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افتتاحية مركز صنعاء

"عاصفة	الترحيل"	السعودية

شــهد	شــهر	مــارس	/	آذار	ذكــرى	مــرور	أربــع	ســنوات	ىلع	قيــام	الســعودية	واإلمــارات	بقيــادة	
ــدول	العربيــة	للتدخــل	عســكريًا	يف	اليمــن،	وكانــت	عواقــب	النــزاع	املســتمرة	 تحالــف	مــن	ال
يف	جميــع	أنحــاء	البــالد،	مأســاوية	إلــى	أقصــى	حــد،	حيــث	يــدرك	اليمنيــون	واملراقبــون	جيــدًا	
كيــف	أودت	الحــرب	واالنهيــار	االقتصــادي	بجميــع	هيــاكل	املجتمــع	ودفعــت	مالييــن	الســكان	

إلــى	حافــة	املجاعــة.

ــد	 ــر	دون	أن	يالحظــه	أح ــه	يم ــه	الســعودية،	لكن ــن	تشــارك	في ــاٍن	ىلع	اليم ــداء	ث ــة	اعت ثم
تقريبــًا،	حيــث	تركــز	القــوى	العامليــة	ىلع	إنقــاذ	عمليــة	الســالم		-	واملتوقفــة	حاليــًا	-	التــي	
تقودهــا	األمــم	املتحــدة،	وســواء	نجحــت	هــذه	القــوى	يف	إنقــاذ	اتفــاق	ســتوكهولم	مــن	انزالقه	
ــن	التحــرك	نحــو	حــل	سياســي	شــامل	 ــة	م ــت	يف	النهاي ــال	جــدوى،	أو	تمكن ــى	ال ــي	إل الحال
ــاك	بنفــس	 ــن	هن ــن	املغتربي ــال	اليمنيي ــإن	الســعودية	إذا	اســتمرت	يف	طــرد	العم ــزاع،	ف للن
ــالت	 ــات	واالنف ــن	االضطراب ــرى	م ــدة	أخ ــنوات	عدي ــة	س ــا	الجنوبي ــبب	لجارته ــرة،	ستس الوتي

األمنــي	واألزمــات	اإلنســانية.

ــي	تدفــع	بموجــات	 ــدرة	فــرص	العمــل	يف	الداخــل	اليمن ــت	ن طــوال	عقــود	مــن	الزمــن،	كان
ــي	 ــعودية	ه ــون	الس ــا	تك ــًا	م ــارج،	وغالب ــل	يف	الخ ــن	عم ــث	ع ــى	البح ــن	إل ــن	اليمنيي م
وجهتهــم،	لكــن	معظــم	هــؤالء	العمــال	هــم	مــن	غيــر	املهــرة	أو	شــبه	املهــرة.	وبالنظــر	إلــى	
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ــة	 ــاءات	دقيق ــول	ىلع	إحص ــب	الحص ــم،	يصع ــن	أعماله ــر	م ــة	للكثي ــر	النظامي ــة	غي الطبيع
حــول	أعدادهــم،	لكــن	أفضــل	التقديــرات	املتاحــة	هــي	أن	أكثــر	مــن	مليــون	يمنــي	يعملــون	
حاليــًا	يف	الســعودية،	وبعــد	توقــف	صــادرات	النفــط	املهمــة	مــن	اليمــن	يف	أعقــاب	التدخــل	
العســكري	للتحالــف	منــذ	أربــع	ســنوات،	أصبحــت	تحويــالت	هــؤالء	العمــال	املغتربيــن	–	التــي	
تقــدر	قيمتهــا	بمليــارات	الــدوالرات	ســنويًا	–	أكبــر	مصــدر	للعملــة	األجنبيــة	يف	اليمــن،	وقــد	
ســاعدت	هــذه	األمــوال	يف	الحيلولــة	دون	وصــول	محنــة	اليمــن	إلــى	مســتويات	أســوأ:	فقــد	
أبطــأت	انخفــاض	قيمــة	الريــال	اليمنــي،	وزودت	الســوق	املحليــة	بالعملــة	األجنبيــة	لتمويــل	

ــة. ــواردات،	وقدمــت	ملالييــن	اليمنييــن	مصــدر	دخــل	مــع	ارتفــاع	معــدالت	البطال ال

ــمل	 ــد	ش ــة،	وق ــا	العامل ــن	قوته ــا	لتوطي ــعودية	حملته ــت	الس ــرة،	كثف ــنوات	األخي يف	الس
ذلــك	منــع	العمــال	املغتربيــن	مــن	العمــل	يف	العديــد	مــن	املهــن،	وزيــادة	الرســوم	والضرائــب	
التــي	يتعيــن	ىلع	املســجلين	قانونــًا	يف	اململكــة	دفعهــا	للبقــاء،	وتنفيــذ	حمــالت	اعتقــال	
جماعــي	وترحيــل	قســري	للعمــال	غيــر	املســجلين،	وقــد	أدى	ذلــك	بالفعــل	إلــى	إجبــار	عشــرات	
آالف	اليمنييــن	ىلع	تــرك	العمــل	والعــودة	إلــى	اليمــن،	يف	دراســة	سُتنشــر	قريبــًا،	وجــد	باحثــو	
ــي	 ــل	الت ــات	ســوق	العم ــة	إصالح ــاض	يف	متابع ــتمرت	الري ــال	اس ــه	يف	ح ــاء	أن ــز	صنع مرك
أعلنــت	عنهــا	فســيفقد	أكثــر	مــن	%70	مــن	الوافديــن	اليمنييــن	إلــى	الســعودية	وظائفهــم	
اعتبــارًا	مــن	عــام	2020،	وهــو	مــا	ســيدفع	نحــو	موجــة	جديــدة	مــن	معانــاة	اليمنييــن	وتفــكك	

بالدهــم.

ــات	اآلالف	 ــإن	مــن	شــأن	عــودة	مئ ــه،	ف ــي	مــن	عدم ــزاع	الحال وبغــض	النظــر	عــن	انتهــاء	الن
ــة	أن	 ــم	املالي ــم	لتحويالته ــدان	بالده ــن	وفق ــى	اليم ــل	إل ــن	العم ــن	ع ــال	العاطلي ــن	العم م
ــالد	 ــه	لالســتقرار	االجتماعــي	واالقتصــادي	والسياســي	يف	الب ــى	علي يقــوض	أي	أســاس	يبن
لســنوات	قادمــة،	والواقــع	أن	املصاعــب	االقتصاديــة	واالضطــراب	االجتماعــي	الناجــم	عــن	طــرد	
مــا	يقــرب	مــن	مليــون	عامــل	يمنــي	عــام	1990	ســاهم	بطــرق	عديــدة	يف	تمهيــد	الطريــق	

لتقلبــات	اليمــن	الحاليــة.

ــدوالرات،	كمــا	أنهــا	 ــارات	ال ــر	مانــح	مســاعدات	دوليــة	لليمــن	بواقــع	ملي الســعودية	هــي	أكب
ــغ	الهائلــة	مــن	املســاعدات؛	 الطــرف	األكثــر	مســؤولية	عــن	احتيــاج	اليمــن	ملثــل	هــذه	املبال
فبطردهــا	العمــال	اليمنييــن	)إن	اســتمر	مســتقبال(،	ستتســبب	الريــاض	باســتمرار	تدهــور	الوضــع	
اإلنســاني	يف	املســتقبل	املنظــور،	وإذا	كان	هــدف	الحــكام	الســعوديين	تجنــب	ســيناريو	دولــة	
فاشــلة	ىلع	طــول	الحــدود	البريــة	الجنوبيــة	للمملكــة،	فلعــل	السياســة	األفضــل	بكثيــر	هــي	
ــم	 ــذ	2015،	وجعله ــاض	من ــادق	الري ــون	يف	فن ــن	يترفه ــة	الذي ــة	اليمني ــادة	الحكوم ــرد	ق ط

يكســبون	أجورهــم	يف	ديارهــم،	والســماح	للعمــال	اليمنييــن	بالبقــاء.
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متالزمة ستوكهولم في األمم المتحدة 

املبعوث	األممي	رهينة	خطة	السالم	التي	صممها

يف	شــهر	مــارس	/	آذار،	كمــا	يف	الشــهرين	الســابقين،	لــم	يحــدث	أي	تقــدم	ملمــوس	باتجــاه	
تنفيــذ	الجوانــب	املختلفــة	التفــاق	ســتوكهولم	–	وهــو	الصفقــة	التــي	توســطت	فيهــا	األمــم	
ــداًل	 ــًا	وجماعــة	الحوثييــن	املســلحة،	ب املتحــدة	بيــن	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دولي
مــن	ذلــك،	شــهد	مــارس	/	آذار	انتهــاكات	مســتمرة	لوقــف	إطــالق	النــار	حــول	مدينــة	الحديــدة	
ــادة	 ــا	البعــض	ىلع	إع ــوم	لبعضهم ــان	الل ــان	يوجه ــان	املتحارب ــا	أخــذ	الطرف الســاحلية،	فيم
قــرع	طبــول	الحــرب،	ولــم	يتمكــن	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	مارتــن	غريفيــث،	الــذي	
ــن	يف	 ــن	الطرفي ــاع	أي	م ــن	إقن ــويد،	م ــون	األول	2018	يف	الس ــمبر	/	كان ــات	ديس أدار	محادث
محاولتــه	تطبيــق	اتفــاق	ســتوكهولم،	ويف	الواقــع	تبــدى	خــالل	األشــهر	التــي	تلــت	املحادثــات	
أن	املبعــوث	الخــاص	أصبــح	فعليــًا	رهينــة	لنفــس	الغمــوض	الــذي	كان	قــد	نــص	عليــه	هــو	

وفريقــه	يف	صيغــة	االتفــاق	لضمــان	توقيعــه	حينهــا.]1]

ــات	يف	الســويد	يف	13  ــراب	موعــد	انتهــاء	املحادث ــز	صنعــاء	ســابقًا،	مــع	اقت ــر	مرك وكمــا	ذك
ديســمبر	/	كانــون	األول،	كان	الوســطاء	يدفعــون	للتوصــل	إلــى	أي	اتفــاق	يشــير	إلــى	تحقــق	
ــن	 ــن	الطرفي ــة	م ــازالت	صادق ــن	تن ــر	تأمي ــة،	ولكــن	ليــس	عب ــد	نجحــوا	يف	النهاي ــج،	وق نتائ
املتحاربيــن،	بــل	أدى	االســتخدام	املقصــود	للصياغــة	الفضفاضــة	يف	االتفــاق	لجعــل	االلتزامــات	
املنصــوص	عليهــا	غامضــة	بمــا	يكفــي	كــي	تخــرج	األطــراف	املتحاربــة	بتفســيرات	متناقضــة	
إلــى	حــد	كبيــر	–	وبمــا	يرضــي	مصالحهــا	الخاصــة	–	ملــا	تــم	االتفــاق	عليــه،	لذلــك	فــإن	محاوالت	

األمــم	املتحــدة	لتنفيــذ	االتفــاق	ىلع	األرض	توقفــت	ىلع	الفــور	تقريبــًا.

ىلع	ســبيل	املثــال،	تتعلــق	أهم	جوانــب	صفقة/اتفاق	الســويد	بوقــف	إطالق	النار	واالنســحاب	
املتبــادل	للقــوات	املتحاربــة	مــن	مدينــة	الحديــدة	الســاحلية،	وبعــد	أن	يتــم	انســحاب	القــوات،	
نــص	االتفــاق	ىلع	أن	أمــن	مينــاء	الحديــدة	ســيكون	"مســؤولية	قــوات	األمــن	املحليــة	وفقــًا	
للقانــون	اليمنــي"،	ونظــرًا	ألن	كال	الطرفيــن	املتحاربيــن	يعتبــران	أنفســهما	ســلطات	شــرعية	
ــة"	 ــوات	األمــن	املحلي ــا	هــي	"ق ــي"	وم ــون	اليمن ــا	تفســيراتهما	الخاصــة	ملــا	هــو	"القان ولهم
فقــد	اختلفــت	تبعــات	االتفــاق	بشــكل	هائــل،	حيــث	ســعى	الجانبــان	إلــى	بنــاء	قــوات	األمــن	
هــذه	مــن	أنصارهمــا،	ويف	حيــن	جمعــت	لقــاءات	لجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار	التــي	ترأســتها	
األمــم	املتحــدة	بيــن	الطرفيــن	املتحاربيــن،	وصــل	تشــكيل	قــوات	األمــن	املحليــة	إلــى	طريــق	
ــادل	 ــق	بتب ــا	يتعل ــتوكهولم	–	فيم ــات	س ــرى	التفاقي ــية	األخ ــود	الرئيس ــا	أن	البن ــدود،	كم مس

األســرى	وتشــكيل	لجنــة	مشــتركة	ملدينــة	تعــز	–	بالــكاد	تقدمــت.

مــن	جهــة	أخــرى	فــإن	االتفــاق	نفســه	الــذي	أبرمــه	املبعــوث	الخــاص	بيــن	الطرفيــن	حرمــه	
ــن	 ــن	الطرفي ــدى	كل	م ــذ	بقــي	ل ــف	التنفي ــى	يف	حــال	توق ــًا،	فحت ــة	فعلي ــة	مهم ــن	ورق م
ــال	 ــا،	إن	رأس	امل ــي	وضعه ــر	الت ــق	املعايي ــرف	وف ــه	يتص ــه	بأن ــرر	مزاعم ــا	يب ــن	م املتحاربي
الدبلوماســي	الــذي	ضخــه	غريفيــث	ومجلــس	األمــن	والواليــات	املتحــدة	وبريطانيــا	ودول	أخــرى	
يف	اتفــاق	ســتوكهولم	ضمــن	بشــكل	أساســي	أنــه	يف	الوقــت	الحالــي	ىلع	األقــل،	مــا	مــن	

بديــل	معقــول	–	ولذلــك	فــإن	غريفيــث	أصبــح	ملزمــا	بصفقــة	تقيــده.

]1]  يشــر مصطلــح "متالزمــة ســتوكهولم"، الــذي أُطلــق عــى حالــة رهائــن يف العاصمــة الســويدية عــام 1973، إىل حالــة عقليــة يطــور فيهــا الرهائــن اعتمــاداً نفســياً 
.https://www.britannica.com/science/Stockholm-syndrome قسرياً عى خاطفيهم. أنظر
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جرافيك:	مركز	صنعاء	للدراسات	االستراتيجية

"املحطة	النهائية"	إلنقاذ	عملية	السالم:	وزارة	الخارجية	البريطانية

ــي	 ــة	البريطان ــر	الخارجي ــرع	وزي ــدة،	ش ــتوكهولم	بشــأن	الحدي ــاق	اس ــاذ	اتف ــة	إلنق يف	محاول
جيريمــي	هنــت	أول	مــارس	/	آذار	بجولــة	إقليميــة	اســتمرت	ثالثــة	أيــام،	بمــا	يف	ذلــك	زيــارة	
عــدن،	العاصمــة	املؤقتــة	للحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا.]2]	كانــت	زيــارة	هنــت	لليمــن	
أول	زيــارة	يقــوم	بهــا	وزيــر	خارجيــة	غربــي	منــذ	بــدء	التدخــل	العســكري	بقيــادة	الســعودية	
يف	مــارس	/	آذار	2015،	وأول	زيــارة	يقــوم	بهــا	وزيــر	خارجيــة	بريطانيــا	إلــى	اليمــن	منــذ	عــام	
ــد	اليمانــي،	وخــالل	جولتــه	اإلقليميــة،	 1996،	ويف	عــدن،	التقــى	هنــت	بنظيــره	اليمنــي	خال
التقــى	هنــت	بالرئيــس	اليمنــي	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	ووزيــر	الخارجيــة	الســعودي	إبراهيــم	
العســاف	يف	العاصمــة	الســعودية	الريــاض؛	واملتحــدث	باســم	الحوثييــن	محمــد	عبــد	الســالم	
ــر	الخارجيــة	اإلماراتــي	 والســلطان	قابــوس	بــن	ســعيد	يف	العاصمــة	العمانيــة	مســقط؛	ووزي

الشــيخ	عبــد	اهلل	بــن	زايــد	آل	نهيــان	يف	العاصمــة	اإلماراتيــة	أبــو	ظبــي.

ــان	 ــت	يف	بي ــال	هن ــاق	ســتوكهولم،	وق ــط	باتف ــود	املحي ــت	الجم كان	محــور	اجتماعــات	هن
ــدأت	يف	 ــي	ب ــالم	الت ــة	الس ــاذ	عملي ــرة	إلنق ــة	األخي ــن	اآلن	يف	املحط ــدن:	"نح ــن	ع ــه	م ل
ــان	 ــزم	الجانب ــم	يلت ــا	ل ــابيع"	م ــالل	أس ــوت	"خ ــد	تم ــة	ق ــن	أن	العملي ــذرًا	م ــتوكهولم"،	مح س

ــويد.]3] ــا	يف	الس ــدا	به ــي	تعه ــات	الت بااللتزام

 Press Release: Foreign Secretary visits Yemen to bolster support for UN peace process," The National Archives"   [[[
Government of UK, March 3, [019, https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-visits-yemen-to-bolster-

.support-for-un-peace-process. Accessed March 23, 2019

UK's Hunt says Yemen peace process 'could be dead within weeks',” Reuters News, March 3, [019, https://www.”   [3[
reuters.com/article/us-yemen-security-hunt/uks-hunt-says-yemen-peace-process-could-be-dead-within-weeks-
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املبعوث	الخاص	لألمم	املتحدة	يدفع	باتجاه	إعادة	انتشار	تدريجية

أفــادت	مصــادر	مركــز	صنعــاء	بوجــود	إحبــاط	متزايــد	يف	مجلــس	األمن	طوال	شــهر	مــارس	/	آذار	
بســبب	عــدم	إحــراز	أي	تقــدم	يف	تنفيــذ	اتفــاق	الســويد،	وقــد	طلبــت	بريطانيــا	–	حامــل	ملــف	
اليمــن	يف	مجلــس	األمــن	–	يف	13	مــارس	/	آذار	إجــراء	مشــاورات	مغلقــة	يف	مجلــس	األمــن	
الدولــي	مــع	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	إلــى	اليمــن	مارتــن	غريفيــث	ورئيــس	لجنــة	
تنســيق	إعــادة	االنتشــار	الجنــرال	مايــكل	لوليســغارد،	وذلــك	ملناقشــة	عــدم	حــدوث	تقــدم	يف	
ــال	 ــدة	ق ــة	جدي ــل	عملياتي ــس	األمــن	ىلع	تفاصي ــع	غريفيــث	مجل اتفــاق	ســتوكهولم،	وأطل
ــم	يتــم	اإلعــالن	عــن	هــذه	التفاصيــل	حتــى	اآلن،	 ــدة،	ول إنهــا	قــد	تكســر	الجمــود	يف	الحدي
لكــن	وفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء	فــإن	غريفيــث	اقتــرح	تعييــن	مراقبيــن	إضافييــن	مــن	األمــم	
ــل	املناقشــات	حــول	 ــن،	وتأجي ــدة	بعــد	انســحاب	قــوات	الحوثيي ــئ	الحدي املتحــدة	يف	موان

تكويــن	قــوات	األمــن	املحليــة	وخفــر	الســواحل	إلــى	املرحلــة	التاليــة	مــن	العمليــة.

ــئ	 ــدة	وموان ــة	الحدي ــن	مدين ــدًا	ع ــوات	بعي ــار	الق ــادة	انتش ــى	إع ــدة	إل ــاق	الحدي ــو	اتف يدع
ــة	 ــؤولية	حماي ــة	مس ــن	املحلي ــوات	األم ــي	ق ــى	توّل ــى،	وإل ــف	ورأس	عيس ــدة	والصلي الحدي
املنطقــة،	وكان	تشــكيل	هــذه	القــوى	قضيــة	مثيــرة	للجــدل	)ملزيــد	مــن	املعلومــات،	راجــع	
تقريــر	اليمــن:	فبرايــر	/	شــباط	2019(.]4]	كمــا	أشــار	غريفيــث	ضمنــًا	أنــه	إذا	اســتمرت	التحديــات	
ىلع	مــا	هــي	عليــه	فقــد	ينظــر	يف	خيــار	عقــد	جولة	جديــدة	مــن	مشــاورات	الســالم	األممية؛	
ــدت	يف	 ــد	ُعق ــات	ق ــذه	االتفاق ــون	ه ــرض	أن	تك ــن	املفت ــاق	ســتوكهولم	كان	م ــًا	التف ووفق
ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	لكــن	املبعــوث	الخــاص	صــرح	ســابقًا	بأنــه	ال	بــد	مــن	إحــراز	املزيــد	مــن	
التقــدم	يف	تنفيــذ	اتفــاق	ســتوكهولم	قبــل	عقــد	الجولــة	التاليــة	مــن	املحادثــات	)ملزيــد	مــن	
التفاصيــل،	انظــر	املبعــوث	الخــاص:	"نحــن	يف	حاجــة	إلــى	اإلبقــاء	ىلع	األمــل"(،]5]	كمــا	قــال	
غريفيــث	للــدول	الخمــس	الدائمــة	العضويــة	يف	مجلــس	األمــن،	إن	دعمهــم	املباشــر	ســيلعب	

دورًا	هامــًا	يف	تمكنــه	مــن	عقــد	جولــة	املحادثــات	الجديــدة.

ــة	 ــس	الدائم ــدول	الخم ــفراء	ال ــع	س ــاص	م ــوث	الخ ــى	املبع ــة،	التق ــاورات	املغلق ــل	املش قب
ــة،	والتــي	رحبــت	باقتــراح	غريفيــث	يف	بيــان	لهــا	يــوم	12	مــارس	/	آذار،]6]	وقــد	حثــت	 العضوي
الــدول	الخمــس	الطرفيــن	ىلع	"البــدء	يف	تنفيــذ	االقتــراح	بحســن	نيــة	ودون	مزيــد	مــن	التأخيــر	
ودون	ســعي	الســتغالل	عمليــات	إعــادة	االنتشــار	مــن	قبــل	الجانــب	اآلخــر"،]7]	ولكــن	بشــكل	عــام،	
اتســم	شــهر	مــارس	/	آذار	بتباطــؤ	النشــاط	الخــاص	باليمــن	يف	مجلــس	األمــن،	مقارنــة	باألشــهر	
األخيــرة،	وذكــرت	مصــادر	دبلوماســية	ملركــز	صنعــاء	أن	املبعــوث	الخــاص	أوصــى	بــأن	يحــد	أعضاء	
املجلــس	مــن	بياناتهــم	الصحفيــة	خــالل	مــارس	/	آذار	نظــرًا	للحساســية	املفرطــة	التــي	ُيبديهــا	
الطرفــان	املتحاربــان	حاليــًا	وميلهمــا	إلــى	تبــادل	اللــوم	ىلع	عــدم	تنفيــذ	أجــزاء	مــن	االتفاقيــة.

ويف	19	مــارس	/	آذار،	أعلــن	املبعــوث	الخــاص	أنــه	يف	أعقــاب	مشــاورات	مــع	األطــراف	املتحاربــة،	
ــة	 ــن	اتفاقي ــادة	االنتشــار	م ــن	إع ــى	م ــة	األول ــذ	املرحل ــاق	تنفي ــو	اتف ــر	نح ــدم	كبي ــق	تق "تحق
الحديــدة"،	ويف	بيــان	لــه	قــال	غريفيــث	إنــه	ســيتم	تقديــم	التفاصيــل	العملياتيــة	لــكال	الطرفيــن	

.idUSKCN1QK0FV. Accessed March 24, 2019

http:// ،[019 4]  "الدبلوماســية تغــرق يف ميـنـاء الحديــدة – تقريــر اليمــن – فربايــر / شــباط 019]"، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 13 مــارس / آذار[
sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7194، آخــر وـصـول 3] مــارس / آذار 019].

http://sanaacenter. ،اتفــاق ســتوكهولم يصطــدم بالواقــع اليمنــي – تقريــر اليمــن، ينايــر / كانــون الثــاين 019]”، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية"  [[[
org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7045، 15 فربايــر / شــباط 019]، آخــر وصــول 3] مــارس / آذار 019].

US Embassy in Yemen, "Statement from the Ambassadors of the P5 Countries to Yemen," March 12, 2019, https://   [[[
.ye.usembassy.gov/statement-from-the-ambassadors-of-the-p5-countries-to-yemen/. Accessed March 24, 2019

]7]  املرجع السابق.
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لتتــم	املصادقــة	عليهــا	قريبــًا.]8]	مــن	جهتهــا	ذكــرت	وكالــة	رويتــرز	أن	قــوات	الحوثييــن	وافقــت	
ــة	 ــن	خمس ــوات	الحوثيي ــحب	ق ــى	ستنس ــة	األول ــن،]9]	يف	املرحل ــحاب	ىلع	مرحلتي ىلع	االنس
كيلومتــرات	بعيــدًا	عــن	مينــاءي	الصليــف	ورأس	عيســى،	ثــم	ســتقوم	قــوات	الحوثييــن	وقــوات	
ــا	 ــح،	أم ــة	الصال ــو	7"	وحــي	مدين ــة	"كيل ــن	منطق ــرًا	واحــدًا	م ــًا	باالنســحاب	كيلومت ــف	مع التحال
املرحلــة	الثانيــة	فستشــهد	قيــام	الجانبيــن	بســحب	قواتهمــا	مســافة	18	كيلومتــرًا	بعيــدًا	عــن	
ــرز.	 ــب	رويت ــة،	بحس ــارج	املدين ــرًا	خ ــد	30	كيلومت ــة	ىلع	بع ــلحتهما	الثقيل ــل	أس ــدة	ونق الحدي

وحتــى	كتابــة	هــذا	التقريــر	لــم	يتــم	رصــد	حركــة	ملحوظــة	باتجــاه	تنفيــذ	خطــة	كهــذه.

الحكومة	اليمنية	والحوثيون	يتبادالن	نقدًا	الذعًا؛	الحديدة	تتجه	نحو	االنفجار

يف	نفــس	اليــوم	الــذي	أعلــن	فيــه	غريفيــث	عــن	"إحــراز	تقــدم	كبيــر"	يف	اتفاقيــة	الحديــدة،	
صــرح	رئيــس	اللجنــة	الثوريــة	العليــا	وعضــو		املجلــس	السياســي	األىلع	يف	جماعــة	الحوثــي	
محمــد	علــي	الحوثــي	لوكالــة	أسوشــيتيد	بــرس	بــأن	حركــة	الحوثييــن	لن	تتخلــى	عــن	الحديدة،	
ــي	إن	 ــال	الحوث ــاق،	وق ــير	االتف ــاءة	تفس ــًا	بإس ــا	دولي ــرف	به ــة	املعت ــة	اليمني ــًا	الحكوم متهم
الحركــة	وافقــت	ىلع	ســحب	قواتهــا	لكنهــا	ســتظل	تحتفــظ	بســيطرتها:]10]	"نحــن	متفقــون	
ىلع	إعــادة	االنتشــار	وفقــًا	لآلليــة	املقدمــة،	لكــن	االنســحاب	كمــا	يروجــون	لــه	أمــر	مســتحيل".

يف	19	مــارس	/	آذار	أيضــًا،	عقــد	نائــب	وزيــر	الخارجيــة	يف	حكومــة	الحوثييــن	حســين	العــزي	
مؤتمــرًا	صحفيــًا	حــول	اتفــاق	ســتوكهولم	ألقــى	خاللــه	باللــوم	ىلع	حكومــة	الرئيــس	عبــد	
ربــه	منصــور	هــادي	يف	التأخيــر	بتنفيــذ	االتفــاق،]11]	وقــال	العــزي	إن	حكومــة	هــادي	تســيء	

تفســير	مســألة	إعــادة	انتشــار	القــوات	يف	الحديــدة.

ويف	20	مــارس	/	آذار،	قــام	املتحــدث	باســم	الحكومــة	اليمنيــة	راجــح	بــادي	بالــرد	ىلع	
ــادي	 ــر	صحفــي	بعــدن،]12]	وصــف	ب ــي	يف	مؤتم ــزي	والحوث ــا	الع ــى	به ــي	أدل التصريحــات	الت
تعليقــات	املســؤولين	الحوثييــن	بأنــه	"تنصــل	مــن	اتفــاق	الحديــدة	وإعــالن	حــرب"،	مشــيرًا	إلــى	
أن	التطــورات	تســير	نحــو	"انفجــار	وشــيك"	يف	الحديــدة،	وأضــاف	بــادي	أن	الحكومــة	اليمنيــة	
املعتــرف	بهــا	دوليــًا	تعتقــد	أن	حركــة	الحوثييــن	املســلحة	قــد	تســعى	الســتئناف	الحــرب	يف	
غضــون	أيــام،	ولــدى	ســؤاله	عــن	اقتــراح	غريفيــث	الجديــد	بشــأن	إعــادة	انتشــار	القــوات	يف	
الحديــدة،	قــال	بــادي	إنــه	لــم	يتــم	تبليــغ	الحكومــة	اليمنيــة	بهــذا	االقتــراح،	كمــا	قــال	إنــه	بعــد	
بيــان	غريفيــث	بشــأن	القضيــة	اتصلــت	الحكومــة	اليمنيــة	بالجنــرال	لوليســغارد	للحصــول	ىلع	
مزيــد	مــن	التفاصيــل،	وردت	لجنــة	تنســيق	إعــادة	االنتشــار	بأنــه	ســيتم	اإلعــالن	عــن	الترتيبــات	

املقترحــة	خــالل	األيــام	املقبلــة.

 Statement by The Special Envoy of the Secretary General for Yemen, Martin Griffiths, on the Implementation of"   [[[
the Hudayda Agreement," UN Office of the Special Envoy for Yemen, March 19, 2019, https://osesgy.unmissions.org/
 statement-special-envoy-secretary-general-yemen-martin-griffiths-implementation-hudayda-agreement. Accessed

.March [3, [019

 Mohamed Ghobari, "Heavy weapons fire rocks Yemen's Hodeidah as U.N. pushes to clinch troop pullout," Reuters   [9[
News, https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security/heavy-weapons-fire-rocks-yemens-hodeidah-as-un-pushes-

.to-clinch-troop-pullout-idUKKCN1R6200. Accessed March 25, 2019

 Ahmed al-Haj, "AP Interview: Yemen’s rebels say they won’t give up port," The Associated Press, March 19, 2019,   [10[
.https://apnews.com/030f408b58bc4dec9cde4b11e8439873. Accessed March 24, 2019

https://www.  ،[019 آذار   / مــارس   1[ يوتيــوب  فيديــو  العــزي"،  حســن  الخارجيــة  وزيــر  لنائــب  الصحفــي  املؤتمــر  “وقائــع  الفضائيــة،  املـسـرة  قنــاة    [11[
.[019 نيســان   / أبريــل   1 وـصـول  آخــر   ،youtube.com/watch?v=CrGKlSVIbPo

]]1]  اليمــن أصــل العــرب، ناطــق الحكومــة اليمنيــة: الحوثيــون يتخّلــون رســميا عــن اتفــاق الســويد ولــم تصلنــا أيــة أفــكار جديــدة مــن غريفيــث، فيديــو يوتيــوب، 1] 
مارس / آذار https://www.youtube.com/watch?v=ywdOCQoblz0 ،[019، آخر وصول 1 أبريل / نيسان 019].
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انتهاكات	وقف	إطالق	النار،	وأعنف	اقتتال	تشهده	الحديدة

شــهدت	الحديــدة	ىلع	مــدار	الشــهر	جــوالت	متكــررة	مــن	االشــتباكات	املســلحة،	ىلع	الرغــم	
ــار	يف	3	مــارس	 ــك	إطــالق	ن مــن	عــدم	حــدوث	تغيــرات	ىلع	الخطــوط	األماميــة،	وشــمل	ذل
ــرق	 ــارع	الخمســين	يف	ش ــو	وش ــي	7	يولي ــة،	وح ــة	لســوق	الحلق /	آذار	يف	املناطــق	األمامي
املدينــة،]13]	كمــا	تــم	اإلبــالغ	عــن	انــدالع	أعمــال	قتاليــة	يف	أجــزاء	أخــرى	مــن	املحافظــة،	يف	
ــًا	يف	 ــت	اليونيســف	إن	هجوم ــة،	وقال ــوب	املدين ــس	جن ــا	وحي ــات	الدريهمــي	والتحيت مديري
التحيتــا	أســفر	عــن	مقتــل	خمســة	أطفــال	بينمــا	كانــوا	"يلعبــون	يف	املنــزل"	يف	29	فبرايــر	

/	شــباط.]14]

ــدة،	وشــملت	هــذه	 ــة	الحدي ــرة	أخــرى	يف	مدين ــارس	/	آذار،	تصاعــدت	االشــتباكات	م يف	9	م
املــرة	إطــالق	نيــران	املدفعيــة	الثقيلــة	وفقــًا	لتقاريــر	محليــة،]15]	واندلــع	حريــق	يف	مجمــع	
إخــوان	ثابــت	الصناعــي	شــرق	املدينــة	وســط	أعمــال	قتــال،	ممــا	أدى	إلــى	إتــالف	أحــد	مصانــع	
ــف	 ــن	أعن ــًا	م ــة	بعض ــهدت	املدين ــارس	/	آذار	ش ــة	24	م ــة،	ويف	ليل ــواد	الغذائي ــف	امل تغلي
املعــارك	منــذ	بدايــة	وقــف	إطــالق	النــار،	حيــث	أبلــغ	الســكان	املحليــون	عــن	حــوادث	تبــادل	
ــة،]16]	وتركــز	القتــال	يف	حــي	7	يوليــو	شــرقي	املدينــة	وىلع	 إطــالق	نيــران	األســلحة	الثقيل

مشــارفها	الجنوبيــة.

تطورات	أخرى	متعلقة	بالحديدة	يف	سطور:

4 مــارس / آذار: أرســلت	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــًا	واإلمــارات	والســعودية	 •
ــوات	 ــاكات	ق ــن	انته ــم	ع ــه	مزاع ــت	في ــي	رفض ــن	الدول ــس	األم ــى	مجل ــًا	إل خطاب
ــه	 ــًا	ارتكب ــار،	وســرد	مرفــق	الخطــاب	1,751	انتهــاكًا	مزعوم ــف	لوقــف	إطــالق	الن التحال
الحوثيــون	منــذ	بــدء	وقــف	إطــالق	النــار	يف	الحديــدة	يف	18	ديســمبر	/	كانــون	األول	
2018،	والــذي	قــال	أعضــاء	التحالــف	إنــه	قتــل	125	جنديــا	مــن	قــوات	التحالــف	وأصــاب	
780	آخريــن،	وألقــى	أعضــاء	التحالــف	باللــوم	ىلع	الحوثييــن	بعــد	"أشــهر	مــن	تكتيــكات	
املماطلــة"	بشــأن	تنفيــذ	اتفــاق	ســتوكهولم،	داعيــن	إلــى	نشــر	املزيــد	مــن	مراقبــي	

األمــم	املتحــدة	يف	محافظــة	الحديــدة.

20 مــارس / آذار:	كتــب	وزيــر	الخارجيــة	يف	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليًا	خالد	 •
اليمانــي	إلــى	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	أنطونيــو	غوتيريــس	يشــتكي	مــن	اجتمــاع	
يف	16	مــارس	/	آذار	بيــن	ممثليــن	حوثييــن	وموظفــي	آليــة	األمــم	املتحــدة	للتحقــق	
ــاص	 ــوث	الخ ــب	املبع ــي	مكت ــم	اليمان ــاص،	واته ــوث	الخ ــب	املبع ــش	ومكت والتفتي

Hodeidah witnessed the fiercest clashes between government forces and Houthis for months, Al-Mashhad Al-”  [13[
Yemeni, March 3, 2019,https://www.almashhad-alyemeni.com/128078. Accessed April 1, 2019

 Violent deaths of five children in Hudaydah a harsh reminder that war rages on after Yemen pledging conference,“”  [14[
UNICEF, March 2, 2019,https://www.unicef.org/press-releases/violent-deaths-five-children-hudaydah-harsh-reminder-

.war-rages-after-yemen-pledging. Accessed April 1, 2019

https://almasdaronline. ،[019 1]  معــارك عنيفــة ـشـرقي الحديــدة تســفر عــن قتــى حوثيــن وحريــق التهــم مصنعــاً، املصــدر أوناليــن، 9 مــارس / آذار[[
com/articles/1[[117. آخــر وـصـول 1 أبريــل / نيســان 019].

 Mohamed Ghobari, ”Heavy weapons fire rocks Yemen’s Hodeidah as U.N. pushes to clinch troop pullout,“ Reuters,   [1[[
March 25, 2019, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/heavy-weapons-fire-rocks-yemens-hodeidah-as-

.u-n-pushes-to-clinch-troop-pullout-idUSKCN1R614F. Accessed April 1, 2019
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ــة	التحقــق	والتفتيــش	 ــه	مــن	خــالل	مناقشــة	آليــة	نقــل	عمــل	آلي بتجــاوز	صالحيات
مــن	جيبوتــي	إلــى	مينــاء	الحديــدة	مــع	ممثلــي	الحوثــي،	فــال	ينبغــي	إجــراء	مزيــد	
مــن	املناقشــات	حــول	هــذه	الخطــوة،]17]	والتــي	ســبق	االتفــاق	عليهــا	خــالل	محادثــات	
الســالم	يف	الســويد	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول،	إال	بعــد	إعــادة	انتشــار	القــوات	يف	
ــة	 ــارك	الحكوم ــد	أن	تش ــه	ال	ب ــاف	أن ــذي	أض ــي،	وال ــول	اليمان ــد	ق ــدة	ىلع	ح الحدي

ــذه	النقاشــات. ــة	يف	ه اليمني

.Mareb Press, March 21, 2019, https://marebpress.net/news_details.php?sid=148983. Accessed March 24, 2019  [17[
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التطورات في اليمن

التطورات	العسكرية	واألمنية

اشتباكات	مسلحة	بين	القوات	املناهضة	الحوثيين	يف	مدينة	تعز

اندلعــت	اشــتباكات	يف	مدينــة	تعــز	بيــن	القــوات	املناهضــة	للحوثييــن	بعــد	وقــت	قصيــر	مــن	
وصــول	املحافــظ	الجديــد،	نبيــل	شمســان،	يف	مــارس	/	آذار،	ومنــذ	بدايــة	النــزاع،	جــرت	موجات	
منتظمــة	مــن	العنــف	بيــن	الجماعــات	املســلحة	املتنافســة	يف	تعــز	–	ثالــث	أكبــر	مدينــة	يف	
اليمــن	–	والتــي	يجــري	فيهــا	تقاســم	الســلطة	واألمــن	يف	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	بيــن	

مختلــف	الجهــات	املحليــة	الفاعلــة.

وكان	شمســان	قــد	وصــل	إلــى	املحافظــة	الجنوبيــة	الغربيــة	يف	17	مــارس	/	آذار،	فيمــا	اندلــع	
ــواء	22  القتــال	يف	اليــوم	التالــي	بعــد	مقتــل	املقــدم	عبــد	اهلل	مقبــل،	وهــو	ضابــط	يف	الل
ميــكا	–	الوحــدة	العســكرية	التــي	يســيطر	عليهــا	حــزب	اإلصــالح	اإلســالمي،]18]	تــم	ربــط	الجنــاة	
ــروف	 ــارع،	املع ــده	ف ــادل	عب ــًا	ع ــة	إماراتي ــلفية	املدعوم ــيا	الس ــم	امليليش ــن	بزعي املزعومي
أكثــر	باســم	أبــو	العبــاس.	فمنــذ	مســاعدتها	ىلع	منــع	اســتيالء	الحوثييــن	بشــكل	كامــل	ىلع	
ــع	 ــاس	تتنافــس	م ــو	العب ــب	أب ــن	الحــرب،	أخــذت	كتائ ــى	م ــز	خــالل	األشــهر	األول ــة	تع مدين
القــوات	املواليــة	لحــزب	اإلصــالح	ىلع	النفــوذ	داخــل	املدينــة،	يف	أغســطس	/	آب	2018،	بعــد	
ــدًا	 ــادل	للقــوات	بعي اشــتباكات	عنيفــة	بينهمــا،	وافقــت	الجماعتــان	ىلع	إعــادة	انتشــار	متب
عــن	املدينــة،	ومــع	ذلــك،	بحلــول	نهايــة	الشــهر،	كانــت	معظــم	قــوات	أبــو	العبــاس	قــد	غيــرت	
موقعهــا	–	رغــم	احتفــاظ	املجموعــة	بقــوات	أمــن	حــول	مقراتهــا	–	بينمــا	اســتبقت	القــوات	

التابعــة	لإلصــالح	ســيطرة	أكبــر	داخــل	تعــز.]19]

ــة،	 ــلحين	يف	املدين ــد	املس ــة	ض ــن	حمل ــان	ع ــن	شمس ــارس	/	آذار،	أعل ــات	م ــب	مصادم عق
مطالبــًا	بتســليم	املســؤولين	عــن	مقتــل	املقــدم	مقبــل	إلــى	الشــرطة	املحليــة،]20]	كمــا	دعــا	
إلــى	انســحاب	هــذه	املجموعــات	املســلحة	مــن	املدينــة	وإزالة	نقــاط	التفتيــش	غير	الرســمية،	
إال	أنهــا	حدثــت	اشــتباكات	مســلحة	أخــرى	بعــد	ذلــك،	بمــا	يف	ذلــك	يف	املناطــق	الســكنية،	
ويف	بيــان	لهــا	قالــت	جماعــة	أبــو	العبــاس	إنهــا	لعبــت	دورًا	"اجتماعيــًا	ومدنيــًا"	حيويــًا	يف	
تعــز	وأنهــا	تشــجب	"غيــاب	القبــول	الرســمي"	ىلع	الرغــم	مــن	دورهــا	يف	الخطــوط	األماميــة	
للمعركــة	ضــد	الحوثييــن،]21]	ويف	23	مــارس	/	آذار،	وافقــت	جماعــة	أبــو	العباس	ىلع	االنســحاب	
مــن	قاعدتهــا	الرئيســية	يف	املدينــة	–	مجمــع	حائــل	–	والســماح	للشــرطة	املحليــة	بالســيطرة	

Clashes in Taiz following the killing of an officer of the government forces by gunmen close to Abu Al-Abbas,“ Al-”  [1[[
.Masdar Online, March 18, 2019,https://almasdaronline.com/articles/165497. Accessed March 25, 2019

Islah’s Political and Military Ascent in Taiz“, Sana’a Center for Strategic Studies, November 12, 2018,http://sanaacenter.”  [19[
.org/publications/the-yemen-review/6634. Accessed April 5, 2019

 The security campaign is continuing,.. Taiz police arrest security wanted and others killed in clashes,“ Al-Masdar”  [[0[
.Online, March 21, 2019,https://almasdaronline.com/articles/165630. Accessed March 25, 2019

Eastern Front for Popular Resistance "Taiz" – Abu Abbas Front, Facebook Post, March 22, 2019, 11:00pm,https://www.  [[1[
.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2068393649940100&id=808611169251694. Accessed March 25, 2019
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ىلع	األمــن،]22]	وبعــد	أيــام،	أصــدر	اإلصــالح	بيانــًا	قــال	فيــه	إنــه	ليــس	لديــه	ميليشــيات	تعمــل	
خــارج	هيــاكل	أمــن	الدولــة	وأن	الحــزب	ضحيــة	حملــة	تشــويه	منظمــة،	ويف	تجمــع	نظمــه	
حــزب	اإلصــالح	يف	30	مــارس	/	آذار	بمناســبة	بــدء	القتــال	يف	تعــز	قبــل	أربــع	ســنوات،	حمــل	
املشــاركون	الفتــات	تظهــر	صــورًا	للقــادة	الســعوديين	واإلماراتييــن	والفتــات	تحمــل	شــعارات	

داعمــة	للــدول	األعضــاء	يف	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية.]23]

ــن	يف	أجــزاء	مختلفــة	مــن	 ــات	يف	صفــوف	املدنيي ــوع	إصاب ــاء	عــن	وق ــد	وردت	أنب هــذا	وق
املدينــة،	ىلع	الرغــم	مــن	عــدم	ورود	أي	حصيلــة	إجماليــة	للقتلــى،]24]	وقالــت	منظمــة	أطبــاء	
ــم	يكــن	 ــال	وتلقــت	قتيليــن	اثنيــن،	ولكــن	ل ــال	حــدود	إنهــا	عالجــت	49	جريحــًا	بعــد	االقتت ب
واضحــًا	هويــة	هذيــن	القتيليــن	ومــا	إذا	كانــا	مــن	املقاتليــن	أم	املدنييــن،]25]	كمــا	وجدت	دراســة	
للمجلــس	النرويجــي	لالجئيــن	أن	معــدل	اإلصابــات	يف	صفــوف	املدنييــن	بتعــز	تضاعــف	منــذ	

ديســمبر	/	كانــون	األول	2018.

جرافيك	وإعداد:	مركز	صنعاء	للدراسات	اإلستراتيجية

 Taiz.. Official Committee receives the headquarters of "Abu Abbas" gunmen and agreement on a mechanism for”   [[[[
 deployment of the police,“ Al-Masdar Online, March 24, 2019,https://almasdaronline.com/articles/165710Accessed

.March [[, [019

 Thousands participate in a rally called for by the Islah party in Taiz demanded the liberation of the city completely,“”  [[3[
.Al-Masdar Online, March 30, 2019.https://almasdaronline.com/articles/165978. Accessed April 2, 2019

 Taiz.. Security campaign stops firing after it progresses in areas where militants are stationed and waiting for wanted”  [24[
.extradition,“ Al-Masdar Online, March 23, 2019,https://almasdaronline.com/articles/165663. Accessed March 25, 2019

 People unable to access lifesaving care amid heavy fighting in Taiz city,“ Médecins Sans Frontières, March 24,”   [[[[
 2019,https://www.msf.org/yemen-forty-nine-wounded-and-two-dead-after-four-days-heavy-fighting-taiz-city.

.Accessed March 27, 2019
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الحوثيون	ُيخمدون	انتفاضة	قبلية	يف	حجة

بعــد	أســابيع	مــن	االشــتباكات	العنيفــة	يف	مديريــة	كشــر	بمحافظــة	حجــة،	تمكنــت	قــوات	
الحوثييــن	مــن	هزيمــة	رجــال	القبائــل	املحلييــن	والســيطرة	ىلع	املنطقــة	يف	مــارس	/	آذار،	
ويف	حيــن	حافظــت	قبيلــة	حجــور	املحليــة	ىلع	حيادهــا	طــوال	النــزاع	الحالــي،	إال	أن	حــدة	
التوتــرات	مــع	قــوات	الحوثييــن	تصاعــدت	يف	أواخــر	ينايــر	يف	مديريــة	كشــر	الجبليــة،	والتــي	
ــوات	 ــدي،	وردت	ق ــة	مي ــة	حــرض	وجبه ــي	نحــو	مدين ــداد	الحوث ــا	طــرق	إم ــن	خالله ــر	م تم
ــايف	يف	 ــي	إض ــرد	قبل ــع	أي	تم ــة	لقم ــًا	يف	محاول ــزم،	غالب ــة	بح ــن	ىلع	االنتفاض الحوثيي
مناطــق	أخــرى	خاضعــة	لســيطرتها،	وقــد	قــام	التحالــف	بعمليــات	إســقاط	جــوي	لإلمــدادات	
العســكرية	والغذائيــة	والطبيــة	منــذ	انــدالع	األعمــال	القتاليــة؛	فيمــا	أفــاد	املراقبــون	أن	هــذا	
الدعــم	لــم	يكــن	كافيــًا	وأن	التحالــف	فقــد	فرصــة	تقــدم	ىلع	خطــوط	إمــداد	الحوثييــن	بيــن	

صنعــاء	وصعــدة.]26]

ثمــة	حصــار	محكــم	ىلع	املنطقــة	وحــاالت	نــزوح	متزايــدة،	وقــد	ســجل	املجلــس	النرويجــي	
ــة	نازحــة	حديثــًا	مــن	مديريــة	كشــر،]27]	وىلع	مســتوى	املحافظــات،	زاد	 لالجئيــن	3,700	عائل
ــهر	 ــالل	األش ــخص،	خ ــى	420,000	ش ــن	203,000	إل ــف،	م ــن	الضع ــر	م ــي	بأكث ــزوح	الداخل الن
الســتة	املاضيــة،	ولقــي	مــا	ال	يقــل	عــن	22	مدنيــًا		مصرعهــم	يف	الغــارات	الجويــة	يومــي	-10
11	مــارس	/	آذار،	ممــا	دفــع	االمــم	املتحــدة	إلصــدار	بيــان	حــول	التطــورات	يف	محافظــة	حجــة،	

والتــي	كانــت	حتــى	تلــك	اللحظــة	ال	تحظــى	بــأي	اهتمــام	ىلع	الصعيــد	الدولــي.]28]]]29]

بحلــول	منتصــف	مــارس	/	آذار،	خفــت	حــدة	القتــال	إلــى	حــد	كبيــر	يف	أعقــاب	مقتــل	الزعيــم	
القبلــي	أبــو	مســلم	الزعكــري	واستســالم	شــخصيات	بــارزة	أخــرى،]30]]]31]	تال	ذلــك	حملــة	اعتقاالت	
جماعيــة	واســتئناف	قــوات	الحوثييــن	تركيزهــا	ىلع	جبهــة	ميــدي	وعملياتهــا	القتاليــة	حــول	

حرض.

تصاعد	الحرب	بين	تنظيمي	القاعدة	وداعش

يف	24	مــارس	/	آذار،	تكثفــت	االشــتباكات	الجاريــة	بيــن	تنظيمــي	القاعــدة	يف	جزيــرة	العــرب	
ومــا	يســمى	الدولــة	اإلســالمية	)داعــش(،	وتمكــن	انتحــاري	مــن	داعــش	مــن	تفجير	نفســه	داخل	
منــزل	أحــد	قــادة	القاعــدة	يف	محافظــة	البيضــاء،	ممــا	أدى	ملصــرع	أبــو	وايف	الصريمــي	مــع	
عــدة	أشــخاص	آخريــن،	وقــد	رد	تنظيــم	القاعــدة	باالســتيالء	ىلع	العديــد	مــن	مواقــع	داعــش	

القريبــة،	ممــا	اســتتبع	عــددًا	مــن	االشــتباكات	يف	أنحــاء	مختلفــة	مــن	محافظــة	البيضــاء.

 A Grim Anniversary: Yemen After Four Years of the Saudi-led Military Intervention,“ Sana’a Center for Strategic”   [[[[
.Studies, March 26, 2019,http://sanaacenter.org/publications/analysis/7239. Accessed April 2, 2019

Update on situation in Hajjah and Hodeidah,“ Norwegian Refugee Council, March 13, 2019,https://www.nrc.no/”   [[7[
.news/2019/march/on-the-record-update-on-situation-in-hajjah-and-hodeidah-yemen/. Accessed April 2, 2019

Twenty-two civilians killed, including children, in north Yemen: U.N.“ Reuters, March 11, 2019,https://www.reuters.”  [[[[
 com/article/us-yemen-security/twenty-two-civilians-killed-including-children-in-north-yemen-un-idUSKBN1QS[7W.

.Accessed April 2, 2019

 Dozens killed and injured by new attacks in western Yemen, UN coordinator condemns ‘outrageous’ toll,“ UN News,”  [[9[
.March 11, 2019,https://news.un.org/en/story/2019/03/1034491. Accessed April 2, 2019

]30]  "الرئيس ونائبه يعزيان يف استشهاد قائد مقاومة #حجور"، عدن لنج، 11 مارس / آذار https://adnlng.info/news/11331[ ،[019/، آخر وصول 
] أبريل / نيسان 019].

 Al-Houthi campaign in Hajur continues.. Kidnapping, storming houses, looting cars,“ Al-Masdar Online, March 20,”  [31[
.2019.https://almasdaronline.info/articles/165565, Accessed April 2, 2019
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لكــن	يف	إطــار	جهودهــا	لتنفيــذ	مــا	وصفتــه	بـ"الحــرب	االقتصاديــة"،	ربمــا	تكــون	داعــش	قــد	
ــه	الهجــوم	 ــع	في ــذي	وق ــن	املــكان	ال ــرب	م ــة	البيضــاء	بالق ــا،	ففــي	منطق تجــاوزت	حدوده
االنتحــاري،	تــم	تدميــر	بئــر	بجانــب	مضخــة	ميــاه	زراعيــة	أيضــًا،	هــذا	الضــرر	الــذي	لحــق	بالبنيــة	
التحتيــة	التــي	يعتمــد	عليهــا	الســكان	املحليــون	ســمح	لتنظيــم	القاعــدة	يف	غضــون	عــدة	
أيــام	بالتعــاون	مــع	قبائــل	املنطقــة	بمطــاردة	فلــول	داعــش،	بــل	إنــه	وضــع	مكافــأة	قدرهــا	
ــاء.	 ــش	يف	البيض ــي	داع ــد	قيادي ــدي،	أح ــد	املرف ــل	رأس	خال ــي	مقاب ــال	يمن ــن	ري 5	ماليي
)يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2017	فرضــت	الواليــات	املتحــدة	عقوبــات	ىلع	املرفــدي	بســبب	

العمليــات	التــي	نفذهــا	باســم	تنظيــم	داعــش	يف	اليمــن(.

كان	الجيــش	األمريكــي	نشــطًا	أيضــًا	يف	البيضــاء،	حيــث	نفــذ	ســت	غــارات	جويــة	يف	مــارس	
ــات	املتحــدة	يف	اليمــن	 ــى	املعتــرف	بهــا	مــن	قبــل	الوالي ــات	األول /	آذار،	وكانــت	هــذه	الضرب
منــذ	ينايــر	/	كانــون	الثانــي،	عندمــا	نفــذت	هجوميــن:	أحدهمــا	يف	مــأرب	أدى	ملقتــل	جمــال	
البــدوي،	وآخــر	يف	البيضــاء،	ولــم	تكشــف	الواليــات	املتحــدة	عــن	عــدد	الخســائر	التــي	تعتقــد	

أنهــا	وقعــت	خــالل	الغــارات	الســت.

يف	محافظــة	أبيــن،	تمكنــت	قــوات	الحــزام	األمنــي،	املدربــة	واملدعومــة	إماراتيــًا،	مــن	القبــض	
ــذي	يعتقــد	 ــادر	املــوت،	وال ــد	الق ــم	القاعــدة	يدعــى	عب ــع	لتنظي ــر	متفجــرات	يتب ىلع	خبي
أنــه	املســؤول	عــن	سلســلة	اغتيــاالت	ســابقة،	وبعــد	أســبوع	مــن	إلقــاء	القبــض	عليــه	يف	1 
أبريــل	/	نيســان،	ورد	خبــر	العثــور	ىلع	جثــة	عبــد	القــادر	املــوت	ىلع	جانــب	إحــدى	الطرقــات	

بالقــرب	مــن	مــكان	القبــض	عليــه.

تطورات	عسكرية	وأمنية	أخرى	يف	سطور:

1 مــارس / آذار: ُقتــل	مدنــي	وأصيــب	آخــرون	بعــد	تبــادل	مســلحين	حوثييــن	إطــالق	 •
النــار	ىلع	مســجد	يف	مديريــة	مذيخــرة	بمحافظــة	إب،	وقالــت	وســائل	اإلعــالم	
املحليــة	إن	القتــال	كان	نتيجــة	نــزاع	ىلع	ملكيــة	مزرعــة	قــات،	وأنــه	جــاء	بعــد	أيــام	

ــي	آخــر	يف	شــمال	إب.]32] ــال	حوث مــن	اقتت

12 مــارس / آذار:	وردت	أنبــاء	عــن	حــدوث	انفجــار	يف	منطقــة	الضالــع	خــالل	اشــتباكات	 •
ــة	 ــي			املدعوم ــزام	األمن ــوات	الح ــة	وق ــة	اليمني ــة	للحكوم ــن	التابع ــوات	األم ــن	ق بي
إماراتيــًا،	كمــا	وردت	أنبــاء	عــن	وقــوع	إصابــات	يف	كال	الجانبيــن،	فيمــا	أغلــق	الســكان	

املحليــون	الطرقــات	يف	اليــوم	التالــي	متظاهريــن	ضــد	االقتتــال.

ــار	يف	 • ــالق	الن ــبوانية	إط ــة	الش ــوات	النخب ــن	ق ــدات	م ــت	وح ــارس / آذار:	تبادل 13 م
ــر	 ــاع	أوام ــة	اتب ــادي	يف	النخب ــض	قي ــا	رف ــبوة،	عندم ــة	ش ــاب	بمحافظ ــة	نص مديري
ــة"،	 ــى	"نزاعــات	وانتمــاءات	قبلي أحــد	رؤســائه،]33]	وقــد	أرجــع	مراقبــون	املصادمــات	إل
كمــا	ذكــرت	وســائل	اإلعــالم	املحليــة	أن	هــذه	هــي	املــرة	األولــى	التــي	تحــدث	فيهــا	
اشــتباكات	بيــن	وحــدات	قــوات	أمــن	مدعومــة	إماراتيــًا،	والتــي	تقــود	حملــة	مكافحــة	
اإلرهــاب	ضــد	تنظيــم	القاعــدة	وأصبحــت	منــذ	ذلــك	الحيــن	الفاعــل	األمنــي			الرئيســي	

ــة	بالنفــط. ــة	الغني يف	املحافظــة	الجنوبي

 Six dead and wounded in clashes between Houthis in a mosque in Ibb province,“ Al-Masdar Online, March 2,”  [3[[
.2019,https://almasdaronline.com/articles/164869. Accessed March 24, 2019

]33]  اشــتباكات مســلحة بــن فصائــل قــوات "النخبــة" الشــبوانية، عــدن بوســت، 13 مــارس / آذار http://aden-post.com/news/[3079 ،[019/، آخــر 
وـصـول ]1 مــارس / آذار 019].
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14 مــارس / آذار: ُقتــل	أو	ُجــرح	مــا	ال	يقــل	عــن	30	جنديــًا	مــن	حلفــاء	الحكومــة	اليمنيــة	 •
بغــارات	جويــة	شــنتها	قــوات	التحالــف	يف	منطقــة	الربعــة	الجبليــة	يف	مديريــة	بــرط	

العنــان	بمحافظة	الجــوف.]34]

ــا	 • ــن	ســعوديين	بوســاطة	بعــد	اعتقالهم ــم	إطــالق	ســراح	جنديي ــارس / آذار:	ت 25 م
مــن	قبــل	رجــال	قبيلــة	بنــي	نــوف	يف	محافظــة	الجــوف	أثنــاء	ســفرهم	مــن	منطقــة	
اليتمــة	إلــى	مدينــة	الحــزم	عاصمــة	املحافظــة،]35]	ولــم	تــرد	أي	معلومــات	عــن	وضــع	
الجنــود	اليمنييــن	الســتة	الذيــن	كان	قــد	تــم	احتجازهــم	أيضــًا،	ونقــل	"املصــدر	أونالين"	
عــن	مصــادر	قبليــة	أن	رجــال	القبليــة	كانــوا	يســعون	لإلفــراج	عــن	اثنيــن	مــن	أبنائهــا	
جــرى	اعتقالهمــا	يف	محافظــة	املهــرة	منــذ	أكثــر	مــن	عــام	أثنــاء	ســفرهما	إلــى	منفــذ	

شــحن	الحــدودي	لدخــول	عمــان.]36]

ــد	 • ــقطرى	بع ــار	س ــول	مط ــار	ح ــعودية	باالنتش ــوات	الس ــت	الق ــارس / آذار:	قام 27 م
وفــاة	الضابــط	الســعودي	عبــد	اللطيــف	القحطانــي،]37]	ومــا	يــزال	ســبب	وفــاة	الضابــط	
ــى	 ــت	إل ــد	وصل ــعودية	ق ــوات	الس ــت	الق ــر،	وكان ــذا	التقري ــة	ه ــى	كتاب ــواًل	حت مجه
ســقطرى	يف	مايــو	/	أيــار	2018	لنــزع	فتيــل	التوتــرات	املتصاعــدة	حــول	وجــود	القــوات	
اإلماراتيــة	يف	األرخبيــل،	ليصبــح	وضــع	ســقطرى	منــذ	ذلــك	الحيــن	مصــدر	توتــر	داخــل	
التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية،]38]	وقــد	اتهــم	بعــض	الســكان	الســلطات	اإلماراتيــة	
بمحاولــة	االســتيالء	ىلع	الجزيــرة	املحميــة	الطبيعيــة	املصنفــة	مــن	قبــل	اليونســكو،	
وهــو	الزعــم	الــذي	تنفيــه	أبــو	ظبــي،	وقــد	دشــن	تواجــد	اإلمــارات	رســميًا	يف	ســقطرى	

عبــر	مشــاريع	إعــادة	اإلعمــار	بعــد	إعصاريــن	مدمريــن	يف	عــام	2015.

التطورات	السياسية

متظاهرو	عدن	يستهدفون	قوات	األمن	املدعومة	إماراتيًا

يف	األســبوع	األول	مــن	مــارس	/	آذار،	جــرت	مظاهــرات	يف	عــدن	عقــب	مقتــل	شــاهد	أساســي	
يف	قضيــة	اغتصــاب	أطفــال	شــارك	فيهــا	أفــراد	مــن	قــوات	الحــزام	األمنــي			املدعومــة	إماراتيــًا،	
ــارس	/	آذار،	 ــال	يف	عــدن	يف	2	م ــة	املع ــه	يف	مديري ــن	منزل ــع	م ــت	دنب ــد	اخُتطــف	رأف وق

 Military source: About 30 government soldiers killed and wounded by coalition raid in Al-Jawf,“ Al-Masdar Online,”  [34[
.March 14, 2019,https://almasdaronline.com/articles/164869. Accessed March 18, 2019

Release of Two Saudi soldiers kidnapped about two weeks ago in al-Jawf,“ Al-Masdar Online, March 25, 2019,https://”  [3[[
.almasdaronline.com/articles/165748. Accessed April 2, 2019

 Tensions between government forces and tribal gunmen in al-Jawf after the abduction of two Saudi and six Yemeni”  [3[[
soldiers,“ Al-Masdar Online, March 14, 2019,https://www.almasdaronline.com/article/tensions-between-government-
.forces-and-tribal-gunmen-in-al-jawf-after-the-abduction-of-two-saudi-and-six-yemeni-soldiers. Accessed April 2, 2019

 Socotra.. Saudi forces deployment after mysterious death of senior officer at Governorate airport,“ Al-Masdar Online,”  [37[
.March 30, 2019.https://almasdaronline.com/articles/165976. Accessed April 2, 2019

 Eleonora Ardemagni, ”Vying for Paradise? What Socotra Means for the UAE and Saudi Arabia,“ Middle East Centre   [3[[
Blog, London School of Economics, June 11, 2018,https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/11/vying-for-paradise-what-

.socotra-means-for-the-uae-and-saudi-arabia/. Accessed April 2, 2019
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ــد	 ــع	ض ــهد	دنب ــد	ش ــفى،]39]	وق ــد	يف	املستش ــا	بع ــى	فيم ــاص	ويتوف ــه	الرص ــق	علي لُيطل
ثالثــة	مــن	مقاتلــي	الحــزام	األمنــي،	يف	محاكمــة	نتــج	عنهــا	إدانــة	رجليــن	والحكــم	عليهمــا	
بالســجن،	وقالــت	وزارة	الداخليــة	اليمنيــة	إنهــا	ســتكلف	لجنــة	خاصــة	بالتحقيــق	يف	مقتــل	

دنبــع.

يف	18	مــارس	/	آذار،	أفــادت	وســائل	اإلعــالم	املحليــة	أن	املتظاهريــن		أغلقــوا	الشــارع	الرئيســي	
يف	مديريــة	البريقــة	بعــدن	بعــد	وفــاة	بائــع	أســماك	يف	الســجن،]40]	وقــال	املتظاهــرون	أن	
ماجــد	الدوابيــا،	املحتجــز	منــذ	عــدة	أشــهر،	كان	قــد	"تعــرض	للتعذيــب	حتــى	املــوت"	وتــم	
ــر	 ــة	بحكــم	األم ــًا	بســيطرة	أمني ــع	القــوات	املدعومــة	إماراتي ــم	أســرته،	وتتمت ــه	دون	عل دفن
الواقــع	ىلع	عــدن،	وتواجــه	أبــو	ظبــي	اتهامــات	بانتهــاك	حقــوق	اإلنســان	يف	الســجون	التــي	
ــب،	 ــال	التعســفي	والتعذي ــاوى	االعتق ــك	دع ــا	يف	ذل ــة،	بم ــا	يف	املحافظــات	الجنوبي تديره
ويف	23	مــارس	/	آذار،	قتلــت	قــوات	األمــن	بالرصــاص	ثالثــة	مدنييــن	وأصابــت	آخريــن	بجــروح	
يف	البريقــة	أثنــاء	محاولتهــا	إعــادة	فتــح	طريــق	كان	قــد	أغلقــه	املتظاهــرون	احتجاجــًا	ىلع	
ــة	إنســانية	 ــى	"كارث ــؤدي	إل ــد	ت ــات	ق ــة	إن	املصادم ــن،]41]	وتقــول	مصــادر	محلي اعتقــال	رجلي

هائلــة"	بالنظــر	إلــى	قربهــا	مــن	مصفــاة	عــدن	النفطيــة.

رجال	قبائل	يشتبكون	مع	القوات	السعودية	يف	املهرة

اندلعــت	اشــتباكات	حــول	منفــذ	شــحن	الحــدودي	مــع	ســلطنة	عمــان	يف	محافظــة	املهــرة	
شــرقي	اليمــن	بعــد	قيــام	رجــال	قبائــل	محلييــن	بمنــع	ناقــالت	شــحن	ســعودية	مــن	دخــول	
ــا	 ــن،	ولكنه ــن	الطرفي ــط	بي ــة	للتوس ــى	املحافظ ــية	إل ــة	رئاس ــدت	لجن ــد	أوف ــالد،]42]	وق الب
ــن،]43]]]44]  ــدر	أونالي ــع	املص ــا	ملوق ــاق،	وفق ــل	ألي	اتف ــارس	/	آذار	دون	التوص ــت	يف	25	م خرج
ــار	العســكري	للســعودي	يف	 ــة	ضــد	االنتش ــدة	طويل ــذ	م ــرات	من ــات	وتظاه ــري	اعتصام وتج
ــاء	املحافظــة	 ــن	بق ــي	2017،	ىلع	الرغــم	م ــر	/	تشــرين	الثان ــدأت	يف	نوفمب ــد	ب املهــرة،	وق
معزولــة	إلــى	حــد	كبيــر	عــن	اآلثــار	املباشــرة	للنــزاع	اليمنــي.	وقــد	كان	الحكــم	الذاتــي	املحلــي	
محوريــًا	يف	الدفــع	نحــو	االحتجــاج،	حيــث	تــم	توجيــه	الغضــب	يف	كثيــر	مــن	األحيــان	ضــد	
القــوات	الســعودية	التــي	تحــاول	تأكيــد	ســيطرتها	ىلع	مختلــف	املوانــئ	واملعابــر	الحدوديــة،	
ويف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي،	ســقط	متظاهــر	واحــد	ىلع	األقــل	بالرصــاص	وأصيــب	آخــرون	
بجــروح	يف	مظاهــرات	مناهضــة	إلنشــاء	نقطــة	تفتيــش	تابعــة	لقــوات	التحالــف	بالقــرب	مــن	

مينــاء	نشــطون	يف	مديريــة	األنفــاق.]45]

http://aden-news.net/aden- ،[019 39]  "عــدن.. تواصــل االحتجاجــات الغاضبــة عــى خلفيــة مقتــل الشــاب رأفــت دنبــع، عــدن نيــوز، 4 مــارس / آذار[
]]9]]، آخــر وـصـول 19 مــارس / آذار 019].

https:// ،[019 40]  "مواطنــون يغلقــون شــوارع الربيقــة احتجاجــاً عــى وفــاة معتقــل تحــت التعذيــب يف معســكر الجــالء"، اليمــن اآلن، ]1 مــارس / آذار[
.[019 آذار   / مــارس   19 وـصـول  آخــر   ،yemen-now.com/news4994801.html
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.2019, Al-Masdar Online,https://almasdaronline.com/articles/165658. Accessed March 19, 2019
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.Saudi presence,“ Al-Masdar Online, March 13, 2019,https://almasdaronline.com/articles/165275. Accessed April 1, 2019
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.presence tribes,“ Al-Masdar Online, March 17, 2019,https://almasdaronline.com/articles/165438. Accessed April 1, 2019
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.Al-Masdar Online, March 28, 2019,https://almasdaronline.com/articles/165893. Accessed April 1, 2019
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ــاء	محافظتــي	املهــرة	وســقطرى	–	وهــي	مجموعــة	 ــس	العــام	ألبن ــام	املجل ــه	ق ومــن	جهت
ــد	 ــرة	–	بعق ــلطنة	امله ــتعادة	س ــدف	اس ــة	2011	به ــاب	انتفاض ــكلت	يف	أعق ــية	تش سياس
ــه	 اجتمــاع	يف	27	مــارس	/	آذار،	وصفــه	رئيــس	املجلــس	ســلطان	بــن	عيســى	آل	عفــرار	بأن
محاولــة	لتشــجيع	الوحــدة	بيــن	الجهات	الفاعلــة	يف	املهــرة	وتعزيــز	االســتقرار،]46]	كان	آل	عفرار	
أحــد	أبــرز	األصــوات	املعارضــة	للتواجــد	الســعودي	يف	مدينــة	املهــرة،	وقــد	أكــد	رأيــه	خــالل	
ــذي	تقــوده	الســعودية،	 ــف	العســكري	ال ــة	والتحال ــس	للحكومــة	اليمني االجتمــاع	دعــم	املجل
ــًا	بعــد	االجتمــاع	بفتــرة	قصيــرة	قائليــن	إن	 وقــد	أصــدرت	مجموعــة	مــن	زعمــاء	القبائــل	بيان
ــد	الســعودي	يف	 ــة	للتواج ــاع.]47]	املعارضــة	القبلي ــة	خــالل	االجتم ــن	ممثل ــم	تك ــم	ل أصواته
املهــرة	ليســت	موضــع	إجمــاع؛	وكانــت	الريــاض	قــد	أسســت	نفوذهــا	بيــن	قبائــل	املحافظــة	

ــك	منــح	الجنســية	الســعودية	لشــيوخ	بارزيــن. ألول	مــرة	يف	الثمانينــات،	بمــا	يف	ذل

وأطلقــت	الســعودية	مجموعــة	مــن	املشــاريع	التنمويــة	يف	املهرة،	زاعمــًة	أن	وجودهــا	األمني			
يركــز	ىلع	منــع	تهريــب	األســلحة	إلــى	اليمــن،]48]	وكان	إنشــاء	قواعد	عســكرية	واالســتيالء	ىلع	
ــر	 ــد	مــن	الســعودية	عب ــر	حــول	خــط	أنابيــب	مزمــع	يمت املوانــئ	واملطــارات،	وظهــور	تقاري
املهــرة	وحتــى	الســاحل	الجنوبــي	الشــرقي	لليمــن،	كل	ذلــك	أثــار	مخــاوف	بشــأن	املخططــات	
العســكرية	واالقتصاديــة	الطويلــة	األمــد	للريــاض	يف	املحافظــة	اليمنيــة	الشــرقية،]49]	وتتمتــع	
املهــرة	بعالقــات	تاريخيــة	مــع	ســلطنة	عمــان،	وبممارســات	تجاريــة	غيــر	رســمية	منــذ	فتــرة	
طويلــة	تبــدو	اليــوم	مهــددة	مــن	قبــل	التواجــد	العســكري	الســعودي	يف	املحافظــة،	حــدث	
أيضــًا	رد	فعــل	عنيــف	ضــد	الوجــود	املتزايــد	ألتبــاع	مدرســة	دار	الحديــث	الســلفية	يف	املهــرة،	
ويزعــم	بعــض	الســكان	املحلييــن	أن	الســعودية	واملحافــظ	املوالــي	للســعودية	راجــح	باكريــت	

يســّهالن	ذلــك.]50]

سلطات	الحوثيين	تعلن	عن	موعد	االنتخابات	البرملانية

أعلنــت	ســلطات	الحوثييــن	إجــراء	انتخابــات	يف	13	أبريــل	/	نيســان	ملــلء	املقاعــد	الشــاغرة	
يف	البرملــان	اليمنــي،]51]	حيــث	يوجــد	حاليــًا	34	دائــرة	انتخابيــة	ليــس	لهــا	ممثــل،	24	منهــا	يف	
املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	وقــد	ُطلــب	مــن	املرشــحين	املحتمليــن	تقديــم	
طلبــات	ترشــحهم	مــن	خــالل	لجــان	محليــة	مشــكلة	حديثــًا،	ورغــم	عــدم	تحقيــق	النصــاب	
ــيطرة	 ــد	س ــاء	بع ــاد	يف	صنع ــة	باالنعق ــات	البرملاني ــتمرت	الجلس ــور،	اس ــن	الحض ــى	م األدن

الحوثييــن	ىلع	العاصمــة.

.protesters-protest-against-creation-of-security-point. Accessed April 1, 2019

]46]  الســلطان عبداللــه بــن عيــى آل عـفـرار ـيـرأس لـقـاء موســع للشــيوخ والشــخصيات اإلجتماعيــة ويدعوهــم الحفــاظ عــى اســتقرار املـهـرة"، 7] مــارس / آذار 
019]، املحيــط ـبـرس، https://almoheetpress.net/news9[[3.html، آخــر وـصـول ] أبريــل / نيســان 019].

 Elisabeth Kendall, Twitter Post, March 30, 2019,https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1112014943103127552.   [47[
.Accessed April 2, 2019

Saudi Arabia Launches 8 Projects, in Al-Mahra Governorate, Yemen,“ Saudi Press Agency, August 1, 2019,https://”   [48[
.www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1792586. Accessed April 2, 2019

]49]  "وثيقــة تكشــف عــزم الريــاض إنـشـاء ميـنـاء نفطــي شــرق اليمــن" عربــي 1]، 0] أغســطس / آب ]https://bit.ly/2HS8Hej ،[01، آخــر وـصـول ] أبريــل 
/ نيســان 019].

 Meet the female activists standing up to fundamentalism in eastern Yemen,“ The Sunday Times, February 10,”   [[0[
[019,https://www.thetimes.co.uk/article/meet-the-female-activists-standing-up-to-fundamentalism-in-eastern-

.yemen-tdr5l8v9j. Accessed April 2, 2019

]1]]  "الحوثيــون يحــددون الشــهر املقبــل موعــداً ملــلء املقاعــد الربملانيــة الشــاغرة"، األوســط، ]1 مــارس / آذار https://bit.ly/[FDdePo ،[019، آخــر وـصـول 
19 مــارس / آذار 019].
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ويف	نهايــة	مــارس	/	آذار،	أشــارت	تقاريــر	يف	اإلعــالم	اليمنــي	واإلماراتــي	نقــاًل	عــن	برملانييــن	
ــس	 ــن	للرئي ــاء	املوالي ــة	لألعض ــة	برملاني ــد	جلس ــة	لعق ــتعدادات	جاري ــى	أن	االس ــن	إل يمنيي
هــادي،]52]]]53]	ويف	حيــن	أن	حكومــة	هــادي	واثقــة	مــن	إمكانيــة	جمــع	عــدد	كاف	مــن	األعضــاء	
لحضــور	جلســة	برملانيــة	قانونيــة،	إال	أن	مــن	املحتمــل	أن	ال	يشــمل	الحضــور	برملانييــن	أعضــاء	
يف	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	االنفصالــي	الــذي	ســبق	أن	أنشــأ	هيئاتــه	التشــريعية	

املنافســة.

ويف	فبرايــر	/	شــباط	كان	الرئيــس	هــادي	قــد	أصــدر	توجيهــًا	بنقــل	اللجنــة	العليــا	لالنتخابــات	
ــن	 ــد	إعــالن	الحوثيي ــة	بع ــد	جلســة	برملاني ــه	ىلع	الدعــوة	لعق ــرر	عزم ــد	ك ــى	عــدن،	وق إل
ــام	 ــرت	ع ــن	ج ــة	يف	اليم ــات	برملاني ــر	انتخاب ــت	آخ ــات،]54]	وكان ــراء	االنتخاب ــم	ىلع	إج عزمه

ــم	ُتعقــد	أيــة	جلســات	كاملــة	النصــاب	منــذ	بدايــة	النــزاع	الحالــي. 2003،	ول

املصدر:	البنك	املركزي	اليمني،	الوحدة	االقتصادية	ملركز	صنعاء

 Parliamentarians confirms to Al-Masdar online that they have received a call for a meeting. Will the Council really”  [[[[
 be convened this time and where?“ Al-Masdar Online, March 31, 2019,https://almasdaronline.com/articles/166028.

.Accessed April 2, 2019
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التطورات	االقتصادية

الحوثيون	يقيدون	تمويل	االستيراد،	ويخاطرون	بالتسبب	بتداعيات	إنسانية	
كبرى

يف	بدايــة	شــهر	مــارس	/	آذار،	حظــرت	ســلطات	الحوثييــن	ىلع	البنــوك	اليمنيــة	فتــح	خطابات	
اعتمــاد	مــع	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	ملســتوردي	املــواد	الغذائيــة	واألدويــة	املقيميــن	يف	
املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،]55]	ويقــدم	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	منــذ	يونيــو	
ــذ	 ــد	من ــدوالر	الواح ــي	لل ــال	يمن ــادل	440	ري ــا	يع ــي	بم ــرف	تفضيل ــعر	ص ــران	2018	س /	حزي
أواخــر	2018		الســتيراد	األرز	والقمــح	والســكر	وزيــت	الطهــي	وســلع	محــدودة	ســحبا	مــن	أمــوال	
ــع	 ــي	يق ــركات	الت ــع	أن	الش ــار	دوالر.]56]	وم ــة	2	ملي ــعودية	البالغ ــة	الس ــن	الوديع ــة	م مخصص
مقرهــا	الرئيســي	يف	عــدن	مســتثناة	مــن	الحظــر	الحوثــي،	إال	أن	معظــم	مســتوردي	األغذيــة	

واألدويــة	يقــع	مقرهــم	الرئيســي	يف	صنعــاء.

ويف	حــال	تطبيــق	هــذا	الحظــر،	فمــن	املؤكــد	أن	يــؤدي	هــذا	األمــر	إلــى	زيــادة	أســعار	الغــذاء	
ــال	اليمنــي،	حيــث	ســيحتاج	 ــة	والتســبب	يف	تدهــور	قيمــة	الري ــدواء	يف	الســوق	املحلي وال
ــل	 ــن	قب ــة	م ــاد	املدعوم ــات	االعتم ــول	ىلع	خطاب ــن	ىلع	الحص ــر	القادري ــتوردون	غي املس
البنــك	املركــزي	بعــدن	إلــى	شــراء	الــدوالر	مــن	الســوق،	والــذي	يبلــغ	متوســط	ســعره	يف	شــهر	
مــارس	/	آذار	مــا	بيــن	570	و580	ريــال	للــدوالر	الواحــد،	ويعنــي	ذلــك	أن	التجــار	ســينقلون	هــذه	
التكاليــف	حتمــًا	إلــى	املســتهلكين،	فيمــا	ســيؤدي	الطلــب	املتزايــد	يف	الســوق	ىلع	العمــالت	
ــة،	 ــرائية	املحلي ــوة	الش ــآكل	الق ــادة	ت ــة	وزي ــة	املحلي ــة	العمل ــاض	قيم ــى	انخف ــة	إل األجنبي
وبالتالــي	ســيزيد	الحظــر	الحوثــي	مــن	حــدة	األزمــة	اإلنســانية	يف	اليمــن،	وهــي	باألصــل	األســوأ	

يف	العالــم.

الحوثيون	يواصلون	محاولة	تقويض	لوائح	استيراد	الوقود

يف	24	مــارس	/	آذار،	نظــم	موظفــو	شــركة	النفــط	اليمنيــة	التــي	يديرهــا	الحوثيــون	احتجاجــًا	
أمــام	مكتــب	األمــم	واملتحــدة	يف	صنعــاء،]57]	وقــد	أعلنــت	شــركة	النفــط	اليمنيــة	أن	ســبب	
ــدة	 ــم	املتح ــة	األم ــل	آلي ــن	قب ــود	م ــتيراد	الوق ــة	ىلع	اس ــود	املفروض ــة	القي ــاج	إدان االحتج

للتحقــق	والتفتيــش	ومرســوم	الحكومــة	اليمنيــة	رقــم	75.]58]

ــالث	 ــة	ملــدة	ث ــات	بنكي ــار	بيان ــدم	التج ــم	75	وجــوب	أن	يق ــن	شــروط	املرســوم	رق ــن	بي وم
ســنوات	إلــى	اللجنــة	االقتصاديــة	التــي	عينتهــا	الحكومــة	اليمنيــة	مــن	أجــل	الســماح	لهــم	
باســتيراد	الوقــود	إلــى	اليمــن،	ويتولــى	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	إنفــاذ	قــرارات	
اللجنــة	فيمــا	يتعلــق	بالســفن	التــي	قــد	ترســو	وتفــّرغ	حمولــة	وقــود	يف	اليمــن،	وبــدأ	الكثيــر	
ــدة	فقــط	عــام	2016،	 ــاء	الحدي ــر	مين ــود	عب ــن	اســتيراد	الوق ــن	بالحوثيي ــن	التجــار	املرتبطي م

]]]]  مقابلة مع مركز صنعاء، ]] مارس / آذار 019].
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ــن	 ــر	قادري ــم	اآلن	غي ــود،	إال	أنه ــن	الوق ــم	م ــهيل	وارداته ــة	لتس ــب	الصراف ــتخدمين	مكات مس
ىلع	تقديــم	البيانــات	البنكيــة	املطلوبــة،	وبالتالــي	فهــم	ممنوعــون	بموجــب	املرســوم	رقــم	
ــك	تحــاول	ســلطات	الحوثييــن	االلتفــاف	ىلع	 ــة	اســتيراد	الوقــود،	وردًا	ىلع	ذل 75	مــن	مواصل

املرســوم	75	وتقويضــه.

هادي	يعين	حافظ	معياد	محافظًا	للبنك	املركزي

يف	20	مــارس	/	آذار،	أعلــن	عبــد	ربــه	منصــور	الرئيــس	هــادي		تعييــن	حافــظ	معيــاد	محافظــًا	
جديــدًا	للبنــك	املركــزي	يف	عــدن	خلفــا	ملحمــد	زمــام،]59]	ويتمتــع	معياد	بتجربة	ســت	ســنوات	
ــاء	)-2004 ــك(	يف	صنع ــي	والزراعــي	)كاك	بن ــك	التســليف	التعاون ــس	إدارة	بن ــس	ملجل كرئي
2010(،	باإلضافــة	ألعمالــه	الحاليــة	كرئيــس	بنــك	كاك	الدولــي	يف	جيبوتــي	)-2012حتــى	اآلن(	
ــم	تشــكيلها	بموجــب	قــرار	مــن	الحكومــة	اليمنيــة	يف	 ــة	التــي	ت ورئيــس	اللجنــة	االقتصادي
ــراء	 ــن	الخب ــة،	وهــي	مجموعــة	م ــاد	هــو	أيضــًا	أحــد	رواد	التنمي أغســطس	/	آب	2018.]60]	معي
ــع	 ــاء	بالشــراكة	م ــز	صنع ــره	مرك ــج	يدي ــون	يف	إطــار	برنام ــن	يجتمع ــن	الذي ــن	البارزي اليمنيي
منظمــات	أخــرى،	وأدي	تعييــن	معيــاد	إلــى	انتهــاء	سلســلة	مــن	التكهنــات	حــول	العالقــة	بيــن	

الرئيــس	بيــن	هــادي	واملحافــظ	املنتهيــة	واليتــه	محمــد	زمــام.

وكانــت	العالقــة	بيــن	هــادي	وزمــام	قــد	تدهــورت	بعــد	أن	تحــدث	هــذا	األخيــر	مــع	محافــظ	
ــو	وبتنســيق	مــن	الحكومــة	 البنــك	املركــزي	يف	صنعــاء	محمــد	الســياني	يف	مكاملــة	فيدي
البريطانيــة،	وفقــًا	لعــدة	مصــادر	عاليــة	املســتوى	تحدثــت	مــع	مركــز	صنعــاء،	وجــرت	املكاملــة	
يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2018،	حيــن	كان	زمــام	يف	عمــان،	األردن	للمشــاركة	يف	محادثــات	
بيــن	مســؤولين	مــن	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	وصنــدوق	النقــد	الدولــي،	فيمــا	كان	الســياني	
يشــارك	يف	محادثــات	الســالم	التــي	ترعاهــا	األمــم	املتحــدة	يف	الســويد،	أجــرى	زمــام	املكاملة	

دون	إذن	مســبق	مــن	هــادي،	وفقــًا	لعــدة	مصــادر	تحدثــت	مــع	مركــز	صنعــاء	حينهــا.

يف	الشــهر	التالــي،	ظهــرت	اتهامــات	بالفســاد	ضــد	البنــك	املركــزي	يف	عــدن،]61]	ويف	20	ينايــر	
ــك	ســعيد	 ــن	عبداملل ــوزراء	معي ــس	ال ــى	رئي ــاد	رســالة	إل ــي	نشــر	حافــظ	معي ــون	الثان /	كان
تدعــو	إلجــراء	تحقيــق	يف	مشــتريات	البنــك	املركــزي	يف	عــدن	مــن	العملــة	األجنبيــة	بيــن	4 

و29	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	2018.]62]

ليــس	مــن	الواضــح	يف	هــذه	املرحلــة	أثــر	تعييــن	معيــاد	الجديــد	ىلع	اللجنــة	االقتصاديــة،	
ــذ	 ــي	وتنفي ــال	اليمن ــتقرار	الري ــة	ىلع	اس ــية	املحافظ ــؤولياتها	الرئيس ــمل	مس ــي	تش والت
املرســوم	رقــم	75،]63]	ويعــد	دمــج	عمــل	اللجنــة	االقتصاديــة	إمــا	يف	هيئــة	استشــارية	جديــدة	
أو	يف	مجلــس	اقتصــادي	أىلع،	مــن	الترتيبــات	التــي	تدرســها	الحكومــة	اليمنيــة،	وفقــًا	ملصادر	

مركــز	صنعــاء،	وهــو	مــا	يعتــزم	رئيــس	الــوزراء	القيــام	بــه	منــذ	أواخــر	2018	وفقــًا	لتقاريــر.
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ــة	 ــد	خط ــدن	يع ــزي	يف	ع ــك	املرك ــاد	أن	البن ــن	معي ــه،	أعل ــن	تعيين ــام	م ــة	أي ــد	ثالث وبع
الطــوارئ	ملعالجــة	تدهــور	الريــال	اليمنــي،	ومــن	بيــن	أولــى	الخطــوات	املتخــذة،	قــال	معيــاد	
ــة	 ــركات	الصراف ــس	إدارات	ش ــاء	مجال ــاء	برؤس ــعى	لاللتق ــدن	سيس ــزي	يف	ع ــك	املرك إن	البن
ــا	أن	 ــع	ســنوات؛	وبم ــك	خــالل	أرب ــى	رئاســة	البن ــع	شــخص	يتول ــاد	هــو	راب ــة،]64]	ومعي اليمني
النظــام	الداخلــي	للبنــك	املركــزي	اليمنــي	ينــص	ىلع	أن	تكــون	مــدة	واليــة	املحافــظ	خمــس	
ســنوات	–	خــارج	الظــروف	االســتثنائية	–	فــإن	مشــروعية	قــرار	الرئيــس	هــادي	بنقــل	منصــب	

ــزال	مثــار	تســاؤل	قانونــي. املحافــظ	مــن	شــخص	آلخــر	ال	ت

الحوثيون	يشددون	ىلع	شركات	الصرافة

ــا	 ــن	قلقه ــه	ع ــرت	في ــًا	عب ــن	بيان ــن	اليمنيي ــة	الصرافي ــدرت	جمعي ــارس	/	آذار،	أص يف	4	م
بشــأن	اللوائــح	املتناقضــة	التــي	فرضهــا	بنــكا	صنعــاء	وعــدن	ىلع	شــركات	الصرافــة،	ممثــل	
بــارز	لشــركة	صرافــة	قــال	ملركــز	صنعــاء	إنــه	مــا	لــم	تتــم	معالجــة	مخــاوف	أعضــاء	جمعيــة	
الصرافيــن	فســتغلق	جميــع	فروعهــا	يف	جميــع	أنحــاء	اليمــن	لالحتجــاج	ىلع	هــذه	اللوائــح،	
ــالق	أي	 ــد	بإغ ــن	بالتهدي ــة	الصرافي ــن	ردوا	ىلع	جمعي ــإن	الحوثيي ــع	ف ــدر	مطل ــًا	ملص ووفق

ــم	إن	شــاركت	يف	االحتجــاج.]65] ــة	بشــكل	دائ شــركة	صراف

ــة	 ــر	شــركات	الصراف ــي	يجب ــن	الحوث ــة	أن	أم ــرت	وســائل	إعــالم	محلي ــارس	/	آذار،	ذك يف	7	م
غيــر	املرخصــة	يف	صنعــاء	ىلع	اإلغــالق،]66]	ونقــل	التقريــر	عــن	مســؤول	يف	البنــك	املركــزي	
ــي	يســيطر	 ــة	الت ــع	املناطــق	املدني ــى	جمي ــات	اإلغــالق	ســتمتد	إل ــه	إن	عملي بصنعــاء	قول
ــوى	يف	 ــل	س ــة	بالعم ــر	املرخص ــة	غي ــب	الصراف ــمح	ملكات ــن	ُيس ــه	ل ــون،	وأن ــا	الحوثي عليه

ــن. ــة	مرخصي ــزودي	خدم ــوي	ىلع	م ــي	ال	تحت ــة	الت املناطــق	النائي

نقل	مقر	تيليمن	إلى	عدن

يف	12	مــارس	/	آذار،	أكملــت	الشــركة	اليمنيــة	الحكوميــة	لالتصــاالت	)تيليمــن(	عمليــات	نقــل	
مقرهــا	مــن	صنعــاء	إلــى	عــدن،]67]	ووفقــًا	ملصــدر	يعمــل	يف	قطــاع	االتصــاالت	بصنعــاء،	مــن	
املتوقــع	أن	تفقــد	ســلطات	الحوثييــن	يف	صنعــاء	مــا	يقــدر	بنحــو	27	مليــار	ريــال	مــن	الرســوم	
ــراء،	 ــن	اإلج ــزء	م ــدن،	وكج ــى	ع ــرة	إل ــر	األخي ــل	مق ــة	نق ــركة	نتيج ــنوية	للش ــة	الس الحكومي
ــت	 ــدن	وطلب ــدد	يف	ع ــن	الج ــماء	املوظفي ــة	بأس ــوك	اليمني ــة	البن ــة	اليمني ــت	الحكوم أبلغ

منهــم	رفــض	أي	مســتندات	مقدمــة	مــن	املســؤولين	املقيميــن	يف	صنعــاء.

 Hafedh Mayad, March 23, 2019,https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=279096849691064&id=100027722542809.   [64[
.Accessed March 25, 2019

]]]]  مقابلة مع مركز صنعاء، 0] مارس / آذار 019].

 The Houthis Close Exchange Shops in Sana’a,“ Al-Mushahid, March 7, 2019, https://www.almushahid.net/?p=40575.”  [[[[
.Accessed March 22, 2019

 Official...Transfering TeleYemen to Aden,“ Aden Time, March 12, 2019, http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=74655.”  [[7[
.Accessed March 22, 2019
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التطورات	اإلنسانية

تعز	تواجه	أزمة	مياه

أدت	عــودة	النازحيــن	إلــى	تعــز	واقتــراب	فصــل	الصيــف	إلــى	تفاقــم	أزمــة	امليــاه	يف	املدينــة،	
حســبما	ذكــرت	وكالــة	أسوشــيتيد	بــرس	يف	مــارس	/	آذار.]68]	قبــل	النــزاع	الحالــي،	كانــت	تعــز	
ــي	 ــار	الت ــتنفاد	اآلب ــاد	واس ــكالت	الفس ــم	مش ــبيًا	–	رغ ــال	نس ــام	فع ــاه	ع ــام	مي ــع	بنظ تتمت
أدت	إلــى	نقــص	متقطــع	يف	بعــض	األوقــات	–	وكان	هــذا	النظــام	يوصــل	امليــاه	إلــى	منــازل	
الســكان،	ومــع	تمــادي	النــزاع	فقــدت	الســلطات	املحليــة	القــدرة	ىلع	تشــغيل	شــبكة	امليــاه،	
ــة	أو	 ــركات	خاص ــا	ش ــع	تديره ــاط	توزي ــدون	ىلع	نق ــكان	يعتم ــن	الس ــر	م ــل	الكثي ــا	جع مم

جمعيــات	خيريــة.

وقــال	أحــد	العامليــن	يف	املجــال	اإلنســاني	بتعــز	ملركــز	صنعــاء	إن	أســعار	امليــاه	ارتفعــت	يف	
ــن	 ــر	م ــل	5,500	لت ــي	تحم ــاه	الت ــة	إن	شــاحنة	املي ــل	إغاث ــال	عام ــرة.	وق ــة	األخي األشــهر	الثالث
امليــاه	كانــت	تكلــف	7,000	ريــال	يمنــي،	لكــن	هــذا	الســعر	تضاعــف	منــذ	بدايــة	العــام،	وأضــاف	
العامــل	إنــه	جــرى	تجاهــل	مرســوم	صــادر	عــن	الســلطات	املحليــة	يضــع	ســقفًا	ألســعار	امليــاه	
ــي	يواجهونهــا	 ــات	الت ــع	أســعارهم	بالصعوب ــررون	رف ــن	يب ــاه،	والذي ىلع	مالكــي	شــاحنات	املي
يف	الحصــول	ىلع	امليــاه،	وىلع	الرغــم	مــن	أن	نقــص	امليــاه	ليــس	باألمــر	الجديــد	يف	تعــز،	إال	
أن	الوضــع	تفاقــم	خــالل	الحــرب	بعــد	ســيطرة	قــوات	الحوثييــن	ىلع	الحمــى،	حيــث	توجــد	آبــار	
ميــاه،	فيمــا	تــم	قطــع	اآلبــار	يف	منطقــة	الضبــاب	بســبب	القتــال،	ىلع	حــد	قــول	عامــل	اإلغاثــة.

ويعتبــر	اليمــن	الدولــة	األكثــر	فقــرًا	بامليــاه	يف	العالــم،	وقــد	تــم	تعليــق	العديــد	مــن	املشــاريع	
ــة	 ــاه	والبيئ ــر	املي ــول	وزي ــة	بســبب	الحــرب،	ىلع	حــد	ق ــي	تســعى	ملعالجــة	هــذه	األزم الت
اليمنــي	الســابق	عبــد	الســالم	رزاز	ملوقــع	لوبيلــوغ	يف	مــارس	/	آذار،]69]	ويف	الوقــت	نفســه،	

تتطلــب	حلــول	مثــل	تحليــة	ميــاه	البحــر	حالــة	مــن	االســتقرار	وانتهــاء	النــزاع.

التعّفن	يهدد	مخازن	حبوب	البحر	األحمر

ذكــر	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	يف	مــارس	/	آذار	أن	آالف	األطنــان	مــن	الحبــوب	املخزنــة	يف	
مطاحــن	البحــر	األحمــر	بمدينــة	الحديــدة	موبــوءة	بالحشــرات،]70]	وفقــدت	األمم	املتحــدة	القدرة	
ىلع	الوصــول	إلــى	املطاحــن	يف	ســبتمبر	/	أيلــول	2018	بســبب	النــزاع،	وكانــت	املطاحــن	يف	
ــون	 ــام	3.7	ملي ــا	يكفــي	إلطع ــوب،	وهــو	م ــن	الحب ــوي	ىلع	51,000	طــن	م ــت	تحت ــك	الوق ذل
ــة،	تمكــن	 ــن	األطــراف	املتحارب ــه	بي شــخص	ملــدة	شــهر،	وبعــد	اتفــاق	جــرى	التفــاوض	علي
فريــق	مــن	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	مــن	زيــارة	املطاحــن	يف	فبرايــر	/	شــباط	وإجــراء	تقييــم	
بشــأنه،	وقــال	املتحــدث	باســم	البرنامــج	هيرفيــه	فيرهوســيل	إن	الحبــوب	بحاجــة	إلــى	تبخيــر	
قبــل	طحنهــا	وتحويلهــا	إلــى	دقيــق،	وأضــاف	أن	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	ينتظــر	موافقــة	

الســلطات	املحليــة	ىلع	العــودة	إلــى	املطاحــن	والبــدء	يف	العمليــة.

AP Archive, ”Taiz water shortages could get worse,“ YouTube Video, March 10, 2019, https://www.youtube.com/   [[[[
.watch?v=wjNPQQ7utc4. Accessed March 26, 2019

Austin Bodetti, ”Yemen Is Running Out Of Water,“ LobeLog, March 20, 2019, https://lobelog.com/yemen-is-running-  [[9[
.out-of-water/. Accessed March 26, 2019

Infested Yemen food aid needs fumigation to feed millions: WFP,“ France 24, March 20, 2019, https://www.france24.”  [70[
.com/en/20190320-infested-yemen-food-aid-needs-fumigation-feed-millions-wfp. Accessed March 25, 2019
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منظمة	أنقذوا	األطفال	تفيد	بارتفاع	حاالت	الكوليرا

أفــادت	منظمــة	أنقــذوا	األطفــال	يف	26	مــارس	/	آذار	بارتفــاع	عــدد	الحــاالت	املشــتبه	
ــن	ثلثهــم	 ــر	م ــدة،	أكث ــة	جدي ــي	40,000	حال ــى	حوال ــارس	/	آذار	إل ــرا	يف	م بإصابتهــا	بالكولي
مــن	األطفــال،	وأصابــت	الكوليــرا	مــا	متوســطه	1,000	طفــل	كل	يــوم	طــوال	شــهر	مــارس	/	آذار،	
وفقــًا	للمنظمــة،	التــي	حــذرت	مــن	أن	هطــول	األمطــار	الغزيــرة	قــد	يزيــد	مــن	انتشــار	املــرض.

وقالــت	منظمــة	أنقــذوا	األطفــال	إن	تدميــر	نظــام	الصــرف	الصحــي	يف	اليمــن	بســبب	النــزاع،	
وتلــوث	إمــدادات	امليــاه،	ونــزوح	عــدد	كبيــر	مــن	العائــالت	–	وبقاؤهــا	الحقــًا	دون	ميــاه	نظيفة	–	
نجــم	عنــه	"الظــروف	املثاليــة"	لالنتشــار	الســريع	للكوليــرا،	وأضافــت	املنظمــة	أن	ســوء	التغذية	
الواســع	النطــاق	أضعــف	مناعــة	الكثيريــن	وزاد	مــن	معــدل	الوفيــات	باملــرض،	وقــد	أفــاد	مكتــب	
ــي	يف	األرقــام	 ــه	يمكــن	ربــط	االرتفــاع	الحال األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	أن
املســجلة	باألمطــار	املبكــرة	وزيــادة	الجاهزيــة	لطلــب	العــالج	وتحســن	مراقبــة	األمــراض،	ووفقــًا	
ــارس	/	آذار	108,889  ــى	17	م ــاك	حت ــإن	هن ــة	ف ــة	والســكان	اليمني ــات	وزارة	الصحــة	العام لبيان

حالــة	يشــتبه	بإصابتهــا	بالكوليــرا	و190	حالــة	وفــاة	مرتبطــة	بهــا	يف	اليمــن.

كمــا	أفــادت	اليونيســف	يف	مــارس	/	آذار	بــأن	األطفــال	الذين	يعيشــون	يف	ظل	نزاعــات	طويلة	
هــم	أكثــر	عرضــة	للوفــاة	بســبب	أمــراض	اإلســهال	املرتبطــة	بامليــاه	غيــر	املأمونــة	وتدنــي	
ــبب	 ــاة	بس ــاالت	الوف ــة	بح ــاف	مقارن ــة	أضع ــدار	ثالث ــي،	بمق ــرف	الصح ــق	الص ــات	مراف خدم
العنــف	املرتبــط	مباشــرة	بالنــزاع،	ويف	الوقــت	نفســه،	فــإن	األطفــال	دون	ســن	الخامســة	أكثــر	
عرضــة	للوفــاة	بســبب	اإلســهال	الناتــج	عــن	امليــاه	غيــر	املأمونــة	ومرافــق	الصــرف	الصحــي	

بعشــرين	ضعفــًا	مــن	الوفــاة	بســبب	العنــف.

اليونيسف	تعلن	عن	دعمها	لـ136,000	معلم	وموظف	مدرسة

يف	10	مــارس	/	آذار،	أعلنــت	اليونيســف	أنهــا	بــدأت	دفــع	حوافــز	نقديــة	ملعلمــي	اليمــن	الذين	
لــم	يتلقــوا	رواتــب	منــذ	أكثــر	مــن	عاميــن،	وســتدفع	الوكالــة	األمميــة	50	دوالرًا	شــهريًا،	بالعملــة	
املحليــة،	لـــ136,000	مــن	املعلميــن	والعامليــن	يف	املــدارس	للحفــاظ	ىلع	الفصــول	الدراســية	
املقدمــة	حاليــًا	لألطفــال،]71]	وقالــت	اليونيســيف	إن	املدفوعــات	األوليــة	وصلــت	بالفعــل	إلــى	
ــة	 ــل	املختلف ــه	نظــرًا	للعوام ــت	أن ــن	املســتفيدين	املســتهدفين،	وأضاف ــي	100,000	م حوال
ــن	 ــر	قادري ــي	طفــل	يف	ســن	الدراســة	يف	اليمــن	غي ــي	مليون ــإن	حوال ــزاع	ف املرتبطــة	بالن

ىلع	حضــور	الفصــول	الدراســية.

 To keep children in education, UNICEF starts incentives for school-based staff in Yemen,“ UNICEF, March 11. 2019,”  [71[
 https://www.unicef.org/press-releases/keep-children-education-unicef-starts-incentives-school-based-staff-yemen.

.Accessed March 17, 2019
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تطورات	حقوق	اإلنسان	وجرائم	الحرب

تحت	املجهر:	اضطهاد	األقلية	البهائية	يف	اليمن

ــية(	 ــًا	الفارس ــة	)وأيض ــنة	البهائي ــو	رأس	الس ــروز،	وه ــد	الني ــارس	/	آذار	عي ــوم	21	م ــادف	ي يص
الجديــدة،	يف	ظــل	حالــة	مــن	تقييــد	االحتفــاالت	يف	اليمــن	بالنســبة	لهــذه	األقليــة	الدينيــة،	
حيــث	يخشــى	البهائيــون	مــن	التجمعــات،	وســط	حالــة	مــن	االضطهــاد	والتحريــض	املتواصلين	
ــز	 ــن	ملرك ــم	البهائيي ــدث	باس ــرح	متح ــبما	ص ــن،	حس ــلحين	الحوثيي ــل	املس ــن	قب ــم	م ضده

صنعــاء	يف	مــارس	/	آذار.

والديانــة	البهائيــة،	وهــي	ديانــة	توحيديــة،	كانــت	قــد	تأسســت	يف	إيــران	يف	منتصــف	القــرن	
ــي	 ــي	عل ــر	اإليران ــي	أسســها	التاج ــة	الت ــة	البابي ــى	الديان ــا	إل ــود	جذوره التاســع	عشــر.	وتع
محمــد	الشــيرازي	يف	أربعينــات	القــرن	التاســع	عشــر.	ويعتقــد	البهائيــون	أن	البــاب	وبهــاء	اهلل	
–	أحــد	أتبــاع	البــاب	واملؤســس	األخيــر	للبهائيــة	–	كانــا	مــن	تجليــات	اهلل.	واتهمــت	الســلطات	
الفارســية	البــاب	آنــذاك	بالهرطقــة،	حيــث	قامــت	بإعدامــه	علنــًا	يف	إيــران	عــام	1850.	وتعــرض	
بهــاء	اهلل	أيضــًا	لالضطهــاد	والســجن	يف	إيــران،	قبــل	نفيــه	إلــى	بغــداد	ثــم	القســطنطينية	
ــة	يف	 ــى	مســتعمرة	عقابي ــاء	اهلل	إل ــة	بنفــي	به ــة	العثماني ــت	الحكوم ــا	قام ــًا،	وبعده الحق
عــكا،	فلســطين	عــام	1868،	حيــث	بقــي	هنــاك	حتــى	وفاتــه	عــام	1892،	وحتــى	يومنــا	هــذا،	ال	
يــزال	البهائيــون	يواجهــون	االضطهــاد	يف	إيــران،	حيــث	يتعرضــون	للمضايقــة	بشــكل	روتينــي	
ــة	 ــلطات	اإليراني ــوم	الس ــا	تق ــم،	كم ــتهم	لعقيدته ــبب	ممارس ــجون	بس ــات	والس وللمحاكم
ــر	مقابرهــم،	وفقــًا	لهيومــن	رايتــس	ووتــش.]72]	وال	يعتــرف	الدســتور	اإليرانــي	 بانتظــام	بتدمي

بالبهائييــن	كأقليــة	دينيــة.

ــاب	 ــد	أن	الب ــف	وعــدة	آالف،]73]	وُيعتق ــن	أل ــن	يف	اليمــن	بي ــرات	أعــداد	البهائيي ــف	تقدي تختل
أحضــر	تعاليمــه	إلــى	اليمــن	خــالل	زيــارة	لــه	إلــى	املخــا	عــام	1844،]74]	وقــد	تعــرف	اليمنيــون	
أيضــًا	ىلع	الديانــة	البهائيــة	مــن	خــالل	أتبــاع	بهــاء	اهلل	الذيــن	كانــوا	يســافرون	عبــر	مضيــق	
ــارة	بهــاء	اهلل	يف	فلســطين.	واليــوم،	ينتشــر	البهائيــون	يف	 ــاب	املنــدب	يف	طريقهــم	لزي ب
جميــع	أنحــاء	البــالد،	ولهــم	تجمعــات	يف	صنعــاء	وتعــز	والحديــدة	وأماكــن	أخــرى،	وقــد	صــرح	
ــع	 ــن	تمت ــه	ىلع	الرغــم	م ــاء	بأن ــز	صنع ــد	اهلل	العلفــي	ملرك ــن	عب املتحــدث	باســم	البهائيي
ــه	 ــم	بينهــم،	إال	أن ــاع	مســتويات	التعلي ــرام	يف	اليمــن	بســبب	ارتف ــًا	باالحت ــن	تاريخي البهائيي
ــام	 ــف	مهمــة	يف	القطــاع	الع ــن	وظائ ــد	بعــض	البهائيي ــة	فق ــة	بالديان ــا	زادت	املعرف عندم
وتــم	اســتبعاد	موظفيــن	بهائييــن	مــن	العمــل	الحكومــي،	وقــد	وثقــت	منظمــة	العفــو	الدوليــة	
كيــف	كان	البهائيــون	يواجهــون	التمييــز	قبــل	النــزاع	الحالــي	يف	عهــد	الرئيــس	الراحــل	علــي	

عبــد	اهلل	صالــح.]75]

Iran: Arrests, Harassment of Baha’is,“ Human Rights Watch, October 16, 2018,https://www.hrw.org/news/2018/10/16/”  [7[[
.iran-arrests-harassment-bahais. Accessed April 5, 2019

Yemen: Baha’i Adherent Faces Death Penalty,“ Human Rights Watch, April 1, 2016, https://www.hrw.org/”   [73[
 news/2016/04/01/yemen-bahai-adherent-faces-death-penalty. Accessed April 1, 2016; ”The Baha’i Community in
Yemen: A brief history of the recent persecution,“ Baha’i International Community, August 2018, https://www.bic.org/

.situation-in-yemen/background. Accessed April 1, 2019

]74]  البهائيون يف اليمن، http://www.bahaiye.org/AR/About/Default.aspx، آخر وصول ] مارس / آذار 019].

Yemen: Fear of forcible return/possible POCs,“ Amnesty International, September 12, 2008, https://www.amnesty.”  [7[[
.org/download/Documents/56000/mde310062008en.pdf. Accessed April 5, 2019
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ــاء	 ــم	اإللزامــي،	وإلغ ــن	الجنســين،	والتعلي ــون	بالســالم	العاملــي،	واملســاواة	بي ــادي	البهائي ين
ــة	أتباعهــا	 ــم	البهائي ــا	تدعــو	التعالي ــم،	كم ــن	والعل ــن	الدي التفــاوت	االقتصــادي،	والتناغــم	بي
ــم	اإلنســاني،	 ــة	بهــدف	وحــدة	العال ــة	املجتمعي ــة	اإلنســانية	والعمــل	يف	الخدم ــى	خدم إل
وقــد	كان	ذلــك	مــن	مســببات	اضطهادهــم	يف	اليمــن.	وقــال	العلفــي:	"يشــارك	مجتمعنــا	يف	
املبــادرات	املجتمعيــة،	لكــن	لســوء	الحــظ	تــم	فهــم	كل	ذلــك	بأنــه	محاولــة	لجعــل	املســلمين	
يعتنقــون	البهائيــة".	يف	الواقــع،	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2013،	قــام	جهــاز	األمــن	القومــي	
يف	صنعــاء	باعتقــال	حامــد	بــن	حيــدرة،	أحــد	أتبــاع	الديانــة	البهائيــة،	والــذي	قالــت	منظمــة	

العفــو	الدوليــة	إنــه	تعــرض	للتعذيــب	يف	املعتقــل.]76]

ــاء	يف	 ــران	ىلع	صنع ــن	إي ــة	م ــلحة	املدعوم ــن	املس ــة	الحوثيي ــيطرت	جماع ــذ	أن	س ومن
ســبتمبر	/	أيلــول	2014،	تصاعــد	التمييــز	ضــد	البهائييــن،	ففــي	10	أغســطس	/	آب	2016،	ألقــى	
ضبــاط	مســلحون	مــن	جهــاز	األمــن	القومــي	اليمنــي	القبــض	ىلع	65	رجــاًل	وامــرأة	وطفــاًل	
ــه	 ــا	وصفت ــون،	فيم ــا	الحوثي ــيطر	عليه ــي	يس ــاء	الت ــبابية	يف	صنع ــل	ش ــة	عم ــالل	ورش خ
منظمــة	العفــو	الدوليــة	بأنهــا	"حالــة	صارخــة	مــن	اضطهــاد	األقليــات"،]77]	وقــد	صــودرت	هواتف	
ــاء	 ــم	ُيفــرج	عنهــم	إال	بعــد	أن	دفــع	أحــد	األقرب املعتقليــن	ووثائقهــم	وجــوازات	ســفرهم،	ول
غراماتهــم،	وفقــًا	للجامعــة	البهائيــة	الدوليــة،	وهــي	منظمــة	غيــر	حكوميــة	تمثــل	البهائييــن	

ــم.]78] ىلع	مســتوى	العال

ــع	 ــر	م ــدرة	بالتخاب ــن	حي ــن	ب ــلطات	الحوثيي ــت	س ــي	2015	اتهم ــون	الثان ــر	/	كان ويف	8	يناي
إســرائيل،]79]	ويقــع	بيــت	العــدل	البهائــي	العاملــي	يف	حيفــا،	حيــث	عــاش	بهــاء	اهلل	ومــات	
وُدفــن	قبــل	قيــام	دولــة	إســرائيل،	كمــا	تــم	اتهــام	بــن	حيــدرة	بالــردة	وازدراء	اإلســالم	ومحاولــة	

تحويــل	املســلمين	إلــى	العقيــدة	البهائيــة	مــن	خــالل	التبرعــات	الخيريــة.

ويف	أبريــل	/	نيســان	2017،	أصــدرت	ســلطات	الحوثي-صالــح	يف	صنعــاء	أوامــر	بالقبــض	ىلع	
25	بهائيــًا،	وقــد	وصــف	املقــرر	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	أوامــر	املحكمــة	وأوامــر	االعتقــال	بأنهــا	
"عمليــة	ترهيــب	تســتهدف	الضغــط	ىلع	البهائييــن	اليمنييــن	للتراجــع	عــن	عقيدتهــم"،]80] 
وتــم	اعتقــال	خمســة	بهائييــن،	بمــن	فيهــم	الزعيــم	القبلــي	وليــد	عيــاش،	مــن	قبــل	ســلطات	
الحوثييــن	يف	صنعــاء	والحديــدة	يف	مايــو	/	أيــار	2017،	ويف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2017	ُقبض	
ىلع	شــقيق	عيــاش،	أكــرم	عيــاش،	خــالل	مداهمــة	شــنتها	قــوات	مــن	الحوثييــن	ىلع	تجمــع	

بهائــي	يف	صنعــاء	لالحتفــال	بيــوم	مقــدس،	حســبما	أفــادت	الجامعــة	البهائيــة	العامليــة.

ويف	2	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2018،	حكمــت	املحكمــة	الجنائيــة	املتخصصــة	يف	صنعــاء	ىلع	
حامــد	بــن	حيــدرة	باإلعــدام،]81]	وقالــت	الجامعــة	البهائيــة	الدوليــة	إن	املحكمــة	دعــت	أيضــًا	

 Yemen: Huthis sentence 52-year-old Baha'i prisoner of conscience to death,“ Amnesty International, January 3, 2018,”  [7[[
 https://www.amnesty.org.uk/press-releases/yemen-huthis-sentence-[[-year-old-bahai-prisoner-conscience-death.

.Accessed April 5, 2019
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August 17, 2016,https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/yemen-huthi-authorities-must-release-detained-

.bahais-end-crackdown-on-minorities/. Accessed April 5, 2019

 The Baha’i Community in Yemen: A brief history of the recent persecution,“ Baha’i International Community,”   [7[[
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Yemen: Baha’i Adherent Faces Death Penalty,“ Human Rights Watch, April 1, 2016, https://www.hrw.org/”   [79[
.news/2016/04/01/yemen-bahai-adherent-faces-death-penalty. Accessed April 1, 2016
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لحــل	جميــع	الجمعيــات	البهائيــة،	ويعتبــر	بــن	حيــدرة	أحــد	ســتة	بهائييــن	مســجونين	حاليــًا	
يف	ســجون	الحوثييــن،	كمــا	اضطــر	19	بهائيــًا	آخريــن،	بينهــم	امــرأة	وطفــل،	إلــى	االختبــاء	مــع	
أســرهم	طبقــًا	للجامعــة	البهائيــة	العامليــة،]82]	وتتــم	محاكمــة	هــؤالء	البهائييــن	غيابيــًا	بتهمة	
ــن	 ــه	الســلطات	الحوثيي ــذي	ســبق	أن	اعتقلت ــي،	ال ــه	العلف ــًا	ملــا	قال ــردة	والتجســس،	وفق ال
هــو	أيضــًا	ملــدة	ثالثــة	أيــام	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	عــام	2018،	ويــرأس	هــذه	املحاكمــات	
القاضــي	نفســه	الــذي	حكــم	ىلع	بــن	حيــدرة	باإلعــدام،	ممــا	يثيــر	مخــاوف	مــن	صــدور	املزيــد	

مــن	أحــكام	اإلعــدام.

وقــال	أحــد	البهائييــن	الـــ19	الذيــن	حوكمــوا	غيابيــًا	ملركــز	صنعــاء	إنــه	وعائلتــه	لجــأوا	للتخفــي	
ــن	 ــات	م ــال	إن	املئ ــن،	وق ــد	البهائيي ــا	ض ــلحة	حملته ــن	املس ــة	الحوثيي ــدأت	حرك ــا	ب عندم
ــوا	الشــيء	 ــون	فعل ــا	الحوثي ــي	يســيطر	عليه ــن	يعيشــون	يف	املناطــق	الت ــن	الذي البهائيي
نفســه،	مضيفــًا	أن	"الكثيريــن	فقــدوا	وظائفهــم،	وتوقــف	أطفالهــم	عــن	الذهــاب	إلــى	املدارس،	
كل	هــذا	ألننــا	نخشــى	املالحقــة"،	وقــال	إن	التهــم	املنســوبة	إليــه	وإلــى	املدعــى	عليهــم	
اآلخريــن	كلهــا	ملفقــة،	مشــيرًا	إلــى	أنهــا	نفــس	التهــم	التــي	تســتخدمها	الحكومــة	اإليرانيــة	
ــران	 ــدأ	يف	إي ــم	ب ــالق	الته ــاف	"إن	اخت ــًا،	وأض ــن	50	عام ــر	م ــذ	أكث ــن	من ــاد	البهائيي الضطه

وقادتهــا	بالتنســيق	مــع	الحوثييــن	يف	اليمــن	ملواصلــة	اضطهادنــا	هنــا".

وأضــاف	إن	الزعــم	بــأن	البهائييــن	مرتبطــون	بالحكومــة	اإلســرائيلية	أو	يشــاركون	يف	التجســس	
ــًا	مقدســًا	للبهائييــن	ألن	بهــاء	اهلل	ُنفــي	إليهــا	بقــرار	مــن	 ــر	حيفــا	مكان "مجــرد	خيال"،وتعتب
الســلطات	العثمانيــة	وبالتنســيق	مــع	إيــران؛	واألماكــن	البهائية	املقدســة	موجودة	يف	إســرائيل	
الحاليــة	مثلهــا	مثــل	األماكــن	املقدســة	اإلســالمية	واليهوديــة	واملســيحية،	"إن	البهائيــة	ديــن	
يدعــو	إلــى	الســالم	واملحبــة،	مبادئــه	تســتند	ىلع	وحدانيــة	اهلل	وأن	جميــع	األنبيــاء	والرســل	
هــم	مــن	مصــدر	هدايــة	واحــد	هــو	اهلل".	كمــا	حــث	املجتمــع	الدولــي	ىلع	حمايــة	البهائييــن	

مــن	الظلــم	والقمــع	"ألن	الوضــع	يــزداد	ســوءًا".

وتقــول	الجامعــة	البهائيــة	الدوليــة	أيضــًا	إن	اضطهــاد	الحوثييــن	للبهائييــن	جــاء	بأمر	مــن	إيران،	
وقــال	املقــرر	الخــاص	لألمــم	املتحــدة	املعنــي	بحريــة	الديــن	أو	املعتقــد	أحمــد	شــهيد	إن	
"النمــط	املســتمر	الضطهــاد	الطائفــة	البهائيــة	يف	صنعــاء	يعكــس	االضطهــاد	الــذي	يعانــي	

منــه	البهائيــون	املقيمــون	يف	إيــران".]83]

ــون	يف	 ــا	الحوثي ــي	يســيطر	عليه ــودوا	يف	املناطــق	الت ــم	يع ــن	ل ــي	إن	البهائيي ــال	العلف وق
ــة	املســتمرة	لســلطات	 ــن	ىلع	االلتقــاء	كطائفــة،	وأنهــم	يعيشــون	تحــت	املراقب اليمــن	قادري
الحوثييــن،	وقــال	املتحــدث	باســم	البهائييــن	إن	أبنــاء	ديانتــه	اســُتهدفوا	بشــكل	متزايــد	منــذ	
خطــاب	متلفــز	أدلــى	بــه	الزعيــم	الحوثــي	عبــد	امللــك	الحوثــي	يف			23	مــارس	/	آذار	2018	وصــف	
ــالم"	وأن	 ــون	يف	اإلس ــن	"يطعن ــال	إن	البهائيي ــيطانية"	وق ــا	"ش ــة	بأنه ــدة	البهائي ــه	العقي في
ــا	عــن	 ــاء	شــعبنا	وأمتن ــة	إلخــراج	أبن ــة	الكامل ــه	الحري ــن	ل إســرائيل	"ترعــى	هــذا	التحــرك	وتؤم
اإلســالم"،]84]	وحــث	الحوثــي	املجتمــع	اليمنــي	ىلع	الوقــوف	ضــد	البهائييــن،	وهــي	الدعــوة	التي	
اعتبــر	العلفــي	أنهــا	أعطــت	الضــوء	األخضــر	لجميــع	اليمنييــن	ملهاجمــة	البهائييــن	ومضايقتهــم.

.of-conscience/. Accessed April 5, 2018
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ويف	الوقــت	نفســه،	عقــدت	وزارة	اإلعــالم	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	ورش	عمــل	لتدريب	
ــة،	 ــة	واالجتماعي ــر	وســائل	اإلعــالم	التقليدي ــة	عب ــة"	البهائي اليمنييــن	ىلع	"الحــرب	العقائدي
ــب	 ــة	بحس ــة	اليمني ــون	واإلذاع ــن	ىلع	التلفزي ــد	البهائيي ــض	ض ــث	التحري ــم	ب ــن	ت يف	حي

الجامعــة	البهائيــة	الدوليــة.]85]

ومــع	أن	التهديــد	الرئيســي	الــذي	يواجــه	البهائييــن	يف	اليمــن	يأتــي	مــن	جماعــة	الحوثييــن	
املســلحة،	إال	أن	البهائييــن	مســتهدفون	أيضــًا	مــن	قبــل	جماعــات	متطرفــة	أخــرى،	فقــد	دعــا	
عبــد	اهلل	الزندانــي	جميــع	الجماعــات	اإلســالمية	إلــى	شــن	حملــة	ضــد	البهائييــن،	قائــاًل	إن	
الواليــات	املتحــدة	زرعتهــم	يف	اليمــن،]86]	ووالــد	الزندانــي	هــو	عبــد	املجيــد	الزندانــي،	رجــل	

الديــن	املثيــر	للجــدل،	ورئيــس	جامعــة	اإليمــان	ذات	التوجــه	الدينــي	املتشــدد.

ــم	يغــادر	اليمــن	ســوى	القليــل	مــن	البهائييــن،	وقــد	 وىلع	الرغــم	مــن	تصاعــد	االضطهــاد،	ل
ــواردة	يف	 حــث	العلفــي	الســلطات	ىلع	احتــرام	البهائييــن	كيمنييــن	يتمتعــون	بالحقــوق	ال
ــذي	ينــص	ىلع	وجــوب	التــزام	اليمــن	بالقانــون	الدولــي	لحقــوق	اإلنســان،	كمــا	 الدســتور،	وال
دعــا	العلفــي	إلــى	حريــة	االعتقــاد	يف	اليمــن،	والتــي	قــال	إن	معظــم	اليمنييــن	يؤمنــون	بهــا:	

"نحــن	بحاجــة	إلــى	االعتــراف	بنــا	كمواطنيــن	يمنييــن	ذوي	حقــوق".

األمم	املتحدة:	مقتل	22	مدنيًا	يف	غارة	جوية	يف	حجة

قالــت	منســق	الشــؤون	اإلنســانية	لألمــم	املتحــدة	ليــز	غرانــدي	يف	11	مــارس	/	آذار	إن	غــارة	
جويــة	شــنها	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	أســفرت	عــن	مقتــل	22	مدنيــًا	ىلع	األقــل	
يف	مديريــة	كشــر	بحجــة،]87]	وقالــت	غرانــدي	إن	10	نســاء	و12	طفــاًل	قتلــوا،	بينمــا	أصيــب	30 
ــى	 ــن	إل ــم	إرســال	بعــض	األطفــال	املصابي ــه	ت ــن	بينهــم	14	طفــاًل،	وأضافــت	أن شــخصًا	آخري

مستشــفيات	يف	عبــس	وصنعــاء.

ــوات	 ــزم	ق ــل	أن	ته ــارس	/	آذار،	قب ــل	م ــة	يف	أوائ ــتباكات	عنيف ــر	اش ــة	كش ــهدت	مديري وش
ــر:	 ــات،	انظ ــن	املعلوم ــد	م ــة	)ملزي ــيطر	ىلع	املنطق ــن	وتس ــل	محليي ــال	قبائ ــن	رج الحوثيي

ــاله(. ــة"	أع ــة	يف	حج ــة	قبلي ــدون	انتفاض ــون	ُيخم "الحوثي

 The Baha’i Community in Yemen: A brief history of the recent persecution,“ Baha’i International Community,”   [[[[
.August 2018, https://www.bic.org/situation-in-yemen/background. Accessed April 1, 2019
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تطورات	أخرى	لحقوق	اإلنسان	وجرائم	الحرب	يف	سطور:

10 مــارس / آذار:	نظمــت	نســاء	يف	صنعــاء	مظاهــرة	لالحتجــاج	ىلع	الفوضــى	األمنيــة	 •
يف	املدينــة	وتصاعــد	عمليــات	خطــف	الفتيــات.]88]	وفقــًا	ملوقــع	املصــدر	أوناليــن	فقد	
حدثــت	حــاالت	اختفــاء	متكــررة	للفتيــات	يف	صنعــاء،	بمــا	يف	ذلــك	فتــاة	تبلــغ	مــن	

العمــر	12	عامــًا	اختفــت	يف	طريقهــا	إلــى	املنــزل	مــن	املدرســة	يف	8	مــارس	/	آذار.

ــه	رصــد	 • ــي	لرصــد	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	إن ــف	اليمن ــال	التحال 11 مــارس / آذار:	ق
ــة.]89] ــع	املاضي ــال	يف	اليمــن	خــالل	الســنوات	األرب ــد	أطف ــة	تجني 5,113	حال

ــره	الحوثيــون	يف	ذمــار،	جنــوب	 • 11 مــارس / آذار:	نحــو	3,000	معتقــل	يف	ســجن	يدي
صنعــاء،	مــا	يجعــل	املنشــأة	ثانــي	أكبــر	ســجن	تســتخدمه	جماعــة	الحوثييــن	وفقــًا	

ملــا	أورده	موقــع	املصــدر	أوناليــن.]90]

12 مــارس / آذار:	يواجــه	عشــرة	صحفييــن	يمنييــن	محاكمــة	أمــام	املحكمــة	الجزائيــة	 •
ــة	 ــتتبع	عقوب ــي	تس ــدو،	والت ــوات	الع ــع	ق ــاون	م ــة	التع ــاء	بتهم ــة	يف	صنع الخاص
اإلعــدام،	وفقــًا	ملــا	ذكرتــه	منظمــة	مراســلون	بــال	حــدود،	وهــم	مــن	بيــن	16	صحفيــًا	

ــن	املســلحة.]91] احتجزتهــم	جماعــة	الحوثيي

14 مــارس / آذار:	أعيــد	طفــالن	إلــى	أســرتهما	بعــد	أن	احتجزهمــا	رجــال	قبائــل	كرهائن	 •
ــم	إطــالق	ســراح	الطفليــن،	وهمــا	مــن	أحفــاد	 يف	مــأرب	ملــدة	خمــس	ســنوات،]92]	ت

رجــل	أعمــال	مــن	تعــز،	بعــد	وســاطة	مــن	قبــل	والدتهــم	والناشــطة	ليلــى	الثــور.

14 مــارس / آذار: نظمــت	رابطــة	أمهــات	املختطفيــن	مظاهــرة	يف	محافظــة	إب	 •
ــت	الرابطــة	إن	 ــون،]93]	وقال ــن	يحتجزهــم	الحوثي ــراج	عــن	أبنائهــن	الذي ــة	باإلف للمطالب

ــن.]94] ــة	باملحتجزي ــي	متعلق ــزاز	مال ــة	ابت ــاك	563	حال هن

18 مــارس / آذار:	ُقتــل	عامــل	إغاثــة	مــن	حركــة	"العمــل	ضــد	الجــوع"	جــراء	قصــف	يف	 •
مدينــة	الحديــدة.]95]

https://www. ،[019 وقفــة احتجاجيــة نســائية يف صنـعـاء تنديــداً باالنفــالت األمنــي واختطــاف الفتيــات"، املصــدر أوناليــن، 10 مــارس / آذار"  [[[[
]almasdaronline.com/articles/1[[13، آخــر وـصـول ]] مــارس / آذار 019].

https://www.  ،[019 آذار   / مــارس   1[ أوناليــن،  املصــدر  اليمــن"،  يف  الـحـرب  بــدء  منــذ  طفــل  آالف   [ مــن  أكــر  تجنيــد  رصدنــا  حقوقــي:  "تحالــف    [[9[
.[019 آذار   / مــارس   [[ وـصـول  آخــر   ،almasdaronline.com/articles/1[[[01

]90]  "منطقــة عبــور املســافرين التــي تحولــت إىل مثلــث برمــودا.. "املصــدر أوناليــن" يتتبــع خارطــة الســجون الحوثيــة يف ذمــار )تقريــر خــاص("، املصدرأوناليــن، 11 
مــارس / آذار https://www.almasdaronline.com/articles/1[[131 ،[019، آخــر وـصـول ]] مــارس / آذار 019].

 Ten Yemeni journalists held by Houthis now face possible execution,“ Reporters without Borders, March 12, 2019,”  [91[
.https://rsf.org/en/news/ten-yemeni-journalists-held-houthis-now-face-possible-execution. Accessed April 4, 2019

]]9]  "مــأرب: وســاطة تنجــح بإعــادة طفلــن إىل أـسـرتهما بعــد ] ســنوات مــن اإلحتجــاز"، اليمــن، 14 مــارس / آذار https://theyemen.net ،[019/مــأرب-
وساطة-تنجح-بإعادة-طفلن-إىل-أـسـرته، آخــر وـصـول ]] مــارس / آذار 019].

https://www.almasdaronline. ،[019 93]  أمهات املختطفن يف إب: تعرض 3]] من أسر املختطفن لالبتزاز املايل"، املصدر أونالين، 14 مارس / آذار[
com/articles/165343، آخر وصول ]] مارس / آذار 019].

Abductees Mothers Association, Twitter post, March 14, 2019, 3:45 a.m., https://twitter.com/abducteesmother/   [94[
.status/1106144387397009409?s=20. Accessed April 1, 2019

 Yemen: Action Against Hunger Colleague Killed in Violence in Hodeidah.“ Action Against Hunger USA, March 19,   [9[[
 2019, https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-action-against-hunger-colleague-killed-violence-hodeidah. Accessed

.March [3, [019
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ــركات	 • ــت	ش ــن	أبلغ ــلطات	الحوثيي ــأن	س ــن	ب ــطاء	يف	اليم ــاد	نش ــارس / آذار:	أف 19 م
ــراد	 ــد	أف ــرم،	أي	أح ــافرن	دون	مح ــي	يس ــاء	الالئ ــر	للنس ــدار	تذاك ــع	إص ــالت	بمن الحاف

ــة. ــد	املرافق ــرة	بقص ــة	املباش ــرتهن	ذوي	القراب أس

24 مــارس / آذار:	قالــت	منظمــة	أطبــاء	بــال	حــدود	إنهــا	عالجــت	49	جريحــًا	واســتقبلت	 •
ــر	 ــا	أجب ــز	مم ــة	تع ــف	يف	مدين ــال	العني ــن	القت ــام	م ــة	أي ــدار	أربع ــن	ىلع	م قتيلي

ــام	ىلع	اإلغــالق.]96] مستشــفى	ع

26 مــارس / آذار:	ُقتــل	ســبعة	أشــخاص	بعــد	إصابــة	صــاروخ	محطــة	بنزيــن	بالقــرب	 •
مــن	مستشــفى	يف	منطقــة	ريفيــة	ىلع	بعــد	100	كيلومتــر	شــمال	مدينــة	صعــدة،	
ــال	 ــى	أربعــة	أطف ــن	القتل ــن	بي ــال،]97]	وكان	م ــادت	منظمــة	أنقــذوا	األطف حســبما	أف

وعامــل	صحــي	وحــارس	أمــن.

ــن	 • ــراج	ع ــو	لإلف ــًا	يدع ــن	بيان ــات	املختطفي ــة	أمه ــدرت	رابط ــان:	أص ــل / نيس 1 أبري
عشــرات	"األكاديمييــن	والصحفييــن	والطــالب"	الذيــن	قالــت	إنهــم	احُتجــزوا	يف	ســجن	
ــوا	 ــجناء	تعرض ــان	أن	الس ــر	البي ــاء،]98]	وذك ــن	بصنع ــع	للحوثيي ــي	التاب ــن	السياس األم
ــة	 ــن	الرعاي ــون	م ــة	وبائســة	ومحروم ــب	وأنهــم	محتجــزون	يف	ظــروف	مهين للتعذي

ــة. الطبي

 People unable to access lifesaving care amid heavy fighting in Taiz city,“ Medecins Sans Frontieres, March 24,”   [9[[
 2019,https://www.msf.org/yemen-forty-nine-wounded-and-two-dead-after-four-days-heavy-fighting-taiz-city.

.Accessed March 25, 2019

Seven killed in bombing of Save the Children supported hospital in Yemen,” Save the Children, March [[, [019,https://”  [97[
 www.savethechildren.net/article/seven-killed-bombing-save-children-supported-hospital-yemen. Accessed March 31,

.[019

Abductees Mothers Association, Twitter post, April 2, 2019, 12:49 a.m., https://twitter.com/abducteesmother/   [9[[
.status/1112985490645553158?s=20. Accessed April 4, 2019
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التطورات الدبلوماسية الدولية

يف	الواليات	املتحدة

البيت	األبيض	يلغي	شرط	اإلبالغ	عن	غارات	الجيش	األمريكي	بالطائرات	بدون	
طيار

لــن	تقــدم	الواليــات	املتحــدة	بعــد	اآلن	تقاريــر	عــن	بعــض	هجمــات	الطائــرات	بــدون	طيــار	التي	
تقــوم	بهــا	خــارج	"مناطــق	األعمــال	العدائيــة	النشــطة"،	بمــا	يف	ذلــك	عــدد	القتلــى،	ففــي	6 
مــارس	/	آذار،	ألغــى	البيــت	األبيــض	جــزءًا	مــن	شــرط	اإلبــالغ	الــذي	تــم	تقديمــه	عــام	2016	يف	

ظــل	إدارة	أوبامــا	ضمــن	جهــود	تحســين	شــفافية	حملــة	الطائــرات	بــدون	طيــار	األمريكيــة.]99]

ــدة	 ــت	زائ ــالغ	كان ــات	اإلب ــة	الواشــنطن	بوســت	أن	عملي ــة	صحيف ــرت	وزارة	الخارجي ــد	أخب وق
عــن	الحاجــة	بالنظــر	إلــى	املتطلبــات	املتعلقــة	بتقاريــر	الضحايــا	املدنييــن	املنصــوص	عليهــا	
يف	التشــريع	الصــادر	يف	الكونغــرس	العــام	املاضــي،]100]]]101]	وأضافــت	الخارجيــة	األمريكيــة	أن	
ــى	تحســين	 ــؤدي	إل ــن	الحاجــة،	فهــي	ال	ت ــدة	ع ــالغ	زائ ــات	إب ــى	"متطلب ــى	إل السياســة	ترق
شــفافية	الحكومــة	بــل	تصــرف	انتبــاه	مهنيــي	االســتخبارات	لدينــا	عــن	مهمتهــم	األساســية".	
رئيــس	لجنــة	االســتخبارات	بمجلــس	النــواب	األمريكــي	النائــب	)الديمقراطــي	عــن	كاليفورنيــا(	
ــق	عــن	الشــفافية"،	 ــر	للقل آدم	شــيف	انتقــد	هــذه	الخطــوة،	واصفــًا	إياهــا	بأنهــا	"تراجــع	مثي
ــض	 ــون	تفوي ــة	قان ــة	يف	صياغ ــر	اإللزامي ــم	التقاري ــة	بتقدي ــيواصل	املطالب ــه	س ــاف	أن وأض
االســتخبارات	–	وهــو	مشــروع	قانــون	التمويــل	الســنوي	لألنشــطة	االســتخباراتية	–	يف	وقــت	

الحــق	مــن	هــذا	العــام.]102]

ــم	يعــد	يمكــن	اآلن	اإلعــالن	عــن	حــاالت	 بإلغــاء	القســم	3	مــن	األمــر	التنفيــذي	رقــم	13732،	ل
ــم	 ــم	يت ــي	ل ــة	الت ــات	اليمني ــة	يف	املحافظ ــارات	األمريكي ــض	الغ ــن	بع ــة	ع ــاة	الناجم الوف
تحديدهــا	كمناطــق	"لألعمــال	العدائيــة	النشــطة"	–	وهــي	تعنــي	باملمارســة	العمليــة	أجــزاء	
ــك	إلــى	تقليــل	مســاحة	الرقابــة	مجــال	 معينــة	مــن	أبيــن	وشــبوة	والبيضــاء،]103]	وســيؤدي	ذل
التدقيــق	يف	هــذه	العمليــات	املثيــرة	للجــدل	يف	اليمــن؛	ىلع	ســبيل	املثــال،	كانــت	محافظتــا	

Executive Order on Revocation of Reporting Requirement,“ March 6, 2019,https://www.whitehouse.gov/presidential-”  [99[
.actions/executive-order-revocation-reporting-requirement/. Accessed March 14, 2019

 Missy Ryan, ”Trump administration alters Obama-era bill on civilian casualties in U.S. airstrikes,“ The Washington  [100[
Post, March [, [019,https://www.washingtonpost.com/world/national-security/white-house-weakens-obama-era-

.rule-on-civilian-casualties/2019/03/06/b2940dfe-4031-11e9-9361-301ffb5bd5e6_story.html. Accessed March 14, 2019

H.R.2810 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018,https://www.congress.gov/bill/115th-congress/   [101[
 house-bill/2810/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22national+defense+authorization+act%22%5D%7D&r=2. Accessed

.March 14, 2019

 Schiff Statement on Trump Cancellation of U.S. Report on Civilian Deaths in Drone Strikes,“ U.S. House of”   [10[[
Representatives Permanent Select Committee on Intelligence, March 6, 2019,https://intelligence.house.gov/news/

.documentsingle.aspx?DocumentID=613, Accessed March 14, 2019

 United States Policy on Pre- and Post-Strike Measures To Address Civilian Casualties in U.S. Operations Involving the”  [103[
Use of Force,“ copy published in the Federal Register of the National Archives, originally signed on July 1, 2016,https://

.www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2016-07-07/pdf/2016-16295.pdf. Accessed March 14, 2019
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ــرات	األمريكيــة	بــدون	 مــأرب	وحضرمــوت	أهدافــًا	متكــررة	للغــارات	منــذ	أن	بــدأت	حــرب	الطائ
طيــار	يف	اليمــن	عــام	2002،	ومنــذ	ذلــك	الوقــت	قتلــت	طائــرات	أمريكيــة	بــدون	طيــار	أكثــر	
ــة	 ــدت	دراس ــل،]104]	ووج ــي	ىلع	األق ــك	200	مدن ــا	يف	ذل ــالد،	بم ــخص	يف	الب ــن	1,000	ش م
ــات	 ــي	الوفي ــث	إجمال ــوا	مــا	يقــرب	مــن	ثل ــة	أسوشــيتيد	بــرس	أن	املدنييــن	مثل أجرتهــا	وكال
الناجمــة	عــن	غــارات	الطائــرات	األمريكيــة	بــدون	طيــار	يف	عــام	2018،]105]	كمــا	أن	هنــاك	ضغطــًا	
داخــل	اليمــن	بســبب	عمليــات	القتــل	خــارج	نطــاق	القضــاء	هــذه؛	فقــد	قــدم	تقريــر	يف	شــهر	
مــارس	/	آذار	صــدر	عــن	اللجنــة	الوطنيــة	للتحقيــق	يف	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	املدعــاة،	
تفصيــاًل	للخســائر	يف	أرواح	املدنييــن	نتيجــة	غــارات	الطائــرات	بــدون	طيــار	منــذ	عــام	2015،	

مشــيرًا	أن	هــذه	العمليــات	تنفذهــا	الواليــات	املتحــدة	"بالشــراكة"	مــع	الحكومــة	اليمنيــة.]106]

بــدأ	اســتخدام	الغــارات	الجويــة	بــدون	طيــار	ضــد	املشــتبه	يف	صلتهــم	باإلرهــاب	يف	عهــد	
ــول،	 ــد	أحــداث	11	ســبتمبر	/	أيل ــاب"	بع ــوش	يف	ســياق	"الحــرب	ىلع	اإلره ــس	جــورج	ب الرئي
وقــد	قــدم	الرئيــس	بــاراك	أوبامــا	تشــريعات	تهــدف	إلــى	تحســين	الشــفافية،	ولكــن	يف	الوقــت	
نفســه	وّســع	الحملــة	وأشــرف	ىلع	زيــادة	عشــرة	أضعــاف	يف	عــدد	الغــارات	يف	جميــع	أنحــاء	

العالــم	مقارنــة	بســلفه.]107]

وقــام	الرئيــس	الحالــي	دونالــد	ترامــب	بتقليــص	التدابيــر	الراميــة	إلــى	تحســين	الرقابــة	ىلع	
هجمــات	الطائــرات	األمريكيــة	بــدون	طيــار	وتقييــم	مخاطــر	اإلصابــات	يف	صفــوف	املدنييــن،	
فخــالل	األشــهر	األولــى	مــن	توليــه	منصبــه،	أعلــن	ترامــب	أجــزاًء	مــن	ثــالث	محافظــات	يمنيــة	–	
أبيــن	وشــبوة	والبيضــاء	–	"مناطــق	أعمــال	عدائيــة	نشــطة"،]108]	ولــم	يقتصــر	األمــر	ىلع	الســماح	
ــم	 ــة	لتقدي ــًا	بحاج ــاع	أيض ــد	وزارة	الدف ــم	تع ــن	ل ــض،	ولك ــت	األبي ــن	البي ــارات	دون	إذن	م بغ
قوائــم	اســتهداف	للمراجعــة	مــن	قبــل	الــوكاالت	الحكوميــة	األخــرى	–	ممــا	يقلــل	بشــكل	كبيــر	
مــن	اإلشــراف	املدنــي،	ويف	أواخــر	عــام	2017،	ورد	أن	ترامــب	أزال	توجيهــات	األهــداف	–	ممــا	
فتــح	الطريــق	أمــام	الطائــرات	بــدون	طيــار	لضــرب	املتشــددين	ذوي	الرتــب	املتدنيــة	مــا	دامــوا	

يشــكلون	تهديــدًا	محتمــاًل	لألمــن	القومــي	األمريكــي.]109]

وقالــت	وزارة	الخارجيــة	األمريكيــة	إن	املتطلبــات	الجديــدة	لإلبــالغ	عــن	الخســائر	يف	صفــوف	
ــس،	 ــال	الري	لوي ــك،	ق ــع	ذل ــة،	وم ــن	الحاج ــدة	ع ــا	زائ ــر	أوبام ــروط	عص ــل	ش ــن	تجع املدنيي
املستشــار	الســابق	يف	وزارة	الخارجيــة	الــذي	ســاعد	يف	صياغــة	األمــر	التنفيــذي	الــذي	
يشــترط	اإلبــالغ،	إن	القــرار	يخلــق	"فجــوة	شــفافية"	ألن	هــذا	التشــريع	الجديــد	ُيلــزم	وزارة	الدفاع	
فقــط	بتقديــم	اإلبالغــات	مــع	اســتثناء	الــوكاالت	أو	الهيئــات	األمريكيــة	األخــرى	املشــاركة	يف	

]104]  املصدر السابق.
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The New York Times, March 12, 2017.https://www.nytimes.com/2017/03/12/us/politics/trump-loosen-counterterrorism-
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اســتخدام	القــوة،]110]	وهــذا	النــوع	مــن	الرقابــة	ذو	أهميــة	خاصــة	اآلن؛	ففــي	مــارس	/	آذار	2017،	
قالــت	صحيفــة	وول	ســتريت	جورنــال	أن	ترامــب	وّســع	تفويــض	وكالــة	االســتخبارات	األمريكيــة	
ــح	 ــار،	ممــا	أســقط	جهــود	عهــد	أوبامــا	لجعــل	التصري ــدون	طي ــرات	ب ــام	بهجمــات	بطائ للقي

محصــورًا	يف	الجيــش	األمريكــي	فقــط.]111]

قــد	ال	يكــون	إنهــاء	شــرط	اإلبــالغ	هــذا	رســميًا	بحــد	ذاتــه	ذا	تأثيــر	كبيــر،	فــوزارة	الدفــاع	لــم	
تقــم	بمثــل	هــذا	اإلبــالغ	يف	عــام	2017.

مجلس	الشيوخ	يتبع	مجلس	النواب	يف	التصويت	إلنهاء	تورط	الواليات	
املتحدة	يف	حرب	اليمن

ــاء	 ــح	إنه ــل	46	لصال ــًا	مقاب ــة	54	صوت ــيوخ	بأغلبي ــس	الش ــوت	مجل ــارس	/	آذار،	ص يف	13	م
الدعــم	العســكري	األمريكــي	للتحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	يف	اليمــن،]112]	جــاء	التصويــت	
ــج	 ــر	/	شــباط.]113]	يحت ــل	يف	فبراي ــون	مماث ــواب	ىلع	مشــروع	قان ــس	الن ــة	مجل ــد	موافق بع
القــرار	املشــترك	رقــم	7	الصــادر	عــن	مجلــس	الشــيوخ	ىلع	قانــون	صالحيــات	الحــرب،	ويكلــف	
ــرة	 ــن	أو	املؤث ــة	يف	اليم ــة	الحاصل ــال	العدائي ــن	"األعم ــة	م ــوات	األمريكي ــراج	الق ــس	بإخ الرئي
عليــه"	مــا	لــم	ينــص	الكونغــرس	ىلع	تفويــض	خــالف	ذلــك،]114]	هــذه	هــي	املــرة	الثانيــة	التــي	
ــدور	 ــات	الحــرب	ذات	العالقــة	ب ــون	صالحي ــق	بقان ــًا	يتعل ــز	فيهــا	مجلــس	الشــيوخ	قانون يجي
ــمبر	/	 ــر	يف	ديس ــون	آخ ــروع	قان ــت	ىلع	مش ــم	التصوي ــبق	أن	ت ــن،	وس ــون	يف	اليم البنتاغ

ــدورة	التشــريعية. ــم	يتقــدم	أكثــر	خــالل	تلــك	ال كانــون	األول	مــن	العــام	املاضــي	لكنــه	ل

ــرات،	 ــة	الطائ ــب	وصيان ــتخباراتي	والتدري ــم	االس ــف	الدع ــة	للتحال ــاعدة	األمريكي ــمل	املس تش
ويحــدد	القــرار	تزويــد	الطائــرات	بالوقــود	يف	الجــو	كأحــد	األنشــطة	املحظــورة،	وبينمــا	توقــف	

هــذا	النــوع	مــن	الدعــم	العــام	املاضــي،	ال	يوجــد	حاليــًا	أي	تشــريع	يمنــع	اســتئنافه.

ــل	 ــن	قب ــاوالت	م ــيتجاهل	أي	مح ــه	س ــابق	إن ــت	س ــال	يف	وق ــد	ق ــض	ق ــت	األبي وكان	البي
الكونغــرس	للحــد	مــن	تــورط	الواليــات	املتحــدة	يف	اليمــن،	ففــي	تصريحــات	للصحافييــن	بعــد	
ــر	الخارجيــة	األمريكــي	مايــك	بومبــو	إن	التشــريع	ســيكون	 التصويــت	بفتــرة	قصيــرة،	قــال	وزي
هديــة	إليــران	وأن	إنهــاء	دعــم	التحالــف	"ســيطيل	النــزاع	عــن	طريــق	إعاقــة	جهــود	شــركائنا	

ــال".]115] يف	القت
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ســيتعين	ىلع	مجلــس	النــواب	املوافقــة	ىلع	نســخة	مجلــس	الشــيوخ	مــن	مشــروع	القانــون	
ــل	أن	 ــن	املحتم ــك،	م ــن	ذل ــر	ع ــض	النظ ــب،	وبغ ــس	ترام ــب	الرئي ــى	مكت ــل	إل ــل	أن	ينتق قب
يكــون	تأثيــر	التشــريع	رمزيــًا	وليــس	قانونيــًا؛	إذ	ال	توجــد	أغلبيــة	يف	الكونغــرس	تتجــاوز	الفيتــو	
الرئاســي	شــبه	املؤكــد،	وهنــاك	جــدل	قانونــي	حــول	مــا	إذا	كانــت	تصرفــات	الواليــات	املتحــدة	

يف	اليمــن	تعتبــر	"عدائيــة".

يف	أوروبا

تقارير:	قوات	بريطانية	خاصة	أصيبت	بجروح	أثناء	القتال	ضد	قوات	الحوثيين

اعترفــت	الحكومــة	البريطانيــة	يف	مــارس	/	آذار	بدعمهــا	غيــر	املباشــر	للحملــة	الجويــة	التــي	
تقودهــا	الســعودية	يف	اليمــن،	وأفــادت	صحيفــة	بريطانيــة	أن	نخبــة	مــن	القــوات	البريطانيــة	

تقاتــل	يف	اليمــن.

وردًا	ىلع	ســؤال	مكتــوب	مــن	النائــب	العمالــي	لويــد	راســيل	مويــل،	ذكــر	وزيــر	القــوات	
املســلحة	مــارك	النكســتر	أن	عناصــر	يف	ســالح	الجــو	امللكــي	البريطانــي	معــارة	لشــركة	بــي	
أي	إي	سيســتمز	يف	الســعودية	"لتقديــم	الدعــم	الهندســي	الروتينــي"	للطائــرات	الســعودية	
العســكرية	العاملــة	اليمــن،]116]	وقــال	النكســتر	إن	موظفيــن	مــن	ســالح	الجــو	امللكــي	قدمــوا	
ــة	الســعودية،	وقــال	 ــة	امللكي ــًا	عامــًا"	للطاقــم	الجــوي	الخــاص	بالقــوات	الجوي "دعمــًا	تدريبي
ــل	أســلحة	 ــط	أو	تحمي ــم	تشــارك	يف	تخطي ــة	ل ــة	البريطاني ــوات	الجوي ــر	إن	عناصــر	الق الوزي

ــة. ــات	الجوي للهجم

ويف	23	مــارس	/	آذار،	ذكــرت	صحيفــة	ميــل	أون	صنــداي	البريطانيــة	أن	مــا	يصــل	إلــى	30	مــن	
قــوات	القــوارب	الخاصــة	البريطانيــة	تشــارك	يف	عمليــات	قتاليــة	ضــد	قــوات	الحوثييــن	يف	
محافظــة	صعــدة،]117]	وذكــر	مصــدر	يف	القــوارب	الخاصــة	للصحيفــة	إن	الــدور	الرئيســي	لقــوات	
ــة،	 النخبــة	هــو	التدريــب	والتوجيــه،	لكــن	القــوات	شــاركت	أيضــًا	يف	معــارك	باألســلحة	الناري
ووفقــًا	للتقريــر	فقــد	أصيــب	خمســة	جنــود	بريطانييــن	ىلع	األقــل	يف	القتــال،	وقــال	مــارك	
ــه	ســيقوم	 ــة،	إن ــة	البريطاني ــادئ	يف	وزارة	الخارجي ــط	اله ــيا	واملحي ــة	آلس ــر	الدول ــد،	وزي فيل

بالتحقيــق	يف	املزاعــم.]118]
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أملانيا	تمدد	حظر	تصدير	األسلحة	للسعودية	

ــددت	 ــا،	م ــم	يف	أملاني ــالف	الحاك ــن	أحــزاب	االئت ــن	املناقشــات	الســاخنة	بي ــد	أســابيع	م بع
ــى	الســعودية	يف	مــارس	/	آذار،	مــع	اســتثناء	مشــاريع	 ــر	األســلحة	إل ــن	توقيفهــا	لتصدي برلي
التســليح	املشــتركة	لالتحــاد	األوروبــي،]119]	يف	28	مــارس	/	آذار،	أعلــن	املتحــدث	باســم	الحكومة	
األملانيــة	ســتيفن	ســيبرت	أن	تعليــق	صــادرات	األســلحة	إلــى	الســعودية،	والــذي	تــم	فرضــه	
يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2018	بعــد	مقتــل	الصحفــي	الســعودي	جمــال	خاشــقجي،	ســيتم	
تجديــده	ملــدة	ســتة	أشــهر	حتــى	30	ســبتمبر	/	أيلــول،	وحتــى	ذلــك	الحيــن،	لــن	يتــم	منــح	

تراخيــص	لتصديــر	أي	أســلحة	جديــدة.

وســيتم	تمديــد	تراخيــص	تصديــر	األســلحة	الحاليــة	للمشــروعات	األوروبيــة	املشــتركة	حتــى	
نهايــة	عــام	2019،	ولكــن	ُيمنــع	تســليم	أنظمــة	األســلحة	املجمعــة	إلــى	الســعودية	أو	اإلمــارات	

خــالل	هــذه	الفتــرة.

جــاء	هــذا	الترتيــب	بعــد	ضغــوط	تعرضــت	لهــا	برليــن	مــن	فرنســا	وبريطانيــا،	وقالــت	ســفيرة	
فرنســا	لــدى	أملانيــا	آن-مــاري	ديكــوت	يف	ورقــة	عمــل	حديثــة	إن	نظــام	مراقبــة	الصــادرات	
األملانــي	ال	يمكــن	التنبــؤ	بــه	ويضــر	"بتعاوننــا	الثنائــي	يف	مجــال	الدفــاع"،]120]	وقالــت	ديكوت	إن	
الحظــر	الــذي	فرضتــه	أملانيــا	ىلع	صــادرات	األســلحة	إلــى	الســعودية	قــد	تضــر	عمــل	الشــركات	
الفرنســية	واألوروبيــة،	والتــي	كان	بعضهــا	ينتظــر	تســليم	املكونات	األملانية	ملشــاريع	األســلحة	
املشــتركة	منــذ	أكثــر	مــن	عــام،	كمــا	نوقشــت	سياســات	تصديــر	األســلحة	األملانيــة	خــالل	زيــارة	
ــارس	/	آذار.]121]  ــج	يف	م ــدول	الخلي ــام	ل ــة	أي ــت	لثالث ــي	جيريمــي	هن ــة	البريطان ــر	الخارجي وزي
ــاض	يف	2  ــن	ســلمان	يف	الري ــد	ب ــر	محم ــي	العهــد	الســعودي	األمي ــع	ول ــاع	م فخــالل	اجتم
ــر	األســلحة	للســعودية،	 ــة	ىلع	تصدي ــود	األملاني ــت	بنفســه	عــن	القي ــأى	هن ــارس	/	آذار،	ن م

وفقــًا	لتقريــر	صــادر	عــن	شــركة	إنتليجنــس	أوناليــن.]122]

وأشــار	التقريــر	إلــى	أن	شــركة	بــي	أي	إي	سيســتمز	البريطانيــة	املتعــددة	الجنســيات	للخدمــات	
ــي	أي	إي	 ــك	ب ــى	الســعودية،	وتمتل ــة	والعســكرية	تعتمــد	ىلع	مبيعــات	األســلحة	إل الدفاعي
ــر	 سيســتمز	حصــة	%37.5	مــن	شــركة	MBDA	األوروبيــة	املنتجــة	للصواريــخ،	والتــي	قــد	تتأث
مبيعاتهــا	مــن	صواريــخ	ميتيــور	إلــى	الريــاض	بالحظــر	األملانــي،	حيــث	تــم	بنــاء	أنظمــة	دفــع	

صــاروخ	ميتيــور	يف	أملانيــا.

 Bundesregierung verlängert Rüstungsembargo gegen Saudi-Arabien um sechs Monate,“ Spiegel Online, March”   [119[
[9, [019,http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-verlaengert-ruestungsexportstopp-fuer-saudi-

.arabien-um-6-monate-a-1260215.html. Accessed 30 March, 2019

 Anne-Marie Descôtes, ”Vom ,German-free’ zum gegenseitige Vertrauen,“ Federal Academy for Security Policy, March  [1[0[
 26, 2019,https://www.baks.bund.de/de/arbeitspapiere/2019/vom-german-free-zum-gegenseitigen-vertrauen. Accessed

.30 March, [019

Patrick Wintour, ”Hunt begins Gulf visit in attempt to salvage Yemen peace plan,“ The Guardian, March 1, 2019,https://  [1[1[
 www.theguardian.com/world/2019/mar/01/jeremy-hunt-begins-gulf-visit-yemen-peace-plan-saudi-arabia-khashoggi.

.Accessed 30 March, 2019

Britain tries to get back in with Gulf palaces and armies,“ Intelligence Online, March 20, 2019, https://www.”   [1[[[
intelligenceonline.com/government-intelligence/[019/03/[0/britain-tries-to-get-back-in-with-gulf-palaces-and-

.armies,108349771-eve
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أمر	محكمة	ببرلين	بالتحقيق	يف	قاعدة	أمريكية	ىلع	خلفية	قصف	بطائرات	
بدون	طيار	يف	اليمن

ــد	 ــر	لتحدي ــاذ	تدابي ــة	اتخ ــأن	ىلع	الحكوم ــة	ب ــة	أملاني ــت	محكم ــارس	/	آذار،	قض يف	19	م
ــة	 ــدة	جوي ــاعدة	قاع ــم	بمس ــي	تت ــار	الت ــدون	طي ــة	ب ــة	األمريكي ــارات	الجوي ــروعية	الغ مش

أمريكيــة	يف	أملانيــا.]123]

تــم	رفــع	الدعــوى	مــن	قبــل	املركــز	األوروبــي	للحقــوق	الدســتورية	وحقــوق	اإلنســان	نيابــة	
ــار	يف	حضرمــوت	 ــدون	طي ــرة	ب ــة	بطائ ــل	أقاربهــم	يف	غــارة	أمريكي ــن	ُقت ــة	يمنيي عــن	ثالث
ــة	يف	 ــا	متواطئ ــأن	أملاني ــم	ب ــت	دعواه ــد	رفض ــة	ق ــة	ابتدائي ــت	محكم ــام	2012،]124]	وكان ع

ــة. ــارة	املميت الغ

وقالــت	محكمــة	مونســتر	اإلداريــة	يف	19	مــارس	/	آذار	إن	األدلــة	تشــير	إلــى	أن	قاعدة	رامشــتين	
الجويــة	األمريكيــة	لعبــت	"دورًا	رئيســيًا"	يف	نقــل	بيانــات	مراقبــة	الطيــران	املســتخدمة	يف	
ــام	 ــدر	ع ــت	ص ــع	ذا	إنترس ــر	ملوق ــب	تقري ــن.	وبحس ــار	يف	اليم ــدون	طي ــرات	ب ــارات	الطائ غ
2015	فقــد	أطلــق	ىلع	قاعــدة	رامشــتين	الجويــة	لقــب	"قلــب	التكنولوجيــا	الفائقــة	لبرنامــج	
الطائــرات	األمريكيــة	بــدون	طيــار"،	وذلــك	اســتنادًا	لوثائــق	املخابــرات	األمريكيــة	التــي	ذكــرت	
إنهــا	تظهــر	البنيــة	التواصليــة	الداعمــة	للغــارات،]125]	وقــد	أمــرت	املحكمــة	الحكومــة	األملانيــة	
بتحديــد	مــا	إذا	كانــت	غــارات	الطائــرات	األمريكيــة	بــدون	طيــار	التــي	تســيطر	عليهــا	القاعــدة	
الجويــة	تمتثــل	للقانــون	الدولــي،	وبالضغــط	ىلع	الواليــات	املتحــدة	لاللتــزام	بالقانــون	الدولــي	
إذا	لــزم	األمــر،	وســتتم	مراجعــة	القضيــة	مــن	قبــل	املحكمــة	اإلداريــة	االتحاديــة،	حيــث	قالــت	

الحكومــة	األملانيــة	إنهــا	ســتدرس	الحكــم.

التطورات	الدبلوماسية	الدولية	األخرى

رئيس	املجلس	االنتقالي	الجنوبي	يزور	بريطانيا	وروسيا

يف	مــارس	/	آذار،	زار	رئيــس	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	عيــدروس	الزبيــدي	كاًل	مــن	بريطانيــا	
ــع	 ــارس	/	آذار،	وم ــوم	6	م ــدن	ي ــن	يف	لن ــن	بريطانيي ــع	برملانيي ــدي	م ــى	الزبي وروســيا،	والتق
ــارس	/	آذار،]126]  ــوم	19	م ــكو	ي ــوف	يف	موس ــل	بوجدان ــي	ميخائي ــة	الروس ــر	الخارجي ــب	وزي نائ
ــا	مــن	قبــل	 ــي	الجنوبــي	يف	بريطاني ــارات	البرملانيــة	للمجلــس	االنتقال ــم	تيســير	الزي وقــد	ت
ــركة	 ــاعدة	ش ــا،	بمس ــرًا	له ــا	مق ــن	بريطاني ــذ	م ــي	تتخ ــتقلة	"	الت ــات	املس ــة	"ديبلوم منظم
العالقــات	العامــة	كواتــرو	التــي	وظفتهــا	اإلمــارات،	وناقــش	وفــد	االنتقالــي	الجنوبــي	تطلعــات	

German court hands partial victory to critics of U.S. drone deaths in Yemen,” Reuters, March 19, [019, https://www.”  [1[3[
reuters.com/article/us-yemen-security-germany/german-court-hands-partial-victory-to-critics-of-us-drone-deaths-

.in-yemen-idUSKCN1R025A. Accessed April 1, 2019

]Jemeniten verklagen Deutschland. Welche Rolle spielt Ramstein im US-Drohnenkrieg”  [124?,” )“اليمنيــون يحاكمــون أملانيــا. مــا 
Spiegel Online, March 14, 2019, http://www.spiegel.de/politik/ ;)”?الــدور الــذي تلعبــه رامشــتن يف ـحـرب الطاـئـرات األمريكيــة بــدون طيــار

.ausland/drohnen-jemeniten-verklagen-deutschland-in-muenster-a-1257875.html. Accessed March 31, 2019

Jeremy Scahill, ”Germany is the Tell-Tale Heart of America's Drone War,“ The Intercept, April 17, 2015,https://   [1[[[
.theintercept.com/2015/04/17/ramstein/. Accessed March 19, 2019

 Adalah Yenen, ”Shady M. Qubaty moderating Adalah’s panel in the UK Parliament on The Rule of Law in Yemen,“   [1[[[
YouTube Video, March 7, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=iMOgouMzrm4. Accessed April 1, 2019; ”President Al-
 Zubaidi holds a meeting with the Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Baghdanov,“ Southern Transitional Council

.Official Website, http://en.stcaden.com/news/8569. Accessed April 1, 2019
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الحركــة	الســتقالل	الجنــوب	وممارســة	الضغــط	مــن	أجــل	إدراجهــا	يف	عمليــة	الســالم	التــي	
تقودهــا	األمــم	املتحــدة،	ويف	20	مــارس	/	آذار،	التقــى	الســفير	الروســي	يف	اليمــن	فالديميــر	
ديدوشــكين	مــع	رئيــس	الــوزراء	معيــن	عبــد	امللــك	ســعيد	بعــدن،	وقــال	إن	موســكو	تعتــزم	
ــرف	بهــا	 ــة	املعت ــة	اليمني ــة	للحكوم ــة	لهــا	يف	عــدن،	العاصمــة	املؤقت ــح	قنصلي إعــادة	فت

دوليــًا.]127]

إطالق	سراح	األسيرين	املاليزي	واإلندونيسي	بوساطة	عمانية

يف	مــارس	/	آذار،	ســاعدت	ســلطنة	عمــان	يف	تأميــن	اإلفــراج	عــن	إندونيســي	وماليــزي	كانــا	
محتجزيــن	يف	اليمــن،	حســب	وكالــة	األنبــاء	العمانيــة	الحكوميــة.]128]

وقــال	التقريــر	إن	عمــان	توصلــت	إلــى	اتفــاق	مــع	الســلطات	يف	صنعــاء	لإلفــراج	عــن	األســيرين	
ــى	عمــان	يف	11  ــم	نقلهمــا	إل ــة،	وقــد	ت ــن	اإلندونيســية	واملاليزي ــب	الحكومتي ــاء	ىلع	طل بن
مــارس	/	آذار	إلعادتهمــا	إلــى	بلديهمــا،	وســبق	أن	توســطت	عمــان	يف	إطــالق	ســراح	أســرى	

محتجزيــن	لــدى	الحوثييــن	يف	اليمــن.

Mazen AbdulMalek Saeed, Twitter post, March 20, 2019, 10:53 a.m., https://twitter.com/DrMaeenSaeed/   [1[7[
.status/1108426386107179009. Accessed April 1, 2019

 The Sultanate Assists in Reaching Agreement with Yemeni Authorities for Return of Indonesian, Malaysian Citizens,“”  [1[[[
 Oman News Agency, March 11, 2019,https://www.omannews.gov.om/ona_eng/index.html#/searchlabel3/379859.

.Accessed April 4, 2019
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