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رجال قبائل ومتظاهرون محليون مهريون ،كانوا يتظاهرون ضد سيطرة القوات السعودية عىل مطار مدينة الغيضة مبحافظة املهرة ،يف الصورة ،رجال يحتفلون بعد التوصل إىل اتفاق
مع ضباط سعوديني إلعادة السيطرة املدنية إىل املطار 13 ،يوليو  /متوز  .2018تراجعت القوات السعودية ،يف وقت الحق ،عن االتفاق .تصوير :يحيى السواري

افتتاحية مركز صنعاء
التناحر ىلع املهرة
تختلــف أســباب اســتمرار النــزاع اليمنــي اليــوم اختالفــا جوهريــا عــن األســباب التــي أشــعلت
شــرارة الحــرب يف بــادئ األمــر ،فقد اســتغلت أطــراف الحــرب ،املحليــة واإلقليميــة والدولية،
الفوضــى العارمــة وانهيــار الدولــة يف ســعيها لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة ،وينطبــق ذلــك
ىلع الالعبيــن البارزيــن يف جماعــة الحوثييــن املســلحة الذيــن نجحــوا يف جمــع ثــروات
هائلــة مــن خــال تحويــل املســاعدات واســتغالل ســيطرتهم ىلع اإليــرادات يف املناطــق
الشــمالية ،ومنهــا الوقــود ىلع وجــه الخصــوص.
يف الســياق ،ســعى حــزب اإلصــاح ،املناهــض للحوثييــن ،إلــى إرســاء قواعــد إقطاعيــات
يف مدينــة تعــز ومحافظــة مــأرب ،ويف الجنــوب ال تــزال الجماعــات االنفصاليــة تســعى إلى
تمزيــق البــاد إلــى دولتيــن مختلفتيــن وإحيــاء دولــة جنــوب اليمــن املســتقلة ،ويســاندهم
يف مســاعيهم هــذه دولــة اإلمــارات ىلع مختلــف األصعدة السياســية واملالية والعســكرية،
حيــث عملــت اإلمــارات بصــورة مســتمرة ىلع تقويــض الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا
دوليــا بالرغــم مــن أنهــا تقاتــل نيابــة عنهــا كهــدف معلــن لتدخلهــا يف اليمــن ،وىلع
الجانــب اآلخــر اســتطاعت إيــران إثــارة غيــظ الســعودية عدوهــا اللــدود ،إلــى درجــة كبيــرة
بإمــداد جماعــة الحوثييــن املســلحة بالدعــم السياســي واملالــي وغيــر ذلــك مــن الخبــرات
العســكرية مثــل طائــرات مســيرة معقــدة وغيــر ذلــك مــن العتــاد.
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يف أقاصــي شــرقي البــاد ،باتــت املهــرة ،املحافظــة املعزولــة الواقعــة ىلع امتــداد
الحــدود العمانيــة ،مركــزًا ســاخنًا جديــدًا لتناحــر املصالــح الجيوسياســية ،كمــا يبيــن بحــث
نشــره مركــز صنعــاء مؤخــرًا [[[.تبعــد املهــرة مئــات الكيلومتــرات عــن أقــرب الجبهــات ،وقــد
أبقاهــا ذلــك يف مأمــن مــن هجمــات الحوثييــن يف مختلــف محطــات النــزاع القائــم ،ولكــن
هــذا لــم يمنــع الطائــرات املروحيــة الســعودية مــن شــن غــارات جويــة ىلع نقــاط قبائــل
محليــة هــذا العــام ،بعــد أن قامــت القــوات الســعودية يف عــام  2017ببســط ســيطرتها
ىلع املطــار الرئيســي الواقــع يف الغيضــة ،عاصمــة محافظــة املهــرة ،وحولتــه إلــى
مجمــع عســكري ،كمــا أحكمــت أيضــا قبضتهــا ىلع املوانــئ واملعابــر الحدوديــة وأنشــأت
مــا يقــارب  24معســكرا ،وقــوات أمنيــة بالوكالــة ،وقــد قوبــل التوســع العســكري الســعودي
يف املهــرة بحركــة معارضــة شــعبية متناميــة مــن املتظاهريــن املحلييــن النشــطين ،بــل
ودعــت الحاجــة يف بعــض األوقــات إلــى فــض املتظاهريــن باســتخدام العنــف ،وتطــورت
الصدامــات إلــى حــوادث إطــاق نيــرانُ .يضــاف إلــى ذلــك تهديــد واعتقــال بعــض مــن قــادة
االحتجاجــات ،فض ـ ً
ا عــن نشــطاء مجتمــع مدنــي وصحفييــن.
بــررت الريــاض حملتهــا العســكرية ىلع محافظــة املهــرة وقــت بدايتهــا بضــرورة محاربــة
تهريــب الســاح إلــى قــوات الحوثييــن يف الغــرب عبــر أراضــي املحافظــة ،ومنــذ ذلــك
الحيــن تلــون التواجــد الســعودي أيضــا بطابــع مقــارب ملكافحــة اإلرهــاب ،وبالفعــل  ،فــإن
أنشــطة القــوات الســعودية ووكالئهــا فيهــا شــيء مــن هــذا وذاك مــا يتجلــى يف اعتقــال
القــوات الســعودية الخاصــة لقائــد مــا يعــرف بتنظيــم (داعــش) بمدينــة الغيضــة يف
يونيــو  /حزيــران مــن هــذا العــام ،ولكــن كثافــة الجهــود الســعودية الراميــة إلــى بســط
ســيطرتها األمنيــة والعســكرية ىلع املهــرة تــدل ىلع وجــود طموحــات أكبــر للملكــة يف
املحافظــة.
ســعت ســلطنة عمــان املجــاورة ،التــي غلــب الحيــاد النســبي ىلع موقفهــا مــن النــزاع
اليمنــي بصــورة عامــة ،هــي األخــرى إلــى الحفــاظ ىلع مصالحهــا يف املهــرة .ركــزت
مســقط ىلع املهــرة ملــا باعتبارهــا نقطــة حيويــة ألمنهــا ،وعارضــت تغــول الريــاض ىلع
مــا تعــده دائــرة نفوذهــا التاريخيــة ،ومنــح مســؤولو ســلطنة عمــان دعمهــم السياســي
واملالــي لحركــة املهرييــن املناهضــة للتواجــد الســعودي ،وقــد غضــت دولــة عمــان الطرف
ىلع بعــض حــركات التهريــب عبــر الحــدود .تســتضيف مســقط عــددًا مــن الشــخصيات
التــي عرفــت بنقدهــا للتحالــف العســكري التــي تقــوده الســعودية يف اليمــن مــع بنائهــا
لشــبكة نفــوذ تتجــاوز حدودهــا محافظــة املهــرة مــن خــال تمويــل العبيــن يف محافظات
جنوبيــة أخــرى.
هنــاك أيضــا الدوحــة التــي دخلــت معتــرك املهــرة برعايتهــا وتوفيرهــا منصــة إعالميــة
للشــخصيات املعارضــة للتحالــف ،وممــا يســتحق الذكــر عنــد الحديــث عــن قطــر ،أن ضابــط
اســتخبارات قطــري كان قــد اعتقــل ىلع املعبــر الحــدودي مــع ســلطنة عمــان يف مايــو /
أيــار  ،2018وقــد شــهدت املحافظــة محــاوالت إماراتيــة مبكــرة إلرســاء قواعــد نفوذهــا يف
الحــرب اليمنيــة قابلتهــا حــركات معارضــة محليــة ،وتــا ذلــك تحويــل أبــو ظبــي تركيزهــا
إلــى إحــكام هيمنتهــا العســكرية ىلع جزيــرة ســقطرى التــي تجمعهــا روابــط تاريخيــة
وثقافيــة وطيــدة باملهــرة.
اعترضــت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا بصــورة متكــررة ىلع مســاعي اإلمــارات
وتحركاتهــا يف جزيــرة ســقطرى ،بالرغــم مــن الدعــم الشــكلي الــذي وفرتــه اإلمــارات
والســعودية لهــا ،وتطــور األمــر إلــى رفــع شــكوى يمنيــة رســمية إلــى مجلــس األمــن التابــع
لألمــم املتحــدة ،والحكومــة اليمنيــة ،التــي اتخــذت مــن الريــاض مقــرًا لهــا ولم يكن اســتمرار
سـراتيجية 16 ،يوليــو  /تمــوز http://sanaacenter.org/ ،2019
عـاء للدراســات اال ـ
[[[ "حــروب الدرونــز  -تقريــر اليمــن ،يونيــو  /حز ـيـران  ،"2019مركــز صن ـ
publications/analysis/7606
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بقائهــا أمــرًا ممكنــا لــوال دعــم الســعودية ،لــم تجــد مفــرًا يف اآلونــة األخيــرة مــن كســر
صمتهــا حــول التوســع الســعودي يف املهــرة" :توقعــت الحكومــة اليمنيــة مــن حلفائهــا
يف التحالــف الزحــف باتجــاه الشــمال وليــس الزحــف باتجــاه الشــرق" ىلع حــد تصريــح وزيــر
الداخليــة أحمــد امليســري يف مايــو  /أيــار مــن هــذا العــام.
يمكــن القــول بــأن صــراع الســلطة الجــاري حاليــا يف املهــرة هــو مغامــرة متهــورة ،فهــو
يهــدد اســتقرار إحــدى املناطــق القليلــة يف اليمــن التــي لــم تصــل إليهــا فوضــى النــزاع
الرئيســي .وكان قــرار مجلــس األمــن  ،2216الــذي أصــدره املجلــس يف أبريــل  /نيســان ،2015
قــد أدان اســتيالء الحوثييــن ىلع صنعــاء ،وطالــب بإعــادة الســلطة إلــى الحكومــة اليمنيــة،
ونــوه إلــى أن الحكومــة قــد طلبــت العــون مــن دول الخليــج بهــذا الصــدد ،وقــد اســتعمل
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية مــع دور بــارز لإلمــارات هــذه الوثيقــة مصــدرًا لشــرعية
تدخلــه العســكري يف اليمــن ،إال أن طــول أمــد التدخــات العســكرية األجنبيــة يخلــق
تغيــرات يف مصالــح وأجنــدات وتحالفــات ومواقــف الــدول املتدخلــة ،ويف حالــة اليمــن،
فــإن الــدول األعضــاء يف التحالــف قــد انحرفــت إلــى حــد بعيــد عــن روح قــرار  ،2216مــا
يعنــي أن مســاعيها إلحــكام قبضتهــا السياســية والعســكرية بعيــدًا عــن جبهــات القتــال
هــو أمــر غيــر قانونــي مــن وجهــة نظــر قانــون دولــي.
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التطورات في اليمن
التطورات العسكرية واألمنية
عاصمة الدمار املؤقتة
لقــد عــ َرت أحــداث  1أغســطس  /آب الوضــع األمنــي املتــردي يف عــدن ،التــي اتخذتهــا
الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا عاصمــة مؤقتــة لهــا ،بأبشــع الصــور ،حيــث اســتيقظت
ـوم باســتخدام الصواريــخ أو بطائــرة مســيرة
املحافظــة ىلع وقــع هجوميــن اثنيــن – هجـ ٌ
أعلنــت جماعــة الحوثييــن مســؤوليتها عنــه اســتهدف عرضــا عســكريًا وقتــل منيــر اليافعي
(أبــو اليمامــة) أحــد أبــرز القــادة يف الحــزام األمنــي ،أمــا الهجــوم الثانــي فقــد كان هجومــا
انتحاريــا تبنتــه داعــش بالقــرب مــن مخفــر شــرطة .أســفر الهجومــان عــن ســقوط  49قتيـ ً
ا
وعشــرات الجرحــى.
قــام انتحــاري بتفجيــر ســيارة مفخخــة كانــت موقوفــة خــارج مخفــر شــرطة الشــيخ عثمــان،
ممــا تســبب بمصــرع  13شــرطيًا ،تبنــى تنظيــم داعــش املســؤولية عــن هــذا الهجــوم ،مبينًا
أن الهجــوم اســتهدف قــوات أمنيــة مواليــة للحكومــة اإلماراتيــة [[[.وبعــد أقــل مــن ســاعة
ىلع الهجــوم األول اســتهدف صــاروخ أو طائــرة مســيرة مراســم التخريــج يف معســكر الجالء
يف منطقــة البريقــة غربــي عــدن ،حيــث تتمركــز القــوات اليمنيــة املواليــة لإلمــارات ،وكان
العميــد منيــر اليافعــي ،الشــهير بــــ (أبــو اليمامــة) ،ممــن لقــوا حتفهــم يف الهجــوم الــذي
أســفر عــن مقتــل  35جنديــا آخــر ،وقــد كشــفت وزارة الداخليــة عــن أعــداد الضحايــا [[[،كمــا
أكــد عــدد مــن شــهود العيــان ىلع وجــود عــدد كبيــر مــن اإلصابــات ،منهــا جــروح بليغــة،
وســارعت الحكومــة اليمنيــة والــدول األعضــاء يف التحالــف إلــى إدانــة الهجمــات ،فيمــا
ادعــى رئيــس الــوزراء اليمنــي معيــن عبــد امللــك بــأن الهجمــات تمــت بتنســيق وإدارة
[[[
إيرانيــة.
أعلنــت جماعــة الحوثييــن مســؤوليتها عــن الهجــوم الــذي اســتهدفت املعســكر ،حيــث أكد
يحيــى ســريع ،املتحــدث الرســمي باســم القــوات الخاضعــة لســيطرة الجماعــة ،أن الجماعــة
قــد اســتخدمت يف قصفهــا طائــرة مســيرة مــن نــوع “قاصــف ”-2Kوصاروخــا باليســتيا
متوســط املــدى [[[.إال أن مركــز صنعــاء قــد تحــدث مــع عــدد مــن شــهود العيــان الذيــن
قالــوا أنهــم لــم يســمعوا ســوى صــوت انفجــار واحــد ،ولــم يكــن هنــاك ســوى حفــرة واحــدة
نشــأت بفعــل انفجــار يف مــكان الهجــوم ،وتحــدث الشــهود أيضــا عــن رؤيــة طائــرة مســيرة
شـرطة الشــيخ عثمــان يف عــدن وتعلــن اســم املنفــذ" ،املصــدر أوناليــن 3 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
[[[ ""داعــش" تتبنــى الهجــوم عــى مركــز ـ
.almasdaronline.com/articles/170257
شـرطة الشــيخ عثمــان وتنشــر حصيلــة العمليتــن ،الوطــن العدنيــة"،
حـول اســتهداف معســكر الجــاء وتفجــر مركــز ـ
[[[ "عاجــل :وزارة الداخليــة تصــدر بيانــاً عامــاً ـ
 1أغسطس  /آب http://alwattan.net/news/80783 ،2019
[[[ معن عبد امللك عىل تويرت 1 ،أغسطس  /آب https://twitter.com/DrMaeenSaeed/status/1156890013155676160 ،2019

سـرة 1 ،أغســطس  /آب https:// ،2019
شـرات" ،امل ـ
غـزاة واملرتزقــة بعــدن ومصــرع وجــرح الع ـ
سـاح الجــو املســر والقــوة الصاروخيــة تســتهدف معســكرا لل ـ
[[[ " ـ
almasirah.net/details.php?es_id=43128&cat_id=3
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تحلــق يف الهــواء بعــد دقائــق قليلــة مــن وقــوع الهجــوم ،وقــد غــادرت الطائــرة املنطقــة
دون وقــوع أي حادثــة أخــرى وفقــا للشــهود.
مــن ناحيــة أخــرى كشــف مســؤول عســكري رفيــع ملركــز صنعــاء أن منظومــة الدفــاع
الصاروخيــة (باتريــوت) ،كانــت تعمــل ولكــن “بوضــع اإلســبات” دون الكشــف عــن ســبب
ذلــك ،فيمــا كشــف مصــدر أمنــي آخــر ،يف معــرض حديثــه عــن الهجــوم االنتحــاري الــذي
اســتهدف مخفــر الشــرطة ،أن دائــرة االســتخبارات األمنيــة قــد أصــدرت تقاريــر قبــل ثالثــة
أيــام محــذرة مــن وجــود جهــات ترســل ســيارات محملــة بالقنابــل إلــى عــدن ،ولــم يكــن
هنــاك أي عالمــات تــدل ىلع وجــود أمنــي مكثــف قبــل االنفجــار.
وقــال بعــض الشــهود الــذي حضــروا مراســم التخــرج ملركــز صنعــاء أن (أبــو اليمامــة) قــد
ـرد ىلع اتصــال هاتفــي كمــا يبــدو وقــت وقــوع
غــادر مقعــده خــال إقامــة املراســيم ليـ ّ
الهجــوم خلــف خشــبة املســرح ببضعــة متــرات ،وقــد كان الجنــود الذيــن لقــوا مصرعهــم
متواجديــن خلــف خشــبة املســرح يف ذاك الوقــت ،وانتشــر مقطــع فيديــو ىلع شــبكة
اإلنترنــت يظهــر فيــه مئــات الجنــود يف مســيرة عســكرية ىلع عــزف الطبــول العســكرية،
وتوقفــت املســيرة وعــزف الطبــول ،وجلــس املســؤولون ىلع خشــبة املســرح وهــم
ـال وبــدأت ســحب الدخــان الرماديــة
يتحدثــون بصــوت خافــت عندمــا ُسـ ِ
ـمع وقــع انفجــار عـ ٍ
بالتصاعــد مــن خلــف خشــبة املســرح وســط هلــع الجنــود.
ألبــت الحادثــة حالــة مــن الغضــب الشــديد ىلع اليمنييــن الشــماليين ووردت تقاريــر مــن
مختلــف أنحــاء عــدن بجمــع الشــماليين وترحيلهــم مــن املدينــة يف حافــات وشــاحنات
بضائــع بشــكل جماعــي ،كمــا تعرضــت أعمــال يملكهــا يمنيــون شــماليون للتخريــب .مــن
ناحيتهــا قامــت قــوات الحــزام األمنــي بإنشــاء نقــاط أمنيــة ىلع مداخــل املدينــة ملنــع
دخــول أي شــماليين.
كان أبــو اليمامــة قائــدًا عســكريًا نافــذًا يف قــوات الحــزام األمنــي ،املدعومــة مــن اإلمــارات،
يف منطقــة عــدن ،وعــرف عنــه والؤه الراســخ لإلمــارات وكونــه أحــد أقــوى أصــوات انفصــال
الجنــوب اليمنــي .تمتــع أبــو اليمامــة أيضــا بحظــوة كبيــرة يف مســقط رأســه يافــع،
الواقعــة يف محافظــة لحــج بالقــرب مــن عــدن ،حيــث انضــم العديــد مــن أبنــاء املنطقــة
إلــى القــوات األمنيــة الجنوبيــة املدعومــة مــن اإلمــارات ،وقــد اكتســب أبــو اليمامــة مكانــة
مرموقــة ّ
ا ناجعــا ىلع جبهــات املنصــورة ولحــج ،فض ـ ً
ملــا كان مقات ـ ً
ا عــن والئــه الكبيــر
لإلمــارات بــكل تأكيــد ،ولكــن ال ُيتوقــع أن يخلــق مــوت أبــو اليمامــة أثــرًا كبيــرًا ىلع الصعيــد
العســكري ،فموقعــه كان موقعــا أمنيــا بالدرجــة األولــى بعيــدًا عــن الجبهــات ،و ُيضــاف إلــى
ذلــك وجــود العديــد مــن الضبــاط املقتدريــن الذيــن يســتطيعون تولــي منصبــه.
لقــد تفاجــأ املجتمــع الدولــي بإعــان اإلمــارات بســحب جــزء مــن قواتهــا مــن اليمــن يف
حزيــران  /يونيــو الســابق ،بعــد أن عملــت القــوات اإلماراتيــة مــع الجنــود وامليليشــيات
املحليــة يف الجنــوب ،إضافــة إلــى تدريبهــا ،حيــث غيــر التحالــف الــذي نشــأ عــام ،2015
بقيــادة ســعودية جويــة وتواجــد إماراتــي ىلع األرض مــع بعــض امليليشــيات املحليــة
وجــزء مــن الجيــش اليمنــي الســابق ،مجــرى الحــرب وأوقــف زحــف جماعــة الحوثييــن
املتســارع مــن الشــمال إلــى الجنــوب ،وبعــد تأســيس مــا عــرف بالجيــش الوطنــي املوالــي
لهــادي ،ال تــزال االشــتباكات تــدور حتــى اللحظــة ،دون وجــود تغيــرات كبيــرة يف مناطــق
الســيطرة التــي شــهدت اســتقرارًا نســبيًا منذ عــام  2016باســتثناء تقــدم القــوات املدعومة
مــن التحالــف ىلع خــط ســاحل اليمــن الغربــي نحــو محافظــة الحديــدة.
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وصــف مســؤول إماراتــي رفيــع ،قبــل عشــرة أيــام فقــط مــن الهجمــات يف عــدن ،ســحب
أبــو ظبــي لجــزء مــن قواتهــا مــن جنــوب اليمــن بأنــه يمثــل نقلــة مــن اســتراتيجية “الخيــار
العســكري أوالً” إلــى خطــة “خيــار الســام أوالً” ،ولكــن دون خلــق فجــوة أمنيــة يف ظــل
مواصلــة التحالــف الــذي تقــوده الســعودية دعمــه للقــوات األمنيــة القــادرة ىلع ســد
الفجــوة.
وناشــد وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة يف اإلمــارات ،أنــور قرقــاش ،املجتمــع الدولــي
بالحيلولــة دون قيــام أي طــرف باســتغالل أو تقويــض القــرار اإلماراتــي يف مقــال نشــرته
صحيفــة الواشــنطن بوســت .وقــال قرقــاش إن اإلمــارات ستســتمر يف تقديــم املشــورة
والعــون للقــوات اليمنيــة “وســترد ىلع أي هجمــات ضــد التحالــف والــدول املجــاورة”.

9

يوليو /تموز 2019

التغييرات التنفيذية املتوقع حدوثها يف أعقاب سحب اإلمارات لجزء من
قواتها من اليمن
قــال املتحــدث الرســمي باســم التحالــف تركــي املالكــي أن اإلمــارات ،مــع دول التحالــف
األخــرى ،ال تــزال عازمــة ىلع الوفــاء بالتزاماتهــا بإعــادة حكومــة هــادي إلــى الســلطة ،فيمــا
[[[
قــال مســؤول إماراتــي رفيــع أن قــرار إعــادة نشــر القــوات تــم بتنســيق كامــل مــع الريــاض.
لعبــت اإلمــارات دورًا محوريــا يف عمليــات محاربــة الحوثييــن ىلع ســاحل اليمــن الغربــي،
أبرزهــا هجــوم الحديــدة العــام الفائــت ،واشــتمل دور اإلمــارات ىلع التدريــب والتنســيق
بيــن القــوات املحليــة والجنوبيــة يف اليمــن التــي وقفــت ىلع جبهــات املعــارك ،إضافــة
إلــى توفيــر غطــاء جــوي لهــا ،ويأتــي قــرار اإلمــارات بإعــادة نشــر قواتهــا وســحبها مــن
الحديــدة بعــد حــوار موســع بيــن أعضــاء التحالــف “واتفقنــا مــع الســعودية الشــقيقة ىلع
اســتراتيجية املرحلــة القادمــة يف اليمــن” ،كمــا أكــد قرقــاش يف تغريــدة لــه ىلع موقــع
تويتــر.
وتــم تشــكيل قيــادة جديــدة لعمليــات مقاتلــة الحوثييــن ىلع الســاحل الغربــي عمادهــا
زعمــاء هــذه املجموعــات اليمنيــة تحــت إمــرة العميــد صغيــر حمــود عزيــز [[[.وقــد كان
عزيــز أىلع ممثــل للحكومــة اليمنيــة يف لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار التــي تدعمهــا
األمــم املتحــدة ،وكان أيضــا اســمًا بــارزًا يف الحــرس الجمهــوري خــال عهــد علــي عبــد
اهلل صالــح .يف املقابــل رفــض أبــو زرعــة املحرمــي ،قائــد ألويــة العمالقــة التــي تعــد
أكبــر تكتــل عســكري يف الســاحل الغربــي بضمهــا مــا يزيــد عــن  20ألــف مقاتــل ،حتــى
اللحظــة االنضمــام إلــى القيــادة املشــتركة وفقــا ملصــدر مركــز صنعــاء داخــل مركــز القيــادة
املشــتركة.
بالرغــم مــن التقاريــر التــي أفــادت أن القــوات الســعودية قــد وصلــت إلــى القواعــد التــي تــم
إخالؤهــا ىلع ســاحل البحــر األحمــر ،تقــول مصــادر مركــز صنعــاء أن هــذه الفــرق كان الجــزء
األكبــر منهــا متواجــدًا قبــل ســحب اإلمــارات لقواتهــا [[[.كمــا أفــادت وســائل إعالميــة إخبارية
يمنيــة بانســحاب القــوات الســودانية مــن مواقعهــا يف حيــس ،والدريهمــي ،والتحيتــا،
بمحافظــة الحديــدة [[1[𐀀[[[.وقــد نفــى الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان ،رئيــس املجلــس
الســوداني االنتقالــي ،انســحاب القــوات الســودانية ،مؤكــدًا أن القــوات اليمنيــة ســتبقى
يف اليمــن [[1[.ولكــن مصــادر عســكرية ومصــادر رفيعــة مــن داخــل الحكومــة اليمنيــة أكــدت
ملركــز صنعــاء أن عمليــات إعــادة االنتشــار قــد تمــت اســتعدادًا النســحاب ســوداني كامــل
مخطــط لــه بحلــول نهايــة العــام .تقــدر أعــداد القــوات الســودانية داخــل التحالــف الــذي
تقــوده الســعودية بــاآلالف ،ولــو أنــه ال يوجــد أي تقديــرات دقيقــة متوافــرة .شــدد الزعمــاء
[[[ أنور قرقاش عىل تويرت 2 ،أغسطس  /آب https://twitter.com/AnwarGargash ،2019
ً
شـركة للقــوات املســلحة والعميــد ركــن محســن الداعــري مســاعدا للقائــد" ،ســبأ
[[[ " ـقـرار رئيــس الجمهوريــة بتعيــن اللــواء ركــن صغــر عزيــز قائــداً للعمليــات امل ـ
نــت 11 ،يوليــو  /تمــوز https://www.sabanew.net/viewstory/51666 ،2019

[[[ ”Aziz El Yaakoubi and Mohamed Ghobari,“Saudi Arabia moves to secure Yemen Red Sea ports after UAE drawdown,
.Reuters, July 11, 2019, https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1U61YJ-OCATP
[[[ Shukri Hussein, “Sudanese forces partially withdraw from Yemen,” Anadolu Agency, July 24, 2019,https://www.aa.com.
.tr/en/middle-east/sudanese-forces-partially-withdraw-from-yemen-/1540335
[Sudanese troops withdraw from three positions on West Coast front,” Al-Masdar News, July 2, 2019, https://“  [[1
.almasdaronline.com/article/sudanese-troops-withdraw-from-3-positions-on-west-coast-front
[" [[1الربهان يحسم أمر وجود القوات السودانية يف اليمن" ،أخبار اليمن 31 ،يوليو  /تموز https://www.yemenakhbar.com/2057841 ،2019
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العســكريون الســودانيون أيضــا ىلع التــزام الخرطــوم بالوفــاء بتعهداتهــا للتحالــف حتــى
[[[1
بعــد خلــع الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير.
قامــت اإلمــارات أيضــا بســحب معــدات املوظفيــن واملعــدات العســكرية من محافظــة مأرب
مــع أن تواجدهــا يف املحافظــة كان متواضعــا منــذ املراحــل األولــى للتحالــف ،حيــث أن
الســعودية هــي الجهــة املهيمنــة هنــاك [[1[.ال يوجــد أيضــا أيــة دالئــل تشــير إلــى عمليــات
انســحاب مــن محافظتــي حضرمــوت وشــبوة ،وهــو مــا يعكــس أن ادعــاءات “انســحاب
إماراتــي مــن اليمــن” قــد أســاءت وصــف مــا حــدث ىلع أرض الواقــع مــن تغيــرات مســت
جانبــا واحــدًا مــن الوجــود اإلماراتــي يف اليمــن ،إذ يظهــر أن ســحب القــوات كان محــدودًا
بصــورة كبيــرة يف املناطــق التــي تشــهد شــدًا وجذبــا بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة،
فيمــا تســتمر الحملــة التــي تقودهــا االمــارات ىلع القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة،
إضافــة إلــى وجودهــا يف املناطــق االســتراتيجية جنوبــي وجنــوب شــرقي البــاد ،كمــا
هــي دون تغييــر .مــن جانــب آخــر ،قــال ولــي عهــد أبــو ظبــي األميــر محمــد بــن زايــد آل
نهيــان لرئيــس البرملــان اليمنــي ،ســلطان البركانــي ،أن أمــن اليمــن واســتقراره يتمتعــان
بأهميــة حيويــة طبقــا لوكالــة األنبــاء اإلماراتيــة الرســمية (وام) ،وذلــك خــال زيــارة البركاني
لإلمــارات يف يوليــو  /تمــوز.

[Ali Mahmood, “Sudanese forces not withdrawing from Yemen’s Hodeidah, spokesman says”, The National, July [[1
25,
2019,
https://www.thenational.ae/world/mena/sudanese-forces-not-withdrawing-from-yemen-s-hodeidah.spokesman-says-1.890502
[" [[1مصدر عسكري :اإلمارات تسحب آخر جندي لها من مأرب" ،املوقع بوست 1 ،يوليو  /تموز https://almawqeapost.net/news/41447 ،2019
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استمرار هجمات الحوثيين خارج الحدود ،وكشف النقاب عن تقنيات طائرات
مسيرة جديدة
واصلــت قــوات الحوثييــن إطــاق الصواريــخ والطائــرات املســيرة املســلحة ىلع مــدار شــهر
يوليــو  /تمــوز ،مســتهدفة مواقــع يف جنــوب الســعودية ،وكان مطــارا جيــزان وأبهــا األكثــر
تعرضــا للهجمــات ،حيــث تســبب الهجــوم الــذي اســتهدف مطــار أبهــا بتاريــخ  2يوليــو /
تمــوز بتســع إصابــات وفقــا لوكالــة األنبــاء الســعودية [[1[.كمــا قالــت جماعــة الحوثييــن أيضــا
أنهــا أصابــت محطــة للطاقــة يف أبهــا يــوم  9يوليــو  /تمــوز ،وأنهــا قامــت أيضــا بإطــاق
عــدد مــن الطائــرات املســيرة التــي اســتهدفت قاعــدة امللــك خالــد الجويــة بالقــرب مــن
[[[1
خميــس مشــيط يف هجمــات متعــددة خــال النصــف الثانــي مــن الشــهر.
وقــال التحالــف أنــه اعتــرض قاربــا حوثيــا محمـ ً
ا بالقنابــل بتاريــخ  8تمــوز  /يوليــو كان متجهــا
[[[1
صــوب ســفينة تجاريــة يف جنــوب البحــر األحمــر .وأنكــرت حركــة الحوثييــن هــذه االتهامات
واصفـ ً
ـة إياهــا بأنهــا “افتــراء ال أســاس لــه مــن الصحــة” [[1[.وتتوجــه أنظــار املجتمــع الدولــي
حاليــا إلــى املمــرات املائيــة املحيطــة بشــبه الجزيــرة العربيــة بعــد سلســلة مــن الحــوادث
التــي كان لهــا عالقــة بســفن تجاريــة يف ظــل تفاقــم التوتــرات بيــن إيــران والواليــات
املتحــدة وحلفائهــا مــن دول الخليــج (انظــر “إيــران والتوتــرات اإلقليميــة املتزايــدة“ أدنــاه).
وقــد اســتهدفت جماعــة الحوثييــن يف املاضــي ســفنًا بالقــرب مــن الســاحل اليمنــي حتــى
أن الســعودية أعلنــت تعليــق شــحنات النفــط مؤقتــا عبــر مضيــق بــاب املنــدب الصيــف
املاضــي بعــد هجــوم شــنته قــوات الحوثييــن ىلع ناقلتــي نفــط خــام.
تزايــدت هجمــات جماعــة الحوثييــن التــي اســتهدفت مواقــع خــارج رقعــة ســيطرتها هــذا
العــام بعــد شــي ٍء مــن الجمــود يف النصــف الثانــي مــن عــام  ،2018واســتهدفت الجماعة يف
هــذه الهجمــات نقاطــا اقتصاديــة وعســكرية ،وبــرز يف هــذه الهجمــات اعتمــاد الحوثييــن
املتزايــد ىلع الطائــرات املســيرة املســلحة التــي أصبحــت الســاح الرئيســي لجماعــة
الحوثييــن ىلع حســاب الصواريــخ ،وكشــفت جماعــة الحوثييــن أيضــا عــن بعــض عتادهــا
الجديــد بمعــرض أُقيــم يف صنعــاء بتاريــخ  7تمــوز  /يوليــو ،وقــد أفــاد موقــع املســيرة التابع
للجماعــة أن مهــدي املشــاط ،رئيــس املجلــس السياســي األىلع ،قــد كشــف النقــاب عــن
طائــرات مســيرة مختصــة بالقتــال طويــل املــدى ،وأخــرى تســتخدم يف عمليات االســتطالع،
إضافــة إلــى صواريــخ مجنحــة وصواريــخ باليســتية [[1[.وكانــت النســخة األخيــرة مــن الطائــرة
املســيرة “صمــاد” أحــد األســلحة املعروضــة يف املعــرض الــذي يزعــم الحوثيــون أن مداهــا
يصــل إلــى  1700كــم ،مضيفيــن أنهــا اســتخدمت يف هجمــات ىلع مطــارات داخــل أراضــي
الســعودية واإلمــارات ،وقــال يحيــى ســريع ،املتحــدث الرســمي باســم قــوات الحوثييــن،
أن األســلحة الجديــدة ُص ِن َعــت يف اليمــن وأنهــا نتــاج ابتــكار وتصنيــع محلييــن [[1[.وحتــى
اللحظــة ال يوجــد أي تقييــم مســتقل لألســلحة الجديــدة ،إال أن فريــق الخبــراء املعنــي
ــص يف تقريــره لعــام  2018إلــى أن بعــض أنــواع
باليمــن التابــع لألمــم املتحــدة قــد َخ ُل َ
[[[2
الطائــرات املســيرة التــي تتضمنهــا ترســانة الحوثييــن أصلهــا ،هــي أو قطعهــا ،إيرانــي.
[A number of countries, organizations condemn Huthi attack on Abha Int’l airport,” Saudi Press Agency, July 2, 2019. [[1
https://www.spa.gov.sa/1940820
[ [[1قناة املسرية عىل تويرت MasirahTV، 8@ ،يوليو  /تموز https://twitter.com/MasirahTV/status/1148319395191689216 ،2019

[" [[1املاليك :زوارق الحويث إيرانية ..وسنعمل عىل ضمان حرية املالحة" ،سكاي نيوز عربية 10 ،يوليو  /تموز https://bit.ly/2GB8kCv ،2019

[ [[1قناة املسرية عىل تويرت MasirahTV، 8@ ،يوليو  /تموز https://twitter.com/MasirahTV/status/1148254046047952896 ،2019

[" [[1الكشف عن أسلحة جديدة يف معرض الرئيس الشهيد الصماد للصناعات العسكرية اليمنية" ،املسرية 7 ،يوليو  /تموز https://almasirah. ،2019
net/details.php?es_id=42137&cat_id=3
حـول الصناعــات العســكرية اليمنيــة" ،موقــع أنصــار اللــه 9 ،يوليــو  /تمــوز ،2019
[" [[1متحــدث القــوات املســلحة يســتعرض يف ايجــاز صحفــي تفاصيــل جديــدة ـ
https://www.ansarollah.com/archives/262426
[pp.32, “Final report of the Panel of Experts on Yemen,” United Nations, 26 January 26 2018, https://www.un.org/en/ga/ [[2
.search/view_doc.asp?symbol=S/2018/594. Accessed July 29, 2019
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اصطدام القوات األمنية يف مأرب مع قبائل األشراف
أســفرت االشــتباكات بيــن القــوات األمنيــة وأبنــاء قبائــل األشــراف يف مــأرب مطلــع شــهر
يوليــو  /تمــوز الفائــت عــن ســقوط ضحايــا مــن الطرفيــن ،وتدميــر عــدد مــن املنــازل
وتهجيــر عــدد كبيــر مــن الســكان .تحــدث مركــز صنعــاء إلــى عــدد مــن املصــادر املحليــة
التــي كشــفت أن العمليــات القتاليــة قــد بــدأت يــوم  1يوليــو  /تمــوز جــراء مصــرع عنصــري
أمــن خــال دوريتهمــا يف نقطــة الســد جنوبــي مــأرب .تــم اإلعــان عــن حملــة أمنيــة يف
أعقــاب ذلــك بهــدف القبــض ىلع أبنــاء القبيلــة الذيــن وجهــت لهــم تهمــة التــورط يف
الحادثــة.
كشــف شــهود عيــان وأحــد وجهــاء املجتمــع يف املحافظــة ملركــز صنعــاء أن القــوات
األمنيــة طوقــت منطقــة املنيــن بتاريــخ  3يوليــو  /تمــوز ممــا أدى إلــى مزيــد مــن
االشــتباكات التــي انتهــت ببســط القــوات األمنيــة ســيطرتها ىلع املنطقــة واعتقــال 37
فــردًا مــن أفــراد القبيلــة وجــه إليهــم املدعــي العــام اتهامــات بالتحالــف مــع الحوثييــن.
شــهدت األيــام التاليــة اشــتباكات لقــي فيهــا خمســة مــن أفــراد القبيلــة وتســعة عناصــر
مــن قــوات أمــن مــأرب مصرعهــم كان بينهــم نائــب مديــر األمــن املقــدم مجاهــد مبخــوت
الشــريف ،وأضافــت املصــادر املحليــة أن االشــتباكات قــد أســفرت عــن تدميــر عــدد مــن
املنــازل وتهجيــر مــا يزيــد عــن  100أســرة مــن مناطــق ســيطرة قبائــل األشــراف.
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التطورات العسكرية واألمنية يف سطور
• • 3يوليــو  /تمــوز :دارت اشــتباكات بيــن قبيلتــي ريــام وعبــاس يف منطقــة رداع
بمحافظــة البيضــا ،وقــد خلفــت االشــتباكات  11قتيـ ً
ا مــن بينهــم ثالثــة مــارة ،فيمــا
[[[2
أصيــب  18آخــرون.
• • 7يوليــو  /تمــوز :اندلعــت اشــتباكات بيــن قــوات النخبــة الشــبوانية وأبنــاء
قبيلــة املحضــار يف منطقــة مرخــة الســفلى شــمال شــرقي الشــبوة [[2[.وتختــص
املنطقــة ،الواقعــة جنوبــي البــاد ،بمخــزون ثــري مــن النفــط والغــاز ،وقــد كانــت
مســرحًا الشــتباكات متكــررة بيــن الجهــات املحليــة ،حتــى قبــل النــزاع الحالــي.
خلفــت االشــتباكات بيــن قــوات النخبــة الشــبوانية وقبيلــة املحضــار يف املنطقــة
 15قتيــ ً
ا يف شــهر ينايــر  /كانــون الثانــي مــن هــذا العــام.
• • 11يوليــو  /تمــوز :قــام الرئيــس هــادي بوقــف مســؤول عســكري رفيــع ىلع إثــر
االنتقــادات التــي وجههــا للتحالــف العســكري التــي تقــوده الســعودية يف مقابلــة
مــع وســائل اإلعــام قــال فيهــا أن التحالــف التــي تقــوده الســعودية لــم يؤمــن مــا
يكفــي مــن املــوارد للقــوات اليمنيــة املســلحة لهزيمــة الحوثييــن [[2[.تضمــن قــرار
اإلقالــة إحالــة اللــواء محســن خصــروف ،مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي ،للتحقيــق
ىلع يــد وزارة الدفــاع نتيجــة “مخالفاتــه للضوابــط املهنيــة وللوائــح والقوانيــن
العســكرية املنظمــة”.
• • 11يوليــو  /تمــوز :أعلــن وزيــر الداخليــة اليمنــي عــن حملــة أمنيــة يف منطقــة
دار ســعد يف عــدن عقــب اشــتباكات بيــن جماعــات مســلحة متحاربــة أدت إلــى
مصــرع العشــرات يف األســابيع األخيــرة [[2[.عــام  2015تعرضــت مبانــي دار ســعد
وبنيتهــا التحتيــة إلــى أضــرار كبيــرة خــال اســتيالء قــوات تحالــف الحوثييــن وصالــح
ىلع املنطقــة التــي تعــد نقطــة عبــور الشــمالية إلــى العاصمــة املؤقتــة ،وقــد
تحولــت املنطقــة منــذ ذلــك الحيــن إلــى منطقــة متنــازع عليهــا بيــن الحكومــة
اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا واالنفصالييــن الجنوبييــن .شــهدت املنطقــة عــددًا
[[[2
مــن االغتيــاالت نهايــة شــهر يوليــو  /تمــوز الفائــت.
• • 20يوليــو  /تمــوز :مقتــل شــيخ قبيلــة الغولــة مجاهــد قشــيرة يف عمــران ىلع
يــد قــوات الحوثييــن وســحل جثتــه عبــر الشــوارع ،وتــم رفــع مقطــع فيديــو مــروع
للمشــهد ىلع شــبكة اإلنترنــت ،وقــال عــدد مــن املعلقيــن أن هــذه الحادثــة تعيــد
إلــى األذهــان أفعــال جماعــة داعــش.

[Al-Bayda: 11 people killed and 18 wounded in tribal clashes in Rada,’” Al-Masdar News, July 3, 2019,. https://“  [[2
.almasdaronline.com/articles/169227. Accessed July 29, 2019

[Renewed clashes between Elite forces and tribal gunmen in Shabwah,” Al-Masdar News, July 7, 2019, https:// [[2
.almasdaronline.com/articles/169361
[" [[2توجيهــات رئاســية بإيقــاف مديــر دا ـئـرة التوجيــه املعنــوي واحالتــه للتحقيــق" ،ســبأ نــت 11 ،يوليــو  /تمــوز https://www.sabanew.net/ ،2019
viewstory/51632
[" [[2حملة أمنية واسعة بإشراف امليسري والعميد راشد قائد القوات اإلماراتية لفرض األمن يف املحاريق" ،عدن الغد 11 ،يوليو  /تموز http://old. ،2019
adengd.net/news/396492/#.XT9G-pMzYWp
[The third assassination in 72 hours. Unidentified gunman kills two young men in Dar Saad, north of Aden,” Al-“  [[2
.Masdar News, July 27, 2019, https://almasdaronline.com/articles/170009
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• • 28يوليــو  /تمــوز :اندلــع حريــق يف بئــري نفــط بمــأرب تعــود ملكيتهمــا إلــى
شــركة صافــر الحكوميــة ،وكان ذلــك بعــد أن أطلــق بعــض القبليين النــار ىلع مرافق
للشــركة [[2[.تــا ذلــك انــدالع اشــتباكات بيــن أبنــاء قبيلــة عبيــدة والقــوات األمنيــة
بتاريــخ  30يوليــو  /تمــوز حينمــا قــام بعــض أبنــاء القبيلــة بقطــع الطريــق بالقــرب
مــن حقــول شــركة صافــر وطالبــوا بإعــادة مركبــة تحتــوي أســلحة تمــت مصادرتهــا
[[[2
يف شــهر يوليــو  /تمــوز ،بحســب مــا أفــاد مصــدر محلــي ملوقــع املصــدر.

التطورات االقتصادية
تحليل :تحديات تطبيق مرسوم  49لضبط واردات الوقود
أصــدرت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا املرســوم رقــم  49نهايــة شــهر يونيــو /
حزيــران الفائــت بخصــوص ضبــط واردات الوقــود ،وكان هــذا املرســوم إطــارًا عمليــا يعــزز
ويبنــي ىلع مرســوم رقــم  75الــذي أصدرتــه الحكومــة يف ســبتمبر  /أيلــول  .2018تــم وضع
مرســوم  49لتحقيــق عــدد مــن األهــداف املعلنــة هــي :الحــد مــن التجــارة غيــر الشــرعية
يف مجــال اســتيراد الوقــود ،الــذي يعــد أحــد أكبــر مولــدات الربــح لــدى الحوثييــن؛ وإعــادة
تفعيــل جبايــة العائــدات الحكوميــة مــن واردات الوقــود عــن طريــق الضرائــب والرســوم
الجمركيــة؛ وإنعــاش صحــة ســوق تجــارة الوقــود والحيلولــة دون وقــوع أزمــة أو عجــز يف
الوقــود؛ وحمايــة قيمــة الريــال اليمنــي نظــرًا إلــى أن أمــوال واردات الوقــود هــي العامــل
األكبــر وراء تقلــب قيمــة العملــة يف اليمــن بــرأي الكثيريــن .يفــرض املرســوم رقــم 49
إجــراءات وقيــود أكثــر صرامــة ىلع اســتيراد الوقــود عبــر شــركة مصــايف عــدن ،املســتورد
القانونــي الوحيــد يف البــاد ،التــي تقــع عليهــا مســؤولية مصادقــة شــرعية مصــدر الوقود
وجودتــه ،إال أن املرســوم يتضمــن اســتثناء يســمح لتجــار القطــاع الخــاص باالســتيراد تحــت
إشــراف شــركة مصــايف عــدن.
ويبــرز يف هــذا الســياق ســؤال هــام هــو :هــل تملــك شــركة مصــايف عــدن القــدرات
املؤسســاتية والبشــرية الكافيــة ،وأيضــا الخبــرة الالزمــة للقيــام باملهــام املنوطــة بهــا
بموجــب مرســوم رقــم 49؟
حتــى نهايــة شــهر تمــوز  /يوليــو ،بــدا أن شــركة مصــايف عــدن تفتقــر إلــى الخبــرات
الضروريــة والقــدرات بصفــة عامــة لتيســير إجــراءات اســتيراد الوقــود ،مثــل القيــام
بالفحوصــات التقنيــة وقــت وصــول الوقــود وتوفيــر منصــة لبيعــه إلــى املوزعيــن.
تكمــن مشــكلة أخــرى يف آليــات التنفيــذ املوضوعــة لشــراء الوقــود مــن الشــركة يف عدن،
فينــص املرســوم رقــم  49ىلع أن املوزعيــن يف البــاد عليهــم الدفــع بالعملــة املحليــة
لشــراء الوقــود مــن شــركة مصــايف عــدن ،دون أن يبــت املرســوم فيمــا إذا كانــت عمليــة
الدفــع تتــم نقــدًا أو بالشــيكات .وتبــرز هــذه املشــكلة تحديــدًا يف ظــل أزمــة ســيولة
العملــة الصعبــة فقــد أصبحــت مهمــة نقــل النقــود مــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا
[Fire breaks out in two oil wells in Marib’s “Safar” fields due to fire shoots,” Al Masdar, July 28, 2019, https://“  [[2
.almasdaronline.com/article/fire-breaks-out-in-two-oil-wells-in-maribs-safar-fields-due-to-fire-shoots
[Military campaign clash with tribal gunmen near Safar oil fields in Marib,” Al-Masdar, July 30, 2019, https://“  [[2
.almasdaronline.com/article/military-campaign-clashing-with-tribal-gunmen-near-safar-oil-fields-in-marib
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قــوات الحوثييــن إلــى املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة مهمــة عســيرة بصــورة
متزايــدة مــع اســتمرار النــزاع ،فتبقــى األوراق النقديــة التــي يتــم نقلهــا عرضــة للســرقة أو
املصــادرة ،غيــر تكاليــف النقــل العاليــة يف ظــل الوضــع األمنــي املتــردي ىلع الطريــق،
كمــا أن الســلطات يف صنعــاء تعمــل ىلع التضييــق بصــورة كبيــرة ىلع التجــار والبنــوك
الذيــن يحاولــون نقــل األمــوال إلــى خــارج مناطــق الحوثييــن.
توجــب ىلع مســتوردي القطــاع الخــاص الذيــن منحــوا إذن اســتيراد الوقــود االلتــزام بعــدد
مــن الشــروط بموجــب املرســوم رقــم  ،75منها إيــداع فواتيــر وصول كميــات الوقــود املبيعة
محليــا يف بنــك يمنــي تجــاري ،ودفــع الضرائــب الحكوميــة والرســوم الجمركيــة نظيــر تفريغ
الوقــود املشــحون واالمتثــال ألي بنــود تنظيميــة أخــرى اعتمدهــا البنــك املركــزي يف
عــدن واللجنــة االقتصاديــة ،ولكــن الســلطات الحوثيــة رفضــت هــذه التوجيهــات وهــددت
التجــار لصدهــم عــن االمتثــال لهــذه البنــود ،ولهــذا فــإن التطبيــق الكامــل ملرســوم رقــم 49
ســيكون مهمــة صعبــة ىلع األرجــح يف ظــل السياســات والتنظيمــات املتضاربــة التــي
أصدرتهــا عــدن وصنعــاء ،كمــا أن هــذه النزاعــات قــد تــؤدي إلــى الحــد مــن الكميــات التــي
تصــل إلــى الســوق يف املناطــق الشــمالية ،وهــو مــا ســيؤدي إلــى نقــص حــاد يف الوقــود.
ُيضــاف إلــى مــا ســبق أن فــرض ضرائــب ورســوم مختلفــة ىلع الوقــود املســتورد ســيزيد
مــن تكلفــة الوقــود املبيــع محليــا بصــورة مباشــرة بســبب األعبــاء املاليــة اإلضافيــة التــي
ترافــق هــذه الضرائــب ،وبصــورة غيــر مباشــرة ألن مســتوردي الوقــود والتجــار يريــدون إبقــاء
هوامــش ربــح عاليــة ،إضافــة إلــى التكاليــف اإلضافيــة التــي تترتــب ىلع اإلجــراءات الجديدة
املعقــدة الســتيراد الوقــود.
يترتــب ىلع احتــكار مصــايف عــدن لــواردات الوقــود مشــكلة أخــرى تتمثــل يف تفاقــم
اســتنزاف احتياطيــات العملــة األجنبيــة يف البنــك املركــزي يف عــدن .فعــدن هــي ســوق
تبــادل عمــات ثانــوي ،وســيكون مــن الصعــب إيجــاد مــا يكفــي مــن العملــة األجنبيــة
لتمويــل احتياجــات واردات النقــود دون اللجــوء إلــى البنــك املركــزي ،وذلــك ىلع خــاف
صنعــاء مركــز األنشــطة املاليــة والتجاريــة يف البــاد ،التــي يتمتــع فيهــا مســتوردو الوقــود
بقــدرة أكبــر ىلع إيجــاد عملــة أجنبيــة يف الســوق .لقــد خلص تحليــل الوحــدة االقتصادية
يف مركــز صنعــاء إلــى أن تركيــز واردات الوقــود عبــر مصــايف عــدن ســيحول دون وجــود
فرصــة بنــاء أداة واســعة التنــوع يمكــن مــن خاللهــا اســتخالص تمويــل أجنبــي مــن عــدد
واســع مــن املصــادر املاليــة.

عدن تعلن عن سعر صرف تفضيلي ىلع معظم عمليات تمويل الواردات
أعلــن البنــك املركــزي يف عــدن بتاريــخ  14يوليــو  /تمــوز أنــه ســيعتمد ســعر صــرف ثابــت
جديــد يعــادل  506ريــال يمنــي للــدوالر األمريكــي الواحــد ىلع جميــع الــواردات ،باســتثناء
املقتنيــات الثمينــة التــي ال تشــملها آليــات التمويــل الحاليــة ،ويســري هــذا القــرار ىلع
الســلع الغذائيــة الخمــس الرئيســية التــي ســيتم تمويلهــا ىلع أســاس ســعر صــرف يعــادل
 440ريــال يمنــي لــكل دوالر أمريكــي واحــد ،وســيكون ســعر الصــرف الــذي يعــادل  506ريــال
يمنــي أرخــص بمــا يزيــد عــن  10%مــن شــراء العملــة األجنبيــة يف الســوق املفتــوح مقارنة
بمعــدل ســعر الصــرف يف شــهر يوليــو  /تمــوز.
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وتبيــن تحليــات الوحــدة االقتصاديــة يف مركــز صنعــاء أن نظــام تمويــل الــواردات الجديــد
مــن شــأنه أن يلعــب دورًا رئيســيًا يف اســترداد قيمــة الريــال اليمنــي الــذي قــدر معــدل
صرفــه يف شــهر يوليــو  /تمــوز  580ريــال يمنــي للــدوالر األمريكــي الواحــد.

تحقيقات فساد تطال محافظ املهرة
فتــح مكتــب االدعــاء العــام التابــع للحكومــة اليمنيــة قضيــة فســاد بحــق راجــح باكريــت
محافــظ محافظــة املهــرة يــوم  10يوليــو  /تمــوز ،ويف رســالة نشــرت ىلع صفحــة البنــك
املركــزي ىلع موقــع الفيســبوك ،طالــب حافــظ معيــاد فــرع البنــك املركــزي اليمنــي
باملهــرة بتجميــد حســاب حكومــي محلــي مــع اســتمرار إجــراءات التحقيــق يف القضيــة.
يذكــر أن باكريــت كان يعطــي أوامــر لســلطات الضرائــب والرســوم املحليــة بإيــداع مــا كان
يعتبــر عوائــد للحكومــة املركزيــة يف حســاب تــم فتحــه للحكومــة املحليــة ،ولــم يكــن
باكريــت هــو الوحيــد الــذي أقــدم ىلع هــذه الخطــوات ،فقــد ســعت عــدد مــن املحافظــات
يف املناطــق الواقعــة اســميًا تحــت ســيطرة الحكومــة اليمنية ،تحديــدًا املهــرة وحضرموت
وشــبوة ومــأرب ،إلــى االســتقالل ماليــا واتخــاذ القــرارات بعيــدًا عــن الحكومــة اليمنيــة خــال
النــزاع يف ظــل ضعــف الحكومــة وعــدم تواجدهــا ىلع األرض يف العديــد مــن املناطــق،
وتعــد هــذه اإلجــراءات غيــر شــرعية إذ أنهــا تنتهــك قانــون الســلطات املحليــة املعتمــد
عــام  2000الــذي تنظــم عمــل الســلطات املحليــة.

البنك املركزي يف عدن يصدر ورقة نقدية جديدة فئة  100ريال يمني
أطلــق البنــك املركــزي يف عــدن الورقــة النقديــة فئــة  100ريــال يمنــي بتصميــم جديــد
يف النصــف األول مــن يوليــو  /تمــوز ،التصميــم الجديــد يأتــي بألــوان ومواصفــات مختلفــة،
وتزينــه صــورة شــجرة دم األخويــن الشــهيرة التــي تنمــو فقــط يف جزيــرة ســقطرى ،وتمنــع
ســلطات الحوثييــن يف صنعــاء اســتخدام األوراق النقديــة الجديــدة التــي يتــم طباعتهــا
مــن قبــل البنــك املركــزي بعــدن يف مناطــق ســيطرتها ،وتحديــدًا البنــوك التــي ال
يســمح لهــا بتخزيــن األوراق النقديــة الجديــدة يف خزائنهــا ،وســيكون مــن الســهل ىلع
ســلطات الحوثييــن معرفــة األعمــال واملؤسســات املاليــة التــي قبلــت التعامــل بالورقــة
النقديــة الجديــدة يف ظــل نظــام الرقابــة الصــارم ولجــان املعاينــة التــي تفحــص خزنــات
التجــار والصرافيــن والبنــوك .وقــد أصــدرت ســلطات الحوثييــن بيانــا يــوم  11يوليــو  /تمــوز
شــددت فيــه ىلع أنهــا ســتقوم “بمصــادرة وإتــاف” أي كميــات يتــم ضبطهــا مــن األوراق
الجديــدة وســيتم إغــاق املؤسســات التــي تتعامــل بهــا .وبهــذا فــإن إصــدار ورقــة جديــدة
ســيعمق ىلع األرجــح الفوضــى التــي ضربــت سياســات القطــاع النقــدي املتشــظية أصـ ً
ا،
فقــد أصبحــت املعامــات املاليــة شــأنًا عســيرًا بصــورة متزايــدة ىلع األفــراد واألعمــال
واملؤسســات يف ظــل عــدم وجــود سياســة موحــدة لطباعــة وتــداول العمــات.
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تحت املجهر :سلطات الحوثيين تحكم ىلع  30محتجزا باإلعدام
أصــدرت محاكــم الحوثييــن حكمــا ىلع  30شــخصًا باإلعــدام بتاريــخ  30يوليــو  /تمــوز يف
محاكمــة جماعيــة شــملت  36محتجــزًا ،فيمــا وصفتــه املجموعــات الحقوقيــة واملحاميــن
[[[2
وأقــارب املحتجزيــن بأنهــا (املحاكمــة) “تمثيليــة“.
وقــال املحامــي عبــد املجيــد مصلــح صبــره ،الــذي مثــل  26متهمــا ،يف حديثــه إلــى مركــز
صنعــاء أن املحتجزيــن الذيــن وقفــوا أمــام املحكمــة كانــوا قــد اعتقلــوا بيــن أكتوبــر /
تشــرين األول  2015وينايــر  /كانــون الثانــي  ،2017معظمهــم ىلع يــد اللجــان الشــعبية
التابعــة للحوثييــن .وكشــف صبــره أن معظــم املحتجزيــن تــم اعتقالهــم يف مداهمــات
ليليــة اســتهدفت منــازل املتهميــن فيمــا ضغطت ســلطات الحوثييــن ىلع آخرين بتســليم
أنفســهم مــن خــال احتجــاز أقاربهــم .املتهــم صــدام دخــان كان ممــن ســلموا أنفســهم
بعــد اعتقــال ســلطات الحوثييــن لوالــده وثالثــة مــن أشــقائه ،كمــا أكــد صبــره الــذي أضــاف
أن ســلطات الحوثييــن لجــأت أيضــا إلــى اعتقــال األقــارب كوســيلة إلكــراه املحتجزيــن ىلع
اإلدالء باعترافــات زائفــة.
ولــم تقــر ســلطات الحوثييــن بأنهــا احتجــزت املعتقليــن لعــدة أشــهر ،كمــا تــم أيضــا نقــل
املتهميــن بيــن عــدد مــن الســجون دون إخبــار عوائلهــم وفقــا ملحاميهــم وأقاربهــم ،وقــد
أضــاف محامــي املتهميــن أن املحتجزيــن قــد ُن ِقلــوا إلــى دائــرة البحــث الجنائــي وســجن
الثــورة قبــل نقلهــم مجــددًا إلــى ســجن جهــاز األمــن السياســي – ســجن االســتخبارات
اليمنيــة الــذي ُيســتخدم عــادة لســجن املشــتبه بهــم يف جرائــم إرهابيــة ،وهــو نفــس
ــج َن فيــه بعــض الحوثييــن خــال حــروب صعــدة يف العقــد األول مــن
الســجن الــذي ُس ِ
األلفيــة الجديــدة.
تــم توجيــه اتهامــات باالنتمــاء إلى/التعــاون مــع التحالف العســكري الــذي تقوده الســعودية
إلــى معظــم املحتجزيــن أو التحاقهــم “بعصابــات مســلحة” كمــا ُيشــير صبــره ،مضيفــا أن
االحتجــازات كانــت بدوافــع سياســية ىلع أســاس اختــاف املحتجزيــن -سياســيًا أو دينيــا-
مــع الحوثييــن .يذكــر أن رابطــة أمهــات املختطفيــن هــي مــن وكلــت صبــره بالقضيــة.
اســتخدمت ســلطات الحوثييــن التعذيــب للحصــول ىلع اعترافــات زائفــة كمــا كشــف
املحامــي وأقــارب املعتقليــن ،وتــم تصويــر االعترافــات وبثهــا ىلع املحطــات التلفزيونيــة
وحســابات شــبكات التواصــل االجتماعــي املواليــة لجماعــة الحوثييــن ،وهــي ممارســات غير
قانونيــة بموجــب القانــون اليمنــي كمــا أكــد صبــره ،منوهــا أن ذلك قــد أضر بحــق املتهمين
بقرينــة البــراءة وحصولهــم ىلع محاكمــة عادلــة ،إضافــة إلــى تلطيــخ ســمعتهم.

“طالب وعلماء”
قالــت زوجــة محمــد يحيــى العكيــري 46 ،عامــا ،أن زوجهــا أديــن بالتحريــض ىلع جماعــة
ــم عليــه باإلعــدام ،وقــد حاولــت العائلــة أن تتفــاوض مــع
الحوثييــن املســلحةُ ،
وح ِك َ
الحوثييــن أم ـ ً
ا يف إطــاق ســراح العكيــري عبــر وســاطة جيرانهــم الذيــن كانــوا قيادييــن
[Yemen: Huthi-run court sentences 30 political opposition figures to death following sham trial,” Amnesty“  [[2
International, July 9, 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/yemen-huthi-run-court-sentences-30./political-opposition-figures-to-death-following-sham-trial
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يف جماعــة الحوثييــن ولكــن بــدون جــدوى ،كمــا حــاول بعــض أفــراد العائلــة االنضمــام إلــى
جماعــة الحوثييــن إلطــاق ســراحه دون أي نتيجــة تذكــر أيضــا ،كمــا كشــفت زوجــة العكيري
ملركــز صنعــاء ،أن زوجهــا كان أحــد الســجناء الذيــن وردت أســماؤهم ىلع قوائــم مــن ســيتم
إطــاق ســراحهم بموجــب صفقــة تبــادل األســرى املعطلــة التــي أدارتهــا األمــم املتحــدة،
والتــي كانــت جــزءا مــن اتفــاق ســتوكهولم يف ديســمبر  /كانــون األول املاضــيُ [[2[.يســمح
لزوجــة العكيــري بزيــارة زوجهــا مــرة كل أســبوعين ،ولكــن الوقــت املســموح بــه يف الزيــارة
ال يتجــاوز  10دقائــق.
ناشــدت زوجــة العكيــري املجتمــع الدولــي بالعمــل ىلع نقــض اإلدانــات التــي وصفتهــا
بأنهــا غيــر عادلــة ،مضيفــة أنهــم “طــاب وعلمــاء” ومــن بينهــم زوجهــا الــذي يحمــل
الدكتــوراة مــع مرتبــة الشــرف مــن الســودان .يتمتــع العكيــري بصحــة نفســية قويــة ألنــه
واثــق مــن براءتــه وفقــا لزوجتــه ،ولــو أنهــا تكافــح هــي وأوالدهــا الســبعة بغيــاب زوجهــا،
معيــل األســرة الوحيــد.
قالــت أخــت محمــد حــزام اليمنــي 40 ،عامــا ،أنهــا لــم تعــرف مــا هــي التهــم التــي أديــن
بهــا شــقيقها ،حيــث ســمعت العائلــة عــدة روايــات ذكــرت تهمــا مختلفــة .اليمنــي كان
أب لثالثــة أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن  11و16
ــم عليهــم باإلعــدام ،وهــو ٌّ
أحــد مــن ُح ِك َ
عامــا ،وقــد قالــت أختــه أنهــا ســمعت أنــه ســيكون أحــد الســجناء الذيــن ستشــملهم صفقة
تبــادل الســجناء ولكــن لــم تتمكــن مــن التأكــد مــن صحــة ذلــك.

اعتقاالت وابتزاز
لــم يســمح ملحتجــز آخــر ســوى برؤيــة عائلتــه لبضعــة دقائــق منــذ اعتقالــه يف  ،2016كمــا
يقــول أخــوه الــذي قــال ملركــز صنعــاء“ :لــم نعــرف أي شــيء عنــه لعــام كامــل حتــى تدخــل
وســطاء قبليــون وعلمنــا أن الحوثييــن اعتقلــوه” .اشــترط شــقيق املعتقــل عــدم كشــف
اســمه خوفــا ىلع ســامة أخيــه.
تتواصــل ســلطات الحوثييــن مــع عائلــة املحتجــز مــن وقــت آلخــر إلخبارهــا بمطالبهــا التــي
تتضمــن إرســال مبالــغ ماليــة عبــر وســطاء أو التحــاق أفــراد العائلــة بصفــوف الحوثييــن
والذهــاب إلــى جبهــات القتــال وفقــا لكالمــه .املحاكمــات نفســها ليســت أكثر مــن تمثيلية،
كمــا قــال القريــب ،وال تعــرف عائلــة املحتجــز بتطــورات القضيــة إال عبــر وســائل اإلعــام،
ويكشــف شــقيق املحتجــز أنــه كان يف البدايــة متهمــا باالنتمــاء إلــى حــزب اإلصــاح ،ومــن
ثــم مواالتــه للســعودية ،وآخــر تهمــة هــي أن املحتجــز كان جاسوســا يعمــل مــع التحالــف
العســكري الــذي تقــوده الســعودية وفقــا لشــقيقه الــذي أضــاف أن أخــاه املعتقــل ال يعمــل
مــع أي حــزب سياســي.
ـمح للعائلــة بإرســال أي شــيء للمحتجــز ،ولكــن تغيــر ذلــك هــذا العــام عندمــا
لــم يكــن ُيسـ َ
تــم إعطاؤهــم إذنــا بإرســال الــدواء ،كمــا يكشــف شــقيق املحتجــز ،ولكنهــم ال يســتطيعون
أب لطفليــن عمرهمــا خمســة أعــوام
التأكــد إن كان الــدواء قــد وصــل إليــه .املحتجــز هــو ٌّ
وســبعة أعــوام ىلع التوالــي ،ووضعــه النفســي يف تــردي بســبب االحتجــاز واملعاملــة
القاســية حســبما قــال أخــوه.
[Full text of the Stockholm Agreement,” Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, December 13,“  [[2
.2018, https://osesgy.unmissions.org/full-text-stockholm-agreement
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وكلــت ســلطات الحوثييــن محاميــا للمحتجــز بعــد رفضهــم للمحامــي الــذي وكلتــه العائلــة،
وكان املحتجــز ممــن وردت أســماؤهم يف صفقــة تبــادل املحتجزيــن املعطلــة التــي
تديرهــا األمــم املتحــدة وفقــا لشــقيقه.
وأضــاف أقــارب املحتجزيــن الذيــن تحدثــوا مــع مركــز صنعــاء أن املحتجزيــن يعانــون مــن
ظــروف اعتقــال غيــر صحيــة ،ويتــم حبســهم يف غــرف مظلمــة ال تدخلهــا أشــعة الشــمس
يف بعــض الحــاالت ،وقــد أصيــب عــدد منهــم ببعــض األمــراض خــال فتــرة ســجنهم،
وتمنــع ســلطات الحوثييــن األقــارب قســرًا مــن إرســال أغــراض معينــة مثــل املــواد التموينية
والفواكــه والثيــاب الشــتوية والثيــاب الداخليــة امللونــة.
وتقــول رابطــة أمهــات املختطفيــن أن املحتجزيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة متعــددة،
منهــا االلتهابــات والعظــام املكســورة ،واألمــراض الكلويــة ،ومشــاكل القلــب والصــرع ،وقــد
تعــرض املعتقلــون ،حســبما تقــول رابطــة أمهــات املختطفيــن ،للتعذيــب الجســدي
والنفســي ،وتــم وضعهــم يف زنزانــات فرديــة وحرمانهــم مــن الرعايــة الطبيــة.
نظمــت رابطــة أمهــات املختطفيــن مظاهــرات يف شــهر يوليــو  /تمــوز يف صنعــاء ومــأرب
وعــدن وتعــز وإب احتجاجــا ىلع أحــكام اإلعــدام [[3[.واســتنكرت الرابطــة أحــكام اإلعــدام
يف بيــان صــدر عنهــا [[3[.وقالــت عوائــل املحتجزيــن ومحاميهــم أنهم ســيحاولون اســتئناف
هــذا الحكــم .وناشــد مكتــب األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان محكمــة االســتئناف أخــذ
مزاعــم التعذيــب وانتهــاكات حقــوق أولئــك الذيــن تمــت إدانتهــم بمحاكمــة عادلــة بعيــن
االعتبــار [[3[.وقــال املكتــب أن األحــكام “أثــارت قلقــه” ،كمــا عبــر املبعــوث األممــي الخــاص
[[[3
ووزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن قلقهــم إزاء ذلــك أيضــا.
وكانــت وزارة العــدل التابعــة للحوثييــن يف صنعــاء قــد نشــرت بيانــا ىلع صفحتهــا
ىلع الفيســبوك عقــب املحاكمــة كشــفت فيــه عــن أحــكام اإلعــدام التــي صــدرت بحــق
املحتجزيــن البالــغ عددهــم  30محتجــزًا ،إضافــة إلــى أحــكام البــراءة الصــادرة بحــق الســتة
اآلخريــن [[3[.وأضــاف البيــان أنهــم أدينــوا باالنتمــاء إلــى عصابــة مســلحة كانــت وراء عمليــات
تفجيــر واغتيــال ،فض ـ ً
ا عــن دعــم “العــدو” والتواصــل معــه.

الفيســبوك،
عــى
أمهــات املختطفــن
[ [[3رابطــة
id=505200403000985&_rdc=1&_rdr

&https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1113322522188767

[ [[3رابطة أمهات املختطفني عىل تويرتhttps://twitter.com/abducteesmother/status/1152538573402443776?s=20 ،

[Press briefing note on Yemen,” UN Human Rights Office of the High Commissioner, July 12, 2019, https://www.ohchr.“  [[3
.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24816&LangID=E
[ [[3مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن عــى تويــر 14 ،يوليــو  /تمــوز https://twitter.com/OSE_Yemen/ ،2019
status/1150392978395009025?s=20
[ [[3الخارجية األمريكية عىل تويرت 14 ،يوليو  /تموز https://twitter.com/USAbilAraby/status/1150341097756987392?s=20 ،2019
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التطورات اإلنسانية
برنامج الغذاء العاملي والحوثيون يتوصلون إلى اتفاق الستئناف برنامج
املعونات الغذائية يف صنعاء.
أبلــغ املديــر التنفيــذي لبرنامــج الغــذاء العاملــي ديفيــد بيزلــي مجلــس األمــن أن وكالتــه
قــد أحــرزت “تقدمــا هائــ ً
ا” يف املفاوضــات مــع جماعــة الحوثييــن الســتئناف إيصــال
املعونــات الغذائيــة إلــى مدينــة صنعــاء ،وأن الطرفيــن قــد توصــا إلــى اتفــاق “مــن
ناحيــة املبــدأ” يف جلســة عقــدت بتاريــخ  18يوليــو  /تمــوز [[3[.يأتــي هــذا بعــد أن علــق
برنامــج الغــذاء العاملــي مســاعداته إلــى صنعــاء إثــر قيــام جماعــة الحوثييــن بتحويــل
املعونــات الغذائيــة يف مناطــق ســيطرتها ،وهــو قــرار اتخــذه برنامــج الغــذاء العاملــي
يف ظــل انهيــار املفاوضــات بينــه وبيــن ســلطات الحوثييــن حــول االتفــاق ىلع آليــات
تحكــم لضمــان وصــول املعونــات إلــى اليمنييــن املحتاجيــن [[3[،حيــث تمحــورت الخالفــات
حــول االعتمــاد ىلع تقنيــات تســجيل البيانــات باســتخدام البصمــة لتحديــد املســتفيدين
ومراقبــة التوزيــع وهــو مــا عدتــه ســلطات الحوثييــن تهديــدًا “لألمــن القومــي” [[3[.وتــم
توقيــع اتفاقيــة جديــدة بالفعــل بيــن قيــادة الحوثييــن وبرنامــج الغــذاء العاملــي بتاريــخ 4
[[[3
أغســطس  /آب الســتئناف توصيــل املعونــات اإلغاثيــة إلــى صنعــاء.

التطورات اإلنسانية والحقوقية يف سطور
َ
اعتقــل يحيــى الســواري ،صحفــي يمنــي ومصــور فوتوغــرايف
• • 3يوليــو  /تمــوز:
ينشــط بصــورة رئيســية يف محافظتــي املهــرة وســقطرى ،ىلع يــد القــوات
األمنيــة يف املهــرة [[3[.وكان الســواري قــد أجــرى أبحاثــا تركــز ىلع املهــرة ملركــز
صنعــاء يف األشــهر الســتة املاضيــة.
• • 3يوليــو  /تمــوز :حكمــت محكمــة تديرهــا قــوات الحوثييــن ىلع أســماء العميســي
البالغــة مــن العمــر  23عامــا بالســجن ملــدة  15عامــا [[4[.وقــد أدينــت العميســي،
أم لطفليــن ،بمســاعدة عــدو للدولــة .يذكــر أن حكمــا باإلعــدام قــد صــدر بحــق
العميســي يف ينايــر  /كانــون الثانــي  2018مــع متهميــن اثنيــن آخريــن ،وقــد ُح ِكــم
[[[4
ىلع والدهــا ماطــر العميســي بالســجن ملــدة  15عامــا يف نفــس املحاكمــة.
[ [[3وزارة العدل اليمنية عىل فيسبوك 9 ،يوليو  /تموز https://www.facebook.com/652894871548615/posts/1242644132573683/?s� 2019
fnsn=mo&_rdc=2&_rdr

[World Food Programme (WFP) Executive Director briefs UN Security council on situation Yemen,” World Food“  [[3
Programme Insight, July 18, 2019, https://insight.wfp.org/world-food-programme-wfp-executive-director-briefs-un.security-council-on-situation-in-yemen-c4065b2223f6
[UN gives ultimatum to Yemen rebels over reports of aid theft,” The New Humanitarian, June 17, 2019,http://www.“  [[3
.thenewhumanitarian.org/news/2019/06/17/un-yemen-rebels-aid-theft-biometrics
[" [[3الحوثيون يوقعون اتفاقاً مع برنامج الغذاء الستئناف توزيع املساعدات" ،املشاهد 4 ،أغسطس  /آب https://almushahid.net/47423 ،2019
سـراتيجية 5 ،يوليــو  /تمــوز http://sanaacenter.org/ ،2019
عـاء للدراســات اال ـ
[" [[3امل ـهـرة اليمنيــة :مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية" ،مركــز صن ـ
ar/publications-all/analysis-ar/7693
[Yemen: Huthi-run court sentences 30 political opposition figures to death following sham trial,” Amnesty“  [[4
International, July 9, 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/yemen-huthi-run-court-sentences-30./political-opposition-figures-to-death-following-sham-trial
[Huthi-run court sentences three to death after enforced disappearance and alleged torture,” Amnesty International,“  [[4
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ويف ذاك الوقــت قالــت منظمــة العفــو الدوليــة أن املحاكمــة جــاءت “بعــد ارتــكاب
مجموعــة مــن االنتهــاكات الجســيمة والجرائــم بموجــب القانــون الدولــي ،قــد
يرتقــي بعضهــا إلــى جرائــم حــرب”.
• • 18يوليــو  /تمــوز :قــال مــارك لوكــوك ،وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية يف
األمــم املتحــدة ،يف اجتمــاع مــع مجلــس األمــن أن مــا يزيــد عــن  300ألــف إنســان
[[[4
قــد تعرضــوا للتهجيــر يف اليمــن خــال عــام .2019
• • 29يوليــو  /تمــوز :لقــي  14شــخصًا مصرعهــم ،مــن بينهــم أربعــة أطفــال ،وأصيــب
 26آخــرون بجــروح يف هجــوم ىلع ســوق الثابــت يف منطقــة قطابــر الواقعــة
يف محافظــة صعــدة ،حســبما أفــادت ســلطات صحيــة محليــة [[4[.وقــد تــم نقــل
الجرحــى ،مــن بينهــم  14طفــ ً
ا ،إلــى مستشــفيات يف صنعــاء وصعــدة .وتقــول
ســلطات الحوثييــن أن القــوات الســعودية هــي مــن قصفــت الســوق ،فيمــا تلقــي
الحكومــة اليمنيــة والتحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية باللــوم ىلع قــوات
[[[4
الحوثييــن يف الهجــوم.
• • 30يوليــو  /تمــوز :ســقط مــا يقــدر بـــ 1689طفــا ضحيــة لحــرب اليمن خــال ،2018
حســبما أفــاد األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش يف تقريــره حــول
األطفــال والنزاعــات املســلحة [[4[.ويبيــن التقريــر أن التحالــف العســكري الــذي تقوده
الســعودية كان مســؤوالً عــن مــوت  729طفــل مــن هــؤالء ،فيمــا مــات  398طفــل
نتيجــة لعمليــات جماعــة الحوثييــن طبقــا للتقريــر ،وانتقــدت منظمــة “أنقــذوا
األطفــال” غوتيريــش ىلع عــدم إدراجــه التحالــف الــذي تقــوده الســعودية ىلع
“قائمــة العــار” يف التقريــر الســنوي [[4[،متهمــة غوتيريــش أنــه يغلــب السياســة
ىلع أرواح األطفــال ،وأضافــت أن غيــاب املســاءلة يظهــر كيــف أن “الــدول التــي
تملــك أصدقــاء أقويــاء تســتطيع تدميــر حيــاة األطفــال وهــي تتمتــع بحصانــة
كاملــة”.

February 15, 2018, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/yemen-huthi-court-sentences-three-to-death./after-enforced-disappearance-and-alleged-torture

[Hodeidah Ceasefire Holding But Faster Progress Key to Stopping Yemen from Sliding into Regional War, Deepening“  [[4
Humanitarian Crisis, Speakers Tell Security Council,” United Nations, July 18, 2019,.https://www.un.org/press/en/2019/
.sc13887.doc.htm
[Statement by the Humanitarian Coordinator for Yemen, 30 July 2019: Children are among scores of civilians, killed“  [[4
and injured by an attack on a market in Sa’ada [EN/AR]”, ReliefWeb, July 30, 2019, https://reliefweb.int/report/yemen/
.statement-humanitarian-coordinator-yemen-30-july-2019-children-are-among-scores
[Sharif Paget, Ghazi Balkiz and Tara John, “Four children killed in attack on Yemen market,” CNN, July 30, 2019, https:// [[4
.edition.cnn.com/2019/07/30/middleeast/yemen-market-explosion-saada-intl/index.html
[Record Number of Children Killed and Maimed in 2018, Urgent to Put in Place Measures to Prevent Violations,” United“  [[4
Nations, July 30, 2019, https://childrenandarmedconflict.un.org/record-number-of-children-killed-and-maimed-in./2018-urgent-to-put-in-place-measures-to-prevent-violations
[Save the Children on UN report on children in armed conflict: ‘States with powerful friends can get away with“  [[4
destroying children’s lives,’” ReliefWeb, July 30, 2019, https://reliefweb.int/report/yemen/save-children-un-report.children-armed-conflict-states-powerful-friends-can-get-away
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أصحاب محال التجارية يقفون أمام محالهم يف صنعاء القديمة بتاريخ  21يوليو  /تموز  .2019مصدر الصورة :دعاء صدام

التطورات الدولية

إيران والتوترات اإلقليمية املتزايدة
الواليات املتحدة تضع الخطط لتشكيل تحالف يضم عددًا من الدول لخفر
املساحات املائية بالقرب من إيران واليمن
كشــفت القيــادة املركزيــة للواليــات املتحــدة (ســينتكوم) يف شــهر يوليــو  /تمــوز أنهــا
تمضــي قدمــا بخططهــا لتشــكيل تحالــف لحمايــة مــرور الســفن التجاريــة خــال املمــرات
املائيــة يف الخليــج .وســتنطوي “عمليــة الخفــر” ( ،)Operation Sentinelكمــا أطلــق
عليهــا ،ىلع ترتيبــات لوضــع ســفن مراقبــة وســفن مرافقــة يف مضيــق هرمــز ،ومضيــق
بــاب املنــدب ،والخليــج العربــي ،وخليــج عمــان كمــا أورد بيــان ســينتكوم الــذي صــدر يــوم
 19يوليــو  /تمــوز [[4[.يأتــي هــذا اإلعــان بعــد سلســلة مــن الهجمــات التخريبيــة املزعومــة
التــي اســتهدفت ســفن يف املمــرات املائيــة يف املنطقــة والتــي ألقت الواليــات املتحدة
باللــوم فيهــا ىلع إيــران.
وصــرح جوزيــف دنفــورد ،رئيــس هيئــة األركان املشــتركة األمريكيــة ،يــوم  9يوليــو  /تمــوز
[U.S. Central Command Statement on Operation Sentinel,” U.S. Central Command (CENTCOM), July 19, 2019, https://“  [[4
www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/1911282/us-central-command-statement-on./operation-sentinel
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أن العمــل جــارٍ ىلع تشــكيل تحالــف ينصــب تركيــز عملياتــه بالدرجــة األولــى ىلع مضيــق
هرمــز ومضيــق بــاب املنــدب [[4[.وقــال كبيــر مســؤولي البنتاغــون أن دور األمــم املتحــدة
ســينحصر يف “القيــادة والتحكــم” ،وأن ىلع كل دولــة تزويــد ســفن مرافقة لحماية ســفنها
التجاريــة ،وأوضــح مســؤول مــن البنتاغــون يف وقــت الحــق أن الهــدف مــن التحالــف هــو أن
[[[4
يكــون قــوة رادعــة تركــز ىلع املراقبــة وال ُيــراد لــه أن يكــون تحالفــا عســكريًا ضــد إيــران.
قوبلــت هــذه الخطــة بــردة فعــل فاتــرة وفقــا ملصــادر دبلوماســية ورســمية تحدثــت إلــى
وكالــة رويتــرز [[5[.فقــد شــككت جهــات أوروبيــة وآســيوية تســتورد حاجاتهــا النفطيــة مــن
الخليــج يف جــدوى توفيــر ســفن مرافقــة لــكل ســفينة تجاريــة ،وبــدا أن التوجــس غالــب
عليهــا مــن أنهــم ســيكونون جــزءا مــن تحالــف هــو فعليــا تحالــف ضــد إيــران.
وقــد عبــر نائــب املستشــار األملانــي ووزيــر املاليــة أوالف ســكولز عــن هــذه املخــاوف
بعبــارات صريحــة يف حديثــه إلــى اإلعــام األملانــي“ :ال أعتقــد أن هــذه فكــرة جيــدة”.
وسيشــكل هــذا التحفــظ بصــورة شــبه قطعيــة مشــكلة لخطــط الواليــات املتحــدة إذ أن
مســؤولي واشــنطن قــد ملحــوا إلــى تفضيلهــم إلدارة األمــور عــن بعــد مــع توقعهــم مــن
الــدول التــي تعتمــد ىلع نفــط الخليــج ،الــدول اآلســيوية ىلع وجــه الخصــوص ،أن تكــون
[[[5
هــي مــن يتكفــل بتحمــل أعبــاء القــوى البشــرية ومتطلبــات هــذه العمليــة.
وقــد أظهــرت بريطانيــا شــيئا مــن املمانعــة ملقتــرح الواليــات املتحــدة بالرغــم مــن
اســتيالء إيــران ىلع ناقلــة بريطانيــة يف مضيــق هرمــز يــوم  19يوليــو  /تمــوز الفائــت
(انظــر “إيــران تســتولي ىلع ناقلــة ترفــع العلــم البريطانــي“ أدنــاه( [[5[.يف املقابــل ،تــرى
الحكومــة البريطانيــة أن األفضــل هــو تشــكيل تحالــف أوروبــي بحــري يمكــن لــه التنســيق
مــع الواليــات املتحــدة أو االنضــواء تحــت رايــة تحالــف أوســع يضــم دوالً أخــرى [[5[.ونقلــت
صحيفــة الجارديــان يف تقريــر لهــا نشــر بتاريــخ  30يوليــو  /تمــوز عــن مصــادر مــن الحكومــة
البريطانيــة أن بريطانيــا قــد دعــت الواليــات املتحــدة وفرنســا إلــى اجتمــاع يف البحريــن،
[[[5
التــي تســتضيف قواعــد بحريــة بريطانيــة وأمريكيــة ،ملناقشــة حمايــة ميــاه الخليــج.
مــن الجديــر بالذكــر أن الــدول الثالثــة تجمعهــا تماريــن مكافحــة ألغــام ُتقــام يف امليــاه
البحرينيــة.

[Phil Stewart, “U.S. wants military coalition to safeguard waters off Iran, Yemen,” Reuters, July 10, 2019, https://www. [[4
reuters.com/article/us-mideast-iran-usa-coalition/us-wants-military-coalition-to-safeguard-waters-off-iran-yemen.idUSKCN1U42KP
[Phil Stewart, “Exclusive: U.S. Gulf maritime proposal not military coalition against Iran – Pentagon official,” Reuters, [[4
July 18, 2019. https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-usa-maritime-exclusive/exclusive-u-s-gulf-maritime.proposal-not-military-coalition-against-iran-pentagon-official-idUSKCN1UD2O5
[Sylvia Westall and John Irish, “Allies play hard to get on U.S. proposal to protect oil shipping lanes,” Reuters, July [[5
19, 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
[David B. Larter, “Don’t expect the US to secure Arabian Gulf shipping alone, a top general says,” Bloomberg, June [[5
18, 2019, https://www.defensenews.com/naval/2019/06/18/dont-expect-the-us-to-secure-arabian-gulf-shipping-alone./top-general-says
[.Iran seizes British tanker in Strait of Hormuz,” BBC News, July 20, 2019, https://www.bbc.com/news/uk-49053383“  [[5

[Situation in the Gulf,” House of Commons Hansard, Vol. 663, 22 July 2019, https://hansard.parliament.uk/”“  [[5
.commons/2019-07-22/debates/1436057A-CE0D- 4FBB-AF23-CD93E4AFFA0A/SituationInTheGulf
[Dan Sabbagh, “UK calls meeting with US and France to discuss Hormuz plan,” The Guardian, July 30, 2019, https:// [[5
.www.theguardian.com/world/2019/jul/30/uk-us-europe-shipping-strait-of-hormuz
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وكانــت التوتــرات املحتدمــة يف الخليــج قــد دفعــت بالواليــات املتحــدة إلــى إرســال قــوات
[[[5
لهــا إلــى الســعودية يف شــهر يوليــو  /تمــوز بعــد  16عامــا مــن خروجهــا مــن اململكــة.
ووفقــا ملســؤول أمريكــي ،فقــد أرســلت الواليــات املتحــدة  500جنــدي ســيكونون جــزءا
مــن تفويــض أكبــر يصــل قوامــه إلــى  1000جنــدي إضــايف ســيصلون الشــرق األوســط
كمــا تــم اإلعــان يف شــهر يونيــو  /حزيــران املاضــي [[5[[[5[.وســينزل الجنــود يف قاعــدة
األميــر ســلطان الجويــة بالقــرب مــن الريــاض ،التــي كانــت نقطــة رئيســية للقــوات الجويــة
األمريكيــة منــذ حــرب الخليــج وحتــى ســحب أمريــكا لقواتهــا مــن اململكــة عــام  2003بعــد
معركــة بغــداد خــال غــزو العــراق.
يف ســياق متصــل ،قــال الرئيــس دونالــد ترامــب أن الســفن البحريــة األمريكيــة قــد أســقطت
طائــرة مســيرة إيرانيــة “اقتربــت كثيــرًا” مــن ســفينة أمريكيــة بمضيــق هرمــز بتاريــخ 18
يوليــو  /تمــوز [[5[.مــن جانبهــا قالــت إيــران أنهــا لــم تســتقبل أي معلومــات عــن خســارة
طائــرة مســيرة ،فيمــا قــال نائــب الرئيــس اإليرانــي أن مــا حصــل هــو أن الواليــات املتحــدة
قــد أســقطت طائــرة لهــا عــن طريــق الخطــأ.

إيران تستولي ىلع ناقلة ترفع العلم البريطاني ،وبريطانيا تدعو إلى تشكيل
قوة حماية أوروبية
اســتولت إيــران يــوم  19يوليــو  /تمــوز الفائــت ىلع ناقلــة ترفــع العلم البريطانــي يف مضيق
هرمــز بعــد أن أجبرتهــا ىلع اإلبحــار إلــى مينــاء بنــدر عبــاس ،ومثــل الحــادث خطــوة دفعت
بريطانيــا إلــى املطالبــة بتشــكيل قــوة حمايــة أوروبيــة بالقــرب مــن الســاحل اإليرانــي،
وكشــف وزيــر الدفــاع اإليرانــي ،العميــد أميــر حاتمــي ،أن إيــران قــررت االســتيالء ىلع الناقلــة
ردًا باملثــل ىلع اســتيالء بريطانيــا ىلع ناقلــة يف ســواحل جبــل طــارق
ّ Stena Impero
اشــتبه بانتهاكهــا لعقوبــات االتحــاد األوروبــي بنقلهــا نفطــا مــن إيــران إلــى ســوريا ،فيمــا
أنكــر مســؤولون حكوميــون آخــرون وجــود أي دوافــع انتقاميــة وراء هــذا القــرار ،حيــث قالــت
وكالــة األنبــاء الحكوميــة اإليرانيــة أن االســتيالء ىلع الســفينة جــاء بعــد اصطدامهــا بقــارب
[[[5
صيــد ،ممــا اســتدعى إجــراء تحقيقــات.
مــن جانبهــا أعلنــت بريطانيــا يــوم  22يوليــو  /تمــوز خططهــا للعمــل مــع الــدول األوروبيــة
األخــرى لتشــكيل قــوة حمايــة يف الخليــج ،دون الكشــف عــن عــدد الــدول التــي وافقــت
ىلع االنضمــام إلــى هــذا التكتــل أو إلــى أي مــدى ســتبلغ مســاهماتها .كان جيرمــي هانــت
قــد أعلــن عــن هــذه الخطــط قبــل بضعــة أيــام مــن إعفائــه مــن منصبــه كوزيــر للخارجيــة،
حيــث قــال وزيــر الخارجيــة الســابق أن هــذه القــوة لــن تضــم الواليــات املتحــدة نظــرًا إلــى أن
[U.S. Central Command Statement on movement of U.S. personnel to Saudi Arabia,” U.S. Central Command (CENTCOM),“  [[5
July 19, 2019, https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/1911277/us-central-command./statement-on-movement-of-us-personnel-to-saudi-arabia/utm_source/hootsuite
[Anthony Capaccio, “U.S. Says 500 Troops Sent to Saudi Arabia on Mideast Deployment,” Bloomberg, July 18, 2019, [[5
.https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-18/u-s-preparing-to-send-500-troops-to-saudi-arabia-cnn
[Statement From Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan on Additional Forces to U.S. Central Command,”“  [[5
Department of Defense, July 17, 2019, https://dod.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1879076/
./statement-from-acting-secretary-of-defense-patrick-shanahan-on-additional-force

[US destroyed Iranian drone in Strait of Hormuz, says Trump,” BBC News, July 19, 2019, https://www.bbc.com/news/“  [[5
.world-us-canada-49040415
[UK-flagged oil tanker seizure; Iran’s will to respond to threats: Defense Minister,” IRNA, July 24, 2019, https://en.irna.“  [[5
ir/news/83406347/UK-flagged-oil-tanker-seizure-Iran-s-will-to-respond-to-threats
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بريطانيــا ال تتفــق مــع سياســة واشــنطن املتمثلــة يف فــرض أكبــر قــدر ممكــن مــن الضغط
ىلع طهــران [[6[.وال ُيعــرف إلــى اآلن التعديــات التــي ســتطرأ ىلع الخطــة بتســلم قيــادة
جديــدة للحكــم يف بريطانيــا ،إال أن وزيــر الخارجيــة الجديــد ،دومينيــك راب ،أخبــر راديــو بــي
بــي ســي بتاريــخ  29يوليــو  /تمــوز أن الحكومــة ال تــزال راغبــة يف رؤيــة منهجيــة تتصدرها
قــوى أوروبيــة [[6[.وقــد أعلنــت بريطانيــا يــوم  25يوليــو  /تمــوز أن البحريــة امللكيــة ســتقوم
[[[6
بمرافقــة الســفن التــي ترفــع العلــم البريطانــي عبــر مضيــق هرمــز.
ويف ذات الســياق ،حــث املجلــس التنفيــذي للمنظمــة البحريــة الدوليــة ،الــذي عقــد
اجتماعــا يف لنــدن ،يــوم  18يوليــو  /تمــوز مــاك الســفن وعامليهــا أن يقومــوا بمراجعــة
وتحســين خطــط الســامة بمــا تســتدعيه الحاجــة يف ظــل الهجمــات األخيــرة التــي
اســتهدفت ســفنًا تجاريــة يف مضيــق هرمــز وبالقــرب مــن الســواحل اليمنيــة ،وشــدد األمين
العــام للمنظمــة كيتــاك ليــم ىلع ضــرورة قيــام الــدول األعضــاء فيهــا ببــذل جهــد أكبــر
إليجــاد حــل لألزمــة [[6[.وتضــم الهيئــة التنفيذيــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة ،بأعضائهــا
األربعيــن ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،كمــا أن
إيــران والســعودية واليمــن أعضــاء يف املنظمــة البحريــة الدوليــة.

االتحاد األوروبي يحاول إنقاذ االتفاق النووي مع إيران ويخفف خناق العقوبات
شــهد شــهر يوليــو  /تمــوز الفائــت محــاوالت مــن مســؤولين أوروبييــن إلنقــاذ االتفــاق النووي
مــع إيــران ،بإجماعهــم ىلع ضــرورة تحســين نظــام التجــارة البديــل الــذي تــم اقتراحــه
مؤخــرًا إذا مــا أريــد لــه أن يمثــل فســحة حقيقيــة لتخفيــف العقوبــات بعــد اتفاقهــم ىلع
إمكانيــة اســتخدامه لصفقــات النفــط اإليرانــي.
وقــد أكــدت فيدريكيــا موغيرينــي ،وزيــرة خارجيــة االتحــاد األوروبــي ،أن املســاهمين
األوروبييــن يف النظــام الجديــد “ســبيل دعم الصفقــات التجارية” أو “إنســتيكس” (INSTEX:
 )Instrument in Support of Trade Exchangeقــد أجــروا نقاشــات حــول الســماح بصفقات
النفــط [[6[.دفعــت هــذه التصريحــات الواليــات املتحــدة إلــى التحذيــر مــن محــاوالت االلتفاف
ىلع العقوبــات [[6[.وقــال مســؤولون إيرانيــون ،بدورهــم ،أن إنســتيكس هــو خطــوة إيجابيــة،
بالرغــم مــن إحباطهــم مــن عــدم تحقيــق األوروبييــن أي تقــدم حقيقــي ىلع طريــق
تخفيــف العقوبــات ،مشــددين ىلع أن ذلــك يجــب أن يشــمل التعامــات النفطيــة واملالية.

[Situation in the Gulf,” Hansard, transcript of UK Foreign Secretary Jeremy Hunt’s remarks in the House of Commons,“  [[6
July 22, 2019, https://hansard.parliament.uk/commons/2019-07-22/debates/1436057A-CE0D-4FBB-AF23-CD93E4AFFA0A/
.SituationInTheGulf
[.Dominic Raab, interview with BBC Radio 4, 2:23:33, July 29, 2019, https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m00075hl [[6

[Iran tanker seizure: Royal Navy frigate to escort UK ships,” BBC News, July 25, 2019, https://www.bbc.com/news/“  [[6
uk-49110331
[International Maritime Organization Council condemns tanker attacks in Strait of Hormuz and Sea of Oman,” IMO“  [[6
press briefing, July 18, 2019, http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/15-IMO-Council-condemns.tanker-attacks.aspx
[Lisa Bryant, “EU announces strides in Iran trade mechanism amid nuclear deal scramble,” VOA, July 15, 2019, https:// [[6
.www.voanews.com/europe/eu-announces-strides-iran-trade-mechanism-amid-nuclear-deal-scramble
[Rob Crilly, “US warns Europe not to develop barter system to evade Iran sanctions,” Washington Examiner, July 26, [[6
2019,
https://www.washingtonexaminer.com/news/us-warns-europe-not-to-develop-barter-system-to-evade-iran.sanctions
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يفتــح نظــام إنســتيكس قنــاة تجــارة مــع إيــران يمكــن لهــا االلتفــاف ىلع العقوبــات
األمريكيــة مــن خــال تجنــب تحويــل مبالــغ ماليــة عبــر الحــدود باســتخدام شــبكة ســويفت
( )SWIFTالدوليــة ،حيــث يمكــن وصــف هــذا النظــام بأنــه نظــام مقايضــة ال يتطلــب نقــل
أي مبالــغ ماليــة مــن إيــران أو إليهــا ،حيــث يقــوم أي بلــد أوروبــي راغــب باالســتيراد مــن
إيــران بالدفــع لبلــد أوروبــي آخــر يرغــب بتصديــر منتــج إلــى إيــران ،ومــن الجديــر بالذكــر أن
النظــام معمــول بــه اآلن ،وقــد تمــت أول عمليــة مــن خاللــه ،ولكنــه يعيبــه البــطء ويقتصــر
حاليــا ىلع الســلع اإلنســانية مثــل الغــذاء والــدواء.
ال تــزال الــدول األوروبيــة حريصــة ىلع تخفيــف التوتــرات يف الخليــج ،وهــي تحــاول
تحقيــق ذلــك عبــر الضغــط ىلع إيــران بعــدم االنســحاب مــن االتفــاق النــووي املبــرم عــام
 2015بالرغــم أن واشــنطن قــد انســحبت منــه مــع إعالنهــا إعــادة العقوبــات ىلع طهــران،
وكان عــدد مــن وزراء الخارجيــة األوروبييــن قــد اجتمعــوا يــوم  15يوليــو  /تمــوز ملناقشــة
حساســية املوقــف منوهيــن إلــى أن خطــوة متهــورة بســيطة قــد تــؤدي إلــى حــرب بيــن
إيــران والواليــات املتحــدة [[6[.يذكــر أيضــا أن قــادة فرنســا وأملانيــا وبريطانيــا ،املوقعيــن
ىلع االتفــاق النــووي ،قــد أصــدروا بيانــا مشــتركًا يــوم  14يوليــو  /تمــوز يحــث ىلع اللجــوء
إلــى الحــوار والتنبــه إلــى املخاطــر املوجــودة مشــددا ىلع جميــع األطــراف بــأن “عليهــم
[[[6
التمهــل والتفكيــر بمــا يمكــن أن تــؤول إليــه أفعالهــا”.

وزير خارجية إيران :ترامب ال يريد الحرب ،ولكن معاونيه يريدون ذلك
قــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي جــواد ظريــف يف مقابلــة صحفيــة أجريــت يــوم  16يوليــو
 /تمــوز مــع قنــاة  NBCاألمريكيــة أن طهــران مســتعدة للتفــاوض حــول القضايــا النوويــة
بعــد أن يرفــع الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب العقوبــات التــي فرضهــا عــام  .2017وقلــل
ظريــف ،الــذي أجــرى املقابلــة خــال وجــوده يف مدينــة نيويــورك لحضــور اجتماعــات
األمــم املتحــدة ،مــن جديــة الحديــث عــن الحــرب ،قائـ ً
ا أنــه ال يعتقــد أن الرئيــس األمريكــي
[[[6
ترامــب يريــد الحــرب “ولكننــي أعتقــد أن النــاس مــن حولــه ال يمانعــون ذلــك” .وقــد أكــد
الرئيــس األمريكــي أكثــر مــن مــرة نيتــه ىلع التفــاوض مــن جديــد حــول الصفقــة بعــد قراره
باالنســحاب منهــا العــام الفائــت ،ولكــن هــذا لــم يمنعــه مــن فــرض عقوبــات إضافيــة.
وكانــت إدارة ترامــب قــد أعلنــت فرضهــا عقوبــات ىلع ظريــف يــوم  31يوليــو  /تمــوز الفائت
بعــد تهديــدات مــن واشــنطن الشــهر املاضــي ،وتؤثــر هــذه الخطــوة غيــر التقليديــة ،فــرض
عقوبــات ىلع دبلوماســي بــارز مــن دولــة أخــرى ،ســلبيا ىلع فــرص عقــد محادثــات
دبلوماســية بيــن الواليــات املتحــدة وإيــران أم ـ ً
ا يف تخفيــف حــدة التوتــرات يف الوضــع
الراهــن ،وقالــت واشــنطن أيضــا أنهــا ســتراجع طلبــات ظريــف بالحصــول ىلع تأشــيرة ســفر

[Foreign Affairs Council, 15/07/2019,” Council of the European Union, July 15, 2019, https://www.consilium.europa.eu/“  [[6
./en/meetings/fac/2019/07/15
[Joint statement by the heads of state and government of France, Germany and the United Kingdom,” Elysee Palace,“  [[6
July 14, 2019, https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2019/07/14/joint-statement-by-the-heads-of-state-and.government-of-france-germany-and-the-united-kingdom
[Dan De Luce, “Door is ‘wide open’ to negotiation if Trump lifts his sanctions on Iran, Zarif says,” NBC News, July [[6
16,
2019,
https://www.nbcnews.com/news/mideast/door-wide-open-negotiation-if-trump-lifts-his-sanctions.iran-n1030021

27

يوليو /تموز 2019

إلــى نيويــورك لزيــارة األمــم املتحــدة ىلع أســاس كل حالــة ىلع حــدة [[6[.وقــد عبــرت
األمــم املتحــدة عــن قلقهــا مــن قيــود الســفر املتزايــدة التــي تفرضهــا الواليــات املتحــدة
ىلع ظريــف خــال زيارتــه إلــى نيويــورك يف يوليــو  /تمــوز املاضــي بحســب تصريحــات
[[[7
ملتحــدث رســمي باســم األمــم املتحــدة أدلــى بهــا يــوم  15يوليــو  /تمــوز املاضــي.

يف األمم املتحدة
أطراف النزاع تجتمع ملناقشة وقف إطالق النار يف الحديدة
عقــد ممثلــون مــن الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن املســلحة
اجتماعــات يف  14-15يوليــو  /تمــوز ملناقشــة خطــوات تمهــد الطريــق للبــدء بتنفيــذ
اتفــاق ســتوكهولم .االجتمــاع الخامــس للجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار ،الــذي أداره رئيــس
اللجنــة الجنــرال مايــكل لوليســجارد ىلع متــن ســفينة يف البحــر األحمــر ،هــو األول منــذ
فبرايــر  /شــباط  ،2019ويأتــي االجتمــاع بعــد سلســلة مــن االنتهــاكات التــي مســت اتفــاق
وقــف إطــاق النــار يف مدينــة الحديــدة واملناطــق املحيطــة بهــا يف املحافظــة ،وقــد
اســتقلت الوفــود املتفاوضــة الســفينة التابعــة لألمــم املتحــدة مــن نقــاط مختلفــة ىلع
ســاحلي املخــا والحديــدة.
وقــال لوليســجارد يف البيــان الــذي صــدر عقــب االجتمــاع أن األطــراف قــد اتفقــت ىلع
آليــات ملراقبــة إطــاق النــار يف الحديــدة [[7[.كمــا وضعــت اللجنــة اللمســات األخيــرة ىلع
“مفاهيــم العمليــات” للمرحلتيــن األولــى والثانيــة مــن عمليــة مشــتركة لســحب القــوات
مــن مدينــة الحديــدة حســبما أفــاد لوليســجارد [[7[.وكانــت األمــم املتحــدة قــد كشــفت يف
وقــت ســابق أن خطــة االنســحاب التــي ســتكون ىلع مرحلتيــن تهــدف إلــى إبعــاد القــوات
مســافة تتــراوح بيــن  18إلــى  30كــم مــن الحديــدة يف ســياق هــدف أوســع يتمثــل بســحب
[[[7
كامــل للســاح مــن املدينــة وعــودة الحيــاة املدنيــة إليهــا.
ونــوه لوليســجارد إلــى أن اللجنــة قــد أتمــت عملهــا التقنــي بالتوصــل إلــى هــذه االتفاقيات،
وهــي اآلن تنتظــر قــرارات القيــادات السياســية للمضــي قدمــا بالتنفيــذ ،ولكــن تبقــى
هنــاك بعــض العوائــق الرئيســية التــي يلــزم التصــدي لهــا منهــا قضيــة مصيــر العوائــد
التــي تولدهــا املوانــئ البحريــة الثــاث املحيطــة بالحديــدة [[7[،وتشــكيل القــوات األمنيــة
[Jeff Mason, “U.S. puts sanctions on Iranian foreign minister Zarif, who says they won’t affect him,” Retuers, July [[6
31, 2019, https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-zarif/us-puts-sanctions-on-iranian-foreign-minister-zarif-who.says-they-wont-affect-him-idUSKCN1UQ2O1
[Michelle Nichols, “U.N. concerned by U.S. curbs on Iranian foreign minister while in New York,” Reuters, July 15,“  [[7
2019,
https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-usa-zarif/un-concerned-by-us-curbs-on-iranian-foreign.minister-while-in-new-york-idUSKCN1UA29P
[Redeployment Coordination Committee Chairman’s Summary of the Joint Meeting of the Redeployment“  [[7
Coordination Committee,” United Nations Secretary-General, July 15, 2019,https://www.un.org/sg/en/content/sg/
note-correspondents/2019-07-15/note-correspondents-redeployment-coordination-committee-chair%E2%80%99s.summary-of-the-joint-meeting-of-the-redeployment-coordination-committee-scroll-down-for-arabic

[Redeployment Coordination Committee Chairman’s Summary of the Joint Meeting of the Redeployment Coordination“  [[7
.Committee,” United Nations Secretary-General
[Edith Lederer, “UN Envoy: Yemen parties agree on initial Hodeidah withdrawals,” The Associated Press, April 15, 2019, [[7
.https://www.apnews.com/8f254a6838f54166bf7a5ab50f7904a8
[" [[7صيام موصول :ماذا يعني فشل اجتماعات عمّان بالنسبة لليمن" ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية 23 ،مايو  /أيار http://sanaacenter. ،2019
org/ar/publications-all/analysis-ar/7454
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التــي ســتحل محــل القــوات املنســحبة ،وآليــات الحكــم بعــد االنســحاب.
مــن جهتــه هنــأ املبعــوث األممــي الخــاص مارتيــن غريفيثــس الجنــرال لوليســجارد يف
اجتمــاع عقــده مجلــس األمــن ىلع نجــاح اللجنــة يف التوصــل إلــى هــذه االتفاقيــات التــي
وصفهــا بأنهــا “تقدمــا مهمــا” .وتوجــه غريفيثــس أيضــا بالشــكر إلــى لوليســجارد ىلع “روح
الزمالــة فيــه ومثابرتــه وحكمتــه” .مــن الجديــر بالذكــر أن عقــد لوليســجارد ينتهــي مطلــع
شــهر أغســطس  /آب ومــن املخطــط أن تنتهــي عهدتــه رئيســا للجنــة بتاريــخ  31يوليــو
 /تمــوز حســبما أفــادت مصــادر ملركــز صنعــاء ،وحتــى تاريــخ هــذه الكتابــة ،لــم يصــدر أي
إعــان رســمي عــن تنحــي لوليســجارد عــن منصبــه أو هويــة خلفــه.
تعهــد غريفيثــس ببــذل مزيــد مــن الجهــد لتجــاوز العوائــق البــارزة ىلع طريــق االنســحاب
مــن الحديــدة ،وأهمهــا مســألتي القــوات األمنيــة املحليــة وعوائــد املوانــئ .وقــال
غريفيثــس أن حــل قضيــة الحديــدة قــد يســمح لألمــم املتحــدة بالتركيــز مــن جديــد ىلع
العمليــة السياســية يف اليمــن قبــل نهايــة الصيــف.
وكان مجلــس األمــن قــد وافــق باإلجمــاع ىلع تمديــد مهمــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفاقية
الحديــدة ( ،)UNHMAالتــي تقــود لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار ،خــال جلســة عقــدت
بتاريــخ  15يوليــو  /تمــوز حتــى  15ينايــر  /كانــون الثانــي  ،2020ودعــا مجلــس األمــن أيضــا
إلــى ابتعــاث كامــل املراقبيــن ،حيــث ال يتواجــد اليــوم ىلع األرض ســوى  20مراقبــا ،بالرغــم
مــن تخصيــص مــا يصــل إلــى  75مراقبــا ،ويعــود ذلــك بالدرجــة األولــى إلــى رفــض جماعــة
[[[7
الحوثييــن املســلحة منــح تأشــيرات ملراقبيــن آخريــن.

املبعوث األممي يف جولة مكوكية لتحريك عجلة عملية السالم يف اليمن
التقــى املبعــوث األممــي الخــاص إلــى اليمــن مارتيــن غريفيثــس بعــدد مــن أطــراف النــزاع
اليمنــي وأصحــاب الشــأن الدولييــن يف جولــة واســعة خــال شــهر يوليــو  /تمــوز أمـ ً
ا يف
إنعــاش عمليــة الســام الراكــدة يف اليمــن .شــملت الجولــة زيــارات إلــى روســيا واإلمــارات
والواليــات املتحــدة ،فضــ ً
ا عــن عقــد اجتماعــات مــع مســؤولين مــن جماعــة الحوثييــن
يف مســقط وصنعــاء .التقــى غريفيثــس أيضــا بالرئيــس هــادي يف الســعودية يــوم 15
يوليــو  /تمــوز ،وهــو اللقــاء األول منــذ أن هــدد هــادي بالتوقــف عــن التعــاون مــع املبعــوث
نهايــة شــهر مايــو  /أيــار املاضــي كمــا عقــد غريفيثــس ،خــال زيارتــه للســعودية ،لقــاءات
مــع نائــب الرئيــس اليمنــي علــي محســن األحمــر ونائــب وزيــر الدفــاع الســعودي خالــد بــن
ســلمان يف جــدة.

[UN envoy Griffiths arrives in Sanaa after redeployment meetings between Yemen sides,” Arab News, July 15, 2019, [[7
.http://www.arabnews.com/node/1526061/saudi-arabia
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يف الواليات املتحدة
ترامب يستخدم حق الفيتو لنقض قرارات تمنع بيع أسلحة عاجلة إلى
السعودية واإلمارات
قــام الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب بنقــض قــرارات كانــت تســعى إلــى حجــب صفقــة
بيــع أســلحة طارئــة للســعودية واإلمــارات ،منهــا صفقــة بيــع صواريــخ يســتخدمها التحالــف
يف اليمــن ،ويف رســالة النقــض ،التــي تــم نشــرها يــوم  24يوليــو  /تمــوز ،قــال ترامــب أن
حجــب الصفقــة ســيؤثر ســلبًا ىلع العالقــات األمريكية-الســعودية والتعــاون األمنــي بيــن
الدولتيــن [[7[.وعلــل ترامــب الصفقــة بأهميتهــا الدفاعيــة مشــيرًا إلــى هجمــات الحوثييــن
العابــرة للحــدود ىلع الســعودية ومــا شــكله ذلــك مــن تهديــد ىلع املواطنيــن األمريكيين
املقيميــن يف اململكــة ،وفشــل مجلــس الشــيوخ األمريكــي يف جلســته التــي عقــدت
أي مــن قــرارات الفيتــو الثالثــة بعــد عجــزه عــن الوصــول
يــوم  29يوليــو  /تمــوز يف نقــض ٍّ
إلــى غالبيــة الثلثيــن املشــروطة لقلــب القــرار.
وكانــت إدارة ترامــب قــد فعلــت أحــد بنــود الصالحيــات االســتثنائية يف مايــو  /أيــار
املاضــي إلتمــام صفقــات بيــع أســلحة بلغــت قيمتهــا  8مليــارات دوالر للســعودية واإلمــارات
[[[7
واألردن مبــررة ذلــك بالتهديــد الــذي تشــكله إيــران وقواتهــا املواليــة لهــا يف املنطقــة.
واشــتملت الصفقــة ىلع بيــع مــا قيمتــه مليــاري دوالر من الذخائــر املوجهة بدقــة ()PGMs
للســعودية بعــد أن علقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يف مجلــس الشــيوخ الصفقــة لعــام
كامــل يف ظــل مخــاوف مــن تهديــد ذلــك ألرواح املدنييــن يف اليمــن.
وكان مجلــس النــواب األمريكــي “الكونغــرس” قــد صــوت لحجــب صفقــة بيــع األســلحة
الطارئــة يف جلســته املعقــودة يــوم  17يوليــو  /تمــوز [[7[.وتــم اعتمــاد القراريــن األوليــن
يف مجلــس النــواب الــذي يتمتــع فيــه الحــزب الديمقراطــي بالغالبيــة بنســبة تصويــت
 ،238-190والثالــث بنســبة  237-190مــن الجديــر بالذكــر أن أربعــة نــواب فقــط مــن الحــزب
الجمهــوري ،إضافــة إلــى نائــب مســتقل ،قامــوا بالتصويــت لصالــح القــرار .يذكــر أيضــا أن
ثالثــة مشــاريع قوانيــن مــن أصــل  22مشــروعا متعلقــة ببيــع األســلحة تمــت املوافقــة
عليهــا يف مجلــس الشــيوخ يف شــهر يونيــو  /حزيــران املاضــي.
ويف حديثــه عــن هــذا القــرار ،قــال ترامــب إن الذخائــر املوجهــة بدقــة قــد ســاهمت يف
تقليــل حصيلــة الضحايــا املدنييــن ،وهــي حجــة شــائعة بيــن املؤيديــن لقــرار االســتمرار
ببيــع أســلحة هجوميــة للــدول األعضــاء يف التحالــف ،فيمــا يــرى آخــرون أن الحصيلــة
الفعليــة للضحايــا املدنييــن الذيــن يســقطون يف الهجمــات الجويــة للتحالــف ،التــي
[[[7
ُتســتخدم فيهــا هــذه الذخائــر ،تنســف صحــة هــذه املزاعــم.

[S.J. Res. 38 Veto Message,” Presidential Memorandum, July 24, 2019. https://www.whitehouse.gov/presidential-“  [[7
./actions/s-j-res-38-veto-message
سـراتيجية 10 ،يونيــو  /حز ـيـران http:// ،2019
عـاء للدراســات اال ـ
[" [[7قيامــة بيئيــة ت ـلـوح يف أفــق البحــر األحمــر – تقريــر اليمــن ،مايــو  /أيــار  ،"2019مركــز صن ـ
sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529
[Richard Lardner, “House votes to block sale of weapons to Saudi Arabia,” The Associated Press, July 18, 2019. https:// [[7
.www.apnews.com/4f7a8c7cd10a45ca9f1b54bd068d1dc7
[William Hartung, “Trump’s Saudi Arms Vetoes, Deconstructed,” LobeLog, July 26, 2019, https://lobelog.com/trumps- [[7
./saudi-arms-vetoes-deconstructed
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يف أوروبا
وزير خارجية بريطانية الجديد :يؤيد بريكست وخبرة محدودة يف الشرق
األوسط
خلــف وزيــر الخارجيــة البريطانــي الجديــد دومينيــك راب ســلفه جيرمــي هانــت بنــاء ىلع
قــرار لرئيــس الــوزراء البريطانــي الجديــد بوريــس جونســون .راب هــو مــن املؤيديــن البارزيــن
لبريكســت ،انفصــال بريطانيــا عــن االتحــاد األوروبــي ،وال يملــك ســوى خبــرة محــدودة يف
شــؤون الشــرق األوســط .لعبــت بريطانيــا دورًا بــارزًا يف الحــرب يف اليمــن ،فهــي ثانــي أكبــر
مــورد أســلحة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية ،وحاملــة قلــم اليمــن يف مجلــس األمــن
( ،)Penholderأي أن البعثــة البريطانيــة يف مجلــس األمــن تتولــى صياغــة كل نتاجــات
املجلــس حــول اليمــن ،و ُيضــاف إلــى ذلــك مارتيــن غريفيثــس ،الدبلوماســي البريطانــي
الــذي أصبــح املبعــوث األممــي الخــاص إلــى اليمــن ،وهــو مــن يتصــدر جهــود الســام
اليمنيــة ىلع الســاحة الدوليــة .ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن بريطانيــا هــي أحــد أضلــع
“املجموعــة الرباعيــة” وهــي مجموعــة تضــم الواليــات املتحــدة والســعودية واإلمــارات إلــى
جانــب بريطانيــا ،وتعمــل ىلع حــل األزمــة اليمنيــة بالتــوازي مــع جهــود األمــم املتحــدة.
حــاول هانــت ،وزيــر الخارجيــة البريطانــي الســابق ،إنعــاش اتفــاق ســتوكهولم خــال جولــة
زار فيهــا الريــاض ودبــي بعــد تعثــر جهــود غريفيثــس التــي ســعى مــن خاللهــا لتنفيــذ
االتفــاق يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام( .انظــر “املحطــة النهائيــة إلنقــاذ عمليــة
الســام :وزارة الخارجيــة البريطانيــة – تقريــر اليمــن مــارس  /آذار  .)2019وبــات هانــت أول
وزيــر خارجيــة غربــي منــذ عــام  ،2015وأول وزيــر خارجيــة بريطانــي منــذ عــام  ،1996يــزور
اليمــن بعــد حضــوره للقــاء يف عــدن مــع مســؤولين مــن الحكومــة اليمنيــة التــي تحظــى
بالدعــم الدولــي ،كمــا التقــى هانــت أيضــا بكبيــر مفاوضــي ســلطة الحوثييــن محمــد عبــد
[[[8
الســام يف ســلطنة عمــان.
دومينيــك راب هــو وزيــر ســابق تولــى ملــف سياســة بريكســت ،وعمــل أيضــا فيمــا مضــى
محاميــا مــع وزارة الخارجيــة .جــاء القــرار بتعييــن راب وزيــرًا للخارجيــة البريطانيــة يــوم 24
يوليــو  /تمــوز ،وركــز يف معظــم أنشــطته ىلع القضايــا األوروبيــة والبريطانيــة حتــى
اللحظــة ،إال أنــه عبــر عــن شــيء مــن التوجــس مــن تدخــل بريطانيــا يف نزاعــات الشــرق
[[[8
األوســط فيمــا مضــى.

سـراتيجية 17 ،أبريــل  /نيســان http:// ،2019
عـاء للدراســات اال ـ
[" [[8متالزمــة ســتوكهولم يف األمــم املتحــدة – تقريــر اليمــن – مــارس  /آذار  ،"2019مركــز صن ـ
sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7312
[UK’s new chief diplomat warned of limits of influence,” The National, July 25, 2019, https://www.thenational.ae/“  [[8
.world/europe/uk-s-new-chief-diplomat-warned-of-limits-of-influence-1.890820
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تطورات دولية أخرى
الصين تسعى النتزاع دور أكبر يف اليمن
التقــى رئيــس الــوزراء اليمنــي معيــن عبــد امللــك بالســفير الصينــي يف اليمــن ،كانــج
يونــغ ،بالريــاض يــوم  21يوليــو  /تمــوز وتناقشــا حــول إعطــاء الصيــن دورًا يف اليمــن يف
ســياق إعــادة بنــاء اليمــن بعــد الحــرب وفقــا لوكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية ،ولــم
تكشــف الوكالــة عــن الكثيــر مــن التفاصيــل ،إال أنهــا أفــادت أن عبــد امللــك عبــر عــن ثقتــه
بــأن الصيــن ستســتغل نفوذهــا داخــل مجلــس األمــن لتعزيــز الضغــط ىلع إيــران يف
ســبيل “إيقــاف دورهــا التدميــري يف اليمــن” [[8[.وبعــد ذلــك بيــوم وصــل ولــي عهــد أبــو
ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،وحظــي بمراســيم اســتقبال رســمي ،إلــى بكيــن
حيــث التقــى بالرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ ملناقشــة ســبل التعــاون بيــن الدولتيــن
يف مجــاالت التجــارة والطاقــة ،كمــا رحــب بــن زايــد بحصــول الصيــن ىلع دور أكبــر يف
صــون ســام واســتقرار الشــرق األوســط ،حســبما أوردت وكالــة األنبــاء الرســمية الصينيــة
[[[8
شــينخوا.

مقتل عضو لحركة حماس يف مأرب
لقــي أحــد أعضــاء حركــة املقاومــة اإلســامية الفلســطينية (حمــاس) مصرعــه عنــد إحــدى
نقــاط التفتيــش يف مــأرب يــوم  12يوليــو  /تمــوز الفائــت وفقــا ملصــدر أمنــي فلســطيني
تحــدث إلــى رويتــرز ،وكشــف املصــدر أن ســالم أحمــد معــروف 36 ،عامــا ،اســتقر يف اليمــن
منــذ أكثــر مــن  15عامــا ،دون أن يكشــف أي تفاصيــل أخــرى عــن أنشــطته.

تطورات دولية أخرى يف سطور
• • 9يوليــو  /تمــوز :وجــه (الحــزب الديمقراطــي الجديــد  ،)NDPذو امليــول اليســارية،
يف كنــدا انتقــادات للحكومــة لفشــلها يف وضــع جــدول زمنــي ملراجعــة صــادرات
أســلحتها للســعودية بعــد مــرور مــا يزيــد عــن ثمانيــة أشــهر ىلع التعهــد بذلــك،
معبــرًا عــن تضايقــه مــن أن األســلحة الكنديــة تســتمر يف إذكاء نــار الحــرب
اليمنيــة [[8[.وقــد واجهــت الحكومــة الكنديــة انتقــادات حــادة بعــد إبرامهــا لصفقــة
تبلــغ قيمتهــا 5مليــار دوالر لبيــع األســلحة للريــاض تســير ىلع عــدة ســنوات ،حيــث
أفــادت تقاريــر ببــدء العمــل ىلع مراجعــة ألذون الصــادرات ،ونــوه رئيــس الــوزراء
الكنــدي جاســتن تروديــو إلــى أن عقوبــات االنســحاب مــن الصفقــة قــد تصــل إلــى

[Yemen, China discuss bigger role in the region, Saudi Press Agency, July 21, 2019, https://www.spa.gov.sa/viewstory.“  [[8
.php?lang=en&newsid=194922
[China, UAE pledge to boost comprehensive strategic partnership,” Xinhua, July 23, 2019, http://www.xinhuanet.com/“  [[8
.english/2019-07/23/c_138248606.htm
[NDP Statement on the Upcoming G20 Meeting in Saudi Arabia,” NDP press release, July 9, 2019, https://www.ndp.ca/“  [[8
.news/ndp-statement-upcoming-g20-meeting-saudi-arabia
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 1مليــار دوالر أمريكــي [[8[.كمــا حــث الحــزب الديمقراطــي الجديــد الحكومــة الكنديــة
ىلع عــدم حضــور قمــة مجموعــة العشــرين املزمــع إقامتهــا العــام القــادم يف
الريــاض.
• • 16يوليــو  /تمــوز :نفــى مــا يعــرف باســم تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وجود
أي عالقــات بينــه وبيــن الحكومــة البحرينيــة ،جــاء ذلــك بعــد تقريــر أوردتــه الجزيــرة
حــول قبــول أحــد املواليــن البحرينييــن للقاعــدة طلبــا ملكيــا باســتهداف خصــوم
املنامــة السياســيين [[8[.ونفــى البيــان الــذي أصــدره التنظيــم وجــود عالقــات أخــرى
مــع أي حكومــات إقليميــة ،وخصوصــا اإلمــارات وقطــر والســعودية وإيــران ،وأيضــا
وجــود أي روابــط ســابقة مــع الرئيــس اليمنــي الراحــل علــي عبــد اهلل صالــح ،وكان
اإلعــام البحرينــي الرســمي قــد عبــر بــدوره عــن اســتيائه مــن التقريــر واصفــا إيــاه
[[[8
بأنــه أكاذيــب ومحــاوالت قطريــة للتدخــل يف الشــأن البحرينــي.
• • 20يوليــو  /تمــوز :أفــادت وكالــة األنبــاء الســعودية أن الســلطات الســعودية نقلــت
قبطانــا بحريــا إيرانيــا تعــرض إلصابــة مــن الســفينة اإليرانيــة “ســافيز” التــي رســت
شــمال غربــي الحديــدة يف اليمــن إلــى عمــان بعدمــا تلقــى العنايــة الطبيــة يف
جيــزان يف الســعودية طبقــا لوكالــة األنبــاء الســعودية ،وأشــارت الوكالــة إلــى أن
اململكــة تولــت عــاج القبطــان قبــل نقلــه نــزوالً عنــد طلــب إيــران “بالرغــم مــن
[[[8
التهديــد الــذي تمثلــه هــذه الســفينة املريبــة”.

[Jesse Ferreras, “Saudi Arabia expects Canada to proceed with $15B arms deal, but there’s ‘no final decision’,” Global [[8
./News, March 5, 2019, https://globalnews.ca/news/5021709/saudi-arabia-canada-arms-deal
[Written statement released by Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, dated July 16, 2019; image posted by Long War [[8
Journal, https://www.longwarjournal.org/wp-content/uploads/2019/07/D_oED3EVUAAcMWK.jpg; Charles Stratford,
“Former al-Qaeda member claims he was hired by Bahrain as assassin,” Al-Jazeera (English), July 19, 2019, Arabic
report aired July 14, 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/07/al-qaeda-claims-recruitment-bahrain-govt.assassin-190719121811157.html
[More Bahraini families reiterate loyalty to royal leadership,” BNA, July 25, 2019, https://www.bna.bh/en/MoreBah�“  [[8
rainifamiliesreiterateloyaltytoroyalleadership.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDi78QaQsdDkV2tip8YXvIUE%3d
[Foreign Affairs Ministry’s Official Source: Iranian Citizen Transferred to Sultanate of Oman after Necessary“  [[8
Medical Care Provided to him in Saudi Specialized Hospital,” SPA, July 20, 2019, https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.
.php?lang=en&newsid=1948743#1948743

33

شــكر وتقدير
شــارك فــي إعــداد هــذا التقرير (حســب الترتيب األبجــدي) :حمزة الحمادي،
ريان بيلي ،سبنســر أوســبرغ ،ســا الســقاف ،ســوزان ســيفريد ،علي عبد الله،
غيــداء الرشــيدي ،فــارع المســلمي ،ماجــد المذحجي ،هانا باتشــيت،
هولــي توفــام ،وليد 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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