــذرًا مــن أن تجزئــة اليمــن تغــدو
مــع الوقــت خطــرًا ماث ـ ً
ا للجميــع [[5[.جــاء ذلــك بعــد بيــان لألميــن العــام لألمــم املتحــدة
أنطونيــو غوتيريــس يف وقــت ســابق مــن الشــهر يدعــو فيــه كال الجانبيــن إلــى وقــف
األعمــال القتاليــة والدخــول يف حــوار لحــل خالفاتهمــا [[5[.والتقــى غريفيــث يف وقــت
[ [[5نص بيان السعدي أمام مجلس األمن ،سابا نت 20 ،أغسطس  /آب .https://www.sabanew.net/viewstory/52972 ،2019

[ [[5موقــع  Twitterعــى املوقــع الرســمي لإلمــارات يف األمــم املتحــدة 20 ،أغســطس  /آب https://twitter.com/UAEMissionToUN/ ،2019
.status/1163985503085125633
[" [[5السعودية واإلمارات تحث اليمنيني عىل حل الخالفات من خالل الحوار" ،عرب نيوز 12 ،أغسطس  /آبhttps://www.arabnews.com/ ،2019 ،
.node/1539106/saudi-arabia
صـدع الســعودي بعــد اســتيالء االنفصاليــن عــى املدينــة اليمنيــة" ،رويــرز 12 ،أغســطس  /آب،
[ [[5محمــد مخاشــف وفــواز ســلمان" ،اإلمــارات تهــون مــن ال ـ
-https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/uae-plays-down- saudi-rift-after ،2019االنفصاليني-اتخــاذyemeni--
.city-idUSKCN1V20MW
[" [[5اإلمــارات تخفــف التحالــف الســعودي لدفــع صــورة صانــع الســام" ،رويــرز 28 ،أغســطس  /آب https://www.reuters.com/article/us- ،2019
 -saudi-emirates-diplomacy/uae-loosens-saudi-alliance-to-pushصانــع الســام صــورة .idUSKCN1VI1WA
[" [[5إحاطــة مــن املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن يف الجلســة املفتوحــة ملجلــس األمــن "،األمــم املتحــدة 20 ،أغســطس  /آب ،2019
 – https://osesgy.unmissions.org/briefing-special-envoy-unitedاالمــن العــام – مجلــس االمــن اليمنــي – جلســة مفتوحــة – مجلــس االمــن.
[" [[5بيــان منســوب إىل املتحــدث باســم األمــن العــام عــن اليمــن" ،األمــن العــام لألمــم املتحــدة 9 ،أغســطس  /آب https://www.un.org/sg/ar/ ،2019
 / content/sg/statement/2019-08- 09بيــان منســوب للناطــق باســم األمــن العــام اليمنــي.
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الحــق بالرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي يف  27أغســطس  /آب يف الريــاض وعبــر عــن
[[[5
دعمــه لجهــود الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا “الســتعادة االســتقرار يف الجنــوب”.
تمثــل التطــورات يف جنــوب اليمــن ،وخاصــة يف عــدن ،جملــة مــن التحديــات اإلضافيــة
لجهــود األمــم املتحــدة لتحقيــق الســام يف البــاد .وكانــت مبــادرات الســام الســابقة
لألمــم املتحــدة تركــز ىلع التوســط بيــن جماعــة الحوثييــن والحكومــة املعتــرف بهــا
دوليــا ،إلــى جانــب داعميهــا يف التحالــف ،الســعودية واإلمــارات .ومــع ذلــك ،يمكــن للتنــازع
األخيــر بيــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي والحكومــة اليمنيــة أن يــؤدي لصياغــة إطــار
ســام جديــد يزيــد التركيــز ىلع القضيــة الجنوبيــة.
وســبق ملبعــوث األمــم املتحــدة أن أكــد أن ىلع أيــة مناقشــات تتعلــق بالقضيــة الجنوبيــة
أن تتــم معالجتهــا بعــد التوصــل إلــى تســوية متفــاوض عليهــا إلنهــاء النــزاع .وبعــد عــدة
اجتماعــات مــع قــادة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي خــال العــام املاضــي ،قــال مكتــب غريفيــث
يف أغســطس  /آب  2018أن املجلــس أكــد “اســتعداده للمشــاركة بشــكل إيجابــي يف العمليــة
السياســية“ [[5[.ومــع ذلــك ،خــال املشــاورات املباشــرة بيــن حركــة الحوثييــن والحكومــة
املعتــرف بهــا دوليــا يف الســويد يف نهايــة عــام  ،2018قــال املجلــس إن مــن شــأن اســتبعاده
[[[6
واســتبعاد القضيــة الجنوبيــة مــن محادثــات الســام أن تســتمر دائــرة النــزاع يف البــاد.
وكــرد فعــل ىلع اإلحاطــة التــي قدمهــا املبعــوث الخــاص حــول التطــورات يف جنــوب
اليمــن ،ابتعــدت الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن عــن أي إشــارة إلــى دعم اســتقالل جنوب
اليمــن يف الوقــت الحالــي ،داعيـ ً
ـة جميــع األطــراف للحفــاظ ىلع وحــدة أراضــي اليمــن يف
[[[6
بيــان رئاســي تــم تبنيــه يف  29أغســطس  /آب .وأعربــت العديــد مــن الــدول األعضــاء
املجلــس أيضــا عــن قلقهــا مــن احتمــال أن يــؤدي العنــف األخيــر إلــى أزمــة إنســانية يف
[[[6
عــدن وجنــوب اليمــن ىلع نطــاق أوســع ،وإلــى املزيــد مــن تدهــور مؤسســات الدولــة.

موحد و ُتدين ما تسميه بـ “مؤامرات” التقسيم السعودية-اإلماراتية
إيران تدعو ليمن ّ
يف تعليقــه ىلع األحــداث التــي وقعــت يف جنــوب اليمــن ،بتاريــخ  13أغســطس  /آب،
اســتنكر املرشــد األىلع اإليرانــي آيــة اهلل علــي خامنئــي مــا أســماه “املؤامرات” الســعودية
واإلماراتيــة لتقســيم البــاد ،معلنــا دعمــه لـ”يمــن موحــد ومتماســك ويتمتــع بالســامة
اإلقليميــة والســيادة”.
خــال لقــاء جمعــه يف طهــران مــع وفــد مــن جماعــة الحوثييــن ،دعــا الزعيــم اإليرانــي
لحــوار داخلــي لحمايــة الســامة اإلقليميــة لليمــن يف ضــوء التنــوع الدينــي واإلثنــي يف
البــاد ،يف تصريحــات نقلتهــا وســائل اإلعــام الحكوميــة (ملزيــد مــن املعلومــات حــول
[[[6
اجتماعــات وفــد الحوثــي يفإيــران ،انظــر :طهــران تســتقبل ســفير الحوثييــن).
[ [[5حســاب مكتــب املبعــوث الخــاص لأل م ــن العــام إىل اليمــن عــى تويــر 27 ،أغســطس  /آب https://twitter.com/OSE_Yemen/ ،2019
.status/1166353578505703426
[" [[5مبعــوث األمــم املتحــدة يلتقــي باملجلــس االنتقــايل الجنوبــي الســتئناف العمليــة السياســية" ،مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام إىل اليمــن 30 ،أغســطس
 /آب  -https://osesgy.unmissions.org/un-envoy-meets-southern ،2018املجلس االنتقايل – استئناف – العملية السياسية.
[" [[6عاجــل :بيــان هــام مــن املجلــس االنتقــايل بشــأن مفاوضــات الســويد [عاجــل :بيــان هــام مــن املجلــس االنتقــايل بخصــوص الســويد] " ،اليمــن أخبــار 7 ،ديســمرب
https://www.yemenakhbar.com/1755631 ،2018
[" [[6بيان رئيس مجلس األمن" ،مجلس األمن 29 ،أغسطس  /آب .https://undocs.org/S/PRST/2019/9 ،2019

عـرض إحاطــة مجلــس األمــن ،املبعــوث الخــاص يحــذر مــن و ـقـوع اشــتباكات جديــدة يف اليمــن تهــدد بتزايــد األزمــة اإلنســانية والعنــف ويؤكــد الحاجــة إىل
[" [[6يف م ـ
تنفيذ اتفاقية ستوكهولم" 20 ،أغسطس  /آب .https://www.un.org/press/ar/2019/sc13920. doc.htm ،2019

[" [[6املرشــد األعــى يدعــو أنصــار اللــه يف اليمــن إىل الوقــوف بقــوة يف مواجهــة املؤا ـمـرات الســعودية اإلماراتيــة" ،إيرنــا 13 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
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تطورات أخرى في اليمن

تطورات حقوق اإلنسان
غارات جوية سعودية ىلع معتقل بذمار تخلف أكثر من  120قتيل
ُقتــل أكثــر مــن  120معتقــل لــدى الحوثييــن ،يف  1ســبتمبر  /أيلــول نتيجــة قصــف التحالــف
الــذي تقــوده الســعودية مبنــى كليــة املجتمــع الــذي يســتخدمه الحوثيــون كمعتقــل
شــمال مدينــة ذمــار ،الواقعــة ىلع بعــد  100كيلومتــر جنــوب صنعــاء .وكانــت املنشــأة
تضــم  170ســجينًا؛ وقــد ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إنــه تــم عــاج  40ســجينًا
مصابــا واع ُتبــر البقيــة قتلــى [[6[.وعمــل متطوعــو الهــال األحمــر ىلع انتشــال جثــث مــن
تحــت األنقــاض ،املهمــة التــي كان مــن املتوقــع أن تســتغرق عــدة أيــام ،بحســب مــا
أضافــت اللجنــة يف  1ســبتمبر  /أيلــول .وقبــل  3ســبتمبر  /أيلــول ،تــم ســحب  123جثــة مــن
[[[6
تحــت األنقــاض بحســب مســعفين.
كان املعتقلــون مــن القــوات املواليــة للحكومــة اليمنيــة ،بحســب الحوثييــن؛ لكــن الســكان
املحلييــن قالــوا لوكالــة أسوشــيتيد بــرس أن أقــارب لهــم كانــوا معتقليــن هنــاك بســبب
انتقادهــم الحوثييــن .وذكــر الحوثيــون أن الصليــب األحمــر والتحالــف كانــوا ىلع علــم بــأن
[[[6
املوقــع ســجن؛ وأكــد الصليــب األحمــر مــن جهتــه أن فرقــه زارت املنشــأة يف الســابق.
وادعــى التحالــف الــذي تقــوده الســعودية أن املنشــأة كانــت تســتخدم لتخزيــن األســلحة.
وقــال املتحــدث باســم التحالــف تركــي املالكــي ،أن املوقــع “هــدف عســكري مشــروع”
وأن التحالــف لــم ُي َّ
بلــغ بوجــود ســجناء هنــاك [[6[.ولــم يكــن املوقــع مدرجــا ىلع قائمــة
األهــداف التــي ال يجــوز قصفهــا واملعــدة بالتنســيق مــع األمــم املتحــدة أو اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر ،بحســب املالكــي.
[[[6

ودعــا املبعــوث الخــاص لألمــم املتحدة مارتــن غريفيــث التحالــف للتحقيق يف الهجــوم.

[[[6

 -en.irna.ir/news/83436303/Supreme-Leader-Calls-onاليمن-أنصار الله-إىل-الوقوف-يف مواجهة-وجهاً لوجه.

[" [[6اليمــن :مشــاهد الدمــار حيــث أن كل معتقــل إمــا قتــل أو جــرح يف الهجــوم" ،اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 1 ،ســبتمرب  /أي ـلـول https:// ،2019
 -reliefweb.int/report/yemen/yemen-scenes-devastation-everyالهجــوم عــى شــخص واحــد إمــا قتــل أو جــرح.
[ 123" [[6جثة تم سحبها من تحت األنقاض يف سجن ذمار اليمني" ،وكالة األناضول 3 ،سبتمرب  /أيلول https://www.aa.com.tr/ar/middle- ،2019
 -east/123-bodies-pulled-from-rubble-atاليمن – ذمار – سجن .1571837 /
[" [[6اليمــن :مشــاهد الدمــار حيــث أن كل معتقــل إمــا قتــل أو جــرح يف الهجــوم" ،اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 1 ،ســبتمرب  /أي ـلـول https:// ،2019
 -reliefweb.int/report/yemen/yemen-scenes-devastation-everyالهجــوم عــى شــخص واحــد إمــا قتــل أو جــرح.
[" [[6غــارات جويــة تقودهــا الســعودية تقتــل  100شــخص عــى األقــل يف ســجن يد ـيـره املتمــردون" ،إذاعــة صــوت أمريــكا 1 ،ســبتمرب  /أي ـلـول https:// ،2019
 www.voanews.com/middle-east/saudi-led-airstrikes-kill-least- 100مــن املتمرديــن يديــرون الســجن.
[ [[6أحمــد الحــاج وســامي مجــدي" ،الغــارات الجويــة التــي تقودهــا الســعودية عــى ســجن يد ـيـره املتمــردون تقتــل أكــر مــن  ،"100األسوشــييتد ـبـرس 2 ،ســبتمرب
 /أيلول .https://www.apnews.com/c0135a03e4b6492bbf43378477dd8841 ،2019

[" [[6الخســائر البشــرية املبلغ عنها يف أعقاب الغارات الجوية يف محافظة ذمار" ،املبعوث الخاص لألمني العام إىل اليمن واملنســق املقيم واإلنســاين لليمن1 ،
سبتمرب  /أيلول https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ files / resources / Draft% 20joint% 20templates% 20SE_HC_1% ،2019
.20Sceptember% 202019.pdf
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وقــال منســق الشــؤون اإلنســانية لألمــم املتحــدة ليــز غرانــدي إن الشــركاء العامليــن يف
املجــال اإلنســاني يحولــون اإلمــدادات الطبيــة عــن أعمــال االســتجابة للكوليــرا نحــو
صعــب ىلع أوائــل
املستشــفيات يف ذمــار [[7[.وقــد كان لتكــرار الغــارات ضــد املوقــع أن ّ
املســتجيبين الوصــول إلــى املنطقــة والبحــث عــن الناجيــن ،بحســب غرانــدي.
وكان املبنــى املؤلــف مــن عــدة طوابــق هــو مبنــى كليــة املجتمــع قبــل أن يحولهــا
الحوثيــون إلــى مركــز احتجــاز.

بالصور :أعقاب تفجير سجن ذمار

جرافات من مكتب ذمار لألشغال العامة تزيل األنقاض بينما يعمل متطوعو الهالل األحمر ىلع انتشال الجثث من تحت
أنقاض معتقل ذمار يف  3سبتمبر  /أيلول  .2019قوات التحالف الذي تقوده السعودية قصفت املنشأة يف  1سبتمبر /
أيلول  / 2019مصدر الصورة :صقر أبو حسن.

[ [[7املرجع نفسه.

22

أغسطس /آب 2019

رجالن يسأالن جنديًا عن قريب مفقود لهم كان محتجزا يف معتقل ذمار وقت القصف 3 ،سبتمبر  /أيلول  / 2019تصوير:
صقر أبو حسن

مجموعة من متطوعي الهالل األحمر وجندي ينقبون يف األنقاض بحثًا عن جثث يف  3سبتمبر  /أيلول  // 2019مصدر
الصورة :صقر أبو حسن.
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أربع جثث منتزعة من تحت األنقاض يف  3سبتمبر  /أيلول  2019موضوعة يف أكياس جثث .بحلول نهاية اليوم ،تم
العثور ىلع  123جثة بحسب مسعفين  //مصدر الصورة :صقر أبو حسن.

أقارب سجناء يبحثون يف صور بعض الضحايا للتعرف ىلع أفراد أسرهم املفقودين يف مستشفى ذمار العام يف 3
سبتمبر  /أيلول  .2019بعض الجثث لم يتم التعرف عليها بعد الغارة  //مصدر الصورة :صقر أبو حسن.
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خبراء األمم املتحدة يحددون مجرمي حرب مشتبه بهم يف اليمن
يف تقريــر ُنشــر بتاريــخ  3ســبتمبر  /أيلــول ،قــال خبــراء عينتهــم األمــم املتحــدة أن أطــراف
النــزاع يف اليمــن ربمــا ارتكبــت انتهــاكات كبيــرة وواســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان وجرائــم
حــرب خــال العــام املاضــي.
وتــم تكليــف فريــق الخبــراء البارزيــن مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم
املتحــدة بالتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان املزعومــة وانتهــاكات القانــون الدولــي
يف اليمــن .وقــال الخبــراء أنهــم قدمــوا قائمــة ســرية باألفــراد الذيــن قــد يكونون مســؤولين
عــن الجرائــم الدوليــة إلــى املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة،
موصيــن بالتحقيــق معهــم بهــدف مقاضاتهــم.
وحقــق الخبــراء يف عــدد مــن الغــارات الجويــة التــي قــام بهــا التحالــف الــذي تقــوده
الســعودية ،وخ ُلصــوا إلــى أن بعــض الهجمــات قــد تنتهــك مبــادئ التمييــز والتناســب وأخــذ
الحيطــة .وخ ُلــص الخبــراء أيضــا إلــى أنــه بنــاء ىلع هــذه الهجمــات ،فض ـ ً
ا عــن التعذيــب
واالغتصــاب وتجنيــد األطفــال ،فإنــه قــد يكــون أفــراد مــن الســعودية واإلمــارات والحكومــة
اليمنيــة مســؤولين عــن جرائــم حــرب .وقــال الخبــراء أن عناصــر جماعــة الحوثيين املســلحة
قــد يكونــون مســؤولين أيضــا عــن جرائــم حــرب ،بمــا يف ذلــك التعذيــب وامتهــان الكرامــة
الشــخصية وتجنيــد األطفــال .وأشــار الخبــراء إلــى أن فرنســا وإيــران وبريطانيــا والواليــات
املتحــدة قــد تتحمــل أيضــا مســؤولية املســاعدة أو اإلعانــة ىلع ارتــكاب انتهــاكات
للقانــون الدولــي.
وقــال التقريــر أن الحــزام األمنــيوقــوات النخبــة الشــبوانية املدعومــة إماراتيــا مســؤولون
عــن حــاالت اختفــاء قســري وتعذيــب وعنــف جنســي وحبــس معارضيــن سياســيين بشــكل
انفــرادي ،يف الســجون واملعتقــات غيــر الرســمية ،بمــا يف ذلــك ســجن عصــب يف إريتريا.
وقــام الخبــراء بتوثيــق العديــد مــن حــاالت العنــف الجنســي ىلع أيــدي القــوات الحكوميــة
اليمنيــة ومســؤولين إماراتييــن وميليشــيات مدعومــة إماراتيــا .ووجــد الخبــراء أن مســؤولين
إماراتييــن يف منشــأة للتحالــف يف مديريــة البريقــة بمحافظــة عــدن اســتخدموا العنــف
الجنســي بانتظــام ،بمــا يف ذلــك االغتصــاب الشــرجي والفمــوي واالغتصــاب الجماعــي
خــال عامــي  .2018-2019كمــا ّ
تحقــق الخبــراء مــن عشــرات حــاالت العنــف الجنســي التــي
ارتكبتهــا قــوات الحــزام األمنــيوالجيــش اليمنــي بيــن عامــي  2016و .2019ويف معتقــل
غيــر رســمي يديــره الجيــش اليمنــي والســعودية يف ســيئون بمحافظــة حضرمــوت ،قــام
الفريــق بتوثيــق حــاالت صعــق بالكهربــاء وإيهــام باإلعــدام وتعريــة قســرية.
ووجــد الخبــراء أســبابًا كافيــة لالعتقــاد بــأن قــوات الحــزام األمنيارتكبــت عمليــات اغتصاب
متعــددة ،بمــا يف ذلــك بحــق املهاجريــن والالجئيــن ،يف عــدن .وقــد قيــل للخبــراء إن
قــوات الحــزام األمنــي كانــت تدخــل املنــازل ليــ ً
ا وتغتصــب النســاء ،كمــا كانــت تقبــض
ىلع نســاء مــن الشــوارع بقصــد اغتصابهــن .كذلــك وجــدوا أن اللــواء  35مــدرع ارتكــب عــدة
عمليــات اغتصــاب يف تعــز ،بمــا يف ذلــك عمليــات اغتصــاب وتعنيــف جنســي أمــام أفــراد
األســرة.
ووثــق الخبــراء حــاالت متعــددة مــن العنــف الجنســي ضــد الرجــال والنســاء وضــد صبــي
صغيــر يف معتقــات الحوثييــن؛ ووصــف املعتقلــون حــاالت اعتــداءات ىلع األعضــاء
التناســلية وتعريــة قســرية وتهديــدات باالغتصــاب .وقــال الخبــراء إن املقاتليــن الحوثييــن
خطفــوا واعتقلــوا النســاء والفتيــات ملــدد تصــل إلــى ثمانيــة أشــهر بهــدف ابتــزاز أقاربهــن.
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قالــت الســعودية واإلمــارات والحكومــة اليمنيــة أنهــا لــن تتعــاون مــع الخبــراء أو تدعــم
عمــل الفريــق ،وبالتالــي ،لــم يتمكــن الخبــراء مــن زيــارة البــاد عــام  ،2019وذكــر الخبــراء أن
بعــض األطــراف حاولــت عمــدًا عرقلــة عملهــم .مــن جهتهــا وافقــت ســلطات الحوثييــن
بشــكل كتابــي ىلع الســماح للخبــراء بالزيــارة ،لكنهــا لــم تحــدث بســبب عــدم تعــاون
الحكومــة اليمنيــة وأعضــاء التحالــف.

ما يصل إلى  32ألف حالة وفاة مبكرة بسبب إغالق مطار صنعاء
أشــارت تقاريــر دوليــة إلــى وفــاة مــا يصــل إلــى  32ألــف مواطــن ،قبــل األوان بســبب القيــود
التــي فرضهــا التحالــف الــذي تقــوده الســعودية ىلع املجــال الجــوي اليمنــي ىلع مــدار
األعــوام الثالثــة املاضيــة ،وفقــا لتقريــر أصــدره املجلــس النرويجــي لالجئيــن ومنظمــة كيــر
يف أغســطس  /آب [[7[.وتــم إغــاق مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الرحــات الجويــة التجاريــة
قبــل ثــاث ســنوات يــوم  9أغســطس  /آب  ،2016ممــا ق ّيــد وصــول األدويــة ومنــع املرضــى
املدنييــن مــن التمــاس العــاج الذيــن كانــوا بأمــس الحاجــة إليــه خــارج البــاد.

غارة جوية يف حجة تقتل  12شخصًا
قــال املنســق اإلنســاني لألمــم املتحــدة يف  11أغســطس  /آب أن غــارات ىلع منــزل يف
مديريــة مســتباء بمحافظــة حجــة تســببت بمقتــل  12شــخصًا ،بينهــم نســاء وســتة أطفال،
وإصابــة  16آخريــن [[7[.وأعلنــت وزارة الصحــة التابعــة للحوثــي أن املنــزل أصيــب بغــارة جويــة
[[[7
مــن قبــل قــوات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية وأن  11شــخصًا لقــوا مصرعهــم.

التطورات العسكرية واألمنية
تنظيم القاعدة وداعش يكثفان غاراتهما ضد القوات املدعومة إماراتيًا
بعــد شــهر يوليــو  /تمــوز الهــادئ الــذي شــهد عــددًا مــن هجمــات القنــص والكمائــن
املتبادلــة بيــن املنظمتيــن ،نفــذ كل مــن تنظيمــي القاعــدة وداعــش هجومــا كبيــرًا
اســتهدف قــوات الحــزام األمنــي مطلــع أغســطس  /آب املاضــي .وقــد حــدث الهجــوم
مرتيــن ،يف عــدن ويف أبيــن ،ووقــع الهجومــان يف غضــون  24ســاعة بيــن يومــي  1و2
أغســطس  /آب.

[" [[7إغــاق املطــار يصــل إىل عقوبــة اإلعــدام بالنســبة آلالف اليمنيــن ا ـملـرىض" ،املجلــس الرنويجــي لالجئــن 5 ،أغســطس  /آب https://www.nrc.no/ ،2019
 news/2019/august2/airport-closure-amounts-to-death-sentenceمقابل اآلالف من املرىض اليمنيني ./
سـاء واألطفــال الذيــن ُقتلــوا وجُ رحــوا يف غــارات يف حجــة" ،مكتــب املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة واملنســق اإلنســاين يف اليمــن 12 ،أغســطس  /آب ،2019
[" [[7الن ـ
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC% 20Statement_Sanaa_12_August_FINAL.pdf

[ [[7أحمــد الحــاج وســامي مجــدي" ،االنفصاليــون املدعومــون مــن اإلمــارات يرتاجعــون بعــد االســتيالء عــى عــدن يف اليمــن" ،األسوشــييتد ـبـرس 11 ،أغســطس /
آب .https://www.apnews.com/db7e4b818f8e48a1926d5266314204e7 ،2019
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يف الهجــوم األول ،فجــر انتحــاري – ُعــرف باســم عقيــل املهاجــر[ – [[7مركــزًا للشــرطة يف
حــي الشــيخ عثمــان بعــدن ،ممــا أســفر عــن مقتــل  13شــخصًا [[7[.وخــال ســاعات الصبــاح
الباكــر مــن  2أغســطس  /آب ،قــام تنظيــم القاعــدة بمهاجمــة واجتيــاح قاعــدة تابعــة
للحــزام األمنــي يف منطقــة املحفــد يف أبيــن [[7[.وأســفر الهجــوم الثانــي عــن مقتــل مــا
ال يقــل عــن  19جنديــا ،وفقــا إلحــدى الروايــات ،كمــا ظــل مقاتلــو التنظيــم داخــل القاعــدة
[[[7
لعــدة ســاعات قبــل طردهــم.
ووقــع الهجومــان بعــد يــوم واحــد مــن الهجــوم الصاروخــي الــذي تبنتــه جماعــة الحوثييــن
ىلع قاعــدة الجــاء العســكرية يف عــدن ،والتــي كانــت ذريعــة الشــتباكات بيــن املجلــس
االنتقالــي الجنوبــي والوحــدات العســكرية املواليــة لحكومــة هــادي اســتمرت طــوال
الشــهر .ومــع اشــتداد القتــال ،زاد عــدد هجمــات تنظيــم القاعــدة وداعــش يف اليمــن.
ولــدى التنظيميــن بنــك األهــداف نفســه املؤلــف مــن أربعــة خصــوم :الحوثييــن ،والقــوات
املدعومــة إماراتيــا ،والقــوات املتحالفــة مــع هــادي ،وبعضهمــا البعــض .وبينمــا ركــزت
القاعــدة معظــم طاقاتهــا خــال األشــهر املاضيــة ىلع ضــرب داعــش ،إال أنهــا خــال شــهر
أغســطس  /آب دأبــت ىلع مهاجمــة القــوات الوكيلــة املدعومــة إماراتيــا – مثــل قــوات
الحــزام األمنــيوقــوات النخبــة الشــبوانية – أكثــر مــن أي خصــم آخــر .ويف يونيــو  /حزيــران،
أصــدر تنظيــم القاعــدة بيانــا حــذر فيــه أبنــاء شــبوة مــن االقتــراب مــن القواعــد التابعــة
لقــوات النخبــة الشــبوانية ،حيــث اعتبــر التنظيــم جميــع تلــك القواعــد أهدافــا مشــروعة
[[[7
لــه.
مــن جانبــه ،أصــدر تنظيــم داعــش صــورًا ملــا زعــم أنــه غــارات نفذهــا بالهــاون ىلع
مواقــع الحوثييــن يف البيضــاء .كمــا تبنــى هجمــات متعــددة – شــكك 7تنظيــم القاعــدة
يف بعضهــا – ضــد منافســه الجهــادي يف حــرب تدخــل اآلن عامهــا الثانــي .لكــن ىلع
األخــص ،وبعــد فتــرة طويلــة مــن الصمــت ،قــام داعــش مــرة أخــرى بعــدة عمليــات اغتيــال
موثقــة بالصــوت والصــورة يف عــدن .فعلــى ســبيل املثــال ،يف  16أغســطس  /آب ،أطلــق
أحــد عناصــر داعــش النــار وقتــل أحــد عناصــر قــوات مكافحــة اإلرهــاب يف عــدن؛[ [[7وشــهد
األســبوع الســابق حادثــة اغتيــال مماثلــة [[8[.وأعلــن داعــش عــن هجــوم انتحــاري آخــر يف
عــدن يف  30أغســطس  /آب[ [[8خــال جــوالت القتــال بيــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي
والقــوات املتحالفــة مــع هــادي.

[" [[7عشرات القتىل والجرحى من قوات الحزام األمني يف هجوم استشهادي" ،النبع ،نشرة  ،ISISرقم https://jihadology.net/wp-content/ ،194
 -uploads/_pda/2019/08/Theالدولة اإلسالمية النبع.CC% 84% E2% 80% 99-Newsletter-194.pdf %
[" [[7تزعــم داعــش الهجــوم عــى بوليــس الدولــة يف الشــيخ عثمــان يف عــدن وتعلــن اســم االنتحــاري" ،املصــدر عــر اإلنرتنــت 2 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
.almasdaronline.com/articles/170257
[" [[7تفاصيل عن محفوظ رائد" ،املصدر عىل اإلنرتنت 3 ،أغسطس  /آب .https://almasdaronline.com/articles/170288 ،2019

[" [[7القاعــدة تهاجــم قاعــدة الجيــش اليمنــي يف أبــن" ،ذا ناشــيونال 2 ،أغســطس  /آب https://www.thenational.ae/world/mena/al- ،2019
.qaeda-attacks-yemeni-army-base-in-abyan- 1.893767

حـول شــبوة ،تنظيــم القاعــدة 4 ،يونيــو https://jihadology.net/wp-content/uploads/_pda/2019/06/al- ،2019
ـ
[ [[7بيــان
- Qa%CC%84%E2%80%99idahيف-شــبه الجز ـيـرة العربيــة.E2% 80% 9Catement% E2% 80% 9D2.pdf %-
[" [[7جنــدي يف قــوات مكافحــة اإلرهــاب اغتيــل يف عــدن "...املصــدر عــى اإلنرتنــت 16 ،أغســطس  /آب https://almasdaronline.com/ ،2019
.articles/170681
[" [[8اغتيــال ثانيــة يف عــدن ISIS ،تتبنــى العمليــة 26 "،عشــر مــن ســبتمرب  /أي ـلـول 16 ،أغســطس  /آب https://26sep.net/news_details. ،2019
php؟.lang=arabic&sid=161010

[" [[8تنظيــم الدولــة اإلســامية يدعــي الهجــوم االنتحــاري عــى املقاتلــن االنفصاليــن يف عــدن يف اليمــن :عمــاق" ،رويــرز 30 ،أغســطس  /آب ،2019
https://www.nytimes.com/reuters/2019/08/30/world/middleeast/30reuters-yemen-security؟
-islamicstate.html
.searchResultPosition
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اقتتال يف تعز بين القوات املحسوبة ىلع اإلصالح والقوات املدعومة
إماراتيًا
أيــام االقتتــال األربعــة بيــن لــواء املشــاة الرابع واللــواء  35مــدرع يف مدينة التربــة بمحافظة
تعــز هــددت الهدنــة غيــر املســتقرة بيــن القــوات املناهضــة للحوثييــن يف املحافظــة،
وأســفرت عــن مقتــل  23شــخصًا وتشــريد الكثيــر مــن العائــات [[8[.وبــدأت التوتــرات تتصاعــد
يف  13أغســطس  /آب ،عندمــا أعلــن العميــد منصــور األكحلــي ،قائــد شــرطة تعــز املتحالــف
مــع اإلصــاح ،تعييــن العقيــد عبــد الكريــم قاســم الســامعي رئيســا جديــدًا للشــرطة يف
مديريــة الشــمايتين .ويســيطر اللــواء  35املــدرع ىلع مديريــة الشــمايتين الجنوبيــة يف
تعــز ،وهــو رســميًا وحــدة عســكرية تابعــة للحكومــة لكــن مقاتليــه مــن الســلفيين املواليــن
ألميــر الحــرب املحلــي املنافــس لإلصــاح واملدعــوم إماراتيــا (أبــو العبــاس) .وقــد قوبــل
إعــان األكحلــي بمعارضــة مــن اللــواء  35املــدرع ورفــض تعييــن العقيــد الســامعي.
حــاول األكحلــي تنفيــذ قــراره بالقــوة يف  15أغســطس  /آب ،لكــن بعدمــا قوبلــت قواتــه
باملقاومــة انطلقــت اشــتباكات عنيفــة يف املدينــة ،ثــم تصاعــد االقتتــال وانتشــر إلــى مــا
وراء مدينــة التربــة ،حيــث وقعــت أعنــف املصادمــات بالقــرب مــن نقطــة تفتيــش تحرســها
قــوات أبــو العبــاس يف منطقــة البيريــن ،ممــا اســتدعى تدخــل اللــواء الرابــع مشــاة املوالي
لإلصــاح واللــواء  35مــدرع .ولقــي عشــرة مــن كتائــب أبــو العبــاس و 12مــن قــوات األمــن
مصرعهــم ،وفقــا ملصــادر مــن الجانبيــن ،فــإن حوالــي  40مقاتـ ً
ا أصيبــوا باملجمــوعُ ،
وقتــل
مدنــي واحــد ،بحســب مصــادر تعمــل مــع أســر نازحــة يف املنطقــة.
وذكــرت وســائل اإلعــام املواليــة لإلصــاح أن القتــال حــدث نتيجــة هجــوم ىلع مقــر
[[[8
الشــرطة يف التربــة ،األمــر الــذي شــكل تمــردًا ضــد قــرار اتخذتــه الحكومــة املحليــة.
وقالــت شــرطة تعــز أن قرارهــا باســتبدال مديــر شــرطة الشــمايتين كان مجــرد تنــاوب أمنــي
روتينــي .أمــا كتائــب أبــو العبــاس فقالــت إن مقاتليــن مؤيديــن لإلصــاح هــم الذيــن شــنوا
هجومــا ضمــن مــا اعتبــروه حملة مســتمرة لتهجيــر مقاتلــي الجماعــة [[8[.ويف  18أغســطس
 /آب ،عيــن وزيــر الداخليــة أحمــد امليســري العقيــد محمــد عبــده مقبــل العليمــي رئيســا
للشــرطة يف الشــمايتين ،فيمــا قامــت لجنــة وســاطة برئاســة املحافــظ نبيــل شمســان
باستكشــاف خيــارات الســيطرة األمنيــة يف الجنــوب الشــرقي لتجنــب احتمــاالت التصعيــد
[[[8
يف املســتقبل.
ورغــم أن حــزب اإلصــاح وكتائــب أبــو العبــاس كالهمــا مرتبــط اســميًا بالحكومــة املعتــرف
بهــا دوليــا ويقاتــان يف وقــت واحــد قــوات الحوثييــن ىلع جبهــات تعــز ،إال أن قواتهمــا
كثيــرًا مــا خاضــت اشــتباكات حــادة .وبعــد تحــركات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يف
الجنــوب ،يبــدو أن هاجــس تعزيــز وتوســيع ســيطرته ىلع تعــز ســيكون مســألة ملحــة
للغايــة بالنســبة لإلصــاح ،والــذي يعتبــر مركــز املحافظــة واحــدة مــن آخــر قواعــد قوتــه
يف البــاد إلــى جانــب مــأرب.
[" [[8تعــز ..اشــتباكات بــن قــوات األمــن واملتمرديــن يف مدينــة الرتبــة" ،املصــدر عــى اإلنرتنــت 15 ،أغســطس  /آب https://almasdaronline.com/ .2019
.articles/170669
شـرطة تتوعــد وتكشــف تفاصيــل املواجهــات" ،مــأرب ـبـرس 15 ،أغســطس
شـرعية“ يف ”تعــز“ ويهاجــم مؤسســات الدولــة وال ـ
[" [[8الســامعي“ يقــود تمــردا عــى ”ال ـ
 /آبhttps://marebpress.net/news_details.php .2019 ،؟.sid=154257

شـرقية للمقاومــة الشــعبية" تعــز – جبهــة أبــو العبــاس "] 16 ،أغســطس  /آب https://www. ،2019
[ [[8صفحــة أبــو العبــاس عــى "[ Facebookالجبهــة ال ـ
facebook.com/permalink.php؟.story_fbid=2304383003007829&id=808611169251694
شـرطة الشــمايتني يف تعــز "،املصــدر أوناليــن 18 ،أغســطس  /آب https://almasdaronline. .2019
[" [[8وزيــر الداخليــة يعــن عبــده مقبــل العليمــي قائــداً ل ـ
.com/articles/170768
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عــاوة ىلع ذلــك ،مــا تــزال املحافظــة مقســمة بيــن ســيطرة الحوثييــن وســيطرة الحكومة،
ومــا يــزال الوصــول إلــى تعــز مقيــدًا بشــدة خــال النــزاع ،ممــا يتســبب بارتفــاع مســتويات
الحاجــة اإلنســانية .الطريــق املفتــوح الوحيــد املتبقــي الــذي يربــط بيــن عــدن وتعــز يمــر
عبــر التربــة ،ويعتقــد بــأن االقتتــال الحالــي بيــن اإلصــاح وأبــو العبــاس يف هــذه املنطقــة
يهــدد شــريان الحيــاة األخيــر هــذا.

قوات الحوثيين تسقط طائرة أمريكية ،وتهاجم منشآت سعودية قرب الحدود
اإلماراتية
واصــل الحوثيــون اســتعراض قدراتهــم املتناميــة يف مجــال صناعــة الصواريــخ والطائــرات
بــدون طيــار يف أغســطس  /آب ،مدعيــن إســقاط طائــرة عســكرية أمريكيــة بــدون طيــار
يف املجــال الجــوي اليمنــي إلــى جانــب شــن هجــوم ىلع منشــأة للغــاز الطبيعــي شــرق
الســعودية.
وادعــت قــوات الحوثييــن يف  17أغســطس  /آب أنهــا أطلقــت  10طائــرات بــدون طيــار ىلع
أهــداف يف حقــل شــيبة النفطــي شــرقي الســعودية [[8[.وقالــت شــركة أرامكــو الســعودية
للطاقــة اململوكــة حكوميــا إن وحــدة معالجــة يف منشــأة ســوائل الغــاز الطبيعــي أصيبــت

سـرة 17 ،أغســطس  /آب،
سـاح الجــو يســتهدف حقـ ًـا ومصفــاة لتكريــر النفــط عــى الحــدود الســعودية-اإلماراتية" ،امل ـ
[" [[8يف عمليــة هــي األكــر مــن نوعهــا ..ـ
https://www.almasirah.net/ details.php .2019؟ .es_id = 43704 & cat_id = 3
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يف الهجــوم املذكــور ،ممــا تســبب يف حريــق أدى إلــى أضــرار طفيفــة [[8[.وأضافــت أرامكــو
أنــه لــم يحــدث انقطــاع يف إنتــاج اململكــة مــن النفــط .وتســتهدف قــوات الحوثييــن
بانتظــام مواقــع يف جنــوب غــرب الســعودية ،وقــد وقــع هــذا الهجــوم ىلع بعــد حوالــي
 1500كيلومتــر مــن األراضــي التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون شــرق البــاد .ويقــع حقــل
شــيبة النفطــي أيضــا ىلع بعــد  10كيلومتــرات مــن الحــدود الســعودية-اإلماراتية – ممــا
يضفــي بعــض املصداقيــة ىلع مزاعــم الحوثييــن املتكــررة بــأن اإلمــارات واقعــة ضمــن
مــدى أهدافهــم.
وزعمــت قــوات الحوثييــن أيضــا أنهــا أســقطت طائــرة أمريكيــة مــن طــراز إم كيــو  9ريبــر فوق
ً
ـتخدمة مــا يســمونه نظــام الدفــاع الصاروخــي
محافظــة ذمــار يف  20أغســطس  /آب ،مسـ
فاطــر  [[8[.1وقالــت القيــادة املركزيــة للواليــات املتحــدة إن التحقيــق جــار يف الحادثــة،
مضيفــة أن الهجــوم املذكــور وقــع يف “املجــال الجــوي املصــرح بــه” ومستشــهد ًة بمــا
[[[8
وصفتــه التهديــد الــذي تشــكله “أفعــال إيــران االســتفزازية ودعمهــا لقواتهــا الوكيلــة”.
ويزعــم الحوثيــون أنهــم يســتخدمون نظــام فاطــر  1للدفــاع الجــوي منــذ عــام  ،2017مؤكدين
أن نفــس التقنيــة اســتخدمت يف يونيــو  /حزيــران إلســقاط طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار
يف محافظــة الحديــدة.
كذلــك زعمــت قــوات الحوثييــن أنهــا شــنت هجومــا ناجحــا بطائــرة بــدون طيــار ىلع هــدف
عســكري يف العاصمــة الســعودية الريــاض يف  26أغســطس  /آب [[9[.وأنكــر التحالــف
الــذي تقــوده الســعودية هــذه املزاعــم ووصفهــا بأنهــا “مفبركــة وخادعــة” [[9[.ويف الوقــت
نفســه ،اســتمرت الهجمــات الروتينيــة عبــر الحــدود يف املحافظــات الحدوديــة الجنوبيــة
الغربيــة للمملكــة مــدار الشــهر ،مــع مزاعــم بحــدوث غــارات ىلع مطــارات نجــران وأبهــا
[[[9
وجيــزان وقاعــدة امللــك خالــد الجويــة.

شـركة أرامكــو الســعودية 17 ،أغســطس  /آبhttps://www.saudiaramco. .2019 ،
[" [[8حــادث منشــأة الشــيبة للغــاز الطبيعــي املســال" ،بيــان صحفــي ل ـ
.com/en/news-media/news/2019/shaybah-ngl-facility-incident
سـرة 21 ،أغســطس  /آب https:// .2019
[" [[8مواصفــات وخصائــص طا ـئـرة  MQ9التــي أســقطتها الدفاعــات الجويــة يف أجــواء محافظــة ذمــار "،امل ـ
almasirah.net/details.php؟.es_id=43844&cat_id=3
حـويث املزعــوم عــى  ،"UASبيــان صحفــي للقيــادة املركزيــة للواليــات املتحــدة 21 ،أغســطس
[" [[8تقــوم القيــادة املركزيــة األمريكيــة بالتحقيــق يف تقاريــر الهجــوم ال ـ
 /آبhttps://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/1939864/centcom-in Investigates ،2019 ،
تقريــر الحوثيني-الهجوم-عــى./ uas-[ [[9املسرية ،تويرت 26 .أغسطس  /آب  1:32 ،2019مساءً .https://twitter.com/MasirahTV/status/1165934920109350912 .

[" [[9التحالف الذي تقوده السعودية يعمل عىل استقرار جنوب اليمن مع مواجهة الحلفاء" ،رويرتز 26 ،أغسطس  /آب https://www.reuters. .2019
-com/article/us-saudi-yemmen-uae-coalition/saudi-led-coalition -act-toلتحقيــق االســتقرار-جنوب اليمن-كحلفاء-مواجهــة قبالــة
.idUSKCN1VG028
حـول الصناعــات العســكرية اليمنيــة" ،موقــع أنصــار اللــه الرســمي 9 ،يوليــو
[" [[9متحــدث باســم القــوات املســلحة يســتعرض يف مؤتمــر صحفــي تفاصيــل جديــدة ـ
 /تمــوز .https://www.ansarollah.com/archives/262426 ،2019
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التطورات السياسية
مقتل شقيق زعيم الحوثيين يف اليمن
أعلنــت وزارة داخليــة الحوثييــن يــوم  9أغســطس  /آب مقتــل إبراهيــم بــدر الديــن الحوثــي،
شــقيق عبــد امللــك الحوثــي ،زعيــم جماعــة الحوثييــن .وال تــزال تفاصيــل مقتــل إبراهيــم
[[[9
الحوثــي غامضــة ،مــع تــوارد روايــات متضاربــة حــول وفاتــه.
قالــت وزارة الداخليــة التابعــة لجماعــة الحوثييــن أن إبراهيــم الحوثــي اغتيــل ىلع يــد
“العــدوان األمريكي-اإلسرائيلي-الســعودي” ،دون تقديــم أي التفاصيــل ،مضيفــة أنهــا
ســتالحق املســؤولين عــن اغتيالــه .مــن جانبــه قــال التحالــف أن الحوثــي ُقتــل يف صنعــاء
[[[9
نتيجــة اقتتــاالت بيــن الفصائــل املنضويــة تحــت قيــادة الحوثييــن.
يف الســياق نفــى مصــدر أمنــي رفيــع املســتوى يف ســلطة الحوثييــن بصنعــاء فكــرة
أن يكــون االغتيــال عمليــة قــام بهــا التحالــف أو نتيجــة القتتــاالت بيــن الفصائــل التابعــة
لجماعــة الحوثييــن ،مشــيرًا ،بــدالً مــن ذلــك ،إلــى أن إبراهيــم الحوثــي اســتهدف يف كميــن
سـرة 9 ،أغســطس  /آب https://www.almasirah.net/details.php .2019؟_es
حـويث" ،امل ـ
[" [[9وزارة الداخليــة تنعــي الشــهيد إبراهيــم بــدر الديــن ال ـ
.id=43473&cat_id=3
ً
ً
[" [[9التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن االقتتال قتل مسؤوال رفيعا من الحوثيني" ،رويرتز 11 ،أغسطس  /آب https://uk.reuters.com/ ،2019
 -article/uk-yemen-security-houthi/saudi-led-coalition-says-infightingقتل كبار الحوثيني idUKKCN1V10KT -الرسمي.
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بعــد أن تــم اســتدراجه إلــى شــقة يف منطقــة حــده هــو وصهــره ،الــذي ُقتــل أيضًا ،حســبما
أفــاد املصــدر األمنــيملركــز صنعــاء الــذي اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه .وقــال املصدر
أن املــال كان أحــد دوافــع عمليــة االغتيــال ،دون أن يدلــي بتفاصيــل أخــرى.
لــم يكــن إبراهيــم الحوثــي شــخصية بــارزة يف جماعــة الحوثييــن ىلع غــرار إخوتــه ،حيــث
كانــت صفتــه أقــرب إلــى مبعــوث ،دون أن يشــغل أي مناصب عســكرية أو سياســية رســمية،
إذ كان يعمــل ىلع تســهيل الصفقــات املختلفــة ،وإدارة الوســاطات داخــل األراضــي الواقعة
تحــت ســيطرة الحوثيين.
تــم تشــديد األمــن يف صنعــاء بعــد وفــاة إبراهيــم الحوثــي ،وتخلــل ذلــك عمليــات تفتيــش
صارمــة للســيارات يف نقــاط تفتيــش أقيمــت حديثــا يف جميــع أنحــاء املدينــة ،وفقــا ملــا
قالــه شــهود عيــان مــن صنعــاء للمركــز .وقــد قــال موقــع “املصــدر أوناليــن” ،أن مدينــة حيفــان،
[[[9
الواقعــة جنــوب تعــز ،شــهدت موجــة اعتقــاالت تعســفية كان لهــا عالقــة بعمليــة االغتيــال.

وكاالت استخبارات الحوثيين تندمج تحت قيادة جديدة
يف جهــود إضافيــة لتوطيــد ســلطتها ،أصــدرت ســلطات الحوثييــن مرســومًا يقضــي بدمــج
أكبــر جهازيــن للمخابــرات يف اليمــن وتعييــن قيــادة جديــدة للهيئــة الجديــدة .وأورد
“املصــدر” تقريــرًا بتاريــخ  2ســبتمبر  /أيلــول أفــاد أن جهــاز األمــن القومــي وجهــاز األمــن
السياســي قــد تــم حلهمــا بموجــب هــذه الخطــوة .وتــم تعييــن اثنيــن مــن كبــار مســؤولي
األمــن الحوثييــن إلدارة وكالــة األمــن واملخابــرات الجديــدة؛[ [[9بحيــث يكــون عبــد الحكيــم
الخيوانــي مديــرًا جديــدًا ونائبــه هــو عبــد القــادر الشــامي.

احتفاالت رسمية بـ (يوم الغدير) تقام يف صنعاء
أقيمــت احتفــاالت رســمية يف صنعــاء يــوم  19أغســطس  /آب بمناســبة عيــد الغديــر،
أحــد أهــم املناســبات للمســلمين الشــيعة [[9[.وكان الفتــا يف احتفــاالت هــذا العــام إعــان
ســلطات الحوثييــن عــن عطلــة رســمية يف حادثــة غيــر مســبوقة .وأفــادت املصــادر
العاملــة يف املؤسســات التــي يديرهــا الحوثيــون ملركــز صنعــاء أن موظفــي القطــاع العــام
طلــب منهــم حضــور التجمعــات يف العاصمــة التــي اســتقطبت اآلالف مــن النــاس .وألقــى
عبــد امللــك الحوثــي ،زعيــم الجماعــة ،كلمــة احتفــاالً بهــذه املناســبة جمعــت بيــن رســائل
دينيــة ورســائل سياســية موجهــة ضــد الســعودية [[9[.مــن الجديــر بالذكــر أن احتفــاالت
عيــد الغديــر لــم تكــن احتفــاالت رســمية يف اليمــن قبــل اســتيالء الحوثييــن ،ولــو أن بعــض
االحتفــاالت الخاصــة كانــت تقــام ضمــن نطــاق محــدود يف مناطــق شــمال اليمــن.
[" [[9الحوثيــون يختطفــون املدنيــن بتهمــة االرتبــاط بشــخص متهــم بالتــورط يف قتــل شــقيق زعيــم املجموعــة" ،املصــدر أون اليــن 19 ،أغســطس  /آب .2019
.https://almasdaronline.info/articles/170809
[" [[9الحوثيــون ينشــئون جهــاز مخا ـبـرات جديــد بديـ ًـا لجهــازي األمــن القومــي واألمــن الســيايس" املصــدر أون اليــن 2 ،ســبتمرب  /أي ـلـول https:// ،2019
.almasdaronline.com/articles/171223

سـرة 19 ،أغســطس  /آب https://english.almasirah.net/details.php .2019؟_es
عـاء" ،امل ـ
سـرات الجماهرييــة تحتفــل بعيــد الغديــر يف صن ـ
[" [[9امل ـ
.id=8353&cat_id=1
حـويث يف ذكــرى عيــد الغديــر" 26 ،ســبتمرب 29 ،أغســطس  /آب http://www.26sep.net/news_ .2019
[" [[9نــص خطــاب الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن ال ـ
details.php؟.sid= 140879
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التطورات االقتصادية
الحوثيون يعينون وزيرًا جديدًا للمالية ،ومحافظًا جديدًا للبنك املركزي يف
صنعاء
قامــت ســلطات الحوثييــن بإعــادة ترتيــب املناصــب املالية الرفيعــة يف حكومتهــا ،فعينت
رشــيد أبــو لحــوم محافظــا جديــدًا للبنــك املركــزي يف صنعــاء يف  25أغســطس  /آب ،يف
خطــوة مــن شــأنها أن تزيــد مــن تقويــض الثقــة يف القطــاع املصــريف اليمنــي .أبــو لحــوم،
الــذي حــل محــل محمــد الســياني ،كان يشــغل منصــب وزيــر املاليــة يف الحكومــة التابعــة
لجماعــة الحوثييــن منــذ شــهر فبرايــر  /شــباط املاضــي ،فيمــا أعلنــت جماعــة الحوثييــن
يــوم  2ســبتمبر  /أيلــول تعييــن شــرف الديــن علــي حســين الكحالنــي ليحــل محــل أبــو
[[[9
لحــوم وزيــرا للماليــة.
عمــل أبــو لحــوم يف املاضــي محاضــرًا بجامعــة إب ،وليــس لــه خبــرة عمليــة ســابقة يف
القطــاع املصــريف ،إال أنــه ،بحســب مصــدر مالــي ذي درايــة بمشــواره املهنــي ،نشــط يف
الحقــل السياســي يف محطــات مختلفــة مــن حياتــه مــع حــزب اإلصــاح ،وحــزب املؤتمــر
الشــعبي العــام (حــزب الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صالــح) ،قبــل أن يعمل مــع الحوثيين.
فيمــا تــم نقــل الســياني إلــى مــا هــو فعليــا منصــب رمــزي تحــت مســمى مستشــار املجلس
السياســي األىلع [[10[.وكان الســياني هــو املحافــظ الفعلــي للبنــك املركــزي يف صنعــاء،
وذلــك عقــب قــرار هــادي بنقــل البنــك املركــزي اليمنــي مــن صنعــاء إلى عــدن يف ســبتمبر
 /أيلــول  2016وإقالــة محمــد بــن همــام مــن منصــب محافــظ البنــك [[10[.وقــد قــام الحوثيــون
بتعييــن الســياني رســميًا يف منصــب املحافــظ يف أكتوبــر  /تشــرين األول  ،2018إلــى
[[[10
جانــب أحمــد الشــامي الــذي شــغل منصــب النائــب.
إن تجربــة الســياني واســتعداده لتحــدي محــاوالت مــن داخــل ســلطة الحوثييــن لفــرض
اإلنفــاق أو غيرهــا مــن السياســات املاليــة التــي اعتبرهــا خطــوات غيــر حكيمــة أو غيــر
صحيحــة أدت بــه إلــى تقديــم اســتقالته عــدة مــرات .وقــد كشــف مســؤول يف القطــاع
املالــي ملركــز صنعــاء شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتــه ،إن زعيــم الحوثــي عبــد امللــك
الحوثــي يثــق يف تقديــرات الســياني املاليــة وكان غالبــا مــا يتدخــل للدفــاع عنــه .وأضــاف
املصــدر إن الســياني قــدم اســتقالته مؤخــرًا ،وتحديــدًا قبــل أســبوع ،مــرة أخــرى بســبب
رفضــه لبعــض طلبــات اإلنفــاق ،لكنــه تراجــع عــن االســتقالة قبــل ســاعات مــن عزلــه مــن
منصبــه .وقــال مســؤول رفيــع ملركــز صنعــاء أن مهــدي املشــاط ،رئيــس املجلــس التابــع
[[[10
للحوثييــن ،عــزل الســياني دون الرجــوع لعبــد امللــك الحوثــي.
شـره موقــع أنصــار اللــه 2 ،ســبتمرب  /أي ـلـول https://www.ansarollah.com/ .2019
[ " [[9ـقـرار جمهــوري بتعيــن وزيــر املاليــة" ،بيــان رســمي ن ـ
.archives/274996

سـرة
[" [[10الرئيــس املشــاط يعــن محافــظ البنــك املركــزي" ،ســبأ 25 ،أغســطس  /آب https://sabanews.net/ar/news3062219.htm ،2019؛ قنــاة امل ـ
برقيــة 25 ،أغســطس  /آب .https://t.me/amasirah ،2019
عـاء
سـايس وتســريع املجاعــة" ،مركــز صن ـ
سـراتيجية" .اليمــن بــدون بنــك مركــزي فاعــل :فقــدان االســتقرار االقتصــادي األ ـ
عـاء للدراســات اال ـ
[ [[10مركــز صن ـ
سـراتيجية 2 ،نوفمــر  /تشــرين الثــاين .https://sanaacenter.org/publications/main-publications/55 ،2016
للدراســات اال ـ

سـراتيجية 10 ،نوفمــر http:// ،2018
عـاء للدراســات اال ـ
سـراتيجية" ،تقريــر اليمــن – أكتوبــر  ،"2018مركــز صن ـ
عـاء للدراســات اال ـ
[ [[10مركــز صن ـ
.sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6620
[ [[10مقابالت مركز صنعاء مع أحد املسؤولني املصرفيني 30 ،أغسطس  /آب .2019
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سبأفون تنتقل إلى عدن بعد استيالء الحوثيين ىلع الشركة
أعلنــت شــركة االتصــاالت ســبأفون عبــر صفحتهــا الرســمية ىلع فيســبوك يوم  2أغســطس
 /آب املاضــي قرارهــا بنقــل مقرهــا مــن صنعــاء إلــى عــدن [[10[.ويأتــي هــذا اإلعــان بعــد
ثالثــة أيــام مــن اقتحــام أعضــاء مــن مكتــب األمــن القومــي التابــع لجماعــة الحوثــي مبنــى
[[[10
ســبأفون الرئيســي يف صنعــاء وإعالنهــم تشــكيل فريــق إدارة جديــد بتعيين الحوثييــن.
اســتهدف الحوثيــون شــركة ســبأفون بصــورة روتينيــة ،مطالبيــن الشــركة بدفــع رســوم
منتظمــة إلــى لجنــة املدفوعــات والعمــات الخارجيــة التابعــة لهيئــة الحوثييــن ،والتــي تم
تأسيســها يف أكتوبــر  /تشــرين األول  2017لغايــات تحصيــل الرســوم مــن البنــوك والشــركات
يف صنعــاء ،ومــن بينهــا شــركات االتصــاالت ،وتعمــل ســلطات الحوثييــن بصــورة حثيثــة
ىلع دعــوى قضائيــة ضــد ســبأفون ،بهــدف تحصيــل تعويضــات تعــادل  72مليــون دوالر
أمريكــي ملــا تزعــم أنــه إعفــاءات ضريبيــة غيــر قانونيــة يف عامــي  2007و 2008خــال
عهــد الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صالــح [[10[.مــن جهتهــا تنفــي ســبأفون ارتكابهــا أي
[[[10
مخالفــات.
كمــا اســتولى الحوثيــون ىلع ممتلــكات تابعــة ملســؤولين كبــار يف ســبأفون وفقــا
ملســؤول يمنــي يف قطــاع االتصــاالت ،فض ـ ً
ا عــن احتجــاز أعضــاء آخريــن مــن املوظفيــن
[[[10
الذيــن يقاســون معاملــة جســدية ســيئة.

احتجاز املدير العام لبنك اليمن الدولي أحمد ثابت ىلع يد الحوثيين
اعتقلــت ســلطات الحوثييــن املديــر العــام لبنــك اليمــن الدولــي ،أحمــد ثابــت ،يف صنعــاء.
تــم اعتقــال ثابــت يف آخــر أســبوع مــن شــهر يوليــو  /تمــوز املاضــي ،بحســبما أكد مســؤول
رفيــع ينشــط يف القطــاع املصــريف ملركــز صنعــاء [[10[.وذكــر “املصــدر“ أن بنــك اليمــن
الدولــي رفــض الرضــوخ ملطالــب الحوثييــن بدفــع املــال قبــل احتجــاز ثابــت الــذي يتــم
[[[11
اإلبقــاء عليــه يف مــكان غيــر معــروف.

[ [[10ســبأفون 2 ،أغســطس  /آب /https://www.facebook.com/Sabafon/photos/a.661197023932420/2593188624066574 ،2019؟=type
.3&theater
سـاح" ،يمــن شــباب نــت 1 ،أغســطس  /آب https://yemenshabab. ،2019
[" [[10الحوثيــون يقتحمــون مقــر "ســبأفون" ويفرضــون إدارة جديــدة بقــوة ال ـ
.net/news/48577

[ [[10مقابالت مركز صنعاء مع مسؤولني يف سبأفون يف نوفمرب  /تشرين الثاين  2018وأغسطس  /آب .2019
[ [[10املصدر السابق.

[ [[10مقابلة مع مركز صنعاء 23 ،أغسطس  /آب .2019

[ [[10مقابالت مركز صنعاء مع مسؤولني مصرفيني كبار يف  22أغسطس  /آب .2019

عـاء" ،املصــدر أون اليــن 10 ،أغســطس  /آب https://almasdaronline.com/ ،2019
[" [[11مصــدر :الحوثيــون يختطفــون مديــر بنــك اليمــن الــدويل بصن ـ
.articles/170191
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التطورات اإلنسانية
األمم املتحدة تحقق يف الكسب غير املشروع يف مكاتب منظمة الصحة
العاملية باليمن
فتحــت منظمــة الصحــة العامليــة تحقيقــات يف مزاعــم فســاد يف مكاتبهــا يف اليمــن،
كان مــن بينهــا إيــداع مالييــن الــدوالرات يف الحســابات املصرفيــة الشــخصية للموظفيــن،
وتعييــن أشــخاص غيــر مؤهليــن يف وظائــف ذات رواتــب عاليــة ،واختفــاء أطنــان مــن
األدويــة والوقــود ،واملوافقــة ىلع عقــود دون وجــود األوراق النظاميــة ،بحســب تقريــر
[[[11
نشــرته وكالــة أسوشــيتيد بــرس (ا ف ب) يف أغســطس  /آب املاضــي.
يف نوفمبــر  ،2018بــدأ مدققــوا منظمــة الصحــة العامليــة التحقيــق مــع املواطــن اإليطالي
نيفيــو زغاريــا ،الــذي تــرأس مكتــب الوكالــة يف اليمــن يف الفتــرة مــن  2016إلــى ســبتمبر /
أيلــول  ،2018التــي تفشــى فيهــا الفســاد واملحســوبية .وقــد قــال تقريــر األسوشــييتد بــرس
أن زغاريــا قــام بتعييــن طالــب جامعــي ومتــدرب ســابق يف مناصــب عليــا وكلفهمــا فقــط
بالعنايــة بكلبــه ،حســبما كشــفه مســؤولون لوكالــة أسوشــييتد بــرس .ووافــق زغاريــا أيضــا
ىلع العقــود دون فحصهــا واختيــار األفضــل؛ فيمــا قامــت الشــركات التــي حصلــت ىلع
عقــود منظمــة الصحــة العامليــة بتعييــن أصدقــاء وأقــارب لبعــض مــن موظفــي منظمــة
الصحــة العامليــة وتــم دفــع رســوم إضافيــة مقابــل الخدمــات ،وفقــا لوكالــة أسوشــييتد
بــرس.
أضــاف التقريــر أيضــا أن زغاريــا وافــق ىلع إيــداع مليــون دوالر أمريكــي يف الحســابات
املصرفيــة الشــخصية ملوظفــي منظمــة الصحــة العامليــة .ومــن الجديــر بالذكــر أن منظمة
الصحــة العامليــة تســمح بتحويــل أمــوال املســاعدات مباشــرة إلــى املوظفيــن مــن أجــل
تســريع عمليــات الشــراء يف األزمــات ،لكــن تحــت عهــدة زغاريــا كان مــن غيــر الواضــح يف
كثيــر مــن األحيــان كيــف أنفــق املوظفــون تلــك األمــوال.
تــم تحويــل مئــات اآلالف مــن الــدوالرات كمســاعدات إلــى حســاب عمــر زيــن ،نائــب رئيــس
فــرع عــدن بمنظمــة الصحــة العامليــة ،ولــم يســتطع زيــن إثبــات أكثــر مــن نصفهــا ،وفقــا
للمســؤولين والوثائــق الداخليــة التــي شــاهدتها أسوشــييتد بــرس .كان هنــاك أيضــا مزاعــم
بــأن زيــن يديــر مؤسســة غيــر ربحيــة وقعــت عقــدا قيمتــه  1.3مليــون دوالر أمريكــي مــع
األمــم املتحــدة لتشــغيل برامــج يف املــكال ،واكتشــفت اليونيســف يف وقــت الحــق أن
هــذه املنظمــة غيــر الربحيــة لــم يكــن لهــا وجــود يف املدينــة وأنهــا قائمــة ىلع تقاريــر
مفبركــة .عمــل زيــن كمستشــار رســمي لوزيــر الصحــة يف الحكومــة اليمنيــة.
قــام مدققــو األمــم املتحــدة بجمــع أدلــة لعمليــات كســب غيــر مشــروع مــن أجهــزة
الكمبيوتــر املحمولــة التــي تملكهــا منظمــة الصحــة العامليــة ،ولكــن تــم مصادرتهــا يف
أكتوبــر  /تشــرين األول  2018يف مطــار صنعــاء ىلع أيــدي رجــال امليليشــيا الحوثييــن
املســلحين عندمــا كان املدققــون يحاولــون مغــادرة اليمــن ،وفــق مــا أوردتــه أسوشــييتد
بــرس .كان الحوثيــون قــد تلقــوا معلومــات مــن موظفــة يف منظمــة الصحــة العامليــة،
كانــت قــد تلقــت رشــاوى لتوظيــف أشــخاص وإضافــة أســماء وهميــة ملوظفيــن إلــى
[ [[11ماجي ميشيل" ،األمم املتحدة تحقق يف الفساد يف وكاالتها يف جهود اإلغاثة يف اليمن" ،األسوشييتد برس 5 ،أغسطس  /آب https://www. ،2019
.apnews.com/dcf8914d99af49ef902c56c84823e30c
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جــدول الرواتــب حيــث قامــت هــي بتحصيــل هــذه الرواتــب ،وفقــا لوكالــة أسوشــييتد بــرس.
تــم تعليــق عمــل الغولــي لكنهــا ال تــزال موظفــة يف منظمــة الصحــة العامليــة.
ويف الوقــت نفســه ،تحقــق اليونيســف أيضــا مــع أحــد املوظفيــن ،خــورام جافيــد ،الــذي
ســمح لزعيــم حوثــي بالســفر يف مركبــة تابعــة لألمــم املتحــدة محميــة مــن الغــارات
الجويــة للتحالــف ،وقــد نقــل منــذ ذلــك الحيــن إلــى مكتــب آخــر ،حســبما قــال مســؤولون
يف اليونيســف لوكالــة أسوشــييتد بــرس.

برنامج األغذية العاملي يستأنف املساعدات الغذائية بعد اتفاقه مع
الحوثيين
قالــت وكالــة األمــم املتحــدة يف أغســطس  /آب أن برنامــج األغذيــة العاملــي ســيعود
لتقديــم املســاعدات إلــى  850ألــف شــخص يف صنعــاء بعــد توقيــع اتفــاق مــع ســلطات
الحوثييــن [[11[.وكان برنامــج األغذيــة العاملــي قــد قــام بتعليــق املســاعدات الغذائيــة
جزئيــا إلــى العاصمــة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون يف يونيــو  /حزيــران بعــد اكتشــاف
عمليــات تحويــل للمســاعدات ملســارات أخــرى .وقالــت الوكالــة التابعــة لألمــم املتحــدة
إن االتفاقيــة ،املوقعــة يف  3أغســطس  /آب ،تكفــل لبرنامــج األغذيــة العاملــي الوصــول
دون عوائــق إلــى املناطــق التــي يعمــل فيهــا .ووافقــت ســلطات الحوثييــن أيضــا ىلع
الســماح لوكالــة األمــم املتحــدة بتنفيــذ عمليــة تســجيل بيومتريــة للمســتفيدين ،وبعــد
ذلــك ســيبدأ البرنامــج التحويــات النقديــة للســكان املحلييــن .وكانــت ســلطات الحوثييــن
قــد رفضــت يف البدايــة تطبيــق نظــام تســجيل بيومتــري وقالــت أن العمليــة يجــب أن
[[[11
يديرهــا صنــدوق الضمــان االجتماعــي اليمنــي.

األمم املتحدة :إغالق برامج يف اليمن بسبب نقص التمويل
دفعــت الــدول املانحــة أقــل مــن نصــف املبلــغ  2.6مليــار دوالر الــذي تــم التعهــد بــه
لالســتجابة اإلنســانية يف اليمــن لعــام  ،2019ىلع حــد قــول مكتــب منســق األمــم املتحدة
للشــؤون اإلنســانية ليــز غرانــدي يف  21أغســطس  /آب [[11[.ويف إحاطتــه ملجلــس األمــن،
قــال مســاعد األميــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية أورســوال مولــر أن أكبــر
الجهــات املانحــة ،الســعودية واإلمــارات ،دفعــت “جــزءًا متواضعــا” فقــط مــن مــا وعــدت
بــه .يذكــر أن ك ً
ال مــن الريــاض وأبــو ظبــي تعهدتــا بتقديــم  750مليــون دوالر لصنــدوق
االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن يف فبرايــر  /شــباط املاضــي.

[" [[11برنامج األغذية العاملي يرحب بالعملية املتعلقة بتدابري املساءلة الرئيسية مع السلطات يف صنعاء" ،برنامج األغذية العاملي 9 ،أغسطس  /آب ،2019
- https://www.wfp.org/news/world-food-programme-welcomes-progressمفتاح املساءلة-التدابري -مقاييس صنعاء.

[ [[11عزيــز اليعقوبــي ول ـيـزا بارينغتــون" ،الحوثيــون يف اليمــن وبرنامــج األغذيــة العاملــي يســيطرون عــى املســاعدات يف ظــل تجويــع املاليــن" ،رويــرز 4 ،يونيــو /
حزيران - https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-wfp/yemens-houthis ،2019و-wfp -املنازعات-املساعدات-الســيطرة-
كما-ماليني-تجويــع.idUSKCN1T51YO-
[Humanitarian programmes in Yemen forced to shut due to lack of funding"،Office of the Resident Coordinator and" [[11
 Humanitarian Coordinator for Yemen، 21أغســطس  /آب https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ،2019
.HC% 20Statement_Sanaa_21August2019_Final.pdf
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زيادة عدد املهاجرين إلى اليمن يف النصف األول من عام 2019
قــال مركــز الهجــرة املختلــط ( )MMCأن عــدد الالجئيــن واملهاجريــن مــن شــرق إفريقيــا
إلــى اليمــن قــد ارتفــع يف عــام  [[11[.2019وقــدرت املنظمــة الدوليــة للهجــرة أن شــهري
أبريــل  /نيســان ومايــو  /أيــار شــهدا هجــرة  18300و 18900ىلع التوالــي ،وهــو أىلع رقــم
شــهري منــذ بــدء اإلحصــاء يف عــام  – 2006يف حيــن يقــدر أن حوالــي  84400مهاجر شــرق
أفريقــي وصلــوا إلــى البــاد بيــن ينايــر  /كانــون الثانــي ويونيــو  /حزيــران  ،2019معظمهــم
أتــوا مــن أثيوبيــا يف محاولتهــم للوصــول إلــى دول الخليــج.

جـرة املختلــط19 ،
حـرب مكثفــة ومعقــدة" ،مركــز اله ـ
صـول عــدد ق ـيـايس مــن الالجئــن واملهاجريــن إىل اليمــن وســط ـ
[ [[11دانييــل ـبـويت وميليســا فيليبــس" ،و ـ
أغســطس  /آب  -http://www.mixedmigration.org/articles/record-numbers-of ،2019الالجئــون واملهاجــرون يصلــون إىل اليمــن وســط
حـرب مكثفــة ومعقــدة ./
ـ
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جنديان تابعان للجملس اإلنتقالي يقفان خلف شاحنة تحترق خالل األشتباكات األخيرة يف عدن وأبين بين قوات
املجلس اإلنتقالي والجيش التابع للحكومة اليمنية ،تصوير :نبيل القعيطي

التطورات الدولية
يف األمم املتحدة
إحباط متزايد يف ظل تنفيذ بطيء التفاقية استوكهولم
صــرح املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث عــن وجــود حالــة واســعة مــن
اإلحبــاط بيــن الجهــات املعنيــة املختلفــة مــع مــرور ثمانيــة أشــهر ىلع إقــرار متطلبــات
اتفــاق اســتوكهولم بســحب القــوات مــن مدينــة الحديــدة ،وتشــكيل لجنــة مشــتركة يف
تعــز واســتكمال صفقــة تبــادل األســرى لــم تتحقــق بعــد [[11[.وبــدا أن غريفيــث ،يف مؤتمــر
صحفــي عقــده مجلــس األمــن يف  20أغســطس  /آب ،كان يحــاول إدارة التوقعــات حــول مــا
يمكــن أن يحققــه اتفــاق الحديــدة يف تصريحاتــه أمــام مجلــس األمــن .وقــال أن الصفقــة
كان الهــدف منهــا أن تكــون إجــرا ًء إنســانيًا أمـ ً
ا يف تفــادي تفاقــم الصــراع وليــس “ســابقة
ملعالجــة القضايــا األساســية للصــراع ،وأهمهــا بالطبــع ،مســألة الســيادة” ،فيمــا كان تحــوالً
ملحوظــا منــذ أوائــل هــذا العــام ،مــع قــول غريفيــث يف فبرايــر  /شــباط املاضــي ،أن
“الزخــم املكتســب مــن اتفــاق الحديــدة لوقــف إطــاق النيــران لــه أن يترجــم إلــى حــل
[[[11
سياســي للصــراع”.
[" [[11إحاطــة مــن املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن يف الجلســة املفتوحــة ملجلــس األمــن "،األمــم املتحــدة 20 ،أغســطس  /آب .2019
 https://osesgy.unmissions.org/briefing-special-envoy-united -nationsاالمــن العام-اليمن-الدورة-أمن-املجلــس املف ـتـوح

[ Moving from a promise made in Sweden towards hope for peace in Yemen"، UN News، 19" [[11فربايــر  /شــباط https:// ،2019
.news.un.org/en/story/2019/02/1033101
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ووفقــا للمبعــوث الخــاص ،تظــل األولويــة يف الحديــدة هــي إعــادة نشــر القــوات بعيــدًا
عــن املدينــة وإنشــاء آليــة ثالثيــة ملراقبــة االنســحاب .وقدمــت األمــم املتحــدة ،عقــب
محادثــات مباشــرة الشــهر املاضــي بيــن الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثييــن املســلحة
يف الحديــدة كجــزء مــن لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار ( ،)RCCمقترحــات لــكال الطرفيــن
لتنفيــذ املرحلــة األولــى مــن اتفاقيــة االنســحاب مــن املدينــة .وقــال غريفيــث إنــه يتوقــع
[[[11
ردودًا رســمية بحلــول  25أغســطس  /آب.
يف وقــت الحــق ،وبعــد محادثــات مــع عبــد امللــك الحوثــي ،زعيــم جماعــة الحوثييــن ،يف
 21أغســطس  /آب ومــع الرئيــس هــادي يف الريــاض يف  27أغســطس  /آب ،نشــر املبعــوث
الخــاص تغريــدة ىلع حســابه الشــخصي ىلع موقــع تويتــر كشــف فيهــا أن كال الطرفيــن
قــد قدمــا تعليقــات ىلع االقتــراح وسيناقشــانه يف اجتمــاع قــادم ملجلــس التنســيق
اإلقليمــي ،دون تحديــد تاريــخ لهــذا االجتمــاع [[11[.ومــن املتوقــع أن تواجــه جهــود الوســاطة
التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة شــيئًا مــن الجمــود مــع رحيــل الجنــرال مايــكل لوليســجارد،
الــذي انتهــت واليتــه كرئيــس لبعثــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة يف نهايــة
يوليــو  /تمــوز ،بينمــا يتــم اتخــاذ الترتيبــات اللوجســتية الســتبداله .مــن الجديــر بالذكــر أنــه
[[[12
لــم يتــم اإلعــان عــن خلــف الجنــرال لوليســجارد حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

التطورات اإلقليمية
طهران تقبل سفيرا للحوثيين ،وتعترف رسميا بحكومتهم
أعلــن عبدامللــك الحوثــي ،زعيــم حركــة الحوثييــن ،تعييــن ســفير باســم الجمهوريــة
اليمنيــة إلــى إيــران يف  17أغســطس  /آب .يمثــل قبــول إيــران إلبراهيــم الديلمــي املديــر
العــام لقنــاة املســيرة التــي يديرهــا الحوثيــون ،أول اعتــراف دبلوماســي رســمي بالحكومــة
التــي يقودهــا الحوثيــون يفصنعــاء مــن قبــل دولــة أخــرى .وكانــت الحكومــة اليمنيــة
املعتــرف بهــا دوليــا ،التــي قطعــت عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران يف عــام 2015
بســبب دعــم طهــران لجماعــة الحوثييــن ،قــد انتقــدت هــذه الخطــوة واعتبرتهــا “انتهــاكا
صارخــا للقوانيــن واألعــراف الدوليــة” [[12[.وكشــف الحوثــي ،خــال هــذا اإلعــان ،أن حكومتــه
تخطــط إلعــادة تنشــيط  70اتفاقيــة بيــن اليمــن وإيــران بعدمــا تــم تجميدهــا مــن قبــل
حكومــة هــادي [[12[.وقــدم الديلمــي رســميًا أوراق اعتمــاده كســفير لــدى وزيــر الخارجيــة
[[[12
اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف بتاريــخ  1ســبتمبر  /أيلــول.
جــاء تعييــن الديلمــي بعــد أن أعلــن املرشــد اإليرانــي األىلع آيــة اهلل علــي خامنئــي
علنــا دعمــه للحوثييــن خــال اجتمــاع يف طهــران يف  12أغســطس  /آب مــع املتحــدث
[" [[11إحاطة من املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن يف الجلسة املفتوحة ملجلس األمن "،األمم املتحدة 20 ،أغسطس  /آب .2019

[ [[11حســاب مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام إىل اليمــن عــى تويــر 27 ،أغســطس  /آب https://twitter.com/UNDPPA/ ،2019
.status/1150453036063559681
[ Yemen Briefing and Consultations"، What's in Blue، 19" [[12أغســطس  /آب https://www.whatsinblue.org/2019/08/ ،2019
.yemen-briefing-and-consultations-12.php
[ ،"Government outraged as Yemen rebels make TV boss 'ambassador' to Iran" [[12ذا ناشــيونال 18 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
-www.thenational.ae/world/mena/government-outraged-as-yemen-rebels-make- tv-bossالســفري.to-iran-1.899666-
[ ،"Iran recognizes Houthis government" [[12الصحوة 18 ،أغسطس  /آب .https://alsahwa-yemen.net/en/p-32640 ،2019
[ [[12يمن مونيتور تويرت 1 ،سبتمرب  /أيلول https://twitter.com/YeMonitor/status/1168193793839042560 ،2019؟.s=20
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باســم الحوثييــن محمــد عبــد الســام .وخــال املحادثــات ،ســلم عبــد الســام رســالة مــن
عبــد امللــك الحوثــي إلــى خامنئــي .وطلــب خامنئــي مــن وفــد الحوثييــن إعطــاء إيــران
رؤيتهــم لكيفيــة بلــورة صفقــة أو حــل وســط إلنهــاء النــزاع ،كمــا قــال عبــد امللــك العجــري،
املســؤول الحوثــي الرفيــع الــذي حضــر االجتمــاع ،ملركــز صنعــاء.
التقــى عبــد الســام أيضــا ،خــال تواجــده يف طهــران ،بوزيــر الخارجيــة اإليرانــي ظريــف.
وكانــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة قــد نظمــت اجتماعــا بتاريــخ  18أغســطس  /آب مــع وفــد
الحوثييــن وســفراء كل مــن بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا لتبــادل وجهــات النظــر
[[[12
حــول الصــراع يف اليمــن.
[[[12

من هو إبراهيم الديلمي سفير الحوثيين إلى إيران
يتمتــع ســفير الحوثييــن يف إيــران ،إبراهيــم الديلمــي ،بعالقــات وثيقــة مــع زعيــم الحركــة،
عبدامللــك الحوثــي .وغالبــا مــا كان يســافر مــع املتحــدث الرســمي محمــد عبــد الســام
يف رحــات إلــى الخــارج للقــاء الجهــات الدوليــة املختلفــة املعنيــة بالصــراع اليمنــي.
يعــد الديلمــي مــن أشــد املؤيديــن لجماعــة الحوثييــن ،ويتمتــع أيضــا بعالقــات جيــدة مــع
حــزب اهلل ،املجموعــة السياســية الشــيعية اللبنانيــة واســعة النفــوذ واملدعومــة مــن
إيــران .ويقيــم الديلمــي يف العاصمــة اللبنانيــة بيــروت منــذ عــام  2012ىلع األقــل ،حيــث
شــغل منصــب املديــر العــام لقنــاة املســيرة اململوكــة للحوثييــن ،والتــي ســاعد مســؤولو
حــزب اهلل ىلع تأسيســها ،وقامــوا أيضــا بتســهيل إخــراج تصاريــح إقامــة للموظفيــن .كمــا
كان الديلمــي أيضــا شــخصية هامــة يف شــبكة تحويــل األمــوال التــي تــم جمعهــا يف
حملــة حــزب اهلل الخيريــة لعــام  2018التــي نفذهــا حــزب اهلل بيــن قاعدتــه الشــعبية
لحركــة الحوثييــن يف اليمــن.

املبعوث الروسي للشرق األوسط يلتقي مع الجهات املتصارعة يف اليمن
شــهد شــهر أغســطس  /آب مواصلــة روســيا لجهــود تعزيــز دورهــا يف النــزاع اليمنــي،
حيــث التقــى نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ومبعــوث الرئيــس بوتيــن إلــى الشــرق األوســط
ميخائيــل بوجدانــوف بوفــد مــن جماعــة الحوثييــن – ضــم ناطــق الجماعــة محمــد عبــد
الســام وعبــد امللــك العجــري ،خــال عبــد امللــك الحوثــي – يف مســقط يف  27أغســطس
 /آب [[12[.ووفقــا لوســائل إعــام الحوثييــن ،شــدد املبعــوث الروســي ىلع أهميــة التحــرك
نحــو تســوية سياســية شــاملة للنــزاع .كمــا أجــرى املبعــوث الروســي خــال وجــوده يف
العمانــي املســؤول عــن الشــؤون الخارجيــة يوســف بــن
ُعمــان محادثــات مــع الوزيــر ُ
[[[12
علــوي.
[ ،"Iran's Zarif visits Doha after talks with Houthi official" [[12ذا ناشيونال 11 ،أغسطس  /آب https://www.thenational.ae/ ،2019
 -world/mena/iran-s-zarif-visits-doha-after-talks-withالحويث الرسمية .1.897173
[ ،"Trilateral meeting in Tehran stresses a political solution for Yemeni crisis" [[12وكالــة مهــر لألن ـبـاء 17 ،أغســطس  /آب ،2019
 https://en.mehrnews.com/news/148977/Trilateral-meeting-in-Tehran-stresses-a-politicalحــل ل.

[" [[12الوفد الوطني يلتقي يف مسقط نائب وزير الخارجية الرويس والسفري الربيطاين" أنصار الله 29 ،أغسطس  /آب https://www.ansarollah. ،2019
.com/archives/274056
[ Bin Alawi receives Russian Deputy Foreign Minister, holds diplomatic talks"، Times of Oman، 26 [[12أغســطس  /آب ،2019
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ومــن العاصمــة العمانيــة ،ســافر بوجدانــوف إلــى اإلمــارات ،حيــث التقــى هنــاك بالوزيــر
اإلماراتــي للشــؤون الخارجيــة ،أنــور قرقــاش ،يــوم  31أغســطس  /آب .ووفقــا لبيــان روســي،
اتفــق الطرفــان ىلع الحاجــة إلــى تســوية ســلمية للنزاعــات يف الشــرق األوســط مــن
خــال العمليــات السياســية التــي تقودهــا األمــم املتحــدة [[12[.وجــاءت املحادثــات بعــد
يــوم مــن إعــراب وزارة الخارجيــة الروســية عــن قلقهــا إزاء الغــارات الجويــة اإلماراتيــة يف
جنــوب اليمــن ودعوتهــا جميــع األطــراف إلــى ضبــط النفــس [[12[.يذكــر أن روســيا تتولــى
رئاســة مجلــس األمــن خــال شــهر ســبتمبر  /أيلــول ،وســوف تلعــب دورًا رئيســيًا يف تحديد
رد فعــل املجلــس ىلع طلــب الرئيــس هــادي بالتدخــل يف جنــوب اليمــن بعــد القصــف
اإلماراتــي للقــوات الحكوميــة.
عقــد بوجدانــوف أيضــا محادثــات منفصلــة مــع وفــد مــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي
وأحمــد علــي عبــد اهلل صالــح ،االبــن البكــر للرئيــس اليمنــي الراحــل خــال تواجــده يف
أبــو ظبــي .وكشــفت مصــادر حضــرت االجتمــاع ملركــز صنعــاء أن نجــل صالــح ،الــذي فرضــت
األمــم املتحــدة عقوبــات بحقــه ،كــرر مطالبتــه بــأن تلعــب روســيا ،كعضــو دائــم يف مجلس
[[[13
األمــن ،دورًا يف رفــع حظــر الســفر الدولــي عنــه وتجميــد األصــول.
تحــاول موســكو ،مــن خــال التواصل مــع جميع الالعبيــن املحلييــن واإلقليمييــن يف اليمن،
أن تقــدم نفســها كوســيط دولــي قــوي .يعكس الضلــوع املتزايد لروســيا يف الشــأن اليمني
نقلــة مــن االســتراتيجيات القائمــة ىلع اإليديولوجيــا التــي ســادت الحقبــة الســوفيتية يف
عالقتهــا مــع دول مثــل اليمــن إلــى اســتراتيجية براغماتيــة تعطــي األولويــة للمكاســب
االقتصاديــة والجيوسياســية املمكــن تحصيلهــا .إن القــدرة ىلع املطالبــة بالتعويــض عــن
املســاعدة يف إحــال الســام يف اليمــن مــن شــأنه أن يخــدم الكرمليــن لــدى كل أطــراف
الصــراع يف اليمــن مســتقبال (ملزيــد مــن املعلومــات حــول التدخــل الروســي مــع اليمــن،
[[[13
انظــر :اليمــن يف خريطــة املصالــح الروســية).

مؤشرات ىلع وجود تقارب إماراتي-إيراني حول اتفاقية األمن البحري
يمثــل اجتمــاع املســؤولين اإلماراتييــن واإليرانييــن حــول التعــاون األمنــيالبحــري يف املياه
املتاخمــة لــكال البلديــن ،وهــو األول مــن نوعــه منــذ عــام  ،2013خروجــا عن النهج املتشــدد
الــذي تبنتــه أبــو ظبــي تجــاه إيــران يف الســنوات األخيــرة ،وكان وفــد إماراتــي مؤلــف مــن
ســبعة أفــراد قــد التقــى بمســؤولين أمنيــن إيرانييــن خــال زيــارة إلــى طهــران يــوم 31

 https://timesofoman.com/article/1826642/Oman/Government/Bin-Alawi-receives-Russian-Deputy-Foreignمحادثــات مــع
وزيــر الخارجيــة.

[ ،"Замглавы МИД России провёл встречу с госминистром иностранных дел ОАЭ" [[12روســيا اليــوم 31 ،أغســطس  /آب
.https://russian.rt.com/world/news/663926-rossiya-oae-vstrecha ،2019
[ ،"Russia concerned by UAE airstrikes on Yemen — Foreign Ministry" [[12وكالــة تــاس الروســية لألن ـبـاء 31 ،أغســطس  /آب ،2019
.https://tass.com/world/1075858

[" [[13وفــد مــن املجلــس االنتقــايل يلتقــي نائــب وزيــر الخارجيــة الــرويس" ،عــدن جــاد 31 ،أغســطس  /آب /https://adengad.net/news/406572 ،2019؛
"أحمــد عــي عبداللــه صالــح يلتقــي نائــب وزيــر الخارجيــة الــرويس" ("أحمــد عــي عبداللــه صالــح يلتقــي نائــب وزيــر الخارجيــة الــرويس") ،كريــر ســكاي30 ،
أغســطس  /آب .https://cratersky.net/posts/22488 ،2019
سـراتيجية 28 ،يونيو http://sanaacenter.org/ ،2019
[ [[13مصطفى ناجي" ،دور اليمن يف عودة الشــرق األوســط ملوســكو" ،مركز صنعاء للدراســات اال ـ
.publications/analysis/7576
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يوليــو  /تمــوز ،كان مــن بينهــم قائــد حــرس الحــدود بالشــرطة اللــواء قاســم رضائــي.
وتوصــل الطرفــان إلــى مذكــرة تفاهــم لتعزيــز التعــاون يف مضيــق هرمــز االســتراتيجي.

[[[13

[[[13

ُعمان تستضيف محادثات مباشرة بين الحوثيين وأمريكا
ذكــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال يــوم  27أغســطس  /آب أن الواليــات املتحــدة تخطط
إلجــراء محادثــات مباشــرة مــع حركــة الحوثييــن يف ُعمــان يف ضــوء الصراعــات التــي
اندلعــت يف جنــوب اليمــن مؤخــرًا .وكشــفت الصحيفــة أن زخــم التوجهــات الدبلوماســية
وإجــراء محادثــات مــع الحوثييــن قــد زادت يف واشــنطن وســط بــروز وجهــة نظــر بــأن
التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية ال يملــك الكثير مــن الخيارات العســكرية [[13[.وســيقود
املحادثــات كريســتوفر هينــزل ،الــذي تــم تعيينــه ســفيرًا لليمــن يف أبريــل  /نيســان ،وفقــا
للصحيفــة.
وأكــد بعــض كبــار القــادة الحوثييــن ملركــز صنعــاء أن مناقشــات مــن هــذا النــوع ســتتم
بوســاطة عمانيــة ،لكنهــم قالــوا أن املحادثــات ال تــزال يف مراحــل التخطيــط .وقالــت
مصــادر دبلوماســية ملركــز صنعــاء أن وســاطة قطريــة تدفــع أيضــا نحــو املحادثــات .وكان
مســؤولون أمريكيــون قــد التقــوا مــع الحوثييــن يف عــام  2015للضغــط مــن أجــل وقــف
إطــاق النــار يف وقــت مبكــر مــن الصــراع ،ومــرةأخــرى يف ديســمبر  2018خــال محادثــات
الســام التــي تقودهــا األمــم املتحــدة يف الســويد .ومــع ذلــك ،لم تكــن هنــاك أي مفاوضات
مباشــرة مهمــة تحــت إدارة ترامــب.

انضمام أولى الدول إلى التحالف البحري بقيادة الواليات املتحدة
أعلنــت بريطانيــا يف  5أغســطس  /آب أنهــا ســتنضم إلــى التحالــف البحــري بقيــادة الواليات
املتحــدة لتأميــن الشــحن البحــري يف الخليــج ،بعــد أن قوبــل االقتــراح األمريكــي بفتــور مــن
الحلفــاء ،وال ســيما مــن مســتوردي النفــط األوروبييــن واآلســيويين الذيــن أبــدوا قلقهــم مــن
أن ذلــك ســيزيد مــن التوتــر مــع إيــران ،وســتوفر الخطــة مرافقيــن للســفن التجاريــة قبالــة
ســواحل إيــران واليمــن [[13[.ويأتــي اإلعــان عــن مشــاركة بريطانيــا مــن قبــل وزيــر الخارجيــة
البريطانــي الجديــد دومينيــك راب ،ومــن املقــرر أن تشــمل مرافقــة البحريــة امللكيــة مــن
قبــل اثنتيــن مــن الســفن الحربيــة ،عكســا للخطــط التــي وضعهــا ســلفه جيرمــي هانــت
التــي قامــت ىلع تشــكيل مهمــة تقودهــا أوروبــا للنــأي بالــدول عــن سياســة واشــنطن
[[[13
القائمــة ىلع فــرض أكبــر قــدر ممكــن مــن الضغــط ىلع طهــران.
[" ،Amir Fahdat & Aya Batrawi [[13ا UAE and Iran hold rare talks in Tehran on maritime security"، AP، 31يوليــو  /تمــوز ،2019
.https://www.apnews.com/49c6da1c33fd45bbaf1b14836ee5e2ec

[ Iran, UAE sign document to boost maritime security cooperation"، Press TV، 1" [[13أغســطس  /آب https://www. ،2019
.presstv.com/Detail/2019/08/01/602439/Iran-UAE-maritime-security
[ ،"Dion Nissenbaum & Warren P. Strobel، "U.S. Plans to Open Direct Talks With Iran-Backed Houthis in Yemen [[13وول
ســريت جورنــال 27 ،أغســطس  /آب https://www.wsj.com/articles/u-s-plans-to-open-direct-talks-with-iran-backed- ،2019
houthis-in-yemen-11566898204?mod=e2tw
[ Sylvia Westall & John Irish "Allies play hard to get on U.S. proposal to protect oil shipping lanes" 19 [[13يوليــو  /تمــوز ،2019
https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-tanker-allies/allies-play-hard-to-get-on-u-s-proposal-to-protect-oil.shipping-lanes-idUSKCN1UE0KI
[ UK to join US-led taskforce in Gulf to protect merchant ships"، BBC، 5" [[13أغســطس  /آب https://www.bbc.com/ ،2019
.news/uk-49240867
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وأكــدت دول أخــرى التزامهــا إلــى درجــة مــا باملشــاركة يف هــذه املهمة ىلع امتداد شــهر
أغســطس  /آب املاضــي .فقــال وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي إســرائيل كاتــز يــوم  6أغســطس
 /آب إن بــاده تســاعد التحالــف بدعــم املخابــرات [[13[.وأصبحــت البحريــن أول دولــة عربيــة
تنضــم للتحالــف بعــد أن أعلــن امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مشــاركة بــاده خــال
اجتمــاع يف  19أغســطس  /آب مــع رئيــس القيــادة املركزيــة األمريكيــة ،الجنــرال كينيــث
ماكنــزي .يذكــر أن املنامــة تســتضيف األســطول الخامــس األمريكــي وتحتضــن مقــرًا للقــوات
البحريــة املشــتركة بقيــادة الواليــات املتحــدة ،وهــو تحالــف مــن  33دولــة يديــر عمليــات
مكافحــة القرصنــة يف املنطقــة [[13[.يف الوقــت نفســه ،كشــفت أســتراليا عــن انضمامهــا
إلــى التحالــف بتاريــخ  21أغســطس  /آب ،حيــث قــال رئيــس الــوزراء ســكوت موريســون إن
[[[13
كانبيــرا سترســل طائــرة مراقبــة قبــل نهايــة العــام وفرقاطة أســترالية بدايــة عــام .2020
يأتــي إعــان الواليــات املتحــدة عــن هــذه املهمــة بعــد تخريــب أربــع ناقــات نفــط قبالــة
الســاحل اإلماراتــي واســتيالء القــوات اإليرانيــة ىلع ناقلــة ترفــع العلــم البريطانــي يف
الخليــج يف  19يوليــو  /تمــوز الفائــت ،ردا ىلع االســتيالء البريطانــي ىلع ناقلــة إيرانيــة
قبالــة ســاحل جبــل طــارق يف وقــت ســابق مــن نفــس الشــهر .وكانــت الواليــات املتحــدة
والســعودية قــد ألقتــا بالالئمــة يف هــذه الهجمــات التخريبيــة ىلع إيــران.

يف أوروبا
جبل طارق تفرج عن الناقلة اإليرانية بينما ال تزال الناقلة البريطانية محتجزة
من قبل طهران
أفرجــت ســلطات جبــل طــارق عــن ناقلــة النفــط اإليرانيــة يــوم  15أغســطس  /آب املاضــي،
والتــي احتجزتهــا يف ظــل شــبهات بحملهــا النفــط إلــى ســوريا ،وحــذر مســؤول بــوزارة
الخارجيــة األمريكيــة يف  23أغســطس  /آب دول املنطقــة مــن الســماح للســفينة
بالرســو [[14[.وكانــت القــوات الخاصــة البريطانيــة قــد اســتولت ىلع غريــس  – 1التــي أعيــد
تســميتها أدريــان داريــا  – 1يــوم  7يوليــو  /تمــوز يف ظــل مزاعــم بنقلهــا النفــط إلــى
مصفــاة بانيــاس يف ســوريا التــي تخضــع لعقوبــات االتحــاد األوروبــي [[14[.أتــى ذلــك بعــد
قيــام الســلطات األمريكيــة بمحاولــة أخيــرة ملنــع اإلفــراج عــن الناقلــة اإليرانيــة ،التــي
تحمــل مــا تقــدر قيمتــه بنحــو  130مليــون دوالر مــن النفــط الخــام اإليرانــي.
صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة الســفينة “املمتلــكات املحجوبــة” يف  30أغســطس  /آب،
[ ،"Israel involved in US-led naval mission in Strait of Hormuz — foreign minister" [[13صحيفة تايمز أوف إسرائيل 6 ،أغسطس  /آب
/https://www.timesofisrael.com/israel-involved-in-us-led-naval-mission-in-strait-of-hormuz-foreign-minister،2019

[ ،"Joyce Karam، "Bahrain becomes first Gulf country to join US-led maritime coalition [[13ذا ناشــيونال 19 ،أغســطس  /آب
https://www.thenational.ae/world/mena/bahrain-becomes-first-gulf-countryto-join-us-led-maritime،2019
.Alliance-1.900203
[ ،"Australia joins US-led maritime security mission in Gulf" [[13ديــي ســتار 21 ،أغســطس  /آب http://www.dailystar.com. ،2019
.lb/News/Middle-East/2019/Aug-21/490058-australia-joins-us-led-mission-to-protect-hormuz-shipping.ashx
[ ،"Lesley Wroughton، "U.S. will aggressively enforce sanctions over Iran tanker: State Department official: [[14رويــرز،
 23أغســطس  /آب https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-tanker-usa/u-s-will-aggressively-enforce- ،2019
sanctions-over-iran-tanker-state-department-official-idUSKCN1VC2MC
[ Iran oil tanker: Gibraltar orders release of Grace 1"،BBC، 15" [[14أغســطس  /آبhttps://www.bbc.com/news/uk- ،2019 ،
49362182
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قائلــة إن أي شــخص يقــدم الدعــم للســفينة يواجــه خطــر التعــرض للعقوبــة [[14[.يف نفس
اليــوم ،قــام وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو بتغريــد تلــك املعلومــات املوثوقــة
التــي تشــير إلــى أن أدريــان داريــا  1كانــت متوجهــة إلــى طرطــوس ،ســوريا [[14[.وبتاريــخ 3
ســبتمبر  /أيلــول ،أغلقــت الناقلــة مســتجيباتها يف البحــر املتوســط ،غــرب ســوريا ،ولــم
[[[14
يمكــن اكتشــافها ،كمــا أظهــرت بيانــات التتبــع.
وأشــعل االســتيالء ىلع الناقلــة شــرارة أزمــة دبلوماســية بيــن بريطانيــا وإيــران ،تفاقمــت
بعــد اســتيالء إيــران ىلع ناقلــة نفــط ترفــع العلــم البريطانــي وتعــرف باســم ســتينا إمبيرو
قبــال الســواحل اإليرانيــة بتاريــخ  19يوليــو  /تمــوز .وتدعــي الســلطات اإليرانيــة أن االســتيالء
ىلع الناقلــة البريطانيــة كان نتيجــة انتهــاكات بحريــة ،إال أن وزيــر الدفــاع اإليرانــي الجنــرال
أميــر حاتــم قــال أن عمليــة االســتيالء كانــت ردًا ىلع االســتيالء ىلع أدريــان داريــا  [[14[.1وال
تــزال الناقلــة البريطانيــة ســتينا إمبيــرو رهــن االحتجــاز اإليرانــي حتــى كتابــة هــذه الســطور،
حيــث أخبــر ظريــف املراســلين يف نهايــة أغســطس  /آب أن إيــران تســرع مــن اإلجــراءات
القانونيــة ضــد الســفينة البريطانيــة.

السويد تبدأ مبادرة لتحريك عملية السالم
بــدأت وزيــرة الخارجيــة الســويدية مارجــوت والســتروم رحلــة إلــى الشــرق األوســط بتاريــخ
 1ســبتمبر  /أيلــول ،تهــدف إلعــادة إطــاق محادثــات الســام بيــن الحكومــة اليمنيــة
املعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن ،والتقــت كبيــرة الدبلوماســيين الســويديين بوزيــر
الخارجيــة األردنــي أيمــن الصفــدي يف عمــان قبــل أن تتوجــه إلــى العاصمــة الســعودية
الريــاض ،حيــث أجــرت محادثــات مــع رئيــس الــوزراء اليمنــي معيــن عبــد امللــك ومســؤولين
يمنييــن آخريــن [[14[.وبتاريــخ  2ســبتمبر  /أيلــول ،التقــت والســتروم بمســؤولين مــن الحوثيين
يف ُعمــان ،وفقــا لوكالــة أسوشــييتد بــرس [[14[.وتخطــط وولســتروم أيضــا لزيــارة اإلمــارات
وااللتقــاء بمســؤولي األمــم املتحــدة خــال رحلتهــا.
كانــت الســويد قــد اســتضافت الجولــة األخيــرة مــن محادثــات الســام املباشــرة بيــن
الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثييــن يف ديســمبر  /كانــون األول  ،2018والتــي أســفرت
عــن توقيــع اتفاقيــة ســتوكهولم ،ولــو أن بنــود الصفقــة لــم يتــم تطبيقهــا حتــى اآلن ،بعد
ثمانيــة أشــهر مــن توقيعهــا .ووصفــت وزيــرة الخارجيــة الســويدية االتفــاق بأنــه “هــش”
[[[14
وأكــدت أن الســويد تعتقــد أن “محاولــة ضمــان تنفيــذ هــذا االتفــاق هــي مســؤوليتنا”.
[ ،"Treasury Targets Oil Tanker Adrian Darya 1 and its Captain" [[14وزارة الخزانــة األمريكيــة 30 ،أغســطس  /آب https://home. ،2019
.trenewsasury.gov//press-releases/sm765
[ [[14وزير الخارجية األمرييك مايك بومبو ،تويرت 30 ،أغسطس  /آب .https://twitter.com/SecPompeo/status/1167576352473702401 ،2019

[ ،"Iranian tanker Adrian Darya 1 goes dark off Syria" [[14رويــرز 3 ،ســبتمرب  /أي ـلـول https://uk.reuters.com/article/uk- ،2019
.mideast-iran-tanker/iranian-tanker-adrian-darya-1-goes -dark-off-syria-idUKKCN1VO0XL
[ ،"UK-flagged oil tanker seizure; Iran's will to respond to threats: Defense Minister" [[14إيرنــا 24 ،يوليــو  /تمــوز https:// ،2019
.en.irna.ir/news/83406347/UK-flagged-oil-tanker-seizure-Iran-s-will-to-respond-to-threats
[ ،"Ahmed al-Haj & Samy Magdy، "Saudi-led airstrikes kill at least 100 in rebel-run prison [[14أسوشــييتد برس 2 ،ســبتمرب  /أيلول
.https://www.apnews.com/319bfc3b5dbf4c7daa13273a692e7aaf ،2019

[ Saudi-led airstrikes on Yemen rebel-run prison kill more than 100"،Los Angeles Times، 2" [[14ســبتمرب  /أي ـلـول https:// ،2019
www.latimes.com/world-nation/story/2019-09-02/saudi-led-airstrikes-on-yemen-rebel-run-prison-kill-more-than-100
[ ،"Ahmed al-Haj & Jan M. Olsen، "Sweden’s FM to tour Mideast to relaunch Yemen talks [[14أسوشييتد برس 30 ،أغسطس  /آب
.https://www.apnews.com/c0135a03e4b6492bbf43378477dd8841 ،2019
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سفيرة االتحاد األوروبي يف اليمن تتولى منصبا جديدا
انتهــت يــوم  31أغســطس  /آب واليــة رئيســة بعثــة االتحــاد األوروبــي إلــى اليمــن أنطونيــا
كالفــو بويرتــا ،التــي تولــت املنصــب منــذ أكتوبــر  [[14[.2016وكانــت البعثــات الدبلوماســية
والســفارات يف صنعــاء قــد أغلقــت أبوابهــا بعــد ســيطرة قــوات الحوثييــن ىلع العاصمــة،
حيــث أنشــأ وفــد االتحــاد األوروبــي إلــى اليمــن مقــرًا لــه يف العاصمــة األردنيــة عمــان تحــت
قيــادة كالفــو بيورتــا ،ملــا كان الوفــد يبحــث عــن وجهــة محايــدة .نقلــت العديــد مــن الدول،
بمــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة وبريطانيــا ،بعثاتهــا اليمنيــة إلــى الريــاض ،عاصمــة تحالــف
الحــرب يف الســعودية وقاعــدة الرئيــس اليمنــي الــذي يحظــى بدعمهــا .يف أغســطس
 /آب  ،2017كانــت كالفــو بويرتــا ،أول ســفير غربــي يــزور صنعــاء أثنــاء النــزاع ،ومــن املقــرر
توليهــا قيــادة بعثــة االتحــاد األوروبــي إلــى كوســتاريكا ،وســيخلفها هانــز جروندبيــرغ ،الــذي
[[[15
تــرأس قســم الخليــج ســابقًا يف وزارة الخارجيــة الســويدية.

[ EUinYemen [[14عىل تويرت 31 ،أغسطس  /آب .https://twitter.com/EUinYemen/status/1167759320718725121 ،2019

[ ،"High Representative Federica Mogherini announces senior nominations" [[15نــادي الصحافــة بربوكســل أوروبــا 9 ،يوليــو /
https://www.pressclub.be/press-releases/high-representative-federica-mogherini-announces-senior،2019
تمــوز
./nomination-2
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شــكر وتقدير
أعــد هــذا التقريــر (حســب الترتيــب األبجــدي) :أنتوني بيســويل ،حمزة الحمادي،
ريان بايلي ،سبنســر أوســبرغ ،ســوزان ســيفريد ،علي عبد الله ،غريغوري
جونســن ،فــارع المســلمي ،ماجــد المذحجــي ،هانا باتشــيت ،هولي توفام،
وليــد الحريري

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.
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