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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 2018. تراجعت 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 خــالل تحويــل املســاعدات واســتغالل ســيطرتهم ىلع اإليــرادات يف املناطــق 

الشــمالية، ومنهــا الوقــود ىلع وجــه الخصــوص.

يف الســياق، ســعى حــزب اإلصــالح، املناهــض للحوثييــن، إلــى إرســاء قواعــد إقطاعيــات 
يف مدينــة تعــز ومحافظــة مــأرب، ويف الجنــوب ال تــزال الجماعــات االنفصاليــة تســعى إلى 
تمزيــق البــالد إلــى دولتيــن مختلفتيــن وإحيــاء دولــة جنــوب اليمــن املســتقلة، ويســاندهم 
يف مســاعيهم هــذه دولــة اإلمــارات ىلع مختلــف األصعدة السياســية واملالية والعســكرية، 
ــرف بهــا  ــة املعت ــارات بصــورة مســتمرة ىلع تقويــض الحكومــة اليمني ــت اإلم حيــث عمل
ــن لتدخلهــا يف اليمــن، وىلع  ــة عنهــا كهــدف معل ــل نياب ــا بالرغــم مــن أنهــا تقات دولي
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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ــداد  ــة ىلع امت ــة الواقع ــة املعزول ــرة، املحافظ ــت امله ــالد، بات ــرقي الب ــي ش يف أقاص
الحــدود العمانيــة، مركــزًا ســاخنا 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 7]20 ببســط ســيطرتها 
ــى  ــه إل ــرة، وحولت ــة امله ــة محافظ ــة، عاصم ــع يف الغيض ــي الواق ــار الرئيس ىلع املط
مجمــع عســكري، كمــا أحكمــت أيضــا قبضتهــا ىلع املوانــئ واملعابــر الحدوديــة وأنشــأت 
مــا يقــارب 24 معســكرا، 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 إطــالق نيــران. ُيضــاف إلــى ذلــك تهديــد واعتقــال بعــض مــن قــادة 

االحتجاجــات، فضــاًل عــن نشــطاء مجتمــع مدنــي وصحفييــن.

بــررت الريــاض حملتهــا العســكرية ىلع محافظــة املهــرة وقــت بدايتهــا بضــرورة محاربــة 
ــك  ــذ ذل ــة، ومن ــي املحافظ ــر أراض ــرب عب ــن يف الغ ــوات الحوثيي ــى ق ــالح إل ــب الس تهري
الحيــن تلــون التواجــد الســعودي أيضــا بطابــع مقــارب ملكافحــة اإلرهــاب، وبالفعــل ، فــإن 
أنشــطة القــوات الســعودية ووكالئهــا فيهــا شــيء مــن هــذا وذاك مــا يتجلــى يف اعتقــال 
ــة يف  ــة الغيض ــش( بمدين ــم )داع ــرف بتنظي ــا يع ــد م ــة لقائ ــعودية الخاص ــوات الس الق
ــى بســط  ــة إل ــران مــن هــذا العــام، ولكــن كثافــة الجهــود الســعودية الرامي ــو / حزي يوني
ســيطرتها األمنيــة والعســكرية ىلع املهــرة تــدل ىلع وجــود طموحــات أكبــر للملكــة يف 

املحافظــة.

ــزاع  ــاد النســبي ىلع موقفهــا مــن الن ــب الحي ــي غل ســعت ســلطنة عمــان املجــاورة، الت
ــزت  ــرة. رك ــا يف امله ــاظ ىلع مصالحه ــى الحف ــرى إل ــي األخ ــة، ه ــورة عام ــي بص اليمن
مســقط ىلع املهــرة ملــا باعتبارهــا نقطــة حيويــة ألمنهــا، وعارضــت تغــول الريــاض ىلع 
ــان دعمهــم السياســي  ــح مســؤولو ســلطنة عم ــة، ومن ــرة نفوذهــا التاريخي ــا تعــده دائ م
واملالــي لحركــة املهرييــن املناهضــة للتواجــد الســعودي، وقــد غضــت دولــة عمــان الطرف 
ــخصيات  ــن الش ــددًا م ــقط ع ــتضيف مس ــدود. تس ــر الح ــب عب ــركات التهري ــض ح ىلع بع
التــي عرفــت بنقدهــا للتحالــف العســكري التــي تقــوده الســعودية يف اليمــن مــع بنائهــا 
لشــبكة نفــوذ تتجــاوز حدودهــا محافظــة املهــرة مــن خــالل تمويــل العبيــن يف محافظات 

جنوبيــة أخــرى.

ــرك املهــرة برعايتهــا وتوفيرهــا منصــة إعالميــة  ــت معت ــاك أيضــا الدوحــة التــي دخل هن
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 8]20، وقــد شــهدت املحافظــة محــاوالت إماراتيــة مبكــرة إلرســاء قواعــد نفوذهــا يف 
الحــرب اليمنيــة قابلتهــا حــركات معارضــة محليــة، وتــال ذلــك تحويــل أبــو ظبــي تركيزهــا 
ــة  ــط تاريخي ــا رواب ــي تجمعه ــقطرى الت ــرة س ــكرية ىلع جزي ــا العس ــكام هيمنته ــى إح إل

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 

http://sanaacenter.org/ ،2019 1] "حــروب الدرونــز - تقريــر اليمــن، يونيــو / حزـيـران 2019"، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 16 يوليــو / تمــوز[
publications/analysis/7606
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ــرة مــن كســر  ــة األخي ــم تجــد مفــرًا يف اآلون ــوال دعــم الســعودية، ل ــا ل بقائهــا أمــرًا ممكن
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.

ــأن صــراع الســلطة الجــاري حاليــا يف املهــرة هــو مغامــرة متهــورة، فهــو  يمكــن القــول ب
يهــدد اســتقرار إحــدى املناطــق القليلــة يف اليمــن التــي لــم تصــل إليهــا فوضــى النــزاع 
الرئيســي. وكان قــرار مجلــس األمــن 6]22، الــذي أصــدره املجلــس يف أبريــل / نيســان 5]20، 
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 
ــارات هــذه الوثيقــة مصــدرًا لشــرعية  ــارز لإلم ــذي تقــوده الســعودية مــع دور ب ــف ال التحال
ــق  ــة يخل ــكرية األجنبي ــالت العس ــد التدخ ــول أم ــن، إال أن ط ــكري يف اليم ــه العس تدخل
تغيــرات يف مصالــح وأجنــدات وتحالفــات ومواقــف الــدول املتدخلــة، ويف حالــة اليمــن، 
ــا  ــرار 6]22، م ــد عــن روح ق ــى حــد بعي ــد انحرفــت إل ــف ق ــدول األعضــاء يف التحال ــإن ال ف
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 عــَرت أحــداث ] أغســطس / آب الوضــع األمنــي املتــردي يف عــدن، التــي اتخذتهــا 
ــتيقظت  ــث اس ــور، حي ــع الص ــا، بأبش ــة له ــة مؤقت ــا عاصم ــا دولي ــرف به ــة املعت الحكوم
ــرة مســيرة  املحافظــة ىلع وقــع هجوميــن اثنيــن – هجــوٌم باســتخدام الصواريــخ أو بطائ
أعلنــت جماعــة الحوثييــن مســؤوليتها عنــه اســتهدف عرضــا عســكريا 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 49 قتيــاًل 

وعشــرات الجرحــى.

قــام انتحــاري بتفجيــر ســيارة مفخخــة كانــت موقوفــة خــارج مخفــر شــرطة الشــيخ عثمــان، 
ممــا تســبب بمصــرع 3] شــرطيا، تبنــى تنظيــم داعــش املســؤولية عــن هــذا الهجــوم، مبينا 
أن الهجــوم اســتهدف قــوات أمنيــة مواليــة للحكومــة اإلماراتيــة.]2] 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 35 جنديــا آخــر، وقــد كشــفت وزارة الداخليــة عــن أعــداد الضحايــا،]3] كمــا 
أكــد عــدد مــن شــهود العيــان ىلع وجــود عــدد كبيــر مــن اإلصابــات، منهــا جــروح بليغــة، 
ــا  ــات، فيم ــة الهجم ــى إدان ــف إل ــاء يف التحال ــدول األعض ــة وال ــة اليمني ــارعت الحكوم وس
ــيق وإدارة  ــت بتنس ــات تم ــأن الهجم ــك ب ــد املل ــن عب ــي معي ــوزراء اليمن ــس ال ــى رئي ادع

إيرانيــة.]4]

أعلنــت جماعــة الحوثييــن مســؤوليتها عــن الهجــوم الــذي اســتهدفت املعســكر، حيــث أكد 
يحيــى ســريع، املتحــدث الرســمي باســم القــوات الخاضعــة لســيطرة الجماعــة، أن الجماعــة 
ــتيا  ــا باليس ــف2K-” وصاروخ ــوع “قاص ــن ن ــيرة م ــرة مس ــا طائ ــتخدمت يف قصفه ــد اس ق
ــن  ــان الذي ــع عــدد مــن شــهود العي ــد تحــدث م ــاء ق ــز صنع متوســط املــدى.]5] إال أن مرك
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 

https://  ،2019 آب   / أغســطس   3 أوناليــن،  املصــدر  املنفــذ"،  اســم  وتعلــن  عــدن  يف  عثمــان  الشــيخ  ـشـرطة  مركــز  عــى  الهجــوم  تتبنــى  ]2] ""داعــش" 
.almasdaronline.com/articles/170257

]3] "عاجــل: وزارة الداخليــة تصــدر بيانــاً عامــاً حــول اســتهداف معســكر الجــالء وتفجــر مركــز شــرطة الشــيخ عثمــان وتنشــر حصيلــة العمليتــن، الوطــن العدنيــة"، 
http://alwattan.net/news/80783 ،2019 1 أغسطس / آب

https://twitter.com/DrMaeenSaeed/status/1156890013155676160 ،2019 معن عبد امللك عى توير، 1 أغسطس / آب [[[

https:// ،2019 5] "ســالح الجــو املســر والقــوة الصاروخيــة تســتهدف معســكرا للغــزاة واملرتزقــة بعــدن ومصــرع وجــرح العشــرات"، املســرة، 1 أغســطس / آب[
almasirah.net/details.php?es_id=[3128&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.

ــاع  ــة الدف ــاء أن منظوم ــز صنع ــع ملرك ــكري رفي ــؤول عس ــف مس ــرى كش ــة أخ ــن ناحي م
ــبب  ــن س ــف ع ــبات” دون الكش ــع اإلس ــن “بوض ــل ولك ــت تعم ــوت(، كان ــة )باتري الصاروخي
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 
ــم يكــن  ــى عــدن، ول ــة بالقنابــل إل ــام محــذرة مــن وجــود جهــات ترســل ســيارات محمل أي

ــل االنفجــار. ــف قب ــي مكث ــدل ىلع وجــود أمن ــات ت ــاك أي عالم هن

وقــال بعــض الشــهود الــذي حضــروا مراســم التخــرج ملركــز صنعــاء أن )أبــو اليمامــة( قــد 
غــادر مقعــده خــالل إقامــة املراســيم ليــرّد ىلع اتصــال هاتفــي كمــا يبــدو وقــت وقــوع 
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، 
ــم  ــرح وه ــبة املس ــؤولون ىلع خش ــس املس ــول، وجل ــزف الطب ــيرة وع ــت املس وتوقف
يتحدثــون بصــوت خافــت عندمــا ُســِمع وقــع انفجــار عــاٍل وبــدأت ســحب الدخــان الرماديــة 

بالتصاعــد مــن خلــف خشــبة املســرح وســط هلــع الجنــود.

ــر مــن  ــة مــن الغضــب الشــديد ىلع اليمنييــن الشــماليين ووردت تقاري ألبــت الحادثــة حال
مختلــف أنحــاء عــدن بجمــع الشــماليين وترحيلهــم مــن املدينــة يف حافــالت 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 عســكريا 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 مّلــا كان مقاتــاًل ناجعــا ىلع جبهــات املنصــورة ولحــج، فضــاًل 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، وُيضــاف إلــى 

ذلــك وجــود العديــد مــن الضبــاط املقتدريــن الذيــن يســتطيعون تولــي منصبــه.

لقــد تفاجــأ املجتمــع الدولــي بإعــالن اإلمــارات بســحب جــزء مــن قواتهــا مــن اليمــن يف 
ــيات  ــود وامليليش ــع الجن ــة م ــوات اإلماراتي ــت الق ــد أن عمل ــابق، بع ــو الس ــران / يوني حزي
ــذي نشــأ عــام 5]20،  ــف ال ــر التحال ــى تدريبهــا، حيــث غي املحليــة يف الجنــوب، إضافــة إل
ــة  ــة وتواجــد إماراتــي ىلع األرض مــع بعــض امليليشــيات املحلي ــادة ســعودية جوي بقي
ــن  ــة الحوثيي ــف جماع ــف زح ــرب وأوق ــرى الح ــابق، مج ــي الس ــش اليمن ــن الجي ــزء م وج
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 نســبيا منذ عــام 6]20 باســتثناء 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 
ــة يف ظــل  ــق فجــوة أمني ــار الســالم أواًل”، ولكــن دون خل ــى خطــة “خي العســكري أواًل” إل
ــد  ــادرة ىلع س ــة الق ــوات األمني ــه للق ــعودية دعم ــوده الس ــذي تق ــف ال ــة التحال مواصل

الفجــوة.

ــي  ــع الدول ــاش، املجتم ــور قرق ــارات، أن ــة يف اإلم ــؤون الخارجي ــة للش ــر الدول ــد وزي وناش
ــة دون قيــام أي طــرف باســتغالل أو تقويــض القــرار اإلماراتــي يف مقــال نشــرته  بالحيلول
ــورة  ــم املش ــتمر يف تقدي ــارات ستس ــاش إن اإلم ــال قرق ــت. وق ــنطن بوس ــة الواش صحيف

ــاورة”. ــدول املج ــف وال ــد التحال ــات ض ــترد ىلع أي هجم ــة “وس ــوات اليمني ــون للق والع
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التغييرات	التنفيذية	املتوقع	حدوثها	يف	أعقاب	سحب	اإلمارات	لجزء	من	
قواتها	من	اليمن

ــف  ــع دول التحال ــارات، م ــي أن اإلم ــي املالك ــف ترك ــم التحال ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
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.]6]

لعبــت اإلمــارات دورًا محوريــا يف عمليــات محاربــة الحوثييــن ىلع ســاحل اليمــن الغربــي، 
ــيق  ــب والتنس ــارات ىلع التدري ــتمل دور اإلم ــت، واش ــام الفائ ــدة الع ــوم الحدي ــا هج أبرزه
بيــن القــوات املحليــة والجنوبيــة يف اليمــن التــي وقفــت ىلع جبهــات املعــارك، إضافــة 
ــن  ــحبها م ــا وس ــر قواته ــادة نش ــارات بإع ــرار اإلم ــي ق ــا، ويأت ــوي له ــاء ج ــر غط ــى توفي إل
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 
ــد كان  ــز.]7] وق ــود عزي ــر حم ــد صغي ــرة العمي ــت إم ــة تح ــات اليمني ــذه املجموع ــاء ه زعم
ــة تنســيق إعــادة االنتشــار التــي تدعمهــا  ــل للحكومــة اليمنيــة يف لجن ــز أىلع ممث عزي
ــد  ــي عب ــد عل ــالل عه ــوري خ ــرس الجمه ــارزًا يف الح ــما ب ــا اس ــدة، وكان أيض ــم املتح األم
ــد  ــي تع ــة الت ــة العمالق ــد ألوي ــي، قائ ــة املحرم ــو زرع ــض أب ــل رف ــح. يف املقاب اهلل صال
ــل، حتــى  ــف مقات ــد عــن 20 أل ــر تكتــل عســكري يف الســاحل الغربــي بضمهــا مــا يزي أكب
اللحظــة االنضمــام إلــى القيــادة املشــتركة وفقــا ملصــدر مركــز صنعــاء داخــل مركــز القيــادة 

ــتركة. املش

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.]8] كمــا أفــادت وســائل إعالميــة إخبارية 
ــا،  ــي، والتحيت ــس، والدريهم ــا يف حي ــن مواقعه ــودانية م ــوات الس ــحاب الق ــة بانس يمني
ــاح البرهــان، رئيــس املجلــس  ــد الفت ــق أول عب ــدة.]9]]]0]] وقــد نفــى الفري بمحافظــة الحدي
ــي، انســحاب القــوات الســودانية، مؤكــدًا أن القــوات اليمنيــة ســتبقى  الســوداني االنتقال
يف اليمــن.]]]] 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 

https://twitter.com/AnwarGargash ،2019 6] أنور قرقاش عى توير، 2 أغسطس / آب[

]7] "قــرار رئيــس الجمهوريــة بتعيــن اللــواء ركــن صغــر عزيــز قائــداً للعمليــات املشــركة للقــوات املســلحة والعميــد ركــن محســن الداعــري مســاعداً للقائــد"، ســبأ 
https://www.sabanew.net/viewstory/51666 ،2019 نــت، 11 يوليــو / تمــوز

 Aziz El Yaakoubi and Mohamed Ghobari,“Saudi Arabia moves to secure Yemen Red Sea ports after UAE drawdown,” [8[
.Reuters, July 11, 2019, https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1U61YJ-OCATP

Shukri Hussein, “Sudanese forces partially withdraw from Yemen,” Anadolu Agency, July 2[, 2019,https://www.aa.com. [9[
.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://” [10[
.almasdaronline.com/article/sudanese-troops-withdraw-from-3-positions-on-west-coast-front

https://www.yemenakhbar.com/20578[1 ،2019 11] "الربهان يحسم أمر وجود القوات السودانية يف اليمن"، أخبار اليمن، 31 يوليو / تموز[
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العســكريون الســودانيون أيضــا ىلع التــزام الخرطــوم بالوفــاء بتعهداتهــا للتحالــف حتــى 
بعــد خلــع الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير.]2]]

قامــت اإلمــارات أيضــا بســحب معــدات املوظفيــن واملعــدات العســكرية من محافظــة مأرب 
ــف، حيــث أن  ــى للتحال مــع أن تواجدهــا يف املحافظــة كان متواضعــا منــذ املراحــل األول
الســعودية هــي الجهــة املهيمنــة هنــاك.]3]] ال يوجــد أيضــا أيــة دالئــل تشــير إلــى عمليــات 
ــحاب  ــاءات “انس ــس أن ادع ــا يعك ــو م ــبوة، وه ــوت وش ــي حضرم ــن محافظت ــحاب م انس
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، 
ــة،  ــرة العربي ــارات ىلع القاعــدة يف شــبه الجزي ــة التــي تقودهــا االم فيمــا تســتمر الحمل
ــي وجنــوب شــرقي البــالد، كمــا  ــى وجودهــا يف املناطــق االســتراتيجية جنوب إضافــة إل
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 خــالل زيــارة البركاني 

لإلمــارات يف يوليــو / تمــوز.

 Ali Mahmood, “Sudanese forces not withdrawing from Yemen’s Hodeidah, spokesman says”, The National, July [12[
25, 2019, https://www.thenational.ae/world/mena/sudanese-forces-not-withdrawing-from-yemen-s-hodeidah-

.spokesman-says-1.890502

https://almawqeapost.net/news/[1[[7 ،2019 13] "مصدر عسكري: اإلمارات تسحب آخر جندي لها من مأرب"، املوقع بوست، 1 يوليو / تموز[
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استمرار	هجمات	الحوثيين	خارج	الحدود،	وكشف	النقاب	عن	تقنيات	طائرات	
مسيرة	جديدة

واصلــت قــوات الحوثييــن إطــالق الصواريــخ والطائــرات املســيرة املســلحة ىلع مــدار شــهر 
يوليــو / تمــوز، مســتهدفة مواقــع يف جنــوب الســعودية، وكان مطــارا جيــزان وأبهــا األكثــر 
ــو /  ــخ 2 يولي ــذي اســتهدف مطــار أبهــا بتاري تعرضــا للهجمــات، حيــث تســبب الهجــوم ال
تمــوز بتســع إصابــات وفقــا لوكالــة األنبــاء الســعودية.]4]] كمــا قالــت جماعــة الحوثييــن أيضــا 
أنهــا أصابــت محطــة للطاقــة يف أبهــا يــوم 9 يوليــو / تمــوز، وأنهــا قامــت أيضــا بإطــالق 
عــدد مــن الطائــرات املســيرة التــي اســتهدفت قاعــدة امللــك خالــد الجويــة بالقــرب مــن 

خميــس مشــيط يف هجمــات متعــددة خــالل النصــف الثانــي مــن الشــهر.]5]]

وقــال التحالــف أنــه اعتــرض قاربــا حوثيــا محمــاًل بالقنابــل بتاريــخ 8 تمــوز / يوليــو كان متجهــا 
صــوب ســفينة تجاريــة يف جنــوب البحــر األحمــر.]6]] وأنكــرت حركــة الحوثييــن هــذه االتهامات 
واصفــًة إياهــا بأنهــا “افتــراء ال أســاس لــه مــن الصحــة”.]7]] وتتوجــه أنظــار املجتمــع الدولــي 
حاليــا إلــى املمــرات املائيــة املحيطــة بشــبه الجزيــرة العربيــة بعــد سلســلة مــن الحــوادث 
ــات  ــران والوالي ــن إي ــرات بي ــم التوت ــل تفاق ــة يف ظ ــفن تجاري ــة بس ــا عالق ــي كان له الت
املتحــدة وحلفائهــا مــن دول الخليــج )انظــر “إيــران والتوتــرات اإلقليميــة املتزايــدة“ أدنــاه(. 
وقــد اســتهدفت جماعــة الحوثييــن يف املاضــي ســفنا بالقــرب مــن الســاحل اليمنــي حتــى 
ــف  ــدب الصي ــاب املن ــق ب ــر مضي ــا عب ــط مؤقت ــحنات النف ــق ش ــت تعلي ــعودية أعلن أن الس

املاضــي بعــد هجــوم شــنته قــوات الحوثييــن ىلع ناقلتــي نفــط خــام.

تزايــدت هجمــات جماعــة الحوثييــن التــي اســتهدفت مواقــع خــارج رقعــة ســيطرتها هــذا 
العــام بعــد شــيٍء مــن الجمــود يف النصــف الثانــي مــن عــام 8]20، واســتهدفت الجماعة يف 
هــذه الهجمــات نقاطــا اقتصاديــة وعســكرية، وبــرز يف هــذه الهجمــات اعتمــاد الحوثييــن 
ــة  ــي لجماع ــالح الرئيس ــت الس ــي أصبح ــلحة الت ــيرة املس ــرات املس ــد ىلع الطائ املتزاي
ــخ، وكشــفت جماعــة الحوثييــن أيضــا عــن بعــض عتادهــا  الحوثييــن ىلع حســاب الصواري
الجديــد بمعــرض ُأقيــم يف صنعــاء بتاريــخ 7 تمــوز / 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.]8]] وكانــت النســخة األخيــرة مــن الطائــرة 
املســيرة “صمــاد” أحــد األســلحة املعروضــة يف املعــرض الــذي يزعــم الحوثيــون أن مداهــا 
يصــل إلــى 700] كــم، مضيفيــن أنهــا اســتخدمت يف هجمــات ىلع مطــارات داخــل أراضــي 
ــن،  ــوات الحوثيي ــم ق ــمي باس ــدث الرس ــريع، املتح ــى س ــال يحي ــارات، وق ــعودية واإلم الس
ــن.]9]] وحتــى  ــكار وتصنيــع محليي ــاج ابت ــدة ُصِنَعــت يف اليمــن وأنهــا نت أن األســلحة الجدي
ــي  ــراء املعن ــق الخب ــدة، إال أن فري ــلحة الجدي ــتقل لألس ــم مس ــد أي تقيي ــة ال يوج اللحظ
ــواع  ــض أن ــى أن بع ــام 8]20 إل ــره لع ــَص يف تقري ــد َخُل ــدة ق ــم املتح ــع لألم ــن التاب باليم

الطائــرات املســيرة التــي تتضمنهــا ترســانة الحوثييــن أصلهــا، هــي أو قطعهــا، إيرانــي.]20]

 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/19[0820

https://twitter.com/MasirahTV/status/1148319395191689216 ،2019 يوليو / تموز MasirahTV، 8@ ،15] قناة املسرة عى توير[

https://bit.ly/2GB8kCv ،2019 16] "املاليك: زوارق الحويث إيرانية.. وسنعمل عى ضمان حرية املالحة"، سكاي نيوز عربية، 10 يوليو / تموز[

https://twitter.com/MasirahTV/status/1148254046047952896 ،2019 يوليو / تموز MasirahTV، 8@ ،17] قناة املسرة عى توير[

https://almasirah. ،2019 18] "الكشف عن أسلحة جديدة يف معرض الرئيس الشهيد الصماد للصناعات العسكرية اليمنية"، املسرة، 7 يوليو / تموز[
net/details.php?es_id=[2137&cat_id=3

]19] "متحــدث القــوات املســلحة يســتعرض يف ايجــاز صحفــي تفاصيــل جديــدة ـحـول الصناعــات العســكرية اليمنيــة"، موقــع أنصــار اللــه، 9 يوليــو / تمــوز 2019، 
https://www.ansarollah.com/archives/262[26

pp.32, “Final report of the Panel of Experts on Yemen,” United Nations, 26 January 26 2018, https://www.un.org/en/ga/ [20[
.search/view_doc.asp?symbol=S/2018/59[. 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 
ــازل  ــن املن ــدد م ــر ع ــن، وتدمي ــن الطرفي ــا م ــقوط ضحاي ــن س ــت ع ــوز الفائ ــو / تم يولي
وتهجيــر عــدد كبيــر مــن الســكان. تحــدث مركــز صنعــاء إلــى عــدد مــن املصــادر املحليــة 
التــي كشــفت أن العمليــات القتاليــة قــد بــدأت يــوم ] يوليــو / تمــوز جــراء مصــرع عنصــري 
أمــن خــالل دوريتهمــا يف نقطــة الســد جنوبــي مــأرب. تــم اإلعــالن عــن حملــة أمنيــة يف 
أعقــاب ذلــك بهــدف القبــض ىلع أبنــاء القبيلــة الذيــن وجهــت لهــم تهمــة التــورط يف 

الحادثــة.

ــوات  ــاء أن الق ــز صنع ــة ملرك ــع يف املحافظ ــاء املجتم ــد وجه ــان وأح ــهود عي ــف ش كش
األمنيــة طوقــت منطقــة املنيــن بتاريــخ 3 يوليــو / 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 
ــن  ــر عــدد م ــد أســفرت عــن تدمي ــة أن االشــتباكات ق الشــريف، وأضافــت املصــادر املحلي

ــل األشــراف. ــد عــن 00] أســرة مــن مناطــق ســيطرة قبائ ــر مــا يزي ــازل وتهجي املن
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التطورات العسكرية واألمنية يف سطور

ــام وعبــاس يف منطقــة رداع  • ــو	/	تمــوز: دارت اشــتباكات بيــن قبيلتــي ري 3	يولي
بمحافظــة البيضــا، وقــد خلفــت االشــتباكات ]] قتيــاًل مــن بينهــم ثالثــة مــارة، فيمــا 

أصيــب 8] آخــرون.]]2]

7	يوليــو	/	تمــوز: اندلعــت اشــتباكات بيــن قــوات النخبــة الشــبوانية وأبنــاء  •
قبيلــة املحضــار يف منطقــة مرخــة الســفلى شــمال شــرقي الشــبوة.]22] وتختــص 
املنطقــة، الواقعــة جنوبــي البــالد، بمخــزون ثــري مــن النفــط والغــاز، وقــد كانــت 
ــي.  ــزاع الحال ــل الن ــى قب ــة، حت ــات املحلي ــن الجه ــررة بي ــتباكات متك ــرحا الش مس
خلفــت االشــتباكات بيــن قــوات النخبــة الشــبوانية وقبيلــة املحضــار يف املنطقــة 

ــون الثانــي مــن هــذا العــام. ــر / كان 5] قتيــاًل يف شــهر يناي

ــر  • ــام الرئيــس هــادي بوقــف مســؤول عســكري رفيــع ىلع إث ــوز: ق ــو	/	تم 11	يولي
االنتقــادات التــي وجههــا للتحالــف العســكري التــي تقــوده الســعودية يف مقابلــة 
مــع وســائل اإلعــالم قــال فيهــا أن التحالــف التــي تقــوده الســعودية لــم يؤمــن مــا 
يكفــي مــن املــوارد للقــوات اليمنيــة املســلحة لهزيمــة الحوثييــن.]23] تضمــن قــرار 
اإلقالــة إحالــة اللــواء محســن خصــروف، مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي، للتحقيــق 
ــن  ــح والقواني ــة وللوائ ــط املهني ــه للضواب ــة “مخالفات ــاع نتيج ــد وزارة الدف ىلع ي

العســكرية املنظمــة”.

ــة أمنيــة يف منطقــة  • ــر الداخليــة اليمنــي عــن حمل ــن وزي ــو	/	تمــوز:	أعل 11	يولي
ــى  ــة أدت إل دار ســعد يف عــدن عقــب اشــتباكات بيــن جماعــات مســلحة متحارب
ــعد  ــي دار س ــت مبان ــام 5]20 تعرض ــرة.]24] ع ــابيع األخي ــرات يف األس ــرع العش مص
وبنيتهــا التحتيــة إلــى أضــرار كبيــرة خــالل اســتيالء قــوات تحالــف الحوثييــن وصالــح 
ىلع املنطقــة التــي تعــد نقطــة عبــور الشــمالية إلــى العاصمــة املؤقتــة، وقــد 
ــازع عليهــا بيــن الحكومــة  ــى منطقــة متن ــك الحيــن إل ــت املنطقــة منــذ ذل تحول
اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا واالنفصالييــن الجنوبييــن. شــهدت املنطقــة عــددًا 

مــن االغتيــاالت نهايــة شــهر يوليــو / تمــوز الفائــت.]25]

20	يوليــو	/	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://” [21[
.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:// [22[
.almasdaronline.com/articles/169361

https://www.sabanew.net/  ،2019 تمــوز   / يوليــو   11 نــت،  ســبأ  للتحقيــق"،  واحالتــه  املعنــوي  التوجيــه  داـئـرة  مديــر  بإيقــاف  رئاســية  ]23] "توجيهــات 
viewstory/51632

http://old. ،2019 2] "حملة أمنية واسعة بإشراف امليسري والعميد راشد قائد القوات اإلماراتية لفرض األمن يف املحاريق"، عدن الغد، 11 يوليو / تموز[[
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-” [25[
.Masdar News, July 27, 2019, https://almasdaronline.com/articles/170009
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ــى  • ــا إل ــري نفــط بمــأرب تعــود ملكيتهم ــع حريــق يف بئ ــوز: اندل ــو	/	تم 28	يولي
شــركة صافــر الحكوميــة، وكان ذلــك بعــد أن أطلــق بعــض القبليين النــار ىلع مرافق 
للشــركة.]26] تــال ذلــك انــدالع اشــتباكات بيــن أبنــاء قبيلــة عبيــدة والقــوات األمنيــة 
بتاريــخ 30 يوليــو / تمــوز حينمــا قــام بعــض أبنــاء القبيلــة بقطــع الطريــق بالقــرب 
مــن حقــول شــركة صافــر وطالبــوا بإعــادة مركبــة تحتــوي أســلحة تمــت مصادرتهــا 

يف شــهر يوليــو / تمــوز، بحســب مــا أفــاد مصــدر محلــي ملوقــع املصــدر.]27]

التطورات	االقتصادية

تحليل:	تحديات	تطبيق	مرسوم	49	لضبط	واردات	الوقود

أصــدرت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا املرســوم رقــم 49 نهايــة شــهر يونيــو / 
ــا يعــزز  ــران الفائــت بخصــوص ضبــط واردات الوقــود، وكان هــذا املرســوم إطــارًا عملي حزي
ويبنــي ىلع مرســوم رقــم 75 الــذي أصدرتــه الحكومــة يف ســبتمبر / أيلــول 8]20. تــم وضع 
مرســوم 49 لتحقيــق عــدد مــن األهــداف املعلنــة هــي: الحــد مــن التجــارة غيــر الشــرعية 
يف مجــال اســتيراد الوقــود، الــذي يعــد أحــد أكبــر مولــدات الربــح لــدى الحوثييــن؛ وإعــادة 
ــوم  ــب والرس ــق الضرائ ــن طري ــود ع ــن واردات الوق ــة م ــدات الحكومي ــة العائ ــل جباي تفعي
الجمركيــة؛ وإنعــاش صحــة ســوق تجــارة الوقــود والحيلولــة دون وقــوع أزمــة أو عجــز يف 
ــى أن أمــوال واردات الوقــود هــي العامــل  ــال اليمنــي نظــرًا إل الوقــود؛ وحمايــة قيمــة الري
ــم 49  ــوم رق ــرض املرس ــن. يف ــرأي الكثيري ــن ب ــة يف اليم ــة العمل ــب قيم ــر وراء تقل األكب
إجــراءات وقيــود أكثــر صرامــة ىلع اســتيراد الوقــود عبــر شــركة مصــايف عــدن، املســتورد 
القانونــي الوحيــد يف البــالد، التــي تقــع عليهــا مســؤولية مصادقــة شــرعية مصــدر الوقود 
وجودتــه، إال أن املرســوم يتضمــن اســتثناء يســمح لتجــار القطــاع الخــاص باالســتيراد تحــت 

إشــراف شــركة مصــايف عــدن.

ــدرات  ــدن الق ــايف ع ــركة مص ــك ش ــل تمل ــو: ه ــام ه ــؤال ه ــياق س ــذا الس ــرز يف ه ويب
ــا  ــة به ــام املنوط ــام بامله ــة للقي ــرة الالزم ــا الخب ــة، وأيض ــرية الكافي ــاتية والبش املؤسس

ــم 49؟ ــوم رق ــب مرس بموج

ــرات  ــى الخب ــر إل ــدن تفتق ــايف ع ــركة مص ــدا أن ش ــو، ب ــوز / يولي ــهر تم ــة ش ــى نهاي حت
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 49 ىلع أن املوزعيــن يف البــالد عليهــم الدفــع بالعملــة املحليــة 
لشــراء الوقــود مــن شــركة مصــايف عــدن، دون أن يبــت املرســوم فيمــا إذا كانــت عمليــة 
ــيولة  ــة س ــل أزم ــدًا يف ظ ــكلة تحدي ــذه املش ــرز ه ــيكات. وتب ــدًا أو بالش ــم نق ــع تت الدف
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://” [26[
.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://” [27[
.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 
ــر تكاليــف النقــل العاليــة يف ظــل الوضــع األمنــي املتــردي ىلع الطريــق،  املصــادرة، غي
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 75، منها إيــداع فواتيــر وصول كميــات الوقــود املبيعة 
محليــا يف بنــك يمنــي تجــاري، ودفــع الضرائــب الحكوميــة والرســوم الجمركيــة نظيــر تفريغ 
ــزي يف  ــك املرك ــا البن ــرى اعتمده ــة أخ ــود تنظيمي ــال ألي بن ــحون واالمتث ــود املش الوق
عــدن واللجنــة االقتصاديــة، ولكــن الســلطات الحوثيــة رفضــت هــذه التوجيهــات وهــددت 
التجــار لصدهــم عــن االمتثــال لهــذه البنــود، ولهــذا فــإن التطبيــق الكامــل ملرســوم رقــم 49 
ــة التــي  ســيكون مهمــة صعبــة ىلع األرجــح يف ظــل السياســات والتنظيمــات املتضارب
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.

ــم  ــل يف تفاق ــرى تتمث ــكلة أخ ــود مش ــواردات الوق ــدن ل ــايف ع ــكار مص ــب ىلع احت يترت
اســتنزاف احتياطيــات العملــة األجنبيــة يف البنــك املركــزي يف عــدن. فعــدن هــي ســوق 
ــة  ــة األجنبي ــن العمل ــي م ــا يكف ــاد م ــب إيج ــن الصع ــيكون م ــوي، وس ــالت ثان ــادل عم تب
ــك ىلع خــالف  ــى البنــك املركــزي، وذل ــل احتياجــات واردات النقــود دون اللجــوء إل لتموي
صنعــاء مركــز األنشــطة املاليــة والتجاريــة يف البــالد، 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 4] يوليــو / تمــوز أنــه ســيعتمد ســعر صــرف ثابــت 
جديــد يعــادل 506 ريــال يمنــي للــدوالر األمريكــي الواحــد ىلع جميــع الــواردات، باســتثناء 
ــرار ىلع  ــذا الق ــري ه ــة، ويس ــل الحالي ــات التموي ــملها آلي ــي ال تش ــة الت ــات الثمين املقتني
الســلع الغذائيــة الخمــس الرئيســية التــي ســيتم تمويلهــا ىلع أســاس ســعر صــرف يعــادل 
440 ريــال يمنــي لــكل دوالر أمريكــي واحــد، وســيكون ســعر الصــرف الــذي يعــادل 506 ريــال 
يمنــي أرخــص بمــا يزيــد عــن %0] مــن شــراء العملــة األجنبيــة يف الســوق املفتــوح مقارنة 

بمعــدل ســعر الصــرف يف شــهر يوليــو / تمــوز.
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وتبيــن تحليــالت الوحــدة االقتصاديــة يف مركــز صنعــاء أن نظــام تمويــل الــواردات الجديــد 
ــدر معــدل  ــذي ق ــي ال ــال اليمن ــة الري ــن شــأنه أن يلعــب دورًا رئيســيا يف اســترداد قيم م

صرفــه يف شــهر يوليــو / تمــوز 580 ريــال 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 0] يوليــو / تمــوز، ويف رســالة نشــرت ىلع صفحــة البنــك 
ــي  ــزي اليمن ــك املرك ــرع البن ــاد ف ــظ معي ــب حاف ــبوك، طال ــع الفيس ــزي ىلع موق املرك
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 اســميا تحــت ســيطرة الحكومــة اليمنية، تحديــدًا املهــرة وحضرموت 
وشــبوة ومــأرب، إلــى االســتقالل ماليــا واتخــاذ القــرارات بعيــدًا عــن الحكومــة اليمنيــة خــالل 
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 2000 الــذي تنظــم عمــل الســلطات املحليــة.

البنك	املركزي	يف	عدن	يصدر	ورقة	نقدية	جديدة	فئة	100	ريال	يمني

أطلــق البنــك املركــزي يف عــدن الورقــة النقديــة فئــة 00] ريــال 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 
ــت التعامــل بالورقــة  ســلطات الحوثييــن معرفــة األعمــال واملؤسســات املاليــة التــي قبل
النقديــة الجديــدة يف ظــل نظــام الرقابــة الصــارم ولجــان املعاينــة التــي تفحــص خزنــات 
التجــار والصرافيــن والبنــوك. وقــد أصــدرت ســلطات الحوثييــن بيانــا يــوم ]] يوليــو / تمــوز 
شــددت فيــه ىلع أنهــا ســتقوم “بمصــادرة وإتــالف” أي كميــات يتــم ضبطهــا مــن األوراق 
الجديــدة وســيتم إغــالق املؤسســات التــي تتعامــل بهــا. وبهــذا فــإن إصــدار ورقــة جديــدة 
ســيعمق ىلع األرجــح الفوضــى التــي ضربــت سياســات القطــاع النقــدي املتشــظية أصــاًل، 
ــال  ــراد واألعم ــدة ىلع األف ــورة متزاي ــيرًا بص ــأنا عس ــة ش ــالت املالي ــت املعام ــد أصبح فق

واملؤسســات يف ظــل عــدم وجــود سياســة موحــدة لطباعــة وتــداول العمــالت.
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تحت	املجهر:	سلطات	الحوثيين	تحكم	ىلع	30	محتجزا	باإلعدام

أصــدرت محاكــم الحوثييــن حكمــا ىلع 30 شــخصا باإلعــدام بتاريــخ 30 يوليــو / تمــوز يف 
محاكمــة جماعيــة شــملت 36 محتجــزًا، فيمــا وصفتــه املجموعــات الحقوقيــة واملحاميــن 

وأقــارب املحتجزيــن بأنهــا )املحاكمــة( “تمثيليــة“.]28]

وقــال املحامــي عبــد املجيــد مصلــح صبــره، الــذي مثــل 26 متهمــا، يف حديثــه إلــى مركــز 
ــر /  ــن أكتوب ــوا بي ــد اعتقل ــوا ق ــة كان ــام املحكم ــوا أم ــن وقف ــن الذي ــاء أن املحتجزي صنع
ــعبية  ــان الش ــد اللج ــم ىلع ي ــي 7]20، معظمه ــون الثان ــر / كان ــرين األول 5]20 ويناي تش
ــات  ــم يف مداهم ــم اعتقاله ــن ت ــم املحتجزي ــره أن معظ ــف صب ــن. وكش ــة للحوثيي التابع
ليليــة اســتهدفت منــازل املتهميــن فيمــا ضغطت ســلطات الحوثييــن ىلع آخرين بتســليم 
أنفســهم مــن خــالل 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 ُنِقلــوا إلــى دائــرة البحــث الجنائــي وســجن 
ــتخبارات  ــجن االس ــي – س ــن السياس ــاز األم ــجن جه ــى س ــددًا إل ــم مج ــل نقله ــورة قب الث
ــة، وهــو نفــس  ــم إرهابي ــذي ُيســتخدم عــادة لســجن املشــتبه بهــم يف جرائ ــة ال اليمني
ــن  ــد األول م ــدة يف العق ــروب صع ــالل ح ــن خ ــض الحوثيي ــه بع ــِجَن في ــذي ُس ــجن ال الس

ــدة. األلفيــة الجدي

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 اختــالف املحتجزيــن -سياســيا أو دينيــا- 

مــع الحوثييــن. يذكــر أن رابطــة أمهــات املختطفيــن هــي مــن وكلــت صبــره بالقضيــة.

ــف  ــا كش ــة كم ــات زائف ــول ىلع اعتراف ــب للحص ــن التعذي ــلطات الحوثيي ــتخدمت س اس
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 
الحوثييــن املســلحة، وُحِكــَم عليــه باإلعــدام، وقــد حاولــت العائلــة أن تتفــاوض مــع 
الحوثييــن أمــاًل يف إطــالق ســراح العكيــري عبــر وســاطة جيرانهــم الذيــن كانــوا قيادييــن 

 Yemen: Huthi-run court sentences 30 political opposition figures to death following sham trial,” Amnesty” [28[
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



2019 تموز  يوليو/ 

19

يف جماعــة الحوثييــن ولكــن بــدون جــدوى، كمــا حــاول بعــض أفــراد العائلــة االنضمــام إلــى 
جماعــة الحوثييــن إلطــالق ســراحه دون أي نتيجــة تذكــر أيضــا، كمــا كشــفت زوجــة العكيري 
ملركــز صنعــاء، أن زوجهــا كان أحــد الســجناء الذيــن وردت أســماؤهم ىلع قوائــم مــن ســيتم 
إطــالق ســراحهم بموجــب صفقــة تبــادل األســرى املعطلــة التــي أدارتهــا األمــم املتحــدة، 
والتــي كانــت جــزءا مــن اتفــاق ســتوكهولم يف ديســمبر / كانــون األول املاضــي.]29] ُيســمح 
لزوجــة العكيــري بزيــارة زوجهــا مــرة كل أســبوعين، ولكــن الوقــت املســموح بــه يف الزيــارة 

ال يتجــاوز 0] دقائــق.

ــات التــي وصفتهــا  ــي بالعمــل ىلع نقــض اإلدان ناشــدت زوجــة العكيــري املجتمــع الدول
ــل  ــذي يحم ــا ال ــم زوجه ــن بينه ــاء” وم ــالب وعلم ــم “ط ــة أنه ــة، مضيف ــر عادل ــا غي بأنه
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 
ــات ذكــرت تهمــا مختلفــة. اليمنــي كان  ــة عــدة رواي بهــا شــقيقها، حيــث ســمعت العائل
ــن ]] و6]  ــراوح أعمارهــم بي ــال تت ــة أطف ــَم عليهــم باإلعــدام، وهــو أبٌّ لثالث ــن ُحِك أحــد م
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 6]20، كمــا 
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 ســالمة أخيــه.

تتواصــل ســلطات الحوثييــن مــع عائلــة املحتجــز مــن وقــت آلخــر إلخبارهــا بمطالبهــا التــي 
ــن  ــوف الحوثيي ــة بصف ــراد العائل ــاق أف ــطاء أو التح ــر وس ــة عب ــغ مالي ــال مبال ــن إرس تتضم
والذهــاب إلــى جبهــات القتــال وفقــا لكالمــه. املحاكمــات نفســها ليســت أكثر مــن تمثيلية، 
كمــا قــال القريــب، وال تعــرف عائلــة املحتجــز بتطــورات القضيــة إال عبــر وســائل اإلعــالم، 
ويكشــف شــقيق املحتجــز أنــه كان يف البدايــة متهمــا باالنتمــاء إلــى حــزب اإلصــالح، 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.

لــم يكــن ُيســَمح للعائلــة بإرســال أي شــيء للمحتجــز، ولكــن تغيــر ذلــك هــذا العــام عندمــا 
تــم إعطاؤهــم إذنــا بإرســال الــدواء، كمــا يكشــف شــقيق املحتجــز، ولكنهــم ال يســتطيعون 
التأكــد إن كان الــدواء قــد وصــل إليــه. املحتجــز هــو أبٌّ لطفليــن عمرهمــا خمســة أعــوام 
ــة  ــردي بســبب االحتجــاز واملعامل ــي، ووضعــه النفســي يف ت وســبعة أعــوام ىلع التوال

القاســية حســبما قــال أخــوه.

 Full text of the Stockholm Agreement,” Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, December 13,” [29[
.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 
ــجنهم،  ــرة س ــالل فت ــراض خ ــض األم ــم ببع ــدد منه ــب ع ــد أصي ــاالت، وق ــض الح يف بع
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 

ــة الطبيــة. ــة وحرمانهــم مــن الرعاي ــات فردي والنفســي، وتــم وضعهــم يف زنزان

نظمــت رابطــة أمهــات املختطفيــن مظاهــرات يف شــهر يوليــو / تمــوز يف صنعــاء ومــأرب 
وعــدن وتعــز وإب احتجاجــا ىلع أحــكام اإلعــدام.]30] واســتنكرت الرابطــة أحــكام اإلعــدام 
يف بيــان صــدر عنهــا.]]3] وقالــت عوائــل املحتجزيــن ومحاميهــم أنهم ســيحاولون اســتئناف 
ــذ  ــتئناف أخ ــة االس ــان محكم ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــب األم ــد مكت ــم. وناش ــذا الحك ه
مزاعــم التعذيــب وانتهــاكات حقــوق أولئــك الذيــن تمــت إدانتهــم بمحاكمــة عادلــة بعيــن 
االعتبــار.]32] وقــال املكتــب أن األحــكام “أثــارت قلقــه”، كمــا عبــر املبعــوث األممــي الخــاص 

ووزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن قلقهــم إزاء ذلــك أيضــا.]33]

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 30 محتجــزًا، إضافــة إلــى أحــكام البــراءة الصــادرة بحــق الســتة 
اآلخريــن.]34] وأضــاف البيــان أنهــم أدينــوا باالنتمــاء إلــى عصابــة مســلحة كانــت وراء عمليــات 

تفجيــر واغتيــال، فضــاًل عــن دعــم “العــدو” والتواصــل معــه.

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1113322522188767& الفيســبوك،  عــى  املختطفــن  أمهــات  ]30] رابطــة 
id=505200[03000985&_rdc=1&_rdr

https://twitter.com/abducteesmother/status/1152538573[02[[3776?s=20 ،31] رابطة أمهات املختطفن عى توير[

Press briefing note on Yemen,” UN Human Rights Office of the High Commissioner, July 12, 2019, https://www.ohchr.” [32[
.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24816&LangID=E

https://twitter.com/OSE_Yemen/  ،2019 تمــوز   / يوليــو   1[ تويــر،  عــى  اليمــن  إىل  املتحــدة  لألمــم  العــام  لألمــن  الخــاص  املبعــوث  ]33] مكتــب 
status/1150392978395009025?s=20

https://twitter.com/USAbilAraby/status/11503[1097756987392?s=20 ،2019 3] الخارجية األمريكية عى توير، ]1 يوليو / تموز[[
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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 
ــال  ــتئناف إيص ــن الس ــة الحوثيي ــع جماع ــات م ــاًل” يف املفاوض ــا هائ ــرزت “تقدم ــد أح ق
ــن  ــاق “م ــى اتف ــال إل ــد توص ــن ق ــاء، وأن الطرفي ــة صنع ــى مدين ــة إل ــات الغذائي املعون
ناحيــة املبــدأ” يف جلســة عقــدت بتاريــخ 8] يوليــو / تمــوز.]35] يأتــي هــذا بعــد أن علــق 
ــل  ــن بتحوي ــة الحوثيي ــام جماع ــر قي ــاء إث ــى صنع ــاعداته إل ــي مس ــذاء العامل ــج الغ برنام
ــي  ــذاء العامل ــج الغ ــذه برنام ــرار اتخ ــو ق ــيطرتها، وه ــق س ــة يف مناط ــات الغذائي املعون
ــات  ــن حــول االتفــاق ىلع آلي ــن ســلطات الحوثيي ــه وبي ــار املفاوضــات بين يف ظــل انهي
تحكــم لضمــان وصــول املعونــات إلــى اليمنييــن املحتاجيــن،]36] حيــث تمحــورت الخالفــات 
حــول االعتمــاد ىلع تقنيــات تســجيل البيانــات باســتخدام البصمــة لتحديــد املســتفيدين 
ــم  ــن القومــي”.]37] وت ــدًا “لألم ــن تهدي ــه ســلطات الحوثيي ــا عدت ــع وهــو م ــة التوزي ومراقب
توقيــع اتفاقيــة جديــدة بالفعــل بيــن قيــادة الحوثييــن وبرنامــج الغــذاء العاملــي بتاريــخ 4 

ــاء.]38] ــى صنع ــة إل ــات اإلغاثي ــل املعون أغســطس / آب الســتئناف توصي

التطورات اإلنسانية والحقوقية يف سطور

ــى الســواري، صحفــي يمنــي ومصــور فوتوغــرايف  • ــوز:	اعتقــَل يحي ــو	/	تم 3	يولي
ينشــط بصــورة رئيســية يف محافظتــي املهــرة وســقطرى، ىلع يــد القــوات 
األمنيــة يف املهــرة.]39] وكان الســواري قــد أجــرى أبحاثــا تركــز ىلع املهــرة ملركــز 

ــة. ــتة املاضي ــهر الس ــاء يف األش صنع

3	يوليــو	/	تمــوز: حكمــت محكمــة تديرهــا قــوات الحوثييــن ىلع أســماء العميســي  •
ــي،  ــت العميس ــد أدين ــا.]40] وق ــدة 5] عام ــجن مل ــا بالس ــر 23 عام ــن العم ــة م البالغ
ــق  ــدر بح ــد ص ــدام ق ــا باإلع ــر أن حكم ــة. يذك ــدو للدول ــاعدة ع ــن، بمس أم لطفلي
العميســي يف ينايــر / كانــون الثانــي 8]20 مــع متهميــن اثنيــن آخريــن، وقــد ُحِكــم 
ــة.]]4]  ــس املحاكم ــا يف نف ــدة 5] عام ــجن مل ــي بالس ــر العميس ــا ماط ىلع والده

https://www.facebook.com/652894871548615/posts/1242644132573683/?s- 2019 35] وزارة العدل اليمنية عى فيسبوك، 9 يوليو / تموز[
fnsn=mo&_rdc=2&_rdr

 World Food Programme (WFP) Executive Director briefs UN Security council on situation Yemen,” World Food” [36[
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.” [37[
.thenewhumanitarian.org/news/2019/06/17/un-yemen-rebels-aid-theft-biometrics

https://almushahid.net/[7[23 ،2019 38] "الحوثيون يوقعون اتفاقاً مع برنامج الغذاء الستئناف توزيع املساعدات"، املشاهد، ] أغسطس / آب[

http://sanaacenter.org/ ،2019 39] "املهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليــو / تمــوز[
ar/publications-all/analysis-ar/7693

 Yemen: Huthi-run court sentences 30 political opposition figures to death following sham trial,” Amnesty” [[0[
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,” [[1[
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ويف ذاك الوقــت قالــت منظمــة العفــو الدوليــة أن املحاكمــة جــاءت “بعــد ارتــكاب 
ــد  ــي، ق ــون الدول ــب القان ــم بموج ــيمة والجرائ ــاكات الجس ــن االنته ــة م مجموع

يرتقــي بعضهــا إلــى جرائــم حــرب”.

18	يوليــو	/	تمــوز: قــال مــارك لوكــوك، وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية يف  •
األمــم املتحــدة، يف اجتمــاع مــع مجلــس األمــن أن مــا يزيــد عــن 300 ألــف إنســان 

قــد تعرضــوا للتهجيــر يف اليمــن خــالل عــام 9]20.]42]

29	يوليــو	/	تمــوز:	لقــي 4] شــخصا مصرعهــم، مــن بينهــم أربعــة أطفــال، وأصيــب  •
ــة  ــر الواقع ــة قطاب ــت يف منطق ــوق الثاب ــوم ىلع س ــروح يف هج ــرون بج 26 آخ
يف محافظــة صعــدة، حســبما أفــادت ســلطات صحيــة محليــة.]43] وقــد تــم نقــل 
ــاء وصعــدة. وتقــول  ــى مستشــفيات يف صنع ــاًل، إل ــن بينهــم 4] طف الجرحــى، م
ســلطات الحوثييــن أن القــوات الســعودية هــي مــن قصفــت الســوق، فيمــا تلقــي 
الحكومــة اليمنيــة والتحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية باللــوم ىلع قــوات 

الحوثييــن يف الهجــوم.]44]

30	يوليــو	/	تمــوز: ســقط مــا يقــدر بـــ689] طفــال ضحيــة لحــرب اليمن خــالل 8]20،  •
حســبما أفــاد األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش يف تقريــره حــول 
األطفــال والنزاعــات املســلحة.]45] ويبيــن التقريــر أن التحالــف العســكري الــذي تقوده 
الســعودية كان مســؤواًل عــن مــوت 729 طفــل مــن هــؤالء، فيمــا مــات 398 طفــل 
ــذوا  ــة “أنق ــدت منظم ــر، وانتق ــا للتقري ــن طبق ــة الحوثيي ــات جماع ــة لعملي نتيج
ــذي تقــوده الســعودية ىلع  ــف ال ــال” غوتيريــش ىلع عــدم إدراجــه التحال األطف
ــة  ــب السياس ــه يغل ــش أن ــة غوتيري ــنوي،]46] متهم ــر الس ــار” يف التقري ــة الع “قائم
ــي  ــدول الت ــف أن “ال ــر كي ــاءلة يظه ــاب املس ــت أن غي ــال، وأضاف ىلع أرواح األطف
ــة  ــع بحصان ــي تتمت ــال وه ــاة األطف ــر حي ــتطيع تدمي ــاء تس ــاء أقوي ــك أصدق تمل

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” [[2[
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” [[3[
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:// [[[[
.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” [[5[
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” [[6[
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 ]2 يوليو / تموز 9]20. مصدر 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

ــات املتحــدة )ســينتكوم( يف شــهر يوليــو / تمــوز أنهــا  ــة للوالي ــادة املركزي كشــفت القي
تمضــي قدمــا بخططهــا لتشــكيل تحالــف لحمايــة مــرور الســفن التجاريــة خــالل املمــرات 
املائيــة يف الخليــج. وســتنطوي “عمليــة الخفــر” )Operation Sentinel(، كمــا 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 
9] يوليــو / تمــوز.]47] يأتــي هــذا اإلعــالن 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 9 يوليــو / تمــوز 

U.S. Central Command Statement on Operation Sentinel,” U.S. Central Command (CENTCOM), July 19, 2019, https://” [[7[
www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/1911282/us-central-command-statement-on-

./operation-sentinel
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أن العمــل جــاٍر ىلع تشــكيل تحالــف ينصــب تركيــز عملياتــه بالدرجــة األولــى ىلع مضيــق 
هرمــز ومضيــق بــاب املنــدب.]48] 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 
يكــون قــوة رادعــة تركــز ىلع املراقبــة وال ُيــراد لــه أن يكــون تحالفــا عســكريا ضــد إيــران.]49]

قوبلــت هــذه الخطــة بــردة فعــل فاتــرة وفقــا ملصــادر دبلوماســية ورســمية تحدثــت إلــى 
وكالــة رويتــرز.]50] 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.

ــاوف  ــذه املخ ــن ه ــكولز ع ــة أوالف س ــر املالي ــي ووزي ــار األملان ــب املستش ــر نائ ــد عب وق
ــدة”.  ــرة جي ــذه فك ــد أن ه ــي: “ال أعتق ــالم األملان ــى اإلع ــه إل ــة يف حديث ــارات صريح بعب
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 

هــي مــن يتكفــل بتحمــل أعبــاء القــوى البشــرية ومتطلبــات هــذه العمليــة.]]5]

ــن  ــم م ــدة بالرغ ــات املتح ــرح الوالي ــة ملقت ــن املمانع ــيئا م ــا ش ــرت بريطاني ــد أظه وق
ــت  ــوز الفائ ــو / تم ــوم 9] يولي ــز ي ــق هرم ــة يف مضي ــة بريطاني ــران ىلع ناقل ــتيالء إي اس
)انظــر “إيــران تســتولي ىلع ناقلــة ترفــع العلــم البريطانــي“ أدنــاه.]52] )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 دواًل أخــرى.]53] ونقلــت 
صحيفــة الجارديــان يف تقريــر لهــا نشــر بتاريــخ 30 يوليــو / تمــوز عــن مصــادر مــن الحكومــة 
البريطانيــة أن بريطانيــا قــد دعــت الواليــات املتحــدة وفرنســا إلــى اجتمــاع يف البحريــن، 
ــج.]54]  ــاه الخلي ــة مي ــة، ملناقشــة حماي ــة وأمريكي ــة بريطاني التــي تســتضيف قواعــد بحري
ــاه  ــدول الثالثــة تجمعهــا تماريــن مكافحــة ألغــام ُتقــام يف املي ــر بالذكــر أن ال مــن الجدي

ــة. البحريني
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 Sylvia Westall and John Irish, “Allies play hard to get on U.S. proposal to protect oil shipping lanes,” Reuters, July [50[
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
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وكانــت التوتــرات املحتدمــة يف الخليــج قــد دفعــت بالواليــات املتحــدة إلــى إرســال قــوات 
لهــا إلــى الســعودية يف شــهر يوليــو / تمــوز بعــد 6] عامــا مــن خروجهــا مــن اململكــة.]55] 
ــدي ســيكونون جــزءا  ــات املتحــدة 500 جن ووفقــا ملســؤول أمريكــي، فقــد أرســلت الوالي
ــط  ــرق األوس ــيصلون الش ــايف س ــدي إض ــى 000] جن ــه إل ــل قوام ــر يص ــض أكب ــن تفوي م
كمــا تــم اإلعــالن يف شــهر يونيــو / حزيــران املاضــي.]56]]]57] 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 2003 بعــد 

معركــة بغــداد خــالل غــزو العــراق.

يف ســياق متصــل، قــال الرئيــس دونالــد ترامــب أن الســفن البحريــة األمريكيــة قــد أســقطت 
ــخ 8]  ــز بتاري ــق هرم ــة بمضي ــفينة أمريكي ــن س ــرًا” م ــت كثي ــة “اقترب ــيرة إيراني ــرة مس طائ
ــم تســتقبل أي معلومــات عــن خســارة  ــران أنهــا ل ــت إي ــو / تمــوز.]58] مــن جانبهــا قال يولي
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 9] يوليــو / تمــوز الفائــت ىلع ناقلــة ترفــع العلم البريطانــي يف مضيق 
هرمــز بعــد أن أجبرتهــا ىلع اإلبحــار إلــى مينــاء بنــدر عبــاس، ومثــل الحــادث خطــوة دفعت 
ــي،  ــاحل اإليران ــن الس ــرب م ــة بالق ــة أوروبي ــوة حماي ــكيل ق ــة بتش ــى املطالب ــا إل بريطاني
وكشــف وزيــر الدفــاع اإليرانــي، العميــد أميــر حاتمــي، أن إيــران قــررت االســتيالء ىلع الناقلــة 
Stena Impero رّدًا باملثــل ىلع اســتيالء بريطانيــا ىلع ناقلــة يف  ســواحل جبــل طــارق 
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 

صيــد، ممــا اســتدعى إجــراء تحقيقــات.]59]

مــن جانبهــا أعلنــت بريطانيــا يــوم 22 يوليــو / 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),” [55[
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بريطانيــا ال تتفــق مــع سياســة واشــنطن املتمثلــة يف فــرض أكبــر قــدر ممكــن مــن الضغط 
ىلع طهــران.]60] وال ُيعــرف إلــى اآلن التعديــالت التــي ســتطرأ ىلع الخطــة بتســلم قيــادة 
جديــدة للحكــم يف بريطانيــا، إال أن وزيــر الخارجيــة الجديــد، دومينيــك راب، أخبــر راديــو بــي 
بــي ســي  بتاريــخ 29 يوليــو / تمــوز أن الحكومــة ال تــزال راغبــة يف رؤيــة منهجيــة تتصدرها 
قــوى أوروبيــة.]]6] وقــد أعلنــت بريطانيــا يــوم 25 يوليــو / تمــوز أن البحريــة امللكيــة ســتقوم 

بمرافقــة الســفن التــي ترفــع العلــم البريطانــي عبــر مضيــق هرمــز.]62]

ــد  ــذي عق ــة، ال ــة الدولي ــة البحري ــذي للمنظم ــس التنفي ــث املجل ــياق، ح ويف ذات الس
اجتماعــا يف لنــدن، يــوم 8] يوليــو / تمــوز مــالك الســفن وعامليهــا أن يقومــوا بمراجعــة 
ــي  ــرة الت ــات األخي ــل الهجم ــة يف ظ ــتدعيه الحاج ــا تس ــالمة بم ــط الس ــين خط وتحس
اســتهدفت ســفنا تجاريــة يف مضيــق هرمــز وبالقــرب مــن الســواحل اليمنيــة، وشــدد األمين 
العــام للمنظمــة كيتــاك ليــم ىلع ضــرورة قيــام الــدول األعضــاء فيهــا ببــذل جهــد أكبــر 
ــة، بأعضائهــا  ــة الدولي ــة للمنظمــة البحري ــة التنفيذي إليجــاد حــل لألزمــة.]63] وتضــم الهيئ
ــا أن  ــدة، كم ــة املتح ــارات العربي ــا واإلم ــة وبريطاني ــدة األمريكي ــات املتح ــن، الوالي األربعي

ــة. ــة الدولي ــة البحري ــران والســعودية واليمــن أعضــاء يف املنظم إي

االتحاد	األوروبي	يحاول	إنقاذ	االتفاق	النووي	مع	إيران	ويخفف	خناق	العقوبات

شــهد شــهر يوليــو / تمــوز الفائــت محــاوالت مــن مســؤولين أوروبييــن إلنقــاذ االتفــاق النووي 
ــه  ــم اقتراح ــذي ت ــل ال ــارة البدي ــام التج ــين نظ ــرورة تحس ــم ىلع ض ــران، بإجماعه ــع إي م
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 
 INSTEX:( ”األوروبييــن يف النظــام الجديــد “ســبيل دعم الصفقــات التجارية” أو “إنســتيكس
Instrument in Support of Trade Exchange( قــد أجــروا نقاشــات حــول الســماح بصفقات 
النفــط.]64] دفعــت هــذه التصريحــات الواليــات املتحــدة إلــى التحذيــر مــن محــاوالت االلتفاف 
ىلع العقوبــات.]65] وقــال مســؤولون إيرانيــون، بدورهــم، أن إنســتيكس هــو خطــوة إيجابيــة، 
ــق  ــي ىلع طري ــدم حقيق ــن أي تق ــق األوروبيي ــدم تحقي ــن ع ــم م ــن إحباطه ــم م بالرغ
تخفيــف العقوبــات، مشــددين ىلع أن ذلــك يجــب أن يشــمل التعامــالت النفطيــة واملالية.

 Situation in the Gulf,” Hansard, transcript of UK Foreign Secretary Jeremy Hunt’s remarks in the House of Commons,” [60[
July 22, 2019, https://hansard.parliament.uk/commons/2019-07-22/debates/1436057A-CE0D-4FBB-AF23-CD93E4AFFA0A/

.SituationInTheGulf

.Dominic Raab, interview with BBC Radio [, 2:23:33, July 29, 2019, https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m00075hl [61[

Iran tanker seizure: Royal Navy frigate to escort UK ships,” BBC News, July 25, 2019, https://www.bbc.com/news/” [62[
uk-49110331

 International Maritime Organization Council condemns tanker attacks in Strait of Hormuz and Sea of Oman,” IMO” [63[
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, [65[
2019, https://www.washingtonexaminer.com/news/us-warns-europe-not-to-develop-barter-system-to-evade-iran-

.sanctions
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ــات  ــاف ىلع العقوب ــا االلتف ــن له ــران يمك ــع إي ــارة م ــاة تج ــتيكس قن ــام إنس ــح نظ يفت
األمريكيــة مــن خــالل تجنــب تحويــل مبالــغ ماليــة عبــر الحــدود باســتخدام شــبكة ســويفت 
)SWIFT( الدوليــة، حيــث يمكــن وصــف هــذا النظــام بأنــه نظــام مقايضــة ال يتطلــب نقــل 
ــي راغــب باالســتيراد مــن  ــد أوروب ــث يقــوم أي بل ــران أو إليهــا، حي ــة مــن إي ــغ مالي أي مبال
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 
5]20 بالرغــم أن واشــنطن قــد انســحبت منــه مــع إعالنهــا إعــادة العقوبــات ىلع طهــران، 
وكان عــدد مــن وزراء الخارجيــة األوروبييــن قــد اجتمعــوا يــوم 5] يوليــو / تمــوز ملناقشــة 
حساســية املوقــف منوهيــن إلــى أن خطــوة متهــورة بســيطة قــد تــؤدي إلــى حــرب بيــن 
ــن  ــا، املوقعي ــا وبريطاني ــادة فرنســا وأملاني ــر أيضــا أن ق ــات املتحــدة.]66] يذك ــران والوالي إي
ىلع االتفــاق النــووي، قــد أصــدروا بيانــا مشــتركا يــوم 4] يوليــو / تمــوز يحــث ىلع اللجــوء 
إلــى الحــوار والتنبــه إلــى املخاطــر املوجــودة مشــددا ىلع جميــع األطــراف بــأن “عليهــم 

التمهــل والتفكيــر بمــا يمكــن أن تــؤول إليــه أفعالهــا”.]67]

وزير	خارجية	إيران:	ترامب	ال	يريد	الحرب،	ولكن	معاونيه	يريدون	ذلك

ــو  ــوم 6] يولي ــت ي ــة أجري ــة صحفي ــي جــواد ظريــف يف مقابل ــة اإليران ــر الخارجي ــال وزي ق
ــا النوويــة  / تمــوز مــع قنــاة NBC األمريكيــة أن طهــران مســتعدة للتفــاوض حــول القضاي
بعــد أن يرفــع الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب العقوبــات التــي فرضهــا عــام 7]20. وقلــل 
ــات  ــور اجتماع ــورك لحض ــة نيوي ــوده يف مدين ــالل وج ــة خ ــرى املقابل ــذي أج ــف، ال ظري
األمــم املتحــدة، مــن جديــة الحديــث عــن الحــرب، قائــاًل أنــه ال يعتقــد أن الرئيــس األمريكــي 
ترامــب يريــد الحــرب “ولكننــي أعتقــد أن النــاس مــن حولــه ال يمانعــون ذلــك”.]68] 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 ]3 يوليــو / تمــوز الفائت 
بعــد تهديــدات مــن واشــنطن الشــهر املاضــي، وتؤثــر هــذه الخطــوة غيــر التقليديــة، فــرض 
ــات  ــد محادث ــرص عق ــلبيا ىلع ف ــرى، س ــة أخ ــن دول ــارز م ــي ب ــات ىلع دبلوماس عقوب
دبلوماســية بيــن الواليــات املتحــدة وإيــران أمــاًل 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/” [66[
./en/meetings/fac/2019/07/15

 Joint statement by the heads of state and government of France, Germany and the United Kingdom,” Elysee Palace,” [67[
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 [68[
16, 2019, https://www.nbcnews.com/news/mideast/door-wide-open-negotiation-if-trump-lifts-his-sanctions-

.iran-n1030021
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ــرت  ــد عب ــدة.]69] وق ــة ىلع ح ــاس كل حال ــدة ىلع أس ــم املتح ــارة األم ــورك لزي ــى نيوي إل
األمــم املتحــدة عــن قلقهــا مــن قيــود الســفر املتزايــدة التــي تفرضهــا الواليــات املتحــدة 
ىلع ظريــف خــالل زيارتــه إلــى نيويــورك يف يوليــو / تمــوز املاضــي بحســب تصريحــات 

ملتحــدث رســمي باســم األمــم املتحــدة أدلــى بهــا يــوم 5] يوليــو / تمــوز املاضــي.]70]

يف	األمم	املتحدة

أطراف	النزاع	تجتمع	ملناقشة	وقف	إطالق	النار	يف	الحديدة

عقــد ممثلــون مــن الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن املســلحة 
ــذ  ــدء بتنفي ــق للب ــد الطري ــوات تمه ــة خط ــوز ملناقش ــو / تم ــات يف 5]-4] يولي اجتماع
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 9]20، ويأتــي االجتمــاع بعــد سلســلة مــن االنتهــاكات التــي مســت اتفــاق 
وقــف إطــالق النــار يف مدينــة الحديــدة واملناطــق املحيطــة بهــا يف املحافظــة، وقــد 
اســتقلت الوفــود املتفاوضــة الســفينة التابعــة لألمــم املتحــدة مــن نقــاط مختلفــة ىلع 

ســاحلي املخــا والحديــدة.

ــد اتفقــت ىلع  ــاع أن األطــراف ق ــذي صــدر عقــب االجتم ــان ال ــال لوليســجارد يف البي وق
آليــات ملراقبــة إطــالق النــار يف الحديــدة.]]7] كمــا وضعــت اللجنــة اللمســات األخيــرة ىلع 
ــة مشــتركة لســحب القــوات  ــة مــن عملي ــى والثاني ــن األول ــات” للمرحلتي ــم العملي “مفاهي
مــن مدينــة الحديــدة حســبما أفــاد لوليســجارد.]72] وكانــت األمــم املتحــدة قــد كشــفت يف 
وقــت ســابق أن خطــة االنســحاب التــي ســتكون ىلع مرحلتيــن تهــدف إلــى إبعــاد القــوات 
مســافة تتــراوح بيــن 8] إلــى 30 كــم مــن الحديــدة يف ســياق هــدف أوســع يتمثــل بســحب 

كامــل للســالح مــن املدينــة وعــودة الحيــاة املدنيــة إليهــا.]73]

ونــوه لوليســجارد إلــى أن اللجنــة قــد أتمــت عملهــا التقنــي بالتوصــل إلــى هــذه االتفاقيات، 
ــى  ــن تبق ــذ، ولك ــا بالتنفي ــي قدم ــية للمض ــادات السياس ــرارات القي ــر ق ــي اآلن تنتظ وه
ــد  ــر العوائ ــة مصي ــا قضي ــا منه ــدي له ــزم التص ــي يل ــية الت ــق الرئيس ــض العوائ ــاك بع هن
التــي تولدهــا املوانــئ البحريــة الثــالث املحيطــة بالحديــدة،]74] وتشــكيل القــوات األمنيــة 

 Jeff Mason, “U.S. puts sanctions on Iranian foreign minister Zarif, who says they won’t affect him,” Retuers, July [69[
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,” [70[
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” [71[
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” [72[
.Committee,” United Nations Secretary-General

 Edith Lederer, “UN Envoy: Yemen parties agree on initial Hodeidah withdrawals,” The Associated Press, April 15, 2019, [73[
.https://www.apnews.com/8f25[a6838f5[166bf7a5ab50f790[a8

http://sanaacenter. ،2019 7] "صيام موصول: ماذا يعني فشل اجتماعات عّمان بالنسبة لليمن"، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 23 مايو / أيار[[
org/ar/publications-all/analysis-ar/7454
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التــي ســتحل محــل القــوات املنســحبة، وآليــات الحكــم بعــد االنســحاب.

ــرال لوليســجارد يف  ــن غريفيثــس الجن ــأ املبعــوث األممــي الخــاص مارتي ــه هن مــن جهت
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 ]3 يوليــو 
/ تمــوز حســبما أفــادت مصــادر ملركــز صنعــاء، وحتــى تاريــخ هــذه الكتابــة، لــم يصــدر أي 

إعــالن 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 

ــة الصيــف. ــل نهاي ــة السياســية يف اليمــن قب العملي

وكان مجلــس األمــن قــد وافــق باإلجمــاع ىلع تمديــد مهمــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفاقية 
ــة تنســيق إعــادة االنتشــار، خــالل جلســة عقــدت  ــدة )UNHMA(، التــي تقــود لجن الحدي
بتاريــخ 5] يوليــو / تمــوز حتــى 5] ينايــر / كانــون الثانــي 2020، ودعــا مجلــس األمــن أيضــا 
إلــى ابتعــاث كامــل املراقبيــن، حيــث ال يتواجــد اليــوم ىلع األرض ســوى 20 مراقبــا، بالرغــم 
مــن تخصيــص مــا يصــل إلــى 75 مراقبــا، ويعــود ذلــك بالدرجــة األولــى إلــى رفــض جماعــة 

الحوثييــن املســلحة منــح تأشــيرات ملراقبيــن آخريــن.]75]

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 خــالل شــهر يوليــو / تمــوز أمــاًل يف 
إنعــاش عمليــة الســالم الراكــدة يف اليمــن. شــملت الجولــة زيــارات إلــى روســيا واإلمــارات 
ــن  ــات املتحــدة، فضــاًل عــن عقــد اجتماعــات مــع مســؤولين مــن جماعــة الحوثيي والوالي
ــوم 5]  ــعودية ي ــادي يف الس ــس ه ــا بالرئي ــس أيض ــى غريفيث ــاء. التق ــقط وصنع يف مس
يوليــو / تمــوز، وهــو اللقــاء األول منــذ أن هــدد هــادي بالتوقــف عــن التعــاون مــع املبعــوث 
نهايــة شــهر مايــو / أيــار املاضــي كمــا عقــد غريفيثــس، خــالل 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, [75[
.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 24 يوليــو / تمــوز، قــال ترامــب أن 
حجــب الصفقــة ســيؤثر ســلبا ىلع العالقــات األمريكية-الســعودية والتعــاون األمنــي بيــن 
الدولتيــن.]76] وعلــل ترامــب الصفقــة بأهميتهــا الدفاعيــة مشــيرًا إلــى هجمــات الحوثييــن 
العابــرة للحــدود ىلع الســعودية ومــا شــكله ذلــك مــن تهديــد ىلع املواطنيــن األمريكيين 
ــي عقــدت  ــس الشــيوخ األمريكــي يف جلســته الت ــن يف اململكــة، وفشــل مجل املقيمي
يــوم 29 يوليــو / تمــوز يف نقــض أيٍّ مــن قــرارات الفيتــو الثالثــة بعــد عجــزه عــن الوصــول 

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 8 مليــارات دوالر للســعودية واإلمــارات 
واألردن مبــررة ذلــك بالتهديــد الــذي تشــكله إيــران وقواتهــا املواليــة لهــا يف املنطقــة.]77] 
 )PGMs( واشــتملت الصفقــة ىلع بيــع مــا قيمتــه مليــاري دوالر من الذخائــر املوجهة بدقــة
للســعودية بعــد أن علقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يف مجلــس الشــيوخ الصفقــة لعــام 

كامــل يف ظــل مخــاوف مــن تهديــد ذلــك  ألرواح املدنييــن يف اليمــن.

ــلحة  ــع األس ــة بي ــب صفق ــوت لحج ــد ص ــرس” ق ــي “الكونغ ــواب األمريك ــس الن وكان مجل
ــن األوليــن  ــم اعتمــاد القراري ــو / تمــوز.]78] وت ــوم 7] يولي الطارئــة يف جلســته املعقــودة ي
ــت  ــبة تصوي ــة بنس ــي بالغالبي ــزب الديمقراط ــه الح ــع في ــذي يتمت ــواب ال ــس الن يف مجل
90]-238، والثالــث بنســبة 90]-237 مــن الجديــر بالذكــر أن أربعــة نــواب فقــط مــن الحــزب 
ــا أن  ــر أيض ــرار. يذك ــح الق ــت لصال ــوا بالتصوي ــتقل، قام ــب مس ــى نائ ــة إل ــوري، إضاف الجمه
ــع األســلحة تمــت املوافقــة  ــن أصــل 22 مشــروعا متعلقــة ببي ــن م ــة مشــاريع قواني ثالث

ــي. ــران املاض ــو / حزي ــهر يوني ــيوخ يف ش ــس الش ــا يف مجل عليه

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 
ــة  ــرون أن الحصيل ــرى آخ ــا ي ــف، فيم ــاء يف التحال ــدول األعض ــة لل ــلحة هجومي ــع أس ببي
الفعليــة للضحايــا املدنييــن الذيــن يســقطون يف الهجمــات الجويــة للتحالــف، التــي 

ــر، تنســف صحــة هــذه املزاعــم.]79] ُتســتخدم فيهــا هــذه الذخائ

S.J. Res. 38 Veto Message,” Presidential Memorandum, July 24, 2019. https://www.whitehouse.gov/presidential-” [76[
./actions/s-j-res-38-veto-message

http:// ،2019 77] "قيامــة بيئيــة تـلـوح يف أفــق البحــر األحمــر – تقريــر اليمــن، مايــو / أيــار 2019"، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 10 يونيــو / حزـيـران[
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:// [78[
.www.apnews.com/[f7a8c7cd10a[5ca9f1b5[bd068d1dc7

William Hartung, “Trump’s Saudi Arms Vetoes, Deconstructed,” LobeLog, July 26, 2019, https://lobelog.com/trumps- [79[
./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 
ــات  ــة كل نتاج ــى صياغ ــن تتول ــس األم ــة يف مجل ــة البريطاني )Penholder(، أي أن البعث
ــي  ــي البريطان ــس، الدبلوماس ــن غريفيث ــك مارتي ــى ذل ــاف إل ــن، وُيض ــول اليم ــس ح املجل
ــالم  ــود الس ــدر جه ــن يتص ــو م ــن، وه ــى اليم ــاص إل ــي الخ ــوث األمم ــح املبع ــذي أصب ال
ــع  ــا هــي أحــد أضل ــر بالذكــر أيضــا أن بريطاني اليمنيــة ىلع الســاحة الدوليــة. ومــن الجدي
“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 خــالل جولــة 
زار فيهــا الريــاض ودبــي بعــد تعثــر جهــود غريفيثــس التــي ســعى مــن خاللهــا لتنفيــذ 
ــة  ــاذ عملي ــة إلنق ــة النهائي ــر “املحط ــام. )انظ ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــاق يف وق االتف
ــت أول  ــات هان ــارس / آذار 9]20(. وب ــن م ــر اليم ــة – تقري ــة البريطاني ــالم: وزارة الخارجي الس
وزيــر خارجيــة غربــي منــذ عــام 5]20، وأول وزيــر خارجيــة بريطانــي منــذ عــام 996]، يــزور 
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 

الســالم يف ســلطنة عمــان.]80]

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 
ــى  ــة حت ــة والبريطاني ــا األوروبي ــطته ىلع القضاي ــم أنش ــز يف معظ ــوز، ورك ــو / تم يولي
اللحظــة، إال أنــه عبــر عــن شــيء مــن التوجــس مــن تدخــل بريطانيــا يف نزاعــات الشــرق 

األوســط فيمــا مضــى.]]8]

http:// ،2019 80] "متالزمــة ســتوكهولم يف األمــم املتحــدة – تقريــر اليمــن – مــارس / آذار 2019"، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 17 أبريــل / نيســان[
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/” [81[
.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

ــج  ــن، كان ــي يف اليم ــفير الصين ــك بالس ــد املل ــن عب ــي معي ــوزراء اليمن ــس ال ــى رئي التق
يونــغ، بالريــاض يــوم ]2 يوليــو / تمــوز وتناقشــا حــول إعطــاء الصيــن دورًا يف اليمــن يف 
ــم  ــمية، ول ــعودية الرس ــاء الس ــة األنب ــا لوكال ــرب وفق ــد الح ــن بع ــاء اليم ــادة بن ــياق إع س
تكشــف الوكالــة عــن الكثيــر مــن التفاصيــل، إال أنهــا أفــادت أن عبــد امللــك عبــر عــن ثقتــه 
ــران يف  ــط ىلع إي ــز الضغ ــن لتعزي ــس األم ــل مجل ــا داخ ــتغل نفوذه ــن ستس ــأن الصي ب
ســبيل “إيقــاف دورهــا التدميــري يف اليمــن”.]82] 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 
ــر يف  ــن ىلع دور أكب ــول الصي ــد بحص ــن زاي ــب ب ــا رح ــة، كم ــارة والطاق ــاالت التج يف مج
ــة  ــاء الرســمية الصيني ــة األنب صــون ســالم واســتقرار الشــرق األوســط، حســبما أوردت وكال

ــينخوا.]83] ش

مقتل	عضو	لحركة	حماس	يف	مأرب

لقــي أحــد أعضــاء حركــة املقاومــة اإلســالمية الفلســطينية )حمــاس( مصرعــه عنــد إحــدى 
نقــاط التفتيــش يف مــأرب يــوم 2] يوليــو / تمــوز الفائــت وفقــا ملصــدر أمنــي فلســطيني 
تحــدث إلــى رويتــرز، وكشــف املصــدر أن ســالم أحمــد معــروف، 36 عامــا، اســتقر يف اليمــن 

منــذ أكثــر مــن 5] عامــا، دون أن يكشــف أي تفاصيــل أخــرى عــن أنشــطته.

تطورات دولية أخرى يف سطور

9	يوليــو	/	تمــوز: وجــه )الحــزب الديمقراطــي الجديــد NDP(، ذو 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.]84] وقــد واجهــت الحكومــة الكنديــة انتقــادات حــادة بعــد إبرامهــا لصفقــة 
تبلــغ قيمتهــا5 مليــار دوالر لبيــع األســلحة للريــاض تســير ىلع عــدة ســنوات، حيــث 
ــوزراء  ــس ال ــوه رئي ــادرات، ون ــة ألذون الص ــل ىلع مراجع ــدء العم ــر بب ــادت تقاري أف
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.” [82[
.php?lang=en&newsid=19[922

China, UAE pledge to boost comprehensive strategic partnership,” Xinhua, July 23, 2019, http://www.xinhuanet.com/” [83[
.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



2019 تموز  يوليو/ 

33

] مليــار دوالر أمريكــي.]85] كمــا حــث الحــزب الديمقراطــي الجديــد الحكومــة الكنديــة 
ــادم يف  ــام الق ــا الع ــع إقامته ــرين املزم ــة العش ــة مجموع ــور قم ــدم حض ىلع ع

الريــاض.

16	يوليــو	/	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.]86] ونفــى البيــان الــذي أصــدره التنظيــم وجــود عالقــات أخــرى 
ــا  ــران، وأيض ــعودية وإي ــر والس ــارات وقط ــا اإلم ــة، وخصوص ــات إقليمي ــع أي حكوم م
وجــود أي روابــط ســابقة مــع الرئيــس اليمنــي الراحــل علــي عبــد اهلل صالــح، وكان 
اإلعــالم البحرينــي الرســمي قــد عبــر بــدوره عــن اســتيائه مــن التقريــر واصفــا إيــاه 

بأنــه أكاذيــب ومحــاوالت قطريــة للتدخــل يف الشــأن البحرينــي.]87]

20	يوليــو	/	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 
ــة إلــى أن  ــة األنبــاء الســعودية، وأشــارت الوكال جيــزان يف الســعودية طبقــا لوكال
اململكــة تولــت عــالج القبطــان قبــل نقلــه نــزواًل عنــد طلــب إيــران “بالرغــم مــن 

التهديــد الــذي تمثلــه هــذه الســفينة املريبــة”.]88] 

 Jesse Ferreras, “Saudi Arabia expects Canada to proceed with $15B arms deal, but there’s ‘no final decision’,” Global [85[
./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 [86[
 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-” [87[
rainifamiliesreiterateloyaltytoroyalleadership.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDi78QaQsdDkV2tip8YXvIUE%3d

 Foreign Affairs Ministry’s Official Source: Iranian Citizen Transferred to Sultanate of Oman after Necessary” [88[
Medical Care Provided to him in Saudi Specialized Hospital,” SPA, July 20, 2019, https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.

.php?lang=en&newsid=19[87[3#19[87[3
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