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عامل يحصدون الفاكهة خالل موسم الربتقال مبديرية الوادي يف مأرب، 21 نوفمرب / ترشين الثاين 2019 // الصورة: عيل عويضة

افتتاحية مركز صنعاء

حقل	ألغام	مكافحة	الفساد	يف	اليمن

ــي  ــرين الثان ــر / تش ــع يف 5 نوفمب ــاض املوق ــاق الري ــروزًا يف اتف ــل ب ــب األق ــد الجوان أح
بيــن الحكومــة اليمنيــة املعترفــة بهــا دوليــا واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي، شــمل 
ــرون  ــد الكثي ــرى -. وينتق ــود األخ ــه البن ــي يف أهميت ــاد- ويضاه ــة الفس ــزام بمحارب االلت
ــاء املتواصــل  يف عــدن وىلع امتــداد الجنــوب غيــاب الخدمــات العامــة وانقطــاع الكهرب
ىلع املمارســات الحكوميــة غيــر املســتقيمة. وقــد صعــدت مظاهــر الفســاد الغضــب تجــاه 
هــذه املمارســات وبالتالــي الدعــم الشــعبي للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ضــد الحكومــة 

ــة اليمــن. ــة لالنفصــال عــن بقي ــة التطلعــات الجنوبي ــة، وســاعد يف تغذي اليمني

ينــص اتفــاق الريــاض – الــذي تــم بوســاطة ســعودية لدمــج املجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
يف الحكومــة اليمنيــة ويف قواتهــا العســكرية واألمنيــة – صراحــة ىلع أنــه ينبغــي 
إخضــاع اإلنفــاق العــام إلشــراف البرملــان ونــص كذلــك ىلع إصــالح وإعــادة تمكيــن الهيئــة 
الوطنيــة العليــا ملكافحــة الفســاد والجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة واملجلــس 
االقتصــادي األىلع وتعييــن موظفيــن جــدد. ويف غيــاب هــذه الكيانــات خــالل النــزاع، كانت 
ــن  ــداًل م ــرس املشــكلة ب ــس – وهــذا ك ــب الرئي ــى مكت ــا الفســاد تذهــب مباشــرًة إل قضاي
ــك ســعيد باســتعمال  ــد املل ــن عب ــي معي ــوزراء اليمن تخفيفهــا. ومؤخــرًا يقــوم رئيــس ال
هــذا التفويــض بمكافحــة الفســاد للتصويــب تحديــدا ىلع الكســب غيــر املشــروع املتعلــق 
ــن  ــة- وم ــر الحكوم ــات يف دفات ــر النفق ــدى أكب ــن – إح ــوب اليم ــود يف جن ــواردات الوق ب
املرجــح أن نتيجــة جهــوده هــذه ستشــكل مؤشــرًا لنجــاح أو فشــل جهــود اإلصــالح األخــرى.
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ــر واردات الوقــود يف جنــوب اليمــن، مــن اختصــاص رجــل واحــد وهــو أحمــد  ــا، تعتب حالي
العيســي، رجــل األعمــال واملليونيــر املقــرب مــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، وىلع 
األرجــح هــو الشــخص املفســد لخطــط عبــد امللــك. ربــط العيســي نفســه بهــادي منــذ 
ــة يف 2012،  ــادي الرئاس ــتلم ه ــن اس ــعينات. وحي ــف التس ــاع منتص ــرا للدف ــر وزي كان األخي
ــن  ــباط 2015، حي ــر / ش ــن. ويف فبراي ــاريه االقتصاديي ــن مستش ــدا م ــي واح ــح العيس أصب
فــر هــادي مــن الحوثييــن مــن صنعــاء إلــى عــدن البعيــدة عــن قبضتهــم، وفــر العيســي لــه 

“وســادة ماليــة” إذ كان يعانــي مــن ضائقــة ماليــة.

يف أبريــل / نيســان 2016، حيــن أزاح هــادي املهنــدس خالــد بحــاح مــن منصبــه كرئيــس 
للــوزراء، قامــت الريــاض، التــي غضبــت مــن قــرار هــادي، بوقــف املســاعدات املاليــة لهــادي، 
فقــام العيســي – مجــددًا- بتوفيــر املــال لــه إلبقائــه واقفــا ىلع قدميــه. وحاليــا العيســي 

هــو رســميا نائــب مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة للشــؤون االقتصاديــة.

مملكــة أعمــال العيســي ضخمــة وغامضــة، ويواجــه الرجــل اتهامــات بتهريــب النفــط يف 
شــرق أفريقيــا منــذ أواخــر التســعينات، وخــالل األزمــة اليمنيــة الراهنــة، قــام بــإدارة األمــور 
اللوجســتية للقــوات املدعومــة مــن التحالــف يف اليمــن وعمــل بالشــراكة مع نجــل الرئيس، 
جــالل هــادي، إلنشــاء خطــوط طيــران امللكــة بلقيــس. وهــو أيضــا رئيــس االتحــاد اليمنــي 
لكــرة القــدم. ولكــن لعــل األهــم مــن هــذا كلــه أن العيســي هــو مالــك ورئيــس مجلــس إدارة 
مجموعــة أحمــد العيســي والتــي تشــمل شركة عبر البحار للمالحة والشحن والتفريغ والتــي 

تتخصــص يف النقــل البحــري للوقــود واملشــتقات النفطيــة.

ــب  ــن، فرت ــوب اليم ــود لجن ــن واردات الوق ــة لتؤم ــة اليمني ــت الحكوم ــن عان يف 2015، حي
ــدة  ــود – باآلجــل – لشــركة مصــايف عــدن، الجهــة الوحي ــل الوق ــات توصي العيســي عملي
املخولــة باســتيراد الوقــود يف عــدن. وحتــى يومنــا هــذا، تبلــغ قيمــة الديــون املســتحقة 
للعيســي حوالــي 200 مليــون دوالر أمريكــي. ويبــدو أن العيســي يســيطر أيضــا ىلع 
شــخصيات يف شــركة مصــايف عــدن ممــا ســاعده ىلع الهيمنــة ىلع اســتيراد الوقــود إلى 
جنــوب اليمــن. ومثــال ىلع ذلــك مــا حــدث يف أغســطس / اب مــن هــذا العــام حيــن قامت 
شــركة مصــايف عــدن بإصــدار قــرار بإجــراء مناقصــة الســتيراد الوقــود – لــم يتــم اإلعــالن عن 
قــرار املناقصــة رســميا، ورغــم تقــدم ثــالث شــركات للمنافســة، فــإن جميــع تلــك الشــركات 
كانــت ملــكا للعيســي. وبحســب مســؤولين كبــار يف الحكومــة تحدثــوا مــع مركــز صنعــاء، 

فــإن احتــكار العيســي هــذا ســمح لــه بوضــع أســعار أىلع مــن معــدالت الســوق.

ومؤخــرًا، ملــح رئيــس الحكومــة إلــى أنــه ينــوي جعــل املناقصــات املســتقبلية الســتيراد 
ــدًا  ــوة تهدي ــذه الخط ــكل ه ــة. ستش ــة حقيقي ــماح بمنافس ــي الس ــة، وبالتال ــود عام الوق
مباشــرًا ملدخــول العيســي وقــد هــدد األخيــر بالــرد، بحســب مســؤولين كبــار يف الحكومــة 
تحدثــوا إلــى مركــز صنعــاء، وهــدد أيضــا بتعطيــل واردات الوقــود لجنــوب اليمــن لتشــجيع 

االحتجاجــات الشــعبية ضــد الحكومــة.

ــز  ــه الرئاســية الضيقــة تضعــه أيضــا يف مرك ــق بهــادي وبدائرت ــاط العيســي الوثي إن ارتب
ــي  ــوزراء حيــن تتفــق الحكومــة واملجلــس االنتقال قــوي للضغــط الهيمنــة ىلع رئيــس ال
ــن  ــه م ــو أن ــك ه ــد املل ــة عب ــب يف مصلح ــا ال يص ــدة. وم ــة جدي ــي ىلع حكوم الجنوب
شــريحة التكنوقــراط، وال يملــك ســوى القليــل مــن الدعــم السياســي لحمايــة مركــزه. إن بقــاء 
عبــد امللــك يف مركــزه كرئيــس وزراء يف الحكومــة املقبلــة مــن عدمــه قــد يشــير إلــى أن 
الحكومــة تفتــح صفحــة جديــدة مــن الشــفافية أو ستســتمر يف مواصلــة األعمــال القــذرة 

كاملعتــاد.
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المفاوضات بين السعودية والحوثيين 
والتهدئة 

ــن  ــعودية والحوثيي ــن الس ــة بي ــوات الخلفي ــات القن ــة مفاوض ــية نتيج ــة األساس االنفراج
كانــت يف نوفمبــر / تشــرين األول حيــن أخلــى التحالــف ســراح أكثــر مــن 100 محتجــز مــن 

ــا. الحوثييــن وفتــح مطــار صنعــاء جزئي

عقــد وفــٌد حوثــي، يضــم الناطــق باســم الحوثييــن محمــد عبــد الســالم وكبــار املســؤولين 
ــة  ــعوديين بالعاصم ــؤولين س ــع مس ــات م ــامي، محادث ــد الش ــري وأحم ــك العج كعبداملل
العمانيــة مســقط يف نوفمبــر / تشــرين األول. وقــال مصــدر مقــرب مــن قيــادة الحوثييــن 
ــن يف  ــن الطرفي ــع بي ــكرية أوس ــة عس ــزت ىلع تهدئ ــات رك ــاء أن املحادث ــز صنع ملرك
ــح مطــار صنعــاء، وأضــاف املصــدر  ــادل أســرى/محتجزين وىلع إعــادة فت اليمــن وىلع تب
أن النقاشــات شــملت أيضــا عقــد محادثــات ســالم رســمية بيــن الطرفيــن وتــم ذكــر ُعمــان 
ــدى  ــم ل ــت الدائ ــدوب الكوي ــال من ــات. وق ــد املفاوض ــن لعق ــن محتملي ــت كمضيفي والكوي
مجلــس األمــن يف 23 نوفمبــر / تشــرين الثانــي أن بــالده مســتعدة الســتضافة املفاوضــات 
إلنهــاء حــرب اليمــن.]1] ومــن املتوقــع أن تســتمر املحادثــات بيــن الريــاض والحوثييــن حتــى 
ديســمبر / كانــون األول بينمــا تقــوم األطــراف بــدرس مزيــد مــن خطــوات بناء الثقة، حســب 

مــا قالــه مصــدر دبلوماســي ملركــز صنعــاء.

املفاوضات	جارية

محادثات	وجهًا	لوجه	يف	مسقط	بعد	مناقشات	عمان		

ــن  ــن مصدري ــاًل ع ــي نق ــن بوليس ــة فوري ــدت مجل ــي، أك ــرين الثان ــر / تش يف 20 نوفمب
ــش  ــرت ىلع هام ــن( ج ــعودية والحوثيي ــن )الس ــن الطرفي ــات بي ــيين أن محادث دبلوماس
ــد بــن ســلمان وســلطان ُعمــان، قابــوس بــن  ــر الدفــاع الســعودي خال لقــاء بيــن نائــب وزي
ســعيد، يف مســقط.]2] وزار بــن ســلمان ُعمــان يف 11 نوفمبــر / تشــرين الثانــي حيــث ناقــش 
“العالقــات الثنائيــة” و“االســتقرار واألمــن اإلقليمــي” مــع الســلطان قابــوس.]3] ورغــم ذلــك، 

ــم تطــرق البيانــات الرســمية للبلديــن إلــى تنــاول األزمــة اليمنيــة. ل

التواصــل بيــن الســعودية وجماعــة الحوثييــن املســلحة مســتمرة منــذ ســبتمبر / أيلــول، 
بعــد هجمــات 14 ســبتمبر / أيلــول ىلع منشــآت النفــط الســعودية والتــي تبنتهــا جماعــة 
الحوثييــن املســلحة. وكان الحوثيــون قــد أعلنــوا بعــد هــذه الهجمــات، وقــف إطــالق نــار 

https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/ ،2019 1] "كويــت تـعـرض اســتضافة محادثــات ســام يمنيــة"، غلــف نيــوز، 23 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
kuwait-offers-to-host-yemen-peace-talks-1.68032660

]2] ـكـوالم لينــش والرا ســليجمان وروبــي غريمــر، "هــل يســتطيع أمــر ســعودي شــاب إنـهـاء الـحـرب يف اليمــن؟"، فوريــن بوليــي، 20 نوفمــر / تشــرين الثــاين 
https://foreignpolicy.com/2019/11/20/can-khalid-bin-salman-young-saudi-prince-end-yemen-war-mohammed-  ،2019

/mbs

https://af.reuters.com/   ،2019 الثــاين  11 نوفمــر/ تشــرين  ]3] "نائــب وزيــر الدـفـاع الســعودي يلتقــي مــع ســلطان عمــان يف مســقط - وكالــة"، رويــرز، 
article/worldNews/idAFKBN1XL2HU
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مــن طــرف واحــد عبــر وقــف اســتهداف األراضــي الســعودية بالدرونــز والصواريــخ.]4] وقالــت 
ــة عمــان يف  ــت لقــاء يف العاصمــة األردني ــة رتب ــة البريطاني ــن بوليســي أن الحكوم فوري
ســبتمبر / أيلــول بيــن نائــب وزيــر الخارجيــة يف حكومــة الحوثييــن حســين العــزي ونائــب 
ــم  ــه ت ــن أن ــك الحي ــذ ذل ــا من ــح واضح ــا أصب ــعودي.]5] وم ــة الس ــتخبارات العام ــس االس رئي
تهميــش الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا خــالل املحادثــات، كمــا قــال عبــد العزيــز جبــاري، 
أحــد مستشــاري الرئيــس هــادي، بصراحــة لألسوشــيتد بــرس يف نوفمبــر/ تشــرين الثانــي.]6]

ــد  ســلطت املحادثــات الســعودية-الحوثية الضــوء ىلع نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي خال
بــن ســلمان – األخ األصغــر لولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان.]]] تولــى خالــد امللــف 
ــذه  ــة. ويف ه ــوة للتهدئ ــة وراء الدع ــوة الدافع ــر الق ــباط ويعتب ــر/ ش ــي يف فبراي اليمن
األثنــاء، بــدا أن امللــك ســلمان بــارك الحــوار إذ قــال ملجلــس الشــورى الســعودي أن اتفــاق 

الريــاض “قــد يفتــح البــاب” لتســوية سياســية أكبــر يف اليمــن.]]]

وكانــت هنــاك مؤشــرات أكثــر ىلع وجــود توجــه إقليمــي نحــو عقــد حــوار يف نوفمبــر / 
تشــرين الثانــي. وتحــدث وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش بصراحــة 
ــراع  ــاء الص ــي إلنه ــاق سياس ــال أن أي اتف ــن وق ــرب يف اليم ــد الح ــن بع ــن دور للحوثيي ع
“يجــب أن يأخــذ يف االعتبــار التطلعــات املشــروعة لجميــع شــرائح املجتمــع اليمنــي، بمــا 
يف ذلــك الحوثييــن.]]] وقــال وزيــر خارجيــة ُعمــان يوســف بــن علــوي بعــد لقائــه نظيــره 
األمريكــي يف واشــنطن يف حديــٍث للصحافييــن يف 25 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أن 

الســعودية والحوثييــن يرغبــون بتســوية ســلمية إلنهــاء الحــرب.]10]

تطبيق	إجراءات	التهدئة

التحالف	يعلن	إطالق	سراح	200	محتجز	من	الحوثيين

يف 26 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، قــال التحالــف بقيــادة الســعودية أنه ســيطلق ســراح 200 
محتجــز مــن الحوثييــن، ووصــف املتحــدث باســم التحالــف تركــي املالكــي الخطــوة كجــزء 

https://  ،2019 األول  تشــرين   / أكتوبــر   14 االـسـراتيجية،  للدراســات  صنـعـاء  مركــز   ،"2019 أيـلـول   / ســبتمر  اليمــن،  تقريــر   – أرامكــو  ]4] "عاشــوراء 
sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/8221#SAUDIARAMCOANCHOR

]]] ـكـوالم لينــش والرا ســليجمان وروبــي غريمــر، "هــل يســتطيع أمــر ســعودي شــاب إنـهـاء الـحـرب يف اليمــن؟"، فوريــن بوليــي، 20 نوفمــر / تشــرين الثــاين 
https://foreignpolicy.com/2019/11/20/can-khalid-bin-salman-young-saudi-prince-end-yemen-war-mohammed-  ،2019

/mbs

https://www.saba.ye/de/   ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   19 نــت،  ســبأ  للحــوار"،  مســتعدون  نحــن  شــينخوا:  مــع  مقابلــة  يف  الـحـويث  ]6] "محمــد 
news3079289.htm

]7] ـكـوالم لينــش والرا ســليجمان وروبــي غريمــر، "هــل يســتطيع أمــر ســعودي شــاب إنـهـاء الـحـرب يف اليمــن؟"، فوريــن بوليــي، 20 نوفمــر / تشــرين الثــاين 
https://foreignpolicy.com/2019/11/20/can-khalid-bin-salman-young-saudi-prince-end-yemen-war-mohammed-  ،2019

/mbs

https://www.  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   20 نيــوز،  ـعـرب  اليمــن"  ـحـول  أوســع  ســام  ملحادثــات  البــاب'  'ســيفتح  الريــاض  اتفــاق  ســلمان:  ]8] "امللــك 
arabnews.com/node/1[87076/saudi-arabia

https:// ،2019 ـبـرس، 10 نوفمــر / تشــرين الثــاين ]9] "ســيكون للمتمرديــن الحوثيــن دور يف مســتقبل اليمــن: اإلمــارات العربيــة املتحــدة،" وكالــة فرانــس 
www.france24.com/en/20191110-huthi-rebels-will-have-role-in-yemen-s-future-uae

https://omannews.gov.om/ ،2019 10] "يوســف بن علوي يعقد جلســة مباحثات مع وزير الخارجية األمرييك،" ُعمان نيوز ]2 نوفمر / تشــرين الثاين[
/Arabic_NewsDescription/ArtMID/437/ArticleID/3801
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ــة  ــة الحكوم ــن موافق ــذي تضم ــتوكهولم،]11] ال ــاق س ــا يف اتف ــي قدم ــود للمض ــن الجه م
اليمنيــة وجماعــة الحوثييــن املســلحة ىلع أن يقــوم كل منهمــا بإطــالق ســراح حوالــي 
] آالف محتجــز مــن الطــرف اآلخــر. كان نوفمبــر / تشــرين الثانــي هــو الشــهر الثالــث ىلع 
ــق بإطــالق  ــب املتعل ــاء الجان ــى إعــادة إحي ــه أطــراف الصــراع إل ــذي ســعت في ــي ال التوال
ــون األول ]201،  ــه يف ديســمبر / كان ــم التوصــل إلي ــذي ت ــاق ال ــن االتف ســراح األســرى ضم
إذ كانــت هنــاك مماطلــة يف تطبيــق هــذا البنــد املتعلــق بالســجناء، ثــم تحــرك امللــف 
بدايــة بإطــالق جماعــة الحوثييــن املســلحة ســراح 0]2 محتجــز يف 30 ســبتمبر / أيلــول 
بشــكل أحــادي الجانــب وعــرض الجماعــة إطــالق حوالــي 2000 آخريــن “كمرحلــة أولــى“ إذا 

رد التحالــف باملثــل.]12]

ــاض بإطــالق ســراح ]12 محتجــز مــن ســجن  ــي، قامــت الري ــر / تشــرين الثان يف ]2 نوفمب
خميــس مشــيط يف الســعودية تــم نقلهــم الحقــا إلــى صنعــاء. وأفــادت وكالــة أسوشــيتد 
بــرس أن عشــرات مــن املحتجزيــن ســيلحقون بهــم.]13] وســهلت اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــة  ــو اللجن ــام ممثل ــا ق ــن بعده ــم وم ــدت هوياته ــن وأك ــراح املحتجزي ــالق س ــر إط األحم
باصطحابهــم ىلع متــن الرحلــة الجويــة إلــى صنعــاء. وســاعد الهــالل األحمــر اليمنــي أيضــا 
ــة  ــأة صحي ــى منش ــار إل ــن املط ــم م ــرج عنه ــراد املف ــل األف ــة إذ نق ــهيل العملي يف تس
ــار  ــون يف مط ــؤولون حوثي ــن ومس ــارب املحتجزي ــع أق ــي.]14] وتجم ــص الطب ــراء الفح إلج

ــى وطنهــم.   صنعــاء للترحيــب بعودتهــم إل

ويف وقــت ســابق مــن الشــهر نفســه، قامــت جماعــة الحوثييــن بتحريــر 10 مــن عناصرهــا 
املحتجزيــن يف عمليــة تبــادل مــع القــوات الحكوميــة التــي حــررت بدورهــا 10 محتجزيــن. 
وبحســب لجنــة التفــاوض حــول األســرى يف الحكومــة اليمنيــة فــإن اتفــاق تبــادل األســرى 
هــذا، الــذي أعلــن عنــه يف 11 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، تــم التوصــل إليــه بفضــل وســاطة 

قبليــة يف مديريــة املتــون بمحافظــة الجــوف ونفــذ هنــاك.]15]

التحالف	يسمح	بإعادة	فتح	مطار	صنعاء	الدولي	لنقل	املرضى

أعلــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات أنــه ســيتم فتــح مطــار صنعــاء – املغلــق منــذ 
ــة بالتعــاون  ــر مــن ثــالث ســنوات – لليمنييــن املرضــى وســيجري تســيير رحــالت جوي أكث
مــع منظمــة الصحــة العامليــة.]16] وجــاء هــذا اإلعــالن بالفتــح الجزئــي للمطــار ضمــن نفــس 

https://www.alarabiya.  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   26 الـحـويث"،  ميليشــيات  مــن  أســر   200 ـسـراح  إطــاق  ]11] "التحالــف: 
net/ar/arab-and-world/yemen/2019/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-200-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-
%D9%8[%D9%86-%D9%8[%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9

%88%D8%AB%D9%8A

https://www. ،2019 12] "الحوثيون يف اليمن يعرضون صفقة تبادل أسرى جديدة عىل الحكومة املدعومة سعودياً"، رويرز، 11 أكتوبر / تشرين األول[
reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-offer-saudi-backed-government-new-prisoner-swap-deal-

idUSKBN1WP31I?il=0

https://apnews.com/ ،2019 13] أحمــد الحــاج وماجــي ميشــيل "مباحثــات غــر مباشــرة بــن الســعودية واملتمرديــن الحوثيــن"، 13 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
cb393079f7be48d29[1b3ae3f2d4361b

https://www.icrc.org/en/ ،2019 14] "عــودة 128 محتـجـًزا إىل اليمــن مــن الســعودية"، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 28 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
document/128-detainees-repatriated-back-yemen-saudi-arabia

http://www.xinhuanet.com/english/2019-  ،2019 الثــاين  / تشــرين  11 نوفمــر  20 ســجينا"، شــينخوا،  تتبــادل  اليمــن  ]]1] "األـطـراف املتحاربــة يف 
11/11/c_138[4709[.htm

https://www.alarabiya.  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   26 العربيــة،  الـحـويث،  ميليشــيات  مــن  أســر   200 ـسـراح  إطــاق  ]16] "التحالــف: 
net/ar/arab-and-world/yemen/2019/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-
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البيــان يف 26 نوفمبــر / تشــرين الثانــي الــذي أعلــن فيــه التحالــف أنــه ســيطلق ســراح 200 
ــة وتوقــف الرحــالت  ــة التجاري ــام الرحــالت الجوي ــي. إغــالق مطــار صنعــاء أم محتجــز حوث
املدنيــة منــذ أغســطس / آب 2016 قــد يكــون مســاهما يف مــوت 32,000 يمنــي، حســب 
ــر واملجلــس النرويجــي لالجئيــن يف أغســطس / آب.]]1] ليــس بمقــدور  قــول منظمــة كي
اليمنييــن ســوى الســفر مــن مطــاري عــدن وســيئون وهــذا أمــر صعــب خاصــة ىلع ســكان 
املناطــق الشــمالية، إذ تســتغرق الرحلــة إلــى املطــارات العاملــة 15 ســاعة أو أكثــر. فتــح 
مطــار صنعــاء كان إحــدى املطالــب األوليــة الرئيســية لجماعــة الحوثييــن املســلحة حيــن 
انخرطــت يف املفاوضــات التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة يف الســويد يف ديســمبر / كانــون 

األول ]201، ولكــن اتفــاق ســتوكهولم فشــل يف التطــرق إليــه.

مبعوث	األمم	املتحدة:	التهدئة	تضع	البالد	ىلع	املسار	نحو	محادثات	سالم	
رسمية

ــام  ــة أم ــث يف إحاط ــن غريفي ــن مارت ــى اليم ــدة ال ــم املتح ــاص لألم ــوث الخ ــال املبع ق
مجلــس األمــن يف 22 نوفمبــر / تشــرين الثانــي أن تهدئــة كاملــة، تحديــدا ىلع مســتوى 
هجمــات التحالــف يف أنحــاء البــالد خــالل أســبوعين يف نوفمبــر / تشــرين الثانــي ووقــف 
الحوثييــن الجزئــي إلطــالق النــار، والــذي اســتمر ملــدة شــهرين، تعتبــر مــن عالمــات التغييــر 
يف اليمــن.]]1] والحقــا، خــالل مشــاورات مغلقــة، وصــف غريفيــث جهــود األمــم املتحدة يف 
اليمــن والخطــوات التــي يتــم اتخاذهــا تحــت ســياق اتفــاق الريــاض )أنظــر أدنــاه( ومحادثــات 
ــض.  ــا البع ــة لبعضه ــا مكمل ــن بأنه ــادة الحوثيي ــعودية وقي ــن الس ــة بي ــوات الخلفي القن
ــر غريفيــث أعضــاء  وبحســب مالحظــات إحاطــة مغلقــة حصــل عليهــا مركــز صنعــاء، أخب
مجلــس األمــن أنــه لــو اســتمر التقــدم، فــإن املحادثــات بيــن الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا 

والحوثييــن قــد تبــدأ عمــا قريــب يف كانــون الثانــي 2020.

يف تصريحاتــه العلنيــة، قــال غريفيــث أنــه خــالل األســبوعين اللذيــن ســبقا إحاطتــه أمــام 
مجلــس األمــن انخفضــت غــارات التحالــف الجويــة “بشــكٍل مدهــش” بنســبة تقتــرب مــن 
ــًة باألســبوعين الســابقين. وقــال أنــه يــدرك أن هــذه  الـــ 0]% ىلع مســتوى البــالد مقارن
ــت ملــدة ]4 ســاعة  ــرات طال ــاك فت ــت هن ــه “كان ــه أضــاف أن ــرة ولكن ــة قصي األطــر الزمني
ــار  ــال أيضــا أن وقــف إطــالق الن ــزاع.” وق ــدء الن ــذ ب ــى من ــرة األول ــة للم ــدون غــارات جوي ب
ــف  ــه أوق ــذي بموجب ــول، وال ــبتمبر/ أيل ــون يف 20 س ــه الحوثي ــن عن ــذي أعل ــي ال الجزئ
ــزال  ــف، ال ي ــالق القذائ ــز وإط ــتخدام الدرون ــعودية باس ــي الس ــتهداف األراض ــون اس الحوثي

ــت مســتمرة.” ــا زال ــة للحــد مــن العنــف م ســاري املفعــول، مضيفــا: “الجهــود املبذول

واشــتكى غريفيــث مــن القيــود املتزايدة ىلع تحــركات طاقــم االمم املتحــدة يف الحديدة. 
ولكنــه أشــار إلــى انخفــاض بنســبة %0] يف عــدد الحــوادث األمنيــة باملدينــة منــذ انتشــار 
ــة وقــف  ــن ملراقب ــة والحوثيي ــاط مــن األمــم املتحــدة والحكومــة اليمني ــاط ارتب فــرق ضب

%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-200-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-
%D9%8[%D9%86-%D9%8[%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9

%88%D8%AB%D9%8A

https://www.care.org/newsroom/  ،2019 17] "كــر ترحــب بإعــان إعــادة فتــح مطــار صنـعـاء اليمنــي للنقــل الطبــي"، كــر، 27 نوفمــر/ تشــرين الثــاين[
press/press-releases/care-welcomes-announcement-re-opening-yemens-sanaa-airport-for-medical

]18] مارتــن غريفيــث، "إحاطــة مــن املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن إىل الجلســة املفتوحــة ملجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة"، نيويــورك، 
https://osesgy.unmissions.org/briefing-special-envoy-united-nations-secretary-general-  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   22

yemen-open-session-un-security-council
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ــة مشــتركة ىلع  ــر/ تشــرين األول يف خمــس نقــاط مراقب ــار يف أواخــر أكتوب إطــالق الن
الخطــوط األماميــة ولتهدئــة أي توتــرات محتملــة عنــد حدوثهــا.]]1] ويف حــال نجــاح هــذا، 
ــر جنــوب املحافظــة التــي شــهدت  هنــاك خطــط لنشــر فــرق مماثلــة يف مناطــق التوت
قتــاال يوميــا، بمــا يف ذلــك يف مديريــات الدريهمــي والتحيتــا وحيــس، بحســب مصدريــن 
ــاء بشــرط عــدم الكشــف عــن  ــز صنع ــع مرك ــا م ــن ىلع الخطــط تحدث مســتقلين مطلعي

هويتهمــا.

اندلعــت االشــتباكات بيــن القــوات الحكوميــة وجماعــة الحوثييــن املســلحة ىلع مشــارف 
املدينــة الشــرقية والجنوبيــة منتصــف نوفمبر / تشــرين الثاني.]20] يف 25 نوفمبر / تشــرين 
الثانــي، أي بعــد أيــام قليلــة مــن إحاطــة غريفيــث املتفائلــة، شــن التحالــف ضربــات جويــة 
قــرب مرفــأ رأس عيســى شــمال مدينــة الحديــدة.]21] بحســب مالحظــات اإلحاطــة املغلقــة 
التــي حصــل عليهــا مركــز صنعــاء، قــال غريفيــث أن مفاوضــات الســالم املســتقبلية ليســت 
مشــروطة باتفــاق الحديــدة، ولكــن التهدئــة توفــر قاعــدة أســاس لتشــجيع وقــف إطــالق 

نــار ىلع مســتوى البــالد، وهــو مــا ســتدعمه األمــم املتحــدة، لتليــه محادثــات رســمية.

]19] املصدر نفسه.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-  ،2019 نوفمــر   18 شــينخوا،  الحديــدة"،  يف  املتحاربــة  اليمنيــة  األـطـراف  بــن  اشــتباكات  ]20] "انــدالع 
11/18/c_138[62486.htm

https://www.   ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   2[ رويــرز،  باليمــن"،  األحمــر  البحــر  ســاحل  عــىل  الســعودية  بقيــادة  للتحالــف  جويــة  ]21] "هجمــات 
reuters.com/article/yemen-security/refile-saudi-led-coalition-carries-out-air-strikes-along-yemens-red-sea-coast-

idUSL8N28[3BM
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التطورات في اليمن

اتفاق	الرياض	يفوت	جميع	املواعيد	النهائية	للتنفيذ

طبيعــة اتفــاق الريــاض املتفائلــة للغايــة بــدت بســرعة حيــن تــم تفويــت جميــع املواعيد 
ــاق،  ــا االتف ــي وقع ــي الجنوب ــس االنتقال ــة واملجل ــة اليمني ــذه.]22] الحكوم ــة لتنفي النهائي
ــى إنهــاء  ــذي هــدف إل ــي وال ــر / تشــرين الثان ــم بوســاطة ســعودية، يف 5 نوفمب ــذي ت ال
الصــراع ىلع الســلطة يف جنــوب اليمــن وتــدارك االنقســامات ضمــن التحالــف املناهــض 
للحوثييــن. بالرغــم مــن تحقيــق تقــدم رمــزي ىلع الجبهــة السياســية مــع عــودة رئيــس 
الــوزراء اليمنــي معيــن عبــد امللــك إلــى عــدن، يبــدو أنــه تــم تأجيــل جــدول املهــل الزمنية 

ألمــور أخــرى، خاصــًة تلــك التــي تتعلــق بترتيبــات أمنيــة حساســة وتعيينــات وزاريــة.  

منــح اتفــاق الريــاض املجلــس االنتقالــي الجنوبــي دورًا رســميا يف التعديــالت الحكوميــة 
ــة  ــكرية واألمني ــوات العس ــع الق ــع جمي ــل وض ــتقبلية مقاب ــالم مس ــات س ويف أي محادث
ــا  ــاق أيض ــع االتف ــا. ووض ــا دولي ــرف به ــة املعت ــلطة الحكوم ــت س ــس تح ــة للمجل التابع
خططــا إلعــادة الحكومــة اليمنيــة إلــى العاصمــة املؤقتــة عــدن، واعــادة تفعيــل مؤسســات 
ــات الســالم  ــي مــن محادث ــي الجنوب ــم تهميــش املجلــس االنتقال ــة. يف الســابق، ت الدول
ــة  ــر ثانوي ــت تعتب ــال كان ــوب باالنفص ــب الجن ــدة إذ أن مطال ــم املتح ــا األم ــي قادته الت
مقارنــة بإنهــاء الحــرب بيــن حكومــة هــادي واملتمرديــن الحوثييــن. االتفــاق إلنهــاء االقتتــال 
ــي  ــس االنتقال ــالب املجل ــال انق ــذي ت ــن، وال ــة للحوثيي ــوات املناهض ــن الق ــي بي الداخل
الجنوبــي يف أغســطس / ّاب ودفــع بقــوات الحكومــة خــارج عــدن،]23] تــم التوصــل إليــه 
بوســاطة ســعودية ومنــح الريــاض املســؤولية النهائيــة فيمــا يتعلــق باألمــور السياســية 
والعســكرية واالمنيــة جنــوب اليمــن )اضغــط هنــا لقــراءة تحليــل كامــل ملركــز صنعــاء حــول 

اتفــاق الريــاض(.

تأخر	عودة	رئيس	الوزراء	إلى	عدن،	ومؤسسات	الدولة	ال	زالت	كسولة

بــدا أن الجهــود املبذولــة يف ســبيل عــودة الحكومــة إلــى العاصمــة املؤقتــة مســتمرة، 
ــه منصــور هــادي بعيــدروس الزبيــدي، رئيــس املجلــس  إذ التقــى الرئيــس اليمنــي عبدرب
االنتقالــي الجنوبــي، ونائبــه هانــي بــن بريــك يف الســعودية بتاريــخ ] نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي، بحضــور ســفير الســعودية إلــى اليمــن محمــد الجابــر.]24] ولكــن، االلتــزام بــأول املهــل 
املنصــوص عليهــا يف اتفــاق الريــاض كان صعبــا، حيــث كان مــن املفتــرض أن يعــود رئيس 

]22] "الريــاض تســتجمع قواهــا" كمــا نشــر يف تقريــر اليمــن، أكتوبــر / تشــرين األول 2019، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 10 نوفمــر / تشــرين الثــاين 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/8408#alryad_tstjm_qwaha  ،2019

https://sanaacenter.org/ ،2019 23] انشطار الجنوب – تقرير اليمن، أغسطس/ آب 2019"، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 4 سبتمر /أيلول[
ar/publications-all/the-yemen-review-ar/8408

www.7adramout.net/  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   8 نــت،  حضرمــوت  بينهــم؟"،  دار  مــاذا  الريــاض..  يف  بريــك  وبــن  بالُزبيــدي  يلتقــي  ]24] "هــادي 
/alyamanalarab/721[828
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الــوزراء اليمنــي إلــى عــدن ويعــاد تفعيــل مؤسســات الدولــة يف املناطــق التــي ال تخضــع 
لســيطرة الحوثييــن بحلــول 12 نوفمبــر / تشــرين الثانــي وأن يتــم تعييــن محافــظ جديــد 

ومديــر أمــن ملحافظــة عــدن بحلــول 20 نوفمبــر / تشــرين الثانــي.

يف 10 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أمــر الرئيــس هــادي مؤسســات الدولــة يف املناطــق التــي 
تســيطر عليهــا الحكومــة أن تطبــق اتفــاق الريــاض فــورًا، وأعلنــت وزارة الخارجيــة اليمنيــة 
ــذا  ــة ه ــخ كتاب ــى تاري ــن حت ــدن.]25] ولك ــا يف ع ــت عملياته ــا واصل ــوم أنه ــس الي يف نف
التقريــر، لــم تكــن هنــاك مؤشــرات ىلع أن أي مــن مؤسســات الدولــة قــد أصبحــت فعالــة 

أكثــر بعــد إصــدار هــادي لتلــك األوامــر.

يف ]1 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، وصــل رئيــس الــوزراء اليمنــي معيــن عبــد امللــك ســعيد 
إلــى مطــار عــدن. وقالــت الحكومــة اليمنيــة أن ســبب التأخيــر هــو رفــض املجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي تســليم القصــر الرئاســي، مــن بيــن مؤسســات أخــرى، للحكومــة اليمنية، 
واتهمــت الحكومــة املجلــس بالتحريــض لخلــق االضطرابــات يف املدينة. وباملقابــل، جادل 
املجلــس االنتقالــي الجنوبــي أنــه يجــب تشــكيل لجــان مشــتركة لإلشــراف ىلع الترتيبــات 

األمنيــة يف املدينــة.]26]

فــور وصولــه إلــى عــدن، قــال ســعيد لوكالــة أسوشــيتد بــرس أن إعــادة تفعيــل مؤسســات 
ــي  ــرت االشــتباكات الت ــة.]]2] وقــد عب ــع الوضــع يف العاصمــة املؤقت ــب تطبي ــة تطل الدول
وقعــت يف ]1 و]1 نوفمبــر / تشــرين الثانــي بيــن قــوات الحــزام األمنــي التابــع للمجلــس 
ــة دار  ــيلة يف مديري ــة الس ــعوديا يف منطق ــة س ــوات املدعوم ــي والق ــي الجنوب االنتقال
ســعد بمحافظــة عــدن عــن بيئــة املدينــة األمنيــة املتزعزعــة. أمــا الــوزراء الذيــن عــادوا 
مــع ســعيد فشــملوا: نائــب رئيــس الــوزراء ســالم الخنبشــي ووزيــر املاليــة ســالم بــن بريــك 
ووزيــر التعليــم العالــي حســين باســالمة ووزيــر االتصــاالت لطفــي باشــريف ووزيــر األوقــاف 
ــر اإلدارة املحليــة عبدالرقيــب  ــاء محمــد العنانــي ووزي ــر الكهرب ــة ووزي ــان عطي أحمــد ذبي
فتــح.]]2] وقــال مســؤول رفيــع املســتوى ملركــز صنعــاء أن رئيــس الــوزراء اختــار هــؤالء الــوزراء 

ليعــودوا إلــى عــدن ألن مــن غيــر املرجــح أن يثيــروا الجــدل بعودتهــم.

يف الســياق، قالــت مصــادر يف عــدن ملركــز صنعــاء أن الســلطات الســعودية منعــت العديد 
مــن الــوزراء مــن العــودة إلــى العاصمــة املؤقتــة، بمــا يف ذلــك وزيــر الشــباب والرياضــة نايف 
البكــري ووزيــر التربيــة والتعليــم عبــداهلل مللــس ووزيــر النفــط واملعــادن أوس عبــد اهلل 
العــود ووزيــر الصحــة ناصــر باعــوم. وأكــدت تقاريــر محليــة هــذه املعلومــات وتكهنــوا أنــه 
تــم حظــر بعــض الــوزراء مــن الســفر بســبب صلتهــم بحــزب اإلصــالح، املنافــس الرئيســي 

للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي.]]2]

https://www.arabnews.com/  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   10 نيــوز،  ـعـرب  الريــاض"،  اتفــاق  لتنفيــذ  الدولــة  يوجــه وكاالت  اليمنــي  ]]2] "الرئيــس 
node/1[81811/middle-east

]26] أحمــد الحــاج وســامي مجــدي، "الحكومــة اليمنيــة تؤجــل العــودة، واملســؤولون يلومــون االنفصاليــن،" أسوشــيتد بــرس، 17 نوفمــر / تشــرين الثــاين 2019، 
https://apnews.com/897e595327ea4fef80b0fb0eee985404

]27] معــد الزكــري وإيزابيــل ديــر، "الحكومــة اليمنيــة تعــود إىل عــدن بموجــب اتفــاق مــع االنفصاليــن"، أسوشــيتيد ـبـرس، 18 نوفمــر / تشــرين الثــاين 2019، 
https://apnews.com/6938399[6984446497828b37101a2166

https://yemnews.net/index.php/ ،2019 28] "وزير يف الشرعية: منعت من العودة اىل عدن"، البوابة االخبارية اليمنية، 18 نوفمر / تشرين الثاين[
news/2019-11-18-12-2[-00

https://www.middleeastmonitor. ،2019 29] "السعودية تمنع 6 وزراء يمنين من العودة إىل عدن"، ميدل إيست مونيتور، 19 نوفمر/ تشرين الثاين[
/com/20191119-saudi-stops-6-yemen-ministers-from-returning-to-aden



2019 الثاني  تشرين   / نوفمبر 

13

عدم	تعيين	محافظ	جديد	أو	مدير	أمن	أو	تشكيل	حكومة	جديدة،	أو	إعادة	
انتشار	للقوات

املهلــة الثانيــة يف اتفــاق الريــاض كانــت محــددة لـــ 20 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، ولكــن 
لــم يعيــن محافــظ ومديــر أمــن جديديــن لعــدن بحلــول هــذا التاريــخ. يعتبــر محافــظ عــدن 
الحالــي أحمــد ســالم ربيــع موالــي لهــادي بينمــا مديــر األمــن شــالل شــايع يعتبــر مقربــا مــن 

املجلــس االنتقالــي الجنوبــي.

 أمــا املؤشــر األكبــر لنجــاح تنفيــذ اتفــاق الريــاض فقــد كان يف 5 ديســمبر / كانــون األول. 
ــملون  ــرًا، يش ــن 24 وزي ــف م ــدة تتأل ــة جدي ــكيل حكوم ــب تش ــاق، كان يج ــب االتف فبحس
ــخ  ــذا التاري ــل. وكان ه ــم يحص ــذا ل ــن ه ــي، ولك ــي الجنوب ــس االنتقال ــن املجل ــن ع ممثلي
هــو أيضــا املهلــة املحــددة بالنســبة لجوانــب أمنيــة حساســة يف االتفــاق، أبرزهــا إعــادة 
انتشــار القــوات الحكوميــة والقــوات التابعــة للمجلــس االنتقالــي مــن املناطــق التــي وفــدوا 
إليهــا يف محافظــات عــدن وأبيــن وشــبوة إلــى مراكزهــم الســابقة قبــل أغســطس / آب 

واســتبدالهم بقــوات األمــن مــن الســلطات املحليــة ذات الصلــة.     

ــب  ــون األول بحس ــمبر / كان ــول 5 ديس ــا بحل ــب تنفيذه ــرى كان يج ــوات أخ ــاك خط هن
اتفــاق الريــاض مثــل: إعــادة انتشــار جميــع القــوات الحكوميــة والقــوات التابعــة للمجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي املتواجــدة يف عــدن إلــى مخيمــات خــارج املحافظــة، مــا عــدا اللــواء 
األول “حمايــة رئاســية” املكلــف بتأميــن القصــر الرئاســي يف املعاشــيق؛ ونقــل األســلحة 
املتوســطة والثقيلــة مــن عــدن إلــى مخيمات يف املدينة تحت إشــراف ســعودي؛ واســتالم 
ــدن؛  ــة ع ــن يف محافظ ــاظ ىلع األم ــؤولية الحف ــاذ مس ــوات اإلنق ــة وق ــرطة املحلي الش
وإعــادة ترتيــب القــوات الخاصــة وقــوات مكافحــة اإلرهــاب يف عــدن والقــوات املســؤولة 
عــن حمايــة منشــآت الدولــة والتــي ســتوضع تحــت ســيطرة وزارة الداخليــة )لالطــالع ىلع 
الجــدول الزمنــي للتنفيــذ الكامــل للخطــوات يف اتفــاق الريــاض، أنظــر “الريــاض تســتجمع 

قواهــا” – تقريــر اليمــن، أكتوبــر / تشــرين األول ]201(.

ــي الجنوبــي  ــر، كانــت القــوات التابعــة للمجلــس االنتقال وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقري
ــاء يف  ــز صنع ــي مرك ــق باحث ــب فري ــدن، بحس ــات ع ــم مديري ــيطر ىلع معظ ــزال تس ال ت
املدينــة. هــذا يشــمل املنطقــة الواقعــة حــول القصــر الرئاســي باملعاشــيق يف مديريــة 
كريتــر. وقامــت القــوات العســكرية الســعودية، التــي اســتلمت الســيطرة مــن القــوات 
اإلماراتيــة التــي انســحبت مــن املدينــة نهايــة أكتوبــر / تشــرين األول، باالنتشــار يف مركــز 
التحالــف اإلداري يف مديريــة البريقــة والقصــر الرئاســي يف املعاشــيق. وصــل العميــد ســند 
ــف  ــدن منتص ــار ع ــة يف مط ــوات حكومي ــية، وق ــة رئاس ــواء األول حماي ــد الل ــوة، قائ الره
الشــهر وانتقلــوا إلــى قاعــدة التحالــف يف البريقــة تحــت حمايــة ســعودية. هنــاك قــوات 
أخــرى مــن اللــواء األول حمايــة رئاســية كانــت يف مديريــة شــقرة بمحافظــة أبيــن تنتظــر 

اإلذن إلعــادة االنتشــار يف عــدن.]30]

https://yemnews.net/index.php/ ،2019 30] "وزير يف الشرعية: منعت من العودة اىل عدن"، البوابة االخبارية اليمنية، 18 نوفمر / تشرين الثاين[
news/2019-11-18-12-2[-00
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أبين	وشبوة:	ارتفاع	حدة	التوتر	يف	ظل	عدم	إعادة	انتشار	القوات

يف محافظــة أبيــن، قالــت مصــادر محليــة ملركــز صنعــاء أنــه لــم يكــن هنــاك إعــادة انتشــار 
رئيســية للقــوات يف نوفمبــر / تشــرين الثانــي. بعــض القــوات الحكوميــة انســحبت مــن 
مديريــة أحــور ولكــن املحافظــة ظلــت مقســمة بيــن مناطــق تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة 

ومناطــق أخــرى تحــت ســيطرة القــوات التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي.

يف محافظــة شــبوة، ظلــت حــدة التوتــرات مرتفعــة إذ عبــرت قــوات عســكرية متعــددة 
إلــى املحافظــة. املنســق املحلــي ملركــز صنعــاء يف شــبوة قــال أن 40 شــاحنة محملــة 
ــت يف 25  ــية وصل ــة الرئيس ــب الحماي ــن كتائ ــل م ــاحنات نق ــالث ش ــة وث ــلحة ثقيل بأس
ــأرب  ــة م ــن محافظ ــة م ــة، قادم ــة املحافظ ــق، عاصم ــى عت ــي إل ــرين الثان ــر / تش نوفمب
ــيارات  ــن س ــف م ــرة تتأل ــة كبي ــة قافل ــت رؤي ــرين األول، تم ــر / تش ــة. يف 30 نوفمب القريب
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ــرك إحــدى  ــم ت ــر شــبوة. وت ــوي ىلع معــدات عســكرية ســعودية تســافر عب مدرعــة تحت
ــة  ــة القافل ــت بقي ــا تابع ــرت بينم ــت وانفج ــد أن انقلب ــة بع ــة النقب ــر يف منطق القواط

ــا.]31] طريقه

ــي  ــحاب اإلمارات ــد االنس ــبوة بع ــة ش ــزة يف محافظ ــرة متمرك ــة صغي ــوة إماراتي ــت ق ظل
ــة لقــوات  ــم إيقــاف قافل ــي، ت ــر / تشــرين الثان مــن عــدن الشــهر املاضــي. يف 21 نوفمب
إماراتيــة ولقــوات النخبــة الشــبوانية املدعومــة إماراتيــا مــرات عــدة يف عتــق مــن قبــل 
القــوات اليمنيــة املواليــة للحكومــة وتمــت مصــادرة أســلحة منهــا. كانــت هــذه القافلــة يف 
طريقهــا مــن معســكر يف بلحــاف إلــى معســكر العلــم. أشــارت هــذه الحادثــة إلــى الوضــع 

األمنــي املرتبــك والــذي مــن املحتمــل انفجــاره يف املحافظــة.

التطورات	العسكرية	واألمنية

تعز:	مقتل	عدنان	الحمادي،	القائد	العسكري	الكبير،	ىلع	يد	أخيه

قتــل عدنــان الحمــادي، قائــد اللــواء 35 مــدرع والشــخصية البــارزة يف الصــراع ىلع الســلطة 
وفــرض النفــوذ ىلع تعــز، بعــد إصابتــه بطلــق نــاري يف 2 ديســمبر / كانــون األول. وأفــاد 
اإلعــالم اليمنــي أن القاتــل هــو أخــو الحمــادي.]32] وكان الحمــادي شــخصية بــارزة أيضــا يف 
معركــة 2015 للســيطرة ىلع تعــز والتــي اندلعــت بيــن الحوثييــن والقــوات املناهضــة لهــم.

اللــواء 35 مــدرع هــو رســميا وحــدة عســكرية حكوميــة ولكنهــا تشــمل مقاتليــن ســلفيين 
مواليــن للقيــادي الســلفي )أبــو العبــاس( املدعــوم مــن اإلمــارات. ســمح لكتائــب أبــو العباس 
ــي وفــر الحمــادي غطــاء للجماعــة لتســعى وراء  ــواء، وبالتال بالعمــل رســميا تحــت إمــرة الل
أجندتهــا وأجنــدة اإلمــارات يف املحافظــة. خلــق هــذا الترتيــب توتــرا بيــن حــزب اإلصــالح 

والقــوات التابعــة للحمــادي يف تعــز.

 ومــع أن حــزب اإلصــالح وأبــو العبــاس متحالفــان بشــكل صــوري مــع الحكومــة املعتــرف بها 
دوليــا ويحاربــان قــوات الحوثييــن يف نفــس الوقــت ىلع جبهــات تعــز، فــإن قواتهمــا كانت 
تتشــاجر يف كثيــر مــن األحيــان، واندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن القــوات املتحالفــة مــع 
اإلصــالح وكتائــب أبــو العبــاس يف التربــة يف أغســطس / آب ممــا اســتدعى تدخــل اللــواء 
الرابــع مشــاة التابــع لحــزب اإلصــالح واللــواء 35 مــدرع، وأســفرت االشــتباكات عــن مقتــل أكثــر 

مــن 10 مســلحين مــن كل طــرف وجــرح أكثــر مــن أربعيــن، بحســب مصــادر مــن الجانبيــن.

ــدرع  ــواء 35 م ــز، فالل ــة يف تع ــات األمامي ــادي الجبه ــوت الحم ــزع م ــل أن يزع ــن املحتم م
يســيطر ىلع املناطــق الرئيســية يف جنــوب مدينــة تعــز بمــا فيهــا الطريــق الرئيســية 
إلــى عــدن. ليــس واضحــا مــا إذا كان أفــراد اللــواء 35 مــدرع ســيقبلون بقائــد جديــد تفرضــه 
ــاك أيضــا احتمــال أن تقــوم الوحــدات العســكرية املتحالفــة مــع اإلصــالح  الحكومــة، وهن
باســتغالل الوضــع غيــر املســتقر وتحــاول أن تنتقــل إلــى مناطــق يســيطر عليهــا اللــواء 35 

مــدرع، بمــا فيهــا التربــة والحجريــة.

https://almasdaronline. ،2019 31] "تعزـيـزات عســكرية ســعودية تصــل "شــبوة" يف طريقهــا إىل عــدن،" املصــدر أونايــن، 30 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
com/articles/174[90

https://almasdaronline. ،2019 32] "مقتــل العميــد عدنــان الحمــادي عــىل يــد شــقيقه إثــر خافــات شــخصية،" املصــدر أونايــن، 2 ديســمر / كانــون األول[
com/articles/1746[



نوفمبر / تشرين الثاني 2019

16

مأرب:	صاروخ	حوثي	يستهدف	مقرا	للتحالف

أســفر هجــوم صاروخــي للحوثييــن ىلع مقــر للتحالــف يف مــأرب يف ] نوفمبــر / تشــرين 
ــتهدف  ــر املس ــرات. املق ــرح العش ــل وج ــخاص ىلع األق ــة أش ــل خمس ــن مقت ــي ع الثان
يقــع يف معســكر صحــن الجــن، وهــو منشــأة رئيســية تشــرف ىلع هجــوم التحالــف ىلع 
ــر  ــرز أن وزي ــادت رويت ــرب. وأف ــون يف الغ ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس ــاء الت ــة صنع العاصم
الدفــاع اليمنــي محمــد املقدشــي كان موجــودًا يف املنشــأة لحظــة وقــوع االعتــداء مــع 
ضبــاط عســكريين ســعوديين.]33] وأفــادت قنــاة العربيــة الســعودية أن الصــاروخ أطلــق مــن 

منطقــة جبــل هيــالن يف مــأرب وأن مــن بيــن القتلــى مســؤواًل رفيــع املســتوى.]34]

تقارير	عن	خسائر	بشرية	إماراتية	وسعودية	وسودانية	يف	القتال	ىلع	
الحدود

ــتة  ــي وس ــل إمارات ــن مقت ــعودية ع ــدود الس ــرب الح ــن ق ــمالي اليم ــال يف ش ــفر القت أس
ســودانيين وســعوديين اثنيــن ىلع األقــل خــالل شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي، حســب 
ــاء الســعودية عــن  ــة األنب ــر / تشــرين الثانــي، أعلنــت وكال ــر صحفيــة. يف 10 نوفمب تقاري
ــر.]35]  ــل أكث ــر تفاصي ــم يذك ــر ل ــن التقري ــدود ولك ــال ىلع الح ــن قت ــن اللذي ــمي الجنديي اس
بعدهــا بثالثــة أيــام، أفــادت وكالــة األنبــاء اإلماراتيــة أن جنديــا إماراتيــا قتــل يف نجــران.]36] 
وقــال مســؤولون ســودانيون لوكالــة اسوشــيتد بــرس يف 20 نوفمبــر / تشــرين الثانــي أن 
ــوا بدايــة األســبوع بعــد اســتهداف الحوثييــن  ســتة أفــراد مــن قــوات الدعــم الســريع قتل
ملركــز القــوات ىلع الحــدود الســعودية-اليمنية، ومــن غيــر الواضــح إن كان مقتــل جميــع 

هــؤالء الجنــود يف الهجــوم نفســه أو يف حــوادث متفرقــة.

يف ]2 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، زعــم املتحــدث باســم قــوات الحوثييــن، يحيــى ســريع، 
أن املقاتليــن الحوثييــن أســقطوا مروحيــة أباتشــي ســعودية قــرب الحــدود الســعودية-
اليمنيــة معلنــا مقتــل طياريهــا.]]3] كانــت هنــاك أنشــطة حوثيــة أخــرى مضــادة للطائــرات 
قــرب الحــدود الســعودية، ففــي ] نوفمبــر / تشــرين الثانــي، زعمــت جماعــة الحوثييــن أنها 
أســقطت طائــرة تجســس بــدون طيــار يف منطقــة الصــوح بمديريــة كتــاف يف محافظــة 
صعــدة.]]3] ويف 30 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أعلــن الحوثيــون عــن إســقاط طائرة اســتطالع 

صينيــة الصنــع بصــاروخ أرض جــو يف مديريــة حيــران بمحافظــة حجــة.]]3]

https://www.  ،2019 الثــاين  / تشــرين  13 نوفمــر  مــأرب"، رويــرز،  بعــد إطــاق الحوثيــن صاروخــا عــىل قاعــدة عســكرية يف  ] جنــود يمنيــن  ]33] "مقتــل 
reuters.com/article/us-yemen-security/at-least-five-yemeni-soldiers-killed-by-houthi-missile-in-marib-military-

base-idUSKBN1XN1MY

https://www. ،2019 34] "مقتــل 7 جنــود يمنيــن بعــد إطــاق الحوثيــن صاروخــا عــىل قاعــدة عســكرية يف مــأرب"، ـعـرب نيــوز، 14 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
arabnews.com/node/1[83[61/middle-east

]]3] حســن محمــود رجــب القبــاين، صفيــة قــره بجــاق، "مقتــل جنديــن ســعودين بالقــرب مــن الحــدود اليمنيــة"، وكالــة األناضــول، 17 نوفمــر / تشــرين الثــاين 
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/2-saudi-soldiers-killed-near-yemen-border/1648189  ،2019

https://www.arabnews.com/  ،2019 الثــاين  / تشــرين  13 نوفمــر  نيــوز،  ـعـرب  نـجـران"،  اليمــن يف  ]36] "مقتــل جنــدي إمــارايت يف التحالــف العربــي يف 
node/1[83711/middle-east

https://www.reuters.   ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   29 رويــرز،  طياريهــا"  ومقتــل  ســعودية  هليكوبــر  طاـئـرة  إســقاط  يعلنــون  ]37] "الحوثيــون 
com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-say-they-shot-down-saudi-helicopter-pilots-killed-spokesman-

idUSKBN1Y30JL

]38] "املتمــردون الحوثيــون يف اليمــن يعلنــون إســقاط طاـئـرة تجســس بــدون طيــار بالـقـرب مــن الحــدود الســعودية، شــينخوا، 9 نوفمــر / تشــرين الثــاين 2019، 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/09/c_138[42687.htm

https://www. ،2019 39] "الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطاع مقاتلة بصاروخ أرض - جو يف حران"، موقع أنصار الله، 30 نوفمر / تشرين الثاين[
ansarollah.com/archives/296[[3
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القتــال يف محافظــة صعــدة قــرب الحــدود اليمنية-الســعودية مســتمر منــذ عــدة أشــهر 
ــاف، ىلع  ــة كت ــف يف منطق ــوات التحال ــن وق ــن الحوثيي ــة بي ــارك ضاري ــدالع مع ــع ان م
ــة  ــع محافظ ــدود م ــظ، ىلع الح ــعودية، ويف املالحي ــران الس ــة نج ــع محافظ ــدود م الح

ــعودية. ــازان الس ج

الضالع:	قوات	الحوثيين	تدمر	جسرين

فجــرت جماعــة الحوثييــن جســرين يف محافظــة الضالــع أثنــاء القتــال ضــد القــوات 
املدعومــة مــن التحالــف يف املحافظــة الجنوبيــة. يف 3 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، دمــر 
املقاتلــون الحوثيــون جســرًا شــمال مديريــة مريــس، قــرب مدينــة دمــت. يبلــغ طول الجســر 
ــرا، ويقــع ىلع الطريــق الرئيســي بيــن عــدن  املعــروف باســم )الجســر األكبــر( ثالثيــن مت
وصنعــاء.]40] وفجــر املقاتلــون الحوثيــون أيضــا جســرًا آخــر يف مديريــة مريــس قــرب ضيعــة 
الزيلــة نهايــة أكتوبــر / تشــرين األول. وأفــادت قنــاة العربيــة الســعودية أن الحوثييــن دمــروا 
ىلع األقــل ثمانيــة جســور يف الضالــع – أربعــة جســور تربــط مريــس بدمــت وأربعــة جســور 
ــة  ــدف إعاق ــاورة – به ــة إب املج ــة ومحافظ ــة قعطب ــن مديري ــي بي ــق الرئيس ىلع الطري

تقــدم القــوات املعاديــة للحوثييــن.]41]

الحوثيون	يحتجزون	ُسفنا	سعودية	وكورية	جنوبية	يف	البحر	األحمر

قامــت جماعــة الحوثييــن املســلحة يف ]1 نوفمبــر / تشــرين الثانــي باحتجــاز ثــالث ســفن 
منهــا ســفينتان ترفعــان علــم كوريــا الجنوبيــة وأخــرى ســعودية، وقامــوا باحتجــاز طواقمها 
يف البحــر األحمــر قبــل إطــالق ســراحهم بعــد بضعــة أيــام. حــدث ذلــك عندمــا كان زورقــان 
ــة  ــة قبال ــة جنوبي ــر كوري ــة حف ــحبان منص ــعودي يس ــر س ــي واآلخ ــوري جنوب ــا ك أحدهم
ســاحل جزيــرة عقبــان، فقــام قاربــان ىلع متنهمــا مقاتليــن حوثييــن باعتــراض الســفن. 
ــن  ــن جنوبيي ــراد طواقمهــا الســتة عشــر ومــن ضمنهــم كوريي ــالث وأف ــت الســفن الث نقل
ــب  ــن نائ ــدة.]42] أعل ــون بمحافظــة الحدي ــه الحوثي ــذي يســيطر علي ــف ال ــاء الصلي ــى مين إل
وزيــر خارجيــة الحوثييــن حســين العــزي عبــر موقــع تويتــر يف ]1 نوفمبــر / تشــرين الثانــي 
أن الســفن الكوريــة انجرفــت إلــى امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة بســبب ســوء األحــوال الجويــة 
وأنهــا ُأطلقــت بنــاء ىلع العالقــات الوديــة بيــن صنعــاء وســيئول.]43] ويف اليــوم التالــي، 
قــال املتحــدث باســم التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية، حســب مــا نقلــت قنــاة العربية، 

أن زورق قطــر الســعودي قــد أطلــق ســراحه أيًضــا.]44]

https://www.almashhad-alyemeni.  ،2019 40] "ميليشــيا الـحـويث تفجــر أكــر جســر شــمايل الضالــع،" املشــهد اليمنــي، 4 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
com/148649

www.alarabiya.  ،2019 41] أوســان ســالم، "ميليشــيات الحــويث تفجــر جســراً حيويــاً عــىل الطريــق بــن صنعــاء وعــدن،" العربيــة، 4 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
net/ar/arab-and-world/yemen/2019/11/04/ميليشيا-الحويث-تفجر-جسر-حيوي-عىل-الطريق-العام-بن-صنعاء-وعدن

 19 البحــر األحمــر"، يس إن إن،  عــىل ســفينة ســعودية يف  اليمــن يســتولون  الحوثيــون يف  ـبـراون، "املتمــردون  عــام وريــان  الحنــاوي وهنــادي عطــاي  ]42] ربــى 
https://amp.cnn.com/cnn/2019/11/19/middleeast/houthi-rebels-seize-saudi-vessel-intl-hnk/  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/ 

index.html

https://twitter.com/hussinalezzi[/status/119690414[770438661 ،2019 43] حساب حسن العزي عىل توير، 19 نوفمر / تشرين الثاين[

https://www.reuters. ،2019 44] "الحوثيــون يف اليمــن يفرجــون عــن ســفينتن مــن كوريــا الجنوبيــة وثالثــة ســعودية"، رويــرز، 20 نوفمــر/ تشــرين الثــاين[
com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-release-captured-south-korean-saudi-vessels-idUSKBN1XT2WD
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التطورات العسكرية يف سطور

4	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي: بأســلوب مماثــل ملــا تقــوم بــه فــروع تنظيــم الدولــة  •
اإلســالمية )داعــش( األخــرى يف منطقــة الشــرق األوســط وجنــوب آســيا، أعلــن فــرع 
التنظيــم يف اليمــن الــوالء للخليفــة الجديــد أبــو إبراهيــم الهاشــمي القرشــي وذلــك 
بنشــر صــور ملقاتلــي التنظيــم يف اليمــن وهــم يعلنــون والءهــم للخليفــة الجديــد، 
حيــث أعلــن التنظيــم أن القرشــي هــو القائــد الجديــد لــه بعــد مقتــل ســلفه، أبــو بكــر 
البغــدادي، يف عمليــات القــوات الخاصــة األمريكيــة شــمال غــرب ســوريا يف أكتوبــر / 

تشــرين األول.]45] وال تتوفــر الكثيــر مــن املعلومــات عــن )الخليفــة الجديــد( القرشــي.

7	نوفمبــر/	تشــرين	الثانــي: أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن مكافــأة  •
بمالييــن الــدوالرات مقابــل أي معلومــات تــؤدي إلــى تحديــد هويــة أو موقــع اثنيــن 
مــن كبــار قــادة تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، حيــث عــرض برنامــج املكافــآت 
ــن عاطــف  ــالغ عــن ســعد ب ــن دوالر لإلب ــى 6 ماليي ــا يصــل إل ــة م ــن أجــل العدال م
العولقــي الــذي حددتــه الواليــات املتحــدة بأنــه أميــر تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة 
العــرب بمحافظــة شــبوة و4 مالييــن دوالر إلبراهيــم أحمــد القوصــي وهــو مواطــن 
ــه خبــرة طويلــة يف تنظيــم القاعــدة، تقــول الواليــات املتحــدة أنــه  ســوداني ول

ــرة العــرب.]46] عضــو يف قيــادة تنظيــم القاعــدة بجزي

20	نوفمبــر/	تشــرين	الثانــي: أعلــن حــزب اإلصــالح أن أحمــد حميــد الذارعــي وهو  •
عضــو يف املكتــب التنفيــذي للحــزب ُقتــل يف معــارك مــع املســلحين الحوثييــن 

بمنطقــة نهــم شــرق العاصمــة صنعــاء.]]4]

24	نوفمبــر/	تشــرين	الثانــي: أطلقــت فتــاة يمنيــة يف قريــة عــدن األزهــر  •
ــات  ــون نهــب مزرعــة الق ــوا يحاول ــن كان ــن حوثيي ــار ىلع مقاتلي بمحافظــة إب الن
ــى  ــان إل ــة اثنيــن منهمــا. ونقــل املصاب ــى إصاب التــي يمتلكهــا أبوهــا، ممــا أدى إل

ــة.]]4] ــد الحادث ــاة بع ــد الفت ــف وال ــا ُخط ــفى، بينم املستش

ــادة الجيــش اليمنــي يف تعــز اعتقــال  • ــي:	أدانــت قي ــر/	تشــرين	الثان 25	نوفمب
العميــد عبــد العزيــز املجيــدي، رئيــس أركان محــور تعــز وقائــد اللــواء 0]1. اعتقــل 
املجيــدي عندمــا كان يف طريقــه إلــى محافظــة عــدن، إذ أوقفتــه قــوات الحــزام 
األمنــي   املدعومــة مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة عنــد نقطــة تفتيــش الحديــد 

واحتجزتــه. أطلــق ســراح املجيــدي يف اليــوم التالــي وعــاد إلــى تعــز.]]4]

الثــاين  4 نوفمــر / تشــرين  باـلـوالء إىل 'خليفــة' داعــش الجديــد، وهــذه امـلـرة مــن باكســتان والصومــال واليمــن"، ســايت،  ]]4] "مقاتلــو املجموعــات يتعهــدون 
https://en t.siteintelgroup.com/Statements/pledges-to-new-is-caliph-continue-to-come-from-group-fighters-  ،2019

this-time-from-p akistan-and-somalia.html

]46] "ـعـرض مكافــأة للحـصـول عــىل معلومــات عــن زعيمــن كبريــن يف تنظيــم القاعــدة يف جزـيـرة الـعـرب"، وزارة الخارجيــة األمريكيــة، 7 نوفمــر/ تشــرين الثــاين 
/https://www.state .gov/reward-offers-for-information-on-senior-leaders-of-al-qaida-in-the-arabian-peninsula  ،2019

https://almawqeapost. ،2019 47] "اإلصاح يعلن مقتل أحد قياداته يف مواجهات ضد الحوثين بجبهة نهم،" املوقع بوست، 20 نوفمر/ تشرين الثاين[
net/news/4[784

]48] "إب.. فتــاة يمنيــة تطلــق النــار عــىل مســلحن حوثيــن حاولــوا نهــب مزرعــة والدهــا وتصيــب اثنــن منهــم"، املصــدر أونايــن، 24 نوفمــر / تشــرين الثــاين 2019، 
https://almasdaronline.com/articles/174443

https://  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   26 الخليجــي،  املشــهد  األمنــي"،  الـحـزام  قــوات  مــن  إطاقــه  بعــد  تعــز  إىل  يعــود  تعــز  محــور  ـحـرب  ]49] "أركان 
almashhadalkhaleeji.com/news3327.html
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التطورات	االقتصادية

الضوابط	ىلع	رأس	املال	يف	لبنان	تضغط	ىلع	الحسابات	املراسلة	للبنوك	
اليمنية	

ــي فــرض ضوابــط ىلع  ــر/ تشــرين الثان ــة املصــارف اللبنانيــة يف ]1 نوفمب قــررت جمعي
رأس املــال مــن أجــل الحــد مــن خــروج العملــة األجنبيــة مــن البلــد، وهــو القــرار الــذي أثــر 
ــروت  ــك بي ــدى بن ــد منهــا حســابات مراســلة ل ــك العدي ــي تمتل ــة الت ــوك اليمني ىلع البن

ــة األخــرى. ــة لبناني ومؤسســات ماليــة ومصرفي

يمــر لبنــان باضطرابــات مدنيــة واســعة النطــاق منــذ منتصــف شــهر أكتوبــر / تشــرين األول 
ويواجــه يف الوقــت ذاتــه أزمــات سياســية وأزمــة ديــن وأزمــة عمــالت ومصــارف،]50] وبالتالــي 
أعلنــت جمعيــة املصــارف اللبنانيــة بتاريــخ ]1 نوفمبــر / تشــرين الثانــي عــن ضوابــط ىلع 
رؤوس األمــوال وحــددت املبالــغ النقديــة املمكــن ســحبها بمعــدل 1000 دوالر أمريكــي كحــد 
أقصــى أســبوعيا، وفرضــت حظــرا ىلع التحويــالت إلــى الخــارج إال يف ظــروف اســتثنائية.]51] 
ــوك والشــركات  ــك البن ــع أصحــاب الحســابات بمــا يف ذل تطبــق هــذه الضوابــط ىلع جمي
األجنبيــة،]52] وبالتالــي فقــدت البنــوك اليمنيــة التــي لديهــا أمــوال يف لبنــان القــدرة ىلع 

الوصــول إلــي أموالهــا أو تحويلهــا أو اســتخدامها لتمويــل واردات التجــار اليمنييــن.]53]

كان لــدى عــدد مــن البنــوك اليمنيــة حســابات مراســلة يف لبنــان قبــل بــدء النــزاع اليمنــي 
املســتمر حتــى اآلن، ولكــن يف العــام 2015 قامــت مجموعــة العمــل املالــي، وهــي هيئــة 
ــل اإلرهــاب ىلع مســتوى  ــوال وتموي ــى مكافحــة غســيل األم ــة تســعى إل ــة دولي حكومي
ــعت  ــي، س ــع”.]54] وبالتال ــتوى “مرتف ــى مس ــن إل ــر يف اليم ــف املخاط ــع تصني ــم، برف العال
البنــوك يف الشــرق األوســط وأوروبــا والواليــات املتحــدة إلــى الحــد مــن تعرضهــا للمشــاكل 
وأغلقــت حســابات مصرفيــة مراســلة يمنيــة لديهــا.]55] فــكان البديــل أمــام البنــوك والتجــار 
اليمنييــن هــو لبنــان إذ وفــر بديــاًل قابــاًل للتطبيق، ومــا جذبهم لفتح حســابات مراســلة يف 
لبنــان هــو القــدرة ىلع تمويــل التجــارة الدوليــة، باإلضافــة إلــى أســعار الفائــدة املرتفعــة 
ــي كانــت هنــاك هجــرة واســعة النطــاق  نســبيا التــي تقدمهــا البنــوك اللبنانيــة.]56] بالتال
للبنــوك اليمنيــة ورؤوس األمــوال التجاريــة إلــى البنــوك اللبنانيــة،]]5] وذلــك بشــكل رئيســي 

للــدوالر األمريكــي والريــال الســعودي.

https://www.capitaleconomics. ،2019 0]] جيسون تويف، "ملاذا يتجه لبنان إلعادة هيكلة الديون"، كابيتال إيكونوميكس، 23 أكتوبر / تشرين االول[
com/clients/publications/middle-east-north-africa-economics/middle-east-economics-focus/why-lebanon-is-

heading-for-a-debt-restructuring/?tk=6f08f0cfb8b9573fa3531046da8ea779081e7a90

https://  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   17 رويــرز،  بيــان،"   - للســحب  قــدره 1،000 دوالر أمريــيك  أقــى  عــىل حــد  توافــق  اللبنانيــة  ]1]] جمعيــة املصــارف 
www.reuters.com/article/lebanon-protests-banks-limits/update-1-lebanon-banking-association-agrees-1000-weekly-

withdrawal-cap-statement-idUSL[N27X0S[

]2]] أجرى مركز صنعاء مقابات مع اثنن من كبار املسؤولن يف البنوك يف بروت يف 29 نوفمر/ تشرين الثاين و02 ديسمر / كانون األول 2019.

]3]] مقابات مركز صنعاء مع مسؤول مصريف رفيع املستوى يف بروت ومسؤول مصريف يمني رفيع املستوى يف 29 نوفمر/ تشرين الثاين 2019.

https://  ،4]] املرجــع نفســه. راجــع أيًضــا: "االختصاصات/الســلطات عاليــة املخاطــر وغرهــا مــن االختصاصــات الخاضعــة للمراقبــة"، مجموعــة العمــل املــايل[
www.fatf-gafi.org/countries/#other-monitored-jurisdictions

]]]] املصدر نفسه.

]6]] مقابات مركز صنعاء مع اثنن من كبار املسؤولن املصرفين يف اليمن يف 29 نوفمر / تشرين الثاين 2019.

]7]] املرجع نفسه.
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ــوال  ــة ىلع رؤوس األم ــارف اللبناني ــة املص ــا جمعي ــي فرضته ــرة الت ــط األخي  أدت الضواب
ــان، وأجبــرت املصرفييــن  ــى احتجــاز أمــوال البنــوك اليمنيــة واألمــوال التجاريــة يف لبن إل
ــارج،  ــلة يف الخ ــة املراس ــات املصرفي ــل للخدم ــن بدائ ــث ع ــن ىلع البح ــار اليمنيي والتج

ــة.]]5] ــارات جاذبي ــر الخي ــة املتحــدة كأكث ــارات العربي ــا واإلم ــرزت تركي وب

“مبادرة	صرف	املرتبات”:	تخصيص	حساب	خاص	بالبنك	املركزي	يف	الحديدة	
لجمع	الرسوم	املفروضة	ىلع	االستيراد

تولــى مكتــب املبعــوث الخــاص لألميــن العــام إلــى اليمــن خــالل شــهر نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي مســؤولية أكبــر فيمــا يتعلــق بــواردات وقــود الحديــدة، فبعــد أن توســط بنشــاط 
بيــن الحكومــة والحوثييــن يف ســبتمبر / أيلــول إلنشــاء آليــة دفــع حاليــة لــواردات الوقــود 
يف الحديــدة.]]5] أعلــن املبعــوث الخــاص لليمــن مارتــن غريفيــث خــالل إحاطتــه ملجلــس 
األمــن يف 22 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي أن الفريــق االقتصــادي والفنــي التابــع للحكومــة قــد 
توصــل إلــى اتفــاق مــع مكتبــه “إلنشــاء آليــة يقــوم مــن خاللهــا التجــار بإيــداع الضرائــب 
والجمــارك ىلع شــحنات النفــط والغــاز التجاريــة إلــى حســاب خــاص يف البنــك املركــزي 

يف الحديــدة تحــت إشــراف األمــم املتحــدة”.]60]

وفًقــا ملصــادر مركــز صنعــاء تــم فتــح حســاب مصــريف باســم ” مبــادرة صــرف املرتبــات” يف 
فــرع البنــك املركــزي اليمنــي بالحديــدة، تــودع فيــه الجمــارك والضرائــب الخاصــة بشــحنات 
النفــط التجاريــة. ووفًقــا ألحــد مصــادر مركــز صنعــاء، ال تــزال الترتيبــات اللوجســتية املرتبطــة 
ــم  ــريف ول ــاب املص ــذا الحس ــن ه ــوال م ــوزع األم ــم ت ــى اآلن ل ــا. حت ــكل تحدًي ــع تش بالتوزي
ُتصــرف لدفــع الرواتــب الحكوميــة يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون شــمال اليمن.

بنــاًء ىلع طلــب العديــد مــن مســتوردي الوقــود، أصبــح مكتــب املبعــوث الخــاص لألميــن 
العــام إلــى اليمــن نقطــة االتصــال األولــى واملتلقــي األول ألي طلبــات اســتيراد وقــود يف 
الحديــدة،]61] ومــن ثــم يتــم إرســال الطلبــات إلــى املكتــب الفنــي للجنــة االقتصاديــة لتقييــم 
مــدى توافقهــا مــع املرســوم رقــم 5] واملرســوم رقــم ]4 مــع التركيــز بشــكل خــاص ىلع 
املعلومــات املصرفيــة املقدمــة.]62] يتطلــب املرســوم رقــم ]4 مــن مســتوردي الوقــود دفــع 
الضرائــب الحكوميــة ورســوم اســتيراد الوقــود والتــي يتــم حســابها حســب حجم الشــحنة.]63] 
الحديــدة تعتبــر اســتثناًء بــارزًا، فاعتبــاًرا مــن أواخــر ســبتمبر / أيلــول ]201 بــدأ التجــار الذيــن 
ــى  ــود إل ــتيراد الوق ــارك اس ــة وجم ــع ضريب ــدة بدف ــق الحدي ــن طري ــود ع ــتوردون الوق يس
فــرع البنــك املركــزي يف الحديــدة.]64] مــن املقــرر أن تســتخدم األمــوال املودعــة يف هــذا 
الحســاب لدفــع رواتــب العامليــن يف مجــال الصحــة العامــة والتعليــم يف املناطــق التــي 

يســيطر عليهــا الحوثيــون.]65]

]8]] مقابلة مركز صنعاء مع مسؤول مصريف رفيع املستوى يف بروت يف 2 ديسمر / كانون االول 2019.

]9]] مقابات مركز صنعاء مع مسؤويل األمم املتحدة ومستوردي الوقود يف سبتمر/أيلول وأكتوبر/ تشرين االول ونوفمر/ تشرين الثاين 2019.

22 نوفمــر/  ]60] إحاطــة مــن املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن يف الجلســة املفتوحــة ملجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، نيويــورك، 
https://osesgy.unmissions.org/briefing-special-envoy-united-nations-secretary-general-yemen-open- ،2019 تشــرين الثــاين

session-un-security-council

]61] مقابات مركز صنعاء مع مسؤويل األمم املتحدة ومستوردي الوقود يف نوفمر / تشرين الثاين 2019.

]62] املصدر نفسه.

]63] مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، "العاصمة املؤقتة للدمار- تقرير اليمن، يوليو/ تموز 2019"، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، ]0 أغسطس/ 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7970#thlyl_thdyat_ttbyq_mrswm_49_ldbt_  ،2019 اّب 

wardat_alwqwd

]64] مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، "الريــاض تســتجمع قواهــا – تقريــر اليمــن، أكتوبــر / تشــرين األول 2019"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/8408 ،2019 10 نوفمــر / تشــرين الثــاين

]]6] املصدر نفسه.
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الحكومة	تقدم	حسابات	اإليرادات	املتعلقة	بمرسوم	رقم	49

تدعــي الحكومــة أن املرســوم رقــم ]4 قــد ســاعد يف توليــد مــا مجموعــه ]2 مليــار ريــال 
ــرين  ــر / تش ــى 14 نوفمب ــطس / ّاب حت ــن 13 أغس ــرة م ــالل الفت ــرادات خ ــن اإلي ــي م يمن
الثانــي ]201،]66] وطبقــا لألرقــام الحكوميــة املنشــورة يف صفحــة اللجنــة االقتصاديــة ىلع 
الفيســبوك ولــدت واردات الوقــود إلــى الحديــدة مبلــغ وقــدرة 12.8 مليــار ريــال يمنــي وتــم 
إيداعهــا الحًقــا يف فــرع البنــك املركــزي املحلــي.]]6] أمــا معظــم املبلــغ املتبقــي البالــغ 
ــك  ــة وذل ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس ــئ الت ــن املوان ــاء م ــد ج ــي فق ــال يمن ــار ري 15.2 ملي
مــن واردات الوقــود عبــر مينــاء عــدن والتــي بلغــت 10.2 مليــار ريــال يمنــي وواردات مينــاء 
املــكال بمحافظــة حضرمــوت والتــي بلغــت 4.5 مليــار ريــال يمنــي وواردات مينــاء نشــطون 

بمحافظــة املهــرة والتــي بلغــت 500 مليــون ريــال يمنــي.]]6]

ــدف  ــن ته ــود الذي ــتوردي الوق ــاء ملس ــة إعف ــت الحكوم ــة، قدم ــة االقتصادي ــا للجن وفًق
ــه  ــذي يقدم ــود ال ــل الوق ــق باملســاعدات اإلنســانية، مث ــة أغــراض تتعل شــحناتهم لخدم
ــة العاملــي. وأعفــي مــا مجموعــه ]2],]5,22]6  مســتورد الوقــود الخــاص لبرنامــج األغذي
ــح  ــض من ــن رف ــانية، يف حي ــاعدات اإلنس ــود للمس ــر الوق ــحنات توف ــي يف ش ــال يمن ري
ــات  ــب االســتيراد ال يفــي بمتطلب ــي ألن طل ــال يمن ــغ 1]16,0],5]5 ري ــاء نفســه ملبل اإلعف

ــود.]]6] ــتيراد الوق ــة باس ــة املتعلق ــح الحكومي اللوائ

الحوثيون	يفرضون	رسوما	إجبارية	غير	رسمية،	للمشاركة	يف	االحتفاالت	
الدينية

يف الفتــرة مــن ] إلــى 10 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أمــرت ســلطات الحوثييــن بإحيــاء ذكــرى 
ــرت  ــا. وذك ــيطر عليه ــرى تس ــق أخ ــاء ومناط ــة صنع ــريف يف العاصم ــوي الش ــد النب املول
وســائل اإلعــالم اليمنيــة املعارضــة للحوثييــن أن الحوثييــن فرضــوا ضرائــب وإتــاوات ماليــة 
ــم  ــع أو ل ــوا الدف ــن رفض ــخاص الذي ــب األش ــوا بنه ــم قام ــال، وورد أنه ــاب األعم ىلع أصح
يتمكنــوا مــن الدفــع نقــًدا وأجبروهــم ىلع تعليــق الزينــة ىلع واجهــات املحــالت وذلــك 

باســتخدام االحتفــال كذريعــة لفــرض رســوم غيــر رســمية.]0]]

https://www.facebook.com/economiccommittee/  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   1[ االقتصاديــة،  باللجنــة  الخاصــة  الفيســبوك  ]66] صفحــة 
photos/a.273096309986297/46291[764337683/?type=3&theater

]67] املرجع نفسه.

https://www.facebook.com/economiccommittee/  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   1[ االقتصاديــة،  باللجنــة  الخاصــة  الفيســبوك  ]68] صفحــة 
photos/a.273096309986297/462917[1100417[/?type=3&theater

https://www.facebook.com/economiccommittee/  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   1[ االقتصاديــة،  باللجنــة  الخاصــة  الفيســبوك  ]69] صفحــة 
photos/a.273096309986297/462917884337471/?type=3&theater

/https://almushahid.net/[2604 ،2019 70] الحوثيون ينفقون ماين الرياالت عىل فعالياتهم باملولد النبوي، "املشاهد، 8 نوفمر / تشرين الثاين[
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تطورات	النقل

إعادة	فتح	مطار	الريان	لالستخدام	املدني	بعد	إغالق	دام	أربع	سنوات

ــرين  ــر / تش ــوم 21 نوفمب ــة ي ــة اليمني ــاد الجوي ــي واألرص ــران املدن ــة الطي ــت هيئ أعلن
الثانــي إعــادة فتــح مطــار الريــان الدولــي يف مدينــة املــكال الســاحلية الجنوبيــة الشــرقية 
ــور يف  ــر منش ــنوات. وذك ــع س ــن أرب ــر م ــه ألكث ــد إغالق ــك بع ــوت، وذل ــة حضرم بمحافظ
صفحــة الهيئــة ىلع الفيســبوك أن املطــار ســيفتح مــن الســاعة 6 صباًحــا إلــى الســاعة 6 

مســاًء للرحــالت الوافــدة واملغــادرة.]1]]

ُعلقــت الرحــالت الجويــة العاديــة مــن وإلــى مطار الريــان يف مــارس/ ّاذار2015 بعــد أن أطلق 
ــك  ــد ذل ــن، وبع ــكرية يف اليم ــات عس ــارات عملي ــعودية واإلم ــوده الس ــذي تق ــف ال التحال
بأيــام، ســيطر تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ىلع املــكال، ولكــن يف أبريــل / نيســان 
2016 قامــت القــوات املحليــة املدعومــة مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة بإخــراج تنظيــم 
القاعــدة مــن املدينــة مــرة أخــرى، واســتقبل مطــار الريــان رحلــة مســاعدات إماراتيــة يف 
الشــهر التالــي.]2]] يف مايــو ]201 أعلــن محافــظ حضرمــوت فــرج البحســني إعــادة ترميــم 

مطــار الريــان بتمويــل مــن اإلمــارات.

ــالت  ــة للرح ــارات العامل ــدد املط ــي ع ــع إجمال ــي يرتف ــان الدول ــار الري ــح مط ــادة فت بإع
ــي ومطــار  ــى جانــب مطــار عــدن الدول ــك إل ــة مطــارات وذل ــى ثالث املدنيــة يف البــالد إل
ــن  ــن يمك ــوًا يف اليم ــفر ج ــول الس ــات ح ــن املعلوم ــد م ــوت )ملزي ــيئون يف حضرم س
الرجــوع إلــى “ملحمــة الســفر يف اليمــن: حركــة مطــارات غيــر متوقعــة وطــرق محفوفــة 
باملخاطــر“(. وافــق التحالــف الــذي تقــوده الســعودية هــذا الشــهر أيضــا ىلع إعــادة فتــح 
مركــز الطيــران الرئيســي يف اليمــن، أي مطــار صنعــاء الدولــي، جزئيــا وذلــك للمدنييــن الذين 
يحتاجــون إلــى رعايــة طبيــة عاجلــة يف الخــارج. ويأتــي هــذا بعــد فتــرة إغــالق قســري 
ملــدة ثــالث ســنوات. هــذا وكان قــد خلــص تقريــر فريــق الخبــراء التابــع لألمــم املتحــدة 
ــي يف  ــالج الطب ــن الع ــن ع ــخاص الباحثي ــاء لألش ــار صنع ــالق مط ــى أن إغ ــام ]201 إل لع

ــي.]3]] ــون الدول الخــارج يشــكل انتهــاًكا للقان

وفًقــا لتقريــر صــادر عــن وكالــة أسوشــيتيد بــرس عــام ]201 كان مطــار الريــان يضــم ســجًنا 
ــة  ــي مجموع ــة، وه ــة الحضرمي ــوات النخب ــون وق ــكريون إماراتي ــراد عس ــره أف ــرًيا يدي س
تدعمهــا اإلمــارات وتتألــف مــن مقاتليــن قبلييــن وســكان محلييــن آخريــن. كمــا تمركــز أفــراد 
الجيــش األمريكــي يف الســجن وشــاركوا يف اســتجواب املحتجزيــن املتهميــن بــأن لهــم 
صــالت بتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، وقــد وثــق تقريــر األسوشــيتد بــرس العديــد 

مــن حــاالت تعــرض املعتقليــن للضــرب والتعذيــب يف هــذه املنشــأة.]4]]

https://www.facebook.com/  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   21 الفيســبوك،  عــىل  الجويــة  واألرصــاد  املــدين  للـطـران  العامــة  الهيئــة  ]71] صفحــة 
CAMAYEADEN/photos/a.429214[93943249/11[3177201[46981/?type=3&theater

https://www.reuters.com/article/us- ،2019 72] إعــادة فتــح مطــار املــكا اليمنــي واســتقبال طاـئـرة إغاثــة بعــد خــروج تنظيــم القاعــدة"، 9 مايــو/ أيــار[
yemen-security-airport/yemensmukalla-airport-reopens-with-aid-flight-after-qaeda-exit-idUSKCN0Y00HI

https://www.undocs.org/en/S/2018/[94  ،2018 73] تقرير فريق الخراء لألمم املتحدة 2017 بشأن اليمن"، األمم املتحدة، 26 يناير/ كانون الثاين[

https:// ،2017 74] ماجي ميشيل، "يف السجون السرية يف اليمن، اإلمارات العربية املتحدة تعذب والواليات االمريكية املتحدة تحقق"، 22 يونيو / حزيران[
apnews.com/4925f7f0fa654853bd6f2f57174179fe/In-Yemen's-secret-prisons,-UAE-tortures-and-US-interrogates
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التطورات	اإلنسانية	والحقوقية

الحوثيون	يستبدلون	هيئة	تنسيق	املساعدات،	واألمم	املتحدة	تشير	إلى	
سوء	معاملة	“مقلقة”

حــل املجلــس السياســي األىلع للحوثييــن يف صنعــاء هيئــة تنســيق املســاعدات 
ــر/ تشــرين الثانــي، واســتبدلها  اإلنســانية الســابقة التــي يديرهــا الحوثيــون يف 6 نوفمب
بمجلــس أىلع يــؤدي نفــس املهــام بصالحيــات أوســع، وتأتــي هــذه الخطــوة يف الوقــت 
الــذي يواجــه فيــه الحوثيــون ضغوًطــا متزايــدة بســبب مضايقاتهــم لعمــال اإلغاثــة 
ــة  ــق الخاضع ــى املناط ــانية إل ــاعدات اإلنس ــول املس ــة ىلع وص ــودا صارم ــم قي ولفرضه

لســيطرتهم.]5]]

ســيواصل املجلــس األىلع إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الدولــي الــذي تــم 
تشــكيله حديًثــا القيــام بمهــام الهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية.]6]] كمــا 
ــاون  ــط والتع ــت تقــوم بهــا يف الســابق وزارة التخطي ــي كان ســتتولى بعــض املهــام الت
ــوزارة كان بمثابــة القنــاة بيــن املانحيــن  الدولــي، حيــث أن قطــاع التعــاون الدولــي يف ال
والــوزارات التــي يديرهــا الحوثيــون يف صنعــاء، والتــي يتلقــى الكثيــر منهــا دعمــا باملاليين 

مــن التمويــل اإلنســاني لتوفيــر نفقاتهــا التشــغيلية.

تنــص نســخة املرســوم الــذي يحــدد مهــام واختصاصــات املجلــس األىلع إلدارة وتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الدولــي، والتــي اطلــع عليهــا مركــز صنعــاء، ىلع أن الكيــان 
ــم  ــن تقيي ــاني م ــاط اإلنس ــب النش ــع جوان ــي يف جمي ــريك الوطن ــيكون الش ــد س الجدي
االحتياجــات ومخصصــات امليزانيــة إلــى تقاريــر الجهــات املانحــة، وهــو األمــر الــذي 
يشــكل تهديــدًا محتمــاًل لالســتقاللية التــي تتطلبهــا الجهــات الفاعلــة اإلنســانية. وينــص 
املرســوم أيًضــا ىلع منــح %2 مــن إجمالــي ميزانيــة جميــع املشــاريع يف املناطــق 
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون للمجلــس. بقيــت قيــادة املجلــس األىلع إلدارة وتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الدولــي دون تغييــر حيــث يســتمر عبــد املحســن الطــاووس 
ــام الطــاووس  ــس. هــذا وقــد ق ــذي وأحمــد حامــد رئيســا للمجل ــر تنفي ــه كمدي يف منصب
الــذي كان يشــغل مــن قبــل مناصــب أمنيــة داخــل ســلطة الحوثييــن والــذي شــغل منصــب 
ــر الهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية منــذ يوليــو / تمــوز باإلشــراف  مدي
ىلع مركزيــة التنســيق اإلنســاني وزيــادة القيــود ىلع الجهــات العاملــة ي هــذا القطــاع. 
وســتكون الهيئــة الجديــدة، أي املجلــس، مســؤولة مباشــرة أمــام املجلس السياســي األىلع 
وســيضم مجلــس إدارتــه ممثليــن عــن الــوزارات ورئيــس جهــاز املخابــرات التبــاع للجماعــة.

يأتــي هــذا التعديــل يف ظــل املزيــد مــن الضغــوط ىلع الحوثييــن فيمــا يتعلــق ببيئــة 
ــرين  ــر/ تش ــي أكتوب ــيطرتهم، فف ــة لس ــق الخاضع ــانية يف املناط ــوكاالت اإلنس ــل ال عم
األول، أرســلت منســقة الشــؤون اإلنســانية لألمــم املتحــدة ليــز غرانــدي خطاًبــا إلى ســلطات 
الحوثييــن تدعــو فيــه إلــى وضــع حــد للقيــود املفروضــة ىلع توزيــع املســاعدات )انظــر 
ــن بشــأن وصــول املســاعدات اإلنســانية  “األمــم املتحــدة تضغــط ىلع ســلطات الحوثيي

https:// ،2019 نوفمــر/ تشــرين الثــاين scmchayemen  6@ ،7] منشــور فيســبوك، املجلــس األعــىل إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الــدويل[[
www.facebook.com/scmchayemen/posts/[[6161[[84688[1

http://althawrah.ye/ ،2019 76] قــرار إنشــاء املجلــس األعــىل إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الــدويل"، الثــورة نــت، 6 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
archives/600344
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إلــى شــمال اليمــن: تقريــر اليمــن – أكتوبــر / تشــرين األول ]201(]]]] وبعدهــا، يف 12 نوفمبــر 
/ تشــرين الثانــي، تلقــت ســلطات الحوثييــن رســالة وّقعــت عليهــا الجهــات املانحــة 
األوروبيــة والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة تكــررت فيهــا النقــاط التــي أثارتهــا غرانــدي 
وأشــارت الرســالة الــى أن اســتمرار التمويــل ســيعتمد ىلع التغييــر املتعلــق بهــذه القضايــا. 
ــن  ــرقة الحوثيي ــق س ــرا يوث ــرس تقري ــيتيد ب ــة أسوش ــرت وكال ــام ]201، نش ــة ع يف نهاي
للمســاعدات وتحويلهــا الــى غيــر وجهتهــا.]]]] ويف يونيــو / حزيــران ]201، أوقــف برنامــج 
الغــذاء العاملــي عمليــات تقديــم املســاعدات يف صنعــاء جزئيــا، وعــاد البرنامــج ليســتأنف 
توزيــع املســاعدات يف أغســطس / ّاب بعــد التوصــل إلــى اتفــاق مــع ســلطات الحوثييــن 

بشــأن عمليــة التســجيل البيومتريــة للمســتفيدين مــن تلــك املســاعدات.]]]]

ــوكاالت  ــات وال ــاء أن املنظم ــز صنع ــاني مرك ــاع اإلنس ــن القط ــة م ــادر منفصل ــرت مص أخب
ــذ اإلعــالن عــن  ــر تشــدًدا من ــة عمــل أصبحــت أكث ــة يف هــذا القطــاع، تواجــه بيئ العامل
املجلــس الجديــد يف نوفمبــر / تشــرين الثانــي، وذلــك مــع زيــادة القيــود املفروضــة ىلع 
ــة التنقــل. هــذا وتصاعــدت انتقــادات الحوثييــن  ــات تقييــم االحتياجــات وىلع حري عملي
لألمــم املتحــدة واملنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة عبــر وســائل اإلعــالم املواليــة لهــم 
ــر/ تشــرين الثانــي، حيــث اتهــم رئيــس املجلــس األىلع  )للحوثييــن( خــالل شــهر نوفمب
إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الدولــي العامليــن يف املجــال اإلنســاني يف 

اليمــن بالفســاد والتحيــز السياســي.]0]]

ــن  ــس األم ــام مجل ــانية أم ــؤون اإلنس ــام للش ــن الع ــاعدة األمي ــر مس ــوال مول ــت أورس وصرح
التابــع لألمــم املتحــدة يف 22 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، أنــه لــم يتــم إحــراز تقــدم كبيــر 
يف تحســين وصــول الــوكاالت اإلنســانية يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون وأن 
ســوء معاملــة عمــال اإلغاثــة قــد ازداد ســوًءا مؤخــًرا،]1]] وأشــارت إلــى بعــض “التحســينات 
املحــدودة” مثــل ســماح الحوثييــن ببــدء مزيــد مــن مشــاريع املنظمــات غيــر الحكومية يف 
األســابيع األخيــرة. قالــت أيًضــا أنــه تــم فــرض بعــض القيــود الجديــدة ىلع الرغــم مــن أن 

األمــم املتحــدة قــد عبــرت للحوثييــن عــن قلقهــا بشــكل مباشــر ومتكــرر.

كمــا أشــارت مولــر، التــي تنســق عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، إلــى “زيــادة مقلقــة 
يف العنــف واملضايقــات التــي تســتهدف العامليــن يف املجــال اإلنســاني يف املناطــق 
التــي يســيطر عليهــا أنصــار اهلل” وتضمــن ذلــك الهجمــات والتخويــف واحتجــاز العامليــن يف 
املجــال اإلنســاني، وأشــارت إلــى وقــوع 60 حادثــة منفصلــة خــالل األشــهر الثالثــة املاضيــة، 
ومنهــا حــاالت نهــب إمــدادات اإلغاثــة واحتــالل املرافــق اإلنســانية، كمــا قالــت أن املراقبيــن 
غالًبــا مــا يتــم حظرهــم مــن التنقــل، وهنــاك حــاالت تــم فيها إجبــار موظفــي األمــم املتحدة 

وغيرهــم مــن العامليــن يف املجــال اإلنســاني ىلع مغــادرة اليمــن دون ســبب.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen- ،2019 77] تقريــر اليمــن، أكتوبــر / تشــرين األول 2019، 10 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
review-ar/8408#alamm_almthdt_tdght_ly_sltat_alhwthyyn_bshan_wswl_almsadat_alansanyt_aly_shmal_alymn

https://apnews.  ،2018 78] ماجــي ميشــيل، "تحقيــق أسوشــيتد ـبـرس: املســاعدات ُتســرق واليمــن تـجـوع"، أسوشــيتد ـبـرس، 31 ديســمر / كانــون االول[
com/c9fee661bfa64ca7adb02c037f93b09f

]79] برنامــج األغذيــة العاملــي يســتأنف املســاعدات الغذائيــة بعــد اتفاقــه مــع الحوثيــن" كمــا ُنشــر يف "انشــطار الجنــوب – تقريــر اليمــن، أغســطس/ آب 2019"، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/8126#brnamj_alaghdhyt_alalmy_  ،2019 أيـلـول  4 ســبتمر/ 

ystanf_almsadat_alghdhayyt_bd_atfaqh_m_alhwthyyn

scmchayemen، https://www.facebook.com/@ الــدويل،  والتعــاون  اإلنســانية  الشــؤون  وتنســيق  األعــىل إلدارة  املجلــس  فيســبوك،  ]80] منشــور 
scmchayemen/photos/a.187800[9[3049[1/[69706940447646/?type=3&theater

]81] األمــن العــام املســاعد للشــؤون اإلنســانية ونائــب منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ أورـسـوال مولــر - إحاطــة إىل مجلــس األمــن بشــأن الوضــع اإلنســاين يف 
https://reliefweb.int/report/yemen/assistant-  ،2019 الثــاين  22 نوفمــر / تشــرين  2019،" ريليــف ويــب،  الثــاين  22 نوفمــر/ تشــرين  اليمــن، 

secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-relief-2
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هجمات	الحوثيين	تدمر	مستشفى	أطباء	بال	حدود	يف	املخا

تعــرض مستشــفى تديــره منظمــة أطبــاء بــال حــدود يف املخــا ألضــرار بالغــة يف 6 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي يف هجــوم اســتهدف مســتودًعا عســكرًيا قربــا منــه.]2]] يف هــذا 
ــذي تقــوده الســعودية أن صواريــخ جماعــة الحوثييــن وطائراتهــا  ــف ال الشــأن، قــال التحال
ســقطت ىلع املناطــق الســكنية ومخيــم للنازحيــن واملركــز الصحــي ملنظمــة أطبــاء بــال 
حــدود يف املنطقــة.]3]] اســتهدف الهجــوم الجــوي مســتودعات لوجســتية تابعــة للجيــش 
اليمنــي يف املخــا حســبما نقلــت وكالــة األناضــول عــن املتحــدث باســم القوات املشــتركة 

يف الســاحل الغربــي وضــاح الدبيــش.]4]]

يف 25 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، أكــد املتحــدث العســكري باســم الحوثييــن يحيــى ســريع 
أن الحوثييــن هاجمــوا املخــا بتســعة صواريــخ باليســتية وأكثــر مــن 20 طائــرة بــدون طيــار، 
مدعيــا   أن الضربــات كانــت انتقامــا النتهــاكات التحالــف ومخالفتــه لوقــف إطــالق النــار يف 
محافظــة الحديــدة.]5]] تــم إجــالء أكثــر مــن 0] شــخًصا مــن منشــأة أطبــاء بــال حــدود يف 

محافظــة تعــز بعــد االنفجــار وانتشــار الحريــق إلــى صيدليــة املستشــفى.

ــد القــادر ىلع  ــذي افتتــح يف أغســطس / ّاب ]201 املرفــق الوحي ــر املستشــفى ال يعتب
توفيــر الرعايــة الجراحيــة الطارئــة يف منطقــة الســاحل الغربــي يف اليمــن، وأدان مكتــب 
ــي  ــون الدول ــى أن القان ــيًرا إل ــوم، مش ــانية الهج ــؤون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس ــم املتح األم
ــون  ــفى يف غض ــح املستش ــدود فت ــال ح ــاء ب ــادت أطب ــة.]6]] أع ــآت الطبي ــي املنش يحم

ــة.]]]] أســبوعين مــن الحادث

حريق	يدمر	أكثر	من	30	منزال	للمهمشين	يف	عدن

ــن 30  ــر م ــي أكث ــرين الثان ــر / تش ــدن يف ]1 نوفمب ــعد بع ــي دار س ــق يف ح ــر حري دم
منــزاًل مملــوكا ألفــراد مــن مجتمــع املهمشــين يف اليمــن، وأخبــر رئيــس االتحــاد الوطنــي 
للمهمشــين، نعمــان الحذيفــي، مركــز صنعــاء أن أســباب الحريــق لــم تكــن واضحــة، 
وتعارضــت شــهادات الشــهود حــول مــا إذا كان حادًثــا عرضيــا أم متعمــدا، ووفقــا للحذيفــي 

https://www.msf.org/msf-hospital- ،2019 82] تدمر مستشفى أطباء با حدود جزئياً يف هجوم املخا"، أطباء با حدود، 7 نوفمر / تشرين الثاين[
partially-destroyed-attack-mocha-southwest-yemen

https://www.reuters.com/article/us-  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   6  ،" اليمنــي  املخــا  ميـنـاء  عــىل  صواريــخ  يطلقــون  الحوثيــون  ]83] التحالــف: 
yemen-security/houthis-fire-missiles-at-yemens-mokha-port-military-coalition-says-idUSKBN1XG2RO

https://www.aa.com.  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   7 األناـضـول،  وكالــة  اليمــن"،  يف  مستشــفى  يف  عملهــا  توقــف  حــدود  بــا  أطـبـاء  ]84] "منظمــة 
tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84 -%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A
9/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%8[%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8[%D8%B3%D8%AA%D8%
B4%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8[%D8%AE%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8[%D9

%86%D9%8A%D8%A9/1638078

https:// ،8] عمليــة يمنيــة نوعيــة عــر 9 صواريــخ باليســتية و20 طاـئـرة مـسـرة ضــد معســكرات العــدوان يف املخــا، "املنــار، ]2 نوفمــر 2019/ تشــرين الثــاين[[
almanar.com.lb/[997180

]86] "الضربــات تلحــق الضــرر بمستشــفى رئيــي يخــدم مئــات اآلالف مــن اليمنيــن"، مكتــب املنســق املقيــم واملنســق اإلنســاين يف اليمــن، 7 نوفمــر / تشــرين الثــاين 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC_Statement_7_November_2019_FINAL.pdf ،2019

https://apnews. ،2019 87] "مجموعة اإلغاثة تعيد فتح مستشفى تضرر خال الهجوم الحويث يف اليمن،" أسوشيتيد برس، 19 نوفمر/ تشرين الثاين[
com/9ed213d5a6304216aedc171212fb8b35
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ــأذى، بينمــا تــم نقــل الســكان النازحيــن إلــى مدرســة ابــن حنبــل يف  فلــم يصــب أحــد ب
دار ســعد. يعيــش معظــم املهمشــين يف عــدن يف دار ســعد وهــي منطقــة شــحيحة 
ــيات  ــع ميليش ــال م ــة أو يف القت ــع القمام ــكانها يف جم ــل س ــا يعم ــادة م ــات، وع الخدم
محليــة مختلفــة )انظــر: التهميــش التاريخــي واملمنهــج ملجتمــع املهمشــين يف اليمــن(.

اإلبالغ	عن	تفشي	حمى	الضنك	يف	الحديدة	وتعز

أعلنــت ســلطات الحوثييــن الصحيــة مــن صنعــاء حالــة الطــوارئ يف محافظتــي الحديــدة 
وتعــز بتاريــخ 13 نوفمبــر / تشــرين الثانــي ملواجهــة تفشــي حمــى الضنــك. وأعلنــت حالــة 
ــك،  ــت، إب، وصعــدة(.]]]] تماشــيا مــع ذل الطــوارئ أيضــا يف كل مــن )حجــة، ريمــة، املحوي
نقلــت صحيفــة العربــي الجديــد عــن مديــر مكتــب الصحــة يف الحديــدة عبــد الرحمــن جــار 
اهلل قولــه أن الفــرق الطبيــة وصلــت للمســاعدة يف عــالج املرضــى باملراكــز الصحيــة وتــم 
إرســال عمــال لــردم املســتنقعات يف املناطــق التــي يتكاثــر فيهــا البعــوض، بينمــا أفــادت 
الســلطات املحليــة يف محافظتــي الحديــدة وتعــز بارتفــاع حــاد يف حــاالت حمــى الضنــك 
ــم عــزو  ــي، ت ــر/ تشــرين الثان ــر/ تشــرين األول ونوفمب املشــتبه بهــا خــالل شــهري أكتوب
مــا ال يقــل عــن ]3 حالــة وفــاة إلــى اإلصابــة بحمــى الضنــك التــي يســببها فيــروس ينقلــه 

البعــوض.

وفاة	مختطف	بعد	ثالث	سنوات	يف	سجون	الحوثيين

ــر / شــباط 2016  ــذي اختطــف مــن أحــد شــوارع صنعــاء يف فبراي ــد الحيــث، ال تــويف خال
والــذي قيــل أنــه تعــرض للتعذيــب، يف ســجون الحوثييــن، حســبما أعلنــت رابطــة أمهــات 
املختطفيــن اليمنييــن يف صنعــاء يف 20 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي.]]]] وقالــت أمــة الســالم 
الحــاج رئيســة رابطــة أمهــات املختطفيــن ملركــز صنعــاء أن الحيــث قــد اخُتطــف واختفــى 
ملــدة ســتة أشــهر، ليظهــر بعدهــا يف ســجن هبــرة الــذي يديــره الحوثيــون بصنعــاء، كمــا 
قالــت أنــه تعــرض للتعذيــب وتــم نقلــه الحًقــا إلــى الســجن املركــزي بعــد أن بــدأت حالتــه 
الصحيــة يف التدهــور كونــه يعانــي مــن التهــاب الكبــد وخضــع لعمليــة جراحيــة يف كبــده 
ــة التــي أجريــت يف  ــة الجراحي ــي للعملي ــر/ تشــرين الثانــي. يف اليــوم التال ــل نوفمب أوائ
مستشــفى املتــوكل، ُنقــل إلــى الســجن مــرة أخــرى ىلع حــد قولهــا،]0]] ويف بيــان بتاريــخ 
ــن  ــن املختطفي ــن م ــة آخري ــث وثالث ــي حــذرت الرابطــة أن الحي ــر / تشــرين الثان 2 نوفمب
يحتاجــون إلــى رعايــة طبيــة عاجلــة، وحملــت ســلطات الحوثييــن املســؤولية الكاملــة عــن 

ســالمة املحتجزيــن وصحتهــم.]1]]

https://  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   18 الجديــد،  العربــي  اليمنيــة،  الحديــدة  يف  شــهرين  مــن  أقــل  خــال  الضنــك  بحمــى  شــخصاً   33 ]88] وفــاة 
www.alaraby.co.uk/society/2019/11/18/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-33-%D8%B4%D8%AE%D8%B[%D8%A7-
%D8%A8%D8%AD%D9%8[%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8

%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8[%D9%86%D9%8A%D8%A9

https://twitter.com/abducteesmother/ مـسـاًء،   08:12  ،2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   29 تويــر،  يف  تغريــده  املختطفــن،  أمهــات  ]89] رابطــة 
status/119723129326[776640

]90] أمة السام الحاج، رئيسة رابطة أمهات املختطفن، مقابلة مع مركز صنعاء، ]2 نوفمر / تشرين الثاين 2019.

]91] "تقريــر عاجــل لرابطــة أمهــات املختطفــن يحــث عــىل إنقــاذ امـلـرىض املختطفــن يف ســجن األمــن املركــزي يف صنـعـاء"، رابطــة أمهــات املختطفــن، 02 نوفمــر / 
http://www.ama-ye.org/?no=1118&ln=En  ،2019 الثــاين  تشــرين 
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تطورات إنسانية وحقوقية أخرى

ــى  • ــع إل ــة الضال ــرة يف محافظ ــارك األخي ــي: أدت املع ــرين	الثان ــر/	تش 11	نوفمب
نــزوح حوالــي 1300 مواطــن، كثيــر منهــم مــن فئــة املهمشــين، ممــا أجبــر البعــض 
ىلع البحــث عــن ملجــأ يف املناطــق امللغومــة وفقــا للمديرية العامة للمســاعدات 

اإلنســانية والحمايــة املدنيــة التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة.]2]]

25	نوفمبــر/	تشــرين	الثانــي: أطلقــت جماعــة الحوثييــن املســلحة ســراح اثنيــن  •
ــم  ــج األم ــق لبرام ــراء تدقي ــاء إج ــاء أثن ــزوا يف صنع ــن احتج ــن الذي ــن األردنيي م
املتحــدة اإلنســانية حســبما ذكــرت وســائل اإلعــالم الحكوميــة األردنيــة.]3]] وقــال 
متحــدث باســم وزارة الخارجيــة األردنيــة أن ثامــر قطيشــات وحمــدي ملحــم احتجــزا 
ملــدة ]1 يوًمــا، مضيفــا؛ أن مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة ووزارة الخارجية 
األردنيــة عمــال ىلع إطــالق ســراحهما. وقــال األميــن العــام للمجلــس األىلع إلدارة 
وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الدولــي عبــد املحســن الطــاووس يف بيــان 
ــات  ــراء “عملي ــمال إلج ــى الش ــدن إل ــن ع ــا م ــم تهريبهم ــن ت ــي أن األردنيي صحف
ــام  ــن للقي ــوال لليمنيي ــع أم ــدة بدف ــم املتح ــات األم ــا منظم ــتخباراتية” متهم اس

ــات اســتخباراتية.]4]] بعملي

25	نوفمبــر/	تشــرين	الثانــي: ُقتــل عشــرة مهاجريــن أفارقــة وُجــرح مــا ال يقــل  •
عــن 30 شــخًصا يف قصــف ســوق محلــي يف الرقــو بالقــرب مــن الحــدود الســعودية 

يف محافظــة صعــدة وفًقــا ملنظمــة العمــل ضــد العنــف املســلح.]5]]

]92] اليمــن –ـنـزاع ونــزوح واســتهداف مستشــفى )املديريــة العامــة للجماعــة األوروبيــة للشــؤون اإلنســانية، املنظمــة الدوليــة للهـجـرة، منظمــة أطـبـاء بــا حــدود، 
وســائل اإلعــام )النـشـرة اليوميــة للمديريــة العامــة لاتحــاد األوروبــي بتاريــخ 11 نوفمــر / تشــرين الثــاين 2019(،" شــبكة اإلغاثــة، 11 نوفمــر/ تشــرين الثــاين 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-conflict-displacement-hospital-targeted-dg-echo-iom-msf-media-  ،2019

echo-daily-flash-11

]93] إطاق سراح األردنين اللذين احتجزهما الحوثيون يف اليمن"، البراء، 24 نوفمر / تشرين الثاين 2019

وتنســيق  إلدارة  األعــىل  املجلــس  الدوليــة،  املنظمــات  وفســاد  عقــم  عــن  يكشــف  الطــاووس  اإلنســانية.  املســاعدات  أمــوال  تذهــب  ]94] أيــن 
https://www.scmcha.org/ar/namcha982.  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   2[ الــدويل،  والتعــاون  اإلنســانية  الشــؤون 

ht m l ? fb c l i d = I w A R 3 I 7 n U s _ 9 l J 0 U xq 7 mv R I P c l N g Y Tc 8 k a Q D b C P K I k j p h U G z b 6 0 D u N Wy C f o q I

https://aoav.org.uk/2019/10-migrants-  ،2019 الثــاين  10 مهاجريــن يف قصــف عــىل الحــدود اليمنيــة "، AOAV، 25 نوفمــر / تشــرين  ]]9] "مقتــل 
/killed-in-shelling-on-yemeni-border-market
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التطورات الدولية

يف	األمم	املتحدة

FSO SAFER	الناقلة	قضية	يف	تقدم	إحراز	عدم	يناقشون	األمن	مجلس	أعضاء

عبــرت عــدة دول أعضــاء يف مجلــس األمــن الدولــي ومســؤولون يف األمــم املتحــدة عــن 
ــا بإجــراء  مخاوفهــم بشــأن عــدم رغبــة ســلطات الحوثييــن يف منــح األمــم املتحــدة إذن
تقييــم مســتقل ملحطــة FSO SAFER قبالــة ســاحل مينــاء رأس عيســى يف البحــر األحمــر، 
وذلــك خــالل جلســات إحاطــة إعالميــة يف 22 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، وفًقــا ملســؤولي 
ــة مــن اإلهمــال بعــد بــدء التدخــل  األمــم املتحــدة وصافــر.]6]] وعانــت هــذه املحطــة حال
ــن  ــل م ــون برمي ــن ملي ــر م ــا أكث ــام 2015، وىلع متنه ــن ع ــي يف اليم ــكري اإلقليم العس
ــات  ــم يف الخزان ــي تتراك ــرة الت ــازات املتفج ــأن الغ ــدة بش ــاوف متزاي ــاك مخ ــط. هن النف
 FSO SAFER ــرض إجــراء تقييــم ملحطــة ــة.]]]] كان مــن املفت ــة بيئي واحتمــال وقــوع كارث
يف شــهر أغســطس/ ّاب لكــن األمــر ظــل معلًقــا إلــى أجــل غيــر مســمى. وكمــا ذكــر مركــز 
صنعــاء يف أكتوبــر/ تشــرين االول ومايــو / أيــار مــن هــذا العــام، فــإن عــدم إحــراز تقــدم يف 
هــذا الشــأن قــد يكــون لــه عالقــة أكبــر بـــعدم الحصــول ىلع موافقــة الحوثييــن والحكومة 

ىلع مــا يجــب فعلــه بمليــون برميــل مــن النفــط ىلع متــن املحطــة.]]]]

يف	الواليات	املتحدة	األمريكية

الرياض	وأبو	ظبي	تؤجالن	تحقيقات	الواليات	املتحدة	يف	نقل	األسلحة	الى	
الجهات	الفاعلة	غير	الحكومية

قالــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة أن الــردود غيــر الكافيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة قــد أخــرت التحقيقــات يف مزاعــم بــأن املعــدات العســكرية 
ــدي  ــى أي ــت إل ــد وصل ــف ق ــن دول التحال ــا م ــى حلفائه ــت إل ــي بيع ــع الت ــة الصن األمريكي
فصائــل غيــر حكوميــة تقاتــل يف اليمــن بمــا يف ذلــك تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب 

وجماعــة الحوثييــن املســلحة والجماعــات االنفصاليــة الجنوبيــة املســلحة.

]96] مقابات مع مسؤويل األمم املتحدة وصافر يف 24 و]2 نوفمر / تشرين الثاين 2019.

]97] "قيامــة بيئيــة تلــوح يف أفــق البحــر األحمــر " كمــا ُنشــرت تقريــر اليمــن، مايــو / أيــار 2019"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 6 يونيــو/ حزيــران 2019، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7[29#section_3_1

 ،2019 تشــرين االول  أكتوبــر/   14 للدراســات االـسـراتيجية،  مركــز صنـعـاء  لكارثــة صافــر"،  الهاويــة  للدراســات االـسـراتيجية، "سياســات  ]98] مركــز صنـعـاء 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/83[6. "قيامــة بيئيــة تـلـوح يف أفــق البحــر األحمــر " كمــا ُنـشـرت تقريــر 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-  ،2019 اليمن، مايو / أيار 2019"، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 6 يونيو/ حزيران

yemen-review-ar/7[29#section_3_1
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جــاءت هــذه التعليقــات يف رســالة مــن وزارة الخارجيــة إلــى الســناتور إليزابيــث وارن 
)الحــزب الديموقراطــي( التــي دفعــت وزارتــي الخارجيــة والدفــاع يف أكتوبــر/ تشــرين األول 
ــر /  ــرت يف فبراي ــي نش ــي إن إن الت ــات س ــج تحقيق ــأن نتائ ــات بش ــول ىلع إجاب للحص
ــن  ــة” م ــر الكافي ــردود غي ــة أن “ال ــت وزارة الخارجي ــرين األول.]]]] وقال ــر/ تش ــباط وأكتوب ش
الريــاض وأبــو ظبــي قــد أطالــت التحقيــق يف انتهــاكات محتملــة التفاقيــات املســتخدم 
ــبتمبر /  ــارات يف س ــى اإلم ــا إل ــال فرًق ــون أرس ــا والبنتاغ ــرت أنه ــك ذك ــع ذل ــي، وم النهائ
أيلــول للتحقيــق يف النتائــج، وأنهــا تخطــط للقيــام بنفــس الشــيء مــع اململكــة العربيــة 
ــارات  ــذه الزي ــن ه ــاء م ــرد االنته ــيختتم بمج ــق س ــالة أن التحقي ــت الرس ــعودية. وقال الس

ــة. ــات املعني ــع الحكوم ــاورات م واملش

ــذي تقــوده الســعودية  ــف ال ردًا ىلع خطــاب وزارة الخارجيــة قــال املتحــدث باســم التحال
ــن  ــت كل م ــة[”.]100] ونف ــة ]متاح ــات املطلوب ــع املعلوم ــي أن “جمي ــي املالك ــد ترك العقي
ــات  ــروط مبيع ــا لش ــدة انتهاكه ــة املتح ــارات العربي ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي اململك

ــة. ــلحة األمريكي األس

سفير	الواليات	املتحدة	االمريكية	يف	اليمن	يزور	البالد	ألول	مرة	منذ	السيطرة	
ىلع	عدن

زار الســفير األمريكــي يف اليمــن كريســتوفر هنــزل اليمــن ألول مــرة منــذ ســيطرة املجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي ىلع عــدن يف أغســطس / ّاب. والتقــى هنــزل مــع محافــظ حضرموت 
اللــواء فــرج البحســني يف املــكال يف ]1 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، ولــم يتــم اإلدالء 
بتصريحــات رســمية بشــأن طبيعــة االجتمــاع، لكــن موقــع املصــدر أوناليــن أفــاد بــأن الزيــارة 
ــي  ــاب الت ــة اإلره ــة مكافح ــز حمل ــكال مرك ــة امل ــت مدين ــن”.]101] كان ــة باألم ــت مرتبط “كان
تدعمهــا اإلمــارات يف اليمــن منــذ طــرد تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب مــن املدينــة 
الســاحلية يف أبريــل / نيســان 2016 وهــي الحملــة التــي قدمــت الواليــات املتحــدة الدعــم 

لــه.]102]

ــك  ــد املل ــن عب ــوزراء معي ــس ال ــن ورئي ــي محس ــس عل ــب الرئي ــا بنائ ــزل أيًض ــى هن التق
ورئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي بعــد فتــرة وجيــزة مــن ترحيــب 

https://www.warren.senate.gov/imo/  ،2019 الثــاين  18 نوفمــر/ تشــرين  اليمــن"،  ]99] "بيــان رد وزارة الخارجيــة عــىل إعــادة تحويــل األســلحة إىل 
وارن  media/doc/State%20Dept%20Response%20re%20Weapons%20Retransfers%20Yemen%2011.19.2019%20bw.pdf."يدعــو 
وزاريت الدـفـاع والخارجيــة للــرد عــىل التقاريــر التــي تفيــد بــأن األســلحة العســكرية األمريكيــة قــد ُنقلــت إىل اإلرهابيــن املشــتبه بهــم وامليليشــيات االنفصاليــة يف 
https://www.warren.senate.gov/oversight/letters/warren-calls-on-dod-and-state-to-  ،2019 / تشــرين االول  23 أكتوبــر  اليمــن"، 
respond-to-reports-that-american-military-weapons-have-been-transferred-to-suspected-terrorists-and-separatist-m-
https:// ،2019 كيــف وصلــت األســلحة األمريكيــة إىل الحوثيــن والقاعــدة باليمــن؟، يس إن إن، 4 فرايــر/ شــباط ..CNNتحقيــق لـــ .ilitias-in-yemen
www.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/yemen-lost-us-arms/، انتهــت األســلحة األمريكيــة يف األيــدي الخطــأ يف اليمــن واآلن يتــم 

اســتخدامها ضــد الحكومــة املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، "يس إن إن، 20 أكتوبــر / تشــرين االول 2019.

]100] الواليــات املتحــدة ترســل محققــن إىل اإلمــارات والســعودية للتحقيــق يف النتائــج التــي حصلــت عليهــا يس إن إن بشــأن انتـهـاكات متعلقــة باألســلحة"، 
https://edition.cnn.com/2019/11/26/middleeast/us-yemen- ،2019 فلورنســا ديفــي أتــي ونمــا الباكــر، يس إن إن، 26 نوفمــر/ تشــرين الثــاين

investigators-sent-uae-saudi-arabia-intl/index.html

https://almasdaronline. ،2019 101] "حضرموت.. السفر األمرييك يصل إىل املكا مع وفد عسكري وأمني." املصدر اوناين، 18 نوفمر / تشرين الثاين[
com/articles/174237

]102] "املحاســبة الكاملــة الازمــة لشــراكة الواليــات املتحــدة واإلمــارات ملكافحــة اإلرهــاب يف اليمــن"، لــوك كارتيــج، جســت ســيكيوريتي، 7 ديســمر/ كانــون االول، 
/https://www.justsecurity.org/61761/full-accounting-needed-us-uae-counterterrorism-partnership-yemen
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ــو /  ــزل اليمــن يف يوني ــاض.]103] كانــت آخــر مــرة زار فيهــا هن ــع اتفــاق الري الســفارة بتوقي
ــالد كســفير. ــى الب ــه إل ــة ل ــا زار عــدن يف أول رحل ــران، عندم حزي

التحالف	البحري	بقيادة	الواليات	املتحدة	األمريكية	يفتتح	مركز	قيادة	البحرين

يف ] نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، افتتــح يف البحريــن مركــز قيــادة التحالــف البحــري بقيــادة 
ــري يف  ــحن البح ــه الش ــي تواج ــدات الت ــة التهدي ــة ملواجه ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
الخليــج، وقــد تــم اقتــراح إنشــاء تحالــف دولــي ألمــن وحمايــة حريــة املالحــة البحريــة يف 
أعقــاب الهجمــات التخريبيــة ىلع املمــرات املائيــة يف املنطقــة يف وقــت مبكــر من عام 
]201، وقــد التحقــت البحريــن واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة 
واململكــة املتحــدة واســتراليا وألبانيــا باملشــروع، وقالــت القيــادة املركزيــة األمريكيــة أن 
مركــز القيــادة ســيكون مركــًزا للتنســيق وجمــع املعلومــات بيــن أعضــاء التحالــف لإلبــالغ 

عــن العمليــات البحريــة.

يف	أوروبا

الحكومة	الفرنسية	وتوتال	تتورطان	بانتهاك	حقوق	اإلنسان	يف	سجن	سري	
بمحطة	بلحاف	للغاز	الطبيعي	املسال

مشــاركة فرنســا الحكوميــة والتجاريــة يف محطــة لتصديــر الغــاز الطبيعــي املســال، التــي 
تبلــغ قيمتهــا مليــارات الــدوالرات، وتقــع بالقــرب مــن بلحــاف بمحافظــة شــبوة، تعرضــت 
ــزاع  ــاك خــالل الن ــة املتحــدة واملوجــودة هن ــارات العربي ــي تدعمهــا اإلم امليليشــيات الت
ــرين  ــر/ تش ــي. يف ] نوفمب ــرين الثان ــر/ تش ــدًدا يف نوفمب ــق مج ــى التدقي ــتمر إل املس
و   Observatoire des Armements الحكوميــة  قامــت املنظمــات غيــر  الثانــي، حيــث 
SumOfUs و Les Amis de la Terre بنشــر تقريــر خــاص،]104] وقامــت صحيفــة لومونــد بنشــر 
ــة ذات صلــة يف نفــس اليــوم تفصــل فيهــا روايــات انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف  مقال
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــر م ــؤ يف األم ــال التواط ــاف،]105] واحتم ــة بلح ــاز بمنطق ــق االحتج مراف
الفرنســية وشــركة توتــال الفرنســية ذات النصيــب األكبــر يف املشــروع االســتثماري األضخــم 

ــن. يف اليم

ــا لتقريــر املنظمــات غيــر الحكوميــة، بــدأ مشــروع بلحــاف وهــو اســتثمار بقيمــة 4.8  وفًق
مليــار دوالر أمريكــي اإلنتــاج عــام ]200 يف إطــار الشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي املســال، 

https://twitter.com/USEmbassyYemen/  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   12 اليمــن،  يف  االمريكيــة  الســفارة  تويــر،  ]103] تغريــده 
https://twitter.com/  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   14 اليمــن،  يف  االمريكيــة  الســفارة  تويــر،  تغريــده   .status/1194313927[94627074
https://  ،2019 21 نوفمــر/ تشــرين الثــاين  USEmbassyYemen/status/1194880631903096832. تغريــده تويــر، الســفارة االمريكيــة يف اليمــن، 
الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   7 اليمــن،  يف  االمريكيــة  الســفارة  تويــر،  تغريــده   .twitter.com/USEmbassyYemen/status/1197[71321116233728

https://twitter.com/USEmbassyYemen/status/1192329149[04876[4[،2019

https://amisdelaterre. ،2019 نوفمــر/ تشــرين الثــاين Les Amis de la Terre، 7 104] "عمليــة شــبوة: فرنســا وتوتــال يف الحــرب يف اليمــن؟"، منظمــة[
org/IMG/pdf/rapport_yemen_total_final.pdf

https://www.  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   7 لومونــد،  إـمـرت،  لويــس  اليمــن"،  يف  كســجن  ُيســتخدم  توتــال  ـشـركة  ]]10] "موقــع 
lemonde.fr/international/article/2019/11/07/un-site-de-total-utilise-comme-prison-au-yemen_60183[0_3210.

html?fbclid=IwAR3wLKEwKwVaHKtD6TkBqSrBJa1Q5Xmfy9pPp2b7JS4ibINzWAGWqLsOluM
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ــال هــي أكبــر مســاهم فيــه )بنســبة 39.6%(.]106] ضمنــت الحكومــة الفرنســية  وكانــت توت
ــوك  ــن البن ــد م ــمل العدي ــل يش ــورو، بتموي ــون ي ــا 216 ملي ــغ قيمته ــروع تبل ــا للمش قروًض
الفرنســية مــن بيــن مموليــن آخريــن. يعتبــر هــذا املرفــق مجمعــا مليئــا بمظاهــر العســكرة 
وبــه العديــد مــن مراكــز وأنظمــة املراقبــة، حيــث وصفــه تقريــر املنظمــات غيــر الحكوميــة 
“بحلقــة مغلقــة” مــن الطــرق املؤديــة إلــى املوقــع، حيــث يســهل عمــل نقــاط املراقبــة 

والدوريــات وعزلــه عــن املنطقــة املحيطــة.

مــع بدايــة التدخــل العســكري اإلقليمــي يف اليمــن عــام 2015، قامــت شــركة توتــال بإجــالء 
موظفيهــا الدولييــن مــن البــالد، فيمــا بقــي املوظفــون املحليــون لتنفيــذ أعمــال األمــن 
والصيانــة، وأخبــرت املصــادر مؤلفــي التقريــر أن قــوات النخبــة الشــبوانية املدعومــة مــن 
ــع  ــات مكافحــة اإلرهــاب، موجــودة يف املوق ــرة يف عملي ــي نشــرتها األخي ــارات، والت اإلم
منــذ عــام 2016، ويقــدم كل مــن التقريــر ومقالــة لومونــد شــهادات للضحايــا تؤكــد التقاريــر 

الســابقة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان داخــل مركــز االعتقــال الســري يف بلحــاف.]]10]

ــة  ــة وحرك ــات اإلماراتي ــول املروحي ــع ووص ــاملة يف املجم ــة الش ــة املراقب ــًرا ألنظم نظ
املركبــات املنتظمــة إلــى املوقــع، يشــير تقريــر املنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى أن 
توتــال يجــب أن تكــون ىلع درايــة بمرفــق االحتجــاز يف منشــأة بلحــاف، كمــا أن تصنيــف 
شــركة توتــال بموجــب القانــون الفرنســي باعتبارهــا “شــركة ذات أهميــة كبيــرة” يفــرض 
عليهــا مشــاركة التطــورات املتعلقــة باألمــن مباشــرة مــع الحكومــة الفرنســية، وبالتالــي 
يزعــم تقريــر املنظمــات غيــر الحكوميــة أن الحكومــة الفرنســية مــن خــالل شــركة توتــال 
ــة  ــتيات لدول ــم لوجس ــن عل ــت ع ــد قدم ــال، ق ــي املس ــاز الطبيع ــة للغ ــركة اليمني والش
ــه  ــت في ــذي وقع ــاف وال ــع بلح ــاز يف موق ــز االحتج ــدة إلدارة مرك ــة املتح ــارات العربي اإلم

ــان. ــوق اإلنس ــاكات حق انته

بعــد نشــر التقريــر أصــدرت شــركة توتــال بياًنــا تقــول فيــه أنهــا أحــد صغــار املســاهمين، 
وأنهــا “ال تتدخــل مباشــرًة يف موقــع بلحــاف الــذي تديــره الشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي 
ــة  ــة اليمني ــت الحكوم ــان ]201 قام ــل/ نيس ــه يف أبري ــركة أن ــرت الش ــال”.]]10] وذك املس
ــذي تقــوده  “بطلــب” جــزء مــن منشــآت بلحــاف الســتخدامها مــن قبــل قــوات التحالــف ال
الســعودية واإلمــارات، وأن “توتــال ليــس لديهــا أي معلومــات محــددة حول كيفية اســتخدام 

التحالــف للمناطــق التــي حصــل عليهــا”.

وقــال مســؤول يف الشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي املســال ملركــز صنعــاء، أن الصــادرات 
مــن بلحــاف لــن تســتأنف إال بعــد ســتة أشــهر مــن االســتقرار ىلع طــول خــط أنابيــب الغــاز 
الطبيعــي املســال الرابــط بيــن محافظــة مــأرب وبيــن منشــأة بلحــاف، عبــر مناطــق مــن 

محافظــة شــبوة.

https://www.total.com/en/media/news/press- ،2019 106] "تحديث الشركة اليمنية للغاز الطبيعي املسال"، توتال، 07 نوفمر/ تشرين الثاين[
releases/yemen-lng-update

https://www.  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   7 لومونــد،  إـمـرت،  لويــس  اليمــن"،  يف  كســجن  ُيســتخدم  توتــال  ـشـركة  ]107] "موقــع 
lemonde.fr/international/article/2019/11/07/un-site-de-total-utilise-comme-prison-au-yemen_60183[0_3210.

html?fbclid=IwAR3wLKEwKwVaHKtD6TkBqSrBJa1Q5Xmfy9pPp2b7JS4ibINzWAGWqLsOluM

https://www.total.com/en/media/news/  ،2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/   07 توتــال،  املســال"،  الطبيعــي  للغــاز  اليمنيــة  الـشـركة  ]108] "تحديــث 
press-releases/yemen-lng-update



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب األبجــدي(: حمزة الحمــادي، ريان بيلي، 
ســال الســقاف، سبنســر أوســبرغ، ســوزان ســيفريد، علي عبدالله، عائشة 

الــوراق، غيــداء الرشــيدي، فارع المســلمي، فيكتوريا ســاور، ماجــد المذحجي، 
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