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أطفال من مجتمع املهمشني يف اليمن مبدينة رداع، محافظة البيضاء، يف 8 يونيو / حزيران 2019 //الصورة: مروان الجريدي

افتتاحية مركز صنعاء

الحرب	بالريموت

ســرعان	مــا	أصبــح	الصــراع	يف	اليمــن	نموذجــًا	يحتــذى	بــه	بالنســبة	للالعبيــن	الغيــر	دولتييــن	
ــدون	 ــرات	ب ــًا	بالطائ ــة	أيض ــّيرة	)UAVs(،	واملعروف ــة	مس ــات	جوي ــتخدامهم	مركب ــة	اس وكيفي

طيــار	)الدرونــز(،	كمعــادل	قــوة	يف	حــروب	القــرن	الحــادي	والعشــرين.

ــا	املســّيرة	 ــن	املســلحة	طائراته ــة	الحوثيي ــه	الخصــوص،	ســخرت	جماع ــام	2019	ىلع	وج ع
ــد	 ــا	بتكبي ــمح	له ــا	س ــدى،	مم ــة	امل ــة	طويل ــات	كاميكازي ــرات	يف	مهم ــة	باملتفج املحمل
ــي	 ــون	الثان ــر	/	كان ــات.	يف	يناي ــوط	الجبه ــا	خط ــاوز	تراتبيته ــة	تتج ــائر	هائل ــا	خس خصومه
2019،	أعلــن	متحــدث	باســم	الحوثييــن	العــام	الجــاري	"عــام	الطائــرات	املســّيرة"	مباشــرًة	بعــد	
قيــام	قــوات	الحوثييــن	بإرســال	طائــرة	بــدون	طيــار	باتجــاه	عــرض	عســكري	يف	قاعــدة	العنــد	
الجويــة	بمحافظــة	لحــج،	ممــا	أدى	إلــى	مقتــل	رئيــس	االســتخبارات	العســكرية	ونائــب	رئيــس	
األركان	يف	الحكومــة	اليمنيــة.	كمــا	دأبــت	هجمــات	الحوثييــن	بالطائــرات	املســّيرة	هــذا	العــام	
ىلع	اســتهداف	املطــارات	املدنيــة	والقواعــد	العســكرية	يف	جنــوب	الســعودية،	حيــث	
أكــدت	الســلطات	الســعودية	إصابــة	قرابــة	50	شــخصًا	ومقتــل	شــخص	واحــد	ىلع	األقــل	يف	
هجمــات	مطــار	أبهــا	يف	يونيــو	/	حزيــران	املاضــي	فقــط.	هــذا	رغــم	تمكــن	الدفاعــات	الجويــة	

الســعودية	واإلماراتيــة	مــن	اســتهداف	بعــض	الطائــرات	املســّيرة	قبــل	بلوغهــا	أهدافهــا.
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ــر	 ــة	أن	األث ــكرية	متفوق ــوة	عس ــد	ق ــدة	ض ــات	املجّن ــرب	العصاب ــكات	ح ــدت	تكتي ــا	أك لطامل
السياســي	يفــوق	يف	أهميتــه	األثــر	العســكري،	فاســتخدام	الحوثييــن	للطائــرات	املســّيرة	هــو	
تطــور	حديــث	يف	حــرب	غيــر	متكافئــة،	توفــر	ميــزة	اختــراق	أراضــي	الخصــم	وضــرب	هــدف	
محــدد	فيهــا	دون	تكبــد	خســائر	بشــرية	ومــع	تكلفــة	منخفضــة	نســبيًا،	ويف	حيــن	ســعت	
جماعــات	متمــردة	مختلفــة	إلــى	اســتخدام	طائــرات	مســّيرة	بشــكل	مشــابه،	يبــدو	أن	الحوثيين	
هــم	أول	مــن	قــام	بتوظيفهــا	بتكلفــة	قليلــة	وىلع	نطــاق	واســع	بوصفهــا	أســلحة	موجهــة	

بدقــة.

ليــس	اليمــن	غريبــًا	ىلع	الطائــرات	بــدون	طيــار،	فالواليــات	املتحــدة	نفــذت	أول	عمليــة	قتــل	
ــتخدام	 ــام	2002	باس ــدة	ع ــم	القاع ــم	لتنظي ــتبه	بانتمائه ــد	املش ــاء	ألح ــاق	القض ــارج	نط خ
صــاروخ	تحملــه	طائــرة	مســّيرة،	ومنــذ	قرابــة	عقديــن	مــن	الزمــن،	تتجــول	الطائــرات	األمريكيــة	
ــار	فــوق	اليمــن	لضــرب	املشــتبه	بكونهــم	إرهابييــن	مــن	الجــو.	وبينمــا	كانــت	هــذه	 بــال	طي
ــازات،	تمــت	أســطرة	 ــرات	تقتــل	املدنييــن	يف	منازلهــم،	يف	حفــالت	الزفــاف	ويف	الجن الطائ
هــذه	الطائــرات	يف	العديــد	مــن	املجتمعــات	باعتبارهــا	موتــًا	هابطــًا	مــن	الســماء.	الحوثيــون،	
يف	هجماتهــم	ىلع	املدنييــن	الســعوديين،	والســعوديون	يف	غاراتهــم	الجويــة	ىلع	أهــداف	
مدنيــة	يف	اليمــن،	كالهمــا	يف	هــذا	الصــدد	يتبــع	التقليــد	األمريكــي	املتمثــل	يف	اإلفــالت	

مــن	العقــاب.

لكــن	الطائــرات	األمريكيــة	بــدون	طيــار	لــم	تعــد	بعيــدة	عــن	االســتهداف.	يف	أوائــل	يونيــو	/	
حزيــران،	تمكــن	صــاروخ	أطلقــه	الحوثيــون	مــن	إســقاط	طائــرة	أمريكيــة	بــدون	طيــار	مــن	طــراز	
ــر	ذي	 ــادث	غي ــن.	ويف	ح ــرب	اليم ــدة	غ ــة	الحدي ــوق	محافظ ــق	ف ــت	تحل MQ-9 Reaper	كان
صلــة	يف	وقــت	الحــق	مــن	الشــهر،	تمكنــت	إيــران،	حليــف	الحوثييــن	اإلقليمــي،	مــن	إســقاط	
ــار	فــوق	مضيــق	هرمــز.	وقــد	يتســبب	الحــادث،	وســط	 ــرة	اســتطالع	أمريكيــة	بــدون	طي طائ
توتــر	متصاعــد	بالفعــل	بيــن	الواليــات	املتحــدة	وإيــران،	بانــدالع	صــراع	مفتــوح	بيــن	الدولتيــن.	
ــو	كانــت	الطائــرة	تقليديــة	ومأهولــة	وتعــرض	جنــدي	أمريكــي	للقتــل	أو	األســر،	لــكان	مــن	 ول
ــت	 ــرة	املســّيرة	التــي	ســقطت	كان ــك،	فــإن	الطائ ــرد	واشــنطن	بقــوة.	ومــع	ذل املحتمــل	أن	ت
مجــرد	قطعــة	آالت	–	وإن	بلغــت	قيمتهــا	130	مليــون	دوالر	–	وهــو	مــا	ســمح	للرئيــس	دونالــد	
ترامــب	بالتحــدث	بشــكل	عنيــف،	لكنــه	تراجــع	الحقــًا	عــن	شــن	غــارات	حقيقيــة	ىلع	إيــران.

ــر	 ــام	2000	تحتك ــى	الع ــّيرة،	وحت ــرات	املس ــة	الطائ ــدة	صناع ــدة	رائ ــات	املتح ــت	الوالي كان
التكنولوجيــا	كاملــة.	وبســبب	رغبتهــا	بالحفــاظ	ىلع	مرونــة	عملياتيــة	يف	أماكــن	مثــل	اليمــن،	
امتنعــت	واشــنطن	عــن	الضغــط	مــن	أجــل	وضــع	معاييــر	دوليــة	تتعلــق	باســتخدام	الطائــرات	
املســّيرة	يف	مناطــق	النــزاع	قبــل	أن	يتســع	نطــاق	اســتخدامها	مــع	الوقــت،	ويبــدو	أن	
حســابات	املكاســب	قصيــرة	األجــل	بهــذه	الطريقــة،	ىلع	حســاب	النتائــج	االســتراتيجية	طويــل	
املــدى،	قــد	عــاد	ليطــارد	الواليــات	املتحــدة	وحلفاءهــا	يف	املنطقــة.	فاليــوم	توظــف	الجيــوش	
حــول	العالــم	تكنولوجيــا	الطائــرات	املســّيرة،	بمــا	يف	ذلــك	إيــران؛	والحوثيــون	يملكــون	طائــرات	

مســّيرة	تحاكــي	النمــاذج	اإليرانيــة،	وفقــًا	لفريــق	خبــراء	األمــم	املتحــدة	املعنــي	باليمــن.

ينبغــي	النظــر	إلــى	النــزاع	اليمنــي،	بمــا	يف	ذلــك	التوســع	يف	اســتخدام	الطائــرات	املســّيرة	
ــكرية	 ــطوة	العس ــاض	الس ــر	انخف ــه	نذي ــا،	ىلع	أن ــر	ملواجهته ــاذ	تدابي ــاوالت	اتخ ــه	ومح في

ــا	التحكــم	عــن	بعــد. ــح	تكنولوجي ــة	يف	الحــروب	لصال التقليدي



يونيو / حزيران 2019

6

التطورات في اليمن 

حروب	الدرونز	يف	اليمن

إسقاط	طائرة	بدون	طيار	يصّعد	التوترات	بين	الواليات	املتحدة	وإيران،	واليمن	
ساحة	معركة	"أساسية"

شــهد	شــهر	يونيــو	/	حزيــران	توتــرًا	متزايــدًا	بيــن	طهــران	وواشــنطن،	حيــث	أوشــك	الجانبــان	
ــار،	وقــد	قــال	 ــرة	أمريكيــة	بــدون	طي ىلع	دخــول	صــراع	مفتــوح	بعــد	إســقاط	طهــران	لطائ
الرئيــس	األمريكــي	دونالــد	ترامــب	إنــه	أمــر	بإلغــاء	غــارات	ىلع	إيــران	يف	20	يونيــو	/	حزيــران،	
قبــل	دقائــق	مــن	موعــد	إطالقهــا.	جــاءت	هــذه	الغــارات	كــرد	ىلع	إســقاط	الحــرس	الثــوري	
ــق	فــوق	مضيــق	هرمــز	يف	20  ــت	تحل ــار	كان ــدون	طي ــة	ب ــرة	اســتطالع	أمريكي ــي	لطائ اإليران
ــرة	–	التــي	تبلــغ	قيمتهــا	130	مليــون	دوالر	–	قــد	 ــران.]1]	وقالــت	طهــران	إن	الطائ يونيــو	/	حزي
ــن	 ــم	يك ــن	"ل ــوم	اإليرانيي ــنطن	إن	هج ــت	واش ــا	قال ــي،	بينم ــوي	اإليران ــال	الج ــت	املج انتهك
مبــررًا".]2]	وقــد	غــّرد	ترامــب	يف	21	يونيــو	/	حزيــران	أنــه	ألغــى	الغــارات	بعــد	أن	علــم	أنهــا	قــد	

تتســبب	بمقتــل	150	شــخصًا.]3]

قبــل	إســقاط	الطائــرة،	كانــت	الواليــات	املتحــدة	قــد	ألقــت	باللــوم	ىلع	إيــران	بســبب	هجمــات	
ىلع	ناقلتيــن	نفطيتيــن	يف	خليــج	عمــان،	بالقــرب	مــن	مضيــق	هرمــز،	يف	13	يونيــو	/	حزيران؛	
وقــد	نفــت	إيــران	هــذه	االتهامــات.]4]	وبحســب	القيــادة	املركزيــة	األمريكيــة	فــإن	صاروخــًا	أرضيــًا	
إيرانيــًا	حــاول	إســقاط	طائــرة	أمريكيــة	بــدون	طيــار	كانــت	تحلــق	يف	املنطقــة	بقصــد	املراقبة	
يف	نفــس	اليــوم.]5]	ويف	18	يونيــو	/	حزيــران،	أعلنــت	واشــنطن	أنــه	ســيتم	إرســال	1000	جنــدي	

أمريكــي	إضــايف	إلى	املنطقــة.]6]

	رفعــت	هجمــات	الحوثييــن	ىلع	أهــداف	يف	الســعودية	حــدة	التوتــر	يف	الخليــج	يف	يونيــو	
ــون	 ــون	يتبّن ــاض	وطهــران	)انظــر	"الحوثي ــن	الري ــا	غــذى	جــذوة	العــداء	بي ــران،	وهــو	م /	حزي
ــات	املتحــدة	 ــن	الوالي ــول	كل	م ــرات	املســّيرة	ىلع	مطــارات	ســعودية"(.	وتق ــات	بالطائ هجم

ــة.]7] ــا	إيراني ــد	ىلع	أســلحة	وتكنولوجي ــن	تعتم ــات	الحوثيي ــا	أن	هجم والســعودية	وبريطاني

 Nasser Karimi and Jon Gambrell, “Iran shoots down US surveillance drone, heightening tensions,” The Associated [[[
.Press, June 20, 20[9, https://www.apnews.com/e43[6eb989d5499c9828350de8524963

Patrick Tucker, “How the Pentagon Nickel-and-Dimed Its Way Into Losing a Drone”, Defense One, June 20, 20[9, https:// [2[
/www.defenseone.com/technology/20[9/06/how-pentagon-nickel-and-dimed-its-way-losing-drone/[5790[

.Donald J Trump Twitter Post, June 2[, 20[9. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/[[420553889652[2[6[ [3[

 Martin Chulov and Julian Borger, “Iran-US dispute grows over attacks on oil tankers in Gulf of Oman,” The Guardian, [4[
June [5, 20[9, https://www.theguardian.com/world/20[9/jun/[5/iran-us-divisions-deepen-over-gulf-of-oman-oil-tankers-attack

 Statement from US Central Command on attacks against U.S. observation aircraft,” US Central Command, June [6,” [5[
20[9, https://www.centcom.mil/media/statements/statements-view/article/[877252/statement-from-us-central-

./command-on-attacks-against-us-observation-aircraft

Nicole Gaouette, “US sending [,000 additional troops to Middle East amid Iran ten-sions,” CNN, June [8, 20[9, https:// [6[
edition.cnn.com/20[9/06/[7/politics/us-additional-troops-iran-tensions/index.html

 Yemen and the region: joint statement by Saudi Arabia, the UAE, the UK and the US,” UK Foreign & Commonwealth” [7[
Office, June 23, 2019, https://www.gov.uk/government/news/statement-by-saudi-arabia-the-uae-the-uk-and-the-us-

.about-the-situation-in-yemen-and-the-region
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ــران،	إن	الحــرب	 ــي	الخــاص	إلي ــوث	األمريك ــوك،	املبع ــن	ه ــال	براي ــران،	ق ــو	/	حزي يف	28	يوني
ضــد	الحوثييــن	يف	اليمــن	جبهــة	رئيســية	لألزمــة	مــع	إيــران.]8]	وذكــر	هــوك	أنــه	"مــا	لــم	نمنــع	
اإليرانييــن	مــن	غــرس	جذورهــم	عميقــًا	يف	أرض	اليمــن،	فهــم	ســيكونون	يف	وضــع	يمّكنهــم	
ــرد	 ــدة	"ت ــات	املتح ــًا	أن	الوالي ــدب"،	مضيف ــاب	املن ــز	وب ــي	هرم ــالق	مضيَق ــد	بإغ ــن	التهدي م

بالضغــط	ىلع	لعبــة	إيــران	الطويلــة	يف	اليمــن".

وفرضــت	الواليــات	املتحــدة	عقوبــات	جديــدة	ىلع	القــادة	اإليرانييــن	يف	24	يونيــو	/	حزيــران،	
يف	حيــن	أكــدت	طهــران	مجــددًا	أنهــا	لــن	تمتثــل	اللتزاماتهــا	بموجــب	االتفــاق	النــووي	مــا	لــم	
يتحقــق	وعــد	تخفيــف	العقوبــات	األمريكيــة	الــذي	كانــت	قــد	حصلــت	عليــه	عــام	2015.]9]	ويف	
األول	مــن	يوليــو	/	تمــوز،	تجــاوزت	إيــران	حــد	الكميــات	املســموح	بهــا	مــن	مخــزون	اليورانيــوم	
القليــل	التخصيــب	يف	االتفــاق	النــووي	والبالغــة	300	كيلوجــرام،	مخالفــًة	االتفاقيــة	ألول	مــرة،	
ــع	أي	انتهــاك	للصفقــة	مــن	 ــك	بعــد	فشــل	الجهــود	التــي	بذلهــا	القــادة	األوروبيــون	ملن وذل

قبــل	طهــران.]10]	وكان	الرئيــس	ترامــب	قــد	انســحب	مــن	الصفقــة	يف	مايــو	/	أيــار	2018.

الحوثيون	يتبّنون	هجمات	بالطائرات	املسّيرة	ىلع	مطارات	سعودية

ذكــرت	وســائل	اإلعــالم	الســعودية	أن	اســتهداف	الحوثييــن	ملطــار	ســعودي	يف	23	يونيــو	/	
ــف،	 ــم	يحــدد	املتحــدث	باســم	التحال ــن.]11]	ول ــي	وجــرح	21	آخري ــل	مدن ــى	مقت ــران	أدى	إل حزي
العقيــد	تركــي	املالكــي،	الســالح	املســتخدم	يف	الهجــوم	ىلع	مطــار	أبهــا	جنــوب	الســعودية	
–	ىلع	بعــد	حوالــي	110	كيلومتــرات	مــن	الحــدود	الســعودية	اليمنيــة.	وقــال	الحوثيــون	إنهــم	
اســتهدفوا	مطــاَري	أبهــا	وجيــزان	بطائــرات	مســّيرة	مــن	طــراز	قاصــف2K-	يف	ذلــك	اليــوم.]12] 
وأدى	هجــوم	مطــار	أبهــا	يف	12	يونيــو	/	حزيــران	إلــى	إصابــة	26	مدنيــًا،	حســب	وســائل	اإلعــالم	

الســعودية.]13]

ــد	 ــوا	بأنهــا	ناجحــة،	ىلع	مطــاري	أبهــا	وجيــزان	وقاعــدة	خال وتبنــى	الحوثيــون	هجمــات	قال
الجويــة	طــوال	شــهر	يونيــو	/	حزيــران،	ىلع	الرغــم	مــن	إعــالن	التحالــف	اعتــراض	معظــم	تلــك	
ــة	 ــن	محطــة	تحلي ــرب	م ــن	ســقطت	بالق ــة	الحوثيي ــف	أن	قذيف ــر	التحال ــد	ذك ــات،	وق الهجم
ــران	دون	أن	تحــدث	أي	أضــرار.]14]  ــو	/	حزي ــزان	يف	19	يوني ــاه	يف	الســويق	ىلع	ســاحل	جي مي

Patrick Wintour, “Iran says progress made in nuclear talks is still not enough,” The Guardian, June 28, 20[9, https:// [8[
.www.theguardian.com/world/20[9/jun/28/world-powers-iran-nuclear-deal-abandoned-us

 Treasury Targets Senior IRGC Commanders Behind Iran’s Destructive and Destabiliz-ing Activities,” US Department” [9[
 of the Treasury, June 24, 20[9, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm7[6; Patrick Wintour, “Iran’s
ultimatum on breaching nuclear deal puts EU3 on the spot,” The Guardian, June 26, 20[9, https://www.theguardian.

.com/world/20[9/jun/26/iran-ultimatum-on-breaching-nuclear-deal-puts-eu-3-on-the-spot

Patrick Wintour, “Iran breaks nuclear deal and puts pressure on EU over sanctions,” The Guardian, July [, 20[9, https:// [[0[
 www.theguardian.com/world/20[9/jul/0[/iran-breaks-nuclear-deal-and-puts-pressure-on-eu-over-sanctions; David E.
Sanger, “European Talks With Iran End, Leaving Nuclear Issue Unsettled,” The New York Times, June 28, 20[9, https://

.www.nytimes.com/20[9/06/28/us/politics/europe-iran-nuclear-deal.html

]]]] "قيــادة القــوات املشــركة للتحالــف ’تحالــف دعــم الشــرعية يف اليمــن‘: الهجــوم عــى مطــار أبهــا الــدويل مــن قبــل املليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة املدعومــة مــن إيــران 
.https://www.spa.gov.sa/[937370 ،واســتهداف املدنيــن عمــل إرهابــي وحــي"، وكالــة األنبــاء الســعودية

https://www.almasirah.net/  ،20[9 حزـيـران   / يونيــو   23 املـسـرة،  الســعودين،  أبهــا وجـيـزان  مطــاري  مجــددا  يهاجــم  املســر  اليمنــي  ]2]] "الـطـران 
.details.php?es_id=4[504&cat_id=3

]3]] "قيادة القوات املشركة لتحالف دعم الشرعية يف اليمن: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدويل"، وكالة األنباء السعودية، 24 يونيو / حزيران 9]20، 
.https://www.spa.gov.sa/[933676

]4]] "دعــم قــوات التحالــف مــن أجــل الشــرعية يف اليمــن: قــذف مرفــوض قتــل عــى يــد الحــويث اإلرهابــي املدعــوم مــن إيــران بالقــرب مــن محطــة تحليــة ميــاه األخ،" 
.https://www.spa.gov.sa / [936330 .20[9 وكالــة األنـبـاء الســعودية، 20 يونيــو / حزـيـران
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ومــن	جهتهــم	قــال	الحوثيــون	أنهــم	أطلقــوا	صــاروخ	كــروز	ىلع	املحطــة	وأن	الصــاروخ	أصــاب	
الهــدف.]15]

حدثــت	زيــادة	ملحوظــة	يف	الهجمــات	املوجهــة	التــي	شــنها	الحوثيــون	داخل	الســعودية	يف	
األشــهر	األخيــرة.	ففــي	مايــو	/	أيــار،	أعلــن	الحوثيــون	حملــة	جديــدة	ضــد	300	هــدف	عســكري	
يف	الســعودية	واإلمــارات	ردًا	ىلع	مــا	وصفــوه	برفــض	قــوات	التحالــف	جهــود	الســالم.]16]	كمــا	
ــت	 ــران،	قال ــو	/	حزي ــن.	يف	3	يوني ــل	اليم ــرى	داخ ــة	أخ ــارات	ناجح ــن	غ ــون	ش ــن	الحوثي أعل
ــة	أصابــت	عرضــًا	عســكريًا	يف	معســكر	رأس	 ــرة	مســّيرة	مقاتل ــة	أن	طائ وســائل	إعــالم	حوثي
ــك	 ــرض	تل ــه	اعت ــد	أن ــعودية	أك ــوده	الس ــذي	تق ــف	ال ــن	التحال ــدن،	لك ــي	بع ــاس	التدريب عب
الطائــرة	املســّيرة	غــرب	العاصمــة	املؤقتــة.]17]	ويف	نفــس	اليــوم،	قالــت	قــوات	الحوثييــن	أنهــا	

أطلقــت	صاروخــًا	ىلع	معســكر	الهضبــة	يف	مديريــة	الزاهــر	جنــوب	محافظــة	البيضــاء.

ــن	 ــوات	الحوثيي ــريع	أن	ق ــى	س ــن	يحي ــم	الحوثيي ــدث	باس ــال	املتح ــه،	ق ــت	نفس يف	الوق
ــد	 ــران،	وق ــو	/	حزي ــدة	يف	6	يوني ــة	الحدي ــار	بمحافظ ــدون	طي ــة	ب ــرة	أمريكي ــقطت	طائ أس
أعقــب	ذلــك	تقاريــر	عديــدة	عــن	الحــادث	يف	وســائل	اإلعــالم	املواليــة	للحوثييــن	خــالل	األيــام	
التاليــة.]18]	وأكــدت	القيــادة	املركزيــة	للجيــش	األمريكــي	الحقــًا	أن	قــوات	الحوثييــن	أســقطت	
بالفعــل	طائــرة	أمريكيــة	بــدون	طيــار	مــن	طــراز	إم-كيــو9-	ريبــر.]19]	وأفــادت	القيــادة	املركزيــة	
ــرة	األمريكيــة،	والتــي	يطلــق	عليهــا	 أن	الحوثييــن	اســتخدموا	صــاروخ	أرض-جــو	لضــرب	الطائ
ــود	 ــى	وج ــير	إل ــة	تش ــون	يف	العملي ــا	الحوثي ــي	أظهره ــدرات	الت ــة"،	وأن	الق ــرة	مراقب "طائ

ــة.	 مســاعدة	إيراني

مسؤولون	أميركيون:	العراق	مصدر	هجوم	الطائرات	املسّيرة	ىلع	خط	األنابيب	
السعودي	يف	مايو	/	أيار	املاضي

ــذي	 ــران،	ذكــرت	صحيفــة	وول	ســتريت	جورنــال	األمريكيــة	أن	الهجــوم	ال يف	28	يونيــو	/	حزي
ــار	بطائــرة	مســّيرة	كان	قــد	انطلــق	 اســتهدف	خــط	أنابيــب	النفــط	الســعودي	يف	مايــو	/	أي
مــن	العــراق،	وليــس	مــن	اليمــن،	وذلــك	نقــاًل	عــن	مســؤولين	أمريكييــن	حققــوا	يف	الحــادث	
ــت	 ــك	الوق ــت	يف	ذل ــد	قال ــن	ق ــوات	الحوثيي ــت	ق ــماءهم.]20]]]21]	وكان ــة	أس ــر	الصحيف ــم	تذك ل

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=622060211609586& ،20[9 9] يونيــو / حزـيـران  ]5]] يحيــى ســريع عــى فيســبوك، 
.id=[000[4[6837252[

https://  ،20[9 أيــار   / مايــو   [9 رويــرز،  والســعودية"،  اإلمــارات  يف  الحيويــة  العســكرية  املنشــآت  ستســتهدف  إنهــا  تـقـول  اليمنيــة  الحوثيــن  ]6]] "جماعــة 
www.reuters.com/article/us-yemen-security-houthi/yemens-houthi-group-says-will-target-uae-saudi-vital-military-

.facilities-idUSKCN[SP0PZ

]7]] "الحوثيون يف اليمن يشنون هجوماً بطائرة بدون طيار عى العرض العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية يف عدن،" رويرز، 3 يونيو / حزيران، 9]20، 
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-launch-drone-attack-on-saudi-led-coalition-
military-parade-in-aden-idUSKCN[T30V7?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_

.medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29

story_fbid=613743839107890&؟https://www.facebook.com/permalink.php  ،20[9 حزـيـران   / يونيــو   6 فيســبوك،  عــى  ســريع  ]8]] يحــي« 
.id=[000[4[6837252[

 Statement from US Central Command on attacks against U.S. observation aircraft,” US Central Command, June” [[9[
[6, 20[9, https://www.centcom.mil/media/statements/statements-view/article/[877252/statement-from-us-central-

.command-on-attacks-against-us-observation-aircraft

 U.S.: Saudi Pipeline Attacks Originated From Iraq,” Isabel Coles and Dion Nissen-baum, Wall Street Journal, June 29,” [20[
.20[9. https://www.wsj.com/articles/u-s-saudi-pipeline-attacks-originated-from-iraq-[[56[74[[33

http:// ،20[9 ،2] "قيامــة بيئيــة تلــوح يف أفــق البحــر األحمــر – تقريــر اليمــن، مايــو / أيــار 9]20"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 0] يونيــو / حزيــران[[
.sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529
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ــار،	التــي	ضربــت	خــط	األنابيــب	الرابــط	بيــن	شــرق	وغــرب	 إنهــا	نفــذت	عمليــة	14	مايــو	/	أي
ــة	طفيفــة.	 ــى	أضــرار	مادي ــى	إغــالق	مؤقــت	وإل الســعودية،	ممــا	أدى	إل

ويف	الســياق،	اتهمــت	الســعودية	حينهــا	جماعــة	الحوثييــن	املســلحة	بشــن	الهجــوم،	قائلــة	
ــؤولين	 ــن	املس ــال	ع ــتريت	جورن ــر	وول	س ــل	تقري ــّهله،	ونق ــه	وس ــر	ب ــن	أم ــي	م ــران	ه إن	إي
األمريكييــن	أن	هجــوم	الطائــرات	املســّيرة	كان	"أكثــر	تطــورًا"	مــن	الهجمــات	الســابقة	املنســوبة	
للحوثييــن	يف	الســعودية،	وأنــه	يوظــف	أنواعــًا	مختلفــة	مــن	الطائــرات	املســّيرة	واملتفجــرات،	
وأن	امليليشــيات	العراقيــة	املدعومــة	مــن	إيــران	هــي	املتورطــة	ىلع	األرجــح.	وقــد	كان	قــرب	
مســافة	الهجــوم	مــن	الحــدود	الســعودية	اليمنيــة،	إلــى	جانــب	قــدرات	الحوثييــن	املعروفــة	
بتناميهــا	فيمــا	يخــص	الطائــرات	املســيرة،	قــد	أدى	بالفعــل	إلــى	تحميــل	الحوثييــن	مســؤولية	

هجــوم	مايــو	/	أيــار.	

ــم	 ــعودية،	رغ ــة	الس ــات	الجوي ــم	إن	الدفاع ــراء	قوله ــن	خب ــال	ع ــتريت	جورن ــت	وول	س ونقل
ــة	يف	 ــدود	اليمني ــن	الح ــة	م ــّيرة	القادم ــرات	املس ــات	الطائ ــادة	لهجم ــر	مض ــا	تدابي وضعه
الجنــوب،	إال	أنهــا	غيــر	مســتعدة	لهجمــات	طائــرات	مســّيرة	قادمــة	مــن	الحــدود	العراقيــة	يف	
الشــمال،	وقــد	نفــى	رئيــس	الــوزراء	العراقــي	عــادل	عبــد	املهــدي	انطــالق	الهجــوم	ىلع	خــط	

األنابيــب	مــن	العــراق.	

التطورات	العسكرية	واألمنية

اإلمارات	تسحب	أصواًل	وطواقم	عسكرية	من	اليمن

ــن	 ــة	للحوثيي ــوات	املناهض ــادر	يف	الق ــن	مص ــاء	م ــز	صنع ــم	مرك ــران،	عل ــو	/	حزي يف	يوني
ــاق	 ــعة	النط ــة	واس ــوم	بعملي ــارات	تق ــر،	أن	اإلم ــر	األحم ــة	ىلع	البح ــا،	املطل ــة	املخ بمدين
ــات	 ــة	والدباب ــات	املدرع ــة	املركب ــملت	العملي ــكرية،	ش ــا	العس ــا	وطواقمه ــحب	معداته لس
ــد	 ــر	أح ــًا	لتعبي ــل"،	وفق ــم	أو	ثقي ــر	وكل	شــيء	"مه ــرات	الهليكوبت ــة	وطائ واملنشــآت	الراداري
املصــادر،	وقــد	تــرك	هــذا	القــوات	البريــة	املواجهــة	للحوثييــن	ىلع	طــول	الســاحل	الغربــي،	
للمــرة	األولــى	منــذ	بــدء	تقدمهــا	أوائــل	عــام	2017،	دون	غطــاء	جــوي	مــن	املروحيــات	اإلماراتيــة	
املقاتلــة،	كمــا	أفــادت	وســائل	إعــالم	محليــة	يف	22	يونيــو	/	حزيــران	بمغــادرة	جنــود	وأجهــزة	

ــة	البريقــة.]22] ــاء	النفطــي	بمديري ــر	املين عســكرية	عب

اعتبــارًا	مــن	بدايــة	شــهر	يوليــو	/	تمــوز،	نقــل	معهــد	واشــنطن	عــن	مصــادر	مــن	اإلمــارات	أن	
القــوات	اإلماراتيــة	انســحبت	بنســبة	%100	مــن	محافظــة	مــأرب،	وبنســبة	%80	مــن	محافظــة	
ــات	 ــدأت	انســحابها	مــن	عــدن،	وخفضــت	عــدد	األفــراد	يف	قاعــدة	العملي ــدة،	وأنهــا	ب الحدي
املتقدمــة	بإريتريــا	بنســبة	%75.]23]	وكان	اتفــاق	ســتوكهولم	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018،	
ــاد	 ــد	أع ــن	املســلحة،	ق ــة	الحوثيي ــة	وجماع ــة	اليمني ــن	الحكوم ــه	بي ــم	التوصــل	إلي ــذي	ت ال
توجيــه	الجهــود	العســكرية	للتحالــف	يف	الحديــدة	إلــى	مســار	املفاوضــات،	وفقــًا	للمعهــد،	مما	
فتــح	نافــذة	خــروج	مــن	اليمــن	بالنســبة	لإلمــارات	–	التــي	أتعبتهــا	الحــرب	وترغــب	يف	تجنــب	
البقــاء	يف	مســتنقع	ــــ	ويف	حديثهــم	إلــى	رويتــرز	أظهــر	مســؤولون	إماراتيــون	اتفاقهــم	مــع	

https://almasdaronline.com/ .20[9 22] "بالتزامــن مــع وـصـول قــوات ســودانية.. قــوات إماراتيــة تغــادر عــدن"، املصــدر أون اليــن، 22 يونيــو / حزـيـران[
.articles/[688[7

Elana DeLozier, “UAE Drawdown May Isolate Saudi Arabia in Yemen”, July 2, 20[9, The Washington Institute, https:// [23[
.www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/uae-drawdown-in-yemen-may-isolate-saudi-arabia
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هــذا	التحليــل،	قائليــن	إن	االنســحاب	جــاء	كـــ	"نقلــة	طبيعيــة"	بعــد	وقــف	إطــالق	النــار	يف	
ــة	للحــرب	عــن	 ــى	نهاي ــاق	ســتوكهولم	–	بهــدف	التوصــل	إل ــن	اتف ــو	جــزء	م ــدة	–	وه الحدي
طريــق	التفــاوض.]24]	ومــع	ذلــك،	قــال	املســؤول	اإلماراتــي	نفســه	إن	"تحــركات	القــوات"	ليــس	
انســحابًا	مــن	اليمــن،	بينمــا	وصفــت	مصــادر	دبلوماســية	غربيــة	االنســحاب	العســكري	لإلمــارات	

بأنــه	إعــادة	نشــر	القــوات	يف	الوطــن	ملواجهــة	التوتــرات	اإلقليميــة	املتزايــدة	مــع	إيــران.

بنــت	اإلمــارات	وجــودًا	عســكريًا	مكثفــًا	يف	املحافظــات	الجنوبيــة	لليمــن	وىلع	ســاحل	البحــر	
األحمــر	منــذ	دخولهــا	النــزاع	كجــزء	مــن	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية،،	ونشــطت	يف	حملة	
ــه	 ــذي	ســيطر	في ــت	ال ــي،	يف	الوق ــزاع	الحال ــن	الن ــى	م مكافحــة	اإلرهــاب	يف	الســنوات	األول
ــة	 ــك	مدين ــوب،	بمــا	يف	ذل ــم	القاعــدة	ىلع	مســاحات	واســعة	مــن	األراضــي	يف	الجن تنظي
ــي،	مــن	 املــكال	الســاحلية	بمحافظــة	حضرمــوت،	وىلع	الرغــم	مــن	التراجــع	العســكري	الحال
املتوقــع	أن	تحتفــظ	اإلمــارات	بقواتهــا	الخاصــة	بمكافحــة	اإلرهــاب	يف	اليمــن.]25]	كمــا	كانــت	
اإلمــارات	أيضــًا	تقــدم	دعمــًا	ماليــًا	وعســكريًا	للجماعــات	املســلحة	املطالبــة	باالنفصــال،	وقــادت	

الهجــوم	ىلع	الســاحل	الغربــي	لليمــن	حتــى	الحديــدة.	

القتال	بين	القوات	املناهضة	للحوثيين	يف	محافظات	جنوبية	مختلفة

ــة	املناهضــة	 ــف	والجهــات	الفاعل ــن	الجماعــات	املدعومــة	مــن	التحال ــرات	بي تصاعــدت	التوت
للحوثييــن	يف	جنــوب	اليمــن	طــوال	شــهر	يونيــو	/	حزيــران،	ممــا	أدى	إلــى	عنــف	مســلح	يف	

بعــض	الحــاالت.	

ــة	 ــي	والقــوات	املدعوم ــن	الجيــش	اليمن ــن	وحــدات	م ــال	بي ــع	قت يف	محافظــة	شــبوة	اندل
إماراتيــًا.	ووفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء	يف	جنــوب	اليمــن،	فضــاًل	عــن	وســائل	إعالميــة	محليــة،	
وقعــت	اشــتباكات	يف	19	يونيــو	/	حزيــران	بمدينــة	عتق	بيــن	اللــواء	21	التابع	للحكومــة	اليمنية	
وقــوات	النخبــة	الشــبوانية	املدعومــة	إماراتيــًا،	وزادت	حــدة	التوتــر	بســبب	قيــام	قــوات	النخبــة	
الشــبوانية	قبــل	أيــام	مــن	االشــتباكات	بنصــب	نقــاط	تفتيــش	عســكرية	يف	منطقــة	تســيطر	
عليهــا	وحــدات	املنطقــة	العســكرية	الثالثــة	التابعــة	للجيــش	اليمنــي.	وتــم	تشــكيل	لجنــة	
إلزالــة	التصعيــد	وحــل	النــزاع،	لكــن	لــم	يتــم	التوصــل	إلــى	اتفــاق	علنــي	واضــح	رغــم	توقــف	
االشــتباكات،	وكانــت	األعمــال	القتاليــة	يف	عتــق	قــد	اقترنــت	باشــتباكات	ســابقة	حدثــت	قــرب	
بئــر	نفطــي	يف	منطقــة	املروحــة	بشــبوة	يف	16	يونيــو	/	حزيــران	بيــن	جنوبييــن	مناصريــن	

لالنفصــال	مدعوميــن	إماراتيــًا	ولــواء	الجيــش	اليمنــي	الحــادي	والعشــرين.]26]

شــهدت	شــبوة	حــاالت	ســابقة	مــن	االشــتباكات	املســلحة	بيــن	النخبــة	الشــبوانية	والجيــش	
اليمنــي،	غالبــًا	مــا	تســببت	بهــا	نقــاط	تفتيــش	غيــر	رســمية،	وكمــا	هــو	الحــال	مــع	املحافظات	
ــًا	ىلع	 ــة	إماراتي ــة	املناصــرة	لالنفصــال	املدعوم ــوات	الجنوبي ــن	الق ــرى،	تهيم ــة	األخ الجنوبي
ــق	 ــة"	ىلع	املناط ــكرية	الثالث ــة	العس ــيطر	"املنطق ــا	تس ــبوة،	فيم ــاحل	يف	ش ــول	الس ط
الداخليــة،	وتصــف	الجماعــات	املناصــرة	لالنفصــال	قــوات	املنطقــة	العســكرية	الثالثــة	بأنهــا	

 Aziz El Yaakoubi and Lisa Barrington, “Exclusive: UAE scales down military presence in Yemen as Gulf tensions flare,” [24[
Reuters, June 28, 20[9. https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-exclusive/exclusive-uae-scales-down-

.military-presence-in-yemen-as-gulf-tensions-flare-idUSKCN1TT14B

Elana DeLozier, “UAE Drawdown May Isolate Saudi Arabia in Yemen”, July 2, 20[9, The Washington Institute, https:// [25[
.www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/uae-drawdown-in-yemen-may-isolate-saudi-arabia

https:// ،20[9 26] "شبوة.. إصابة ثالثة من افراد القوات الحكومية بمواجهات مع مسلحن مدعومن من االمارات"، املصدر أونالين، 7] يونيو / حزيران[
.almasdaronline.com/articles/[68655
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وجــود	عســكري	شــمالي	يف	أراٍض	جنوبيــة	"ســتنال	اســتقاللها	عمــا	قريــب"	حســب	وصفهــم،	
ــة،	بالنظــر	 ــح	االقتصادي ــًا	باملصال ــة	جزئي ــات	مدفوع ــذه	املجموع ــن	ه ــا	أن	املنافســة	بي كم
إلــى	ربحيــة	إنتــاج	النفــط	وتوزيعــه	يف	املنطقــة.	وتقــع	مدينــة	عتــق	أيضــًا	ىلع	مفتــرق	
طــرق	اســتراتيجي	يربــط	طريقيــن	رئيســيين	بيــن	الشــرق	والغــرب،	إضافــة	لكونهــا	عاصمــة	

املحافظــة.	

يف	محافظــة	ســقطرى	أيضــا،	اندلعــت	التوتــرات	مــرة	أخــرى	بيــن	الجماعــات	املدعومــة	إماراتيــًا	
ــة	الســاحل	الجنوبــي	لليمــن،	حيــث	 ــرة،	الواقعــة	قبال ومعارضــي	الوجــود	اإلماراتــي	يف	الجزي
ــي	 ــي	االنتقال ــس	الجنوب ــة	للمجل ــة	موالي ــام	مجموع ــة	بقي ــالم	املحلي ــائل	اإلع ــادت	وس أف
املدعــوم	إماراتيــًا	بمنــع	موكــب	ُيقــل	كاًل	مــن	وزيــر	الثــروة	الســمكية	فهــد	كفايــن	ومحافــظ	
أرخبيــل	ســقطرى	رمــزي	محــروس	يف	18	يونيــو	/	حزيــران.]27]	وقــال	بيــان	صــادر	عــن	الســلطات	
ــي،	إن	قــوات	مســلحة	تصــف	نفســها	بأنهــا	تابعــة	للحــزام	األمنــي	 املحليــة	يف	اليــوم	التال
املدعــوم	إماراتيــًا	هاجمــت	مينــاء	ســقطرى	واشــتبكت	مــع	خفــر	الســواحل	املحلــي.]28]	ووفقــًا	
لوســائل	إعــالم	محليــة،	كانــت	قــوات	األمــن	املحليــة	يف	ســقطرى	قــد	منعــت	تفريــغ	ســفينة	
مســتأجرة	مــن	قبــل	اإلمــارات	تحمــل	معــدات	ومركبــات	عســكرية.]29]	وقــد	اندلعــت	احتجاجــات	
ــي،	واملعــادي	 ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــارات	و	املجل ــن	املعــادي	لإلم ــل	مناصــري	الطرفي مــن	قب
ــف	بعــد	 ــار	عــن	حــوادث	عن ــن	عــدم	وجــود	أخب ــة،	ىلع	الرغــم	م ــام	التالي ــا،	خــالل	األي لهم

ذلــك.]30]

ــوات	 ــر	ق ــارات	بنش ــام	اإلم ــذ	قي ــر	من ــد	كبي ــى	ح ــقطرى	إل ــات	يف	س ــب	املواجه ــرى	تجن ج
وأســلحة	يف	الجزيــرة	يف	مايــو	/	أيــار	2018،	ممــا	أثــار	انتقــادات	حكوميــة	يمنيــة	وردود	فعــل	
دوليــة.	وردًا	ىلع	ذلــك،	انســحبت	اإلمــارات	بعــد	فتــرة	وجيــزة،	إال	أن	أبــو	ظبــي	عمقــت	أثرهــا	
يف	ســقطرى	خــالل	الســنوات	األخيــرة،	ىلع	الرغــم	مــن	عزلــة	الجزيــرة	إلــى	حــد	كبيــر	وبعدهــا	
عــن	أي	صــراع	بيــن	الحوثييــن	والحكومــة	اليمنيــة،	وتحظــى	مشــاريع	التطويــر	والبنيــة	التحتية	
املمولــة	إماراتيــًا	)وبعضهــا	يعــود	إلــى	عقــود(	بالدعــم	مــن	الســكان	املحلييــن،	ولكــن	باملقابل	
توجــد	لديهــم	مخــاوف	بشــأن	نوايــا	أبــو	ظبــي	الطويلــة	األجــل،	بالنظــر	إلــى	إمكانات	ســقطرى	
املحليــة	واحتمــال	أن	تشــكل	إضافــة	الســتثمار	اإلمــارات	املتنامــي	يف	املنشــآت	البحريــة	حول	
الســاحل	اليمنــي	والقــرن	األفريقــي.]31]	وتنفــي	اإلمــارات	اتهامهــا	بأنهــا	تنــوي	فــرض	ســيطرتها	

ىلع	الجزيــرة،	قائلــًة	إنهــا	تعتــرف	بالســيادة	اليمنيــة	وأنهــا	موجــودة	ألغــراض	إنســانية.

هنــاك	مخــاوف	مماثلــة	يف	محافظــة	املهــرة	شــرقي	اليمــن،	والتــي	تنشــغل	بدورهــا	بأهــداف	
ســعودية،	حيــث	قالــت	وســائل	إعــالم	محليــة	يف	يونيــو	/	حزيــران،	أن	التحالــف	أرســل	طائــرة	
مروحيــة	مــن	طــراز	أباتشــي	بعــد	إغــالق	رجــال	قبائــل	الطريــق	ىلع	موكــب	عســكري	مــواٍل	
للســعودية،	وذكــر	موقــع	املصــدر	أن	املوكــب	كان	متجهــًا	من	ثكنــة	الخالديــة	التابعــة	للتحالف	
ــم	 ــا	اعترضه ــران،	عندم ــو	/	حزي ــوت	يف	3	يوني ــة	حضرم ــعودية	بمحافظ ــوده	الس ــذي	تق ال

Pro-UAE forces assault Socotra governor’s convoy and Minister of Fisheries,” Al Masdar Online, June [8, 20[9. https://” [27[
.almasdaronline.com/article/pro-uae-forces-assault-socotra-governors-convoy-and-minister-of-fisheries

./https://adengd.net/news/39[674 .20[9 28] "السلطة املحلية توضح أخر التطورات العسكرية يف سقطرى"، عدن الغد، 9] يونيو / حزيران[

]29] املصدر السابق.

https:// ،20[9 30] "نــددت بأعمــال عنــف قــام بهــا موالــون لإلمــارات.. وقفــة يف ســقطرى لدعــم الســلطات الـشـرعية"، املصــدر أوناليــن، 24 يونيــو / حزـيـران[
.almasdaronline.com/articles/[689[[

 Zach Vertin, “Red Sea Rivalries: The Gulf, the Horn, and the new geopolitics of the Red Sea”, Brookings Institute, [3[[
June 26, 20[9, https://www.brookings.edu/research/red-sea-rivalries-the-gulf-the-horn-and-the-new-geopolitics-of-

/the-red-sea
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رجــال	القبائــل	يف	مديريــة	شــحن	بمحافظــة	املهــرة.]32]	وقالــت	مصــادر	قبليــة	إن	املروحيــة	
أطلقــت	النــار	ىلع	املنطقــة	املحيطــة	بالحــادث،	دون	التســبب	بأيــة	خســائر.	وقــد	شــاعت	
االحتجاجــات	واالعتصامــات	ضــد	الوجــود	العســكري	للتحالــف	يف	املهــرة،	حيــث	تســعى	كل	
مــن	الســعودية	واإلمــارات	وســلطنة	عمــان	إلــى	بســط	نفوذهــا	مــن	خــالل	دعــم	رجــال	قبائــل	
ــرة	 ــة	األخي ــل،	انظــر	الورق ــن	التفاصي ــد	م ــح	الجنســية.	)ملزي ــوال	ومن ــن	باألســلحة	واألم بارزي
التــي	نشــرها	مركــز	صنعــاء:	املهــرة	اليمنيــة:	مــن	العزلــة	إلــى	عيــن	العاصفــة	الجيوسياســية(.

القوات	الخاصة	السعودية	تقبض	ىلع	زعيم	داعش	املحلي	باليمن

ــات	 ــن	العملي ــم	م ــعودية،	بدع ــة	الس ــوات	الخاص ــت	الق ــران	2019،	داهم ــو	/	حزي يف	3	يوني
ــن.]33]  ــرق	اليم ــى	ش ــرة	أقص ــة	امله ــة،	عاصم ــة	الغيض ــزاًل	يف	مدين ــة،	من ــة	األمريكي الخاص
ــو	أســامة	 ــال	أب ــق	فقــط،	عــن	اعتق ــل	إنهــا	اســتغرقت	10	دقائ ــي	قي ــة،	الت وأســفرت	العملي
ــى	 ــة	اإلســالمية	)داعــش(،	يف	اليمــن،	باإلضافــة	إل ــم	الدول ــد	مــا	يســمى	تنظي املهاجــر،	قائ
عــدد	مــن	املشــتبه	بهــم،	بمــا	يف	ذلــك	رئيــس	املســؤول	املالــي.]34]	ووفقــًا	لبيــان	ســعودي،	
كانــت	هنــاك	أيضــًا	ثــالث	نســاء	وثالثــة	أطفــال	يف	املنــزل	وقــت	املداهمــة.]35]	ولــم	تقــع	أيــة	

ــات	بحســب	الســعوديين. إصاب

ــليمان	 ــو	س ــم	أب ــًا	باس ــرف	أيض ــياري،	وُيع ــان	الس ــد	كنع ــي	محم ــمه	الحقيق ــر،	واس املهاج
ــر	/	تشــرين	األول	2017.]36]	وهــو	 العدنــي،	شــخصية	خاضعــة	للعقوبــات	األمريكيــة	منــذ	أكتوب

ــارس	/	آذار	2017.  ــذ	م ــن	من ــش	يف	اليم ــم	داع زعي

ربمــا	الشــيء	األكثــر	إثــارة	لالنتبــاه	فيمــا	يتعلــق	باعتقــال	املهاجــر	هــو	املوقــع	الــذي	حدثــت	
فيــه	العمليــة،	فداعــش	يف	اليمــن	أكثــر	نشــاطًا	يف	البيضــاء	واملناطــق	النائيــة	مــن	محافظــة	
حضرمــوت،	حيــث	انخرطــت	خــالل	العــام	املاضــي	يف	حــرب	عصابــات	عنيفــة	مــع	مقاتلــي	
تنظيــم	القاعــدة،	ولــم	يتــم	إلقــاء	القبــض	ىلع	املهاجــر	يف	أي	مــن	األماكــن	القريبــة	مــن	تلــك	
الخطــوط	األماميــة،	بــل	كان	ىلع	بعــد	أكثــر	مــن	960	كــم	منهــا،	قــرب	الحــدود	اليمنيــة	مــع	
ُعمــان،	ولــم	تعلــن	الســعودية	عــن	اعتقــال	املهاجــر	إال	يف	25	يونيــو	/	حزيــران،	ولعــل	ذلــك	
ناجــم	عــن	رغبــة	يف	الحصــول	ىلع	أكبــر	قــدر	ممكــن	مــن	املعلومــات	االســتخباراتية	قبــل	أن	

يكتشــف	التنظيــم	وقــوع	املهاجــر	يف	األســر.	

 Al-Mahra.. Tribal people intercept Saudi military convoy in Shihen Directorate,” Al Masdar Online, June 3, 20[9,” [32[
./https://almasdaronline.com/articles/[68233

 Kareem Fahim and Missy Ryan, “Saudi Arabia announces capture of an ISIS leader in Yemen in US-backed raid,” [33[
The Washington Post, June 25, 20[9, https://www.washingtonpost.com/world/saudi-arabia-announces-capture-of-
islamic-state-leader-in-yemen-in-us-backed-raid-backed/20[9/06/25/79734ca2-976a-[[e9-9a[6-dc55[ea5a43b_story.

html?noredirect=on&utm_term=.d2d[a3a982[0

https://www.independentarabia. ،20[9 ،34] "هــذه تفاصيــل إلـقـاء القبــض عــى زعيــم داعــش يف اليمــن"، اإلندبندنــت العربيــة، 25 يونيــو / حزـيـران[
]com/node/3580/األخبار/العالم-العربي/هذه-تفاصيل-إلقاء-القبض-عى-زعيم-تنظيم-داعش-يف-اليمــن.

 Joint Forces Command of the Coalition to Restore Legitimacy in Yemen: Saudi Spe-cial Forces Capture Leader” [35[
of Daesh (ISIS) Branch in Yemen,” Saudi Press Agency, June 25, 20[9, https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.

.php?lang=en&newsid=[938[03#[938[03

Counter Terrorism Designations,” US Department of the Treasury, October 25, 20[7, https://www.treasury.gov/” [36[
 resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20[7[025.aspx; “Treasury and Terrorist Financing Targeting
 Center Partners Issues First Joint Sanctions Against Key Terrorists and Supporters,” US De-partment of the Treasury,

.October 25, 20[7, https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0[87.aspx
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يأتــي	القبــض	ىلع	املهاجــر	يف	فتــرة	صعبــة	بالنســبة	لداعــش،	فعلــى	الرغــم	مــن	اســتمرار	
ــو	/	 ــم	القاعــدة	طــوال	شــهر	يوني املجموعــة	يف	شــن	غــارات	وهجمــات	قنــص	ضــد	تنظي
ــش	 ــي	داع ــداد	مقاتل ــة(،	فأع ــة	)الجهادية-الجهادي ــوح	املعرك ــر	بوض ــا	تخس ــران،	إال	أنه حزي
تنخفــض،	وســمعتها	الجهاديــة	تتشــوه،	وتنظيــم	القاعــدة	يبــدي	عالمــات	انتقــال	إلــى	أهداف	

جديــدة	مختلفــة.

يف	4	يونيــو	/	حزيــران،	أصــدر	تنظيــم	القاعــدة	بيانــًا	قصيــرًا	لـ"املســلمين	الذيــن	يف	شــبوة"،	
ــة	الشــبوانية	التابعــة	 ــوات	النخب ــدء	يف	مهاجمــة	ق ــه	ىلع	وشــك	الب محــذرًا	إياهــم	مــن	أن
لإلمــارات.]37]	"ال	تحتشــدوا	بالقــرب	منهــم،	وال	تركبوا	ســياراتهم،	وال	تتجمعوا	حول	معســكراتهم"،	
ــك	الحيــن،	نفــذ	تنظيــم	القاعــدة	عــددًا	مــن	الهجمــات	ضــد	 بحســب	نــص	البيــان،	ومنــذ	ذل
ــى	التــي	 ــراء	يتتبعــون	مزاعــم	هجــوم	القاعــدة	أن	هــذه	هــي	املــرة	األول ــة،	وأشــار	خب النخب

يســتهدف	فيهــا	تنظيــم	القاعــدة	قــوات	النخبــة	الشــبوانية	منــذ	ثالثــة	أشــهر.]38]

	تســببت	غــارة	أمريكيــة	بــدون	طيــار	يف	محافظــة	البيضــاء	يف	25	يونيــو	/	حزيــران،	بمقتــل	
خمســة	مــن	أعضــاء	تنظيــم	القاعــدة،	بمــن	فيهــم	الخضــر	الطيابــي،	أحــد	أبــرز	قــادة	القاعــدة	

يف	مديريــة	طيــاب.]39]	ولــم	تعلــن	الواليــات	املتحــدة	عــن	الغــارة	بشــكل	علنــي.

Aaron Y. Zelin, “New release from Al-Qa‘idah in the Arabian Peninsula: ’Statement‘.” Ji-hadology, June 4, 2019, https:// [37[
./jihadology.net/20[9/06/04/new-release-from-al-qaidah-in-the-arabian-peninsula-statement-2

.Elisabeth Kendall Twitter Post, June 8, 20[9, https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/[[37266320867844097 [38[

https:// ،20[9 ،39] "بينهــم قيــادي بــارز.. مقتــل خمســة مــن عناصــر القاعــدة بغــارات يعتقــد أنهــا أمريكيــة يف البيضــاء"، املصــدر أوناليــن، 25 يونيــو / حزيــران[
.almasdaronline.com/articles/[689[2
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التطورات	السياسية

وزير	الخارجية	اليمني	يتنحى	من	منصبه

أعلــن	خالــد	اليمانــي،	وزيــر	خارجيــة	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا	اســتقالته،	يف	10 
يونيــو	/	حزيــران	بعــد	أن	شــغل	هــذا	املنصــب	ألكثــر	مــن	عام،	حســبما	ذكــرت	قنــاة	العربيــة.]40]

وقــال	مســؤول	حكومــي،	تحــدث	إلــى	مركــز	صنعــاء	شــريطة	عــدم	الكشــف	عــن	هويتــه،	إن	
اليمانــي	يشــعر	باإلحبــاط	مــن	تدخــل	مكتــب	الرئاســة	يف	عمــل	وزارتــه،	ووفقــًا	للمســؤول،	
شــعر	اليمانــي	بــأن	مكتــب	الرئيــس	قــد	حولــه	إلــى	شــخصية	صوريــة	إلــى	حــد	كبيــر	نتيجــة	
تحكمــه	بالقــرارات	داخــل	وزارتــه،	مثــل	تعيينــه	مســؤولي	وزارة	الخارجيــة	مباشــرًة،	مــع	رفضــه	
يف	حــاالت	أخــرى	الســماح	بمــلء	الشــواغر	يف	الســفارات،	كمــا	أن	القــرارات	املاليــة	واإلداريــة	
يف	وزارة	الخارجيــة	تقــع	مباشــرة	بيــد	وكيــل	الــوزارة	الــذي	عينــه	هــادي،	وليســت	بيــد	وزيــر	
الخارجيــة،	وقــال	املســؤول	إن	اليمانــي	يشــعر	أيضــًا	بأنــه	كبــش	فــداء	يف	التوتــرات	الناشــئة	

بيــن	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	والرئيــس	هــادي.	

وقــد	قبــل	هــادي	اســتقالة	اليمانــي	يف	17	يونيــو	/	حزيــران	–	بعــد	تأخــر	لفتــرة	أطــول	مــن	
ــم	يعيــن	الرئيــس	بديــاًل	بعــد،	والــذي	ســيكون	رابــع	وزيــر	خارجيــة	منــذ	بضعــة	 املعتــاد،	ول

ســنوات.

الرئيس	هادي	يسافر	إلى	الواليات	املتحدة	

غــادر	الرئيــس	هــادي	إلــى	الواليــات	املتحــدة	يف	16	يونيــو	/	حزيــران	إلجــراء	فحوصــات	طبيــة	
ــات	 ــى	فحوص ــه	يتلق ــب	وأن ــاكل	يف	القل ــن	مش ــي	م ــادي	يعان ــروف	أن	ه ــة.]41]	ومع روتيني
وعالجــات	منتظمــة	يف	مستشــفى	كليفالنــد	يف	أوهايــو،	وقــد	أثيــرت	مخــاوف	حــول	صحــة	
الرئيــس	يف	أغســطس	/	آب	2018	بعــد	انهيــاره	بالقاهــرة	قبيــل	وقــت	خطابــه،	وخــالل	النصــف	
ــات	 ــل	فحوص ــن	أج ــر	م ــر	أكب ــد	بتوات ــفى	كليفالن ــادي	مستش ــام	2018،	زار	ه ــن	ع ــي	م الثان

وعالجــات	طبيــة	غيــر	محــددة،	حســبما	أفــادت	وســائل	إعــالم	محليــة	يف	ذلــك	الوقــت.	

Yemeni FM Khaled Al-Yemany submits his resignation: Al Arabiya,” Al Arabiya, June [0. https://english.alarabiya.” [40[
.net/en/News/gulf/20[9/06/[0/Yemeni-FM-Khaled-Al-Yemany-resigns-Al-Arabiya.html

.https://www.almashhad-alyemeni.com/[36373 .20[9 4] "عاجل: هادي يغادر إىل أمريكا لهذه املهمة"، املشهد اليمني، 6] يونيو / حزيران[[



2019 / حزيران  يونيو 

15

التطورات	االقتصادية

اللجنة	االقتصادية	تحظر	استيراد	النفط	من	موانئ	ُعمان	والعراق،	وميناء	
إماراتي

أصــدرت	اللجنــة	االقتصاديــة	للحكومــة	اليمنيــة	يف	21	يونيــو	/	حزيــران،	تعميمــًا	ينــص	ىلع	
أنــه	بــدءًا	مــن	صــدوره	لــن	ُتمنــح	املوافقــة	ىلع	أي	شــحنات	وقــود	تصــل	مــن	مينــاء	الحمريــة	
ــة	 ــترطت	اللجن ــان.]42]	واش ــراق	أو	ُعم ــاء	يف	الع ــن	أي	مين ــي	أو	م ــارقة	اإلمارات ــارة	الش يف	إم
االقتصاديــة	أيضــًا	ىلع	املســتوردين	تقديــم	شــهادة	منشــأ	مــن	جهــة	رســمية	وغيــر	متحيــزة،	
ــة	هــذه	الشــروط	 ــة	االقتصادي ــح	رســمي.]43]	ووصفــت	اللجن ــب	تصري ــة	باســتمارة	طل مصحوب

بأنهــا	امتــداد	للقــرار	75	الصــادر	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2018.]44]

وقالــت	اللجنــة	االقتصاديــة	إن	الشــروط	الجديــدة	تشــكل	جــزءًا	مــن	جهودهــا	املســتمرة	ملنــع	
"التجــارة	غيــر	املشــروعة	بالوقــود"	وكبــح	"املواصفــات	االحتياليــة"	يف	طلبــات	اســتيراد	الوقود.	
ــتيراد	 ــل	اس ــة	لتقلي ــة	الفت ــة	محاول ــة	والعراقي ــئ	العماني ــر	الشــامل	ىلع	املوان ــل	الحظ يمث
ــن	 ــتوردين	املرتبطي ــع	املس ــوم	75	من ــن	املرس ــي	م ــدف	الرئيس ــي،	وكان	اله ــود	اإليران الوق
بالحوثييــن	مــن	اســتيراد	الوقــود	اإليرانــي	الرخيــص	الــذي	يمكــن	بيعــه	يف	الســوق	املحليــة	
ــه	 ــل	إن ــذي	قي ــي	ال ــود	اإليران ــل	الوق ــى	وقــف	تموي ــرار	إل ــا	ســعى	الق ــر،	كم ــح	كبي ــل	رب مقاب
يمثــل	مســاعدة	ماليــة	مباشــرة	إلــى	املســتورد	)أي	للشــركات	التابعــة	للحوثييــن(	مــن	خــالل	

شــركات	الصرافــة.]45]

بينــت	مقابــالت	مركــز	صنعــاء	مــع	مختلــف	املســؤولين	العامليــن	يف	صناعــة	اســتيراد	الوقــود	
–	بمــا	يف	ذلــك	املســتوردين	وامليســرين	–	باإلضافــة	إلــى	معلومــات	تتّبــع	الســفن	املتوفــرة،	
أن	الوقــود	اإليرانــي	مــا	يــزال	يصــل	إلــى	اليمــن	منــذ	صــدور	املرســوم	75،	أساســًا	عبــر	ُعمــان	
ــدار	 ــذ	إص ــة	من ــات	مختلف ــارت	تقييم ــة.	وأش ــعار	مخفض ــراق،	وبأس ــر	الع ــل	عب ــة	أق وبدرج
ــة	 ــا	–	أن	كمي ــزي	بعــدن	وغيرهم ــك	املرك ــة	والبن ــة	االقتصادي ــل	اللجن املرســوم	75	–	مــن	قب

الوقــود	اإليرانــي	التــي	يتــم	اســتيرادها	عبــر	اإلمــارات	قــد	انخفضــت.	

محاوالت	من	الحكومة	اليمنية	لفرض	احتكار	واردات	الوقود

ــوزراء	اليمنــي	وافــق	 أعلنــت	اللجنــة	االقتصاديــة	يف	25	يونيــو	/	حزيــران	2019،	أن	مجلــس	ال
باإلجمــاع	ىلع	قــرار	تعييــن	شــركة	مصــايف	عــدن	كســلطة	وحيــدة	يف	اليمــن	مســموح	لهــا	
باســتيراد	الوقــود.]46]	وقــال	مســؤولون	حكوميــون	يمنيــون	تحدثــوا	إلــى	مركــز	صنعــاء	إن	جميع	
شــحنات	الوقــود	التابعــة	للشــركة	سُترســل	يف	البدايــة	إلــى	مينــاء	عــدن،	وستســمح	مصــايف	
عــدن	لشــركة	النفــط	اليمنيــة	وتجــار	الوقــود	يف	القطــاع	الخــاص	بشــراء	الوقــود	مــن	مصــايف	

.https://bit.ly/2KAE5z9 ،20[9 42] صفحة اللجنة االقتصادية عى فيسبوك، 22 يونيو / حزيران[

]43] املصدر السابق.

]44] املصدر نفسه.

http:// ،20[8 45] "بعيداً عن نهج استمرار العمل كاملعتاد: مكافحة الفساد يف اليمن"، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 0] نوفمرب / تشرين الثاين[
.sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/66[7

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382832005679393 ،20[9 46] صفحــة اللجنــة االقتصاديــة عــى فيســبوك، 26 يونيــو / حزـيـران[
.&id=27279900334936[
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عــدن	بالريــال	اليمنــي؛	ويف	املقابــل،	ســيكون	هــؤالء	قادريــن	ىلع	توزيــع	وبيــع	الوقــود	يف	
الســوق	املحليــة،	ولــم	يحــدد	مجلــس	الــوزراء	مــا	إذا	كانــت	الحكومــة	اليمنيــة	تخطــط	لترتيــب	
شــحنات	وقــود	إلــى	موانــئ	أخــرى	يف	جميــع	أنحــاء	اليمــن،	مثــل	الحديــدة	واملــكال،	حيــث	
أن	النقــل	البــري	كحــل	بديــل	ســيكون	الخيــار	األكثــر	تكلفــة	وإشــكالية،	وســيكون	أيضــا	مربحــًا	

للتجــار	الذيــن	يملكــون	أســاطيل	مــن	شــاحنات	نقــل	الوقــود.

ومــن	املرجــح	للترتيــب	الجديــد	أن	يخــدم	بشــكل	كبيــر	رجــل	األعمــال	املليارديــر	أحمــد	صالــح	
ــار	املســؤولين	يف	 ــدى	كب ــروف	يف	شــركة	مصــايف	عــدن	ول ــوذه	املع العيســي،	نظــرًا	لنف
الحكومــة	اليمنيــة،	بمــن	فيهــم	الرئيــس	هــادي	وأبنائــه.]47]	وســتكون	شــركة	العيســي	للنقــل	
البحــري	أيضــًا	مرشــحًا	رئيســيًا	لعقــود	نقــل	الوقــود	مــن	عــدن	إلــى	موانــئ	أخــرى	يف	اليمــن.	

يف	الســياق،	تتطلــع	الحكومــة	اليمنيــة	إلــى	إعــداد	ســعر	موحــد	ملبيعــات	الوقــود	املحليــة	
حســب	مصــادر	مركــز	صنعــاء،	رغــم	أنهــا	ال	تملك	أيــة	ســيطرة	ىلع	أســعار	الوقــود	يف	املناطق	
التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	والتــي	يعيــش	فيهــا	ثلثــا	ســكان	البــالد	تقريبــا،	وبالنظــر	إلــى	
أن	إجمالــي	عــدد	الزبائــن	أكبــر	يف	املناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا،	فــإن	ســلطات	الحوثييــن	
ستســتخدم	ضرائــب	ورســومًا	أخــرى	ىلع	مبيعــات	الوقــود	لرفــع	إيراداتهــا،	وحتــى	تاريــخ	كتابــة	
هــذه	الســطور،	لــم	تســتجب	ســلطات	الحوثييــن	للشــروط	الجديــدة	التــي	وضعتهــا	الحكومــة	

اليمنيــة	ىلع	اســتيراد	الوقــود،	ومــن	املحتمــل	أنهــا	ســتحاول	اتخــاذ	تدابيــر	مضــادة.	

إعادة	ربط	فرع	البنك	املركزي	بمأرب	باملركز	الرئيسي	يف	عدن

تــم	وصــل	فــرع	البنــك	املركــزي	يف	محافظــة	مــأرب	بالبنــك	املركــزي	يف	عــدن،	يف	15	يونيــو	
/	حزيــران	حســب	إعــالن	اللجنــة	االقتصاديــة.]48]	وكان	فــرع	البنــك	املركــزي	يف	مــأرب	يعمــل	
بشــكل	مســتقل	منــذ	أغســطس	/	آب	2015،	عندمــا	قــام	محافــظ	املحافظــة	بفصــل	الفــرع	
املحلــي	عــن	املقــر	الرئيســي	للبنــك	املركــزي	يف	صنعــاء	آنــذاك.	وكان	الرئيــس	هــادي	قــد	
أمــر	بنقــل	مقــر	البنــك	املركــزي	اليمنــي	مــن	صنعــاء	إلــى	عــدن	يف	ســبتمبر	/	أيلــول	2016.]49] 
ومــع	ذلــك،	لــم	يتــم	إعــادة	وصــل	فــرع	مــأرب،	وبالتالــي	فــإن	اإليــرادات	املحليــة،	بمــا	يف	ذلــك	
تلــك	الناتجــة	عــن	مبيعــات	النفــط	والغــاز،	لــم	تكــن	تصــل	إلــى	الســلطات	املركزيــة	بــل	تبقــى	

يف	مــأرب.]50]

أكــدت	العديــد	مــن	املصــادر	ملركــز	صنعــاء،	أن	هنــاك	حســابًا	يف	فــرع	بنــك	مــأرب	املركــزي،	
يســيطر	عليــه	مباشــرًة	الرئيــس	اليمنــي	ونائبــه،	وتتــم	تغذيتــه	بشــكل	رئيســي	مــن	ودائــع	
شــركة	صافــر	لعمليــات	اإلنتــاج	واالستكشــاف	اململوكــة	للدولــة	وعملياتهــا	يف	النفــط	والغــاز.	
الجديــر	بالذكــر	أن	هنــاك	ترتيبــات	خاصــة	تــم	إجراؤهــا	بحيــث	يكــون	هــذا	هــو	الحســاب	الوحيد	
ــن	ينــدرج	تحــت	اختصــاص	أو	فحــص	بنــك	عــدن	املركــزي	 ــذي	ل يف	بنــك	مــأرب	املركــزي	ال

ىلع	الرغــم	مــن	الربــط	الــذي	تــم	مؤخــرًا.

http:// ،20[8 47] "بعيداً عن نهج استمرار العمل كاملعتاد: مكافحة الفساد يف اليمن"، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 0] نوفمرب / تشرين الثاين[
.sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/66[7

.https://bit.ly/2LdyEWA ،20[9 48] صفحة اللجنة االقتصادية عى فيسبوك، 6] يونيو / حزيران[

]49] منصــور راجــح، أمــل ناصــر، فــارع املســلمي، "اليمــن بــال بنــك مركــزي: فقــدان أساســيات االســتقرار االقتصــادي وتســريع املجاعــة"، مركــز صنـعـاء للدراســات 
.https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 ،20[6 االـسـراتيجية، 2 نوفمــرب / تشــرين الثــاين

Yemen president names new central bank governor, moves HQ to Aden,” Reuters, September [8, 20[6, https://www.” [50[
reuters.com/article/us-yemen-cenbank/yemen-president-names-new-central-bank-governor-moves-hq-to-aden-

.idUSKCN[[O0WB
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جــاء	ربــط	فــرع	البنــك	املركــزي	يف	مــأرب	بعــد	اتفــاق	مبدئــي	جــرى	التوصــل	إليــه	يف	31 
ــأرب	ســلطان	العــرادة	 ــاد	ومحافــظ	م ــك	املركــزي	حافــظ	معي ــن	محافــظ	البن ــار	بي ــو	/	أي ماي
خــالل	اجتمــاع	بينهمــا	يف	جــدة	بالســعودية	حضــره	مديــر	فــرع	البنــك	املركــزي	يف	مــأرب،	

ــد	الكامــل.]51] جمــال	قاي

قبــل	التنفيــذ	يف	15	يونيــو	/	حزيــران،	بــدا	أن	معيــاد	يشــعر	باإلحبــاط	مــن	وتيــرة	التطــورات	
ــران،	 ــو	/	حزي ــان	صــدر	يف	7	يوني ــه	يف	جــدة،	ويف	بي ــل	إلي ــاق	املتوصَّ ــت	االتف ــي	أعقب الت
ــي	 ــة	يف	محافظت ــرادات	املحلي ــع	اإلي ــل	جمي ــدم	تحوي ــن	ع ــتيائه	م ــن	اس ــاد	ع ــرب	معي أع
ــك	 ــرع	البن ــط	ف ــن	أن	رب ــم	م ــدن.]52]	وىلع	الرغ ــزي	يف	ع ــك	املرك ــى	البن ــرة	إل ــأرب	وامله م
املركــزي	يف	املهــرة	بمقــر	عــدن	وتحويلــه	بعــض	اإليــرادات	املتولــدة	محليــًا،	إال	أنــه	ال	يرســل	

ــاء	نشــطون	أو	منفــذي	شــحن	وصرفيــت	البريَّيــن	مــع	عمــان. ــرادات	جمــارك	مين إي

شركات	الصرافة	اليمنية	تضرب	عن	العمل	ملدة	24	ساعة	واإلحباط	يتعمق

أعلنــت	جمعيــة	الصرافيــن	اليمنييــن	عــن	إضــراب	أعضائهــا	بصنعــاء	عــن	العمــل	يف	19	يونيو	/	
حزيــران.]53]	وتــم	تعليــق	اإلضــراب	بعــد	24	ســاعة	بنــاًء	ىلع	طلــب	مــن	وكاالت	األمــم	املتحــدة	
واملنظمــات	اإلنســانية،	وقــد	أعلنــت	جمعيــة	الصرافيــن	اليمنييــن	وجمعيــة	البنــوك	اليمنيــة	
ــه	ســيتم	تعليــق	اإلضــراب	حتــى	30	يونيــو	/	 ــران	أن ــان	مشــترك	يف	20	يونيــو	/	حزي يف	بي
ــع	 ــك	الواق ــزي	يف	عــدن	والبن ــك	املرك ــا	ســتمنحان	البن ــان	إنهم ــت	الجمعيت ــران.]54]	وقال حزي
تحــت	ســيطرة	الحوثييــن	بصنعــاء	الوقــت	إلعــادة	النظــر	يف	سياســاتهما	املتعلقــة	بتنظيــم	

شــركات	الصرافــة	اليمنيــة.]55]

ــدن	 ــن	ع ــا	كل	م ــي	تفرضه ــة	الت ــح	املتناقض ــن	اللوائ ــن	م ــم	محبطي ــون	أنه ــال	الصراف وق
ــد	 ــا،	وق ــن	كلمنهم ــل	م ــة	عم ــول	ىلع	رخص ــة	للحص ــروط	املتضارب ــيما	الش ــاء،	وال	س وصنع
تــم	إغــالق	النافــذة	الرســمية	لتقديــم	طلبــات	تجديــد	الترخيــص	يف	كل	مــن	صنعــاء	وعــدن	

ــارس	/	آذار	2019. ــة	م نهاي

ووفقــًا	ملســؤولين	عامليــن	يف	القطــاع	املصــريف	تحدثــوا	إلــى	مركــز	صنعــاء،	كان	الدافــع	وراء	
اإلضــراب	األخيــر	مطالبــة	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	شــركات	الصرافــة	بتقديــم	تقاريــر	ماليــة	
ــب	 ــة	مــن	الســلطات	يف	صنعــاء.]56]	ويطل ــذي	واجــه	مقاومــة	قوي ــب	ال ــة	–	وهــو	الطل مفصل
البنــك	املركــزي	يف	عــدن	مــن	شــركات	الصرافــة	تقديــم	تفاصيــل	عــن	معامالتهــا	املاليــة،	بمــا	
يف	ذلــك	الكشــف	عــن	عمالئهــا	وتفاصيــل	تحويــالت	األمــوال	الــواردة	والصــادرة.	ويف	الوقــت	
نفســه،	يهــدد	الحوثيــون	بإغــالق	أي	شــركة	للصرافــة	مقرهــا	صنعــاء	يف	حــال	وجــدوا	أنهــا	

أرســلت	تقاريــر	ماليــة	إلــى	عــدن.	

مصــادر	يف	البنــك	املركــزي	بعــدن	قالــت	ملركــز	صنعــاء	أن	السياســات	الجديــدة	تهــدف	إلــى	

https://bit.  ،20[9 ] يونيــو / حزـيـران  بــن معيــاد والـعـرادة بشــأن ربــط البنــك يف مــأرب باملركــزي بعــدن"، عــدن الغــد،  ]]5] "اتفــاق حاســم يف مدينــة جــدة 
.ly/2IDC2Iy

]52] حافظ معياد عى فيسبوك، 7 يونيو / حزيران https://bit.ly/2ZLjxrf ،20[9. آخر وصول 24 يونيو / حزيران 9]20.

]53] وثيقة رسمية من جمعية الصرافن اليمنين اطلع عليها مركز صنعاء يف 9] يونيو / حزيران، وتتوفر منها نسخة عند الطلب.

]54] وثيقة رسمية من جمعية الصرافن اليمنين ورابطة البنوك اليمنية اطلع عليها مركز صنعاء يف 20 يونيو / حزيران، وتتوفر منها نسخة عند الطلب.

]55] املصدر السابق.

]56] مقابلة مع مركز صنعاء يف 9] يوليو / تموز 9]20.
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كبــح	املضاربــة	بالعمــالت	وغســيل	األمــوال	وتمويــل	اإلرهــاب،	وحــذر	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	
ــالة	 ــر	رس ــة	–	عب ــوة	للصراف ــركة	األخ ــة	وش ــويد	وأوالده	للصراف ــركة	س ــة	–	ش ــركتي	صراف ش
رســمية	يف	17	يونيــو	/	حزيــران	بأنهمــا	قــد	ُيدرجــان	يف	قائمــة	الشــبكات	املاليــة	اإلقليميــة	
والدوليــة	الســوداء	بســبب	مزاعــم	غســل	أمــوال.	مــن	املرجــح	أن	تــرد	ســلطات	الحوثييــن	يف	
وقــت	قريــب،	وبشــكل	عــام،	تــؤدي	الحــرب	االقتصاديــة	املتصاعــدة	بيــن	األطــراف	املتحاربــة	

إلــى	تضييــق	املجــال	أمــام	املؤسســات	املاليــة	والشــركات	للعمــل	يف	البــالد.

ــج	 ــد	ينت ــول،	فق ــرة	أط ــم	لفت ــالق	فروعه ــن	إغ ــن	اليمنيي ــة	الصرافي ــاء	جمعي ــرر	أعض إذا	ق
ــال	اليمنــي.	تعتبــر	شــركات	الصرافــة	يف	اليمــن	القنــوات	 ــك	تزعــزع	يف	اســتقرار	الري عــن	ذل
ــق	 ــن	تدف ــل	م ــا	أن	يقل ــي	له ــالق	جماع ــأن	إغ ــن	ش ــة،	وم ــل	العمل ــات	نق ــية	لعملي الرئيس
التحويــالت	الداخلــة	إلــى	اليمــن،	مــا	ســيؤدي	بــدوره	إلــى	ســد	شــريان	الحيــاة	األساســي	لكثيــر	
مــن	النــاس	الذيــن	يكافحــون	للتعامــل	مــع	االنهيــار	االقتصــادي	واألزمــة	اإلنســانية	يف	البــالد.	
تعتبــر	شــركات	الصرافــة	أيضــًا	حيويــة	للتحويــالت	املحليــة،	فقبــل	تصاعــد	النــزاع	يف	مــارس	/	
آذار	2015،	كان	أقــل	مــن	%10	مــن	اليمنييــن	يملكــون	حســابات	بنكيــة،	وبالتالــي	فــإن	شــركات	

الصرافــة	هــي	الوســيلة	الرئيســية	لتحويــل	األمــوال	محليــًا.

التطورات االقتصادية يف سطور

ــوض	 • ــان	ع ــرة،	جمع ــزي	بامله ــك	املرك ــرع	البن ــر	ف ــى	مدي ــران:	التق ــو / حزي 17 يوني
ــى	 ــة	إل ــر	الرامي ــود	ملناقشــة	التدابي ــة	ومســتوردي	الوق ــوك	املحلي ــع	البن جمعــان،	م
تعزيــز	تــداول	النقــد	يف	املحافظــة،	كمــا	طلــب	جمعــان	مــن	مســتوردي	الوقــود	إيــداع	
عائــدات	مبيعــات	الوقــود	املحليــة	يف	فــرع	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	املهــرة.]57]

ــًا	 • ــرًا	تنفيذي ــر	مدي ــد	غوب ــى	محم ــد	يحي ــون	محم ــن	الحوثي ــران:	عي ــو / حزي 23 يوني
للبنــك	األهلــي	اليمنــي.	يعتبــر	"األهلــي	اليمنــي"	البنــك	اليمنــي	الوحيــد	الــذي	يقــع	
مقــره	الرئيســي	يف	عــدن،	ويمكــن	تفســير	قــرار	تعييــن	غوبــر	وتعزيــز	ســلطة	مقــر	
ــن	 ــب	الحوثيي ــن	جان ــرة	م ــر	مباش ــة	غي ــه	مباغت ــاء،	ىلع	أن ــي	بصنع ــي	اليمن األهل
للتحــركات	التــي	ســبق	أن	اتخذتهــا	الحكومــة	اليمنيــة	فيمــا	يتعلــق	بالقطــاع	
ــي	والزراعــي	)كاك(	يف	 ــك	التســليف	التعاون ــة	لبن ــل	إنشــاء	إدارة	موازي املصــريف،	مث

ــي. ــد	الهمدان ــدن	برئاســة	حاش ع

https://www.sabanew. ،20[9 57] "اجتماع يف املهرة يناقش تفعيل الدورة النقدية يف النظام املصريف"، وكالة األنباء اليمنية )سبأ(، 7] يونيو / حزيران[
.net/viewstory/50696
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التطورات	اإلنسانية	

برنامج	الغذاء	العاملي	يوقف	تسليم	املساعدات	يف	صنعاء	جزئيًا

أعلــن	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	يف	20	يونيــو	/	حزيــران	تعليقــه	الجزئــي	للمســاعدات	
ــن	 ــة	ع ــاعدات	الغذائي ــرف	املس ــبب	ح ــاء	بس ــة	صنع ــتفيدين	بالعاصم ــى	املس ــة	إل املقدم
مســارها	يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون.]58]	وجــاءت	هــذه	الخطــوة	بعــد	انهيــار	
املفاوضــات	مــع	ســلطات	الحوثييــن	بشــأن	فــرض	ضوابــط	تضمــن	وصــول	املســاعدات	إلــى	
ــرس	يف	ديســمبر	/	 ــيتد	ب ــة	أسوش ــق	نشــرته	وكال ــن	املســتضعفين،	وكشــف	تحقي اليمنيي
كانــون	األول	2018	انتشــار	ســرقة	املســاعدات	وبيعهــا	يف	الســوق	املفتوحــة	يف	املناطــق	
التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	وأن	ســلطات	الحوثييــن	منخرطــة	يف	االحتيــال	عــن	طريــق	

ــر	ســجالتهم.]59] ــم	املســتفيدين	وتزوي التالعــب	يف	قوائ

ــًا	خــالل	 ــرًا	نهائي ــد	بيســلي	تحذي ــة	العاملــي	ديفي ــج	األغذي ــذي	لبرنام ــر	التنفي أصــدر	املدي
مؤتمــر	صحفــي	عقــده	يف	17	يونيــو	/	حزيــران	أمــام	مجلــس	األمــن،]60]	قــال	فيــه	إنــه	ىلع	
ــى	 ــي	يتلق ــة	العامل ــج	األغذي ــزال	برنام ــا	ي ــام	2019،	م ــل	ع ــينات	يف	أوائ ــن	التحس ــم	م الرغ
تقاريــر	عــن	ســرقة	املســاعدات	الغذائيــة،	وقــال	إن	ثلــث	املســتجيبين	ملســح	البرنامــج	يف	
محافظــة	صعــدة	)معقــل	جماعــة	الحوثييــن(،	أكــدوا	أنهــم	لــم	يتلقــوا	مســاعدات	غذائيــة	يف	
أبريــل	/	نيســان،	واعتــرف	بيســلي	بــأن	تقاريــر	حــرف	الغــذاء	لــم	تقتصــر	ىلع	املناطــق	التــي	
يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	لكنــه	نــّوه	إلــى	أن	الحكومــة	اليمنيــة	أبــدت	اســتعدادها	للتعــاون	

يف	حــل	تحديــات	توصيــل	املســاعدات	يف	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرتها.	

ويختلــف	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	مــع	ســلطات	الحوثييــن	ىلع	موضــوع	اســتخدام	تســجيل	
البيانــات	البيومتريــة	لتحديــد	املســتفيدين	ومراقبــة	التوزيــع.]61]	هــذا	النظــام،	الــذي	يســتخدم	
ــى	املســتفيدين	 ــان	وصــول	املســاعدات	إل ــع	والوجــه	لضم ــات	األصاب ــة	وبصم مســح	القزحي
ــا	 ــرف	به ــة	املعت ــا	الحكوم ــيطر	عليه ــي	تس ــق	الت ــًا	يف	املناط ــد	حالي ــن،	معتم املقصودي

دوليــًا،	غيــر	أن	ســلطات	الحوثييــن	رفضتــه	قائلــة	إنــه	يتعــارض	مــع	األمــن	القومــي.]62]

ذكــر	بيســلي	ملجلــس	األمــن	أن	االتفاقــات	املوقعــة	مــع	ســلطات	الحوثييــن	بصنعــاء	لــم	تنفــذ	
أبــدًا.]63]	ويف	مايــو	/	أيــار،	هــدد	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	ببــدء	التعليــق	التدريجــي	للعمليــات	

يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	مــا	لــم	يتــم	التوصــل	إلــى	اتفــاق.]64]
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ــن	 ــه	بـــ	"الحوثيي ــا	وصف ــا	بيســلي	م ــران،	دع ــو	/	حزي ــرز	يف	21	يوني ــع	رويت ــة	م ويف	مقابل
ــل	 ــددين"	داخ ــًا	"املتش ــدة،	متهم ــم	املتح ــة	األم ــع	وكال ــوية	م ــى	تس ــول	إل ــن"	للوص الجيدي
الحركــة	بالســعي	فقــط	وراء	الربــح	وزعزعــة	االســتقرار.]65]	وقــال	إنــه	وفريقــه	ســبق	أن	تواصلــوا	
مــع	قــادة	الحوثييــن،	بمــن	فيهــم	عبــد	امللــك	الحوثــي،	بهــدف	مناقشــة	الحلــول،	ويف	حــال	
ــه	يمكــن	اســتئناف	 ــج	إن ــس	البرنام ــال	رئي ــات	التســليم،	ق ــة	لعملي ــة	مراقب االتفــاق	ىلع	آلي

ــات	يف	العاصمــة	"يف	غضــون	ســاعات".	 العملي

وقــال	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	إن	خطــوة	تعليــق	توصيــل	املســاعدات	يف	مدينــة	صنعــاء	
هــذه	ســتؤثر	يف	البدايــة	ىلع	850	ألــف	شــخص،	إال	أن	البرامــج	املســتهدفة	لألطفــال	الذيــن	
يعانــون	مــن	ســوء	التغذيــة،	والنســاء	الحوامــل	واألمهــات	املرضعــات	يف	العاصمــة،	ســتواصل	
العمــل،	وحــذر	بيســلي	مــن	إمكانيــة	تفكيــر	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	يف	تعليــق	املســاعدات	
ــًا،	وصــف	بيســلي	الوضــع	اإلنســاني	يف	 ــن.]66]	عموم ــن	اليم ــرى	م ــة	يف	مناطــق	أخ الغذائي
البــالد	بأنــه	"كارثــي"	وقــال	إن	20	مليــون	شــخص	يعانــون	مــن	عــدم	امتــالك	مــا	يكفــي	مــن	
الطعــام.]67]	ويف	شــهر	مايــو	/	أيــار،	قــدم	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	حصــص	إعاشــة	شــهرية	أو	

نقــودًا	أو	قســائم	إلــى	10.2	مليــون	شــخص	يف	اليمــن.]68]

أطباء	بال	حدود:	ال	شفافية	يف	تسليم	املساعدات،	وشدة	األزمة	اإلنسانية	
يف	اليمن	غير	دقيق

تفتقــر	عمليــات	اإلغاثــة	يف	اليمــن	إلــى	الشــفافية،	وقــد	تخلــت	وكاالت	األمــم	املتحــدة	عــن	
ــراه	 ــد	أج ــًا	لبحــث	جدي ــة،	وفق ــح	الســلطات	السياســية	املحلي ــع	املســاعدات	لصال إدارة	توزي
أعضــاء	مــن	منظمــة	أطبــاء	بــال	حــدود.]69]	وقــال	التقريــر	أيضــًا	إن	وصــف	األزمــة	اإلنســانية	يف	

اليمــن	بأنهــا	"األســوأ	يف	العالــم"	ربمــا	يكــون	غيــر	دقيــق.

ــل	 ــر	يف	العم ــز	التفكي ــل	مرك ــن	قب ــران	م ــو	/	حزي ــث	يف	20	يوني ــات	البح ــر	خالص ــم	نش ت
واملعرفــة	اإلنســانية	التابــع	ملنظمــة	أطبــاء	بــال	حــدود	)MSF CRASH(،	وهو	يف	األســاس	مركز	
أبحــاث	داخلــي	يقــوم	بإجــراء	دراســات	حــول	إجــراءات	منظمــة	أطبــاء	بــال	حــدود	وممارســات	
ــه	يف	املناطــق	التــي	يســيطر	 ــى	أن ــر	إل املســاعدات	اإلنســانية	املتعلقــة	بهــا.	أشــار	التقري
ــي	الصحــة	 ــة	العاملــي	مســؤولية	املســاعدات	لوزارت ــون،	ســّلم	برنامــج	األغذي عليهــا	الحوثي
والتعليــم،	ىلع	الرغــم	مــن	عــدم	اســتقاللهما	عــن	األطــراف	املتحاربــة،	وىلع	الرغــم	مــن	أن	
الشــراكات	مــع	اإلدارات	الحاكمــة	ال	تقتصــر	ىلع	اليمــن،	إال	أن	التقريــر	أبــرز	عــدم	وجــود	إشــراف	
حقيقــي	لألمــم	املتحــدة	ىلع	التنفيــذ	يف	اليمــن	وىلع	الكميــات	الضخمــة	مــن	املســاعدات	
التــي	تدخــل	البــالد،	كمــا	أشــار	إلــى	أن	وكاالت	األمــم	املتحــدة	العاملــة	يف	اليمــن	بالــكاد	تنشــر	

 Michael Holden “WFP hopeful Yemen‘s ’good‘ Houthis will prevail to allow food aid suspension to end,” Reuters, June [65[
2[, 20[9, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-wfp/wfp-hopeful-yemens-good-houthis-will-prevail-to-

.allow-food-aid-suspension-to-end-idUSKCN[TM[YR

 United Nations Officials Urge Parties in Yemen to Fulfil Stockholm, Hodeidah Agree-ments, Amid Security Council” [66[
.Calls for opening of Aid Corridors,” United Nations, June [7, 20[9,https://www.un.org/press/en/20[9/sc[3845.doc.htm

Yemeni children ’dying right now‘ due to food aid diversion Beasley warns,” UN News, June 17, 2019,https://news.” [67[
.un.org/en/story/20[9/06/[04065[

Emergency Dashboard – May 2019,” World Food Programme, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/” [68[
.WFP-0000[05646.pdf

]69] أشارت منظمة أطباء بال حدود أن الكثر من أعضائها ساهموا يف الدراسة، وأن استنتاجاتها تستند إىل مراجعات لوثائق منظمات اإلغاثة ومقابالت مع 
Yemen: questions about an aid system,” MSF Crash, June 20, 20[9, https://www.msf-crash.org/en/” .عمــال اإلغاثــة يف اليمــن

.blog/war-and-humanitarianism/yemen-questions-about-aid-system
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ــا	 ــل.	فيم ــتخدام	التموي ــص	أو	اس ــة	تخصي ــول	كيفي ــا،	أو	ح ــول	عمله ــات	ح ــل	أو	بيان تفاصي
ــات	املتاحــة	للعمــوم	تقتصــر	ىلع	عــدد	األشــخاص	 ــإن	البيان ــة،	ف ــة	الغذائي ــق	باملعون يتعل
ــًا،	وليــس	هنــاك	شــرح	لكيفيــة	التوصــل	إلــى	هــذا	الرقــم	أصــاًل	 الذيــن	يتلقــون	الغــذاء	محلي

بحســب	تقريــر	مركــز	التفكيــر.

ــة	 ــروج	توصيفــات	للوضــع	اليمنــي	منفصل ــر	فــإن	منظمــات	األمــم	املتحــدة	ت وحســب	التقري
عــن	الواقــع	ىلع	األرض،	مشــيرًا	إلــى	أن	الوصــف	املتكــرر	لألزمــة	اإلنســانية	يف	اليمــن	ىلع	
أنهــا	"األســوأ	يف	العالــم"	قــد	يكــون	غيــر	صحيــح،	وأن	مــن	املســتحيل	إجــراء	تقييــم	دقيــق	
للوضــع	اإلنســاني	يف	اليمــن،	وأشــار	عمــال	اإلغاثــة	الذيــن	قابلهــم	موظفــو	منظمــة	أطبــاء	
بــال	حــدود	إلــى	مشــاكل	يف	أدوات	التشــخيص	املســتخدمة	لتصنيــف	انعــدام	األمــن	الغذائــي،	
وصعوبــات	الوصــول	إلــى	بعــض	أجــزاء	البــالد،	وضغــط	املتحاربيــن	أنفســهم	لتضخيــم	األرقــام،	
وقــد	واجهــت	فــرق	أطبــاء	بــال	حــدود	ىلع	األرض	جيوبــًا	مــن	حــاالت	ســوء	التغذيــة،	لكــن	ذلــك	
لــم	يكــن	داللــة	كافيــة	ىلع	وجــود	حالــة	مجاعــة	أو	مــا	قبــل	مجاعــة،	وذكــر	التقريــر	أيضــًا	أن	
العديــد	مــن	املنظمــات	فوجئــت	بالتناقــض	بيــن	اإلبــالغ	العالــي	جــدًا	عــن	مســتويات	انعــدام	

األمــن	الغذائــي	وبيــن	انخفــاض	مؤشــرات	الوفيــات	وســوء	التغذيــة	باملقابــل.

وىلع	الرغــم	مــن	هــذه	القضايــا،	قالــت	منظمــة	أطبــاء	بــال	حــدود	إن	األرقــام	الــواردة	مــن	نظــام	
التتبــع	املالــي	التابــع	ملكتــب	األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	)األوتشــا(	أظهــرت	
ــت	 ــار	دوالر.]70]	وقال ــا	11.2	ملي ــوق	قيمته ــام	2015	تف ــذ	ع ــى	مســاعدات	من ــد	تلق ــن	ق أن	اليم
الحكومــة	الســعودية	يف	أبريــل	/	نيســان	إن	دول	التحالــف	ســاهمت	بأكثــر	مــن	18	مليــار	دوالر	

لدعــم	الشــعب	اليمنــي	ىلع	مــدى	الســنوات	األربــع	املاضيــة.]71]

مدير	الشؤون	اإلنسانية	باألمم	املتحدة	يحث	املانحين	ىلع	الوفاء	
بتعهداتهم

ــاء	 ــن	ىلع	الوف ــوك	املانحي ــارك	لوك ــدة	م ــم	املتح ــانية	باألم ــؤون	اإلنس ــق	الش ــث	منس ح
بتعهداتهــم	لليمــن،	وذلــك	يف	مؤتمــر	صحفــي	ُعقــد	يف	17	يونيــو	/	حزيــران	أمــام	مجلــس	
ــم	يتــم	تلقــي	ســوى	%27	مــن	مبلــغ	الـــ4.2	مليــار	دوالر	املطلــوب	 األمــن،	مشــيرًا	إلــى	أنــه	ل

ــام	2019.]72] ــانية	لع ــتجابة	اإلنس لالس

وقــال	لوكــوك	إن	القيــود	املفروضــة	ىلع	الوصــول	منعــت	أو	أخــرت	وصــول	املســاعدات	إلــى	
أكثــر	مــن	1.5	مليــون	شــخص	يف	أبريــل	/	نيســان	ومايــو	/	أيــار،	يف	حيــن	تــم	تأكيــد	وجــود	

العشــرات	مــن	جيــوب	الحــاالت	القريبــة	مــن	املجاعــة	يف	جميــع	أنحــاء	اليمــن.	

ــة	 ــر	املحتمل ــول	املخاط ــر	ح ــوس	الخط ــوك	ناق ــق	لوك ــي،	أطل ــي	ىلع	التوال ــهر	الثان وللش
املتعلقــة	بناقلــة	نفــط	صافــر	التــي	ترســو	قبالــة	ســاحل	البحــر	األحمــر	)ملزيــد	مــن	املعلومات،	

.Humanitarian aid contributions,” Financial Tracking Service, UN OCHA, https://fts.unocha.org” [70[

 KSA and UAE provide USD200 million in humanitarian assistance to Yemen,” Embassy of the Kingdom of Saudi” [7[[
Arabia – Washington D.C., April 9, 2019, https://www.saudiembassy.net/news/ksa-and-uae-provide-usd-200-million-

.humanitarian-assistance-yemen

 Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock Briefing to” [72[
the Security Council on the humanitarian situation in Yemen,” Relief Web, June [7, 20[9, https://reliefweb.int/report/

.yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-[9
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انظــر	"قيامــة	بيئيــة	تلــوح	يف	أفــق	البحــر	األحمــر"(.]73]	ويف	حــال	تصــدع	أو	انفجــار	الناقلــة	
فــإن	مــا	يقــدر	بنحــو	1.1	مليــون	برميــل	نفــط	قــد	يلــوث	البحــر	األحمــر،	وأشــار	لوكــوك	إلــى	أن	
الســلطات	التابعــة	للحوثييــن	منحــت	اإلذن	يف	يونيــو	/	حزيــران	لفريــق	التقييــم	بزيــارة	ناقلــة	
صافــر.	وصــرح	مســؤول	كبيــر	يف	صافــر	ملركــز	صنعــاء	أنــه	حتــى	نهايــة	يونيــو	/	حزيــران	لــم	

يتــم	إجــراء	التقييــم.

4 يونيــو / حزيــران: يف	محافظتــي	إب	وذمــار،	قامت	قــوات	الحوثيين	باعتقال	عشــرات	 •
األشــخاص	الذيــن	احتفلــوا	بعيــد	الفطــر	يف	4	يونيــو	/	حزيــران،	وفــق	مــا	أورده	موقــع	
املصــدر.]74]	وكانــت	الريــاض	أعلنــت	أن	يــوم	العيــد	ســيكون	بتاريــخ	4	يونيــو	/	حزيــران،	
يف	حيــن	أعلنــت	ســلطات	الحوثييــن	يــوم	5	يونيــو	/	حزيــران	أول	أيــام	العيــد،	وقــد	
تــم	إطــالق	ســراح	املعتقليــن	بعــد	توقيــع	تعهــدات	بعــدم	دعــم	الســعودية،	ومــن	
املحتمــل	أن	تكــون	هــذه	املــرة	األولــى	منــذ	1400	عــام	التــي	يحتفــل	فيهــا	أشــخاص	

يعيشــون	داخــل	الحــدود	الجغرافيــة	الحاليــة	لليمــن	بالعيــد	يف	يوميــن	مختلفيــن.

25 يونيــو / حزيــران:	تأثــر	أكثــر	مــن	80	ألــف	شــخص	يف	اليمــن	بالفيضانــات	واألمطــار	 •
الغزيــرة،	مــن	بينهــم	نازحــون	يف	مالجــئ	مؤقتــة،	حســبما	ذكــرت	املنظمــة	الدوليــة	
ــز،	 ــن	وحجــة	وإب	وتع ــر	تضــررًا	هــي	عــدن	وأبي ــت	املحافظــات	األكث للهجــرة.]75]	وكان

ىلع	حــد	قــول	املنظمــة.

29 يونيــو / حزيــران:	نفــذت	قــوات	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	غــارات	جويــة	أســفرت	 •
عــن	مقتــل	مــا	ال	يقــل	عــن	ســبعة	أفــراد	مــن	عائلــة	واحــدة،	بينهــم	امــرأة	وأربعــة	
ــيتد	 ــة	أسوش ــون	لوكال ــؤولون	يمني ــرح	مس ــبما	ص ــز،	حس ــة	تع ــال،	يف	محافظ أطف

بــرس.]76]

http:// ،20[9 ،73] "قيامــة بيئيــة تلــوح يف أفــق البحــر األحمــر – تقريــر اليمــن، مايــو / أيــار 9]20"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 0] يونيــو / حزيــران[
.sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529

https://almasdaronline.com/ ،20[9 74] "الحتفائهــم الثالـثـاء بالعيــد.. الحوثيــون يخطفــون منــازل املدنيــن يف ذمــار وإب"، املصــدر، 4 يونيــو / حزـيـران[
.articles/[68259

 IOM helps nearly 30,000 people in Yemen rebuild shelters destroyed by floods,,” Inter-national Organization for” [75[
Migration, June 25, 20[9, https://reliefweb.int/report/yemen/iom-helps-nearly-30000-people-yemen-rebuild-shelters-

.destroyed-floods

Ahmed Al-Haj, “Yemeni officials say Saudi airstrikes kill 7,” June 29, 2019, The Washing-ton Post, https://www. [76[
washingtonpost.com/world/middle_east/yemeni-officials-say-saudi-led-coalition-airstrikes-kill-7/2019/06/29/fdf161bc-

.9a53-[[e9-9a[6-dc55[ea5a43b_story.html?noredirect=on&utm_term=.99fcd[463277
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الجبال الخصبة يف منطقة العدين بمحافظة إب يوم 17 يونيو / حزيران 2019 // مصدر الصورة: عاصم البوسي

التطورات الدولية

مبيعات	األسلحة	الغربية	للرياض	تواجه	تدقيقًا	متزايدًا

ــم	 ــلحة	والدع ــات	األس ــي	ىلع	مبيع ــز	اإلعالم ــي	والتركي ــريعي	والقضائ ــق	التش ــاد	التدقي ق
العســكري	للســعودية	إلــى	وضــع	بعــض	الحكومــات	الغربيــة	يف	موقــف	دفاعــي	يف	يونيــو	
/	حزيــران،	ىلع	الرغــم	مــن	الوعــود	التــي	ُقطعــت	والخطــوات	التــي	يجــري	اتخاذهــا	للحفــاظ	

ىلع	تدفــق	األســلحة.

ــي	يف	 ــف	العرب ــا	يف	التحال ــة	وحلفائه ــلحة	للمملك ــات	األس ــأن	مبيع ــاوف	بش وازدادت	املخ
ــر	/	تشــرين	األول	2018  اليمــن	بعــد	مقتــل	الصحفــي	الســعودي	جمــال	خاشــقجي	يف	أكتوب
داخــل	القنصليــة	الســعودية	يف	اســطنبول،	حيــث	زادت	االنتقــادات	يف	الكونغــرس	األمريكــي	
ــض	 ــت	بع ــران	قدم ــو	/	حزي ــر	يوني ــن	تقاري ــة،	لك ــدول	األوروبي ــض	ال ــود	يف	بع وُفرضــت	قي
التفاصيــل	حــول	صفقــات	أخيــرة	وكذلــك	حــول	تعــاون	تجــاري	وعســكري	مســتمر.	الخالصــات	
ــة	 ــذي	وصــف	الحادث ــل	خاشــقجي،	وال ــم	املتحــدة	يف	مقت ــق	األم ــًا	لتحقي املنشــورة	حديث
بالقتــل	العمــد	والتغطيــة	الشــنيعة،	قــد	تخلــق	حالــة	تدقيــق	جديــدة،	ووجــد	التحقيــق	"دلياًل	
موثوقــًا"	ىلع	وجــوب	التحقيــق	مــع	ولــي	العهــد	الســعودي	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان	يف	
مقتــل	خاشــقجي،	وحــث	املجتمــع	الدولــي	ىلع	معاقبــة	األفــراد	الذيــن	يشــار	إلــى	تورطهــم،	
بمــا	يف	ذلــك	ولــي	العهــد	]راجــع	"خبيــرة	أمميــة:	يجــب	التحقيــق	مــع	محمــد	بــن	ســلمان	يف	

مقتــل	خاشــقجي"[.]77]

 Annex to the Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Investigation into” [77[
.the unlawful death of Mr. Jamal Khashoggi,” United Na-tions Human Rights Council
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الواليات	املتحدة:	الكونغرس	يستهدف	مبيعات	أسلحة	"طارئة"

اتخــذ	املشــرعون	األمريكيــون	يف	يونيــو	/	حزيــران	إجــراءات	ملنــع	خطــة	إدارة	ترامــب	تجــاوز	
ــل	 ــك	قناب ــا	يف	ذل ــارات	دوالر،	بم ــة	8	ملي ــة	بقيم ــات	أســلحة	طارئ ــر	مبيع ــرس	وتمري الكونغ
ــران.]78]  ــع	إي ــرب	م ــال	الح ــة	احتم ــك	بذريع ــعودية،	وذل ــرات	للس ــة	طائ ــم	صيان ــرة	ودع وذخي
وســمحت	شــراكة	نــادرة	بيــن	الحزبيــن	الديمقراطــي	والجمهــوري	بتدابيــر	تمنــع	الصفقــة	مــن	
املــرور	يف	مجلــس	الشــيوخ،	فرغــم	وجــود	اتفــاق	معيــن	داخــل	مجلــس	النــواب	األمريكــي،	

ــد	ترامــب	باســتخدام	حــق	النقــض	ضــد	هــذه	اإلجــراءات. ســبق	أن	وعــد	الرئيــس	دونال

وأوضــح	ترامــب،	يف	مقابلــة	أجرتهــا	معــه	شــبكة	إن	بي	ســي	نيــوز	يف	23	يونيو	/	حزيــران،	أن	
خلــق	الوظائــف	والتنميــة	االقتصاديــة	أولــى	لديــه	مــن	املخــاوف	اإلنســانية	يف	اليمــن	ومقتــل	
ــة"	مــن	املعــدات	العســكرية،	 ــات	هائل ــال	ترامــب	إن	الســعودية	تشــتري	"كمي خاشــقجي.	وق

وهــذه	تترجــم	إلــى	وظائــف	أمريكيــة،	مضيفــًا:	"هــذا	يعنــي	شــيئًا	لــي".]79]

بريطانيا:	أوامر	قضائية	بإعادة	تقييم	صادرات	األسلحة

أمــرت	محكمــة	بريطانيــة	الحكومــة	بإعــادة	النظــر	يف	تراخيــص	تصديــر	األســلحة	إلــى	
الســعودية	بســبب	عــدم	تحققهــا	ممــا	إذا	كان	التحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	
قــد	انتهــك	القانــون	اإلنســاني	الدولــي	يف	اليمــن.	القــرار	ال	يوقــف	املبيعــات،	لكــن	الحكومــة	
ــى	 ــدة	إل ــلحة	جدي ــر	أس ــص	تصدي ــح	تراخي ــن	تمن ــا	ل ــت	إنه ــن	–	قال ــط	للطع ــي	تخط –	الت

ــم.	 ــا	يف	الحك ــاء	نظره الســعودية	أثن

وقبــل	صــدور	قــرار	محكمــة	االســتئناف	يف	بريطانيــا	مباشــرة،	قامــت	صحيفــة	الجارديان	بنشــر	
ــة	مــع	 ــة	الدفاعي تفاصيــل	تحقيقاتهــا	الخاصــة	عــن	مــدى	ربحيــة	وعمــق	العالقــات	التجاري
الســعودية،	حيــث	توجــد	آالف	الوظائــف	وعشــرات	مليــارات	الجنيهــات	ســنويًا	ىلع	املحــك.]80] 
وخلــص	التقريــر	إلــى	أنــه	بــدون	تدفــق	املعــدات	العســكرية	البريطانيــة،	فــإن	نصــف	أســطول	
ســالح	الجــو	امللكــي	الســعودي	ســيتوقف	عــن	الطيــران	يف	غضــون	أســابيع.]81]	وقــال	مســؤول	
ســابق	بــوزارة	الدفــاع	البريطانيــة	لصحيفــة	الجارديــان	إن	مشــاركة	الريــاض	يف	الصــراع	تعتمــد	
ىلع	شــركة	BAE Systems،	التــي	تقــدم	خدمــات	–	و6300	موظــف	–	إلــى	الســعودية	بموجــب	

عقــد	مــع	الحكومــة	البريطانيــة.

أبــرز	التحقيــق	أيضــًا	أن	املســؤولين	يف	حكومــة	بريطانيــا	كانــوا	ىلع	علــم	بممارســات	
االســتهداف	املشــبوهة	املنســوبة	للقــوات	الجويــة	الســعودية،	فقــد	صــرح	مســؤول	بريطانــي	

 Susannah George, “Senate votes to block Saudi arms sales as Trump vows veto,” The Associated Press, June 20, 20[9, [78[
.https://www.apnews.com/4169fdfbcd0a411b914b2e22fb21e932

President Trump’s full, unedited interview with Meet the Press,” NBC News, June 23, 20[9, https://www.nbcnews.” [79[
.com/politics/meet-the-press/president-trump-s-full-unedited-interview-meet-press-n[02073[

 Arron Merat, “’The Saudis couldn‘t do it without us‘: the UK‘s true role in Yemen‘s deadly war,” The Guardian, June [80[
[8, 20[9, https://www.theguardian.com/world/20[9/jun/[8/the-saudis-couldnt-do-it-without-us-the-uks-true-role-in-

.yemens-deadly-war

 Arron Merat, “’The Saudis couldn‘t do it without us‘: the UK‘s true role in Yemen‘s deadly war,” The Guardian, June [8[[
[8, 20[9, https://www.theguardian.com/world/20[9/jun/[8/the-saudis-couldnt-do-it-without-us-the-uks-true-role-in-

.yemens-deadly-war
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ــر	 ــن	يتلقــون	رســائل	عب ــن	يمنيي ــأن	مســؤولين	حكوميي ــان	ب ــر	ســابق	لصحيفــة	الجاردي كبي
ــط	 ــن	خرائ ــاركة	م ــع	مش ــر	مواق ــترك	عب ــع	مش ــن	يف	موق ــود	حوثيي ــي	وج ــآب	تدع الواتس
ــة	دون	أي	 ــتهدافات	هائل ــرت	اس ــاس،	ج ــذا	األس ــابق:	"وىلع	ه ــؤول	الس ــال	املس ــل.	وق جوج

ــالق". ــق	ىلع	اإلط تحق

سويسرا:	بيرن	تمنع	شركة	صناعة	طائرات	من	التعامل	مع	السعودية	واإلمارات

يف	26	يونيــو	/	حزيــران،	منعــت	سويســرا	شــركة	بيالتــوس	للطيــران	مــن	العمل	يف	الســعودية	
واإلمــارات.]82]	وتوفــر	بيالتــوس	الدعــم	الفنــي	وإدارة	قطــع	الغيــار	واإلصالحــات	لطائراتهــا	مــن	
ــذه	 ــرية	أن	ه ــة	السويس ــة	االتحادي ــدت	وزارة	الخارجي ــط.	وج ــرق	األوس ــراز	PC-21	يف	الش ط
الخدمــات	هــي	بمثابــة	دعــم	لوجســتي،	وأن	توفيرهــا	للقــوات	املســلحة	للســعودية	واإلمــارات	
ــال	 ــارج	يف	ح ــة	يف	الخ ــة	املقدم ــن	الخاص ــات	األم ــأن	خدم ــادي	بش ــون	االتح ــك	القان ينته
ــة	السويســرية	 ــرت	الخارجي ــد	أم ــة	السويســرية،	وق ــداف	السياســة	الخارجي ــع	أه ــا	م تعارضه
ــام	 ــب	الع ــت	النائ ــارات،	وأبلغ ــى	الســعودية	واإلم ــات	إل ــذه	الخدم ــد	ه ــف	توري ــوس	بوق بيالت

حــول	امتناعهــا	عــن	إعــالن	أنشــطتها.

فرنسا:	مبيعات	األسلحة	إلى	الرياض	تقفز	بنسبة	50%

أقــرت	باريــس	يف	يونيــو	/	حزيــران	بأنهــا	باعــت	مــا	قيمتــه	حوالــي	مليــار	يــورو	مــن	األســلحة	
ــًة	إن	إجــراءات	 ــادة	قدرهــا	%50	عــن	العــام	الســابق،	قائل ــى	الســعودية	يف	عــام	2018،	بزي إل

تصديــر	األســلحة	متوافقــة	مــع	املعاهــدات	الدوليــة.]83]

يف	األمم	املتحدة	

خبيرة	أممية:	يجب	التحقيق	مع	محمد	بن	سلمان	يف	مقتل	خاشقجي

أدى	صــدور	تحقيــق	لألمــم	املتحــدة	يف	19	يونيــو	/	حزيــران	حــول	مقتــل	الصحفــي	
الســعودي	جمــال	خاشــقجي	إلــى	تدقيــق	جديــد	طــال	ولــي	العهــد	الســعودي	األميــر	محمــد	
ــر،	 ــال	التقري ــر	/	تشــرين	األول	2018.]84]	وق ــه	يف	أكتوب ــل	يف	مقتل ــلمان	ودوره	املحتم ــن	س ب
ــة	 ــارد،	إن	خاشــقجي	كان	"ضحي ــه	مقــررة	األمــم	املتحــدة	الخاصــة	أغنيــس	كاالم ــذي	أعدت ال
ــة	 ــل	خــارج	نطــاق	القضــاء	تتحمــل	دول ــرة،	وهــي	جريمــة	قت ــة	إعــدام	متعمــدة	ومدب عملي
الســعودية	املســؤولية	عنهــا	بموجــب	القانــون	الدولــي	لحقــوق	اإلنســان".	ووجــدت	كاالمــارد	

 FDFA bans Pilatus from supplying services in Saudi Arabia and the United Arab Emir-ates,” Swiss Federal Department” [82[
of Foreign Affairs, June 26, 20[9, https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-75587.

.html

John Irish, “French weapons sales to Saudi jumped 50 percent last year,” Reuters, June 4, 20[9, https://www.reuters. [83[
.com/article/us-france-defence-arms/french-weapons-sales-to-saudi-jumped-50-percent-last-year-idUSKCN[T5[C0

 Annex to the Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Investigation into” [84[
the unlawful death of Mr. Jamal Khashoggi,” United Na-tions Human Rights Council, June [9, 20[9. https://www.ohchr.

.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session4[/Documents/A_HRC_4[_CRP.[.docx
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"أدلــة	موثوقــة"	ىلع	وجــوب	التحقيــق	مــع	ولــي	العهــد	يف	جريمــة	القتــل،	مؤكــدة	أن	ذلــك	
يتطلــب	تنســيقًا	حكوميــًا	كبيــرًا	والكثيــر	مــن	املــوارد	واألمــوال.	وقــد	رأى	كل	خبيــر	استشــارته	
املقــررة	الخاصــة	لألمــم	املتحــدة	أنــه	"يصعــب	تصديــق"	أن	يكــون	ولــي	العهــد	ىلع	جهــل	

ــر.	 تــام	بالعمليــة،	وفقــًا	للتقري

وقالــت	املقــررة	الخاصــة	لألمــم	املتحــدة	إن	التحقيقــات	التــي	أجرتهــا	الســعودية	والســلطات	
التركيــة	يف	إســطنبول،	حيــث	وقعــت	جريمــة	القتــل،	لــم	ِتــف	باملعاييــر	الدوليــة،	وإن	موقــع	
الجريمــة	ُنّظــف	"بشــكل	شــامل،	وحتــى	جنائيــًا"	مــن	قبــل	فريــق	ســعودي،	وهــو	مــا	قــد	يرقــى	
إلــى	عرقلــة	العدالــة.	يف	الوقــت	نفســه،	ذكــرت	أن	هنــاك	محاكمــة	مســتمرة	لـــ11	من	املشــتبه	
ــة	 ــر	اإلجرائي ــي	باملعايي ــا	"ال	تف ــعودية،	لكنه ــل	يف	الس ــة	القت ــن	يف	جريم ــم	املزعومي به

واملوضوعيــة"	وال	بــد	مــن	تعليقهــا.

وخلــص	التقريــر	إلــى	أن	القتــل	كان	"جريمــة	دوليــة"	يمكــن	للــدول	أن	تطالــب	بواليــة	قضائيــة	
ــي	 ــق	جنائ ــدء	تحقي ــر	األمــم	املتحــدة	لب ــات،	دعــا	التقري ــن	التوصي ــة	عليهــا،	ومــن	بي عاملي
اســتتباعي	يف	عمليــة	اإلعــدام؛	والواليــات	املتحــدة	لفتــح	تحقيــق	مــن	قبــل	مكتــب	
ــعودي؛	 ــد	الس ــي	العه ــؤولية	ول ــدى	مس ــد	م ــي	آي(	وتحدي ــي	)اإلف	ب ــات	الفيدرال التحقيق
واملجتمــع	الدولــي	لفــرض	عقوبــات	ىلع	األفــراد	الذيــن	ُيزعــم	تورطهــم	يف	قتــل	خاشــقجي،	

ــي	العهــد.	 ــك	ول بمــا	يف	ذل

ــا	 ــر	واعتبره ــات	التقري ــر	خالص ــادل	الجبي ــعودي	ع ــة	الس ــر	الخارجي ــض	وزي ــه	رف ــن	جهت م
ــا".]85] ــاس	له ــات	ال	أس "اتهام

األمم	املتحدة:	ال	وجود	للحوثيين	يف	موانئ	الحديدة

قالــت	بعثــة	األمــم	املتحــدة	املســؤولة	عــن	مراقبــة	وقــف	إطــالق	النــار	يف	املحافظــة	يف	
ــئ	االســتراتيجية	 ــة	قــوات	مــن	الحوثييــن	يف	املوان ــة	أي ــم	رؤي ــم	يت ــه	ل ــران	إن ــو	/	حزي يوني

ــار. الثالثــة	للحديــدة	منــذ	إعــالن	االنســحاب	األحــادي	الجانــب	يف	مايــو	/	أي

ــف	ورأس	 ــدة	والصلي ــئ	الحدي ــن	يف	موان ــاظ	ىلع	األم ــواحل	الحف ــر	الس ــوات	خف ــى	ق وتتول
عيســى،	وفــق	مــا	أعلنــه	الجنــرال	مايــكل	لوليســجارد	رئيــس	لجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار،	
ــاق	 ــم	املتحــدة	لدعــم	اتف ــة	األم ــم	تجــد	بعث ــران.]86]	ول ــو	/	حزي ــان	صــدر	يف	12	يوني يف	بي
الحديــدة	أي	وجــود	عســكري	للحوثييــن	يف	تلــك	املوانــئ	منــذ	بــدء	الدوريــات	املنتظمــة	يف	

14	مايــو	/	أيــار،	وفقــًا	للبيــان.

وكان	االنســحاب،	املتوقــف	منــذ	فتــرة	طويلــة،	جــزءًا	مــن	اتفــاق	ســتوكهولم	الــذي	توســطت	
فيــه	األمــم	املتحــدة	ووقعتهــا	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا	وجماعــة	الحوثييــن	
املســلحة	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018.]87]	وجــرى	انســحاب	قــوات	الحوثييــن	خــالل	األيــام	

 Nick Hopkins and Stephanie Kirchgaessner, “’Credible evidence‘ Saudi crown prince lia-ble for Khashoggi killing – UN [85[
report,” The Guardian, June [9, 20[9, https://www.theguardian.com/world/20[9/jun/[9/jamal-khashoggi-killing-saudi-

.crown-prince-mohammed-bin-salman-evidence-un-report

 Note to Correspondents: United Nations Mission to Support the Hudaydah Agreement – Statement by the Chair of” [86[
the Redeployment Coordination Committee,” United Nations Secretary-General, June [2, 20[9, https://www.un.org/sg/
en/content/sg/note-correspondents/20[9-06-[2/note-correspondents-united-nations-mission-support-the-hudaydah-

.agreement-statement-the-chair-of-the-redeployment-coordination-committee

 Full Text of the Stockholm Agreement,” Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, December 13,” [87[
.20[8, https://osesgy.unmissions.org/full-text-stockholm-agreement
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ــة،	 ــة	اليمني ــن	الحكوم ــًا]89]	م ــه	ردًا	ملتهب ــدة]88]	وواج ــم	املتح ــراف	األم ــار	بإش ــو	/	أي 14-11	ماي
والتــي	قالــت	إنــه	لــم	يكــن	حقيقيــًا	وينتهــك	قــرارات	ماضيــة.	كمــا	كانــت	مطالــب	الحكومــة	
اليمنيــة]90]	وكمــا	ذكــر	مركــز	صنعــاء	ســابقًا،	وفقــًا	ملصــادر	دبلوماســية	دوليــة	تحــدث	إليهــا،	
فقــد	أخبــر	زعيــم	الحوثييــن	عبــد	امللــك	الحوثــي	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	يف	عــدة	
مناســبات	منــذ	صيــف	عــام	2018	أن	جماعــة	الحوثييــن	املســلحة	مســتعدة	إلزالــة	قواتهــا	مــن	
املوانــئ	وتــرك	األمــم	املتحــدة	تشــرف	ىلع	عمليــات	املينــاء.	مــع	ذلــك،	فقــد	أصــر	الحوثيــون	

ىلع	بقــاء	املوظفيــن	الذيــن	عينوهــم	مســيطرين	ىلع	عمليــات	املوانــئ.]91]

وقــال	لوليســجارد	يف	بيانــه	إن	األمــم	املتحــدة	غيــر	قــادرة	ىلع	التحقــق	ممــا	إذا	كان	خفــر	
الســواحل	يعمــل	باملوظفيــن	الـــ450	املتفــق	عليهــم.	كمــا	أشــار	إلــى	أنــه	بينمــا	تــم	تفكيــك	
املظاهــر	العســكرية	يف	مينــاءي	الصليــف	ورأس	عيســى،	إال	أن	املواقــع	العســكرية	الصالحــة	
ــًا	وال	 ــا	جميع ــى	إزالته ــن	إل ــًا	ســلطات	الحوثيي ــدة؛	داعي ــاء	الحدي ــت	يف	مين لالســتخدام	بقي

ســيما	الخنــادق.]92]

وحــث	لوليســجارد	األطــراف	املتحاربــة	ىلع	إنجــاز	املفاوضــات	بشــأن	القضايــا	العالقــة،	بحيــث	
يمكــن	تنفيــذ	مرحلتــي	خطــة	انســحاب	الحديــدة	بشــكل	متزامــن،	ويف	رســالة	إلــى	مجلــس	
األمــن	بتاريــخ	10	يونيــو	/	حزيــران،]93]	قــال	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	أنطونيــو	غوتيريس	إن	
مبعوثــه	الخــاص	إلــى	اليمــن	مارتــن	جريفيــث	ييســر	مفاوضــات	حــول	هــذه	القضيــة،	ويتضمــن	
االنســحاب	املقتــرح	مرحلتيــن	إلعــادة	نشــر	املقاتليــن	ىلع	مســافة	18كيلومتــرا	ثــم	إلــى	30 
كيلومتــرًا	مــن	الحديــدة،	ممــا	يســمح	بنــزع	الســالح	مــن	املدينــة	بشــكل	كامــل	وبإعــادة	الحيــاة	

[94[ املدنية.

قــام	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	بإطــالع	مجلــس	األمــن	يــوم	17	يونيــو	/	حزيــران	ىلع	
التقــدم	املحــرز	يف	الحديــدة	بشــأن	تحقيــق	اتفــاق	ســتوكهولم،	وأشــار	إلــى	أن	عــدد	الضحايــا	
املدنييــن	يف	محافظــة	الحديــدة	قــد	انخفــض	بنســبة	%68	يف	األشــهر	الخمســة	التــي	تلــت	
ســريان	وقــف	إطــالق	النــار،	باملقارنــة	مــع	حوالــي	1300	ضحيــة	مدنيــة	يف	األشــهر	الخمســة	
الســابقة.]95]	ودعــا	جريفيــث	األطــراف	إلــى	االتفــاق	ىلع	االنســحاب	مــن	املدينــة،	مؤكــدًا	أنــه	

يعطــي	األولويــة	لبنــود	الصفقــة	املتعلقــة	بإيــرادات	املوانــئ.	
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كانــت	املحادثــات	التــي	توســطت	فيهــا	األمــم	املتحــدة	خــالل	مايــو	/	أيــار	بيــن	وفــد	الحوثيين	
والوفــد	الحكومــي	اليمنــي	يف	عّمــان	قــد	فشــلت	يف	التوصــل	إلــى	اتفــاق	بشــأن	مــا	يجــب	
فعلــه	بإيــرادات	موانــئ	الحديــدة.]96]	ويســعى	املفاوضــون	الحوثيــون	إلــى	التوصــل	إلــى	اتفــاق	
بشــأن	إيــرادات	املوانــئ	تلتــزم	مــن	خاللــه	الحكومــة	اليمنيــة	بدفــع	رواتــب	موظفــي	الخدمــة	
املدنيــة	يف	الحديــدة	وكل	أنحــاء	اليمــن؛	وكان	موقــف	الحكومــة	هــو	أن	ينــص	االتفــاق	ىلع	
دفــع	الرواتــب	مــن	إيــرادات	املوانــئ	فقــط	يف	محافظــة	الحديــدة،	ثــم	اتبــاع	نهــج	تدريجــي	
لدفــع	الرواتــب	يف	املناطــق	الشــمالية	املتبقيــة،	ويف	مجلــس	األمــن	الدولــي	يف	يونيــو	/	
حزيــران،	قــال	جريفيــث	إنــه	يأمــل	البنــاء	ىلع	اجتماعــات	عّمــان	وإجراء	مناقشــات	مــع	الجانبين	
يف	املســتقبل	القريــب،	وقــد	تحــدث	مركــز	صنعــاء	مــع	وفــدي	الحكومــة	اليمنيــة	والحوثييــن	
ــان	حتــى	نهايــة	 ــات	عّم ــم	يتــم	اســتئناف	محادث يف	محادثــات	عمــان،	وكالهمــا	أكــد	أنــه	ل

يونيــو	/	حزيــران.

يف	ذات	الســياق،	أعــرب	املبعــوث	الخــاص	عــن	خيبــة	أملــه	لعــدم	إحــراز	تقــدم	يف	تبــادل	
الســجناء	واملعتقليــن	املتفــق	عليــه	خــالل	محادثــات	ســتوكهولم،	وقــد	أثــار	الرئيــس	هــادي	
ــم	املتحــدة	 ــام	لألم ــن	الع ــى	األمي ــه	إل ــد	يف	خطــاب	بعث هــذه	املســألة	ىلع	وجــه	التحدي
ــار	منتقــدًا	ســلوك	غريفــث.]97]	وعلــم	مركــز	صنعــاء	مــن	مصــدر	دبلوماســي	 يف	22	مايــو	/	أي
أن	جريفيــث	أخبــر	مجلــس	األمــن	أنــه	ســيحرك	مناقشــات	تبــادل	الســجناء	يف	حــال	لــم	يتــم	
إحــراز	تقــدم	بشــأن	الحديــدة،	وقــال	املصــدر	إن	مــن	املرجــح	أن	يكــون	مثــل	هــذا	االجتمــاع	يف	
العاصمــة	األردنيــة	عّمــان،	حيــث	عقــدت	جولتــان	مــن	املحادثــات	غيــر	الناجحــة	بشــأن	تبــادل	

الســجناء	يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	وفبرايــر	/	شــباط	2019.]98]

دول	تؤكد	دعمها	ملبعوث	األمم	املتحدة	يف	اليمن

ــب	 ــث	عق ــة	وجريفي ــة	اليمني ــن	الحكوم ــقاق	بي ــة	الش ــن	معالج ــس	األم ــاء	مجل ــاول	أعض ح
ــات،	 ــد	مــن	املعلوم ــدة	)ملزي ــئ	الحدي ــن	مــن	موان ــوات	الحوثيي ــا	بشــأن	انســحاب	ق خالفهم
انظــر	تقريــر	اليمــن:	مايــو	/	أيــار	2019(.]99]	ويف	10	يونيــو	/	حزيــران،	أكــد	مجلــس	األمــن	علنــًا	
"دعمــه	الكامــل"	للمبعــوث	الخــاص.]100]	كمــا	دعــا	جميــع	األطــراف	إلــى	"االنخــراط	بشــكل	بّنــاء	
ومســتمر"	مــع	جريفيــث،	وهــو	رفــض	ضمنــي	لتهديــد	الرئيــس	هــادي	يف	مايــو	/	أيــار	بوقــف	

التعــاون.

وكان	هــادي	قــد	أرســل	خطابــًا	بتاريــخ	22	مايــو	/	أيــار	إلــى	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	هــدد	
فيــه	بوقــف	التعــاون	مــع	جريفيــث،	وســرعان	مــا	عبــر	األميــن	العــام	غوتيريــس،	عبــر	متحــدث	

]96] سبنســر أوســربغ وهانــا باتشــيت، "صيــام موصــول: مــاذا يعنــي فشــل اجتماعــات عّمــان بالنســبة لليمــن"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 23 مايــو / 
.http://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7454 ،20[9 أيــار

http:// ،20[9 ،97] "قيامــة بيئيــة تلــوح يف أفــق البحــر األحمــر – تقريــر اليمــن، مايــو / أيــار 9]20"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 0] يونيــو / حزيــران[
.sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529

 The Supervisory Committee on the Implementation of the Prisoner Exchange Agree-ment Continues its Work,” Office” [98[
of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, February 8, 20[9, https://osesgy.unmissions.org/supervisory-

.committee-implementation-prisoner-exchange-agreement-continues-its-work

http:// ،20[9 ،99] "قيامــة بيئيــة تلــوح يف أفــق البحــر األحمــر – تقريــر اليمــن، مايــو / أيــار 9]20"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 0] يونيــو / حزيــران[
.sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529

 Security Council Press Statement on Yemen,” Office of the Special Envoy of the Sec-retary General for Yemen, June” [[00[
.[0, 20[9, https://osesgy.unmissions.org/security-council-press-statement-yemen
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ــح	 ــه	عــرض	أيضــًا	فت ــه	الخــاص.]101]	إال	أن ــة	بمبعوث ــه	الكامل ــم	املتحــدة،	عــن	ثقت باســم	األم
حــوار	حــول	مخــاوف	هــادي،	كمــا	تــم	إرســال	روزمــاري	ديكارلــو،	وكيــل	األميــن	العــام	للشــؤون	
السياســية	وحفــظ	الســالم،	إلــى	الريــاض،	حيــث	ناقــش	مــع	الرئيــس	هــادي	عمــل	جريفيــث	

وكيفيــة	املضــي	قدمــًا	يف	اتفــاق	ســتوكهولم.

ــر	 ــد	وزي ــن(،	أك ــس	األم ــه	إعــالن	مجل ــذي	صــدر	في ــوم	ال ــران،	)نفــس	الي ــو	/	حزي يف	10	يوني
ــى	 ــه	التق ــن	جهت ــث،]102]	وم ــة	لجريفي ــم	اململك ــاف	دع ــم	العس ــعودي	إبراهي ــة	الس الخارجي
ــة	املضــي	 ــث	وكيفي ــاض	ملناقشــة	عمــل	جريفي ــاء	وجــوده	يف	الري ــع	هــادي	أثن ــو	م ديكارل

ــتوكهولم. ــاق	س ــًا	يف	اتف قدم

يمكــن	رؤيــة	عالمــات	املصالحــة	يف	اإلحاطــة	التــي	قدمهــا	جريفيــث	يف	17	يونيــو	/	حزيــران	
إلــى	مجلــس	األمــن.	فقــد	أخبــر	الســفير	اليمنــي	علــي	فاضــل	الســعدي	املجلــس	أن	الحكومــة	
املعتــرف	بهــا	دوليــًا	مصممــة	ىلع	"التعــاون	مــع	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة".]103]	ووفقًا	
ــك	الحقــًا	خــالل	مشــاورات	 ملصــدر	دبلوماســي	تحــدث	إلــى	مركــز	صنعــاء،	أكــد	جريفيــث	ذل
مغلقــة،	مشــيرًا	إلــى	أن	هــذا	كان	أول	بيــان	مــن	نوعــه	منــذ	هــدد	هــادي	بوقــف	التعــاون	يف	
مايــو	/	أيــار.	هــذا	التغييــر،	بحســب	املصــدر،	جــاء	بعــد	ضغــط	مارســه	أعضــاء	مجلــس	األمــن	
ــث.]104]  ــع	جريفي ــاء	م ــل	بشــكل	بّن ــرات	والعم ــة	التوت ــة	لتهدئ ــة	اليمني ــي	ىلع	الحكوم الدول
ويف	محاولــة	أخــرى	إلصــالح	العالقــات،	التقــى	جريفيــث	نائــب	الرئيــس	اليمنــي	علــي	محســن	

األحمــر	يف	الريــاض	يف	22	يونيــو	/	حزيــران.]105]

يف	الواليات	املتحدة

القائم	بأعمال	وزير	الدفاع	يتنحى	ويسحب	ترشيحه

أعلــن	الرئيــس	دونالــد	ترامــب	يــوم	18	يونيــو	/	حزيــران،	اســتقالة	باتريــك	شــاناهان	مــن	منصبــه	
كقائــم	بأعمــال	وزيــر	الدفــاع	وســحبه	ترشــيحه	لهــذا	املنصــب.]106]	وقــد	حــل	محــل	شــاناهان	
مــارك	إســبر،	ســكرتير	الجيــش	واملديــر	التنفيــذي	الســابق	يف	شــركة	الدفــاع	رايثيــون،	ومــن	
املتوقــع	أن	يتــم	ترشــيحه	للمنصــب	الدائــم،	وإذا	امتــد	هــذا	األمــر	فتــرة	أطــول	ســيعتبر	أطــول	
فتــرة	تبقــى	فيهــا	البنتاغــون	بــدون	قائــد	معيــن	بعــد	تنحــي	وزيــر	الدفــاع	جيمــس	ماتيــس	
ــر	 ــاناهان،	زار	وزي ــه	ش ــذي	اســتقال	في ــوم	ال ــون	األول	2018.	يف	نفــس	الي يف	ديســمبر	/	كان
الخارجيــة	مايــك	بومبيــو	مقــر	قيــادة	الجيــش	األمريكــي	املركزيــة	يف	تامبــا	بواليــة	فلوريــدا،	

 In Addition to the Presidential Extension Letter, Guterres Renews ’Confidence‘ in Grif-fith,” News Yemen, May 25,” [[0[[
.20[9, https://www.newsyemen.net/news4[847.html

Saudis Express Support for Embattled UN Yemen Envoy,” France 24, June [0, 20[9, https://www.france24.com/” [[02[
.en/20[906[0-saudis-express-support-embattled-un-yemen-envoy
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Calls for Opening of Aid Corridors,” United Nations Meet-ings Coverage and Press Releases, June [7, 20[9, https://www.

.un.org/press/en/20[9/sc[3845.doc.htm
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حيــث	التقــى	الفريــق	كينيــث	ماكنــزي	ملناقشــة	التوتــرات	املتصاعــدة	مــع	إيــران.]107]	كانــت	تلك	
خطــوة	غيــر	معتــادة	مــن	قبــل	وزيــر	خارجيــة	يــدور	اختصاصــه	حــول	املجــال	الدبلوماســي،	
وكان	بومبيــو	ومستشــار	األمــن	القومــي	جــون	بولتــون،	اللــذان	يعتبــران	مــن	صقــور	السياســة	
األمريكيــة	تجــاه	إيــران	ويريــان	أن	جماعــة	الحوثييــن	املســلحة	قــوة	تعمــل	بالوكالــة	عــن	إيــران،	
أكثــر	حزمــًا	يف	توجيــه	سياســة	واشــنطن	اإليرانيــة	يف	األشــهر	األخيــرة،	ســواء	فيمــا	يتعلــق	

باليمــن	أو	بالشــرق	األوســط	ىلع	نطــاق	أوســع.

Pompeo at Centcom: ’Trump does not want war with Iran,” Rachel Franzin, The Hill, June 18, 2019. https://thehill.” [[07[
.com/policy/defense/449[09-pompeo-at-centcom-trump-does-not-want-war
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