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الدبلوماسية تغرق
في ميناء الحديدة

تقريـر اليمـن – "اليمـن فـي األمـم المتحـدة" سـابق ًا – هـو نشـرة
شـهرية يصدرهـا مركـز صنعـاء للدراسـات االسـتراتيجية.
منـذ إطالقهـا فـي يونيـو  /حزيـران  ،2016تهـدف النشـرة
إلـى تحديـد وتقييـم التطـورات الدبلوماسـية واالقتصاديـة
والسياسـية والعسـكرية واألمنيـة واإلنسـانية والحقوقيـة
فـي اليمـن.
إلعـداد "تقريـر اليمـن" يقـوم باحثـو مركـز صنعـاء فـي مختلـف
أنحـاء اليمـن وحـول العالم بجمـع المعلومـات واألبحاث وعقد
اجتماعـات خاصـة مـع الجهـات المعنيـة المحليـة واإلقليميـة
والدوليـة لتحليـل التطـورات المحليـة والدوليـة الخاصـة
باليمـن.
هـذه السلسـلة الشـهرية مصممـة لتزويـد القـراء برؤيـة
سـياقية شـاملة حـول أهـم القضايـا الجاريـة فـي البلـد.

صورة الغالف :يُعتقد أن مسجد المحضار في تريم بمحافظة حضرموت ،قد
بنـي فـي القـرن الخامـس مـن قبل الحاكـم ،عمـر المحضار بن عبـد الرحمن
السـقاف .المدينـة المحيطـة بـه (تريـم) هي مركـز تاريخي للعلوم اإلسلامية.
يظهـر مسـجد المحضار علـى الورقة النقديـة فئة 500ريـال ،كمعلم تاريخي/
دينـي فريـد في اليمـن .تصوير :نايف محمد النجـم.3/2/2019 ،

مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجة
هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج المعرفي ،مع تركيز خاص على اليمن واإلقليم
المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز ،المتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية ،التطورات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية واألمنية ،بهدف التأثير على السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
جميــع الحقــوق محفوظــة © مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية 2018
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املزارعون يحصدون البطاطس يف نهاية املوسم يف منطقة الوادي ،بمحافظة مأرب ،يف  17فبراير  // 2019صورة لـ علي
عويضة

افتتاحية مركز صنعاء
اإلغاثة كاعتذار
مــن بيــن الــدول األربعيــن واملنظمــات الدوليــة التــي تعهــدت بتقديــم أمــوال يف اجتمــاع
رفيــع املســتوى إلعــان التبرعــات ملواجهــة األزمــة اإلنســانية باليمــن الــذي عقــد الشــهر
املاضــي ،كانــت الســعودية واإلمــارات أكبــر املانحيــن ،وقــد التزمتــا بأكثــر مــن نصــف املبلــغ
اإلجمالــي البالــغ  2.62مليــار دوالر .تتحمــل هاتــان الدولتــان ،بالنظــر إلــى طريقــة تدخلهمــا
العســكري يف اليمــن منــذ عــام  ،2015املســؤولية األساســية والشــراكة عــن خلــق وإدامــة
األزمــة اإلنســانية يف البــاد .أمــا املانــح األكبــر الثانــي فقــد كان بريطانيــا ،والتــي تقــدم إلــى
جانــب الواليــات املتحــدة دعمــا سياســيًا وعســكريًا حاســمًا للتحالــف العســكري الــذي تقــوده
الســعودية ،كمــا اســتخدمت مقعدهــا الدائــم يف مجلــس األمــن لتقويــض محــاوالت مســاءلة
أطــراف النــزاع عــن جرائــم الحــرب.
باســتثناءات ال تتجــاوز أصابــع اليــد ،كانــت معظــم الــدول املانحــة يف حــدث إعــان التبرعــات
– ســواء مــن خــال دعمهــا الدبلوماســي أو مبيعاتهــا مــن األســلحة أو مــن خــال صمتهــا –
متواطئــة يف الحــرب الدائــرة يف اليمــن والفظائــع التــي أحدثتهــا هــذه الحــرب .يف العــام
 ،2016هــددت الســعودية أيضــا بســحب مئــات مالييــن الــدوالرات مــن أمــوال مســاعدات األمــم
املتحــدة ،يف عمليــة ابتــزاز ناجحــة لألميــن العــام لألمــم املتحــدة حينهــا بــان كــي مــون،
ممــا أجبــر األخيــر ىلع إزالــة اململكــة مــن تقريــر لألمــم املتحــدة نــص ىلع تورطهــا بقتــل
األطفــال يف اليمــن.
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يف ضــوء ذلــك ،ال يمكــن اعتبــار معظــم الحكومــات التــي تعهــدت بتمويــل الجهــود اإلنســانية
لألمــم املتحــدة يف اليمــن الشــهر املاضــي جهــات خير ّيــة تســتند أفعالهــا إلــى قناعــة
أخالقيــة .بــدالً مــن ذلــك ،أصبحــت املســاعدات اإلنســانية – إلــى جانــب األســلحة والعقوبــات
واملنــاورات الدبلوماســية – جــزءًا ال يتجــزأ مــن األدوات التــي توظفهــا الــدول املنخرطــة يف
النــزاع حينمــا يلــزم ذلــك .وأيــا تكــن األســباب ،فــإن جهــود اإلغاثــة يف اليمــن هــي محاولــة
لحفــظ مــاء وجــه أولئــك الذيــن ســاعدوا يف تيســير ،وكثي ـرًا مــا اســتفادوا مــن ،أكبــر معانــاة
إنســانية يف العصــر الحديــث ،بالنســبة لهــم يمثــل تقديــم املســاعدات اعتــذارًا عــن عــدم
اتخاذهــم إجــراءات حقيقيــة لوقــف هــذه الفظاعــة املســتمرة.
لطاملــا جــادل مســؤولون أمريكيــون وبريطانيــون يف كثيــر مــن األحيــان أن دعمهــم للتحالــف
العســكري الــذي تقــوده الســعودية قــد ســاعد بالفعــل يف الحــد مــن خســائر الحــرب يف
صفــوف املدنييــن .والحجــة هــي أنــه عبــر دعمهمــا الدبلوماســي ،حافظــت الواليــات املتحــدة
وبريطانيــا ىلع نافــذة إلــى ص ّنــاع القــرار الســعوديين واإلماراتييــن اســتطاعت عبرهــا التأثيــر
عليهــم ،وأنــه مــن خــال توفيــر أشــياء مثــل األســلحة املوجهــة بدقــة ،تمكنــت طائــرات
التحالــف مــن تمييــز األهــداف ىلع األرض وإصابتهــا بوضــوح .لكــن يف الواقــع فــإن الدعــم
الدبلوماســي الثابــت للريــاض وأبــو ظبــي أدى ببســاطة إلــى تطبيــع ســلوك التحالــف املتهــور،
وبــدالً مــن منــع وقــوع إصابــات بيــن املدنييــن ،فــإن اســتمرار توفيــر األســلحة املتقدمــة ّ
مكــن
التحالــف مــن ارتــكاب جرائــم حــرب موجهــة بدقــة.
لقــد دأبــت وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة العاملــة يف اليمــن
منــذ ســنوات ىلع دعــوة املجتمــع الدولــي – وال ســيما الواليــات املتحــدة وبريطانيــا ومجلــس
األمــن – إلــى إدانــة دول التحالــف ومحاســبتها ىلع أخطائهــا .لكــن هــذا يطــرح ســؤاالً مهمــا:
هــل تلتــزم هــذه املنظمــات العاملــة يف املجــال اإلنســاني باليمــن بمبــادئ أســمى مــن
مبــادئ الحكومــات التــي تنتقدهــا؟.
إن تمويــل املســاعدات الــذي تــم جمعــه الشــهر املاضــي يف اجتمــاع رفيــع املســتوى إلعــان
التبرعــات ملواجهــة األزمــة اإلنســانية باليمــن هــو ،بالطبــع ،نصــف املعادلــة فقــط ،أمــا
النصــف اآلخــر فهــو إجابــة الســؤال :مــا مصيــر هــذه األمــوال الذاهبــة إلــى اليمــن؟ وهــو أمــر
آخــذ بالتفاقــم مــع اســتمرار النــزاع.
إن عمــال اإلغاثــة األجانــب واملحلييــن ،يقدمــون بشــكل منتظــم تضحيــات شــخصية هائلــة
أثنــاء عملهــم ىلع تخفيــف معانــاة اليمنييــن ،ويف بعــض األحيــان كلفهــم ذلــك حياتهــم،
ومــع ذلــك ،يف محادثــات خاصــة مــع موظفيــن مــن وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات
املحليــة والدوليــة العاملــة يف اليمــن ،قــال عمــال اإلغاثــة ملركــز صنعــاء بأنهــم ومنظماتهــم
يدركــون منــذ زمــن طويــل أن جماعــة الحوثييــن املســلحة تتالعــب بـــ /وتســيء اســتخدام
ومنســقة مــن
الجهــود اإلنســانية ىلع أوســع نطــاق ،وقــد شــمل ذلــك توجيهــات مد ّبــرة
ّ
قيــادة الحوثييــن املركزيــة ،فض ـ ً
ا عــن االنتفــاع االنتهــازي مــن قبــل القــوات املحليــة.
تشــمل هــذه االنتهــاكات ســرقة املســاعدات وابتــزاز عامليهــا بشــكل مباشــر وواســع النطــاق؛
وتحويــل شــحنات املســاعدات إلــى مســتفيدين مرتبطيــن بالحوثييــن؛ والتالعــب بحركــة
وعمليــات منظمــات اإلغاثــة؛ وإجبــار تلــك املنظمــات ىلع توظيــف مواليــن للحوثييــن؛ ورفــض
منــح التأشــيرات وتصاريــح الســفر لعمــال اإلغاثــة عقابــا ىلع تجــاوزات مفترضــة؛ ومضايقــة
وتهديــد وســجن عمــال اإلغاثــة ،باإلضافــة إلــى انتهــاكات عديــدة أخــرى.
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يف مواجهــة التدخــل املتصاعــد يف شــؤون موظفيهــا وعملياتهــا ،ظلــت منظمــات اإلغاثــة
صامتــة حتــى وقــت قريــب ،وكانــت حجتهــا أن مــن شــأن مواجهــة قــوات الحوثييــن يف
العلــن ســيجعلها تنتقــم منهــا وتخاطــر بحرمــان هــذه املنظمــات مــن الوصــول إلــى الســكان
الضعفــاء ،إال أن هــذا الصمــت أدى إلــى تطبيــع وتســهيل ضمنــي لســلوك قــوات الحوثييــن ،وقد
كشــفت عــن ذلــك تحقيقــات أخيــرة أجرتهــا وســائل إعــام دوليــة – وال ســيما وكالة أسوشــيتد
بــرس – ممــا أجبــر برنامــج األغذيــة العاملــي أن يديــن علنــا إســاءة اســتخدام الحوثييــن لجهــود
اإلغاثــة .وقــد أدى هــذا كلــه إلــى تعريــض العمليــات التشــغيلية للبرنامــج يف أجــزاء كثيــرة
مــن اليمــن إلــى الخطــر ،ولكنــه نجــح أيضــا يف كســر الصمــت.
بــدون املســاعدات اإلنســانية الدوليــة ،مــن الواضــح أن األزمــة اإلنســانية يف اليمــن ســتكون
أكثــر خطــورة ،ومــن الواضــح أيضــا أن إخفــاق منظمــات اإلغاثــة يف محاســبة قــوات الحوثييــن
ســمح لهــذا الطــرف املحــارب ،مــن عــدة نــواح ،بالتحكــم بالجهــد اإلنســاني يف املناطــق
التــي يســيطر عليهــا بمــا يخــدم مصالحــه الخاصــة ،وىلع الصعيــد الدولــي ،أدى التشــديد
ىلع اإلغاثــة إلــى تشــويه نظــرة الــرأي العــام للنــزاع ،إذ ســمح ألعضــاء املجتمــع الدولــي
بالتنصــل مــن مســؤوليتهم باتخــاذ خطــوات ملموســة لوقــف الحــرب.
حينمــا تظهــر إرادة سياســية كافيــة يف العواصــم الغربيــة ،وتتــم ممارســة ضغــط دبلوماســي
كاف ىلع األطــراف املتحاربــة ،ســينتهي هــذا النــزاع وسيتســ ّنى بســرعة مواجهــة
دولــي ٍ
التهديــد املباشــر للمجاعــة الجماعيــة يف اليمــن ،وحتــى ذلــك الجيــن  ،فلــن يكفــي أي قــدر
مــن اإلغاثــة لوقــف الكارثــة اإلنســانية املتفاقمــة.
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الدبلوماسية تغرق في ميناء الحديدة
ﺗﻨﻔﻴﺬ اتفاق ستوكهولم يتأخر
الجهــود املبذولــة لتنفيــذ اتفــاق ســتوكهولم – الــذي تــم التوصــل إليــه بيــن الحكومــة اليمنية
املعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن املســلحة يف محادثــات الســام التــي رعتهــا األمــم
املتحــدة يف ديســمبر/كانون الثانــي  – 2018بقيــت تواجــه تحديــات يف فبرايــر  /شــباط.
أثنــاء املفاوضــات التــي جــرت يف الحديــدة الشــهر املاضــي ،اتفــق الطرفــان املتحاربــان ىلع
مقاربــة تدريجيــة إلعــادة نشــر القــوات بعيــدًا عــن املينــاء واملدينــة ،وقــد تأخــر التنفيــذ
بســبب خالفــات متعلقــة بتركيبــة القــوات املحليــة التــي ســتتولى إقــرار األمــن ،وقــد اتخــذ
الطرفــان مواقــف متع ّنتــة يف ســعيهما لضمــان الســيطرة ىلع هــذه القــوات ،ولــم يظهــر أي
مــن الطرفيــن اســتعداده لتقديــم تنــازالت.
فيمــا يتعلــق بالجوانــب األخــرى مــن اتفــاق ســتوكهولم ،اســتمرت املفاوضــات بشــأن تبــادل
الســجناء دون إحــراز تقــدم ملمــوس ،يف حيــن لــم تطــرأ أيــة تطــورات فيمــا يتعلــق بمدينــة
تعــز .يف غضــون ذلــك ،حدثــت انتهــاكات منتظمــة لوقــف إطــاق النــار يف مدينــة ومحافظة
الحديــدة خــال شــهر فبرايــر  /شــباط املنصــرم ،وكان أحــد التطــورات اإليجابيــة اتفــاق
الطرفيــن ىلع الســماح لألمــم املتحــدة بالوصــول إلــى مرفــق مطاحــن البحــر األحمــر يف
الحديــدة ألول مــرة منــذ ســتة أشــهر.

لجنة تنسيق إعادة االنتشار توافق ىلع مقاربة تدريجية التفاقية الحديدة
اجتمعــت لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار للمــرة الثالثــة خــال يومــي  4-5فبرايــر  /شــباط،
وكان قــد تــم إنشــاء اللجنــة لدعــم وتســهيل تنفيــذ اتفــاق الحديــدة ،وهــو واحــد مــن ثالثــة
اتفاقــات تــم التوصــل إليهــا يف الســويد .واســتأجرت األمــم املتحــدة قاربــا ،وأرســته يف البحــر
األحمــر ،لتوفيــر مــكان محايــد لالجتمــاع .وذلــك بعــد أن عطــل مفاوضــو الحوثييــن اجتماعــا 
أراض تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنية.
ســابقًا يف  8يناير/كانــون الثانــي لرفضهــم عقــده يف ٍ
وقالــت األمــم املتحــدة أن اجتمــاع فبرايــر  /شــباط جعــل األطــراف "أقــرب إلــى املوافقــة
ىلع طرائــق إعــادة االنتشــار للمرحلــة األولــى ممــا قبــل ســتة أســابيع" ،إال أنهــا أشــارت إلــى
التعقيــدات التــي ينطــوي عليهــا "فصــل القــوى املتواجــدة ىلع مقربــة مــن بعضهــا البعض"،
وكان هــذا آخــر اجتمــاع عقــده باتريــك كاميــرت ،الــذي تــم اإلعــان عــن رحيلــه كرئيــس لّلجنــة
يف ينايــر.
يف مقابلــة مــع وســائل اإلعــام الهولنديــة يف فبرايــر  /شــباط ،قــال كاميــرت إن اتفــاق
ســتوكهولم ،رغــم أنــه مــا زال إنجــازًا دبلوماســيًا" ،فــإن أقــل مــا يمكــن أن يقــال عنــه أنــه
غامــض" ،وأشــار كاميــرت إلــى أن االتفــاق "يقلــل مــن تقديــر حجــم عــدم الثقــة والكــره
العميقيــن واملتبادليــن" بيــن األطــراف املتحاربــة .وتــم اســتبدال كاميــرت بالفريــق مايــكل
لوليســغارد ،الــذي تولــى مهامــه يف  5فبرايــر  /شــباط.
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قــام لوليســغارد بتيســير املناقشــات يف االجتمــاع الرابــع للجنــة ،الــذي ُعقــد يومــي  16و 17
فبرايــر  /شــباط يف مدينــة الحديــدة ،وبحســب األمــم املتحــدة فقــد أســفر االجتمــاع عــن
"اتفــاق حــول املرحلــة األولــى مــن إعــادة االنتشــار املتبــادل" .كمــا اتفــق الطرفــان ،مبدئيــا،
ىلع املرحلــة الثانيــة مــن إعــادة االنتشــار املتبــادل" ،يف انتظــار إجــراء مشــاورات إضافيــة
مــع قيــادة كل منهمــا" ،وفقــا لبيــان األمــم املتحــدة ،وقــال املبعــوث األممــي الخــاص مارتــن
غريفيــث لـ"العربيــة" أن املرحلــة األولــى مــن اتفاقيــة الحديــدة اســتلزمت إعــادة نشــر قــوات
الحوثييــن مــن موانــئ رأس عيســى والصليــف والحديــدة ،وأن الطرفيــن أعــادوا االنتشــار بعيـدًا
عــن الطريــق املــؤدي إلــى مطاحــن البحــر األحمــر للســماح بالوصــول إلــى منشــأة تخزيــن
الحبــوب .وقــال غريفيــث أن املرحلــة الثانيــة ســتؤدي إلــى نــزع الســاح عــن الحديــدة وعــودة
الحيــاة املدنيــة إلــى املدينــة.

اختالف تأويالت "األمن املحلي" يضع نهاية مسدودة لتنفيذ االتفاق
ىلع الرغــم مــن التقاريــر التــي تفيــد بانســحاب قــوات الحوثييــن مــن موانــئ الصليــف ورأس
عيســى يف  25فبرايــر  /شــباط ،إال أنــه لــم يحــدث أي انســحاب بحلــول نهايــة الشــهر ،وقــد
ـواح غامضــة يف نــص اتفــاق الحديــدة لتأخيــر تنفيــذه .ويدعــو االتفــاق  
اســتمر اســتغالل نـ ٍ
إلــى إعــادة نشــر القــوات بعيــدًا عــن املدينــة وموانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى،
وبعــد ذلــك يصبــح أمــن املدينــة واملوانــئ "مســؤولية قــوات األمــن املحليــة وفقــا للقانــون
اليمنــي".
العديــد مــن املصــادر الدبلوماســية الدوليــة ،ومصــادر يف اليمــن ّ
مطلعــة ىلع اجتماعــات
اللجنــة ،شــرحت ملركــز صنعــاء الديناميكيــات التــي تجلــت عــن اتفــاق الحديــدة يف فبرايــر /
شــباط ،ومــن بيــن هــذه العوامــل ،كانــت مقاييــس االنســحاب وتكويــن قــوات األمــن املحليــة
مــن أبــرز نقــاط الخــاف أثنــاء املناقشــات املتعلقــة بتنفيــذ االتفــاق ،أمــا القــوى التــي
ناقشــتها اللجنــة فهــي ســلطات املوانــئ ،وخفــر الســواحل ،والحراســة األمنيــة ملؤسســات
الدولــة.
وقــال خالــد اليمانــي ،وزيــر الخارجيــة يف الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا ،إن موقــف
الحكومــة هــو ضــرورة تســليم األمــن للقــوات املحليــة التــي كانــت قائمــة قبــل ســيطرة حركــة
الحوثييــن املســلحة ىلع مؤسســات الدولــة عــام  ،2014وتــرى الحكومــة أن إعــادة نشــر قواتهــا
بعيــدًا عــن الحديــدة ودون ضمــان الســلطة ىلع قــوات األمــن املحليــة ســ ُتفقدها فرصــة
الســيطرة ىلع املدينــة.
يف نفــس الوقــت ،ســعى املفاوضــون الحوثيــون إلــى تســليم الســيطرة إلــى الســلطات
املحليــة الحاليــة ،والتــي تشــمل موظفيــن معينيــن مــن قبــل ســلطات الحوثييــن ،وبعــد
ســيطرتها ىلع العاصمــة صنعــاء عــام  ،2014شــكلت جماعــة الحوثييــن املســلحة لجنــة
ثوريــة عليــا ،ويف وقــت الحــق مجلســا سياســيًا أىلع ،ليكــون بمثابــة الســلطة املؤقتــة يف
اليمــن ،والتــي تشــمل بعــض مهامهــا تعييــن املوظفيــن األمنييــن .وإضافــة إلــى ذلــك ،عطــل
املجلــس طيلــة حكمــه قواعــد ولوائــح األمــن والخدمــة املدنيــة ىلع مســتوى املحافظــة
فيمــا يتعلــق بتعييــن املوظفيــن ،وبالنســبة للمفاوضيــن الحوثييــن فيــرون أنــه بموجــب
القانــون اليمنــي يحــق للموظفيــن الذيــن عينهــم املجلــس يف الســلطات املحليــة بالحديــدة
االحتفــاظ بمناصبهــم بعــد اتفــاق الحديــدة.
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ويــرد مفاوضــو الحكومــة اليمنيــة بــأن القانــون اليمنــي ال ينطبــق ىلع جماعــة الحوثييــن
املســلحة ،التــي تعتبرهــا الحكومــة جماعــة متمــردة ،وكانــت الحكومــة اليمنيــة قــد أشــارت
يف وقــت ســابق إلــى أن القائــد الحالــي لخفــر الســواحل هــو أيضــا قائــد حوثــي لــم يســبق
لــه أن خــدم يف خفــر الســواحل مــن قبــل.
وقــال مســؤول باألمــم املتحــدة إنــه إلــى حيــن التوصــل إلــى إيجــاد حــل لتكويــن قــوات األمــن
يف الحديــدة ،لــن يحصــل أي تقــدم يف أي جــزء مــن اتفــاق ســتوكهولم.
يف هــذه األثنــاء ،اســتمرت املناوشــات املســلحة املنتظمــة يف مدينــة الحديــدة طــوال
الشــهر املاضــي ،مــع تعزيــز كل جانــب لنقاطــه وتدعيــم دفاعاتــه .كمــا اســتمرت األعمــال
العدائيــة يف مناطــق جنــوب املحافظــة ،والتــي تقــع أيضــا يف منطقــة وقــف إطــاق النــار
املتفــق عليهــا نهايــة عــام .2018

ضمان الوصول إلى مخازن الحبوب يف مطاحن البحر األحمر
خــال شــهر فبرايــر  /شــباط ،دعــت الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن ومســؤولون يف األمــم
املتحــدة األطــراف املتحاربــة مــرارًا وتكــرارًا إلــى الســماح بالوصــول إلــى مطاحــن البحــر األحمــر
بالحديــدة .ويقــوم املرفــق بتخزيــن مــا يكفــي مــن الحبــوب إلطعــام  3.7مليــون شــخص ملــدة
شــهر ،وقــد حــذرت األمــم املتحــدة ســابقًا مــن خطــر تعفنــه.
تمكنــت األمــم املتحــدة مــن الوصــول إلــى املطاحــن يف  26فبرايــر  /شــباط للمــرة األولــى
منــذ ســتة أشــهر ،يف خطــوة وصفهــا األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــس بأنها
عالمــة تقــدم ،وفيمــا أفــاد عمــال اإلغاثــة التابعــون لألمــم املتحــدة أن هنــاك بعــض عالمــات
ـوس يف املخــازن ،لــم تكــن هنــاك أي أضــرار يف املخــازن بســبب امليــاه ،لكــن مســؤوالً
التسـ ّ
آخــر مــن األمــم املتحــدة ذكــر بشــكل غيــر علنــي أن الســماح لألمــم املتحــدة بالوصــول إلــى
املطاحــن لــم يتطلــب مــن األطــراف املتحاربــة التراجــع أو التنــازل عــن أي شــيء يذكــر ،ويف
األثنــاء ،يتطلــب إخــراج الحبــوب مــن املطاحــن حوالــي  1500شــاحنة ،بالنســبة لــكل عمليــة
توصيــل ،يتعيــن ىلع قــوات الحوثييــن فتــح طريــق ملغومــة؛ وقــد أوضــح املســؤول أن مــن
غيــر املرجــح أن تبقــي قــوات الحوثييــن الطريــق مفتوحــا ألن هــذا سيفســح املجــال أمــام
دخــول القــوات املناوئــة.

ال اتفاق ىلع تبادل السجناء/األسرى
تضمــن اتفــاق ســتوكهولم أيضــا صفقــة لتبــادل السجناء/األســرى ،وبينمــا كان مــن املتصــور
يف البدايــة إتمــام عمليــة التبــادل يف وقــت مبكــر مــن شــهر كانــون الثانــي /ينايــر ،إال أن
الصفقــة واجهــت تحديــات اســتمرت خــال شــهر فبرايــر  /شــباط ،وعقــدت اللجنــة اإلشــرافية
لتنفيــذ التبــادل ،برئاســة مشــتركة بيــن مكتــب املبعــوث الخــاص لألميــن العــام لليمــن
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،اجتماعهــا الثانــي يف الفتــرة مــن  5إلــى  8فبرايــر  /شــباط
بالعاصمــة األردنيــة عمــان ،وقــد فشــل ممثلــو الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا وممثلــو
حركــة الحوثييــن املســلحة يف وضــع اللمســات األخيــرة ىلع قوائــم الســجناء واألســرى الذيــن
ســيتم إطــاق ســراحهم ،وأخبــر رئيــس وفــد الحوثييــن للمحادثــات عبــد القــادر مرتضــى
وكالــة رويتــرز أن الحكومــة اليمنيــة لــم تصــرح ســوى عــن ِعشــر الســجناء الحوثييــن البالــغ
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عددهــم  7,500واملحتجزيــن يف الســعودية واإلمــارات .وقــال مســؤول حوثــي أن ممثليهــم
اعترفــوا فقــط بوجــود  3,600مــن أصــل  9,500اســم محتجــز قدمتهــم الحكومــة اليمنيــة.
يف الوقــت نفســه ،إلــى جانــب محادثــات تبــادل الســجناء واألســرى ،عقــدت لجنــة فرعيــة
معنيــة بجثــث املوتــى والبقايــا البشــرية اجتماعهــا األول ،ووافقــت ىلع خطــة عمــل
مشــتركة وجــدول زمنــي لتبــادل الجثــث ،وقــد اتفــق ممثلــو الحكومــة اليمنيــة وممثلــو
جماعــة الحوثييــن ىلع إطــاق  1,000جثــة مــن كل جانــب ىلع ثــاث مراحــل ،بــدءًا مــن
إطــاق الجثــث مــن املشــارح ،حســبما أفــادت وكالــة أسوشــييتد بــرس.

ال تقدم فيما يتعلق بتعز
لــم يتــم اإلبــاغ عــن أي تقــدم يف فبرايــر  /شــباط حــول بيــان التفاهــم بشــأن تعــز ،والــذي
شــكل الجانــب الثالــث مــن اتفــاق ســتوكهولم إلــى جانــب تبــادل الســجناء واتفــاق الحديــدة،
كانــت مدينــة تعــز مــن الخطــوط األماميــة األكثــر نشــاطًا يف النــزاع ،حيــث فرضــت قــوات
الحوثييــن حصــارًا ىلع أجــزاء كبيــرة مــن املدينــة منــذ بــدء الصــراع (انظــر أدنــاه "التركيــز
ىلع تعــز") .ويف إحاطــة إلــى مجلــس األمــن ،قــال املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن
غريفيــث إن األطــراف املتحاربــة أعــادت تأكيــد التزامهــا بالبيــان ،وتعهــد بـ"تركيــز كل جهودنــا
ىلع خطــوات مجديــة إلحــداث فــرق يف تعــز".
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التطورات الدبلوماسية الدولية
اجتماع رفيع املستوى إلعالن التبرعات ملواجهة األزمة اإلنسانية
باليمن
اجتماع رفيع املستوى إلعالن التبرعات ملواجهة األزمة اإلنسانية باليمن
يجمع مبلغ  2.62مليار دوالر
تعهــد املانحــون الدوليــون بتقديــم  2.62مليــار دوالر يف اجتمــاع رفيــع املســتوى إلعــان
التبرعــات ملواجهــة األزمــة اإلنســانية باليمــن عقــد يف  26فبرايــر  /شــباط بجنيــف ،كانــت
هــذه هــي الســنة الثالثــة التــي تنظــم فيهــا سويســرا والســويد واألمــم املتحــدة هــذا
الحــدث ،وبلغــت األمــوال املتعهــد بهــا رقمــا أىلع مــن عــام  ،2018عندمــا وعــد املانحــون
بتقديــم مبلــغ  2.01مليــار دوالر لتمويــل االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن ،ومــع ذلــك ،قــال
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أن خطــة األمــم املتحــدة لالســتجابة اإلنســانية لعــام 2019
ســتحتاج إلــى  4.2مليــار دوالر للوصــول إلــى  21.4مليــون شــخص بحاجــة للمســاعدة والحمايــة.
مــن بيــن البلــدان واملنظمــات األربعيــن املانحــة ،جــاءت أىلع املســاهمات مــن الســعودية
واإلمــارات ،اللتيــن تعهــدت كل منهمــا بتقديــم  750مليــون دوالر ،تليهمــا بريطانيــا التــي
تعهــدت بالتبــرع بمبلــغ  261.44مليــون دوالر .كمــا تضمنــت املناقشــات التــي دارت يف هــذا
الحــدث طــرق تحســين االقتصــاد يف اليمــن بهــدف املســاعدة يف معالجــة األزمــة اإلنســانية.

مبعوث األمم املتحدة الخاص يقدم إحاطة ملجلس األمن
يف إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن بتاريــخ  19فبرايــر  /شــباط ،قــام مبعــوث األمــم املتحــدة
الخــاص بإطــاع املجلــس ىلع التقــدم املحــرز يف اتفــاق ســتوكهولم ،وقــد حــث املبعــوث
الخــاص األطــراف املتحاربــة ىلع البــدء فــورًا يف تنفيــذ عمليــة إعــادة االنتشــار املتفــق
عليهــا مــن الصليــف ورأس عيســى ،واالتفــاق ىلع تفاصيــل إعــادة االنتشــار مــن مينــاء
ومدينــة الحديــدة ،وأدلــت جميــع الــدول الخمــس عشــرة األعضــاء يف مجلــس األمــن ببيانــات
أثنــاء الجلســة ،معربــة جميعهــا عــن قلقهــا إزاء اســتمرار تدهــور الحالــة اإلنســانية ،ومؤكــدة
ىلع دعــم املجلــس للمبعــوث الخــاص ولوليســغارد ،الرئيــس الجديــد للجنــة تنســيق إعــادة
االنتشــار.
ويف أعقــاب اإلحاطــة اإلعالميــة العامــة للمجلــس ،انتقلــت الــدول األعضــاء إلــى مشــاورات
مغلقــة مــع املبعــوث الخــاص ،قــام خاللهــا رئيــس لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار بتقديــم
إحاطــة أخــرى ،وقالــت مصــادر حضــرت املشــاورات ملركــز صنعــاء أن غريفيــث ع ّبــر عــن تفاؤلــه
بشــأن الجهــود الجاريــة ،إال أن لوليســغارد كان أكثــر صراحــة يف مناقشــة تحديــات التنفيــذ
وإبــراز عــدم الثقــة العميقــة بيــن األطــراف املتحاربــة يف الحديــدة ،ولــدى ســؤاله لــم يتمكــن
املبعــوث الخــاص وال رئيــس لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار مــن تأكيــد تواريــخ محــددة لعملية
إعــادة االنتشــار املتفــق عليهــا ،وهــو انعــكاس للوضــع الخطيــر يف الحديــدة.
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أيضــا يف  19فبرايــر  /شــباط ،اســتضافت بلجيــكا مناقشــة (طاولــة مســتديرة) يف بعثتهــا
إلــى األمــم املتحــدة حضرهــا خبــراء اليمــن مــن بعثــات األمــم املتحــدة للصيــن ،وجمهوريــة
الدومينيــكان ،وأملانيــا ،وبولنــدا ،وبريطانيــا ،فضــ ً
ا عــن ممثليــن عــن منظمــات املجتمــع
املدنــي ،وقــد أعــرب أعضــاء املجلــس املشــاركون عــن قلقهــم إزاء اســتمرار التأخيــر يف تنفيذ
ـي" ﻳﻤﻜﻦ توظيفهــا يف
اتفــاق ســتوكهولم ،وأشــار أﻋﻀﺎء اﻤﻟﺠﻠﺲ أﻧﻪ رغــم وجــود "جــزر وعصـ ّ
املســتقبل ،إال أنــه مــا مــن خطــة ﻃﻮارئ جاهــزة يف حــال انهــار اﺗﻔﺎق ســتوكهولم وجــرى
اســتئناف اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،كمــا حــذر أعضــاء املجلــس مــن أنــه يف حالــة اســتمرار انتهــاكات
وقــف إطــاق النــار والقانــون اإلنســاني الدولــي ،ويف ظــل غيــاب أي أدلــة حقيقيــة ىلع
تنفيــذ اتفــاق ســتوكهولم ،فــإن إجمــاع مجلــس األمــن قــد يتــآكل.
وأصــدر مجلــس األمــن بيانــا صحفيــا يف  22فبرايــر  /شــباط ،شــدد فيــه ىلع أهميــة تنفيــذ
التزامــات اتفــاق ســتوكهولم "دون تأخيــر" ،وأعــرب املجلــس عــن قلقــه إزاء اســتمرار التقاريــر
عــن انتهــاكات لوقــف إطــاق النــار ،كمــا أكــدت الــدول األعضــاء نيتهــا "النظــر يف اتخــاذ مزيــد
مــن التدابيــر ،عنــد الضــرورة ،لدعــم تنفيــذ جميــع القــرارات ذات الصلــة”.

تطورات أخرى جرت يف األمم املتحدة يف سطور
• • 4فبرايــر  /شــباط :أصــدر مجلــس األمــن بيانــا صحفيــا حــول اليمــن ،أعــرب فيــه عــن
قلقــه إزاء انتهــاكات وقــف إطــاق النــار املزعومــة وتدهــور الوضــع اإلنســاني ،وغيــر
ذلــك مــن القضايــا.
• • 22فبرايــر  /شــباط :أصــدر مجلــس األمــن بيانــا صحفيــا يرحــب بالتقــدم املحــرز يف
التخطيــط إلعــادة نشــر القــوات يف الحديــدة ويحــث ىلع التنفيــذ الفــوري التفــاق
إعــادة نشــر القــوات بعي ـدًا عــن موانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى.
• • 26فبرايــر  /شــباط :تبنــى مجلــس األمــن باإلجمــاع قــرارًا روتينــا  /تقنيــا (القــرار 2456
لعــام  )2019يقضــي بتجديــد واليــة لجنــة العقوبــات ،التــي أُنشــئت عــام  ،2014ملــدة
عــام واحــد ،يف القــرار طلــب املجلــس أيضــا مــن فريــق الخبــراء املعنــي بتقديــم
التقاريــر إلــى لجنــة العقوبــات الناشــئة بموجــب القــرار  2140تقديــم مســتجدات
منتصــف املــدة إلــى اللجنــة بحلــول  28يوليــو  /تمــوز .2019
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يف الواليات املتحدة
جبهات جديدة ُتفتح يف الكونغرس تستهدف سياسة الواليات املتحدة يف
اليمن
يف فبرايــر  /شــباط ،واصــل املشــ ّرعون األمريكيــون حملتهــم لوقــف أو الحــد مــن تــورط
الواليــات املتحــدة يف النــزاع باليمــن ،والبنــاء ىلع الزخــم الــذي انطلــق يف الكونغــرس نهايــة
العــام املاضــي ،يف  13فبرايــر  /شــباط ،بفــارق أصــوات  ،248-177وافــق مجلــس النــواب ىلع
قــرار ينهــي دعــم التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية يف اليمــن ،وكان مــن املتوقــع أن
يــدرس مجلــس الشــيوخ مشــروع قانــون ذي صلــة بعــد وقــت قصيــر مــن تصويــت مجلــس
النــواب ،لكــن أعضــاء املجلــس الجمهورييــن تحركــوا ملنــع التصويــت ىلع التشــريع بشــكله
الحالــي يف  25فبرايــر  /شــباط.
بعــد تصويــت مجلــس النــواب ،قــال البيــت األبيــض إنــه سيســتخدم حــق النقــض (الفيتــو)
ضــد القــرار املشــترك رقــم  37يف حــال وصولــه إلــى املكتــب البيضــاوي ،مــرددًا تصريحــات
صــدرت بعــد إصــدار قــرار مماثــل يف مجلــس الشــيوخ يف ديســمبر  /كانــون األول .ليــس مــن
املتوقــع أن يصبــح القــرار قانونــا؛ فــا توجــد أغلبيــة ثلثيــن داعمــة يف الكونغــرس لتجــاوز
الفيتــو الرئاســي ،كمــا أن دســتورية قانــون ســلطات الحــرب (التــي يقــوم عليهــا القــرار) هــي
موضــع نقــاش شــديد ،وحتــى لــو أصبــح القــرار قانونــا ،فســتترك صياغــة التشــريع مجــاالً كافيًا
للواليــات املتحــدة ملواصلــة دعمهــا للتحالــف العســكري بقيــادة الســعودية ىلع مســتواه
الحالــي ونطاقــه.
يف حيــن يفتقــر القــرار املشــترك رقــم  37إلــى ســند قانونــي ،إال أن مؤيــدي مشــروع القانــون
يقولــون أنــه يمكــن اســتغالل ثقلــه الرمــزي والسياســي ضــد إدارة ترامــب ،والتــي قــد ُتجبــر
بعــد ذلــك ىلع تحصيــل تنــازالت مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية ،ومــع ذلــك ،فــإن
اإلدارة حتــى اآلن تبــدو متمنعــة نوعــا مــا حيــال هــذا النــوع مــن الضغــط السياســي – خاصــة
عندمــا يتعلــق األمــر بالسياســة الخارجيــة.
كمــا تجــري حاليــا إعــادة النظــر يف التشــريع الــذي يربــط النــزاع يف اليمــن بمقتــل الصحفــي
الســعودي جمــال خاشــقجي ،فقانــون مجلــس الشــيوخ املســمى قانــون محاســبة الســعودية
واليمــن لعــام  2019ســيحظر بيــع أســلحة معينــة إلــى الســعودية وإعــادة تزويــد طائــرات
التحالــف بالوقــود الجــوي – وهــو الدعــم الــذي أعلــن الجيــش األمريكــي وقفــه نهايــة نوفمبــر
 /تشــرين الثانــي  ،2018كمــا يدعــو القانــون إلــى فــرض عقوبــات ىلع األفــراد الذيــن يعوقــون
وصــول العمــل اإلنســاني يف اليمــن.
ثمــة مشــروع قانــون أوســع يف مجلــس النــواب يســعى لوقــف جميــع "املســاعدات األمنيــة"
ومبيعــات األســلحة إلــى الســعودية ،ومــن األمــور التــي يجــري فيهــا النظــر ىلع مســتوى
اللجــان مشــروع قانــون يهــدف إلــى منــع أي محــاوالت الســتئناف إعــادة تزويــد طائــرات
التحالــف بالوقــود مــن قبــل الواليــات املتحــدة.
مــن غيــر املحتمــل أن تصبــح أي مــن هــذه املشــاريع قوانيــن كمــا هــي مطروحــة حاليــا،
ومــع ذلــك ،يمكــن للمشــرعين يف نهايــة املطــاف أن يحاولــوا وضــع املحتويــات األساســية
لهــذه القوانيــن ضمــن تعديــات ىلع مشــاريع القوانيــن الكبــرى ،والتــي تعتبــر "واجبــة املرور"
وبالتالــي يصعــب ىلع البيــت األبيــض اســتخدام حــق النقــض ضدهــا ،وقــد تــم توظيــف هــذا
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التكتيــك بنجــاح يف العــام املاضــي مــن خــال مشــروع قانــون ســنوي لإلنفــاق الدفاعــي
تضمــن تعديــ ً
ا يطلــب مــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة املصادقــة ىلع انتهــاك عمليــات
التحالــف يف اليمــن للقانــون الفيدرالــي أو الدولــي.

تطورات أخرى يف الواليات املتحدة يف سطور:
• • 4فبرايــر  /شــباط :قــال تحقيــق مــن ســي-إن-إن أن شــركاء التحالــف قامــوا بنقــل
أو بيــع أو التخلــي عــن أســلحة أمريكيــة الصنــع يف اليمــن ،مــا يشــكل ربمــا انتهــاكًا
لشــروط اتفاقيــة التصديــر ،وقــال التقريــر أن بعــض هــذه األســلحة واملعــدات انتهــى
بهــا املطــاف يف أيــدي جهــات غيــر تابعــة للدولــة – بعضهــا تعتبرهــا الواليــات
املتحــدة منظمــات إرهابيــة ،وســلط التقريــر الضــوء ىلع ضوابــط تصديــر األســلحة
األمريكيــة ،وردًا ىلع ذلــك قــال رئيــس القيــادة املركزيــة للجيــش األمريكــي الجنــرال
جوزيــف فوتــل إن الواليــات املتحــدة ســتقيم املزاعــم الــواردة يف التقريــر.
• • 11فبرايــر  /شــباط :خــال جلســة اســتماع للجنــة القــوات املســلحة بمجلــس الشــيوخ،
قــال رئيــس القيــادة املركزيــة األمريكيــة للجيــش األمريكــي الجنــرال جوزيــف فوتــل
تفصــل العمليــات التــي
إن لــدى الواليــات املتحــدة إمكانيــة الوصــول إلــى معلومــات ِّ
تقــوم بهــا طائــرات التحالــف التــي تزودهــا الواليــات املتحــدة بالوقــود يف اليمــن،
ويف جلســة ســابقة يف مــارس  /آذار  ،قــال فوتــل إن البنتاغــون ال يتتبــع هــذه
الطائــرات ،أو يمكنــه الوصــول إلــى هــذه املعلومــات مــن مصــادر أخــرى .واجهــت وزارة
الدفــاع دعــوات ملزيــد مــن الشــفافية بشــأن دورهــا يف الغــارات الجويــة يف اليمــن،
والتــي يقــول مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة إنهــا
أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن  10,000مدنــي منــذ دخــول التحالــف العســكري الــذي
تقــوده الســعودية الحــرب عــام  ،2015وحيــن أعلنــت الواليــات املتحــدة إنهــاء عمليــات
إعــادة تزويــد طائــرات التحالــف بالوقــود الجــوي يف نوفمبــر  /تشــرين الثانــي ،2018
كانــت هنــاك مخــاوف قانونيــة قديمــة يف واشــنطن مــن احتمــال أن تجعــل هــذه
املســاعدة حكومــة الواليــات املتحــدة ،والعامليــن فيهــا متواطئيــن يف مــا تعتبــره
األمــم املتحــدة جرائــم حــرب محتملــة.
• • 25فبرايــر  /شــباط :عــاد مهنــدس نفــط أمريكــي إلــى عائلتــه بعــد أن أمضــى 18
شــهرًا يف األســر باليمــن ،وكان دانــي بــورش يعمــل يف شــركة نفــط صافــر اليمنيــة،
وقــد اختطــف مــن شــوارع صنعــاء يف ســبتمبر  /أيلــول  ،2017وشــكر الرئيــس دونالــد
ترامــب اإلمــارات ىلع دعمهــا إلطــاق ســراح بــورش ،بينمــا أشــارت وزارة الخارجيــة
أنــه تــم تحريــره خــال عمليــة إنقــاذ ،وقالــت تقاريــر الحقــة مســتندة ىلع روايــات
مســؤولين يمنييــن أن بــورش ُخطــف مــن قبــل مجموعــة يقودهــا علــي ناصــر
حريقيــدان ،وأطلــق ســراحه يف "عمليــة مســلحة" شــاركت فيهــا اإلمــارات ،و ُتتهــم
مجموعــة حريقيــدان بخطــف مواطنيــن أجانــب آخريــن يف اليمــن مقابــل دفــع فديــة
أو بيعهــم للقاعــدة.
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يف أوروبا
مجلس اللوردات ينتقد مبيعات األسلحة للسعودية واإلمارات
يف فبرايــر  /شــباط ،اســتمرت املناقشــات حــول مبيعــات األســلحة للســعودية يف أوروبــا،
ممــا أثــار توتــرات داخــل بريطانيــا وبيــن لنــدن وبرليــن ،وقــال تقريــر نشــرته اللجنــة املختــارة
للعالقــات الدوليــة يف  16فبرايــر  /شــباط ،وهــي لجنــة تضــم جميــع األحــزاب داخــل مجلــس
اللــوردات البريطانــي ،إن مبيعــات الحكومــة لألســلحة إلــى الســعودية جعلــت بريطانيــا "ىلع
الجانــب الخطــأ" مــن القانــون اإلنســاني الدولــي ،ودعــت اللجنــة الحكومــة إلــى إجــراء تقييــم
فــردي لتأثيــرات تراخيــص تصديــر األســلحة وإلــى "االســتعداد لتعليــق بعــض تراخيــص التصدير
الرئيســية ألعضــاء التحالــف" ،كمــا دعــا التقريــر إلــى مشــاركة دبلوماســية أقــوى مــن جانــب
حكومــة بريطانيــا لدعــم قيــادة األمــم املتحــدة لعمليــة الســام وعمــل املبعــوث الخــاص
لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث ،بمــا يف ذلــك عبــر دور أكثــر حزمــا مــن موقعهــا كحامــل قلــم
امللــف اليمنــي يف مجلــس األمــن الدولــي.
الجديــر بالذكــر أن التقريــر أكــد أن "ســوء اســتخدام" الســعودية ألســلحتها يتســبب يف وفيــات
املدنيين.
ويف وقــت ســابق مــن شــباط  /فبرايــر شــكك رئيــس لجــان مجلــس العمــوم املعنــي بالرقابــة
ىلع صــادرات األســلحة وعضــو البرملــان العمالــي غراهــام جونــز يف موثوقيــة أرقــام الضحايــا
اليمنييــن التــي تقدمهــا املنظمــات البريطانيــة ،والتــي وصفهــا باملبالــغ فيهــا ،وقال املشــرف
ىلع تصديــر األســلحة إن إيــران وحركــة الحوثييــن املســلحة هــم الســبب الرئيســي يف
حــرب اليمــن وأن اســتخدام قــوات الحوثييــن للــدروع البشــرية قــد يقضــي ىلع "حتــى أشــد
االعتبــارات العســكرية حكمــة".
ومــن املقــرر إجــراء نقــاش قانونــي حــول شــرعية مبيعــات األســلحة البريطانيــة للســعودية
يف أبريــل  /نيســان ،ومــن املرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة ضغــط املجتمــع املدنــي ىلع
صنــاع القــرار البريطانييــن ،ويف يوليــو  /حزيــران  ،2017حكمــت املحكمــة العليــا البريطانيــة
لصالــح الحكومــة يف دعــوى قضائيــة رفعتهــا منظمــة "الحملــة ضــد تجــارة األســلحة" بشــأن
هــذه املســألة ،وســيتم االســتماع إلــى دعــوى املنظمــة مجــددًا يف محكمــة االســتئناف يف
أبريــل  /نيســان .2019

نقاش األسلحة يثير مشاحنات بين بريطانيا وأملانيا
أثــارت قضيــة بيــع األســلحة إلــى الســعودية مشــاحنات بيــن بريطانيــا وأملانيــا ،حيــث انتقــد
وزيــر الخارجيــة جيريمــي هانــت وقــف صــادرات األســلحة األملانيــة إلــى الســعودية يف خطاب
إلــى نظيــره األملانــي يف  7فبرايــر  /شــباط.
ويف  19فبرايــر  /شــباط ،ســربت ديــر شــبيجل مقتطفــات مــن الوثيقــة ،قبــل يــوم مــن زيــارة
هانــت إلــى برليــن إلجــراء محادثــات حــول خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي.
ويف الرســالة ،ذكــر هانــت أن توقــف أملانيــا عــن تســليم األســلحة يضــر بالصناعــات العســكرية
البريطانيــة واألوروبيــة ،وأن شــركات الدفــاع البريطانيــة لــن تكــون قــادرة ىلع تلبيــة الطلبيــات
الســعودية ىلع الطائــرات املقاتلــة مــن طــراز تايفــون وتورنــادو ،والتــي تعتمــد ىلع قطــع
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أملانيــة ،بحســب مــا كتــب هانت .وطالــب وزيــر الخارجيــة البريطاني أملانيا باســتبعاد املشــاريع
األوروبيــة املشــتركة مــن حظــر األســلحة الــذي تفرضــه برليــن ضــد الســعودية ،مصـرًا ىلع أن
برليــن "ألزمــت نفســها سياســيًا" بهــذه املشــاريع وهــي تخاطــر "بفقــدان الثقــة يف مصداقيــة
أملانيــا كشــريك" ،وأضــاف الوزيــر البريطانــي أن تأخــر أملانيــا يف عمليــات التســليم املجدولــة
إلــى بريطانيــا وفرنســا ودول أوروبيــة اخــرى تعـ ّرض قــدرات الناتــو الدفاعيــة للخطــر.
ويف مؤتمــر صحفــي مشــترك يف برليــن يف  20فبرايــر  /شــباط ،أخبــر وزيــر الخارجيــة
األملانــي هيكــو مــاس نظيــره البريطانــي أن برليــن لــن تســتأنف بيــع األســلحة للســعودية،
وقــال مــاس إن القــرارات املســتقبلية بشــأن القضيــة تعتمــد ىلع التطــورات يف حــرب اليمــن
وتنفيــذ اتفاقــات ســتوكهولم ،ومــع ذلــك ،قــال هانــت إنــه مــن األهميــة بمــكان الحفــاظ ىلع
العالقــات االســتراتيجية مــع الســعودية ،وهــي التــي مكنــت بريطانيــا مــن الدفــع باتجــاه
محادثــات ســتوكهولم.
يف غضــون ذلــك ،وقعــت مجموعــة نافــال الفرنســية اململوكــة جزئيــا للدولــة اتفاقيــة مــع
شــركة الصناعــات العســكرية الســعودية الحكوميــة ،بمــا يمهــد الطريــق إلقامــة مشــروع
مشــترك لتعزيــز القــوات البحريــة الســعودية.

تطورات أخرى يف أوروبا يف سطور:
• • 11-14فبرايــر  /شــباط :قامــت بعثــة االتحــاد األوروبــي بقيــادة رئيســة البعثــة إلــى
اليمــن أنطونيــا كالفــو بويرتــا بزيــارة عــدن ،يف أعقــاب زيــارة مماثلــة إلــى املدينــة
الجنوبيــة يف ينايــر  /كانــون الثانــي ،واجتمعــت البعثــة بمســؤولين حكومييــن
يمنييــن ،بمــا يف ذلــك نائــب رئيــس الــوزراء ووزراء مختلفيــن ومحافظ عدن ،ملناقشــة
مشــاريع التنميــة الحاليــة واملســتقبلية التــي يمولهــا االتحــاد األوروبــي.

• • 18فبرايــر  /شــباط :عقــد مجلــس الشــؤون الخارجيــة يف االتحــاد األوروبــي اجتماعــا 
أقــر فيــه اســتنتاجات بشــأن اليمــن للمــرة األولــى منــذ يونيــو  /حزيــران  .2018ورحــب
املجلــس باتفــاق ســتوكهولم ،وكــرر دعمــه لســيادة اليمن وســامة أراضيــه ،وللمفاوضات
التــي تقودهــا األمــم املتحــدة بهــدف التوصــل لحــل سياســي للنــزاع يف اليمــن ،وكذلــك
ملبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص وبعثــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة.
• • 19-21فبرايــر  /شــباط :يف أعقــاب دعــوة رســمية مــن البرملــان األوروبــي ،التقــى
وفــد لجماعــة الحوثييــن مــع أعضــاء مــن البرملــان األوروبــي يف بروكســل ،وفقــا لبيــان
الناطــق باســم جماعــة الحوثييــن محمــد عبــد الســام ،وضــم الوفــد عبــد الســام
وعبــد امللــك العجــري ،اللذيــن كانــا جزءًا مــن الوفد الــذي يمثــل الجماعة املســلحة يف
محادثــات الســام التــي قادتهــا األمــم املتحــدة يف ســتوكهولم يف ديســمبر  /كانون
األول  ،2018ووفقــا ملصــادر مركــز صنعــاء التــي حضــرت االجتمــاع ،قــدم املســؤولون
الحوثيــون إلــى أعضــاء البرملــان األوروبــي قائمــة تضــم  300ســجين كانــوا مــن الذيــن
طلبــت الحكومــة اليمنيــة مــن الحوثييــن اإلفــراج عنهــم كجــزء مــن اتفاقيــة تبــادل
الســجناء يف ســتوكهولم ،وقــال املســؤولون الحوثيــون أن هــؤالء الســجناء أعضــاء يف
تنظيــم القاعــدة ،وأضــاف عبــد الســام أن مــن بينهــم "إرهابييــن" ســجنتهم حكومــة
الرئيــس هــادي نفســه عندمــا كان األخيــر ال يــزال يحكــم مــن صنعــاء.

• • 1مــارس  /آذار :نشــر وزيــر خارجيــة بريطانيــا جيريمــي هانــت صــورة ىلع اإلنترنــت
يظهــر فيهــا هــو ومفــاوض الحوثييــن محمــد عبــد الســام ،قائ ـ ً
ا أنهمــا التقيــا يف
ســلطنة عمــان إلجــراء محادثــات حــول اتفــاق ســتوكهولم ،وبعــد يوميــن ،وصــل هانــت
إلــى عــدن ،حيــث التقــى وزيــر الخارجيــة اليمنــي خالــد اليمانــي.
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تطورات دبلوماسية دولية وإقليمية أخرى
مجموعة "الرباعية" تجتمع يف وارسو
يف  13فبرايــر  /شــباط ،عقــدت الواليــات املتحــدة مؤتمــرًا دوليــا يف وارســو ،بولنــدا اع ُتبــر
ىلع نطــاق واســع ىلع أنــه جهــد أمريكــي لبنــاء تضامــن دولــي ضــد إيــران ،ويف حيــن
قــال منظمــو املؤتمــر أن  60دولــة حضــرت ،إال أن عــددًا محــدودًا مــن الــدول األوروبيــة الكبــرى
أرســلت موظفيــن دبلوماســيين رفيعــي املســتوى.
وقــال وزيــر خارجيــة بريطانيــا جيريمــي هانــت أنــه لــن يحضــر املؤتمــر إال إذا عقــد وزراء
املجموعــة متعــددة األطــراف املســماة "الرباعيــة" – التــي تضــم الواليــات املتحــدة وبريطانيــا
والســعودية واإلمــارات – اجتماعــا ىلع هامــش االجتمــاع ملناقشــة الوضــع يف اليمــن ،ويف
حديــث لــه إلــى اإلعــام البريطانــي قبــل املؤتمــر ،ذكــر هانــت أن عمليــة الســام اليمنيــة
دخلــت يف "مرحلــة حرجــة للغايــة" وأنــه "لدينــا اآلن فرصــة نافــذة متضائلــة لتحويــل وقــف
إطــاق النــار إلــى مســار ســام مســتدام" ،ووفقــا ملصــادر مركــز صنعــاء ،أصبحــت املســألة
اليمنيــة أولويــة بالنســبة لوزيــر الخارجيــة البريطانــي ،ويرجــع ذلــك جزئيــا إلــى الضغــط
البرملانــي الــذي يتعــرض لــه بخصوصهــا.
بعــد االجتمــاع الرباعــي يف وارســو ،أصــدرت املجموعــة بيانــا مشــتركًا يدعــو جميــع األطــراف
املتحاربــة إلــى "تنفيــذ اتفــاق ســتوكهولم بشــكل ســريع وكامــل" ،وإعــادة نشــر قواتهــم مــن
مدينــة وموانــئ الحديــدة بمــا يتماشــى مــع التزاماتهــم بموجــب االتفــاق" ،دون املزيــد مــن
املماطلــة" ،وناقــش الــوزراء دور إيــران "املزعــزع لالســتقرار يف اليمــن" ،واألزمــة اإلنســانية
والحاجــة لتحقيــق االســتقرار يف االقتصــاد اليمنــي ،واتفقــوا ىلع "مضاعفــة جهودهــم مــن
أجــل التوصــل إلــى حــل سياســي”.

انتشار كبير لخبر تفاعل وزير الخارجية اليمني مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي
يف الجلســة االفتتاحيــة ملؤتمــر وارســو ،وبينمــا أخــذ ممثلــو مختلــف الــدول مقاعدهــم
حــول الطاولــة ،كان مقعــد وزيــر الخارجيــة اليمنــي خالــد اليمانــي يقــع بيــن رئيــس الــوزراء
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو ووزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو ،ويف وقــت الحــق مــن
الجلســة ،توقــف ميكروفــون نتنياهــو عــن العمــل أثنــاء محاولتــه مخاطبــة املندوبيــن ،فقــدم
اليمانــي لــه ميكروفونــه ،ممــا دفــع نتنياهــو إلــى املــزاح بــأن هــذا مؤشــر تعــاون جديــد بيــن
البلديــن.
كمــا حضــر الجلســة وزراء خارجيــة عمــان والســعودية واإلمــارات وقطــر والبحريــن والكويــت
ومصــر واملغــرب واألردن وتونــس ،وبعــد ذلــك أعلــن نتنياهــو أن املؤتمــر يمثــل "نقطــة تحــول
تاريخيــة" ،داعيــا الــدول العربيــة إلــى مواصلــة تطبيــع العالقــات مــع إســرائيل.
وســرعان مــا انتشــرت العديــد مــن الصــور الســاخرة ىلع اإلنترنــت التــي تصــور اليمانــي وهــو
يالطــف نتنياهــو ،وتعــرض الوزيــر اليمنــي النتقــاد واســع النطــاق بســبب مــا قيــل إنــه تطبيــع
وتخــل عــن القضيــة الفلســطينية ،وأصــدر مكتــب الحوثييــن الصحــايف بيانــا 
مــع إســرائيل
ٍ
قــال إن "ظهــور اليمانــي إلــى جانــب نتنياهــو يعكــس الخيانــة الوطنيــة واإلفــاس األخالقــي
للحكومــة التــي ترعاهــا الســعودية يف اليمــن".
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والم اليمانــي منظمــي املؤتمــر ىلع "الخطــأ يف البروتوكــول" الــذي قــاد لجلوســه إلــى جانــب
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ،وقــال إن "موقــف اليمــن والرئيــس هــادي مــن القضيــة الفلســطينية
وشــعبها وقيادتــه ثابــت وال يقبــل املزايــدة عليــه".

املغرب "ينسحب" من التحالف بقيادة السعودية
نقلــت وكالــة أسوشــييتد بــرس عــن مســؤولين مغاربــة الشــهر املاضــي قولهــم إن حكومتهــم
توقفــت عــن املشــاركة يف العمــل العســكري مــع التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية
يف اليمــن ،ولــم يشــارك املغــرب تفاصيــل دوره العســكري يف اليمــن ،لكــن وزيــر الخارجية ناصر
بوريطــة قــال يف ينايــر  /كانــون الثانــي إن "شــكل ومضمــون" مشــاركة املغــرب العســكرية
يف اليمــن تغيــر ،واســتدعت الربــاط مؤخ ـرًا ســفيرها يف الســعودية ،وســط تصاعــد التوتــر
مــع الريــاض بســبب النــزاع يف اليمــن وقضايــا أخــرى ،حســبما ذكــرت وكالــة أسوشــييتد بــرس
يف  8فبرايــر  /شــباط.
كان دعــم املغــرب السياســي والعســكري للتحالــف قــد تضــاءل طــوال عــام  ،2018ورغــم أن
مــن غيــر املرجــح أن يكــون النســحاب الربــاط تأثيــر عســكري كبيــر ىلع التحالــف ،إال أن أعضــاء
التحالــف اآلخريــن يواجهــون ضغوطــا داخليــة متناميــة حيــال مشــاركتهم يف الحــرب ىلع
اليمــن ،وقــد يكــون للموقــف املغربــي أثــر ملحــوظ ىلع ســمعة الســعودية.

تطورات دبلوماسية دولية أخرى يف سطور:
 4فبرايــر  /شــباط :خــال زيــارة قــام بهــا إلــى اإلمــارات ،انتقــد البابــا فرانســيس الحــرب
يف اليمــن ،وشــجب "منطــق القــوة املســلحة" ،وذكــر ســوريا واليمــن كدليــل ىلع البــؤس
واملــوت الناجــم عــن النــزاع ،وقــد واجهــت زيــارة البابــا التــي قــام بهــا إلــى اإلمــارات،
بمناســبة "عــام التســامح" الــذي أعلنتــه شــركة طيــران اإلمــارات ،انتقــادات ىلع خلفيــة
دور أبــو ظبــي يف حــرب اليمــن.
 20فبرايــر  /شــباط :قالــت وزيــرة الخارجيــة األســترالية ماريــز بايــن أنــه جــرت مراجعــة
حظــر األســلحة املفــروض ىلع الســعودية خــال جلســة برملانيــة ســاخنة واجهــت
فيهــا الحكومــة انتقــادات بشــأن ترخيــص تصديــر األســلحة إلــى الريــاض – وىلع وجــه
الخصــوص حــول مــا إذا كان ســيتم اســتخدام هــذه األســلحة يف نــزاع اليمــن.
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التطورات في اليمن
التطورات العسكرية واألمنية
اشتباكات بين قوات الحوثيين ورجال القبائل يف حجة
شــهد شــهر فبرايــر  /شــباط أكبــر مواجهــات بيــن قــوات الحوثييــن ورجــال القبائــل يف
محافظــة حجــة منــذ بدايــة الحــرب ،وقــد تمركــزت هــذه املواجهــات يف مديريــة كشــر يف
املحافظــة الشــمالية الغربيــة ،حيــث توغلــت قــوات الحوثييــن منــذ ديســمبر  /كانــون األول
املاضــي يف األراضــي التــي تهيمــن عليهــا قبيلــة حجــور القويــة ،وفرضــت مــا وصفــه زعمــاء
القبائــل املحليــة بالحصــار ،ووردت تقاريــر تشــير إلــى أنهــم كانــوا يبحثــون عــن مجنديــن جدد
يف املنطقــة ،وقــد تصاعــدت االشــتباكات يف منتصــف شــهر فبرايــر  /شــباط عندمــا قطــع
رجــال القبائــل خطــوط إمــداد الحوثــي ،ممــا أدى إلــى عمليــات انتقــام عســكري واعتقــاالت،
قوبلــت بضربــات التحالــف الجويــة ىلع مواقــع الحوثييــن .يف  23فبرايــر  /شــباط ،أمــرت قــوات
الحكومــة اليمنيــة بنشــر ســبع كتائــب يف حجــة "لرفــع الحصــار" عــن قبيلــة حجــور ،لكــن
ذلــك لــم يتنفــذ ىلع األرض.

19

يناير  /كانون الثاني 2019

كان هنــاك تفاهــم بيــن الحوثييــن وقبيلــة حجــور منــذ عــام  2015ىلع أســاس عــدم التدخــل
املتبــادل ،ومــع ذلــك ،يبــدو أن التغييــرات األخيــرة يف ســاحات املعــارك يف حجــة غيــرت
هــذه الديناميكيــة.
تقــع مديريــة كشــر يف موقــع اســتراتيجي ىلع أطــراف املرتفعــات اليمنيــة ،ممــا يجعلهــا
نقطــة انطــاق محتملــة إلــى معقــل الحوثييــن يف صعــدة بالنســبة للقــوات التــي يدعمهــا
التحالــف ،والتــي تتقــدم بشــكل تدريجــي نحــو الداخــل مــن ســاحل حجــة باتجــاه مدينــة
حــرض ،أمــا مركــز القتــال بيــن قــوات الحوثــي وقبيلــة حجــور فهــو منطقــة العبيســة يف
كشــر ،والتــي يمــر عبرهــا الطريــق الرئيســي املــؤدي مــن حــرض إلــى املرتفعــات اليمنيــة.
يف نفــس الســياق ،وقعــت اشــتباكات صغيــرة الحجــم بيــن قــوات الحوثييــن ورجــال القبائــل
يف املحافظــات األخــرى خــال الشــهر املاضــي ،ودمــرت قــوات الحوثــي منــازل زعمــاء القبائــل
يف الضالــع ،ودعمــت رجــال قبائــل ريــام يف اشــتباكاتهم مــع أبنــاء قبليــة بنــي عبــاس يف
محافظــة البيضــاء .ويف مديريــة القفــر بمحافظــة إب ،جــرت محــاوالت تجنيــد محليــة مــن
قبــل الحوثييــن تحولــت ملعــارك مــع رجــال قبيلــة مفتــاح ،وقــد أشــارت بعــض وســائل اإلعــام
إلــى أن هــذه التطــورات تشــكل "انتفاضــة قبليــة" منســقة ضــد الحوثييــن ،وهــو مــا وصفــه
الخبيــر والكاتــب املختــص يف شــؤون القبائــل اليمنيــة الدكتــور خالــد فتــاح ملركــز صنعــاء بأنه
حديــث غيــر دقيــق ،وقــال فتــاح إن هــذه األعمــال العدائيــة تجــري خــارج ديناميكيــات حكومــة
الحوثييــن ،لكنــه أضــاف أن قــوات الحوثييــن ردت ىلع هــذه املواجهــات املســلحة املحليــة
بقبضــة حديديــة لــردع املزيــد مــن التحديــات القبليــة التــي قــد تزعــزع اســتقرار ســلطتها.

الصراع بين القاعدة وداعش يتنامى
طــوال شــهر فبرايــر  /شــباط بــرز اتجاهــان رئيســيان فيمــا يتعلــق بتنظيــم القاعــدة ومــا
يســمى "الدولــة اإلســامية" (داعــش) ،أوالً ،مــا يــزال عــدد الهجمــات التــي تنفذهــا الجماعــات
اإلرهابيــة يف اليمــن أقــل بكثيــر مــن مســتويات  2017و ،2018وىلع ســبيل املثــال ،ادعــى
تنظيــم القاعــدة شــن أكثــر مــن  200هجــوم يف العاميــن الســابقين ،فيمــا لــم تقــم القاعــدة
بتبنــي ســوى مجموعــة قليلــة مــن الهجمــات هــذا العــام.
ثانيــا ،اســتمر تنظيمــا القاعــدة وداعــش يف خــوض اشــتباكات بيــن عناصرهمــا طــوال شــهر
فبرايــر  /شــباط ،النــزاع الــذي بــدأ يف يوليــو  /حزيــران عــام  2018بســبب نــزاع حــول نقطــة
تفتيــش تحــول إلــى نــزاع اســتهلك عناصــر املجموعتيــن ،والواقــع أن الغالبيــة العظمــى مــن
الهجمــات التــي تنفذهــا القاعــدة موجهــة اآلن إلــى داعــش ،منافســتها الجهاديــة ،وىلع ســبيل
املثــال ،أشــارت إليزابيــث كينــدال ،التــي ترصــد عــدد الهجمــات عــن كثــب ،يف منتصــف شــهر
فبرايــر  /شــباط إلــى أن الهجمــات التــي أعلــن عــن تب ّنيهــا تنظيــم القاعــدة بلغــت  19هجومــا 
هــذا العــام ،اســتهدفت  11منهــا شــخصيات مــن داعــش ،كما أشــارت كينــدال يف مقالــة منفصلة
إلــى أن االقتتــال الجهــادي قــد يكــون نتيجــة بــذور زرعتهــا "وكاالت االســتخبارات اإلقليميــة ".
أيــا كان الســبب ،يبــدو أن الحــرب الجهاديــة هــي املعركــة الرئيســية لــكال املجموعتيــن اآلن،
يطلــق الجانبــان النــار ىلع بعضهمــا يف ســاحة املعركــة وىلع منصــات اإلعــام ،ويف هــذا
الشــهر ،أصــدرت القاعــدة اإلصــدار الخامــس مــن سلســلة إصــدارات بعنــوان "ويشــهد اهلل أنهــم
كاذبــون" ،واملنتجــة بهــدف إظهــار شــرور تنظيــم داعــش يف اليمــن ،وقــد جــرت جميــع
حــاالت االقتتــال يف البيضــاء ،التــي تعتبــر معقــل تنظيــم داعــش وتتمتــع فيهــا القاعــدة
بحضــور قــوي ،هجمــات داعــش القليلــة التــي اســتهدفت الحوثييــن جــرت أيضــا يف البيضــاء،
ولــم تســتهدف داعــش أي قــوات يمنيــة أو تابعــة للتحالــف العربــي يف فبرايــر  /شــباط هنــاك.
20

يناير  /كانون الثاني 2019

يف  13فبرايــر  /شــباط ،قتلــت القاعــدة ثالثــة أعضــاء مــن قــوات الحــزام األمنــي بقنبلــة
مزروعــة ىلع جانبــي إحــدى الطرقــات يف أبيــن ،كمــا نفــذ التنظيــم عــددًا مــن الهجمــات
ضــد قــوات الحوثييــن يف البيضــاء ،غالبــا عــن طريــق قنابــل مــن نفــس النــوع.
يبــدو كل مــن تنظيمــي القاعــدة وداعــش أضعــف مــن أي وقــت مضــى يف الســنوات األخيــرة،
حيــث يعانــي كل منهمــا مــن االنقســام والتهالــك ،ويبــدو أن كفــاح كل منهمــا يركــز ىلع
تنســيق رســالته وضبــط رجالــه ،داعــش اآلن ،بنــاء ىلع األدلــة املتاحــة علنــا ،ال تضــم أكثــر
مــن عشــرات املقاتليــن ،أمــا القاعــدة فتضــم بالتأكيــد املزيــد مــن الرجــال ،ولكــن الطبيعــة
املفككــة للتنظيــم الــذي يقــوده قاســم الريمــي ،وصعوبــة التواصــل عبــر جبهــات القتــال يف
اليمــن ،وكثــرة الجواســيس الذيــن تســللوا إلــى القاعــدة يف الســنوات األخيــرة ،تســبب بإعاقــة
شــديدة لعملياتــه ،وال تــزال الخاليــا املحليــة يف مناطــق مختلفــة مــن اليمــن قــادرة ىلع
تنفيــذ هجمــات ،لكــن املجموعــة لــم تعــد تعمــل كمنظمــة واحــدة يف اليمــن.

غارات جوية مكثفة يف مناطق الحوثيين
شــنت الغــارات الجويــة يف جميــع أنحــاء صنعــاء ،حيــث قالــت قــوات التحالــف أنهــا تجــري
حملــة ضــد منشــآت صناعــة الطيــارات املســيرة التابعــة للحوثييــن ،وذلــك بعــد هجــوم ىلع
احتفــال عســكري حكومــي يمنــي يف محافظــة لحــج يف ينايــر  /كانــون الثانــي ،كمــا وردت
أنبــاء عــن وقــوع غــارات جويــة شــديدة ضــد قــوات الحوثييــن يف صعــدة وحجــة ومــأرب
والبيضــاء ،وقالــت وســائل إعــام مواليــة للحوثييــن أن املجموعــة اســتمرت يف إطــاق
صواريــخ باليســتية ىلع أهــداف لهــا يف جنــوب الســعودية يف محافظــات جيــزان ونجــران
وعســير طــوال الشــهر.

تطورات عسكرية وأمنية أخرى يف سطور:
• • 14فبرايــر  /شــباط :انفجــار يف ســوق يف املخــا بمحافظــة تعــز أدى إلــى مقتــل أربعة
أشــخاص وإصابــة ثمانيــة آخريــن ،ولــم تعلــن أي جماعــة مســؤوليتها عــن الهجــوم أو
عــن حادثــة مماثلــة يف املينــاء الشــهر املاضــي أســفرت عــن مقتــل ســتة أشــخاص.
مثــل هــذه الحــوادث نــادرة يف املخــا ،والتــي تتمتــع فيهــا اإلمــارات بوجــود أمنــي
مكثــف وتعمــل كقاعــدة لدعــم عمليــات التحالــف يف محافظــة الحديــدة املجــاورة.
• • 18فبرايــر  /شــباط :دعــت قيــادة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي  قــوات النخبــة
الحضرميــة املدعومــة إماراتيــا إلــى تولــي األمــن يف وادي حضرمــوت ،وكذلــك يف
املحافظــات الجنوبيــة األخــرى ،خــال االجتمــاع الثانــي للمجلــس االنتقالــي ،وتتنافــس
قــوات املنطقــة العســكرية األولــى التابعــة للحكومــة اليمنيــة ،واملتحالفــة مــع نائــب
الرئيــس علــي محســن والرئيــس هــادي ،مــع القــوات املحليــة املدعومــة إماراتيــا 
حــول الســيطرة األمنيــة يف وادي حضرمــوت ،ويف النصــف الثانــي مــن الشــهر تــم
اغتيــال جندييــن مــن قــوات املنطقــة األولــى والثانيــة ىلع التوالــي يف حادثتيــن
منفصلتيــن يف الــوادي.
• • 20فبرايــر  /شــباط :قتــل مســلحون مجهولــون فيصــل ضبيــان ،موظــف مكتــب
التدقيــق املالــي للحكومــة يف عــدن والــذي كان يــرأس عمليــات مكافحــة الفســاد
يف قضايــا ملكيــة األراضــي.
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التطورات السياسية
األطراف املتحاربة تتصارع ىلع الشرعية البرملانية
دفعــت دعــوة قيــادة الحوثييــن يف أوائــل فبرايــر  /شــباط إلجــراء انتخابــات الحكومــة اليمنيــة
إلــى إعــان نقــل مقــر لجنــة االنتخابــات يف البــاد ،مــع مســاع مــن كال الطرفيــن إلــى تأكيــد
شــرعيته يف اليمــن ،ويف الثانــي مــن فبرايــر  /شــباط ،أصــدر املجلــس السياســي األىلع
تعليماتــه إلــى اللجنــة العليــا لالنتخابــات واالســتفتاءات ،الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن منــذ
اســتيالئهم ىلع العاصمــة يف عــام  ،2014مــن أجــل اإلعــداد إلجــراء انتخابــات تســتبدل أعضاء
البرملــان املتوفيــن.
بعــد يوميــن ،أصــدر الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي مرســومًا بنقــل لجنــة االنتخابــات إلــى
عــدن ،ووجــه نــدا ًء جديـدًا لعقد جلســة برملانيــة يف العاصمــة املؤقتــة ،وجرت آخــر انتخابات
برملانيــة يف اليمــن عــام  2003ولــم يجلــس النــواب معــا منــذ انــدالع النــزاع الحالــي ،يف حيــن
حالــت متطلبــات حضــور الحــد األدنــى دون عقــد أي جلســة برملانيــة يف عــدن ،إال أن هــادي
ذكــر يف ينايــر  /كانــون الثانــي أن النصــاب القانونــي تــم إنجــازه وســيتم عقــد جلســة قريبــا،
وتســتمر الجهــود التــي يبذلهــا هــادي والســعودية لعقــد جلســة للبرملــان اليمنــي ســواء يف
عــدن أو الريــاض منــذ منتصــف عــام  ،2017دون أن تكلــل بالنجــاح حتــى اآلن.
إذا كان هــادي ســيعقد جلســة البرملــان يف عــدن فمــن املرجــح أن تــؤدي مثــل هــذه الخطــوة
إلــى تصعيــد ىلع جبهــة أخــرى يف حــرب اليمــن :بيــن الحكومــة اليمنيــة واملجموعــات
الجنوبيــة املناصــرة لالنفصــال ،فاملجلــس االنتقالــي الجنوبــي  الــذي يقــدم نفســه كممثــل
للقضيــة الجنوبيــة ،يعــارض باســتمرار دعــوة هــادي لعقــد اجتمــاع البرملــان ىلع أســاس
تركيبتــه الحاليــة ،وبالنظــر إلــى أن بعــض أعضــاء املجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــا زالــوا أعضاء
يف البرملــان تقنيــا ،ســيؤدي رفضهــم حضــور إحــدى الجلســات ىلع األرجــح إلــى إحبــاط
خطــط هــادي ،كمــا أنــه ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان املجلــس االنتقالــي الــذي يســيطر يف
الغالــب ىلع األمــن يف عــدن سيســمح بعقــد جلســة البرملــان يف املدينــة.
وعقــدت "الجمعيــة الجنوبيــة الوطنيــة" للمجلــس االنتقالــي دورتهــا الثانيــة يف املــكال
بمحافظــة حضرمــوت يف  16-17فبرايــر  /شــباط ،حيــث دعــا نائــب رئيــس املجلــس اللــواء
أحمــد ســعيد بــن بريــك أعضــاء البرملــان لالنضمــام إلــى املجلــس التشــريعي املنافــس ،ومــع
ذلــك ،دعــت الجمعيــة الجنوبيــة الوطنيــة إلــى إعــادة تأهيــل عالقــة املجلــس االنتقالــي
بالرئيــس هــادي ،وكانــت تلــك مــن النتائــج البــارزة لالجتمــاع ،وتقــول مصــادر مركــز صنعــاء أن
محافــظ حضرمــوت لــم يقابــل قياديــي املجلــس االنتقالــي أثنــاء زيارتهــم ،كمــا لــم يشــارك
القــادة املحليــون يف الجلســة.

رئيس جديد ألمن الحوثي
يف  18فبرايــر  /شــباط ،حــل فــواز حســين نشــوان محــل عبــد الــرب جرفــان كرئيــس لجهــاز
األمــن القومــي ،وهــو وكالــة االســتخبارات التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،وكان جرفــان قــد
شــغل هــذا املنصــب منــذ أن ســيطرت ســلطات الحوثييــن ىلع أجهــزة األمــن واالســتخبارات
الحكوميــة عــام  .2015ويعتبــر جهــاز األمــن القومــي الــذي تأســس عــام  2002أحــد أجهــزة
االســتخبارات اليمنيــة ،إلــى جانــب جهــاز األمــن السياســي الــذي ضــم جاهــزي األمــن لشــطري
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اليمــن بعــد توحيــد البلــد عــام  .1990معظــم الســجناء املدنييــن والسياســيين املحتجزيــن من
قبــل الحوثييــن معتقلــون لــدى جهــاز األمــن القومــي ،يف املاضــي ،كان هــذا الجهــاز يتولــى
ســجن املتطرفيــن املســلحين كمــا ســجن فيــه قــادة الحوثييــن خــال الحــروب الســتة التــي
خاضتهــا الحركــة املســلحة ضــد الحكومــة اليمنيــة مــن محافظــة صعــدة بيــن  2004و.2010

عمان
لقاء إستراتيجي لحضرموت ومأرب يف ّ
خــال الفتــرة  24-27فبرايــر  /شــباط ،اجتمع قــادة محليون مــن حضرموت ومــأرب يف العاصمة
األردنيــة عمــان ،جمعــت هــذه الفعاليــة عشــرات املشــاركين البارزيــن مــن املحافظتيــن – بمــا
يف ذلــك األكاديمييــن والناشــطين وممثلــي الســلطات املحليــة والصحفييــن – ملناقشــة
آليــات إرســاء الســام واالســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي ،كان هــذا االجتمــاع هــو الثالــث يف
سلســلة اجتماعــات مماثلــة ضمــن مبــادرة املســار الثانــي ،والتــي يقــوم ىلع تنظيمهــا كل
مــن مركــز صنعــاء ومجموعــة أكســفورد لألبحــاث.

التطورات االقتصادية
البنوك اليمنية تواجه تداعيات نتيجة التعامل مع البنك املركزي يف عدن
يف  10فبرايــر  /شــباط ،اعتقــل أعضــاء جهــاز األمــن القومــي الخاضــع إلدارة الحوثييــن ثالثة من
موظفــي بنــك التضامــن اإلســامي الدولــي ،بمــن يف ذلــك مديــر الخزانــة ،وذلــك مــن املركــز
الرئيســي للبنــك الــذي يتخــذ مــن صنعــاء مقــرا لــه .ووفقــا ملصــادر عديــدة تحدثــت الــى مركــز
صنعــاء ،أتــى تدخــل جهــاز األمــن القومــي بالقــوة بعــد أن رفضــت إدارة بنــك التضامــن بيــع
العملــة األجنبيــة إلــى رجــل األعمــال املوالــي لســلطات الحوثييــن ،يحيــى علــي الحبــاري،
بســعر صــرف أقــل مــن الســعر الســائد يف الســوق املــوازي ،وقــد لجــأ الحبــاري ،وهــو مســتورد
أغذيــة رئيســي ،إلــى بنــك التضامــن بعــد أن رفــض البنــك املركــزي اليمنــي الــذي تســيطر
عليــه الحكومــة يف عــدن طلبــه للحصــول ىلع تمويــل االســتيراد.
وبــدأ البنــك املركــزي يف عــدن العمــل بالنظــام الجديــد لتنظيــم عمليــة االســتيراد مــن
الخــارج يف منتصــف  ،2018حيــث يمكــن مــن خــال هــذا النظــام للتجــار الذيــن يســتوفون
املعاييــر املحــددة أن يحصلــوا ىلع تمويــل الســتيراد الســلع الغذائيــة مــن الخــارج بســعر
صــرف تفضيلــي (ملزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر نشــرات مركــز صنعــاء الشــهرية يف أبريــل /
نيســان ،ومايــو  /أيــار ،ويونيــو  /حزيــران ،وأكتوبــر  /تشــرين األول مــن عــام  .)2018ىلع ســبيل
املثــال ،يف  25فبرايــر  /شــباط ،كان يتــم تــداول الريــال اليمنــي يف الســوق املحلــي بعــدن
بســعر  580ريــال لــكل دوالر ،بينمــا يبيــع البنــك املركــزي الــدوالر للتجــار ضمــن آليــة تمويــل
االســتيراد يف عــدن بســعر  440ريــال للــدوالر لتمويــل الســلع األساســية املســتوردة.
وأصــدر وزراء خارجيــة مــا يســمى بــ"الرباعيــة" – الســعودية واإلمــارات والواليــات املتحــدة
وبريطانيــا – الذيــن التقــوا يف العاصمــة البولنديــة وارســو الشــهر املاضــي بيانــا مشــتركًا يف
 13فبرايــر  /شــباط يديــن مــا قالــوا أنــه "تدخــل غيــر قانونــي" مــن قبــل ســلطات الحوثييــن
يف العمليــات املصرفيــة اليمنيــة.
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وكان جهــاز األمــن القومــي قــد أطلــق  ســراح جميــع موظفــي بنــك التضامــن الثالثــة يف
األســبوع األخيــر مــن شــهر فبرايــر  /شــباط.
وســبق أن حــذرت ســلطات الحوثييــن البنــوك اليمنيــة مــن التعامــل مــع البنــك املركــزي يف
عــدن واللجنــة االقتصاديــة التــي عينتهــا الحكومــة اليمنيــة ،وال ســيما فيمــا يتعلــق باتبــاع
التعليمــات الجديــدة الســتيراد الوقــود واألغذيــة (ملزيــد مــن املعلومــات ،راجــع "تقريــر اليمن" –
أكتوبــر  /تشــرين األول  .)2018ومــع ذلــك ،قامــت عــدة بنــوك تجاريــة يمنيــة يف األشــهر األخيرة
بفتــح خدمــات االتصــال مــع جمعيــة االتصــاالت املاليــة العامليــة بيــن البنــوك (ســويفت) عبــر
فروعهــا يف عــدن ،حســب مصــادر تحدثــت ملركــز صنعــاء ،فيمــا تتطلــع بنــوك أخــرى إلــى أن
تحــذو حذوهــا.

عدن تعزز من إجراءات مراقبة وتنظيم شركات الصرافة
يف  10فبرايــر  /شــباط ،أصــدر البنــك املركــزي يف عــدن تعميمــا بشــأن عمليــة تجديــد
الترخيــص الجاريــة ملكاتــب الصرافــة اليمنيــة ،وتلــزم متطلبــات الترخيــص الجديــدة الصــادرة
عــن البنــك املركــزي بعــدن جميــع مكاتــب الصرافــة بتقديــم معلومــات أكثــر تفصي ـ ً
ا عــن
معامالتهــم األخيــرة وعــن شــبكاتهم املاليــة املحليــة واإلقليميــة ،وقــد أعطــي التعميــم
األخيــر شــركات تحويــل األمــوال اليمنيــة مهلــة حتــى نهايــة مــارس  /آذار لتنفيــذ التزامــات
الترخيــص الجديــدة أو مواجهــة مخاطــر عــدم االلتــزام بفقــدان هــذا الترخيــص.
وتأتــي جهــود البنــك املركــزي يف عــدن لزيــادة الرقابــة وتنظيــم أعمــال مكاتــب الصرافــة
اليمنيــة كجــزء مــن اســتراتيجية أوســع للحكومــة اليمنيــة تســعى مــن خاللهــا الــى إعــادة
نظــام تمويــل االســتيراد إلــى االقتصــاد الرســمي (أي القطــاع املصــريف التجــاري) ،وقــد أدت
التحديــات الكثيــرة الناجمــة عــن النــزاع إلــى إضعــاف القطــاع املصــريف يف اليمــن (لالطــاع
ىلع التفاصيــل ،راجــع الورقــة األخيــرة ملركــز صنعــاء :إعــادة تفعيــل القطــاع املصــريف
يف اليمــن :خطــوة ضروريــة الســتئناف الــدورة املاليــة الرســمية وتحقيــق أســس االســتقرار
االقتصــادي) .ونتيجــة لذلــك ،يســتولي صرافــون وشــبكات ماليــة غيــر رســمية مــن الصعــب
مراقبــة عملياتهــا املاليــة ،ىلع جــزء كبيــر مــن عمليــات تحويــل العمــات ،وقــد ســهل ذلــك
شــبكات تهريــب الحوثييــن – ال ســيما تهريــب الوقــود عــن طريــق إيــران ،التــي أصبحــت مصــدرًا
مهمــا إليــرادات الجماعــة– وزاد مــن مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب يف اليمــن.
يف  4مــارس  /آذار ،أصــدرت جمعيــة الصرافيــن اليمنييــن بيانــا أعربــت فيــه عــن قلقهــا إزاء
التعليمــات املتناقضــة التــي يفرضهــا بنــكا عــدن وصنعــاء املركزييــن ىلع شــركات الصرافــة،
وشــددت الجمعيــة ىلع التأثيــر الســلبي الــذي مــن املمكــن أن تحدثــه عمليــات شــد الحبــل
بيــن الطرفيــن املتحاربيــن ىلع القطــاع املصــريف واالقتصــاد  اليمنــي ككل ،وناشــدت بتمكين
القطــاع املصــريف مــن العمــل بعيـدًا عــن التدخــل السياســي.
وقــال ممثــل بــارز لشــركة صرافــة تحــدث مــع مركــز صنعــاء ،أن الجمعيــة كانــت تخطــط
لالنتظــار حتــى نهايــة مــارس  /آذار وحتــى االنتهــاء مــن املهلــة املحــددة لتقديــم طلبــات
الترخيــص الجديــدة ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك اســتجابة ملخاوفهــا ،ويف حــال عدم االســتجابة
لهــذه املخــاوف ،قــال ممثــل شــركة الصرافــة إن أعضــاء الجمعيــة ســيحتجون بإغــاق جميــع
فروعهــم يف جميــع أنحــاء اليمــن ،ومــن املحتمــل أن تــؤدي مثــل هــذه الخطــوة إلــى الضغــط
ىلع الســلطات يف كل مــن عــدن وصنعــاء لالســتجابة ملطالبهــم ،وإلــى زعزعــة اســتقرار
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ســعر صــرف الريــال اليمنــي ،بالنظــر إلــى أن الصرافيــن هــم القنــاة الرئيســية للتحويــات
املاليــة ،والتــي تعــد حاليــا أكبــر مصــدر للعملــة األجنبيــة يف اليمــن.
مــن الجديــر ذكــره أن أغلبيــة أعضــاء جمعيــة الصرافيــن اليمنييــن يقيمــون يف املناطــق
الشــمالية لليمــن ،وتضــم قائمــة أعضــاء الجمعيــة كبــرى شــركات الصرافــة يف اليمــن :النعمــان
للصرافــة ،ســويد وأوالده للصرافــة ،الصيفــي للصرافــة ،الجزيــرة إخــوان للصرافــة ،املريســي
للصرافــة ،النجــم إكســبرس للحــواالت املاليــة ،اليابانــي للصرافــة ،األكــوع للصرافــة والتحويــات،
الناصــر للصرافــة ،والحزمــي للصرافــة .وهنــاك عــدد مــن شــركات الصرافــة املوجــودة يف
الجنــوب ولكنهــا ال تمتلــك العضويــة يف جمعيــة الصرافيــن اليمنييــن.

الحكومة تعلن عن خطط لزيادة إنتاج النفط يف عام 2019
يف  10فبرايــر  /شــباط ،أعلــن وزيــر النفــط واملعــادن يف الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا
دوليــا أوس عبــد اهلل العــود عــن خطــط لزيــادة إنتــاج وتصديــر النفــط يف عــام  ،2019وقــال
العــود أن الحكومــة تهــدف باملتوســط إلــى إنتــاج مــا يقــارب  10,000برميــل نفــط خــام يوميــا،
وتصديــر  75,000برميــل يوميــا باملتوســط ،وتمثــل هــذه التوقعــات زيــادة ملحوظــة عــن عــام
 ،2018حيــث كان اليمــن ينتــج حوالــي  45,000برميــل يف اليــوم.
قبــل تصعيــد النــزاع يف مــارس  /آذار  ،2015ومــا تــاه مــن وقــف إلنتــاج وتصديــر النفــط ،قــدر
إجمالــي إنتــاج اليمــن بنحــو  193,000برميــل يوميــا ،وفقــا لشــركة النفــط اليمنيــة ،وبالنظــر
إلــى ســيطرة قــوات الحوثييــن حاليــا ىلع مينــاء تصديــر النفــط الرئيســي يف اليمــن ،مينــاء
رأس عيســى ىلع ســاحل البحــر األحمــر ،قــال العــود إن الحكومــة ســتبني خــط أنابيــب نفــط
جديــد إلــى بحــر العــرب لتســهيل زيــادة الصــادرات.
وتعــد حقــول النفــط األكثــر إنتاجيــة يف اليمــن هــي "بلــوك ( "18ومعظمهــا يف محافظــة
مــأرب) ،و"بلــوك  "14و"بلــوك ( "10يف محافظــة حضرمــوت) ،حيــث كانــت تنتــج عــام 2018
حوالــي  4,000و 14,000و 20,000برميــل يوميــا باملتوســط ىلع التوالــي ،وقبــل مــارس  /آذار
 ،2015كان متوســط إنتــاج بلــوك  18وبلــوك  14وبلــوك  10يبلــغ  40,000و 37,000و 50,000برميــل
يوميــا ىلع التوالــي ،وفقــا لشــركة النفــط اليمنيــة.
كمــا أكــد وزيــر النفــط واملعــادن أن الحكومــة تهــدف إلــى إنتــاج  6.7مليــون طــن مــن الغــاز
الطبيعــي املســال عــام  ،2019حيــث ســيتم تصديــر حوالــي نصــف هــذه الكميــة ،ولكــي يحدث
هــذا ،فــإن محطــة تصديــر الغــاز الطبيعــي املســال املوجــودة يف بلحــاف بمحافظــة شــبوة
ســتحتاج إلــى اســتعادة نشــاطها ،وىلع الرغــم مــن التأكيــدات الحكوميــة املتكــررة خــال
عــام  2018الســتئناف صــادرات الغــاز الطبيعــي املســال يف بلحــاف ،إال أن هــذا لــم يتحقــق،
وىلع الرغــم مــن أن املحطــة الطرفيــة تخضــع لســيطرة الحكومــة اســميًا ،إال أن قــوات النخبــة
الشــبوانية املدعومــة إماراتيــا تتمركــز يف بلحــاف ويف محيــط محطــة التصديــر.
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التطورات اإلنسانية
تعز تحت الضوء :مساعدات إنسانية سيئة التنسيق وغير منتظمة
كانــت مدينــة تعــز ،يف جنــوب غــرب اليمــن ،مــن أنشــط جبهــات النــزاع منــذ حوالــي اربــع
ســنوات ،وهــي مــن املناطــق األكثــر تضــررًا مــن األزمــة اإلنســانية املســتمرة ،كمــا كانــت
املدينــة مؤخــرًا محــور محادثــات الســام التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة بيــن األطــراف
املتحاربــة وموضــوع خــاف واســع يتعلــق بحــرف املســاعدات اإلنســانية مــن قبــل الجماعــات
املســلحة يف اليمــن ،يف شــهر فبرايــر  /شــباط ،أجــرى مركــز صنعــاء سلســلة مــن املقابــات
مــع الســكان وعمــال اإلغاثــة ىلع جانبــي الخطــوط األماميــة لتقييــم تجربتهــم املعيشــية
فيمــا يتعلــق بالحالــة اإلنســانية واالســتجابة الدوليــة ،وباختصــار ،قــال الســكان والعاملــون
يف املجــال اإلنســاني يف تعــز إنــه ليــس هنــاك مــا يكفــي مــن املســاعدات الواصلــة إلــى
املدينــة التــي دمرتهــا النزاعــات ،وأن املســاعدات اإلنســانية ســيئة التنســيق وغيــر منتظمــة.
يحتــاج حوالــي  2.58مليــون مــن ســكان محافظــة تعــز البالــغ عددهــم  3.07مليــون نســمة
إلــى مســاعدات إنســانية 81% ،منهــم بحاجــة إلــى مســاعدة فوريــة إلنقــاذ حياتهــم والحفــاظ
عليهــا ،وفقــا ملكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،ونظـرًا للقيــود املتعــددة،
لــم تصــل املســاعدات املاســة بشــكل عاجــل ،حســب مــا ذكــره ملركــز صنعــاء العاملــون يف
املجــال اإلنســاني املشــاركون يف توزيــع املســاعدات يف تعــز ،فالطــرق الرئيســية املؤديــة
إلــى تعــز إمــا مغلقــة أو يصعــب الوصــول إليهــا بســبب النــزاع ،و ُتجبر شــاحنات توصيــل األغذية
ىلع اتخــاذ طــرق بديلــة يف طــرق وعــرة ،ممــا يقــود إلــى وقــوع العديــد مــن حــوادث الســير،
فيمــا املســاعدات الغذائيــة معرضــة دومــا لخطــر اســتيالء الجماعــات املســلحة عليهــا يف
الطريــق.
كمــا أن تقديــم املســاعدات الغذائيــة داخــل مدينــة تعــز مهمــة صعبــة ،حيــث تكتنفهــا
أحيانــا احتجاجــات مــن جانــب مــن هــم غيــر مدرجيــن ىلع قوائــم املســتفيدين ،يف  11فبرايــر
 /شــباط ،عنــد نقطــة توزيــع األغذيــة يف جبــل حبشــي ،رفــض موظفــو اإلغاثــة اإلنســانية
تقديــم املســاعدة إلــى رجــل كان يســعى الســتخدام قســيمة طعــام باســم مســتفيد آخــر،
عــاد الرجــل مــع رجــال مســلحين وأخــذ الطعــام بالقــوة ،كمــا قــال مراقــب ميدانــي يعمــل مــع
منظمــة دوليــة ملركــز صنعــاء ،وردًا ىلع ذلــك ،توقفــت املنظمــة عــن العمــل ملــدة يوميــن
إلــى أن اعتــذر والــد الرجــل ،وهــو شــيخ محلــي ،علنــا للموظفيــن ولجنــة محليــة ىلع الحــادث
وأعــاد الطعــام املســروق.
قــال عامــل إغاثــة يف منطقــة تســيطر عليهــا قــوات الحوثييــن يف تعــز أنــه ،يف حيــن
يمكــن للمنظمــات اإلنســانية الوصــول إلــى الســكان ،إال أن املســاعدة املتوفــرة تعانــي مــن
نقــص مزمــن يف تلبيــة االحتياجــات املحليــة ،كمــا أفــاد عاملــو اإلغاثــة بوجــود نقــص يف
التنســيق بيــن منظمــات اإلغاثــة املمولــة مــن مختلــف الجهــات املانحــة – بمــا يف ذلــك األمم
املتحــدة والســعودية واإلمــارات ،يف بعــض األحيــان ،كانــت تمــر عــدة أشــهر بيــن املشــاريع
التــي تديرهــا منظمــات مختلفــة ،كان ُيتــرك خاللهــا الســكان دون أي مســاعدة ،ومــع أن هنــاك
حاجــة إلــى مســاعدات "ســبل عيــش" يف حــاالت الطــوارئ ،إال أنهــا ال توفــر مصــدرًا مســتدامًا
للدخــل يف حــال توقــف األمــوال ،كمــا يحــذر عمــال اإلغاثــة.
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وأكــد ســكان مدينــة تعــز أنهــم لــم يتلقــوا مســاعدات غذائيــة كافيــة ،وأن عمليــات التســليم
مــا تــزال متقطعــة .وقالــت أم لخمســة أطفــال يف حــي املســبح إنهــا تســلمت فقــط ســاالً
غذائيــة ملــدة ثالثــة أشــهر يف عــام  ،2018ويف ينايــر  /كانــون الثانــي  ،2019تــم تســجيلها
مــن قبــل منظمــة مختلفــة وتســلمت ســلة غذائيــة واحــدة ،لكنهــا لــم تكــن تعــرف مــا إذا
كانــت ســتتلقى أي مســاعدة إضافيــة ،يف غضــون ذلــك ،كانــت تكافــح مــن أجــل إطعــام
أطفالهــا وتعتمــد ىلع التحويــات املوســمية مــن قريــب لهــا يعمــل يف الســعودية.
كمــا أخبــر الســكان املحليــون يف تعــز مركــز صنعــاء أن عــددًا مــن العوامــل املحليــة كانــت
تتســبب بتضخــم أســعار املــواد الغذائيــة ،فبســبب إغــاق الطــرق ،كان يتــم تســليم املــواد
الغذائيــة إلــى املدينــة يف شــاحنات صغيــرة قــادرة ىلع التنقــل عبــر الطــرق الضيقــة؛ كمــا
ُتســتخدم ســيارات متعــددة لنقــل حمولــة شــاحنة كبيــرة واحــدة ،تســتغرق عمليــات التســليم
مــن منطقــة الحوبــان – وهــي موقــع معظــم مصانــع املحافظــة – إلــى مدينــة تعــز مــدة
تصــل إلــى خمــس ســاعات ،وذلــك لرحلــة كانــت تســتغرق يف الســابق  20دقيقــة فقــط.
وقــال الســكان إن هــذه العوامــل تزيــد مــن تكاليــف الوقــود الــذي أصبــح مكلفــا بشــكل متزايــد
بســبب نقصــه ،ممــا يــؤدي بــدوره إلــى ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة.
وقــد أدى وصــول النازحيــن الداخلييــن مــن الحديــدة إلــى تعــز يف األشــهر األخيــرة إلــى زيــادة
الضغــط ىلع االســتجابة اإلنســانية ،وفقــا ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،ارتفــع عــدد
النازحيــن يف تعــز مــن  85,900إلــى  403,300خــال العــام املاضــي ،باإلضافــة إلــى ذلــك،
عــاد حوالــي  110,000شــخص إلــى تعــز ،حســب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون
اإلنســانية ،والــذي أشــار إلــى أنهــم واجهــوا صعوبــات بســبب تدميــر ممتلــكات وأصــول لــم
يكــن بوســعهم إصالحهــا.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 24 :مليون يمني بحاجة للمساعدة
اإلنسانية
أفــاد مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف  14فبرايــر  /شــباط أن عــدد
الذيــن هــم يف حاجــة ماســة للمســاعدات يف اليمــن ارتفــع بنســبة  27%خــال العــام
املاضــي ،يف نظــرة عامــة ىلع االحتياجــات اإلنســانية لليمــن لعــام  ،2019قــال املكتــب إن
حوالــي  24.1مليــون شــخص – أكثــر مــن  80%مــن الســكان – هــم بحاجــة ،بمــا يف ذلــك 14.3
مليــون شــخص بحاجــة ماســة وآخريــن بحاجــة ملســاعدة فوريــة إلنقــاذ حياتهــم والحفــاظ
عليهــا.
يف عــام  ،2019ال يــزال هنــاك  3.3مليــون شــخص نــازح ،مقارنــة بـ 2.2مليــون يف العام الســابق؛
وهــذه الزيــادة حدثــت جزئيــا بســبب فــرار  685,000شــخص مــن النــزاع املتصاعــد يف الحديــدة
يف عــام  .2018وقــد عــاد أكثــر مــن مليــون شــخص مــن النــزوح إلــى مناطقهــم األصليــة.
وأشــار التقريــر إلــى أن االســتجابة اإلنســانية أصبحــت ىلع نحــو متزايــد شــريان الحيــاة الوحيــد
ملالييــن اليمنييــن.
وقــال مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إن حوالــي  20مليــون يمنــي
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،مــن بينهــم  10مالييــن يعانــون مــن مســتويات عاليــة
مــن الجــوع ومخاطــر املجاعــة ،يف حيــن يزيــد ارتفــاع تكاليــف الوقــود ،بســبب النــدرة ،مــن
تكلفــة نقــل امليــاه والكهربــاء والصحــة وخدمــات الصــرف الصحــي ،وقــال التقريــر إن هنــاك
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حاجــة ملحــة لتوفيــر الخدمــات األساســية والحاميــة للحيــاة وخدمــات الحمايــة ،باإلضافــة
للحمــات املوجهــة ألطــراف النــزاع لضمــان تقديــم مســاعدات إنســانية ســريعة دون عوائــق.
وقــال مــارك لوكــوك ،وكيــل األميــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة
يف حــاالت الطــوارئ ،خــال جلســة إحاطــة يف مجلــس األمــن يف  19فبرايــر  /شــباط أن
اســتمرار النــزاع وعــدم احتــرام القانــون الدولــي واالنهيــار االقتصــادي يف منتصــف عــام 2018
كان القــوة الدافعــة وراء التدهــور املوضــح يف التقريــر ،يف الوقــت الــذي أصبــح فيــه التمويــل
أكبــر تحــد يواجــه عمليــة املســاعدات يف اليمــن ،قــال لوكــوك إن الــوكاالت اإلنســانية تتعامــل
أيضــا مــع عقبــات تشــغيلية مســتمرة ،بمــا يف ذلــك التأخيــر يف منــح التأشــيرات والقيــود
املفروضــة ىلع التنقــل.

تطورات إنسانية أخرى يف سطور
• • 4فبرايــر  /شــباط :أصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة تقريـرًا قالــت فيــه إن الســرطان
أصبــح "حكــم إعــدام" يف اليمــن ،نظـرًا النهيــار نظــام الرعايــة الصحيــة ،ونقــص العالج
وارتفــاع أســعاره ،والتكلفــة واملخاطــر املرتبطــة بالســفر إلــى خيــارات العــاج القليلــة
املتاحــة ،وقــدرت منظمــة الصحــة العامليــة وجــود حوالــي  35,000مريــض بالســرطان
يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك  1,000طفــل.
• • 6فبرايــر  /شــباط :أعلنــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود "اســتياءها" مــن النتائــج التــي
توصــل إليهــا فريــق تقييــم الحــوادث املشــترك يف تحقيقاتــه فحــول تفجيــر مركــز
عــاج الكوليــرا التابــع ملنظمــة أطبــاء بــا حــدود يف مديريــة عبــس يف  11يونيــو /
حزيــران  .2018وكان فريــق تقييــم الحــوادث املشــترك ،وهــو هيئــة تحقيقيــة عينهــا
التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية ،قــد وجــد أن غــارة جويــة للتحالــف اســتهدفت
مخزنــا لألســلحة تابــع لجماعــة الحوثييــن املســلحة ،قــال فريــق تقييــم الحــوادث أن
منظمــة أطبــاء بــا حــدود لــم تطلــب إضافــة املوقــع إلــى قائمــة املواقــع املحميــة
مــن الغــارات ،ولــم تضــع الفتــات ىلع ســطح مبناهــا لتمييــزه كمرفــق طبــي ،وقــد
ردت منظمــة أطبــاء بــا حــدود بأنهــا شــاركت موقعهــا مــع التحالــف  12مــرة كتابيــا،
وأن املجمــع الطبــي أصــدر ثالثــة شــعارات ثــاث مــرات ،وقالــت منظمــة أطبــاء بــا 
حــدود إن "ادعــاءات فريــق تقييــم الحــوادث املشــترك "غيــر املقبولــة واملتناقضــة"
تصــور منظمــة أطبــاء بــا حــدود وكأنهــا املســؤولة عــن القصــف وليســت ضحيتــه.
• • 13فبرايــر  /شــباط :ذكــرت وزارة الصحــة يف صنعــاء أن  132شــخصًا ماتــوا بســبب
إنفلونــزا الخنازيــر يف اليمــن منــذ عــام  ،2018وأن أكبــر عــدد وفيــات كان يف صنعــاء
تليهــا عمــران وإب.
• • 28فبرايــر  /شــباط :ذكــرت وزارة الصحــة العامــة والســكان وجــود  413,770حالــة
مشــتبه بإصابتهــا بالكوليــرا بيــن  1ينايــر  /كانــون الثانــي  2018و 3فبرايــر  /شــباط ،2019
مــع وجــود  543حالــة وفــاة مرتبطــة ،وقالــت منظمــة الصحــة العامليــة يف بيــان لهــا
أن االطفــال دون ســن الخامســة يمثلــون  32%مــن الحــاالت املشــتبه بإصابتهــا ،فيمــا
تضــررت  22محافظــة مــن محافظــات اليمــن البالــغ عددهــا  23محافظــة مــن الوبــاء.
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تطورات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب
التحقيقات تربط بيع األسلحة إلى اإلمارات بخطر امليليشيات يف اليمن
فحــص تحقيــق مفتــوح املصــدر نشــرته منظمــة العفــو الدوليــة يف  6فبرايــر  /شــباط أثــر
تجــارة األســلحة الدوليــة مــع اإلمــارات ىلع التطــورات األمنيــة داخــل اليمــن.
ومــن خــال فحــص األدلــة املفتوحــة املتعلقــة باألســلحة املســتخدمة يف ســياق معركــة
الحديــدة ،وجــد التقريــر أن بعــض األســلحة واملركبــات العســكرية التــي بيعــت إلــى اإلمــارات
مــن قبــل الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وأملانيــا وبلجيــكا ،ودول أخــرى ،انتهــى بهــا
األمــر يف أيــدي امليليشــيات املحليــة املدعومــة إماراتيــا ،وهــذه امليليشــيات غيــر خاضعــة
للمســاءلة إلــى حــد كبيــر ،وبعضهــا متهــم بارتــكاب جرائــم حــرب.
وخلــص التقريــر إلــى أن بيــع األســلحة لإلمــارات يشــكل انتهــاكًا ملعاهــدة تجــارة األســلحة
الدوليــة وقوانيــن االتحــاد األوروبــي ،وكذلــك القوانيــن املحليــة لبعــض الــدول.

تطورات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب األخرى يف سطور:
• • 13فبرايــر  /شــباط :أفــادت وســائل اإلعــام الحوثيــة بمقتــل ثمانيــة صياديــن نتيجــة
غــارة جويــة أطلقتهــا قــوات التحالــف ىلع زورقهــم شــمال جزيــرة البضيــع قبالــة
ســاحل محافظــة الحديــدة .وأكــدت منظمــة أطبــاء بــا حــدود أنهــا عالجــت خمســة
صياديــن مصابيــن بعــد "هجــوم عســكري" ىلع قاربهــم.
• • 16فبرايــر  /شــباط :أفرجــت ســلطات الحوثييــن عــن أوفــى النعامــي ،املديــرة الوطنية
ملنظمــة ســيفر وورلــد يف اليمــن ،وكانــت قــوات الحوثييــن قــد اعتقلتهــا مــع زميــل
لهــا يف  28ينايــر  /كانــون الثانــي مــن قبــل جهــاز األمــن القومــي التابــع للحوثييــن
بعــد اســتدعائها لالســتجواب ،ممــا أثــار إدانــة ودعــوات دوليــة إلطــاق ســراحهما.
وقبــل اعتقالهــا ،تعرضــت النعامــي لحملــة تهديــد وترهيــب منســقة لعــدة أشــهر.
• • 19فبرايــر  /شــباط :أدى قصــف مدفعــي إلــى مقتــل ثمانيــة مدنييــن وإصابــة  10آخرين
يف ســوق يف منطقــة املطينــة غــرب مديريــة التحيتــا يف محافظــة الحديــدة.
وأكــدت األمــم املتحــدة وقــوع الهجــوم دون تحديــد الجهــة املســؤولة .ووفقــا لشــركاء
األمــم املتحــدة ،لقــي  96مدنيــا حتفهــم وجــرح  175آخــرون بســبب األعمــال العدائيــة
يف اليمــن بيــن  1ينايــر  /كانــون الثانــي و 14فبرايــر  /شــباط.
• • 20فبرايــر  /شــباط :أفــادت منظمــة اليونيســف يف اليمــن بتجنيــد  2,700طفــل
خــال نــزاع اليمــن ،كمــا ذكــرت اليونيســف تزويــج ثلثــي الفتيــات اليمنيــات تحــت ســن
 18ســنة.
• • 26فبرايــر  /شــباط :أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة مراجعتهــا لحالــة حقوق اإلنســان
يف اليمــن يف عــام  ،2018ووجــدت فيهــا أن جميــع أطــراف النــزاع "ارتكبــت جرائــم
حــرب وانتهــاكات خطيــرة أخــرى للقانــون الدولــي".
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شــكر وتقدير
أعــد هــذا التقريــر (حســب الترتيــب األبجــدي) :أنتوني بيســويل ،حمزة الحمادي،
سبنســر أوزبيرغ ،ســا الســقاف ،عائشــة الوراق ،فارع المســلمي ،غيداء الراشــدي،
علــي عبــد اللــه ،غريغــوري جونســن ،فيكتوريا ســوير ،هانا باتشــيت ،هولي
توبهــام ،و 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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