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

صـورة الغلاف :منظـر مـن متـن ناقلـة التخزيـن العائـم والتفريـغ التابعـة
لشـركة صافـر ( )FSO SAFERوالراسـية قبالـة مينـاء رأس عيسـى  //مصـدر
الصـورةSAFER :

مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجة
هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج المعرفي ،مع تركيز خاص على اليمن واإلقليم
المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز ،المتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية ،التطورات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية واألمنية ،بهدف التأثير على السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
جميــع الحقــوق محفوظــة © مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية 2018
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ناقلة التخزين العائم والتفريغ التابعة لشركة صافر ( )FSO SAFERقرب ميناء رأس عيسى  //مصدر الصورةSAFER :

افتتاحية مركز صنعاء
الحوثيون كجماعة مظلِمة
افتتحــت املنظمــة التعليميــة الدوليــة غيــر الربحيــة (أميديســت) مكتبــا لهــا يف صنعــاء
عــام  ،1981قبــل أن تصبــح اليمــن دولــة واحــدة (توحــد شــمال وجنــوب اليمــن بإعــان قيــام
الجمهوريــة اليمنيــة عــام  .)1990ومنــذ ذلــك الحيــن ،مــر عشــرات اآلالف مــن اليمنييــن عبــر
املؤسســة ،تلقــوا فيهــا التعليــم والتدريــب واالختبــارات املعتمــدة وفــرص التبــادل التــي
ســمحت لهــم باملضــي يف تعليمهــم بمختلــف الجامعــات حــول العالم ،وقــد جلبــوا تعليمهم
ذاك إلــى اليمــن حيــن عــادوا ،فأصبــح خريجــو أميديســت وزراء يف الحكومــة ،وبيروقراطييــن
رفيعــي املســتوى ،وقــادة يف القطــاع الخــاص واألوســاط األكاديميــة واملجتمــع املدنــي .يف
بلــد فقيــر ظمــآن للعقــول القــادرة ىلع خلــق فــرص تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة ،كان
ألميديســت تأثيــر هائــل يف خلــق االنتلجنســيا اليمنيــة.
حتــى يف ظــل الصعوبــات الهائلــة التــي حملهــا النــزاع املســتمر ،أبقــت أميديســت أبوابهــا
مفتوحــة أمــام اليمنييــن ،ومــع ذلــك ،يف  30مايــو  /أيــار مــن هــذا العــام ،أعلنــت أميديســت
أن ســلطات الحوثييــن أجبــرت مكتبهــا يف صنعــاء ىلع اإلغــاق دون أي مبــرر .وبذلــك أغلقــت
ســلطات الحوثييــن آخــر بوابــة كان يمكــن مــن خاللهــا لــر ّواد التقــدم االجتماعي-االقتصــادي
املحتمليــن أن يتطــوروا ،ولعــل إغــاق أميديســت هــو إغــاق ألهــم نافــذة يمكــن مــن خاللهــا
لليمنييــن ذوي القــدرات أن يصلــوا إلــى عالــم الفــرص.
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بالنســبة لأليديولوجييــن املذعوريــن ارتيابــا ،يعتبــر التقــدم الفكــري ألفــراد املجتمــع تهديـدًا
لتماســك العقيــدة الشــمولية .بعبــارة مباشــرة :كيــف يمكــن لزعيــم جماعــة الحوثييــن
املســلحة ،عبــد امللــك الحوثــي ،أن يحتفــظ بقشــرة مــن الســلطة املطلقــة التــي يمتلكهــا
اليــوم يف حــال تمكــن القابعــون تحــت قبضتــه مــن التعبيــر عــن أفــكار أفضــل مــن أفــكاره؟
بــدالً مــن اعتبارهــم فرصــة للنهــوض بالصالــح العــامُ ،يعتبــر هــؤالء املفكــرون األحــرار تهديـدًا
ملصالــح الحوثييــن املترســخة .إن الخطــر األكبــر ىلع عبــد امللــك الحوثــي ليــس الواليــات
املتحــدة وال الســعودية وال اإلمــارات وال الحكومــة اليمنيــة؛ الخطــر األكبــر هــو احتماليــة أن
ينتبــه أتباعــه يومــا مــا أن هنــاك يف الحيــاة مــا هــو أكثــر مــن الحــرب ،وأن هنــاك احتمــاالت
حياتيــة أكثــر معنــى بكثيــر مــن (الشــهادة).
لــم تبــدأ حملــة ســلطات الحوثييــن إلعــادة اليمــن إلــى عصــور الظــام الفكــري فقــط بإغــاق
أميديســت ،فمنــذ االســتيالء ىلع صنعــاء عــام  2014وقيــادة الحوثييــن تنفــذ حملــة شرســة
إلعــادة تشــكيل عقــول الســكان الخاضعيــن لســيطرتها.
يشــغل املتعصبــون الدينيــون اآلن معظــم الــوزارات يف الحكومــة ،وال ســيما وزارة التربيــة
والتعليــم ،التــي يقودهــا يحيــى الحوثــي ،األخ األكبــر لعبــد امللــك الحوثــي .كمــا أصبــح تاجــر
أســلحة مــدرج ىلع قائمــة األمــم املتحــدة وزيــر دولــة يف حكومــة الحوثييــن .ويف اآلونــة
األخيــرة ،تمــت إعــادة صياغــة مناهــج املــدارس االبتدائيــة لتوســيع الدراســات الدينيــة ،والتــي
يف الواقــع ال تــدّرس دينــا ىلع اإلطــاق – بــل تعّلــم اليافعيــن أن هنــاك تفســيرًا واحــدًا
للديــن ،هــو تفســير الحوثييــن ،وأن جميــع التفســيرات األخــرى مجــرد هرطقــة.
يعنــي التقــدم التعليمــي بالنســبة لقــادة الحوثييــن أخــذ األطفــال مــن دور األيتــام ،ومنحهــم
الســاح ،وإرســالهم إلــى الجبهــات لتعلــم القتــل أو املــوت .ويف الوقــت الــذي منعــت فيــه
ســلطات الحوثييــن حمــات تطعيــم مئــات آالف األطفــال ،كانــت تقــوم بنهــب املســاعدات
مــن أفــواه الجيــاع حتــى خــال شــهر رمضــان املقــدس.
أصبــح االختــاط بيــن الرجــال والنســاء يف املقاهــي والجامعــات محظــورًا ،كمــا أصبحــت
امليليشــيا النســائية الدينيــة – واملعروفــة باســم الزينبيــات – نمــوذج لتمكيــن املــرأة عنــد
الحوثييــن .وكمــا طالبــان يف أفغانســتان وتنظيــم مــا يســمى "الدولــة اإلســامية" ،فجــرت
قــوات الحوثييــن منــازل خصومهــا ونشــرت بــكل فخــر مقاطــع مصــورة لذلــك ىلع موقــع
اليوتيــوب .وبعــد أن ألغــت العمــل بالدســتور وفرضــت قوانيــن الطــوارئ يف فبرايــر ،2015
أصبحــت الجماعــة تعتقــل بانتظــام  -أو يف أحســن األحــوال تفــرض رقابــة شــديدة  -ىلع
أئمــة املســاجد وقــادة املجتمــع املدنــي والصحفييــن والناشــطين ،وحكمــت باإلعــدام ىلع
أبنــاء األقليــات الدينيــة يف محاكمــات هزليــة .وقــد زرعــت قــوات الحوثييــن مالييــن األلغــام
األرضيــة يف املناطــق املدنيــة يف جميــع أنحــاء البــاد ،بــل إن أحــد زعمــاء الحوثييــن تباهــى
ذات مــرة أمــام أحــد الناشــطين الحقوقييــن البارزيــن بــأن إنتــاج األلغــام األرضيــة يصنعــه
الحوثيــون محليــا؛ وربمــا كان هــذا مــا هــو مثــال التقــدم التكنولوجــي لــدى الجماعــة .أمــا
الورقــة األربــح التــي يف أيديهــم فهــي مالييــن النــاس الذيــن يعيشــون تحــت ســيطرتهم،
والذيــن يجــب النظــر إليهــم  -للدقــة  -كرهائــن ال كمواطنيــن.
املؤسســات اليمنيــة منخــورة بالفســاد منــذ فتــرة طويلــة ،إال أن العنصــر الجديــد الــذي تضيفــه
ســلطات الحوثييــن اليــوم هــو الغســيل العقائــدي الجماعــي .يجــب أن ُينظــر إلــى جماعــة
الحوثييــن املســلحة بكونهــا ميليشــيا أقــرب إلــى مافيــا أيديولوجيــة ،وقــد تعلمــت بســرعة
خــال النــزاع كيــف تبتــز املجتمــع الدولــي وتر ّبــي طموحاتهــا الخاصــة بإقامــة دولتهــا ،تمثــل
يمهــد مــن خاللهــا الحوثيــون لفــرض
إعــادة هيكلــة التعليــم إحــدى أبــرز الوســائل التــي ّ
[[[
الديســتوبيا خاصتهــم.
[[[ الديســتوبيا اســم يعنــي مكانــاً أو حالــة متخيلــة كل يشء فيهــا مزعــج أو يسء ،غالبــاً مــا يكــون مكانــاً يســود فيــه الطغيــان أو التلــوث البيئــي ،ونقيضهــا هــي
اليوتوبيــا أو املدينــة الفاضلــة.
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التطورات في اليمن
قيامة بيئية تلوح يف أفق البحر األحمر
طــوال شــهري أبريــل  /نيســان ومايــو  /أيــار ،ازدادت املخــاوف مــن أن انــدالع كارثــة بيئيــة يف
البحــر األحمــر بســبب ناقلــة نفطيــة مهجــورة قبالــة ســاحل مينــاء رأس عيســى ،مــع وجــود
أكثــر مــن مليــون برميــل مــن النفــط الخــام ىلع متنهــا.
ناقلــة التخزيــن العائــم والتفريــغ ( )FSOاململوكــة لشــركة النفــط الوطنيــة اليمنيــة "صافــر
لعمليــات االستكشــاف واإلنتــاج" – املعروفــة أكثــر باســم صافــر  – SAFERهــي ناقلــة نفــط محولة
أحاديــة الهيــكل ،تــم بناؤهــا يف اليابــان عــام  ،1976ولديهــا القــدرة ىلع االحتفــاظ بحوالــي 3
مالييــن برميــل نفــط .وقــد تملــك اليمــن الســفينة ألول مــرة عــام  ،1986ثــم قامــت صافــر بعــد
ذلــك بإرســائها بشــكل دائــم ىلع بعــد حوالــي أربعــة أميــال بحريــة قبالــة مينــاء رأس عيســى،
وربطتهــا بخــط أنابيــب بطــول  430كــم ،مــع تركيــب معــدات تتيــح نقــل النفــط الخــام إلــى
ســفن ناقلــة أخــرى .أصبحــت الناقلــة بعــد ذلــك نقطــة التصديــر الرئيســية للخــام الخفيــف مــن
اليمــن ،والــذي ُيســتخرج مــن أكثــر مــن  400بئــر يف منطقــة صافــر ،البلــوك  ،18بمحافظــة مــأرب.
كان املتوخــى يف البدايــة توفيــر تدبيــر مؤقــت لتســهيل تصديــر النفــط مــن اليمــن ،إال أنــه
خــال العقــود التــي تلــت بــدء عمليــات  FSO SAFERلــم تتحقــق عمليــات البنــاء املخطــط
لهــا إلنشــاء محطــة تصديــر بريــة يف رأس عيســى .ويف أعقــاب تصاعــد النــزاع املســتمر منــذ
مــارس  /آذار  ،2015توقــف خــط أنابيــب مــأرب-رأس عيســى عــن العمــل وتوقفــت الصــادرات
مــن .FSO SAFER
وتقــدر األمــم املتحــدة أن حوالــي  1.12مليــون برميــل مــن النفــط مــا يــزال ىلع متــن الناقلــة،
يف حيــن قــال مســؤول ســابق يف شــركة صافــر تحــدث إلــى مركــز صنعــاء إن الكميــة تتــراوح
بيــن  1.2و 1.3مليــون برميــل ،ويف الحالتيــن فــإن كميــة النفــط تفــوق بأكثــر مــن أربعــة
أضعــاف تلــك املنبعثــة مــن تســرب نفــط "إيكســون فالديــز" عــام  ،1989والتــي تعتبــر ىلع
نطــاق واســع مــن أســوأ الكــوارث البيئيــة التــي صنعهــا اإلنســان يف التاريــخ.
ـال مــن التنــوع البيولوجــي البحــري ،وكذلــك
يمثــل البحــر األحمــر – الــذي يحتــوي مســتوى عـ ٍ
صناعــات الصيــد والســياحة يف ثمانيــة بلــدان متجــاورة – كتلــة ميــاه أصغــر وأضيــق بكثيــر
مــن ميــاه شــمال املحيــط الهــادئ حيــث وقعــت كارثــة إيكســون فالديــز ،مــا يعنــي أن تســربًا 
نفطيــا بكميــة مماثلــة ســيكون لــه تأثيــر أســوأ بكثيــر ىلع املناطــق التــي يصــل إليهــا.
بعــد توقــف صــادرات  FSO SAFERعــام  ،2015تــم ســحب املوظفيــن وإنهــاء أعمــال الصيانــة
الدوريــة .وتشــير التقديــرات املنشــورة إلــى أن الناقلــة القديمــة كانــت تحتــاج مــن قبــل حوالي
 10مالييــن دوالر للصيانــة الســنوية ،وقــد توقفــت املولــدات العاملــة ىلع متــن الســفينة عــن
العمــل بســبب نقــص الديــزل ،ممــا يعنــي أنهــا لــم تعــد قــادرة ىلع ضــخ الغــاز الخامــل يف
الخزانــات التــي تحتويــه .وهكــذا ،ملــدة أربــع ســنوات ،مــن املرجــح أن تتراكــم الغــازات شــديدة
االشــتعال واالنفجــار املنبعثــة مــن النفــط الخــام يف تلــك الخزانــات.
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يف أغســطس  /آب  ،2018أصــدر مكتــب خدمــات املشــاريع التابــع لألمــم املتحــدة مناقصــة
إلجــراء تقييــم تقنــي لـــ  FSO SAFERلتقييــم حالتهــا ،ولتحديــد الخطــوات الضروريــة إلعــادة
ضغــط الخزانــات بالغــاز الخامــل وإزالــة النفــط الخــام ،وتــم إقــرار منــح املناقصــة يف نفــس
الشــهر ،لكــن التقييــم لــم يتــم بعــد.

سياسات حافة الهاوية واالتهامات املتبادلة بين األطراف املتحاربة
منــذ أبريــل  /نيســان  2019ازدادت وتيــرة التصريحــات العلنيــة وتبــادل االتهامــات بشــأن الكارثــة
البيئيــة املحتملة.
ففــي  9أبريــل  /نيســان ،ذكــرت وســائل إعــام حوثيــة أن وزيــر النفــط واملعــادن يف حكومــة
الحوثييــن أحمــد عبــد اهلل دارس وجــه "عــدة نــداءات" إلــى األمــم املتحــدة للســماح بتصديــر
النفــط الخــام ىلع متــن  FSO SAFERللحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،وقــال الوزيــر إنــه فيمــا
يتعلــق باألمــم املتحــدة" ،نعتبرهــم مســؤولين تمامــا عــن أي تســرب نفطــي".
يف  15أبريــل  /نيســان ،قــدم مــارك لوكــوك ،وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق
اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ،إحاطــة إلــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة بشــأن FSO
 ،SAFERقائـ ً
ا" :بــدون صيانــة ،نخشــى أن تتصــدع أو حتــى تنفجــر ،وأن تطلــق كارثــة بيئيــة
يف واحــدة مــن أكثــر خطــوط النقــل البحــري ازدحامــا يف العالــم" ،وأضــاف أن مكتبــه يعمــل
مــع "جميــع األطــراف" – ولكــن ىلع وجــه التحديــد بتمويــل مــن الريــاض وأبــو ظبــي – وأنــه
يأمــل إنجــاز التقييــم الفنــي قريبــا( .يف أوائــل شــهر مايــو  /أيــار ،قالــت الشــركة التــي فــازت
بمناقصــة األمــم املتحــدة إنهــا ســتبدأ التقييــم عندمــا تصبــح منطقــة الحديــدة آمنــة بمــا
فيــه الكفايــة إلرســال موظفيهــا).
ويف  21أبريــل  /نيســان ،قــال القيــادي الحوثــي محمــد علــي الحوثــي إن FSO SAFER
منفصلــة عــن خــط أنابيــب رأس عيســى يف مــأرب ،كمــا اتهــم الواليــات املتحــدة وبريطانيــا
والســعودية واإلمــارات بمنــع بيــع النفــط ىلع متــن  FSO SAFERمنــذ عــام  [[[.2015تقــدر
قيمــة النفــط الخــام ىلع متــن الســفينة بمبلــغ  80مليــون دوالر ،وقــال القيــادي الحوثــي أن
[[[
الــدول املذكــورة أعــاه هــي املســؤولة عــن أي كارثــة بيئيــة متعلقــة بالناقلــة النفطيــة.
وقــد ألحــق هــذا البيــان ببيــان آخــر يف  30أبريــل  /نيســان ،حــث فيــه األمــم املتحــدة ىلع
[[[
تطويــر آليــة لتصديــر الوقــود يف اليمــن تشــمل النفــط ىلع متــن .FSO SAFER
مقابــل هــذه اآلليــة ،قــال الحوثــي إن ســلطات الحوثييــن ســتقوم بدورهــا لتلبيــة احتياجــات
الوقــود املحليــة وإيــداع عائــدات الوقــود مــن املبيعــات املحليــة يف فرعــي البنــك املركــزي
بصنعــاء وعــدن لدفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام.
ويف مؤتمــر صحفــي عقــده يف الريــاض يــوم  29أبريــل  /نيســان ،ألقــى املتحــدث باســم
التحالــف العقيــد تركــي املالكــي اللــوم ىلع الحوثييــن ،متهمــا إياهــم باملخاطــرة بكــوارث
بيئيــة نتيجــة رفضهــم الســماح بتفريــغ  ،FSO SAFERوقــال مســؤول مــن شــركة صافــر أن
[[[ تويرت محمد عيل الحويث ( Moh_Alhouthi@)، 21أبريل  /نيسان .https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1120092336208404482 2019
آخر وصول  28مايو  /أيار 2019
[[[ املرجع نفسه.

[[[ تويرت محمد عيل الحويث ( Moh_Alhouthi@)، 30أبريل  /نيسان .https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1123309142305845249 2019
آخر وصول  28مايو  /أيار .2019
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إزالــة النفــط مــن " FSO SAFERمســألة معقــدة للغايــة" بســبب الخالفــات السياســية بيــن
األطــراف املتحاربــة يف النــزاع يف اليمــن.
يف اجتماعــات منفصلــة خــال األســبوع األول مــن مايــو  /أيــار ،بيــن ممثليــن عــن الحكومــة
اليمنيــة وقيادييــن حوثييــن التقــوا مــع منســق الشــؤون اإلنســانية لألمــم املتحــدة لليمــن
ليــز غرانــدي ،ألقــى كالهمــا اللــوم ىلع اآلخــر فيمــا يتعلــق بمنــع تفريــغ  FSO SAFERداعيــن
األمــم املتحــدة للتدخــل.
مــن أجــل القيــام بأعمــال الصيانــة الضروريــة ،يتعيــن ىلع الطرفيــن املتصارعيــن التوصــل إلــى
تســوية بشــأن مــا يجــب فعلــه بالنفــط املوجــود ىلع متــن الناقلــة .وقــد أشــارت املقابــات
التــي أجراهــا مركــز صنعــاء خــال شــهر مايــو  /أيــار مــع مختلــف الفاعليــن إلــى أن أصحــاب
املصالــح التجاريــة القويــة يف اليمــن يقومــون أيضــا باملنــاورة لتأميــن جــزء مــن أي مبيعــات
نفطيــة .وىلع الرغــم مــن أن شــركة صافــر مســؤولة عــن إنتــاج النفــط وتمتلــك الســفينة
 ،FSO SAFERإال أن وزارة النفــط واملعــادن التابعــة للحكومــة اليمنيــة تملــك بحكــم القانــون
أي نفــط وغــاز يتــم إنتاجهمــا يف حقــول صافــر بمــأرب.
وىلع الرغــم مــن احتمــال حــدوث كارثــة بيئيــة وشــيكة ،يبقــى الحــل بيــن مختلــف الجهــات
الفاعلــة املعنيــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر بعيــد املنــال ىلع مــا يبــدو ،إذ تلقــي املصالــح
االقتصاديــة والسياســية بظاللهــا ىلع الكارثــة البيئيــة التــي تلــوح يف األفــق.
هنــاك عــدم رغبــة بيــن مختلــف هــذه الجهــات يف االتفــاق ىلع كيفيــة تقســيم عائــدات
بيــع النفــط الخــام املحتملــة ،وينبــع غيــاب الرغبــة هــذا مــن حالــة ارتيــاب متأصلــة وعــدم
اســتعداد للتنــازل عــن أي ســاحة للخصــوم املفترضيــن ،يف حيــن يحــاول كل طــرف أيضــا
االســتفادة مــن احتمــال حــدوث كارثــة بيئيــة ىلع حســاب أعدائــه.

الحديدة واتفاق ستوكهولم
قوات الحوثيين تنسحب من موانئ الحديدة
يف مايــو  /أيــار ،أحــاط الجــدل بخبــر ســحب قــوات الحوثييــن مــن ثالثــة موانــئ ىلع البحــر
األحمــر يف مدينــة الحديــدة ومحيطهــا .وكانــت األطــراف املتحاربــة يف اليمــن قــد وافقــت
يف ديســمبر  /كانــون األول  2018ىلع ســحب القــوات مــن املدينــة وموانــئ (الحديــدة،
الصليــف ،ورأس عيســى) كجــزء مــن اتفــاق ســتوكهولم – وهــي صفقــة توســطت فيهــا
[[[
األمــم املتحــدة بيــن الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن املســلحة.
ومــع ذلــك ،توقــف تنفيــذ الصفقــة وســط مشــاحنات حــول تفاصيــل إعــادة انتشــار القــوات
املتبــادل وتكويــن قــوات أمــن محليــة تحــل محــل القــوات املنســحبة.
يــوم  10مايــو  /أيــار ،أعلــن الجنــرال مايــكل لوليســغارد ،رئيــس لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار
التابعــة لألمــم املتحــدة ،خــال مؤتمــر صحــايف عقــده يف الحديــدة أن األمــم املتحــدة
قبلــت عــرض قيــادة الحوثييــن بســحب مقاتليهــا مــن جانــب واحــد مــن جميــع موانــئ

[[[ "النــص الكامــل التفــاق ســتوكهولم" (باإلنكليزيــة) ،مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام إىل اليمــن 1" ،ديســمرب  /كانــون األول https://osesgy. ،2018
صـول  23مايــو  /أيــار .2019
 .unmissions.org/full-text-stockholm-agreementآخــر و ـ
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الحديــدة [[[.جــاء القــرار يف أعقــاب اتفــاق تــم التوصــل إليــه يف أبريــل  /نيســان بيــن الطرفين
املتحاربيــن حــول خطــة املرحلــة األولــى لســحب القــوات – والتــي تضمنــت ســحب القــوات
املناصــرة للتحالــف وقــوات الحوثييــن لعــدة كيلومتــرات بعيـدًا عــن الجبهــات الحاليــة (ملزيــد
مــن املعلومــات ،راجــع تقريــر اليمــن :أبريــل  /نيســان .)2019
وبالفعــل جــرى ســحب قــوات الحوثييــن واســتبدالها بأفــراد مــن خفــر الســواحل ذوي والءات
حوثيــة بيــن  11و 14مايــو  /أيــار ،وأكــدت ذلــك بعثــة األمــم املتحــدة لدعــم مراقبــي اتفــاق
الحديــدة ىلع األرض [[[.ويف  12مايــو  /أيــار ،رحــب الجنــرال لولســيغارد بتســليم أمــن املوانــئ
موصفــا االنســحاب ىلع أنــه الجــزء األول مــن املرحلــة األولــى املوســعة
لخفــر الســواحلّ ،
لخطــة إعــادة االنتشــار حــول الحديــدة.
مــن جهتــه أكــد املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث تحقــق مفتشــي األمــم
املتحــدة مــن انســحاب قــوات الحوثييــن مــن املوانــئ الثالثــة خــال إحاطــة أمــام مجلــس
األمــن يــوم  15مايــو  /أيــار [[[.ووفقــا ملصــادر دبلوماســية دوليــة تحدثــت إلــى مركــز صنعــاء،
فقــد ذكــر زعيــم جماعــة الحوثييــن عبــد امللــك الحوثــي للمبعــوث الخــاص يف عــدة
مناســبات ،خــال محادثــات تجــري بيــن الجانبيــن منــذ صيــف عــام  ،2018أن جماعــة الحوثييــن
املســلحة ىلع اســتعداد لســحب قواتهــا مــن املوانــئ وإخضــاع عمليــات املوانــئ إلشــراف
األمــم املتحــدة ،إال أن الحوثــي أصــر ىلع أن يبقــى املوظفــون املعينــون مــن الحوثييــن ىلع
رأس عمليــات املوانــئ.
أثــار تأكيــد األمــم املتحــدة النســحاب قــوات الحوثييــن يف مايــو  /أيــار رد فعــل عنيــف مــن
الحكومــة اليمنيــة ،والتــي اتهمــت جماعــة الحوثييــن  باالنخــراط يف "عمليــة مســرحية"
بالحديــدة .بالنســبة ملســؤولي الحكومــة اليمنيــة ومؤيديهــم ،كانــت هــذه الخطــوة شــبيهة
بإعــان قيــادة الحوثييــن يف  29ديســمبر  /كانــون األول  ،2018بعــد وقــت قصيــر مــن التوصــل
إلــى اتفــاق ســتوكهولم ،انســحاب قواتهــا مــن الحديــدة ،ويف الواقــع كان ذلــك حدثــا إعالميــا
ممســرحًا .اتهــم مســؤولو الحكومــة اليمنيــة بعــده قــادة الحوثييــن باالكتفــاء بنقــل مقاتليهــم
ومواليهــم إلــى مناصــب إدارة املوانــئ وخفــر الســواحل .ويف رســالة إلــى مجلــس األمــن يف
 13مايــو  /أيــار ،قالــت البعثــة اليمنيــة يف األمــم املتحــدة أن االنســحاب الحوثــي األخيــر مــن
جانــب واحــد ليــس حقيقيــا وينتهــك االتفاقــات الســابقة ،بمــا يف ذلــك قــرارا مجلــس األمــن
[[[
 2451و ،2452اللــذان اقتضيــا إقامــة آليــات ملراقبــة تنفيــذ اتفــاق ســتوكهولم.
وقالــت الحكومــة اليمنيــة إنهــا لــن تشــارك يف النقــاش حــول الخطــوات املســتقبلية
إلــى أن يكــون لهــا الحــق يف التحقــق مــن االنســحاب األحــادي عبــر لجنــة تنســيق إعــادة
االنتشــار ،وهــي الهيئــة التــي ترأســها األمــم املتحــدة وتــم تشــكيلها ملراقبــة وتنفيــذ اتفــاق
ســتوكهولم.
[[[  “Note to correspondents: Statement from UN Mission to Support the Hudaydah Agreement,” UN Secretary General,
May 10, 2019, https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-05-10/note-correspondents-statement.un-mission-support-the-hudaydah-agreement-scroll-down-for-arabic-version. Accessed June 1, 2019
[[[  “Statement by the Chair of the Redeployment Coordination Committee,” United Nations. May 14, 2019, https://
www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-05-14/note-correspondents-statement-the-chair-of-the.redeployment-coordination-committee-scroll-down-for-arabicAccessed May 24, 2019
[[[  “Briefing of Martin Griffiths, UN Special Envoy for Yemen, to the Security Council,” United Nations, May 15, 2019,
https://osesgy.unmissions.org/briefing-martin-griffiths-un-special-envoy-yemen-security-council-1. Accessed May 24,
.2019
[[[  “The Position of the Yemeni Government on the withdrawal of the Houthis from the ports of Hodeidah, Salif, and
Ras Issa,” Letter to the President of the Security Council from the Permanent Representative of Yemen to the United
.Nations, May 13, 2019. https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2019/386. Accessed June 5, 2019

9

مايو  /أيار 2019

ىلع وجــه الخصــوص ،ســعت الحكومــة إلــى التحقــق مــن قائمــة طاقــم خفــر الســواحل
املســؤولين عــن األمــن يف املوانــئ [[1[،وقــد اتهمــت جماعــة الحوثييــن بإبقــاء مقاتليــن
[[[1
يرتــدون مالبــس خفــر الســواحل والشــرطة لالحتفــاظ بســيطرتهم ىلع املوانــئ.
خــال مؤتمــر صحفــي ُعقــد يف  15مايــو  /أيــار ،أوضــح رئيــس بعثــة األمــم املتحــدة
لدعــم اتفــاق الحديــدة الجنــرال مايــكل لوليســغارد منطلقــات األمــم املتحــدة لقبــول عــرض
الحوثييــن باالنســحاب األحــادي مــن املوانــئ [[1[،إذ قــال الجنــرال إن األمــم املتحــدة اتخــذت
القــرار بســبب األولويــة القصــوى واإللحــاح املتمثــل يف تســهيل عمليــات املوانــئ ،وبعــد
شــهور مــن التفــاوض والقليــل مــن التقــدم ،لــم يكــن بمقــدور األمــم املتحــدة االنتظــار حتــى
يتفــق الطرفــان ىلع كيفيــة تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن االنســحاب .هــذا يف الوقــت الــذي
تحــاول فيــه الهيئــة الدوليــة أيضــا الوفــاء باملوعــد النهائــي املحــدد يف  15مايــو  /أيــار
الــذي حددتــه "الرباعيــة" – املجموعــة املتعــددة األطــراف املكونــة مــن الواليــات املتحــدة
[[[1
وبريطانيــا والســعودية واإلمــارات – يف أبريــل  /نيســان املاضــي لبــدء التنفيــذ.
وردًا ىلع انتقــاد الحكومــة اليمنيــة لعــدم وجــود تحقــق مشــترك ،قــال لوليســغارد أنــه
لــم يكــن هنــاك يف أي وقــت مخطــط لالنخــراط يف فحــص كامــل ألفــراد خفــر الســواحل
خــال املرحلــة األولــى ،وأضــاف أن مــن املســتحيل تنفيــذ ذلــك دون اتفــاق أوســع حــول
معاييــر تكويــن القــوات املحليــة التــي ســتتولى الســيطرة األمنيــة مــن القــوات املنســحبة.
وأقــر الجنــرال أن أنصــار الحوثييــن قــد يكونــوا أعضــاء يف خفــر الســواحل ،قائـ ً
ا" :كنــت أعــرف،
الجميــع كان يعــرف ،والحكومــة كانــت تعــرف ،أنــه قــد يكــون هنــاك حوثيــون غيــر تابعيــن
[[[1
لخفــر الســواحل بيــن الرجــال الذيــن يتجولــون يف زي خفــر الســواحل".

اشتعال توترات بين حكومة هادي واملبعوث الخاص
مــع اســتمرار الخــاف حــول كيفيــة التحقــق مــن انســحاب الحوثييــن ،بــدأت الحكومــة اليمنية
بانتقــاد املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة بشــكل مباشــر .ويف سلســلة مــن التغريــدات يف
 17مايــو  /أيــار ،علــق كبيــر ممثلــي الحكومــة يف لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار اللــواء صغيــر
بــن عزيــز ىلع انســحاب الحوثييــن بــأن الجماعــة تقــوم بالســماح لألمــم املتحــدة بوصــول
مشــروط إلــى موانــئ البحــر األحمــر .ومضــى يتهــم غريفيــث بحمايــة جماعــة الحوثييــن
[[[1
و"محاولــة فرضهــا ىلع الشــعب اليمنــي وشــرعنة وجودهــا".
يف  22مايــو  /أيــار ،أرســل البرملــان اليمنــي خطابــا إلــى رئيــس الــوزراء معيــن عبــد امللــك
ســعيد جــاء فيهــا أن املبعــوث الخــاص لــم يعــد طرفــا محايـدًا وأنــه "غير مرحــب به" مــن قبل
[The Position of the Yemeni Government on the withdrawal of the Houthis from the ports of Hodeidah, Salif, and“  [[1
Ras Issa,” Letter to the President of the Security Council from the Permanent Representative of Yemen to the United
.Nations, May 13, 2019
[Mina Aldroubi, “Yemen Parliament snubs UN over Hodeidah Deal,” May 22, 2019,https://www.thenational.ae/world/ [[1
.mena/yemen-parliament-snubs-un-over-hodeidah-deal-1.864830. Accessed May 24, 2019
[Press briefing by Lieutenant General Michael Lollesgaard, Head of the UN Mission to Support the Hudaydah“  [[1
Agreement (UNMHA),” United Nations, May 15, 2019, http://webtv.un.org/watch/press-briefing-by-lieutenant-generalmichael-lollesgaard-head-of-the-un-mission-to-support-the-hudaydah-agreement-unmha/6037265939001/. Accessed
.May 27, 2019
[ [[1املرجع نفسه.

[ [[1املرجع نفسه.

[Ali Rabih, “Yemen’s Legitimacy Accuses Houthis, UN Envoy Office of Thwarting Jordan Meetings,” Asharq al-Awsat, [[1
May 17, 2019, https://aawsat.com/english/home/article/1726706/yemens-legitimacy-accuses-houthis-un-envoy-office.thwarting-jordan-meetings. Accessed May 27, 2019
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الســلطة التشــريعية [[1[.كمــا حثــت الهيئــة الحكومــة ىلع عــدم الدخــول يف أي مفاوضــات
أخــرى مــع األمــم املتحــدة إلــى أن ُيظهــر غريفيــث التزامــا بالتمســك بقــرارات مجلــس األمــن
املتعلقــة باليمــن ،وخاصــة قــرار مجلــس األمــن رقــم  .2216ولــم يوقــع رئيــس البرملــان ســلطان
بركانــي هــذه الرســالة ،ويعتبــر مثــل هــذا التوقيــع عــاد ًة املصادقــة التــي تحتاجهــا الرســائل
البرملانيــة كــي تحظــى بالصفــة الرســمية.
يف  22مايــو  /أيــار ،كتــب الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي إلــى أميــن عــام األمــم املتحــدة
أنطونيــو غوتيريــس منتقـدًا ســلوك غريفيــث ،ومهــددًا بوقــف التعــاون مــع املبعــوث الخــاص،
ويف خطابــه اتهــم هــادي غريفيــث بالتعامــل مــع جماعــة الحوثييــن كحكومــة فعليــة،
متجــاوزًا مهامــه ومتبنيــا إطــارًا سياســيًا للمفاوضــات خــارج نطــاق القــرارات املتفــق عليهــا،
ومتجاهـ ً
ا أجــزاء مــن اتفــاق ســتوكهولم املتعلقــة بتبــادل األســرى ورفــع الحصــار عــن مدينــة
تعــز.
انتقــد الخطــاب أيضــا مــا أســماه "ســوء فهــم غريفيــث لطبيعــة النــزاع الدائــر يف اليمــن،
وخاصــة العناصــر األيديولوجيــة والفكريــة والسياســية مليليشــيا الحوثــي" ،كمــا طلــب هــادي
مــن األميــن العــام لألمــم املتحــدة مراجعــة انتهــاكات غريفيــث املزعومــة والــرد عليهــا بنــاء
ىلع ذلــك ،محــذرًا مــن أن الحكومــة اليمنيــة لــن تتســامح مــع اســتمرار تعييــن غريفيــث يف
منصــب املبعــوث الخــاص مــا لــم تتوقــف االنتهــاكات املزعومــة.
يف  24مايــو  /أيــار ،ذكــر املتحــدث الرســمي باســم غوتيريــس أن األميــن العــام لألمــم املتحدة
يمتلــك ثقــة كاملــة يف مبعوثــه الخــاص إلــى اليمــن ،ثــم عــرض غوتيريــس فتــح نقــاش بيــن
األمــم املتحــدة وهــادي بشــأن القضايــا املثــارة يف خطــاب األخيــر .وقــال مســؤول حكومــي
يمنــي رفيــع املســتوى ملركــز صنعــاء إن غوتيريــس كلــف وكيــل األميــن العــام للشــؤون
السياســية وحفــظ الســام روزمــاري ديكارلــو بلقــاء الحكومــة اليمنيــة ،وأضــاف املســؤول أن
جوهــر شــكوى الحكومــة اليمنيــة كان ذا شــقين :أن غريفيــث تجــاوز صالحياتــه؛ وأن جماعــة
الحوثييــن ســعت لتســليم إدارة موانــئ الحديــدة إلــى األمــم املتحــدة ،وهــي خطــوة ترفضهــا
الحكومــة اليمنيــة بوصفهــا انتهــاكًا لســيادة اليمــن.
ويف الوقــت نفســه ،طلــب غريفيــث مــن األعضــاء الخمســة الدائميــن يف مجلــس األمــن
خــال مشــاورات مغلقــة يف  15مايــو  /أيــار الضغــط ىلع حكومــة هــادي لتخفيــف حــدة
خصومتهــا العلنيــة تجــاه مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة .ووفقــا ملصــادر مركــز
صنعــاء ،فقــد انتقــد مبعــوث األمــم املتحــدة الحكومــة اليمنيــة بســبب مقاربتهــا ،والتــي قــال
إنهــا لــم تكــن بنــاءة ،وبســبب تأخرهــا يف تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن اتفاقيــة االنســحاب.
كمــا قالــت مصــادر دبلوماســية ملركــز صنعــاء إن عــدة ســفراء إلــى اليمــن مــن الــدول الخمــس
األعضــاء التقــوا مــع هــادي يف مايــو  /أيــار يف الريــاض للتعبيــر عــن دعمهــم لغريفيــث
ومحاولــة الحــد مــن التوتــرات.
وســعى غريفيــث للحصــول ىلع بيــان دعــم مــن الــدول الخمســة ،وفقــا ملصــادر مركــز صنعاء،
لكنــه لــم يتمكــن مــن تأميــن الدعــم الصينــي .ثــم توجــه املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة
  عوضـاَ عــن ذلــك   -إلــى مجلــس األمــن املكــون مــن  15عضـوًا ،حيــث ســعت الكويــت الحقــاإلدراج وجهــة نظــر التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية يف البيــان ،ومــن جهتهــا حاولــت
الواليــات املتحــدة إضافــة نــص عــن إيــران إليــه ،ممــا دفــع روســيا إلــى طلــب إضافــات لهــا
هــي أيضــا .وبحلــول نهايــة الشــهر لــم يتــم االنتهــاء مــن مســودة القــرار.
[Mina Aldroubi, “Yemen Parliament snubs UN over Hodeidah Deal,” May 22, 2019, https://www.thenational.ae/world/ [[1
.mena/yemen-parliament-snubs-un-over-hodeidah-deal-1.864830. Accessed May 24, 2019
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وىلع الرغــم مــن التصعيــد املتزايــد يف شــهر مايــو  /أيــار ،إال أن مــن غيــر املرجــح أن يتــرك
غريفيــث منصبــه يف املــدى القريــب :فتغييــر مبعــوث األمــم املتحــدة ليــس عمليــة ســريعة
أو ســهلة ،كمــا ال يمكــن أن يبــدو وكأنــه يمكــن الســماح بــأن تخضــع األمــم املتحــدة البتــزازات
أي طــرف.

األمم املتحدة ستدعم إدارة املوانئ والعمليات يف الحديدة
يف اإلحاطــة التــي قدمهــا يف  15مايــو  /أيــار إلــى مجلــس األمــن ،قــال املبعــوث الخــاص إن
األمــم املتحــدة مســتعدة للعــب "دور قيــادي" يف إدارة وتشــغيل املوانــئ مــن قبــل مؤسســة
موانــئ البحــر األحمــر ،بعــد انســحاب الحوثييــن [[1[.كمــا أشــار إلــى أن األمــم املتحــدة ستســعى
إلــى تعزيــز مراقبــة آليــة التحقــق والتفتيــش التابعــة لألمــم املتحــدة يف اليمــن ،والتــي
تقــوم بتفقــد جميــع الســفن الداخلــة إلــى مينــاء الحديــدة.
عــاوة ىلع ذلــك ،أعلــن غريفيــث أن برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي ســيبدأ مخططــات
األشــغال العامــة يــوم  18مايــو  /أيــار لتحســين كفــاءة مينــاء الحديــدة ،وتشــمل املشــروعات
– التــي مــن املتوقــع أن توظــف  4000شــخص – خططــا لتثبيــت منــارات املالحــة البحريــة
وإصــاح أبــراج املراقبــة واألســوار املحيطــة ،وتحديــث أرصفــة املينــاء وإزالــة األلغــام مــن
[[[1
محيــط املرفــق.

عمان األممية تفشل يف كسر الجمود املتعلق بإيرادات موانئ
محادثات ّ
الحديدة
يف الفتــرة مــن  14إلــى  16مايــو  /أيــار ،اجتمــع ممثلــون عــن البنــك املركــزي املقســم يف
عمــان إلجــراء محادثــات بوســاطة أمميــة ملناقشــة كيفيــة التعامــل مــع عائــدات موانــئ
ّ
الحديــدة والصليــف ورأس عيســى ،وهــي أكثــر موانــئ اليمــن ازدحامــا بالشــحنات التجاريــة
واإلنســانية.
ينــص اتفــاق ســتوكهولم ىلع ضــرورة إيــداع إيــرادات املوانــئ لــدى فــرع البنــك املركــزي
اليمنــي يف الحديــدة ،وىلع اســتخدامها للمســاعدة يف دفــع رواتــب موظفــي الخدمــة
املدنيــة يف الحديــدة وأماكــن أخــرى مــن البــاد .يذكــر أن مئــات آالف موظفــي الخدمــة
املدنيــة ،ومعظمهــم يعيشــون يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،لــم يتقاضــوا
رواتــب منتظمــة منــذ ثــاث ســنوات تقريبــا.
يف داللــة ىلع املعطيــات السياســية املشــحونة للغايــة املحيطــة باملحادثــات ،أصــر أعضــاء
وفــد البنــك املركــزي بعــدن أن املحادثــات لــم تكــن  -مــن وجهــة نظرهــم -يف الواقــع
اجتماعــا لوفــدي البنــك املركــزي ،حيــث وصفوهــا باالجتمــاع بيــن مســؤولي البنــك املركــزي
بعــدن وممثلــي الحوثييــن ،نظـرًا العتــراف الحكومــة اليمنيــة فقــط بشــرعية البنــك املركــزي
الــذي يتخــذ مــن عــدن مق ـرًا لــه.
[Briefing of Martin Griffiths, UN Special Envoy for Yemen, to the Security Council,” United Nations, May 15, 2019," [[1
https://osesgy.unmissions.org/briefing-martin-griffiths-un-special-envoy-yemen-security-council-1 . Accessed May 24,
.2019
[ [[1املرجع نفسه.
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انتهت املحادثات دون أي اتفاق يتجاوز االلتزام باالجتماع مرة أخرى.
(مــن أجــل تحليــل كامــل ،انظــر مــا نشــره مركــز صنعــاء مؤخ ـرًا بعنــوان صيــام موصــول :مــاذا
عمــان بالنســبة لليمــن).
يعنــي فشــل اجتماعــات ّ
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الجبهات واألمن
الحوثيون يهاجمون خط أنابيب سعودي ويشددون اإلجراءات عبر الحدود
زادت الهجمــات املنســوبة إلــى الحوثييــن ىلع أهــداف يف الســعودية منــذ منتصــف مايــو /
أيــار ،ففــي  14مايــو  /أيــار ،أفــادت قنــاة "املســيرة" اإلخباريــة التــي تديرهــا الجماعــة أن قــوات
الحوثييــن شــنت هجومــا ىلع خــط أنابيــب أرامكــو الرابــط بيــن شــرق وغــرب الســعودية،
[[[1
ً
ـتهدفة محطتــي ضــخ باســتخدام ســبع طائــرات مس ـ ّيرة.
مسـ
يف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم ،قــال وزيــر الطاقــة الســعودي خالــد بــن عبــد العزيــز الفالــح
إن طائــرات مســيرة مســلحة اســتهدفت املنشــأة النفطيــة وتســببت يف نشــوب حريــق
وأضــرار طفيفــة ،وأضــاف أن الهجــوم لــم يســتهدف الســعودية فقــط بــل "ســامة إمــدادات
الطاقــة العامليــة واالقتصــاد العاملــي" [[2[.وقــد ارتفــع ســعر برميــل خــام برنــت القياســي يف
[[[2
الســوق العامليــة بأكثــر مــن دوالر واحــد ،ليصــل إلــى  71دوالرا مــع نهايــة ذلــك اليــوم.
يعبــر خــط األنابيــب شــرق-غرب الــذي يبلــغ طولــه  1200كيلومتــر الســعودية مــن حقــول
النفــط الشــرقية إلــى مدينــة ينبــع الســاحلية ىلع البحــر األحمــر ،وينقــل مــا يقــرب مــن 5
مالييــن برميــل مــن النفــط يوميــا ،ويمثــل إحــدى ســبل تجــاوز مضيــق هرمــز ،الــذي ســبق
أن هــددت إيــران مــرارًا بإغــاق ممــرات الشــحن البحــري فيــه يف حالــة نشــوب حــرب .وقــد
وقــع الهجــوم ىلع جــزء مــن خــط األنابيــب الــذي يقــع ىلع بعــد حوالــي  800كيلومتــر مــن
الحــدود الســعودية اليمنيــة؛ وهــو أبعــد نطــاق عمليــات بلغتــه تكنولوجيــا الطائــرات املســيرة
التابعــة للحوثييــن حتــى اآلن.
ويف تغريــدة يف  16مايــو  /أيــار ،قــال األميــر خالــد بــن ســلمان ،نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي
– الــذي ازداد دوره يف امللــف اليمنــي منــذ تعيينــه يف فبرايــر  /شــباط – إن إيــران هــي
مــن أمــرت جماعــة الحوثيــة بتنفيــذ الهجــوم [[2[،وقــد نفــت كل مــن وزارة الخارجيــة االيرانيــة
وقيــادة الحوثييــن هــذه االتهامــات [[2[[[2[.وقــال املتحــدث باســم الحوثييــن محمــد عبد الســام
إن الهجــوم يمثــل "مرحلــة جديــدة مــن الــردع االقتصــادي" يف سلســلة الــردود ىلع تدخــل
التحالــف يف اليمــن [[2[.ويف مقابلــة لــه قــال القيــادي الحوثــي محمــد علــي الحوثــي إن
سـرة 14 ،مايــو  /أيــار https://www.almasirah.net/details.php?es_ ،2019
[" [[1تنفيــذ عمليــة عســكرية ك ـبـرة ضــد أهــداف ســعودية" ،امل ـ
صـول 31
 id=39684&cat_id=3&fbclid=IwAR0Gj2TG-x_ gCib2AFiwDxjS0iMb6CKALMuJcFA0D8eywAm8ISpkpx9eNsYآخــر و ـ
مايــو  /أيــار.2019 ،
[" [[2وزيــر الطاقــة والصناعــة والــروة املعدنيــة يعلــن اســتهداف محطتــي ضــخ لخــط أنابيــب شــرق ـ غرببهجــوم إرهابــي ،ويؤكــد أن هــذه األعمــال التخريبيــة
صـول  31مايــو  /أيــار،
تســتهدف إمــدادات النفــط للعالــم" ،وكالــة األن ـبـاء الســعودية 14 ،مايــو  /أيــار https://www.spa.gov.sa/1923805 .2019آخــر و ـ
.2019

[Saudi Arabia says its oil pipeline was hit by drones,” The Associated Press, May 15, 2019. https://www.apnews.“  [[2
.com/63d729241e0645539dad32f57de7bc95. Accessed May 31, 2019
صـول  31مايــو  /أيــار،
[ [[2تويــر خالــد بــن ســلمان 16 ،مايــو  /أيــار  .https://twitter.com/kbsalsaud/status/1128948695230287872 .2019آخــر و ـ
.2019

[Iran denies ties to Houthi drone attack on Saudi oil installations,” Reuters, May 17, 2019. https://www.reuters.“  [[2
com/article/us-yemen-security-iran-denies/iran-denies-ties-to-houthi-drone-attack-on-saudi-oil-installations.idUSKCN1SN1S9. Accessed May 31, 2019
[Saudi Arabia accuses Iran of ordering drone attack on oil pipeline,” Reuters, May 16, 2019. https://www.reuters.com/“  [[2
article/us-yemen-security-iran/saudi-arabia-accuses-iran-of-ordering-drone-attack-on-oil-pipeline-idUSKCN1SM0WJ.
.Accessed May 31, 2019
[Abdulsalam: Targeting Aramco a New Phase of Economic Deterrence,” Al-Masirah, May 15, 2019. http://english.“ [[2
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قواتهــم تكثــف الهجمــات العابــرة للحــدود بعــد رفــض التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية
[[[2
"مبــادرات الســام" التــي قدمتهــا الجماعــة.
وقــد تبــع ذلــك سلســلة مــن الهجمــات اإلضافيــة ضــد الســعودية ،ففــي  20مايــو  /أيــار،
قالــت الســعودية إنهــا اعترضــت صاروخيــن موجهيــن إلــى مكــة وجــدة ،رغــم نفــي الحوثييــن
اســتهدافهم ملكــة [[2[[[2[.وبيــن  20و 23مايــو  /أيــار ،أعلــن الحوثيــون عــن ثــاث هجمــات بطائرات
مســيرة ىلع مطــار نجــران جنــوب غــرب الســعودية [[2[،وقــال الحوثيــون إن الهجمــات اســتهدفت
منشــآت عســكرية ،بينمــا قالــت الريــاض إن الهــدف كان بنــى تحتيــة مدنيــة .ويف  26مايــو /
أيــار ،ذكــرت وســائل إعــام ســعودية أن ســاح الجــو امللكــي الســعودي اعتــرض طائــرة تحمــل
متفجــرات قــرب الحــدود الجنوبيــة مــع اليمــن [[3[،وأظهــرت الصــور املصاحبــة للتقريــر حطــام
طائــرة مســيرة قالــت الريــاض إنهــا كانــت تســتهدف مطــار جيــزان جنــوب غربــي البــاد.
وقــد ظهــر أن التأثيــر العســكري الفــوري لهــذه الهجمــات محــدودًا ،ففــي حالــة الهجــوم ىلع
خــط األنابيــب ،ورغــم التوقــف املؤقــت الــذي جــرى ،لــم تتأثــر شــحنات النفــط الســعودية [[3[.إال
أن الهجمــات أظهــرت مــدى انكشــاف األهــداف االقتصاديــة التــي يصعــب الدفــاع عنهــا ضــد
هجمــات غيــر تقليديــة ،وبالنســبة للحوثييــن ،أظهــرت الهجمــات أيضــا ارتفــاع إمكاناتهــم يف
مجــال تصنيــع الطائــرات املســيرة وقدرتهــم ىلع الــرد ىلع خصــم تقليــدي متفــوق ،بعــد
مــرور أكثــر مــن أربــع ســنوات ىلع عمليــات القصــف التــي شــ ّنها بــا هــوادة ،اســتهلكت
معظــم إمكاناتــه التصعيديــة يف املعركــة ،وأخيـرًا أظهــرت هجمــات خطــوط األنابيــب تحــوالَ
واضحــا وخطيـرًا – هــو أســعار الطاقــة – التــي يمكــن مــن خاللــه تدويــل آثــار الحــرب اليمنيــة.
تزامــن ارتفــاع وتيــرة هجمــات الحوثييــن العابــرة للحــدود مــع تصاعــد التوتــرات بيــن إيــران
والواليــات املتحــدة ،فمــا كان يف الســابق مواجهــة اقتصاديــة إلــى حــد كبيــر اتخــذ منعطفــا
حاســمًا يف أوائــل مايــو  /أيــار عندمــا أعلنــت الواليــات املتحــدة نشــرها حاملــة الطائــرات (يــو إس
إس أبراهــام لنكولــن) يف الخليــج العربــي .وقــال وزيــر الدفــاع بالوكالــة باتريــك شــحان إن ذلــك رد
ىلع "تهديــد مؤكــد" مــن جانــب إيــران ،رغــم تشــكيك منتقــدي هــذه الخطــوة يف املعلومــات
االســتخباراتية التــي بنــي عليهــا ذلــك التقييــم .وقــد بــدأت سلســلة هجمــات الحوثييــن بعــد
أيــام مــن تخريــب أربــع ســفن – بمــا يف ذلــك ناقلتيــن نفطيتيــن ســعوديتين – بالقــرب مــن
مينــاء الفجيــرة اإلماراتــي ،بســبب مــا تعتقــد هيئــات صناعــة شــحن النفــط أنــه عبــوات ناســفة
بدائيــة [[3[،وقــد تركــزت املخــاوف ىلع املمــرات املائيــة اإلقليميــة – وهــي املجــال الرئيســي
.almasirah.net/details.php?es_id=6914&cat_id=1. Accessed May 31, 2019

[Houthi leader says drone attacks a response to spurned Yemen peace moves,” Reuters, May 26, 2019. https://www.“  [[2
reuters.com/article/us-yemen-security-houthis/houthi-leader-says-drone-attacks-a-response-to-spurned-yemen.peace-moves-idUSKCN1SW0S1. Accessed May 31, 2019
[Saudi Arabia says it intercepted Houthi missiles in Mecca province,” Reuters, May 20, 2019. https://www.reuters.“  [[2
com/article/us-saudi-security-houthi/saudi-arabia-says-it-intercepted-houthi-missiles-in-mecca-province.idUSKCN1SQ23D. Accessed May 31, 2019
[ [[2منشــور ليحيــى ســريغ عــى فيســبوك 20 ،مايــو  /أيــار https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=603297266819214 ،2019
.&id=100014168372521
[Yemen’s Houthis say they attacked Saudi’s Najran airport by drone,” Reuters, May 23, 2019. https://www.reuters.“  [[2
com/article/us-yemen-security-saudi-drone/yemens-houthis-say-they-attacked-saudis-najran-airport-by-drone.idUSKCN1ST1HJ. Accessed May 31, 2019
صـول  31مايــو  /أيــار،
[ [[3تويــر وكالــة األن ـبـاء الســعودية 26 ،مايــو  /أيــار  .https://twitter.com/spagov/status/1132673414064427009 .2019آخــر و ـ
.2019

[Sabotage incident targeted Saudi Aramco facility,” Saudi Aramco, May 14, 2019, https://www.saudiaramco.com/en/“  [[3
.news-media/news/2019/sabotage-incident-targeted-saudi-aramco-facility. Accessed June 2, 2019
[INTERTANKO/OCIMF maritime security update on Fujairah attacks,” Oil Companies International Marine Forum,“  [[3
May 31, 2019, https://www.ocimf.org/news/press-releases/intertankoocimf-maritime-security-update-on-fujairah-
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لشــحنات النفــط التــي يصدرهــا منتجــو النفــط الخــام يف الشــرق األوســط ،وقبــل هجــوم
الفجيــرة ،قامــت اإلدارة البحريــة األمريكيــة بتحديــث إعالنهــا التحذيــري بالقــول إن هنــاك احتمــال
أكبــر بــأن تقــوم إيــران أو قــوات تنــوب عنهــا بتهديــد الســفن التجاريــة أو العســكرية األمريكيــة
[[[3
يف املنطقــة – بمــا يف ذلــك يف مضيــق بــاب املنــدب قبالــة الســاحل اليمنــي.

الرياض تعقد قمة طارئة يف مكة للزعماء العرب
يف  19مايــو  /أيــار ،دعــا العاهــل الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود إلــى عقــد قمــة
طارئــة للزعمــاء العــرب ملناقشــة هجمــات الصهاريــج ومحطــات الضــخ ،والتــي وصفتهــا وكالــة
األنبــاء الســعودية بأنهــا تهديــد "للســلم واألمــن اإلقليمييــن والدولييــن ولإلمــداد واســتقرار
أســواق النفــط العامليــة" [[3[.وقــد ُدعــي أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي إلــى
القمــة أيضــا ،والتــي عقــدت يــوم  30مايــو  /أيــار .وكانــت دعــوة قطــر الفتــة ،نظـرًا ألنــه منــذ
 5يونيــو  /حزيــران  2017والســعودية واإلمــارات تقــودان مجموعــة مــن الــدول العربيــة لقطــع
العالقــات الدبلوماســية مــع الدوحــة وفــرض حصــار بــري وبحــري وجــوي ىلع اإلمــارة.
وخــال القمــة ،أخبــر امللــك ســلمان الحاضريــن أن إيــران تمــارس "تحديــا صارخــا" ملعاهــدات
الســام األمميــة [[3[.ويف بيــان نهايــة االجتمــاع ،أعربــت دول مجلــس التعــاون الخليجي الســت
– البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والســعودية واإلمــارات – عــن تأييدهــا للريــاض وأبــو ظبــي
يف حــال ردهمــا ىلع الهجمــات ،ىلع الرغــم مــن عــدم تحديــد مــا ينبغــي أن يســتتبع ذلــك،
وقــد حــذر الوفــد العراقــي مــن الحــرب مــع إيــران ،يف حيــن شــكك وزيــر الخارجيــة القطــري
الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي يف حكمــة املوقــف املتشــدد الــذي ُتبديــه
[[[3
واشــنطن تجــاه إيــران.

.attacks.aspx. Accessed May 31, 2019

[MSCI Advisory: 2019-006-Persian Gulf, Strait of Hormuz, Gulf of Oman, Arabian Sea, Gulf of Aden, Bab-el-Mandeb,“  [[3
and Red Sea-Threats to U.S. Interests from Iran,” United States Maritime Administration, May 11, 2019. https://www.
maritime.dot.gov/content/2019-006-persian-gulf-strait-hormuz-gulf-oman-arabian-sea-gulf-aden-bab-el-mandeb.and-red. Accessed May 31, 2019
[Saudi King calls Gulf, Arab summits in Mecca on May 30”, Al Arabiya English Sunday, 19 May 2019, https://english.“  [[3
alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/05/19/Saudi-King-calls-emergency-meet-of-Gulf-Arab-leaders.html. Accessed
.June 5, 2019
[Marwa Rashad, Aziz El Yaakoubi, “Saudi Arabia says firm stand needed to deter Iran, Iraq demurs”, Reuters, May [[3
30, 2019, https://www.reuters.com/article/us-saudi-summit/saudi-arabia-says-firm-arab-stand-needed-to-deter-iran.idUSKCN1T00OC. Accessed June 5, 2019
[Qatar expresses reservations over Mecca summit outcome”, Al Jazeera English, June 3, 2019, https://www.aljazeera.“  [[3
com/news/2019/06/qatar-expresses-reservations-mecca-summit-outcome-190602192326096.html. Accessed June 5,
.2019
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غارات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية تطال الجبهات يف جميع
أنحاء اليمن
تركــزت الغــارات الجويــة التــي نفذهــا التحالــف خــال مايــو  /أيــار ىلع الجبهــات النشــطة،
ً
ـتهدفة مواقــع للحوثييــن يف شــمال غــرب الضالــع وغــرب مــأرب وشــمال حجــة وشــمال
مسـ
[[[4[[[3[翾[[3[[[3
صعــدة ،باإلضافــة إلــى العاصمــة صنعــاء.
وقــال املتحــدث باســم التحالــف العقيــد تركــي املالكــي إن سلســلة مــن الغــارات الجويــة
يف صنعــاء خــال شــهر مايــو  /أيــار اســتهدفت قــدرات الحوثييــن املتعلقــة بالطائــرات
املســيرة [[4[،وتركــزت الضرابــات يف  16مايــو  /أيــار ىلع قاعــدة الدليمــي الجويــة ،املتاخمــة
ملطــار صنعــاء شــمالي املدينــة ،وقــال التحالــف إن هــذه "أهــداف عســكرية مشــروعة" ،مشــيرًا
إلــى الهجــوم الــذي حــدث قبــل يوميــن ىلع محطــات ضــخ النفــط الســعودية [[4[،ومــع ذلــك،
أصابــت الغــارات الجويــة مبنــى ســكنيًا ،ممــا أدى إلــى مقتــل خمســة أطفــال ىلع األقــل
[[[4
وإصابــة  16آخريــن ،وفقــا لتقاريــر األمــم املتحــدة.

معارك كثيفة حول بلدة استراتيجية يف الضالع
واصلــت قــوات الحوثييــن توغلهــا يف محافظــة الضالــع وســط اليمــن ىلع عــدة محــاور خــال
شــهر مايــو  /أيــار – وإن بوتيــرة أبطــأ مــن الشــهر الســابق ،وكانــت مدينــة قعطبــة هــي
املوقــع الرئيســي للتنــازع الجــاري.
يف األســبوع األول مــن شــهر مايــو  /أيــار ،اقتربــت قــوات الحوثييــن مــن مواقــع يف الغــرب
والشــمال الغربــي ،واقتربــت مــن منطقــة ســناح جنــوب قعطبــة ،ويف الوقــت نفســه ،حاربــت
القــوات شــمال املدينــة يف محاولــة إليقــاف الطريــق الســريع الرئيســي الــذي يمتد شــماالً إلى
الجبهــة يف منطقــة مريــس .وتقدمــت قــوات الحوثييــن إلــى الشــمال مــن مدينــة قعطبــة،
لحصــار القــوات املناهضــة لهــا وتوصــل القتــال إلــى الشــمال الغربــي لقعطبــة [[4[.ويف
منتصــف شــهر مايــو  /أيــار ،قامــت القــوات املناهضــة للحوثييــن ،بدعــم مــن الغــارات الجويــة
للتحالــف ،بطــرد قــوات الحوثييــن مــن البلــدة بعيـدًا عــن الطريــق الســريع إلــى الشــمال ،فيمــا
شــهد النصــف الثانــي مــن الشــهر تحــركًا مــن القــوات املناهضــة للحوثييــن باتجــاه مواقــع
الحوثييــن إلــى الغــرب مــن قعطبــة لصــد الهجمــات املرتــدة.
صـول
[" [[3التحالــف يقصــف مواقــع امليليشــيات شــمال الضالــع" ، ،يافــع نيــوز 28 ،مايــو  /أيــار  .http://yafa-news.net/archives/390362 .2019آخــر و ـ
 31مايــو  /أيــار.2019 ،

[" [[3مــأرب ..مقاتــات التحالــف تســتهدف تجمعــات حوثيــة يف صــرواح" ،أخبــار اليمــن 28 ،مايــو  /أيــار https://www.yemenakhbar. ،2019
صـول  31مايــو  /أيــار ،2019
 .com/1981911آخــر و ـ

[" [[3مقاتــات التحالــف تســتهدف معســكر تدريبــي للحوثيــن يف حجــة" ،براقــش نــت 14 ،مايــو  /أيــار http://www.barakish.net/news02. .2019
صـول  31مايــو  /أيــار.2019 ،
 .aspx?cat=12&sub=23&id=679849آخــر و ـ
[# [[4التحالف تستهدف معاقل #الحويث يف #صعدة،عدن لنج 8 ،مايو  /أيار  ./https://adnlng.info/news/117500 .2019آخر وصول  31مايو  /أيار .2019

عـاء»" ،مــأرب ـبـرس 2 ،مايــو  /أيــار https://marebpress.net/news_details. .2019
[" [[4التحالــف يتحــدث عــن تنفيــذ عمليــة نوعيــة بـ «صن ـ
صـول  31مايــو  /أيــار2019 ،
php؟ .lang=arabic&sid=150703آخــر و ـ
[" [[4التحالــف يبــدأ عمليــات اســتهداف نوعيــة ملواقــع عســكرية حوثيــة" ،البيــان 17 ،مايــو  /أيــار https://www.albayan.ae/one-world/ .2019
صـول  31مايــو  /أيــار.2019 ،
 .arabs/2019-05-17-1.3562358آخــر و ـ
[Deadly Yemen airstrikes that claim children’s lives in capital Sana’a, strongly condemned by UN,” UN News, May 17,“  [[4
2019. https://news.un.org/en/story/2019/05/1038651. Accessed May 31, 2019
[" [[4مواجهات هي األعنف يف قعطبة شمال الضالع وسقوط ضحايا مدنيني ونزوح جماعي للسكان ،املصدر 11 ،مايو  /أيار .2019
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تقــع بلــدة قعطبــة ىلع تقاطــع طريقيــن رئيســيين :أحدهمــا يمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب
باتجــاه محافظــة إب ويصــل بيــن صنعــاء وعــدن .مــا مــن تقديــرات موثوقــة بشــأن اإلصابــات،
لكــن شــدة القتــال ومســتوى الدمــار املــادي جعــل مراقبيــن يعتقــدون بوقــوع عشــرات
اإلصابــات بيــن الطرفيــن املتحاربيــن واملدنييــن .كمــا أدى القتــال إلــى قطــع الطريــق بيــن
الشــمال والجنــوب بشــكل متكــرر ،ممــا أطــال بزمــن الرحــات بيــن عــدن وصنعــاء .كمــا تســبب
اســتخدام األســلحة الثقيلــة بأضــرار جســيمة يف شــمال البلــدة حيــث تركــز معظــم القتــال.
وشــهدت منطقــة مريــس يف شــمال قعطبــة ومديريــة األزارق غربــي الضالــع اشــتباكات
عنيفــة متواصلــة رغــم قلــة التقــدم ىلع الجبهــات.
كانــت عــدة قــوات مناهضــة للحوثييــن تقاتــل يف الضالــع ،املجموعــات الجنوبيــة املدعومــة
إماراتيــا تتمتــع بوجــود قــوي – وىلع رأســها القــوات الحــزام األمنــي يف املحافظــة وألويــة
العمالقــة – إلــى جانــب ألويــة الجيــش اليمنــي ،وألويــة الحمايــة الرئاســية ،وقــوات املقاومــة
الوطنيــة – بقيــادة طــارق صالــح ،ابــن شــقيق الراحــل الســابق الرئيــس علــي عبــد اهلل صالــح
– ووحــدات محليــة وقــوات قبليــة أخــرى .بعــد انتشــار قــوات املقاومــة الوطنيــة من الســاحل
الغربــي إلــى الضالــع ،أشــارت مصــادر مركــز صنعــاء إلــى أن قــوات طــارق صالــح تســعى إلــى
فتــح جبهــة جديــدة يف مديريــة الحشــاء ،والتــي اســتولى عليهــا الحوثيــون يف أبريــل /
نيســان.
أدى تعــدد العناصــر املناهضــة للحوثييــن املنخرطــة يف معــارك الضالــع إلــى إثــارة التوتــر
فيمــا بينهــا ،والــذي تصاعــد إلــى حــاالت عنــف يف  8مايــو  /أيــار .وقــال بيــان صــادر عــن
ألويــة الحمايــة الرئاســية إن كتيبــة تابعــة للــواء املــدرع ( 33بقيــادة محافــظ الضالــع علــي
مقبــل) رفضــت وصــول إحــدى وحداتهــا إلــى مدينــة قعطبــة ،ممــا أجبرهــا ىلع االنســحاب
مــرة أخــرى باتجــاه عــدن – وعندهــا تــم توقيفهــا مــن قبــل قــوات الحــزام األمنــي التــي دخلــوا
معهــا يف اشــتباكات أســفرت عــن عــدد وفيــات غيــر محــدد [[4[.وانتشــرت حالــة ارتيــاب يف
املعســكر املناهــض للحوثييــن يف الضالــع منــذ انتشــار مزاعــم بثتهــا الجماعــات الجنوبيــة
املدعومــة إماراتيــا يف أبريــل  /نيســان تفيــد بانســحاب القــوات املتحالفــة مــع حــزب اإلصالح
املوالــي للحكومــة عمـدًا مــن مناطــق يف شــمال املحافظــة وتــرك الطريــق مفتوحــا لتقــدم
[[[4
الحوثييــن.
ويف  18مايــو  /أيــار ،يف مواجهــة تقــدم الحوثييــن جنوبــا ،أعلــن رئيــس املجلــس االنتقالــي
الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي عــن إنشــاء "غرفــة عمليــات مشــتركة" تضــم جميــع القــوى
االنفصاليــة الجنوبيــة [[4[.وقــال إن هــذا سيشــمل وجــود قيــادة وســيطرة موحــدة ،باإلضافــة
إلــى تنســيق مباشــر أكبــر مــع التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية ،وإلــى جانــب
اقترانــه بتهديــد تقــدم الحوثييــن نحــو األراضــي الجنوبيــة تاريخيــا – والعجــز املحســوس
حيالــه الــذي اتســمت بــه القــوات املتفرقــة املناهضــة للحوثييــن – جــاء إعــان الزبيــدي
كحركــة سياســية يف الوقــت املناســب ،فبينمــا يضغــط املجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــن
أجــل الحصــول ىلع مقعــد ىلع طاولــة املحادثــات التــي تدعمهــا األمــم املتحــدة ،يمكنــه
اســتخدام القــوة العســكرية املوازيــة املوحــدة وذات الطابــع الرســمي كرافعــة لتعزيــز قضيــة
[" [[4قــوات مواليــة للرئيــس اليمنــي :تــم منعنــا مــن قتــال الحوثيــن جنوبــا" ،عربــي 9 ،21مايــو  /أيــار  .https://m.arabi21.com/story/1179388 .2019آخــر
صـول  31مايــو  /أيــار.2019 ،
و ـ

[BG Al-Awlaki: Security Belt forces foil Houthi advance toward Al-Dalea,” Aden Press, April 6, 2019. http://en.adenpress.“  [[4
.news/news/2901. Accessed May 31, 2019
[Expanded meeting of the leaders of the southern resistance: Text of the speech of Aidrous Al- Zubaidi in the meeting,”“  [[4
.Al Baud 4, May 19, 2019. http://albaud4.net/news/5907. Accessed May 31, 2019
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اســتقالل الجنــوب .ويف الواقــع ،تجــاوز تبريــر الزبيــدي الحــرب ضــد الحوثييــن ،حيــث جــدد
خطابــه مطالــب القــوات املدعومــة إماراتيــا بتولــي األمــن يف وادي حضرمــوت ،والتــي تســيطر
عليــه الفــرق العســكرية املتحالفــة مــع الرئيــس هــادي ونائــب الرئيــس علــي محســن .ويف
أبريــل  /نيســان ،اســتضافت مدينــة ســيئون يف وادي حضرمــوت أول جلســة برملانيــة لحكومة
هــادي منــذ انــدالع الحــرب ،يف أعقــاب اتفــاق بيــن التحالــف العربــي الختيــار موقــع بديــل
لعــدن التــي تهيمــن فيهــا القــوات املدعومــة إماراتيــا.

هجوم جديد ضد الحوثيين يبدأ يف تعز
يف  24مايــو  /أيــار ،شــنت القــوات املناهضــة للحوثييــن يف تعــز هجومــا جديــدًا بقصــد
الســيطرة ىلع كامــل املحافظــة [[4[،يقــود هــذا الهجــوم اللــواء ســمير الصبــري ،قائــد "محــور
تعــز" – وهــو تكتــل مــن الجماعــات املناهضــة للحوثييــن .تركــزت األعمــال القتاليــة منــذ ذلــك
الحيــن يف الشــمال والشــمال الشــرقي والغــرب مــن مدينــة تعــز ،والتــي تعانــي مــا يشــبه
الحصــار منــذ األشــهر األولــى مــن الحــرب.
كانــت القــوات املناهضــة للحوثييــن قــد اســتعادت معظــم ســواحل البحــر األحمــر يف
املحافظــة وبعــض املناطــق جنــوب مدينــة تعــز يف أوائــل عــام  .2017لكــن الجبهــات بقيــت
ثابتــة منــذ ذلــك الحيــن ،إذ تســيطر قــوات الحوثييــن حاليــا ىلع معظــم شــمال املحافظــة،
وكذلــك بعــض املناطــق الوســطى .وتحظــى تعــز بأهميــة اســتراتيجية ورمزيــة كبيــرة
للجانبيــن ،كمركــز ســكاني ومحــور صناعــي ووصلــة بيــن الشــمال والجنــوب ،وقــد شــهدت
املحافظــة بعضــا مــن أىلع مســتويات العنــف خــال النــزاع ،وبالتالــي بعضــا مــن أىلع
مســتويات الدمــار والحاجــة اإلنســانية.

التنازع بين داعش والقاعدة مستمر
اســتمر تنظيمــا القاعــدة ومــا يســمى بالدولــة اإلســامية (داعــش) يف االشــتباك بمحافظــة
البيضــاء طــوال شــهر مايــو  /أيــار ،وقــد ادعــت املجموعتــان شــن هجمــات متعــددة ضــد
بعضهمــا.
يف  21مايــو  /أيــار ،أصــدر تنظيــم القاعــدة شــريط فيديــو بعنــوان "ســجون الخــوارج يف
اليمــن" ،والــذي يعــرض مقاتــ ً
ا مــن القاعــدة يف وقــت مــا يشــرح تجربتــه كســجين لــدى
داعــش ،ويتخلــل مقطــع الفيديــو مقاطــع توضــح مــا يبــدو أنــه ســجن مــن اإلســمنت مكــون
مــن ســبع زنازيــن ،يقــول تنظيــم القاعــدة أن بنــاءه وتشــغيله تــم بأوامــر مــن تنظيــم داعــش.
ـور تفجيــر القاعــدة للســجن وهتافــات "اهلل أكبــر".
وقــد انتهــى الفيديــو بمقاطــع تصـ ّ
شــهد مايــو  /أيــار أيضــا إصــدار مقطــع فيديــو آخــر للقاعــدة ،وهــو الســابع مــن سلســلة
إصــدارات للمجموعــة –  بعنــوان "واهلل يشــهد إنهــم لكاذبــون" – تهــدف لتســليط الضــوء ىلع
مــا ســمته "ريــاء" داعــش وهجماتهــا ضــد املدنييــن وغيــر املقاتليــن يف اليمــن.
[Taiz Commander confirms continuing military operations for liberating the province,” Yemen National Military“  [[4
Website (YNMW), May 26, 2019. http://en.26sepnews.net/2019/05/26/taiz-commander-confirms-continuing-military.operations-for-liberating-the-province/. Accessed May 31, 2019
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أفــادت عــدة مواقــع إخباريــة يمنيــة أن غــارة أمريكيــة بطائــرة بــدون طيــار أصابــت ســيارة
يف منطقــة وادي عبيــدة بمحافظــة مــأرب يف  6مايــو  /أيــار ،ممــا أســفر عــن مقتــل أربعــة
أشــخاص ىلع األقــل .ولــم يعتــرف الجيــش األمريكــي حتــى اآلن بالغــارة املبلــغ عنهــا ،وبعــد
أيــام قليلــة مــن الغــارة ،أعلــن تنظيــم القاعــدة استشــهاد أحــد عناصــره يف هجــوم أمريكــي
بطائــرة بــدون طيــار ،لكنــه لــم يقــدم ســوى القليــل مــن التفاصيــل.
يف  1يونيــو  /حزيــران ،نقلــت وســائل إعــام يمنيــة عــن مصــدر عســكري قولــه إن القاعــدة
نفــذت هجومــا ىلع نقطــة تفتيــش عســكرية يف حضرمــوت يديرهــا جنــود مــن اللــواء 23
بالجيــش اليمنــي ،وقــد أســفر الهجــوم عــن مقتــل جنــدي وإصابــة اثنيــن آخريــن ،وجــاء يف
أعقــاب إلقــاء القبــض ىلع شــخصين يشــتبه يف أنهمــا عضــوان يف تنظيــم القاعــدة.

القوات اليمنية تعتقل شخصية قيادية يف القاعدة
يف  19مايــو  /أيــار ،اعتقلــت القــوات الحكوميــة اليمنيــة بــال الــوايف ،املعــروف باســم أبــو
وليــد ،يف حملــة غــرب مدينــة تعــز ،والــوايف أحــد املشــتبه بهــم الرئيســيين يف مقتــل
حنــا لحــود ،موظــف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف أبريــل  /نيســان  .2018كان لحــود
مواطنــا لبنانيــا يــرأس برنامــج اللجنــة الدوليــة لدعــم املحتجزيــن يف اليمــن .ويف أكتوبــر /
تشــرين األول  ،2018وضعــت وزارة الخزانــة األمريكيــة الــوايف ىلع قائمتهــا الخاصــة باملواطنين
املرتبطيــن باإلرهــاب.
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القضايا اإلنسانية والحقوقية
تحت املجهر :املهمشون ،مجتمع املحرومين يف اليمن
لــم يعــان أي مجتمــع يف اليمــن مــن عواقــب الحــرب الحاليــة بقــدر مــا عانــى املهمشــون،
وهــم طبقــة يمنيــة دنيــا يصــل عــدد ســكانها إلــى قرابــة  3.5مليــون شــخص يعيشــون قرونــا
[[[4
مــن التمييــز واالســتغالل والفقــر.
يتجلــى التمييــز ضــد مهمشــي اليمــن بطــرق متعــددة ،وتختلــط فيــه عوامــل عنصريــة
وطبقيــة ،حيــث تقطــن هــذه األقليــة غالبــا يف أحيــاء فقيــرة ىلع تخــوم املــدن ،وهــي غالبًا 
بــدون كهربــاء أو مــاء نظيــف أو مالجــئ آمنــة.
لقــد ســاهمت الحــرب بشــكل كبيــر يف تضخيــم الفقــر والتشــرد وانعــدام األمــن الغذائــي
ملجتمــع املهمشــين ،يف حيــن أعــاق التحيــز ضــد املجموعة وصــول أبنائهــا إلى املســاعدات
وصعــب ىلع نازحيهــا الذيــن غــادروا بيوتهــم بســبب القتــال عمليــة العثــور ىلع
اإلنســانية
ّ
مــأوى آمــن .وىلع الرغــم مــن أن الــوكاالت اإلنســانية غالبــا مــا تظهــر املهمشــين ىلع صورهــا
لجمــع التبرعــات والدعايــة التــي توثــق األزمــة اليمنيــة ،إال أن املســاعدات اإلنســانية التــي
وصلــت هــذه الفئــة مــن النــاس كانــت أقــل ثباتــا بكثيــر باملقارنــة مــع الفئــات األخــرى ،ويف
بعــض املناطــق تــم اقصــاء املهمشــين مــن املســاعدات بشــكل منهجــي.
أدى االنهيــار االقتصــادي الواســع النطــاق وفقــدان ســبل العيــش بســبب النــزاع إلــى حالــة مــن
التنافــس ىلع الوظائــف ذات األجــور املنخفضــة والتــي كانــت مخصصــة ســابقًا للمهمشــين.
قبــل النــزاع ،كان صنــدوق النظافــة والتحســين اليمنــي للحكومــة اليمنيــة هــو املســؤول عــن
إدارة النفايــات ،وقــد كان يعمــل يف املقــام األول بجهــود املهمشــين .غير أن جامعــي القمامة
كانــوا بيــن عاملــي القطــاع العــام الذيــن فقــدوا دخلهــم بســبب النــزاع ،وقــد تدخلــت وكاالت
األمــم املتحــدة والجهــات املانحــة األخــرى لتمويــل صنــدوق النظافــة والتحســين ،وخلــق
فــرص كســب الــرزق ،لكــن بعــض املهمشــين أخبــروا مركــز صنعــاء أنهــم لــم يســتفيدوا مــن
هــذه الوظائــف ،التــي اســتولى عليهــا بــدالً منهــم نازحــون غيرهــم وآخــرون محتاجــون جــدد
مــن خــارج مجتمــع املهمشــين.
منــذ عــدة أشــهر أجــرى مركــز صنعــاء مقابــات مــع مهمشــين مــن جميــع أنحــاء اليمــن حــول
كيفيــة تأثيــر النــزاع عليهــم ،ويف منطقــة باجــل ،شــمال شــرق مدينــة الحديــدة ،أخبــر أحــد
املســؤولين يف منظمــة إنســانية دوليــة مركــز صنعــاء أنــه مــن النــادر مــا ُوضــع مهمشــون
ىلع قوائــم مســتفيدي املنظمــة .يشــرف املســؤول ىلع مشــروع "النقــد مقابــل العمــل"
ضمــن صنــدوق النظافــة والتحســين ،والــذي ال يشــمل أي مســتفيدين مهمشــين ،ىلع الرغــم
مــن أن املجتمــع يعانــي مــن بطالــة غيــر متناســبة ويفتقــر إلــى الوصــول إلــى الضروريــات
األساســية يف املديريــة.
يعنــي االفتقــار إلــى الســلطة االجتماعيــة أو السياســية بالنســبة للمهمشــين أيضــا االفتقــار
إلــى أي ممثليــن للضغــط ىلع قــادة املجتمــع املحلــي إلدراجهــم يف قائمــة املســتفيدين،
حســب املســؤول الســابق.
[Report of the Special Rapporteur on Minority Issues,” United Nations Human Rights Council Thirty-First Session,“  [[4
.January 28, 2016. Available at http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/56. Accessed June 4, 2019
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يف الوقــت نفســه ،قــال أحــد املشــرفين ىلع صنــدوق النظافــة والتحســين يف باجــل
إنــه عوقــب وكاد يطــرد مــن ِقبــل مديــره عندمــا ضــم مهمشــين إلــى قائمــة املســتفيدين
املقترحيــن ملنظمــة دوليــة ،وقــال إن مديــره كان تحــت ضغــط مــن قــادة املجتمــع املحلــي
ومســؤولي املديريــة وســلطات الحوثييــن املحليــة ،الذيــن أصــروا ىلع فحــص قائمــة األســماء
املقترحــة كمســتفيدين.
وقــال مهمــش نجــح يف تأميــن عمــل يف صنــدوق النظافــة والتحســين بباجــل إنــه
حــاول دعــوة املزيــد مــن األشــخاص مــن حيــه( ،حــي الظــام) ،للحصــول ىلع عمــل مــن
خــال البرنامــج ،ويســكن حــي الظــام مهمشــون يعيشــون بمعظمهــم يف خيــام دون
صــرف صحــي أو مــاء ،وقــد طلــب مــن أحــد أعضــاء اللجنــة املحليــة ،الــذي يجمــع أســماء
املســتفيدين املحلييــن للمنظمــات اإلنســانية الدوليــة ،أن يضيــف مهمشــي حــي الظــام
كعامليــن محتمليــن ملشــروع التنظيــف وكمســتفيدين مــن مشــاريع املــأوى والصــرف الصحــي.
لكــن عضــو اللجنــة رفــض ذلــك وقــال إن "هــؤالء البشــر مثــل البقــر" ،وبينمــا يتلقــى بعــض
املهمشــين يف املنطقــة ســاالً غذائيــة شــهرية مــن وقــت آلخــر ،تبقــى املســاعدات غيــر
ثابتــة ،وغالبــا مــا يتــم تقاســم الحصــص مــع عائــات أخــرى التــي لــم تتمكــن مــن التســجيل.
أحــد املعلميــن يف حــي املحانيــة يف مديريــة باجــل أخبــر مركــز صنعــاء أن الكثيــر مــن
املهمشــين قــد فــروا إلــى املنطقــة هربــا مــن الجبهــات ،منتقليــن إلــى مجتمعــات مهمشــين
قائمــة مــن قبــل وتفتقــر مســبقًا إلــى املرافــق الصحيــة املناســبة ،ممــا ســاهم يف زيــادة
حــاالت اإلصابــة بالكوليــرا.
لقــراءة تقريــر مركــز صنعــاء الكامــل حــول تأثيــر النــزاع ىلع املهمشــين يف جميــع أنحــاء
اليمــن ،انظــر :التهميــش التاريخــي واملمنهــج ملجتمــع املهمشــين يف اليمــن.

األمم املتحدة تهدد بتعليق املساعدات الغذائية بسبب تدخل الحوثيين
قــال برنامــج األغذيــة العاملــي يف  20مايــو  /أيــار إنــه ســيعلق بشــكل تدريجــي عمليــات
اإلغاثــة التــي يقدمهــا يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون مــا لــم ُيســمح لــه بحرية
الوصــول واختيــار املســتفيدين [[5[،ومنــع قــادة الحوثييــن العامليــن يف املجــال اإلنســاني مــن
الوصــول إلــى الســكان املحتاجيــن ،وأعاقــوا حركــة قوافــل املســاعدات ،وتدخلــوا يف توزيــع
الغــذاء ،بحســب مــا أفــاد برنامــج األغذيــة العاملــي .وقالــت وكالــة األمــم املتحــدة إنهــا واجهت
أيضــا "عقبــات متكــررة" لالختيــار املســتقل ملتلقــي معوناتهــا الغذائيــة وبــدء تطبيــق نظــام
التســجيل الحيــوي ،وجــاء بيــان برنامــج األغذيــة العاملــي يف أعقــاب تقريــر لشــبكة ســي إن
إن يف  20مايــو  /أيــار اتهــم ســلطات الحوثييــن بالتالعــب باملســاعدات اإلنســانية.
وبحســب مــا ذكــر برنامــج األغذيــة العاملــي يف  31ديســمبر  /كانــون األول  2018فــإن لديهــا
أدلــة واضحــة ىلع تحويــل اإلمــدادات اإلنســانية الواصلــة إلــى صنعــاء املســيطر عليهــا مــن
قبــل الحوثييــن وأجــزاء أخــرى مــن البــاد ،وذكــر بعدمــا كشــف تحقيــق مــن وكالــة أسوشــييتد
بــرس أن مختلــف الفصائــل وامليليشــيات يعيقــون وصــول مســاعدات الغــذاء ويحولونهــا
[[[5
ملقاتلــي الجبهــات أو يبيعونهــا مــن أجــل الربــح.
[World Food Programme to consider suspension of aid in Houthi-controlled areas of Yemen” Reliefweb, May 20,“  [[5
2019,https://reliefweb.int/report/yemen/world-food-programme-consider-suspension-aid-houthi-controlled-areas.yemen.Accessed May 28, 2019
[Stealing’ food from hungry Yemenis ‘must stop immediately’, says UN agency,” UN News, December 31, 2018, https://‘“  [[5
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يف مايــو  /أيــار ،قــال برنامــج األغذيــة العاملــي إن املحادثــات األخيــرة مــع قــادة الحوثييــن
لــم تســفر عــن نتائــج ملموســة ،وأنــه ىلع الرغــم مــن االلتزامــات اإليجابيــة مــن جانــب بعــض
قــادة الحوثييــن ،فــإن آخريــن "خرقــوا التأكيــدات" بشــأن وقــف تحويــل مســار األغذيــة والســماح
بالتســجيل الحيــوي ،وقــال برنامــج األغذيــة العاملــي إن تعليــق املســاعدات الغذائيــة هــو
املــاذ األخيــر ،وتهــدف الوكالــة الدوليــة إلطعــام  12مليــون يمنــي يف عــام .2019

لوكوك :القتال والقيود ال تزال تعرقل االستجابة اإلنسانية
يف  15مايــو  /أيــار ،أخبــر مــارك لوكــوك ،رئيــس الشــؤون اإلنســانية باألمــم املتحــدة ،مجلــس
األمــن أن العنــف املســتمر ال يــزال يشــكل عائقــا أمــام عمليــات اإلغاثــة ،ممــا يجبــر الــوكاالت
وأراض
اإلنســانية والتجــار ىلع البحــث عــن طــرق بديلــة عبــر طــرق خلفيــة وممــرات جبليــة
ٍ
غيــر آمنــة [[5[.ويف إحاطتــه اإلعالميــة ملجلــس األمــن ،أشــار لوكــوك أيضــا إلــى القيــود
املفروضــة ىلع حركــة الســلع واملوظفيــن ،والتــي أُبلــغ عــن معظمهــا يف املناطــق التــي
يســيطر عليهــا الحوثيــون ،ويف فبرايــر  /شــباط ومــارس  /آذار ،تعــرض أكثــر مــن  900ألــف
شــخص لتأخيــرات أو انقطــاع يف املســاعدات.
وقــال لوكــوك إن تفشــي الكوليــرا الــذي أصــاب  300ألــف شــخص هــذا العــام ،باإلضافــة لشــبح
املجاعــة ،حيــث مــا زال  10مالييــن يمنــي يعتمــدون ىلع املســاعدات الغذائيــة الطارئــة
للبقــاء ىلع قيــد الحيــاة ،تمثــل التحديــات اإلنســانية األكثــر إلحاحــا التــي تواجــه اليمــن.
ويف أوائــل مايــو  /أيــار ،قامــت بعثــة تابعــة لألمــم املتحــدة بثانــي زيــارة ملطاحــن البحــر
األحمــر يف الحديــدة منــذ يف ســبتمبر  /أيلــول  ،2018وقــد ســافر فريــق األمــم املتحــدة
مــن عــدن إلــى الحديــدة يف  5مايــو  /أيــار عبــر األراضــي التــي تســيطر عليهــا الحكومــة
اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا ،بحســب لوكــوك .وأضــاف أن موظفيــن فنييــن يقومــون بتقييــم
األضــرار وإصــاح املعــدات ومعالجــة أي حبــوب يمكــن إنقاذهــا ،وهــي عمليــة مــن املتوقــع
أن تســتغرق عــدة أســابيع ،وقــال املتحــدث باســم البرنامــج هيــريف فيرهوســيل إن الصوامــع
تعرضــت إلطــاق نــار يف  10مايــو  /أيــار ،لكــن الحــادث لــم يتســبب يف وقــوع إصابــات ولــم
ُيعــرف مرتكــب الجريمــة بعــد [[5[.حتــى ســبتمبر  /أيلــول  ،2018كانــت الطواحيــن تحتــوي ىلع
 51ألــف طــن مــن الحبــوب ،وهــو مــا يكفــي إلطعــام  3.7مليــون شــخص ملــدة شــهر ،ولكــن
عمليــة تفتيــش مــن قبــل برنامــج األغذيــة العاملــي يف مــارس  /آذار أظهــرت إصابــة بعــض
[[[5
الحبــوب بالحشــرات.
فيمــا يتعلــق بمســألة التمويــل ،أعلــن لوكــوك أن األمــم املتحــدة تلقــت  20%مــن املــوارد
املطلوبــة ،مــا ســجل ارتفاعــا مــن  6%فقــط يف أبريــل  /نيســان ،وقــد شــكر منســق الشــؤون
اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة الســعودية واإلمــارات بشــكل عــام ىلع التمويــل الــذي
قدمتــاه يف الشــهر املاضــي ،والــذي جــاء مــن تعهــد جــرى اإلعــان عنــه يف نوفمبــر /
news.un.org/en/story/2018/12/1029542. Accessed May 31, 2019; Maggie Michael, “AP Investigation: Food aid stolen as
Yemen starves,” The Associated Press, December 31, 2018, https://www.apnews.com/bcf4e7595b554029bcd372cb129c49ab.
.Accessed May 31, 2019

[Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock Briefing to the“  [[5
Security Council on the humanitarian situation in Yemen,” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,
May 15, 2019, https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief.coordinator-mark-18 Accessed May 27, 2019
[Key Yemen grain silos come under fire: UN” France 24, May 10, 2019, https://www.france24.com/en/20190510-key-“  [[5
.yemen-grain-silos-come-under-fire-un. Accessed May 28, 2019
[Infested Yemen food aid needs fumigation to feed millions: WFP,” France 24, March 20, 2019,https://www.france24.“  [[5
.com/en/20190320-infested-yemen-food-aid-needs-fumigation-feed-millions-wfp. Accessed May 31, 2019
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تشــرين الثانــي  .2018وقــد ســافر لوكــوك الحقــا إلــى الريــاض يف  23مايــو  /أيــار ملناقشــة
االلتــزام املشــترك الــذي أبدتــه الدولتــان بقيمــة مليــار دوالر يف مدينــة جنيــف يف فبرايــر /
شــباط املاضــي.
كذلــك قدمــت املديــرة التنفيذيــة لليونيســف هنريتــا هـــ .فــور إحاطــة ملجلــس األمــن يف 15
مايــو  /أيــار حــول الوضــع الحــرج الــذي يواجــه األطفــال يف اليمــن [[5[،وذكــرت فــور للمجلــس
أن ثمانيــة أطفــال ُيقتلــون أو يصابــون أو ُيج ّنــدون للقتــال كل يــوم ،وأن أطفــاالً يموتــون كل
 10دقائــق ألســباب يمكــن الوقايــة منهــا ،ونتيجــة ألزمــة الغــذاء الرهيبــة ،يعانــي  360ألــف
طفــل مــن ســوء تغذيــة حــاد ،ونصــف األطفــال دون ســن الخامســة يف اليمــن –  2.5مليــون
– يعانــون مــن إعاقــة نمــو ال رجعــة فيــه ،كمــا أشــارت فــور إلــى أن األمــم املتحــدة ســجلت
حــاالت تجنيــد واســتغالل ألكثــر مــن ثالثــة آالف  طفــل مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع منــذ
بــدء الحــرب.

التطورات السياسية يف سطور
• • 29أبريــل  /نيســان :رفــض محافــظ ســقطرى رمــزي محــروس تشــكيل أي أجهــزة أمنيــة
خــارج الدولــة والســلطات املحليــة اليمنيــة .مثــل هــذا اعتراضــا مباش ـرًا ىلع محــاوالت
اإلمــارات إنشــاء قــوات تابعــة لهــا بالوكالــة يف أرخبيــل ســقطرى ،ىلع غــرار قــوات
الحــزام األمنــي التــي تدعمهــا يف عــدن ومحيطهــا ،وقــوات النخبــة الحضرميــة يف
حضرمــوت ،والنخبــة الشــبوانية يف شــبوة ،وأكــد املحافــظ هــذا املوقــف مــرة أخرى يف
نهايــة مايــو  /أيــار ،بعــد وصــول معــدات وعناصــر أمــن مدربيــن إماراتيــا إلــى ســقطرى.
• • 5مايــو  /أيــار :يف اعتــراض علنــي نــادر ىلع الســعودية ،قــام وزيــر الداخليــة
اليمنــي أحمــد امليســري بانتقــاد تحــركات الريــاض لفــرض ســلطتها يف محافظــة
املهــرة اليمنيــة الشــرقية ىلع حــدود ســلطنة عمــان ،وقــال يف تصريــح معلــن "إن
[الحكومــة] اليمنيــة كانــت تريــد [مــن حلفائهــا] الزحــف ىلع الحوثييــن شــماالً وليــس
الزحــف شــرقًا" ،مضيفــا أن تحالــف الحكومــة اليمنيــة مــع التحالــف العســكري بقيــادة
الســعودية موجــه ضــد جماعــة الحوثييــن املســلحة ،وليــس إلدارة املناطــق "املحررة".
• • 5مايــو  /أيــار :عيــن الحوثيــون عــم زعيــم الجماعــة ،عبــد الكريــم الحوثــي ،وزيــرًا
للداخليــة يف صنعــاء .يعــد عبــد الكريــم واحــدًا مــن أقــوى قــادة الحوثييــن ،حيــث
يتــرأس املكتــب التنفيــذي للجماعــة ويمتلــك عالقــات وثيقــة بطهــران ،وقــد حــل
األخيــر محــل عبــد الحكيــم املــاوري ،الــذي تــويف يف أبريــل  /نيســان يف مستشــفى
يف العاصمــة اللبنانيــة بيــروت ،حيــث كان يتلقــى العــاج ،وفقــا لتقاريــر إعالميــة.
• • 17مايــو  /أيــار :أفرجــت الســعودية عــن محمــد بــن عبــد اهلل كــدة ،املحافــظ الســابق
للمهــرة ،مــن اإلقامــة الجبريــة وســمحت بعودتــه إلــى املحافظــة الشــرقية اليمنيــة
[[[5
بعــد احتجاجــات قبليــة يف محافظــة املهــرة ضــد احتجــازه.
[UNICEF Executive Director Henrietta Fore addresses the UN Security Council on Yemen in New York,” UNICEF,“  [[5
May 15, 2019, https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-henrietta-fore-addresses-un-security.council-yemen-new. Accessed May 27, 2019
[UNICEF Executive Director Henrietta Fore addresses the UN Security Council on Yemen in New York,” UNICEF, May 15, [[5
2019,https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-henrietta-fore-addresses-un-security-council.yemen-new. Accessed May 27, 2019
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التطورات االقتصادية يف سطور
• •طــوال مايــو  /أيــار تابعــت شــركة النفــط اليمنيــة التــي يديرهــا الحوثييــن إشــرافها
ىلع مظاهــرة مســتمرة أمــام مجمــع األمــم املتحــدة يف صنعــاء ،وقــد أعلنــت شــركة
النفــط عــن بدايــة االحتجــاج يــوم  24مــارس  /آذار للتنديــد بالقيــود املفروضــة
ىلع اســتيراد الوقــود واملرتبطــة آليــة األمــم املتحــدة للتحقــق والتفتيــش ومرســوم
الحكومــة اليمنيــة رقــم  ،75والــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف الربــع األخيــر مــن عــام 2018
لتفــرض متطلبــات جديــدة للســماح للتجــار باســتيراد الوقــود.
• • 6مايــو  /أيــار :نفــذ جــزارون يف صنعــاء إضرابــا عــن العمــل بإغــاق محالتهــم ،بعــد
أن فرضــت ســلطات الحوثييــن ضريبــة بقيمــة ثمانيــة آالف ريــال يمنــي ىلع كل رأس
مــن العجــول وأخــرى بقيمــة أربعــة آالف  ريــال ىلع املاعــز الواحــد ،وجــاء ذلــك بعد أن
ســبق فــرض ضريبــة تبلــغ  3ألــف ريــال لــكل عجــل والــف ريــال ىلع كل ماعــز تدخــل
إلــى صنعــاء .جــاءت الزيــادة الضريبيــة مــع دخــول شــهر رمضــان ،والــذي يعتبــر فتــرة
اســتهالك غذائــي أىلع ،وقــد انتهــى اإلضــراب بعــد ثالثــة أيــام مــن قيــام ســلطات
الحوثييــن بإلغــاء الضرائــب.
• • 11مايــو  /أيــار :أعلــن وزيــر النفــط واملعــادن يف الحكومــة اليمنيــة أوس العــود أن
الحكومــة تركــز ىلع إكمــال عــدد مــن مشــاريع الطاقــة ،وخاصــة بنــاء خــط أنابيــب
يربــط البلــوك  18يف محافظــة مــأرب بقطــاع غــرب عيــاد يف محافظــة شــبوة ،قبــل
إرســالها إلــى مينــاء النشــيمة الواقــع بالقــرب مــن بلحــاف [[5[،يعتبــر خــط األنابيــب
املخطــط لــه وســيلة مهمــة لتمكيــن الحكومــة اليمنيــة مــن تصديــر النفــط مــن
مــأرب عبــر شــبوة ،وال ســيما مــع تعطــل خــط أنابيــب مــأرب-رأس عيســى الواقــع
تحــت ســيطرة الحوثييــن .وقــال العــود إن املشــروع ســيكتمل خــال خمســة إلــى
تســعة أشــهر ،ىلع الرغــم مــن عــدم وضــوح اإلجــراءات األمنيــة التــي س ـ ُيعمل بهــا
لضمــان نقــل آمــن للنفــط الخــام مــن مــأرب إلــى شــبوة.
• • 14مايــو  /أيــار :انتقــدت وزارة التربيــة والتعليــم التابعــة للحوثييــن يف صنعــاء وكالــة
اليونيســيف بســبب وقــف التوزيعــات النقديــة للمعلميــن دون استشــارة الــوزارة ،وبدأت
اليونيســف يف شــهر مــارس  /آذار دفــع  50دوالر شــهريًا للمعلميــن بالعملــة املحليــة
بهــدف تشــجيعهم ىلع االســتمرار يف العمــل يف ظــل انقطــاع الرواتــب املنتظمــة.
وأشــارت مصــادر مركــز صنعــاء إلــى أن اليونيســف اكتشــفت أن ســلطات الحوثييــن
يف وزارة التربيــة تقــوم بحــرف مبالــغ كبيــرة مــن املســاعدات املخصصــة للمعلميــن
باتجــاه مصالــح الجماعــة الخاصــة.
• • 15مايــو  /أيــار :أعلنــت شــركة مصفــاة عــدن عــن مناقصــة جديــدة لتوفيــر الوقــود
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة يف عــدن يف  15مايــو  /أيــار [[5[،وتنــص الشــروط واألحــكام
أن يكــون مقدمــو الطلبــات قادريــن ىلع تســليم  40طــن مــن الديــزل و 30طــن مــن
املــازوت ،مــع تقديــم الطلبــات يف غضــون ســتة أيــام مــن اإلعــان عــن فتــح بــاب
تقديــم الطلبــات.
طـاع النفطــي" ،ســبأ نــت 11 ،مايــو  /أيــار https://www.sabanew. ،2019
[" [[5العــود يتحــدث عــن حزمــة مشــاريع ســتنفذ هــذا العــام لتطويــر الق ـ
صـول  28مايــو  /أيــار .2019
 .net/viewstory/49471آخــر و ـ

[Aden Refinery Announces Public Tender to Buy Fuel for Power Stations,” Saba Net, May 15, 2019, https://www.“  [[5
.sabanew.net/viewstory/49618. Accessed May 28, 2019
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باعة يملؤون الشوارع يف سوق عدن كريتر يف  24مايو  /أيار  // 2019مصدر الصورة :طارق مصطفى

التطورات الدولية
يف الواليات املتحدة
وسط تصعيد مع إيران ،إدارة ترامب تعجل بمبيعات األسلحة إلى السعودية
واإلمارات
يف  24مايــو  /أيــار ،اســتخدمت إدارة ترامــب بنـدًا مــن بنــود صالحيــات الطــوارئ لدفــع مبيعات
أســلحة بمليــارات الــدوالرات إلــى الســعودية واإلمــارات ،مشــيرة إلــى التهديــد الــذي تمثلــه
إيــران وقواتهــا اإلقليميــة بالوكالــة .وقــد ركــزت مذكــرة لتبريــر هــذه الخطــوة يف املقــام األول
ىلع الحوثييــن ،الذيــن ُيزعــم وجــود صــات بينهــم وبيــن إيــران وبيــن الهجمــات عبــر الحــدود
إلــى الســعودية [[5[.ويف تصريــح لــه وصــف وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو هــذه الخطــوة بأنهــا
"حــدث ملــرة واحــدة" يهــدف إلــى "ردع العــدوان اإليرانــي" [[6[،ويمكــن للكونجــرس تقديــم
تشــريع ملنــع أو تعديــل مبيعــات األســلحة األجنبيــة إلــى حيــن التســليم .ومــع ذلــك يســمح
[Memorandum Of Justification For Emergency Arms Transfers And Authorizations To The Kingdom Of Saudi Arabia,“  [[5
The United Arab Emirates, And The Hashemite Kingdom Of Jordan To Deter Iranian Malign Influence,” https://www.
_al-monitor.com/pulse/files/live/sites/almonitor/files/documents/2019/memorandum_justification_emergency_arms
.transfers_saudi_uae_jordan.pdf. Accessed May 27, 2019
[Emergency Notification of Arms Sales to Jordan, the United Arab Emirates, and Saudi Arabia,” U.S. Department of“  [[6
State, May 24, 2019, https://www.state.gov/emergency-notification-of-arms-sales-to-jordan-the-united-arab-emirates.and-saudi-arabia/. Accessed May 27, 2019
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بنــد يف قانــون مراقبــة تصديــر األســلحة للســلطة التنفيذيــة بالتنــازل عــن فتــرة املراجعــة
املطلوبــة عنــد وجــود "حالــة طــوارئ" تتطلــب املصادقــة ىلع املبيعــات يف وقــت مناســب
[[[6
"ملصلحــة األمــن القومــي للواليــات املتحــدة".
وقــال الســناتور الديموقراطــي البــارز يف لجنــة العالقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ بــوب
مينينديــز إن اإلدارة فشــلت يف تحديــد تهديــد طــارئ وواضــح أو يف شــرح عالقــة األســلحة
بمكافحــة هــذا التهديــد [[6[.وأضــاف الســناتور عــن نيوجيرســي إن جهــود عابــرة للحزبيــن
تجــري ملواجهــة تحــرك اإلدارة ذاك ،وقــد ظهــرت أصــوات معارضــة داخــل حــزب ترامــب؛ فقــد
ذكــر الســيناتور الجمهــوري ليندســي غراهــام إنــه يعــارض مبيعــات األســلحة ،مســتحضرًا
[[[6
مقتــل الصحــايف الســعودي جمــال خاشــقجي عــام .2018
جــاء إعــان البيــت األبيــض وســط تصاعــد التوتــرات بيــن الواليــات املتحــدة وإيــران ،وتلتــه
موجــة مــن هجمــات الحوثييــن العابــرة للحــدود ضــد أهــداف ســعودية ،زعمــت الريــاض أنهــا
جــاءت بأوامــر إيرانيــة (انظــر أعــاه "الحوثيــون يهاجمــون خــط أنابيــب ســعودي") ،وقــال
بومبيــو إن التنــازل سيســمح بإكمــال  22صفقــة مبيعــات معلقــة إلــى الســعودية واإلمــارات
واألردن – تقــدر قيمتهــا اإلجماليــة بنحــو  8.1مليــار دوالر ،ويشــمل ذلــك املبيعــات املقترحــة
إلــى الســعودية بقيمــة  2مليــار دوالر لصواريــخ موجهــة بدقــة ،والتــي أوقفهــا الســيناتور
مينينديــز ألكثــر مــن عــام .وكان مينينديــز قــد أكــد أن إدارة ترامــب لــم تقــدم معلومــات
كافيــة لتهدئــة مخــاوف عبــر عنهــا الحزبــان حــول مــا إذا كان ســيتم اســتخدام األســلحة
لقتــل مدنييــن يمنييــن أم س ُتســتخدم كوســيلة فعالــة ملواجهــة دور إيــران يف اليمــن.

مجلس الشيوخ يؤيد فيتو بشأن قرار يطالب بإنهاء الدعم العسكري للتحالف
يف  2مايــو  /أيــار ،أيــد مجلــس الشــيوخ األمريكــي قــرار فيتــو للرئيــس دونالــد ترامــب ضــد
قــرار قــام عليــه الحزبــان الديمقراطــي والجمهــوري إلنهــاء املســاعدات العســكرية للتحالــف
العســكري بقيــادة الســعودية يف اليمــن [[6[،وفشــل التصويــت بواقــع  53إلــى  45صوتــا يف
الحصــول ىلع أغلبيــة الثلثيــن الالزمــة لتجــاوز الفيتــو الرئاســي .ويف حين طلب أحــد مقدمي
مشــروع القــرار مــن قيــادة مجلــس النــواب رفــع دعــوى قضائيــة يف املحكمــة العليــا ،يبقــى
املحافظــة للمحكمــة مضعفــا لفــرص نجــاح مثــل هــذه الدعــوى (ملزيــد مــن
وجــود األغلبيــة
ِ
املعلومــات حــول حــق الفيتــو الرئاســي ،انظــر :تقريــر اليمــن ،أبريــل  /نيســان .)2019

[See Section 36. “Arms Export Control Act,” https://legcounsel.house.gov/Comps/Arms%20Export%20Control%20Act. [[6
.pdf. Accessed May 27, 2019
[Menendez on Trump Admin’s Decision to Flout Congress’ Role in Approving Arm Sales to Saudi Arabia, UAE,” May“  [[6
24, 2019, https://www.menendez.senate.gov/news-and-events/press/menendez-on-trump-admins-decision-to-flout.congress-role-in-approving-arm-sales-to-saudi-arabia-uae. Accessed May 27, 2019
[.Chris Mills Rodrigo, “Graham: ‘I’ve got a real problem’ with arms sales to Saudi Arabia,” The Hill, May 26, 2019 [[6

[Patricia Zengerle, “Senate upholds veto of Yemen resolution in victory for Trump Saudi policy,” Reuters, May 2, [[6
2019, https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-yemen/senate-upholds-veto-of-yemen-resolution-in-victory-fortrump-saudi-policy-idUSKCN1S81UU. Accessed May 30, 2019; “S.J.Res.7 – A joint resolution to direct the removal of
”United States Armed Forces from hostilities in the Republic of Yemen that have not been authorized by Congress,
.https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/7. Accessed May 27, 2019
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واشنطن تعين سفيرًا جديدًا لليمن
يف  18مايــو  /أيــار ،وصــل الســفير األمريكــي الجديــد إلــى اليمــن كريســتوفر هنــزل إلــى
العاصمــة الســعودية الريــاض ليتولــى مهامــه ،حيــث يقيــم موظفــو الســفارة األمريكيــة يف
وعمــان .كان هنــزل يف الســابق يشــغل منصــب القائــم
اليمــن حاليــا يف كل مــن الريــاض ّ
باألعمــال يف الســفارة األمريكيــة يف الريــاض ،وقــد حــل محــل ماتيــو تويلــر ،الــذي كان يعمــل
ســفيرًا لليمــن منــذ مايــو  /أيــار  2014وســيصبح اآلن ســفير الواليــات املتحــدة الجديــد يف
العــراق.

يف أوروبا
فرنسا تدعو إلنهاء حرب اليمن وتض ّيق الخناق ىلع الصحفيين بسبب
تسريبات حول اليمن
يــوم  28مايــو  /أيــار ،وصــف وزيــر الخارجيــة الفرنســية جــان إيــف لــو دريــان النــزاع اليمنــي
بـ"الحــرب القــذرة" ،داعيــا الســعودية واإلمــارات لوضــع حــد لهــا ،وأضــاف أنــه "يجــب أن نكــون
يقظيــن للغايــة يف مبيعــات األســلحة لهذيــن البلديــن" ،وهــو مــا قــال لــو دريــان إن فرنســا
تفعلــه.
يف األثنــاء ،كان صحفيــون فرنســيون يواجهــون عقوبــات محتملــة بالســجن يف مايــو  /أيــار
بعــد رفضهــم اإلجابــة ىلع أســئلة شــرطة مكافحــة اإلرهــاب الفرنســية بشــأن تقريرهــم
الصــادر يف أبريــل  /نيســان حــول االســتخدام الواســع النطــاق لألســلحة الفرنســية الصنــع يف
حــرب اليمــن [[6[.وقــد نشــر الصحفيــون وثائــق عســكرية ســرية ىلع موقــع ديســكلوز تناقــض
روايــة الحكومــة الفرنســية بــأن األســلحة الفرنســية تســتخدم مــن قبــل التحالــف العســكري
بقيــادة الســعودية فقــط ألغــراض "دفاعيــة" (ملزيــد مــن املعلومــات ،انظــر تقريــر اليمــن،
أبريــل  /نيســان .)2019
ويف  15و 16مايــو  /أيــار ،اســتدعت املديريــة العامــة لألمــن الداخلــي (جهاز املخابــرات الداخلية
الفرنســية) ،مؤسســي موقــع ديســكلوز ،جيفــري ليفولســي وماثيــاس ديســتال ،وكذلك مراســل
راديــو فرانــس بينــوا كولومبــا ،إلــى جلســة اســتماع ملناقشــة التســريبات ،لكــن الصحفييــن
رفضــوا الكشــف عــن معلومــات حــول مصادرهــم أو عملهــم .وبعــد فتــح تحقيــق يف الحــادث
بذريعــة األمــن القومــي خــال الشــهر املاضــي ،اتهمــت املديريــة العامــة الصحفييــن بالتعامل
مــع وثائــق ســرية دون تصريــح و"املســاس بســرية الدفــاع القومــي" ،وهــي تهمــة عقوبتهــا
الســجن ملــدة أقصاهــا خمــس ســنوات .وقــد أدانــت مجموعــات حقوقيــة تصرفــات الحكومــة
الفرنســية ووصفتهــا بأنهــا "هجــوم غيــر مقبــول ىلع حريــة الصحافــة وحمايــة مصــادر
[[[6
الصحفييــن".

[Ryan Gallagher, “France takes unprecedented action against journalists who published secret government document,” [[6
The Intercept, May 17, 2019, https://theintercept.com/2019/05/17/france-takes-unprecedented-action-against-reporterswho-published-secret-government-document/. Accessed May 29, 2019; “Made In France,” Disclose, April 15, 2019,
.https://made-in-france.disclose.ngo/en/chapter/yemen-papers. Accessed May 29, 2019
[Yemen inquiry poses direct threat to press freedoms,” AFP, May 15, 2019, https://www.voanews.com/a/4918664.html. [[6
.Accessed May 29, 2019
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وزير الخارجية البلجيكي يدعو إلى تعليق مبيعات األسلحة السعودية
قــال وزيــر الخارجيــة البلجيكــي ديدييــه راينــدرز يف مايــو  /أيــار إنــه يتعيــن ىلع بروكســل
التحــرك لتعليــق صــادرات األســلحة إلــى الســعودية بعدمــا قــال تحقيــق أن الجيــش الســعودي
يســتخدم أســلحة وتكنولوجيــا بلجيكيــة الصنــع يف عملياته يف اليمــن [[6[.وتضمــن التحقيق،
الــذي أطلقتــه املنظمــة غيــر الحكوميــة  ،BelgianArms#مقطعــي فيديــو مــن عامــي 2016
و 2017قيــل إنهمــا يظهــران قــوات الحــرس الوطنــي الســعودي تقصــف مواقــع الحوثييــن
بدبابــات مــزودة بمدافــع وذخائــر أنتجتهــا شــركة  Mecarالبلجيكيــة .كمــا قــال التحقيــق إن
بنــادق إف إن إف  2000الهجوميــة مســتخدمة يف اليمــن ،وهــي مــن صنــع شــركة األســلحة
الناريــة البلجيكيــة  [[6[،FN-Herstalويف فبرايــر  /شــباط ،وثقــت منظمــة العفــو الدوليــة
اســتخدام رشاشــات مينمــي مــن طــراز إف إن هيرســتال مــن قبــل لــواء العمالقــة املدعــوم
[[[6
إماراتيــا خــال هجــوم محافظــة الحديــدة عــام .2018
ويمنــح الدســتور البلجيكــي ســلطة منــح تراخيــص تصديــر األســلحة إلــى اإلقليــم املنتــج،
وكانــت حكومــة إقليــم والونيــا البلجيكيــة قــد ذكــرت ســابقًا أن األســلحة التــي بيعــت إلــى
الســعودية مخصصــة لالســتخدام املحلــي فقــط ،وفرضــت حكومــة والونيــا حظــرًا ىلع
تراخيــص التصديــر الجديــدة للســعودية يف أعقــاب اغتيــال الصحفــي جمــال خاشــقجي يف
القنصليــة الســعودية يف اســطنبول التركيــة يف أكتوبــر  /تشــرين األول  .2018ومــع ذلــك،
ـدر إلــى الريــاض
ذكــرت منظمــة  BelgianArms#أن األســلحة البلجيكيــة الصنــع مــا تــزال تصـ َّ
بموجــب تراخيــص ُمنحــت قبــل الحظــر ،حيــث جــرى إرســال ثــاث شــحنات أســلحة ىلع األقــل
مــن أنتويــرب إلــى الســعودية منــذ قــرار الحظــر ذاك.

عمال نقابيون إيطاليون يحتجون ىلع حرب اليمن
رفــض عمــال نقابيــون يف مدينــة جنــوا اإليطاليــة يف  20مايــو  /أيــار تحميــل مولــدات ىلع
متــن ســفينة ســعودية كانــت تنقــل أيضــا األســلحة ،وذلــك احتجاجــا ىلع النــزاع يف اليمــن.
وقــد أعــرب مســؤولون نقابيــون إيطاليــون عــن قلقهــم مــن إمكانيــة اســتخدام املولــدات
ألغــراض عســكرية ،قائليــن "لــن نتواطــأ مــع مــا يحــدث يف اليمــن" [[7[،ويف وقــت ســابق مــن
مايــو  /أيــار ،كانــت الســفينة الســعودية قــد حملــت أســلحة مــن مدينــة أنتويــرب البلجيكيــة،
الرســو يف لــو هافــر الفرنســية ،حيــث قــام املتظاهــرون بمنــع تحميــل املزيــد مــن
قبــل
ّ
األســلحة ،وكانــت الوجهــة النهائيــة للســفينة هــي مدينــة جــدة الســعودية.

[Foreign Minister calls for an end to Belgian weapon exports to Yemen,” VRT NWS, May 10, 2019, https://www.vrt.be/“  [[6
./vrtnws/en/2019/05/10/foreign-ministers-calls-for-an-end-to-belgian-weapon-exports-to
[Proof that Belgian arms sold to Saudi Arabia are being used in Yemen,” Brussels Times, May 8, 2019. https://www.“  [[6
brusselstimes.com/all-news/business/56362/proof-that-belgian-arms-sold-to-saudi-arabia-are-being-used-in-yemen/.
.Accessed May 29, 2019
[Belgianarms needs a parliamentary inquiry,” Amnesty International, May 8, 2019. https://www.amnesty.be/infos/#“  [[6
.actualites/belgianarms?lang=fr. Accessed May 29, 2019
[Italian unions refuse to load Saudi ship in protest over Yemen war,” Reuters, May 20, 2019, https://uk.reuters.“  [[7
com/article/uk-yemen-security-italy-arms/italy-unions-refuse-to-load-saudi-ship-in-protest-over-yemen-war.idUKKCN1SQ18B. Accessed May 28, 2019
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شــكر وتقدير
أعــد هــذا التقريــر (بالترتيــب األبجــدي) :أنثونــي بيزويل ،حمزة الحمادي ،حســام
ردمان ،ريان بيلي ،سبنســر أوســبرغ ،ســا الســقاف ،عائشــة الوراق ،علي عبد الله،
غريغــوري جونســن ،غيــداء الرشــيدي ،فيكتوريــا ســوير ،ماجــد المذحجي ،هانا
باتشــيت ،هولــي توبهــام ،وليد الحريري.

مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجة
هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج املعريف،
مع تركيز خاص ىلع اليمن واإلقليم املجاور .تغطي إصدارات وبرامج
املركز ،املتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية ،التطورات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واألمنية ،بهدف التأثير ىلع السياسات
املحلية واإلقليمية والدولية.

W W W. S A N A A C E N T E R . O R G

Yemen, Sana’a, Hadda St
Tel: +967 1 444 375
Fax: +967 1 444 316
Email: info@sanaacenter.org
/sanaacenter

