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افتتاحية مركز صنعاء

التوقيع	ىلع	السيادة

ىلع األرجــح، ســيدون التاريــخ اتفــاق الريــاض كلحظــة غيــرت قواعــد لعبــة الصــراع الدائــر 
يف اليمــن. مــا ليــس مؤكــدَا بعــد هــو كيــف ســتتغير بالضبــط هــذه القواعــد، فاالتفــاق 
الــذي وقــع يف 5 نوفمبــر بالعاصمــة الســعودية قــد يعنــي أنــه للمــرة األولــى منــذ بــدء 
الحــرب يمكــن أن تتوحــد القــوات املختلفــة التــي تشــكل التحالــف املناهــض للحوثييــن 
تحــت قيــادة وســيطرة واحــدة، وأنــه ســيكون هنــاك دولــة واحــدة أقــل داخــل الدولــة يف 

اليمــن. 

الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي الداعــي لالنفصــال 
كانــا ىلع خــالف منــذ تأســس األخيــر يف مايــو 2017، ويف اآلونــة األخيــرة تصاعــدت حــدة 
التوتــرات بيــن الداعميــن الرئيســيين لهــذه األطــراف اليمنيــة، أي الســعودية التــي تدعــم 
ــس.  ــة للمجل ــوات التابع ــم الق ــي تدع ــدة الت ــة املتح ــارات العربي ــة واإلم ــوات الحكومي الق
يســعى اتفــاق الريــاض إلــى إنهــاء هــذه الخالفــات: فهــو يضــع خطوات عســكرية وسياســية 
للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي لكــي يتــم دمجــه يف الحكومــة اليمنيــة. تــم توقيــع االتفــاق 
بيــن حكومــة اليمــن واملجلــس االنتقالــي، ولكــن بنــود االتفــاق أيضــا تمهــد الطريــق لــكل 
القــوات العســكرية واألمنيــة األخــرى يف جنــوب اليمــن لتنضــوي تحــت قيــادة الســعودية، 
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ــيطرتها  ــن س ــدة ع ــة املتح ــارات العربي ــي اإلم ــى تخل ــاق إل ــذا االتف ــيؤدي ه ــي، س وبالتال
ىلع العديــد مــن امليليشــيات التــي جندتهــا ودربتهــا وســلحتها ومولتهــا منــذ دخولهــا 
ــكل  ــذي ش ــعودية وال ــوده الس ــذي تق ــف ال ــي يف التحال ــريك رئيس ــرب يف 2015 كش الح

تدخــال عســكريا إقليميــا يف اليمــن.

إن إعــادة تشــكيل الحكومــة اليمنيــة وإخضاعهــا الواضــح لإلشــراف الســعودي املباشــر، قــد 
يعنــي أن قــرارات الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي لــن تملــى بعــد اآلن عــن طريــق أبنائــه 
ــاض. لقــد وافــق  ــك بفضــل اتفــاق الري أو حليفــه السياســي، حــزب اإلصــالح اليمنــي، وذل
هــادي واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي ىلع خضــوع جميــع اإلجــراءات الحكوميــة األساســية 
للســعودية، ويف انعطافــة مفاجئــة، وافــق املجلــس االنتقالــي الجنوبــي أن ينضــوي تحــت 
ــي  ــام ممثل ــاب أم ــح الب ــوة تفت ــذه الخط ــدة. ه ــة موح ــة يمني ــة دول ــد صراح ــب يؤي ترتي
املجلــس لحضــور أي محادثــات ســالم تقودهــا األمــم املتحــدة يف املســتقبل إلنهــاء الحرب 
األوســع نطاًقــا، وهكــذا كســب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي مكانتــه يف الحكومــة واعترف 
بــه دوليــا بعــد شــنه انقالبــا ىلع الحكومــة اليمنيــة بعــدن يف أغســطس املاضــي، وهــذا 

مثــال آخــر لتطبيــع العنــف كوســيلة لتحقيــق غايــات سياســية.

مــن وجهــة نظــر فــض نزاعــات بحتــة، فــإن وجــود ممثليــن عــن أكبــر عــدد مــن املتحاربيــن 
ــوث  ــا كان املبع ــى عندم ــي، حت ــارًا. يف املاض ــرًا س ــد خب ــة يع ــيين ىلع الطاول الرئيس
ــة،  ــراف املتحارب ــن األط ــاق بي ــى اتف ــل إل ــث يتوص ــن غريفي ــدة مارت ــم املتح ــاص لألم الخ
كانــت املجموعــات الجنوبيــة الكبيــرة التــي لــم تكــن ممثلــة يف املحادثــات ال تشــعر أنهــا 

ملزمــة باالتفــاق ممــا قــوض فعاليــة االتفــاق ىلع األرض.

اآلن وبعــد أن توحــد الجانــب املناهــض للحوثييــن، ىلع مــا يبدو، تحــت الرعاية الســعودية، 
وســواًء كان هــذا لألفضــل أو لألســوأ، فــإن الريــاض أصبحــت اآلن مســؤولة عمــا يحــدث وعمــا 
ــدو أن  ــاق، يب ــه يف االتف ــوص علي ــر منص ــذا غي ــع أن ه ــن. وم ــوب اليم ــدث يف جن ال يح
الهرميــة الجديــدة التــي يتصورهــا االتفــاق ســتكون برئاســة نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي 
ــد  ــقيقه محم ــن ش ــي م ــف اليمن ــؤولية املل ــت مس ــى بصم ــذي تول ــلمان، ال ــن س ــد ب خال
بــن ســلمان، ولــي العهــد ووزيــر الدفــاع مؤخــرًا. كان هــذا ملحوًظــا يف االجتماعــات التــي 
ــد بــن ســلمان خــالل األشــهر التــي ســبقت توقيــع اتفــاق الريــاض مــع ولــي  عقدهــا خال
عهــد اإلمــارات العربيــة املتحــدة، والرئيــس اليمنــي وقيــادة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، 

واملبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إلــى اليمــن وآخريــن.

ــبتمبر، كان  ــعودية يف س ــو الس ــآت أرامك ــات ىلع منش ــاب الهجم ــع، ويف أعق يف الواق
خالــد بــن ســلمان هــو مــن اتخــذ موقعــا بــارزا للريــاض يف محادثــات القنــوات الخلفيــة مــع 
جماعــة الحوثييــن املســلحة بهــدف التوصــل لتهدئــة عســكرية. ال شــك أن األميــر البالــغ 
مــن العمــر 31 عامــا ســيدفع باتجــاه إنجــاح االتفاقيــة إلثبــات أنــه جديــر بالحكــم يف نظــر 
ــي  ــا وبالتال ــكا قريب ــذي ســيصبح مل ــك ســلمان، واألخــص يف نظــر شــقيقه محمــد ال املل
ســيبحث عــن ولــي عهــد جديــد. إن مصالــح خالــد بــن ســلمان الشــخصية املرتبطــة بنجــاح 
االتفاقيــة ومحادثــات القنــوات الخلفيــة بينــه وبيــن الحوثييــن التــي بــدأت يف ســبتمبر، 
كمــا ذكــر مركــز صنعــاء حينهــا، قــد تعــزز املصفوفــة الالزمــة لعمليــة ســالم أوســع يف 
ــي  ــا الت ــد يســمح للســعودية باســتعادة مكانته ــع األطــراف، وهــذا ق اليمــن تشــمل جمي
حظيــت بهــا عــام 2011 يف أعقــاب االنتفاضــة اليمنيــة، ومــا خســرته عــام 2015 مــع بــدء 
تدخلهــا العســكري يف اليمــن، مــن القــدرة ىلع أن تكــون مظلــة للجميــع لرعايــة اتفــاق 

ســالم يف البلــد.
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ــث ال  ــي حي ــاف جماع ــل زف ــى حف ــول إل ــو أن يتح ــاض ه ــاق الري ــيناريو التف ــوأ س إن أس
ــة  ــى. إن ضخام ــاج الفوض ــادة إنت ــل إلع ــذا عام ــن، وه ــيتزوج م ــن س ــا م ــد تمام ــد متأك أح
اإلصالحــات العســكرية والسياســية الشــاملة التــي يدعــو إليهــا االتفــاق، والغمــوض حــول 
التفاصيــل املتعلقــة بكيفيــة إجــراء هــذه اإلصالحــات واإلطــار الزمنــي مفــرط التفــاؤل الــذي 
ينبغــي تنفيــذ هــذه اإلصالحــات خاللــه، يدعــو للتســاؤل عمــا إذا كان أي شــيء ممكًنــا غيــر 
ــد دخــال  ــي ق ــي الجنوب ــس االنتقال ــة واملجل ــة اليمني ــت الحكوم ــو كان ــى ل الفوضــى. حت
يف االتفــاق بــروح التعــاون وحســن النيــة - وهــذا مــا ال يتمتعــان بــه حاليــا بــكل تأكيــد 
- فــإن تنفيــذ االتفــاق ســيكون محفوفــا بالتحديــات، خاصــًة مــع العمليــة التــي تقودهــا 
ــعودية  ــى أن الس ــب أن ننس ــطء. ال يج ــرور والب ــا الغ ــروف عنه ــعودية مع ــة س بيروقراطي
بــدأت مغامرتهــا العســكرية يف اليمــن زاعمــًة أن الحــرب ســتنتهي يف غضــون أســابيع؛ 
ــات  ــذه الكلم ــت ه ــن قيل ــرة حي ــاب البصي ــح غي ــا، أصب ــنوات تقريب ــس س ــد خم واآلن، وبع

واضحــا بشــكل مؤلــم.

ــاق  ــل اتف ــاق مث ــي التف ــن أن تفض ــي كان يمك ــة الت ــرص الضائع ــن الف ــد م ــرت العدي توف
الريــاض لتوحيــد مكونــات الطــرف املناهــض للحوثييــن: مثــاًل يف يوليــو 2015 عندمــا حــرر 
التحالــف والقــوات املحليــة عــدن مــن ســيطرة الحوثييــن؛ أو عندمــا أقــال هــادي عيــدروس 
الزبيــدي، محافــظ عــدن، يف أبريــل 2017 وقبــل قيــام الزبيــدي بتأســيس املجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي، أو عندمــا هزمــت القــوات التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
الحكومــة اليمنيــة ألول مــرة بعــدن يف ينايــر 2018، أو عندمــا تدخلــت الريــاض وأبوظبــي 
لحــل التوتــرات بيــن الطرفيــن. بالتالــي، ويف أحســن األحــوال، ينبغــي التعامــل مــع اتفــاق 

ــي بتفــاؤل حــذر. ــاض الحال الري

ــن  ــزء م ــن كج ــا، ولك ــة بذاته ــه كغاي ــعودية مقاربت ــن للس ــاق، ال يمك ــح االتف ــي ينج لك
ــتقرار يف  ــق االس ــزاع وتحقي ــاء الن ــة، وإنه ــة اليمني ــكيل الحكوم ــادة تش ــر إلع ــد أكب جه
ــة أكبــر يف التعامــل مــع االتفــاق:  جارتهــا الجنوبيــة. هنــاك ثــالث خطــوات إلظهــار جدي
1( توفيــر أمــوال ومــوارد كافيــة للمســاعدة يف إصــالح شــؤون الحكومــة اليمنيــة املاليــة 
ــا  ــداًل مــن مجــرد صــرف األمــوال ىلع املشــكالت فقــط عندم ــة، ب وممارســاتها االقتصادي
تصــل حــد الهاويــة؛ 2( إعــادة فتــح مطــار صنعــاء لتســيير رحــالت تجاريــة، بــدءًا برحــالت 
اإلجــالء الطبــي ملــن يعانــون مــن حــاالت طارئــة ؛ 3( التوقــف عــن ترحيــل مئــات اآلالف مــن 
العمــال اليمنييــن كجــزء مــن أهــداف رؤيــة الســعودية 2030 - الراميــة إلــى "ســعودة" القــوى 
ــي  ــة، والت ــة يف الســنوات القادم ــالت املالي ــة - إذ أن فقــدان اليمــن لهــذه التحوي العامل
تعــد حاليــا أكبــر مصــدر للعملــة األجنبيــة يف البــالد، ســوف يســبب معانــاة ال مثيــل لهــا 
وســيعيد، مــن دون أدنــى شــك، إشــعال الصــراع وعــدم االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي.

مهمــا كانــت نتيجــة اتفــاق الريــاض، ســيتذكر التاريــخ أن قــادة الحكومــة اليمنيــة واملجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي، ىلع حــد ســواء، ابتســموا للكاميــرات واحتفلــوا باتفــاق الريــاض 
باعتبــاره انتصــارا. هــؤالء الرجــال الذيــن يشــجبون الحوثييــن باعتبارهــم وكالء إليــران، 
كانــوا يبتســمون أمــام الكاميــرات وهــم يحتفلــون بالتوقيــع ىلع تســليم ســيادة بالدهــم 

ــة. ــوة أجنبي ــلطتهم لق ــرعيتهم وس وش
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التطورات في اليمن 

الرياض	تستجمع	قواها

وّقعــت الحكومــة اليمنيــة املدعومــة دوليــا واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي اتفاقــا يف 5 
نوفمبــر /تشــرين الثانــي بالعاصمــة الســعودية الريــاض يهــدف إلــى إنهــاء صراعهمــا األخيــر 
ىلع الســلطة يف جنــوب اليمــن.]1] وبحســب االتفــاق، الذي أطلق عليه اســم اتفــاق الرياض، 
ــية  ــاءات السياس ــة الكف ــد يف حكوم ــي ىلع مقاع ــي الجنوب ــس االنتقال ــيحصل املجل س
التــي ستشــكل، باإلضافــة إلــى مقعــد ىلع طاولــة املفاوضــات خــالل أي محادثــات ســالم 
يف املســتقبل. باملقابــل، ســتوضع القــوات العســكرية املتحالفــة مــع املجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي تحــت قيــادة وزارة الدفــاع يف الحكومــة املؤقتــة بينمــا توضــع قواتهــا األمنيــة 
تحــت قيــادة وزارة الداخليــة. االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه خــالل أســابيع مــن املحادثــات 
يف جــدة والــذي ُوقــع يف الريــاض، يدعــو إلــى إعــادة الحكومــة اليمنيــة إلــى عاصمتهــا 

املؤقتــة يف عــدن وإلــى إعــادة تفعيــل جميــع املؤسســات الحكوميــة اليمنيــة.

ــى  ــا إل ــد دعت ــدة، ق ــة املتح ــارات العربي ــف، اإلم ــريكتها يف التحال ــعودية وش ــت الس وكان
ــس  ــام املجل ــن قي ــزة م ــرة وجي ــد فت ــطس / آب بع ــة يف أغس ــات مصالح ــراء محادث إج
االنتقالــي الجنوبــي بانقــالب ىلع الحكومــة يف عــدن، وهزيمتهــا هنــاك. مــن بيــن أبــرز 
الالعبيــن الذيــن حضــروا حفــل التوقيــع ىلع االتفــاق: ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن 
ــور  ــه منص ــد رب ــي عب ــس اليمن ــد، والرئي ــن زاي ــد ب ــي محم ــد اإلمارات ــي العه ــلمان، وول س

ــدي. ــدروس الزبي ــي عي ــي الجنوب ــس االنتقال ــس املجل ــادي، ورئي ه

أكــد اتفــاق الريــاض ىلع دور الســعودية كفاعــل أساســي يف التحالف العســكري،]2] وبالتالي 
تولــي اململكــة املســؤوليات العســكرية يف التحالــف املناهــض للحوثييــن التــي تولتهــا 
شــريكتها اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف الســابق. كانــت حــدة التوتــرات بيــن الريــاض وأبــو 
ــة  ــة اليمني ــوات الحكوم ــن ق ــوب بي ــر يف الجن ــال الدائ ــبب القت ــدت بس ــد تصاع ــي ق ظب
املدعومــة مــن الســعودية وقــوات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي املدعومــة مــن اإلمــارات. 
وبالرغــم مــن هــذه التوتــرات، بــدا أن هنــاك انفراجــة يف أعقــاب االجتمــاع الــذي ُعقــد يف 
6 أكتوبــر / تشــرين األول بيــن ولــي العهــد اإلماراتــي محمــد بــن زايــد ونائــب وزيــر الدفــاع 
الســعودي خالــد بــن ســلمان.]3] ويمنــح االتفــاق الســعودية املســؤولية األمنيــة عــن عــدن 
ــة ىلع القــوات العســكرية  ــك الســيطرة الكامل ــة، وكذل ــن املحافظــات الجنوبي وغيرهــا م

واألمنيــة املوحــدة يف التحالــف املناهــض للحوثييــن. 

https://www.bbc.com/ 2019 1] "حــرب اليمــن: الحكومــة واالنفصاليــون يتفقــون عــى اتفــاق إلنهــاء القتــال"، بــي بــي يس نيــوز، 5 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
news/world-middle-east-50306171

https://al-masdaronline. .2019 2] اتفاق الرياض، نسخة باللغة اإلنجليزية لالتفاق كما نشر يف املوقع اإلنجليزي ملوقع املصدر، 6 نوفمر / تشرين الثاين[
net/national/58

https:// .2019 3] "ويل عهــد أبــو ظبــي يبحــث املســائل العســكرية والدفاعيــة مــع مســؤول دـفـاع ســعودي رفيــع املســتوى" رويــرز، 6 أكتوبــر / تشــرين األول[
www.reuters.com/article/us-emirates-saudi-security/abu-dhabi-crown-prince-top-saudi-defense-official-discuss-

military-defense-matters-idUSKBN1WL0JN
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ــي  ــع الفعل ــل التوقي ــرين األول، أي قب ــر/ تش ــهر أكتوب ــوال ش ــج ط ــذا النه ــق ه ــم تطبي ت
ىلع االتفــاق، مــع وصــول التعزيــزات الســعودية إلــى عــدن واملحافظــات الجنوبيــة األخــرى 
ــة  ــادة العام ــت القي ــحبة. أعلن ــة املنس ــوات اإلماراتي ــن الق ــة م ــيطرة األمني ــلمها الس وتس
ــحاب  ــرين األول انس ــر/ تش ــخ 30 أكتوب ــا بتاري ــان له ــة يف بي ــلحة اإلماراتي ــوات املس للق
ــة،  ــة اليمني ــعودية والحكوم ــى الس ــة إل ــؤولية األمني ــليم املس ــدن وتس ــن ع ــا م قواته
وأضــاف البيــان أن القــوات اإلماراتيــة، بالتعــاون مــع قــوات حلفائهــا، ســتواصل "الحــرب ىلع 

ــن.]]] ــن اليم ــة م ــات الجنوبي ــة" يف املحافظ ــات اإلرهابي املنظم

كان هنــاك وجــود عســكري مكثــف لإلمــارات العربيــة املتحــدة يف محافظــات اليمــن 
الجنوبيــة وىلع ســاحل البحــر األحمــر منــذ انخراطهــا يف النــزاع يف 2015 كحليــف رئيســي 
يف التحالــف الــذي تقــوده الســعودية. ويف يونيــو / حزيــران املاضــي، أفــادت مصــادر مركــز 
صنعــاء داخــل القــوات املناهضــة للحوثييــن يف مدينــة املخــا املطلــة ىلع البحــر األحمــر، 
أن اإلمــارات تقــوم بعمليــة واســعة النطــاق لســحب عتادهــا العســكري وطاقــم العامليــن 
ــرات  ــرادارات وطائ ــات وأجهــزة ال ــات املدرعــة والدباب ــك ســحب املركب ــاك، بمــا يف ذل هن
الهليكوبتــر. بعــد هــذه اإلجــراءات، قامــت اإلمــارات بتقليــص عــدد القــوات يف محافظتــي 

مــأرب والحديــدة.]5]

ــرز  ــر/ تشــرين األول، إذ ذكــرت رويت ــدأ االنســحاب مــن عــدن يف وقــت ســابق مــن أكتوب ب
يف 8 أكتوبــر/ تشــرين األول أن رتــال إماراتيــا مــن املركبــات العســكرية و200 جنــدي ىلع 
األقــل غــادروا املدينــة ىلع متــن ســفينة مــن مينــاء البريقــة النفطــي.]6] وقــال مســؤولون 

]]] "عــودة القــوات اإلماراتيــة العاملــة يف عــدن بعــد تحريــر املدينــة وتأمينهــا بنجــاح"، املوقــع العربــي لوكالــة أنـبـاء اإلمــارات، 30 أكتوبــر / تشــرين األول 2019. 
https://wam.ae/ar/details/1395302798763

]5] إلينــا ديلوجــر، "تخفيــض التواجــد العســكري لإلمــارات قــد يعــزل الســعودية يف اليمــن"، 2 يوليــو / تمــوز 2019، معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدىن. 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/uae-drawdown-in-yemen-may-isolate-saudi-arabia

https://www.reuters. .2019 6] "شــهود: اإلمــارات تســحب قــوات مــن عــدن مــع ـقـرب التوصــل التفــاق ينهــي األزمــة،" رويــرز، 8 أكتوبــر / تشــرين األول[
com/article/yemen-security/uae-pulls-some-forces-from-yemens-aden-as-deal-nears-to-end-standoff-witnesses-

idUSL5N26T5VI
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حكوميــون يمنيــون لوكالــة أسوشــيتد بــرس إن 15 طائــرة نقــل عســكرية ســعودية 
ــات وغيرهــا مــن  ــة بقــوات ودباب ــر/ تشــرين األول، محمل هبطــت يف عــدن يف ]2 أكتوب
ــي  ــى محافظت ــت إل ــعودية وصل ــزات الس ــا إن التعزي ــوا أيض ــكرية.]7] وقال ــدات العس املع
شــبوة وحضرمــوت، تماشــيا، ىلع مــا يبــدو، مــع اتفــاق الريــاض. يف الســياق، علــق الهــالل 
األحمــر اإلماراتــي أنشــطته يف عــدن، وفقــا ملســؤول إعالمــي ســابق يف املنظمــة. وقــال 
املســؤول أن هــذه الخطــوة ســتترك "فراًغــا كبيــًرا" يف تأميــن الرعايــة الصحيــة وتؤثــر ىلع 

الجهــود اإلنســانية يف املدينــة وغيرهــا مــن املحافظــات الجنوبيــة.]8]

تحليل:	السعودية	تتولى	زمام	القيادة	يف	جنوب	اليمن

الجانــب األكثــر أهميــة يف اتفــاق الريــاض، يف حالــة تنفيــذه بالكامــل، هــو أن الســعودية 
ــكري  ــي والعس ــد السياس ــن ىلع الصعي ــوب اليم ــة يف جن ــؤولية النهائي ــتتحمل املس س
واألمنــي، مــع تخلــي اإلمــارات عــن ســيطرتها ىلع وكالئهــا اليمنييــن هنــاك. أمــا القــوات 
التابعــة للــوكالء املدعوميــن مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف جنــوب اليمــن، فســيتم 
ــتكون  ــاف، س ــة املط ــة، ويف نهاي ــة الحكومي ــكرية واألمني ــدات العس ــم يف الوح دمجه
سلســلة القيــادة والســيطرة املوحــدة والجديــدة مســؤولة أمــام الســعوديين. الهــدف 
ــأن  ــلحة بش ــن املس ــة الحوثيي ــة جماع ــدة ملواجه ــة موح ــاء جبه ــذا: بن ــن ه ــح م الواض
ــد  ــم ماج ــاًل بقل ــاًل كام ــز تحلي ــع املرك ــمالية ... ]يف موق ــات الش ــيطرة ىلع املحافظ الس

ــاض.[ ــاء، حــول اتفــاق الري ــز صنع ــذي ملرك ــر التنفي املذحجــي، مؤســس مشــارك واملدي

]7] أحمد الحاج، "املسؤولون اليمنيون: وصول قوات ودبابات سعودية عى منت طائرة نقل عسكرية إىل عدن" ، أسوشيتد برس، ]2 أكتوبر / تشرين األول 
https://apnews.com/9925fb89774d47f88a28eb7e74c912fe ،2019

]8] "الهــالل األحمــر اإلمــارايت يوقــف نشــاطه يف عــدن اليمنيــة"، وكالــة األناـضـول، 21 أكتوبــر / تشــرين األول www.aa.com.tr/ar  .2019/الدول-العربيــة/
الهالل-األحمر-اإلمارايت-يوقف-نشــاطه-يف-عدن-اليمنية-/1620902
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تطورات	سياسية	أخرى

وقف	إطالق	النار	الجزئي	من	قبل	الحوثيين	صامد	وجهود	التهدئة	العسكرية	مستمرة

بــدا أن وقــف إطــالق النــار األحــادي الجانــب مــن قبــل جماعــة الحوثييــن املســلحة، أي وقــف 
ــم  ــف، كان صامــدًا، إذ ل ــز وإطــالق القذائ اســتهداف األراضــي الســعودية باســتخدام الدرون
يتــم اإلبــالغ عــن ضربــات عبــر الحــدود خــالل شــهر أكتوبــر / تشــرين األول. وبحســب قنــاة 
ــت  ــات إذا تجاهل ــر/ تشــرين األول باســتئناف الضرب ــون يف 3 اكتوب املســيرة، هــدد الحوثي
الريــاض اقتــراح وقــف إطــالق النــار.]]] ويف اليــوم التالــي، قالــت مصــادر دبلوماســية 
ســعودية لرويتــرز أن الضربــات الجويــة الســعودية يف اليمــن تراجعــت بشــكل كبيــر منــذ 
عــرض الحوثييــن وقفــا أحاديــا إلطــالق النــار، وأن اململكــة تفكــر جديــا يف اتفــاق لتهدئــة 
ــن  ــد ب ــعودي خال ــاع الس ــر الدف ــب وزي ــال نائ ــرين األول، ق ــر/ تش ــراع.]10] ويف ] أكتوب الص

ــى التهدئــة.]11]  ســلمان أن بــالده "تنظــر بإيجابيــة" إل

أعلــن مهــدي املشــاط، رئيــس املجلــس السياســي األىلع للحوثييــن، وقــف إطــالق النار من 
جانــب واحــد بعــد أن زعمــت قــوات الحوثييــن يف منتصــف ســبتمبر / أيلــول مســؤوليتها 
عــن الهجمــات ىلع املنشــآت النفطيــة الســعودية والتــي تســببت يف توقــف إنتــاج مــا 
يعــادل %5 مــن اإلمــدادات العامليــة مــن النفــط الخــام وأكــد كبــار املســؤولين الحوثييــن 
والدبلوماســيين الدولييــن الحقــا ملركــز صنعــاء بعــد هــذا التصريــح، إجــراء حديــث هاتفــي 

بيــن املشــاط وبــن ســلمان، مــا فتــح قنــاة للتواصــل املباشــر. 

الحوثيون	يطلقون	سراح	محتجزين	متهمين	بمحاولة	اغتيال	صالح	ورجال	
نظامه	عام	2011.

أثــار إفــراج الحوثييــن عــن 20 ســجينا ىلع األقــل يف 18 أكتوبــر/ تشــرين األول، بمــن فيهــم 
خمســة أفــراد متهميــن بمحاولــة اغتيــال الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صالــح يف يونيــو 
2011، غضــب بعــض أعضــاء املؤتمــر الشــعبي العــام، حــزب الرئيــس اليمنــي الراحــل. ووفًقــا 
لتقريــر مــن املصــدر أوناليــن، تــم تبــادل األســرى، الذيــن شــملوا أيضــا عــددا مــن نشــطاء 
ــن  ــة عــام 2011، مــع حــزب اإلصــالح يف محافظــة الجــوف.]12] خمســة م االنتفاضــة اليمني
الســجناء املفــرج عنهــم كانــوا قــد اعتقلــوا بعــد التفجيــر الــذي اســتهدف مســجدًا يف دار 
الرئاســة بصنعــاء والــذي أدى إلــى إصابــة صالــح يف يونيــو /حزيــران 2011.]13] هــؤالء الخمســة 
لــم يحاكمــوا أو يدانــوا. وأطلقــت جماعــة الحوثييــن املســلحة ســراح ]1 معتقــاًل كجــزء مــن 

عمليــة التبــادل، بينمــا ســّلم حــزب اإلصــالح 10 ســجناء.]]1]

 The( 9] ديفيا سينغ "الحوثيون يف اليمن يستعدون لشن ضربات جديدة عى السعودية يف حال تجاهل الدعوات لوقف األعمال العدائية"، ذي انديان واير[
/https://www.theindianwire.com/world/yemen-houthi-new-strikes-saudi-arabia-19[835 .2019 أكتوبر / تشرين األول Indian Wire(، 3

]10] عزيــز اليعقوبــي، ســتيفن كالــن، ولـيـزا بارينجتــون، "مصــادر: الســعودية تــدرس وقفــا إلطــالق النــار يف اليمــن"، رويــرز، ] أكتوبــر / تشــرين األول 2019. 
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi/saudi-arabia-considering-some-form-of-yemen-ceasefire-

sources-idUSKBN1WJ23H

https://twitter.com/kbsalsaud/status/11799183508870717[[ .2019 11] خالد بن سلمان، توير، ] أكتوبر / تشرين األول[

]12] "أخــراً .. اإلفــراج عــن إبراهيــم الحمــادي ورفاقــه بعــد 8 ســنوات مــن االعتقــال ظلمــاً بتهمــة محاولــة اغتيــال صالــح" املصــدر، 18 أكتوبــر / تشــرين األول 2019. 
https://almasdaronline.com/articles/172902

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/ .2011 13] "الرئيس اليمني صالح 'أصيب يف هجوم عى القصر '،" التلغراف، 3 يونيو / حزيران[
middleeast/yemen/855[795/Yemens-President-Saleh-wounded-in-palace-attack.html

]]1] "اإلفراج عن إبراهيم الحمادي ورفاقه املتهمن بمحاولة اغتيال صالح ضمن صفقة تبادل أســرى )األســماء + التفاصيل(،" يمن دايز، 18 أكتوبر /تشــرين 
https://yemendays.com/posts/373 .2019 األول
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ــر الشــعبي العــام بصنعــاء  ــار املؤتم ــن تي ــن، أعل وردًا ىلع إخــالء ســبيل هــؤالء املعتقلي
ــع األعمــال  ــه ســيقاطع جمي ــر/ تشــرين األول، أن - حــزب الرئيــس الســابق - يف 20 اكتوب
ــس  ــي األىلع ومجل ــس السياس ــة، كاملجل ــن الحاكم ــات الحوثيي ــتقبلية يف مؤسس املس
ــد يف 26  ــاع ُعق ــالل اجتم ــام، وخ ــتة أي ــتمر س ــل اس ــن العم ــاع ع ــذا االمتن ــورى.]15] ه الش
أكتوبــر/ تشــرين األول، ملناقشــة الخــالف الناتــج عــن عمليــة اإلفــراج عــن املتهميــن، بيــن 
رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام بصنعــاء، الشــيخ صــادق أميــن أبــو راس، ومهــدي املشــاط، 
ــاظ ىلع  ــى الحف ــة إل ــدا ىلع الحاج ــن، وأك ــي األىلع للحوثيي ــس السياس ــس املجل رئي
ــام  ــعبي الع ــر الش ــعودية أن املؤتم ــالم س ــائل إع ــت وس ــن.]16] وزعم ــن الطرفي ــدة بي الوح

تراجــع عــن موقفــه بعــد تلقــي مســؤوليه تهديــدات مــن الحوثييــن.]17]

 

تطورات سياسية أخرى يف سطور:

أكتوبــر/	تشــرين	األول: طالــب مواطنــون خــالل املظاهــرات الشــعبية التــي  •
ــات  ــين الخدم ــاد وتحس ــص الفس ــز بتقلي ــة تع ــهر يف مدين ــوال الش ــتمرت ط اس
العامــة واســتبدال الســلطة املحليــة الحاليــة.]18] أمــا ىلع املســتوى األمنــي، 
فطالــب املحتجــون بفتــح ممــرات إنســانية وإعــادة فتــح طــرق اإلمــدادات مــن تعــز 

ــي. ــت الحال ــون يف الوق ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس ــدن والت ــى ع إل

12	أكتوبــر/	تشــرين	األول: انتقــدت وزارة التربيــة والتعليــم يف الحكومــة اليمنيــة  •
املعتــرف بهــا دوليــا دولــة قطــر بســبب قــرار جمعيــة قطــر الخيريــة املدعومــة مــن 
الدولــة بتمويــل طباعــة مناهــج مدرســية جديــدة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة 

الحوثييــن، واتهمــت قطــر باملشــاركة يف "تســميم عقــول الطــالب اليمنييــن".]]1]

17	أكتوبــر/	تشــرين	األول: أصــدرت محكمــة يديرهــا الحوثيــون مذكــرات اســتدعاء  •
لعــدد مــن زعمــاء العالــم بشــأن جرائــم حــرب مزعومــة يف اليمــن. تضــم القائمــة، 
التــي نشــرتها جريــدة الثــورة، ]12 شــخصية، منهــا الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامــب، والرئيــس األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا، ورئيــس الــوزراء البريطانــي 
الســابق ديفيــد كاميــرون، ورئيســة الــوزراء البريطانيــة الســابقة تيريــزا مــاي، وامللــك 
ــلمان،  ــن س ــد ب ــعودي محم ــد الس ــي العه ــز، وول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــعودي س الس
ــن. وهــددت املحكمــة، التــي ال يعتــرف  ــه منصــور هــادي، وآخري والرئيــس عبــد رب
ــم  ــن ل ــن، بمحاكمــة األشــخاص الذي أحــد بشــرعيتها خــارج نطــاق ســلطة الحوثيي

ــا.]20] ــتدعاء غيابي ــتجيبوا لالس يس

https:// .2019 15] "مؤتمــر صنعــاء يعلــن مقاطعــة الحوثيــن احتجاجــاً عــى اإلفــراج عــن خمســة مــن شــباب ثــورة فرايــر"، املصــدر، 20 أكتوبــر / تشــرين األول[
almasdaronline.com/articles/173005

https:// .2019 16] "الرئيــس املشــاط يلتقــي رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام ونائبــه ملناقشــة العديــد مــن القضايــا،" موقــع أنصــار اللــه، 26 أكتوبــر / تشــرين األول[
www.ansarollah.com/archives/287996

https://aawsat.com/english/ .17] "مســؤولو املؤتمــر الشــعبي العــام يعــودون إىل مؤسســات الحوثيــن بعــد تلقــي التهديــدات"، موقــع الشــرق األوســط[
home/article/1964836/gpc-officials-rejoin-houthi-institutions-after-receiving-threats

https://www. .2019 18] "تعــز .. مظاهــرات تطالــب برحيــل الفاســدين يف الســلطة وتوفــر الخدمــات والرواتــب،" املشــهد اليمنــي، 26 أكتوبــر / تشــرين األول[
almashhad-alyemeni.com/1[7878

https://www.arabnews.com/  .2019 أكتوبــر   12 نيــوز،  ـعـرب  للحوثيــن"،  مدرســية  كتــب  لتمويلهــا  الخريــة  قطــر  جمعيــة  تديــن  ]19] "اليمــن 
node/1567826/middle-east

]20] "محكمــة تابعــة للمتمرديــن الحوثيــن تأمــر باســتدعاء دونالــد ترامــب وبــاراك أوبامــا وويل العهــد الســعودي،" العربــي الجديــد، 17 أكتوبــر / تشــرين األول 
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/17/houthi-court-issues-subpoena-for-trump-obama-and-mbs  .2019
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التطورات	العسكرية	واألمنية

القوات	السودانية	تنسحب	من	اليمن

ســحبت الســودان "عــدة آالف" مــن قواتهــا املشــاركة ضمــن التحالــف الســعودي اإلماراتــي 
يف اليمــن، بحســب مــا أوردت أسوشــيتد بــرس يف 30 أكتوبــر/ تشــرين األول. وقــال اثنــان 
مــن كبــار املســؤولين الســودانيين لوكالــة أسوشــيتد بــرس أن القــوات املنســحبة، والتــي 
معظمهــا مــن قــوات الدعــم الســريع شــبه العســكرية، غــادرت يف األشــهر األخيــرة.]21] وكان 
قائــد قــوات الدعــم الســريع محمــد حمــدان دقلــو قــد اتفــق مــع الســعودية ىلع عــدم 
ــيبقون يف  ــودانيين س ــود الس ــن الجن ــدة آالف م ــن ع ــحبة، ولك ــوات املنس ــتبدال الق اس
البــالد لتدريــب قــوات الحكومــة اليمنيــة. وقــال املســؤولون أن عــدد القــوات الســودانية 

يف اليمــن بلــغ 0] ألــف فــرد خــالل العاميــن 2016 - 2017.

التقاريــر عــن انســحاب القــوات الســودانية مــن اليمــن، وبالتحديــد مــن محافظــة الحديــدة، 
انتشــرت ألول مــرة يف يوليــو / تمــوز.]22] ويف مقابلــة أجريــت معــه يف 30 يوليــو / تمــوز، 
زعــم الجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس املجلــس العســكري االنتقالــي الــذي تشــكل بعد 
اإلطاحــة بالرئيــس الســوداني عمــر البشــير، أنــه ليــس هنــاك انســحاب للقــوات الســودانية 
مــن اليمــن وشــدد أن هــذه القــوات باقيــة يف اليمــن.]23] وأفــاد مركــز صنعــاء يف حينهــا 
ــر  ــدف التحضي ــت به ــد تم ــوز ق ــو / تم ــرت يف يولي ــي ج ــوات الت ــار الق ــادة انتش ــأن إع ب
ــراءات  ــت اإلج ــا أثبت ــو م ــام، وه ــة الع ــول نهاي ــن بحل ــن اليم ــل م ــوداني كام ــحاب س النس

األخيــرة صحتــه.

املجلس	االنتقالي	الجنوبي	وقوات	الحكومة	اليمنية	يتحالفان	يف	الضالع ،	
يتنازعان	يف	أبين

ــس  ــع املجل ــة م ــي املتحالف ــزام األمن ــوات الح ــة وق ــة اليمني ــوات الحكومي ــت الق تقدم
االنتقالــي الجنوبــي ضــد قــوات الحوثييــن يف محافظــة الضالــع يف اكتوبــر/ تشــرين األول. 
ــة املشــتركة  ــب ماجــد الشــعيبي، الناطــق العســكري باســم القــوات الجنوبي ــال النقي وق
يف الضالــع، يف حديــث مــع ذا ناشــيونال، أن القــوات املناهضــة للحوثييــن شــنت هجمــات 
ــه  ــر/ تشــرين األول. ونقلــت الصحيفــة عــن الشــعيبي قول ىلع ثالثــة محــاور يف 8 أكتوب
ــمح  ــع وس ــمال الضال ــاحة ش ــن مس ــن %80 م ــروج م ــى الخ ــن إل ــع الحوثيي ــوم دف إن الهج
للقــوات الجنوبيــة املشــتركة باالســتيالء ىلع منطقــة الفاخــر االســتراتيجية، غــرب مديرية 
قعطبــة، والتــي تربــط الضالــع بمحافظــة إب املجــاورة.]]2] ويف 11 أكتوبــر / تشــرين األول، 

https://apnews.com/ .2019 21] ســامي مجــدي، "الســودان يســحب جنــود مــن اليمــن يف األشــهر األـخـرة"، أسوشــيتد ـبـرس، 30 أكتوبر/تشــرين األول[
d5705f[[afea[f0b91ec1[bbadefae62

https://www.aa.com.tr/en/middle- .2019 22] شــكري حســن، "القــوات الســودانية تنســحب جزئًيــا مــن اليمــن"، وكالــة األناـضـول، ]2 يوليــو / تمــوز[
east/sudanese-forces-partially-withdraw-from-yemen-/15[0335

https://www.thenational.ae/ .2019 تمــوز   / 25 يوليــو  ناشــيونال،  اليمــن"، ذا  مــن الحديــدة يف  لــن تنســحب  ]23] عــي محمــود، "القــوات الســودانية 
world/mena/sudanese-forces-not-withdrawing-from-yemen-s-hodeidah-spokesman-says-1.890502

https:// .2019 2] عي محمود، "مقتل عشرات املتمردين مع تحقيق القوات الجنوبية مكاسب عى الجبهة اليمنية"، ذا ناشيونال، 9 أكتوبر /تشرين األول[[
www.thenational.ae/world/mena/dozens-of-rebels-killed-as-southern-forces-make-gains-on-yemen-front-1.921170
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ــم اســتقدامها مــن إب،]25]  ــزات ت ــا مضــادًا مســتعينة بتعزي ــن هجوم شــنت قــوات الحوثيي
واســتمر القتــال يف الجــزء الغربــي مــن الضالــع حتــى نوفمبــر /تشــرين الثانــي.]26]

ــف  ــر/ تشــرين األول، ويف محافظــة أبيــن املجــاورة، خّل ــك، ويف 31 أكتوب بالتزامــن مــع ذل
ــي  ــس االنتقال ــوات املجل ــة وق ــة اليمني ــوات الحكوم ــن ق ــور بي ــة أح ــال يف مديري القت
ــة أنبــاء شــينخوا عــن  الجنوبــي ســتة قتلــى مــن الطرفيــن، وذلــك وفقــا ملــا نقلتــه وكال
ــس  ــوات املجل ــن ق ــة م ــة ىلع املديري ــة اليمني ــوات الحكوم ــة. واســتولت ق مصــادر طبي
االنتقالــي الجنوبــي ورجــال القبائــل املحليــة الذيــن كانــوا قــد انضمــوا إلــى القتــال إلــى 

ــي.]27] ــي الجنوب ــس االنتقال ــب املجل جان

قوات	الحوثيين	تحقق	مكاسب	عسكرية	إضافية	يف	صعدة

شــنت قــوات الحوثييــن هجومــا ضــد قــوات الحكومــة اليمنيــة يف محافظــة صعــدة أواخــر 
اكتوبــر/ تشــرين األول، واســتولت ىلع معظــم منطقــة املالحيــظ إثــر هجــوم كبيــر ضــد 
قــوات التحالــف )لــواء العروبــة اليمنــي والقــوات الســعودية(، وفقــا ملــا قالــه جنــدي يف 
ــر نشــره موقــع املصــدر، اســتولت قــوات  القــوات الحكوميــة ملركــز صنعــاء. وحســب تقري
ــظ، ىلع  ــة املالحي ــرب جبه ــف ق ــوات التحال ــن ق ــا م ــي 0] موقًع ــن ىلع حوال الحوثيي
الحــدود مــع محافظــة جــازان الســعودية، وســيطرت ىلع الطريــق املــؤدي إلــى منطقــة 
املــزرق يف محافظــة حجــة املجــاورة.]28] وأشــار التقريــر إلــى وقــوع العديــد مــن الضحايــا 

ــف.  يف صفــوف التحال

ــن، جــاءت بعــد أن  ــرة يف محافظــة صعــدة، معقــل جماعــة الحوثيي ــال األخي ــة القت جول
زعمــت قــوات الحوثييــن يف ســبتمبر /أيلــول أنهــا دمــرت ثالثــة ألويــة حكوميــة وأســرت 
أكثــر مــن 2000 جنــدي يف عمليــة نفذتهــا يف أغســطس / آب قــرب الحــدود الســعودية 

اليمنيــة.]]2] وتركــزت تلــك املعركــة حــول منطقــة كتــاف يف صعــدة.

http://www. .2019 تشــرين األول   / أكتوبــر   11 أنـبـاء شــينخوا،  اليمــن"، وكالــة  الحكومــة يف جنــوب  تســيطر عليهــا  التــي  عــى املناطــق  ـحـويث  ]25] "هجــوم 
xinhuanet.com/english/2019-10/11/c_138[6[[22.htm

https://  .2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر   6 يمــن،  نيــوز  وبتــار"،  الفاخــر  يف  املليشــيات  هجمــات  تكســر  الصاعقــة  وألويــة  الضالــع  يف  عنيفــة  ]26] "معــارك 
newsyemen.net/news[7666.html

http://www.  .2019 األول  /تشــرين  أكتوبــر   31 شــينخوا،  أنـبـاء  وكالــة  القتــال"،  تجــدد  بعــد  باليمــن  املتعلــق  الريــاض  اتفــاق  عــى  التوقيــع  ]27] "تأجيــل 
xinhuanet.com/english/2019-11/01/c_138519163.htm

https://www. .2019 28] "قــوات أنصــار اللــه تشــن هجوًمــا واســع النطــاق يف شــمال اليمــن، وتســتويل عــى 0] موقًعــا"، املصــدر، 25 أكتوبــر /تشــرين األول[
/almasdarnews.com/article/ansarallah-forces-launch-large-scale-offensive-in-northern-yemen-capture- [0-sites

https://almasirah.net/ .2019 29] "املؤتمر الصحفي ملتحدث القوات املسلحة العميد يحيى سريع - عملية نصر من الله"، املسرة، 29 سبتمر / أيلول[
gallery/preview.php?file_id=30579
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تطورات عسكرية وأمنية يف سطور:

أكتوبــر/	تشــرين	األول:	نظمــت القــوات املواليــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي  •
ــظ  ــة محاف ــة بإقال ــرين األول للمطالب ــر/ تش ــهر أكتوب ــالل ش ــات خ ــرات واعتصام مظاه
ســقطرى، رمــزي محــروس.]30] واتهــم محــروس والقــوات املوالية لهــادي القــوات اإلماراتية 
وقــوات الحــزام األمنــي بمحاولــة القيــام بانقــالب يف املحافظــة، مــع ورود تقاريــر تفيــد 

بــأن اإلمــارات قــد أرســلت أســلحة وشــحنات عســكرية إضافيــة إلــى الجزيــرة.]31]

10	أكتوبــر/	تشــرين	األول: أكــد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب أن إبراهيــم العســيري،  •
صانــع القنابــل املشــتبه بــه يف تنظيــم القاعــدة، ُقتــل يف عمليــة أمريكيــة ملكافحــة 
ــة  ــرة "قنبل ــورط يف مؤام ــن.]32] وُيزعــم أن العســيري مت ــل عامي اإلرهــاب يف اليمــن قب
املالبــس الداخليــة" الفاشــلة ىلع متــن طائــرة متوجهــة إلــى الواليــات املتحــدة يف 
ــق  ــن طري ــرى ع ــر أخ ــرة تفجي ــا بمؤام ــم أيض ــد اُته ــام ]200. وق ــالد ع ــد املي ــوم عي ي
ــة  ــة يف رحل ــرة متوجه ــن طائ ــات" ىلع مت ــر طابع ــحنات حب ــل يف "ش ــاء قناب إخف
عبــر املحيــط األطلســي يف 2010. ُاحبــط الهجــوم األخيــر بعــد تلقــي بــالغ مــن األميــر 

محمــد بــن نايــف، والــذي كان مســؤواًل بــارزًا يف وزارة الداخليــة آنــذاك.

ــة مــن املركبــات يســتخدمها  • ــر/	تشــرين	األول: اســتهدف انفجــار قافل 29	أكتوب
وزيــر الدفــاع محمــد املقدشــي يف مقــر الــوزارة يف محافظــة مــأرب. ُقتــل شــخص 
ــرى إذ  ــر أخ ــب تقاري ــا بحس ــدد الضحاي ــاوت ع ــر، وتف ــرح آخ ــل وُج ــد ىلع األق واح
أشــار بعضهــا إلــى وقــوع قتيليــن وأربعــة جرحــى،]33] وقــال مصــدر مقــرب مــن وزيــر 
الدفــاع ملركــز صنعــاء أن صــاروخ أرض - أرض اســتهدف مقــر الــوزارة أثنــاء اجتمــاع 
رفيــع املســتوى بيــن مســؤولين يمنييــن وســعوديين. بحســب املصــدر، لــم يصــب 
أي مــن كبــار املســؤولين بــأذى، بينمــا تــم اعتقــال أحــد األفــراد لتســريبه معلومــات 

ســاعدت يف تنفيــذ الهجــوم.

1	نوفمبر/تشــرين	الثانــي: أدت غــارة درون محتملة ىلع منطقة ريــدان بمحافظة  •
مــأرب إلــى مقتــل عضويــن يف تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، وهمــا خميــس 

بــن عرفــج، قائــد يف التنظيــم، وشــقيقه، تركــي بــن عرفــج.]]3]

ــريع،  • ــى س ــن، يحي ــم الحوثيي ــدث باس ــم املتح ــي: زع ــرين	الثان ــر/	تش 1	نوفمب
ــرة درون )ســكان إيغــل( أمريكيــة الصنــع، ىلع الحــدود  أن الحوثييــن أســقطوا طائ

ــعودية.]35] ــة الس اليمني

https:// .2019 تويــر، "ســقطرى تشــهد أكــر مظاهــرة واعتصــام يف تاريــخ الجزيــرة"، 31 أكتوبــر / تشــرين األول ،South Yemen Daily Post [30[
twitter.com/SYDP67/status/1189765728892866560

https:// .2019 31] "ميليشــيا تدعمهــا اإلمــارات تحاصــر محافــظ ســقطرى وســط مخــاوف مــن االنقــالب"، ميــدل إيســت مونيتــور، 31 أكتوبــر / تشــرين األول[
/www.middleeastmonitor.com/20191031-uae-backed-militia-besiege-yemen-governor-of-socotra-amid-fears-of-coup

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement- .2019 32] بيــان مــن الرئيــس"، البيــت األبيــض، 10 أكتوبــر / تشــرين األول[
/from-the-president-11

https://www.voanews.com/ .2019 33] "مســؤولون يمنيــون: وزيــر الدفــاع ينجــو مــن الهجــوم عــى موكبــه"، أسوشــيتد بــرس، 29 أكتوبــر / تشــرين األول[
middle-east/yemen-officials-defense-minister-escapes-attack-convoy

https://almawqeapost.net/ .2019 3] "مقتل اثنن يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة بغارة جوية يف مأرب"، املوقع بوست، 1 نوفمر / تشرين الثاين[[
news/[5223

https://www.militarytimes. .2019 35] "املتمــردون اليمنيــون يزعمــون إســقاط طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار"، أسوشــيتد بــرس، 1 نوفمــر / تشــرين الثــاين[
/com/news/your-military/2019/11/01/yemeni-rebels-claim-they-have-shot-down-a-us-made-drone
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التطورات	االقتصادية

شركة	صافر	تستعد	لتصدير	النفط	الخام	عبر	شبوة

بــدأت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا يف نقــل النفــط الخــام يف أكتوبــر/ تشــرين 
األول مــن الشــركة التــي تديرهــا شــركة صافــر لعمليــات االستكشــاف واإلنتــاج، يف محافظــة 
ــة مــن بلحــاف بمحافظــة  ــر النفــط مــن محطــة النشــيمة القريب مــأرب، اســتعداًدا لتصدي
ــن  ــاول تأمي ــت تح ــة كان ــار ]201، أن الحكوم ــو / أي ــاء يف ماي ــز صنع ــاد مرك ــبوة.]36] وأف ش
ضــخ النفــط الخــام مــن مركــز اإلنتــاج يف مــأرب عبــر أنبــوب النفــط الــذي يبــدأ يف غــرب 
عيــاد يف شــبوة ويمتــد إلــى محطــة النشــيمة للتصديــر.]37] ويتــم نقــل النفــط يف الوقــت 
الحالــي بالشــاحنات عبــر البــر، وهنــاك شــركة صينيــة تتطلــع إلــى إنشــاء خــط أنابيــب مــن 
شــأنه أن يضمــن النقــل الســريع للنفــط الخــام ىلع طــول املســافة.]38] يتــم حاليــا إنتــاج 
مــا يقــدر بنحــو 8 آالف برميــل نفــط يوميــا، ونقلهــا بالشــاحنات إلــى غــرب عيــاد.]]3] يتوقــع 
ــهر  ــا يف األش ــل يومًي ــف برمي ــدار 16 أل ــاج بمق ــة اإلنت ــاع كمي ــون ارتف ــؤولون حكومي مس

املقبلــة.]0]]

اســتهدف مهاجمــون مجهولــون خــط األنابيــب يف شــبوة بحادثيــن منفصليــن يف أكتوبر/ 
تشــرين األول، وهــذا مؤشــر ىلع التحديــات التــي تواجــه هــذه الخطــة. وقــع االنفجــار األول 
يف 7 أكتوبــر/ تشــرين األول جنــوب عتــق، عاصمــة محافظــة شــبوة.]1]] واســتهدف االنفجــار 
الثانــي، يف 27 أكتوبــر/ تشــرين األول، خــط األنابيــب بمديريــة الروضــة.]2]] حتــى اآلن، لــم 
تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عــن تلــك االنفجــارات، ولكــن القاعــدة يف جزيــرة العــرب كانــت 

قــد نفــذت هجمــات مماثلــة يف الســابق.

وزير	املالية	اليمني	يطلب	مساعدة	دولية	ملواجهة	عجز	املوازنة

ــي  ــد الدول ــدوق النق ــنوي لصن ــاع الس ــالل االجتم ــك خ ــن بري ــالم ب ــة س ــر املالي ــا وزي دع
ــة  ــز يف موازن ــد العج ــي لس ــع الدول ــن املجتم ــالزم م ــل ال ــد التموي ــى حش ــنطن إل بواش
بــالده للعــام ]201 الــذي يقــدر بـــ 2 مليــار دوالر.]3]] وجــاء ذلــك يف كلمتــه بتاريــخ 21 أكتوبــر/ 
تشــرين األول خــالل اجتمــاع صنــدوق النقــد الدولــي لــوزراء املاليــة ومحافظــي البنــوك يف 

إقليــم الشــرق األوســط واألدنــى وشــمال أفريقيــا.

]36] مقابالت مركز صنعاء مع مصادر بشركة صافر ومسؤولن حكومين، 31 أكتوبر / تشرين األول 2019.

https:// .2019 ،37] مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، "قيامــة بيئيــة تـلـوح يف أفــق البحــر األحمــر- تقريــر اليمــن، مايــو / ايــار 2019"، 6 يونيــو / حزـيـران[
sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529#section_3_6

]38] مقابالت مركز صنعاء مع مسؤولن حكومين ومصادر يف األمم املتحدة، 31 أكتوبر / تشرين األول 2019.

]39] املصدر السابق.

]0]] املصدر نفسه.

https://debriefer.net/en/news-11801.html .2019 1]] "تفجر أنبوب نفط يف جنوب شبوة اليمنية"، ديريفر ،8 أكتوبر / تشرين األول[

http://www.xinhuanet. .2019 2]] "املســلحون يفجــرون خــط أنابيــب النفــط يف جنــوب شــرق اليمــن"، وكالــة أنـبـاء شــينخوا، 27 أكتوبــر / تشــرين األول[
com/english/2019-10/27/c_138507[66.htm

https://www.sabanew.net/ .2019 3]] وكالــة األنـبـاء اليمنيــة - ســبأ، "وزيــر املاليــة: 2 مليــار دوالر عجــز املوازنــة لعــام 2019"، 21 أكتوبــر / تشــرين األول[
viewstory/5[890
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ــتنزفة  ــغ املس ــأن املبال ــد بش ــق املتزاي ــة القل ــف نتيج ــات تتضاع ــذه التصريح ــة ه أهمي
لألمــوال املتبقيــة مــن الوديعــة الســعودية البالغــة قيمتهــا مليــاري دوالر، التــي أودعتهــا 
يف البنــك املركــزي بعــدن يف ينايــر/ كانــون الثانــي 2018. كان البنــك املركــزي يســتخدم 
هــذا املــال الســعودي لتأميــن اســتيراد خمــس ســلع أساســية )األرز، القمــح، الســكر، الحليــب، 
وزيــت الطهــي( منــذ يونيــو /حزيــران 2018. وفقــا ملســؤول مصــريف كبيــر، ُأنفــق حوالــي 
ــون دوالر  ــتخدام 300 ملي ــيتم اس ــى اآلن، وس ــعودية حت ــة الس ــن الوديع ــار دوالر م 1.4 ملي
أخــرى لتغطيــة التكاليــف الالزمــة للدفعــة املجدولــة القادمــة مــن طلبــات اســتيراد 
ــط  ــون دوالر فق ــي 300 ملي ــيتبقى حوال ــغ، س ــذا املبل ــع ه ــد دف ــة.]]]] بع ــواد الغذائي امل
مــن الوديعــة الســعودية، ومــن املتوقــع أن يســتنفذ هــذا املبلــغ بحلــول منتصــف ينايــر/ 

ــي 2020.]5]] ــون الثان كان

ــد  ــدون دعــم خارجــي إضــايف وعن ــه ب ــة يف مركــز صنعــاء، أن تتوقــع الوحــدة االقتصادي
نفــاذ التمويــل الســعودي، ســيفقد الريــال اليمنــي بســرعة كبيــرة، أكثــر مــن نصــف قيمتــه 

الحاليــة مقابــل الــدوالر األمريكــي. 

الحوثيون	يطلقون	سراح	املدير	العام	لبنك	اليمن	الدولي

قــال ثالثــة مســؤولون مصرفيــون ملركــز صنعــاء أن الحوثييــن أطلقــوا ســراح املديــر العــام 
لبنــك اليمــن الدولــي، أحمــد ثابــت، أواخــر اكتوبــر/ تشــرين األول، بعــد حوالــي ثالثــة أشــهر 
مــن احتجــازه يف صنعــاء.]6]] وكانــت وســائل إعــالم محليــة قــد زعمــت أن ســلطات الحوثيين 

احتجــزت ثابــت بعــد رفضــه إعطــاء أمــوال مــن البنــك للجماعــة.]7]]

]]]] مقابلة مركز صنعاء مع مسؤول مصريف يمني رفيع املستوى يف 26 أكتوبر / تشرين األول 2019.

]5]] املصدر السابق.

]6]] مقابــالت مركــز صنـعـاء مــع ثالثــة مســؤولن مصرفيــن يمنيــن، 29 و 31 أكتوبــر / تشــرين األول 2019؛ مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، "انشــطار 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-  .2019 أيـلـول   / ســبتمر   [  ،"2019 آب   / أغســطس  اليمــن،  تقريــر   - الجنــوب 

review-ar/8126#ahtjaz_almdyr_alam_lbnk_alymn_aldwly_ahmd_thabt_ly_yd_alhwthyyn

https://almasdaronline.com/ .2019 10 أغســطس / آب  الــدويل بصنـعـاء،" املصــدر أون اليــن،  بنــك اليمــن  ]7]] "مصــدر: الحوثيــون يختطفــون مديــر 
articles/170191
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التطورات	اإلنسانية	والحقوقية

األمم	املتحدة	تضغط	ىلع	سلطات	الحوثيين	بشأن	وصول	املساعدات	
اإلنسانية	إلى	شمال	اليمن

تضغــط منســقة األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية يف اليمــن ىلع ســلطات الحوثييــن 
ــة  ــق الخاضع ــانية يف املناط ــاعدة اإلنس ــر املس ــة ىلع توفي ــود املفروض ــف القي لتخفي
ــر/ تشــرين  ــى ســلطات الحوثييــن يف ] أكتوب ــدي رســالة إل ــزا غران لســيطرتها. وبعثــت لي
ــع  ــا تمن ــة أنه ــة االممي ــول الهيئ ــي تق ــة الت ــود اإلداري ــاء القي ــى إنه ــا إل ــت فيه األول دع
املســاعدات مــن الوصــول إلــى مــن يحتاجهــا، وتشــمل هــذه القيــود تقييــد حريــة الحركــة 
للعامليــن يف املجــال اإلنســاني وعرقلــة العمــل ىلع تقييــم االحتياجــات، بمــا يف ذلــك 

عرقلــة إعــداد التقييــم الــذي تصنــف مســتويات املجاعــة بنــاء ىلع نتائجــه.

ــدة  ــروط جدي ــرض ش ــة لف ــاعي الحوثي ــا املس ــن رفضه ــدي ع ــت غران ــالة، أعرب يف الرس
ىلع املنظمــات التــي تســعى إمــا للعمــل يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون 
ــدرة  ــوض ق ــد تق ــروط ق ــذه الش ــت أن ه ــاك، وقال ــا هن ــة ىلع عمله ــد املوافق أو لتجدي

ــاد.  ــاء ىلع الحي ــة ىلع البق ــانية الفاعل ــات اإلنس الجه

كانــت ســلطات الحوثييــن قــد ســعت إلــى تطبيــق شــروط أخــرى تعــوق تنفيــذ االتفاقيــات 
الخاصــة باملشــاريع التــي تنفذهــا املنظمــات العاملــة يف اليمــن، والتــي يعانــي تنفيذهــا 
مــن تأخيــرات طويلــة؛ وتشــير أحــدث املعلومــات بهــذا الشــأن، إلــى أن تنفيــذ مــا ال يقــل 
عــن 56 مشــروًعا مــا زال معلقــا يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، ممــا يؤثــر 

ىلع 4.3 مليــون مســتفيد. 

ويف اإلحاطــة التــي قدمهــا أمــام مجلــس األمــن يف 17 أكتوبــر/ تشــرين األول ، ســلط مــارك 
لوكــوك، وكيــل األميــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، الضــوء ىلع املشــاكل 
املتعلقــة بوصــول املســاعدات اإلنســانية إلــى اليمــن.]8]] وقــال لوكــوك أن الحوثييــن قــد 
وضعــوا أكثــر مــن 100 قيــد ىلع املنظمــات االمتثــال لهــا يف نفــس الوقــت الــذي عليها أن 
تتعامــل فيــه مــع املضايقــات واملحــاوالت املســتمرة للتدخــل يف عملهــا، وأضــاف لوكــوك 
أن الحوثييــن رفضــوا دخــول موظفــي األمــم املتحــدة إلــى اليمــن - بمــن فيهــم مســؤول 

كبيــر - يف ســبتمبر/ أيلــول ]201.

مشكلة	نقص	الوقود	تكرس	أزمة	املياه،	وتؤخر	توزيع	املساعدات

حــذرت املنظمــات اإلنســانية يف أكتوبــر/ تشــرين األول مــن أن النقــص املتزايــد للوقــود 
يف شــمال اليمــن الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون، قــد أخــر املســاعدات اإلنســانية وأحــدث 
أزمــة يف توفيــر امليــاه النظيفــة، وبحلــول نهايــة الشــهر، خفــت حــدة األزمــة الفوريــة مــع 
ــزاع بيــن الســلطات  ــد مــن ســفن الوقــود التــي كانــت عالقــة يف ن ــة العدي ــغ حمول تفري
يف عــدن وصنعــاء حــول الرســوم الجمركيــة ورســوم املوانــئ. املنظمــات الدوليــة، التــي 

]8]] "وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، مــارك لوـكـوك، إحاطــة أمــام مجلــس األمــن ـحـول الوضــع يف اليمــن، 17 أكتوبــر / تشــرين األول 
https://reliefweb.int/report/yemen/under-  .2019 األول  تشــرين   / أكتوبــر   17 اإلنســانية،  الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب   ،"2019

secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-23
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ــا والحوثييــن إلــى  تتوقــع املزيــد مــن هــذه األزمــات، دعــت الحكومــة املعتــرف بهــا دولًي
التوقــف عــن اســتخدام الوقــود كأداة للحــرب.

ــى  ــود أدى إل ــص الوق ــرين األول أن نق ــر/ تش ــال يف ] أكتوب ــذوا األطف ــة أنق ــت منظم قال
ــول ىلع  ــن الحص ــفيات م ــع املستش ــة، ومن ــة والطبي ــا الغذائي ــول إمداداته ــر وص تأخي
ــن يف  ــن اليم ــؤول ع ــر املس ــس، املدي ــر كيرل ــال تام ــا.]]]] وق ــغيل مولداته ــزل لتش الدي
منظمــة أنقــذوا األطفــال، إن الشــاحنات التــي كان مــن املفتــرض أن تســتغرق يومــا واحــًدا 
لتوصيــل املســاعدات، اســتغرقت ثالثــة أيــام يف انتظــار التــزود بالوقــود. وأعربــت منظمــة 
أنقــذوا األطفــال واملجلــس النرويجــي لالجئيــن عــن قلقهمــا مــن أن وبــاء الكوليــرا، والــذي 
ــه  ــرين األول أن ــر/ تش ــادر يف 16 أكتوب ــه الص ــن يف بيان ــي لالجئي ــس النرويج ــال املجل ق
أودى بحيــاة حوالــي ألــف شــخص يف اليمــن هــذا العــام، قــد ينتشــر بشــكل أوســع بســبب 

نقــص امليــاه الصالحــة للشــرب وبســبب مشــاكل الصــرف الصحــي.]50]

وقالــت منظمــة أوكســفام يف 22 أكتوبــر/ تشــرين األول أن نقــص الوقــود أدى إلــى انقطــاع 
شــديد يف إمــدادات امليــاه النظيفــة عــن 15 مليــون شــخص منذ ســبتمبر/ أيلــول، 11 مليون 
منهــم يعتمــدون ىلع امليــاه التــي توفرهــا شــبكات امليــاه املحليــة، واألربعــة اآلخــرون 
يعتمــدون ىلع امليــاه التــي تنقلهــا شــاحنات خاصــة، وأن شــبكات امليــاه املركزيــة 
ُأجبــرت ىلع اإلغــالق التــام يف مــدن إب، وذمــار، واملحويــت خــالل هــذه األزمــة، ممــا أثــر 
ىلع حوالــي 00] ألــف شــخص. وأضافــت املنظمــة أن شــبكات امليــاه التــي بنتهــا، والتــي 
تؤمــن امليــاه لحوالــي 250 ألــف شــخص تعمــل بنصــف طاقتهــا، وأن أزمــة الوقــود اضطرتهــا 

لقطــع امليــاه التــي تؤمنهــا عبــر الشــاحنات والتــي تصــل آلالف املســتفيدين.]51]

تأثــرت كذلــك أســعار الســلع الغذائيــة األساســية، إذ ارتفــع ســعر 50 كيلوغرامــا مــن الطحيــن 
مــن 10 آالف ريــال إلــى ]1 ألــف ريــال يف صنعــاء خــالل األزمــة قبــل أن يتراجــع إلــى 
حوالــي 00]10 ريــال. أمــا ســكان صنعــاء الذيــن يعتمــدون ىلع امليــاه املنقولــة بواســطة 
ــف  ــى 15 أل ــر إل ــف لت ــكل أل ــال ل ــن 5 آالف ري الشــاحنات، فلقــد شــهدوا ارتفاعــا لألســعار م
ــغ  ــة تبل ــود يف املدين ــعار الوق ــت أس ــا. كان ــى طبيعته ــعار إل ــود األس ــل أن تع ــال، قب ري
حوالــي ألــف ريــال للتــر الواحــد يف الســوق الســوداء، وهــذا الســعر أىلع بكثيــر مــن الســعر 

ــغ 365 ريــال للتــر. الرســمي البال

وقــال املجلــس النرويجــي لالجئيــن أن محطــات البنزيــن إمــا أغلقــت أبوابهــا أو خفضــت 
ــع  ــرات، م ــدة كيلومت ــول ع ــيارات ىلع ط ــر الس ــدت طوابي ــي امت ــا، وبالتال ــاعات عمله س
انتظــار الســائقين يوميــن أو ثالثــة أيــام ليأتــي دورهــم للتعبئــة املحــدد بـــ 0] لتــرا فقــط 
لــكل ســيارة. يف وقــت الحــق مــن شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول، ومــع وصــول املزيــد مــن 
الوقــود إلــى الســوق، أصبــح مــن املمكــن شــراء الوقــود بالســعر الرســمي. واكتظــت محطــات 
الوقــود يف صنعــاء ولكنهــا كانــت تعمــل بشــكل طبيعــي، كما ذكــرت منظمة أوكســفام أن 
توزيــع امليــاه عــاد إلــى طبيعتــه يف املناطــق الحضريــة، ولكنهــا قالــت يف أوائــل نوفمبر/
تشــرين الثانــي أن املناطــق الريفيــة ال تــزال تعانــي، وأضافــت املنظمــة أنهــا تتوقــع املزيد 

مــن النقــص الحــاد يف الوقــود يف الشــهر املقبــل.]52]

https://www.savethechildren.net/news/fuel- .2019 / تشــرين األول  أكتوبــر   9 أنقــذوا األطفــال،  اليمــن"،  الوقــود يعمــق األزمــة يف  ]9]] "نقــص 
shortages-deepen-crisis-yemen-%E2%80%93-save-children

https://www.nrc.no/  .2019 األول  تشــرين   / أكتوبــر   16 لالجئــن،  الرنويجــي  املجلــس  الجـيـاع"،  اليمنيــن  معانــاة  تفاقــم  الجديــدة  الوقــود  ]50] "أزمــة 
/news/2019/october/new-fuel-crisis-deepens-suffering-for-hungry-yemenis

https://www.oxfam.org/en/press-releases/15- .2019 51] "15 مليون يمني يعانون انقطاعاً إلمدادات املياه"، أوكسفام، 22 أكتوبر / تشرين األول[
million-yemenis-see-water-supplies-cut-amid-fuel-crisis

]52] مستجدات الوضع من املستشار السيايس ألوكسفام عر الريد اإللكروين، 31 أكتوبر / تشرين األول و ] نوفمر / تشرين الثاين 2019.
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يف ذات الســياق، كانــت منظمــة أنقــذوا األطفــال واملجلــس النرويجــي لالجئيــن قــد أشــارا 
ــا برفــع  ــرف بهــا دولي ــة املعت ــة اليمني ــام الحكوم ــى ضــرورة قي ــن إل ــن منفصلي يف بياني
القيــود املفروضــة ىلع واردات الوقــود لكــي تدخــل اإلمــدادات إلــى اليمــن دون انقطــاع، 
وشــدد كيرلــس، مــن منظمــة أنقــذوا األطفــال، ىلع أهميــة توفيــر "حريــة الوصــول دون 
عوائــق للســلع ذات الغايــات اإلنســانية و التجاريــة، بمــا يف ذلــك الوقــود، إلــى داخــل البــالد 
وعبــر جميــع املناطــق كــون هــذا هــو حبــل النجــاة لكثيــر مــن األســر".]53] وأدانــت أوكســفام 
ــة  ــراف املتحارب ــتخدام األط ــال ىلع اس ــدث مث ــا "أح ــا بأنه ــي وصفته ــود الت ــة الوق أزم
لالقتصــاد كســالح حــرب"، واعتبــرت أن قيــود االســتيراد اإلضافيــة التــي فرضتهــا الحكومــة 
املعتــرف بهــا دوليــا أدت إلــى هــذا التصعيــد الدراماتيكــي لنقــص الوقــود املعتاد، وأشــارت 

إلــى أن ســلطات الحوثييــن أيضــا فرضــت قيــوًدا مــن جهتهــا.]]5]

ُيطلــب مــن املســتوردين دفــع ضرائــب حكوميــة الســتيراد الوقــود ورســوم جمركيــة يف 
عــدن قبــل الســماح للســفن بتفريــغ الوقــود يف الحديــدة، ولكــن ســلطات الحوثييــن رفضت 
الســماح للســفن التــي تدفــع هــذه الرســوم بدخــول املينــاء. املســتوردون أيًضــا مســتاؤون 
ألن عليهــم أن يدفعــوا مرتيــن - مــرة للحكومــة يف عــدن ومــرة ثانيــة لســلطات الحوثييــن 
ــا بالســكان  ــر اكتظاًظ ــى املناطــق الشــمالية األكث ــود إل ــاء - بهــدف شــحن الوق يف صنع
)أنظــر "أزمــة وقــود جديــدة تتســبب بارتفــاع األســعار"، تقريــر اليمــن، ســبتمبر/ أيلــول ]201(.

خفــت أزمــة الوقــود األخيــرة بعــد ســماح الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا والتحالــف 
ــذي  ــأ ال ــى املرف ــفن إل ــت الس ــول، وتوجه ــفن بالدخ ــر س ــعودية لعش ــوده الس ــذي تق ال
يســيطر عليهــا الحوثيــون لترســو وتفــرغ حمولتهــا هنــاك؛ وبحلــول نهايــة أكتوبــر/ تشــرين 
األول، كانــت ثــالث ســفن مــن الســفن العشــر ال تــزال يف املرســى.]55] هــذا مــن شــأنه أن 
ــة  ــى أربع ــة إل ــن ثالث ــا بي ــراوح م ــدة تت ــوق مل ــات الس ــة متطلب ــا لتلبي ــودًا كافي ــر وق يوف
ــرين األول،  ــر/ تش ــن 31 أكتوب ــارا م ــك.]56] واعتب ــد ذل ــد بع ــر مؤك ــع غي ــن الوض ــابيع، ولك أس
بقيــت ثمانــي ســفن أخــرى يف مناطــق ســيطرة التحالــف، إذ يتــردد تجــار الوقــود يف دفــع 
ضرائــب اســتيراد الوقــود والرســوم الجمركيــة التــي كانــت، وحتــى نهايــة ســبتمبر/ أيلــول 

]201، تــودع يف فــرع البنــك املركــزي يف الحديــدة، للحكومــة.

أكثر	من	100	ألف	حالة	وفاة،	ناجمة	عن	الصراع	املباشر	يف	اليمن	

قتــل الصــراع املباشــر املندلــع يف اليمــن منــذ عــام 2015 أكثــر مــن 100 ألــف يمنــي، وذلــك 
ــر/ تشــرين  ــات يف مناطــق الحــرب نشــر يف 31 أكتوب ــر منظمــة تجمــع البيان ــا لتقري وفًق

األول.

وقالــت منظمــة مشــروع بيانــات مواقــع النــزاع املســلح وأحداثهــا )ACLED( أن هــذا الرقــم 
يشــمل 20 ألــف حالــة وفــاة خــالل العــام ]201 . أشــارت املنظمــة إلــى أن الهجمــات ىلع 

https://www.savethechildren.net/news/fuel-  .2019 تشــرين األول   / أكتوبــر   9 أنقــذوا األطفــال،  اليمــن"،  يعمــق األزمــة يف  الوقــود  ]53] "نقــص 
shortages-deepen-crisis-yemen-%E2%80%93-save-children

https://www.oxfam.org/en/press-releases/15- .2019 5] "15 مليون يمني يعانون انقطاعاً إلمدادات املياه"، أوكسفام، 22 أكتوبر / تشرين األول[[
million-yemenis-see-water-supplies-cut-amid-fuel-crisis

]55] حسب بيانات لتتبع حركة السفن توفرت ملركز صنعاء يف 31 أكتوبر / تشرين األول 2019.

]56] املرجع نفسه.
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ــي  ــدد الفعل ــت أن الع ــذ 2015، وأضاف ــي من ــف مدن ــن 12 أل ــر م ــت أكث ــة قتل ــداف مدني أه
ــم  ــوا وت ــن قتل ــن الذي ــمل املدنيي ــم تش ــام ل ــر، ألن األرق ــيكون أكث ــن س ــى املدنيي للقتل
ــك،  ــون ذل ــكرية.]57] يف غض ــال العس ــات واألعم ــالل الهجم ــة" خ ــرارا جانبي ــم "أض اعتباره
ــس  ــانية، مجل ــؤون اإلنس ــدة للش ــم املتح ــام لألم ــن الع ــل األمي ــوك، وكي ــارك لوك ــر م أخب
األمــن التابــع لألمــم املتحــدة يف 17 أكتوبــر / تشــرين األول أن شــهر ســبتمبر / أيلــول كان 
أكثــر الشــهور دمويــة ىلع املدنييــن حتــى اآلن يف عــام ]201، إذ ســقط 388 مدنيــا بيــن 
قتيــل وجريــح نتيجــة الصــراع. وأشــار إلــى وجــود أكثــر مــن 30 خطــا أماميــا )جبهــة قتــال( 

نشــطا.]58]

وفقــا ملنظمــة مشــروع بيانــات أيضــا، شــهدت محافظــة تعــز أىلع نســبة وفيــات نتيجــة 
الصــراع املباشــر خــالل الحــرب، إذ بلــغ عــدد القتلــى ]1 ألــف قتيــل منــذ عــام 2015، مــع أن 
ــة  ــف حال ــي 10 أل ــدة والجــوف بحوال العنــف تراجــع هنــاك يف عــام ]201؛ تــال تعــز، الحدي
ــر  ــتخدم أكث ــا تس ــى أنه ــير إل ــي تش ــة الت ــام 2015.]]5] املنظم ــذ ع ــا من ــكل منهم ــاة ل وف
ــا الذيــن ماتــوا ألســباب  التقاريــر تحفظــا عــن الوفيــات للنــزاع املباشــر، ال تحتســب الضحاي

غيــر مباشــرة مرتبطــة بالحــرب، كالجــوع واملــرض. 

 ACLED ــات ــر مكتــب منظمــة أوكســفام يف اليمــن، أن بيان وقــال محســن صّديقــي، مدي
ــي  ــدد الحقيق ــى أن الع ــار إل ــراف"، وأش ــة األط ــذار لكاف ــرس إن ــة "ج ــون بمثاب ــب أن تك يج
للقتلــى أىلع بكثيــر عنــد إضافــة الوفيــات الناجمــة عــن نقــص األدويــة والغــذاء وامليــاه 
ــر لبرنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، صــدر يف وقــت ســابق مــن  النظيفــة.]60] وقــّدر تقري
ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــر م ــر املباش ــراع غي ــن الص ــة ع ــات الناتج ــدد الوفي ــام. أن ع ــذا الع ه
ــع  ــك يرتف ــام ]201،]61] وبذل ــة ع ــول نهاي ــاة بحل ــة وف ــف حال ــى 131 أل ــيصل إل ــات س النزاع

ــاة. ــة وف ــف حال ــر مــن 230 أل ــى أكث ــري إل ــي التقدي الرقــم اإلجمال

تقرير:	التعذيب	املنهجي،	اغتصاب	املهاجرين	الذين	يتم	اإلتجار	بهم	علنًا	يف	
اليمن

 قالــت وكالــة أسوشــيتد بــرس يف تحقيــق نشــر يف 30 أكتوبــر/ تشــرين األول، أن مهربــي 
البشــر يتربصــون باملئــات مــن املهاجريــن اإلثيوبييــن الذيــن يمــرون عبــر اليمــن يف 
ــة رأس  ــم يف منطق ــم احتجازه ــث يت ــعودية، حي ــل يف الس ــن عم ــث ع ــم للبح طريقه
العــارة، يف اليمــن، ويجــري تعذيبهــم وتجويعهــم واغتصابهــم بشــكل منهجــي، باإلضافــة 

ــا إلرســال األمــوال مقابــل اإلفــراج عنهــم. ــزاز ذويهــم يف إثيوبي ــى ابت إل

]57] "بيان صحفي: مقتل أكرث من 100000 شخص يف حرب اليمن"، منظمة مشروع بيانات مواقع النزاع املسلح وأحداثها، 31 أكتوبر / تشرين األول 2019. 
/http://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war

]58] "وســط 'املؤشــرات اإليجابيــة'، يجــب عــى األطــراف املتحاربــة يف اليمــن وقــف األعمــال القتاليــة، واســتئناف املحادثــات إلنهــاء أســوأ أزمــة إنســانية يف العالــم،" 
https://www. .2019 / تشــرين األول  أكتوبــر   17 األمــم املتحــدة، تغطيــة االجتماعــات، مجلــس األمــن،  الخــاص أمــام مجلــس األمــن،  إحاطــة املبعــوث 

un.org/press/en/2019/sc13990.doc.htm

]59] "بيان صحفي: مقتل أكرث من 100000 شخص يف حرب اليمن"، منظمة مشروع بيانات مواقع النزاع املسلح وأحداثها، 31 أكتوبر / تشرين األول 2019. 
/http://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war

https://oxfamapps.org/ .2019 60] "رد الفعــل عــى عــدد الوفيــات يف اليمــن الــذي وصــل إىل 100000 شــخص"، أوكســفام، 31 أكتوبــر / تشــرين األول[
/media/press_release/reaction-to-yemen-death-toll-reaching-100000-people

]61] جوناثــان د. مويــر، دافيــد ـبـول، تايلــور حنــا، برينــدان ر. ميــب، وميــي رافــا، "تقييــم تأثــر الـحـرب عــى التنميــة يف اليمــن"، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ 
http://www.undp.org/content/dam/yemen/General/Docs/  .9 ص.   ،2019 املســتقبلية،  الدوليــة  للعقــود  بــاردي  إس  فريدريــك  ومركــز 

ImpactOfWarOnDevelopmentInYemen.pdf
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وبحســب الوكالــة، يعمــل املهربــون اليمنيــون واإلثيوبيــون مًعــا، حيــث ينقلــون املهاجريــن 
ــه  ــرض ل ــا يتع ــة م ــلطات اليمني ــل الس ــكرية، وتتجاه ــش العس ــاط التفتي ــر نق ــا عب علن
املهاجــرون مــن احتجــاز وتعذيــب بشــكل كبيــر. ونقلــت الوكالــة عــن ضابــط خفــر ســواحل 
ــه أن مهربــي البشــر يتحركــون بحريــة يف األماكــن العامــة ويدفعــون رشــاوى  ســابق قول
ــق  ــب تدف ــاني يراق ــال اإلنس ــل يف املج ــن عام ــا ع ــت أيض ــش. ونقل ــاط التفتي ــد نق عن
املهاجريــن، لــم تفصــح عــن اســمه، أن حوالــي 800 مــن كل ألــف مهاجــر يختفــون خــالل 
ــن 700 مهاجــر  ــر م ــوم واحــد فقــط رصــدت أكث ــة أنهــا يف ي احتجازهــم، وأضافــت الوكال

يأتــون إلــى الشــاطئ.]62]

إســاءة معاملــة املهاجريــن الذيــن يمــرون عبــر اليمــن ليــس أمــرًا جديــدًا؛ إذ تحــدث تقريــر 
لهيومــن رايتــس ووتــش نشــر عــام ]201 عــن اســتخدام التعذيــب واالبتــزاز ضــد املهاجريــن 
ــدود  ــرب الح ــة ق ــة حج ــرض يف محافظ ــة ح ــى مديري ــام 2006 إل ــوا يف ع ــن تدفق الذي
مــع الســعودية.]63] وتحدثــت عاملــة يف املجــال اإلنســاني، تجــري مقابــالت مــع األطفــال 
مــن ضحايــا أعمــال التعذيــب منــذ عــام 2015, مــع مركــز صنعــاء شــرط عــدم الكشــف عــن 
ــم تتمكــن أســرته مــن دفــع املــال إلخــالء  هويتهــا، حيــث عرضــت قصــة صبــي مهاجــر ل
ســبيله، قالــت أنــه ُعلــق مــن يــده أثنــاء احتجــازه، لدرجــة أنــه كان يجــب بترهــا الحقــا بعــد 

إطــالق ســراحه.]]6]

بعــد فتــرة وجيــزة من نشــر تقريــر األسوشــيتد بــرس، وتحديــدًا يف 1 نوفمبر/تشــرين الثاني، 
أصــدرت املنظمــة الدوليــة للهجــرة بياًنــا يلقــي الضــوء ىلع "الرحلــة املحفوفــة باملخاطــر 
ــرات  ــرن األفريقــي.]65] وتشــير تقدي ــن الق ــن م ــي تواجــه املهاجري ــره" الت ــى اليمــن وعب إل
املنظمــة إلــى أنــه بحلــول نهايــة عــام ]201، ســيبلغ عــدد املهاجريــن الذيــن دخلــوا اليمــن 
160 ألــف مهاجــر ىلع األقــل. ويشــمل هــذا العــدد الكثيــر مــن األطفــال غيــر املصحوبيــن 
واملنفصليــن عــن ذويهــم.]66] وقــال محمــد عبديكــر، املديــر اإلقليمــي للمنظمــة الدوليــة 
للهجــرة يف القــرن اإلفريقــي، يف بيــان ينــادي لجمــع التبرعــات، ويهــدف جزئيــا لتوفيــر 
ــن يف  ــن الذي ــن، "إن املهاجري ــن يف اليم ــن العالقي ــة للمهاجري ــانية عاجل ــاعدة إنس مس
ــم  ــة احتياجاته ــي تلبي ــا، وبالتال ــات ضعف ــر الفئ ــن أكث ــن بي ــم م ــن ه ــى اليم ــم إل طريقه

اإلنســانية يجــب أن تظــل أولويــة للمجتمــع الدولــي."]67] 

https:// .2019 62] ماجــي ميشــيل، "املهاجــرون يتعرضــون لالغتصــاب والتعذيــب خــالل مرورهــم عــر اليمــن"، أسوشــيتد ـبـرس، 30 أكتوبــر / تشــرين األول[
apnews.com/[76e15db8b77[86e9d157b33f9[9[b22

https:// .201[ 63] "معســكرات التعذيــب يف اليمــن: إســاءة امُلتِجريــن بالبشــر إىل املهاجريــن مــع اإلفــالت مــن العقــاب"، هيومــن رايتــس ووتــش، 25 مايــو / أيــار[
www.hrw.org/report/2014/05/25/yemens-torture-camps/abuse-migrants-human-traffickers-climate-impunity

]]6] مقابلة خاصة ملركز صنعاء مع أحد العاملن يف املجال اإلنساين، 1 نوفمر / تشرين الثاين 2019.

]65] "املنظمــة الدوليــة للهـجـرة: مطلــوب ]5 مليــون دوالر يف عــام 2019 لتلبيــة احتياجــات املهاجريــن يف القــرن األفريقــي، اليمــن،" املنظمــة الدوليــة للهـجـرة عــر 
https://reliefweb.int/report/yemen/iom-usd-5[-million-needed-2019-migrant- .2019 موقــع ريليــف ويــب، 1 نوفمــر / تشــرين الثــاين

response-horn-africa-yemen

]66] املصدر السابق.

]67] املصدر نفسه.
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محكمة	تصادر	أصول	معتقل	بهائي

أمــرت محكمــة يديرهــا الحوثيــون يف 22 أكتوبــر/ تشــرين األول، بمصــادرة أمــوال وممتلــكات 
ــذه  ــان ه ــوق اإلنس ــات حق ــت منظم ــدام، وأدان ــم اإلع ــذ حك ــر تنفي ــي ينتظ ــل بهائ رج
املمارســات التــي اعتبرتهــا جــزءا مــن االضطهــاد املنهجــي ضــد البهائييــن الذيــن يشــكلون 
أقليــة دينيــة يف اليمــن. قالــت منظمــة مســتقلة لحقــوق اإلنســان تتابــع هــذه القضيــة 
ــن  ــد ب ــتماع لحام ــة اس ــر جلس ــالل آخ ــرار خ ــذا الق ــذت ه ــة أخ ــاء أن املحكم ــز صنع ملرك
حيــدرة.]68] وكانــت قــد حكمــت محكمــة يديرهــا الحوثيــون ىلع بــن حيــدرة، أحــد زعمــاء 

ــر/ كانــون الثانــي 2018.  الطائفــة البهائيــة، باإلعــدام يف يناي

ــن يف  ــارس ضــد البهائيي ــذي ُيم ــة االضطهــاد ال ــات حقــوق اإلنســان الدولي ــت منظم أدان
ــة  ــة اليمني ــام الحكوم ــب أرق ــي، بحس ــف بهائ ــن أل ــر م ــم بأكث ــدر عدده ــذي ق ــن، وال اليم
ــت  ــر: "تح ــد )انظ ــا بع ــاء فيم ــتولت ىلع صنع ــي اس ــن الت ــلطات الحوثيي ــل ]201 وس قب
املجهــر: اضطهــاد األقليــة البهائيــة يف اليمــن"، تقريــر اليمــن، مــارس / آذار ]201(.]]6] ويف 
13 اكتوبــر/ تشــرين األول، أعربــت اللجنــة األمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة، وهــي لجنــة 
حكوميــة فيدراليــة مســتقلة تابعــة للواليــات املتحــدة ومتفــق عليهــا مــن قبــل الحزبيــن 
الجمهــوري والديمقراطــي، عــن مخاوفهــا مــن أن الحوثييــن، ىلع مــا يبــدو، يثمنــون أصــول 
أفــراد الطائفــة البهائيــة يف اليمــن بشــكل عــام، وأضافــت أنهــم قــد يصــادرون أصولهــم 
ويرحلونهــم.]70] ودعــا مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف ســبتمبر /أيلــول 
ــن يف اليمــن بســبب معتقداتهــم  ــن املحتجزي ــع البهائيي ــراج الفــوري عــن جمي ــى اإلف إل

الدينيــة وإلــى "وقــف املضايقــات واالضطهــاد القضائــي الــذي يتعرضــون لــه".]71]

]68] مقابلة خاصة ملركز صنعاء مع مراقب لحقوق اإلنسان عقب القضية، 1 نوفمر / تشرين الثاين 2019.

https:// .2019 أبريــل / نيســان  2019" مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية،  ]69] "متالزمــة ســتوكهولم يف األمــم املتحــدة - تقريــر اليمــن - مــارس / آذار 
sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7312#section_3_5_17

]70] "اللجنــة األمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة تـعـرب عــن قلقهــا القلــق بشــأن التقاريــر التــي تفيــد بــأن محكمــة حوثيــة يف اليمــن قــد تقــوم برحيــل البهائيــن"، 
https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-  .2019 األول  تشــرين   / أكتوبــر   13 الدوليــة،  الدينيــة  للحريــة  األمريكيــة  اللجنــة 

statements/uscirf-raises-alarm-over-reports-houthi-court-in-yemen-may

]71] "مجلس حقوق اإلنسان يتبنى قراراً حول األوضاع يف اليمن يف 26 سبتمر / أيلول 2019،"، مجلس حقوق اإلنسان التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session[2/Pages/ResDecStat.aspx .2019 2 أكتوبر / تشرين األول
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التطورات الدولية

يف	األمم	املتحدة

إحراز	تقدم	يف	بعض	جوانب	اتفاق	ستوكهولم

ــاطا  ــرين األول نش ــر/ تش ــهر أكتوب ــهد ش ــف، ش ــدم الطفي ــن التق ــهر م ــرة أش ــد عش  بع
بخصــوص تنفيــذ بنــود اتفــاق ســتوكهولم الــذي أبــرم يف ديســمبر 2018 بيــن الحكومــة 
اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن املســلحة. وبحســب هــذا االتفــاق 
املدعــوم مــن األمــم املتحــدة والــذي يهــدف إلى وقــف التصعيــد، التزمــت كل مــن الحكومة 
اليمنيــة وجماعــة الحوثييــن بوقــف إطــالق النــار يف محافظــة الحديــدة وتبــادل األســرى 

ــد يف محافظــة تعــز. ــان تفاهــم لخفــض التصعي وببي

يف خطــوة أحاديــة الجانــب، أطلــق الحوثيــون ســراح 0]2 معتقــاًل يف 30 ســبتمبر/أيلول، 
ويف 11 أكتوبــر/ تشــرين األول، أعلنــوا أنهــم عرضــوا ىلع الحكومــة اليمنيــة اقتراحــا جديــًدا 
لتبــادل األســرى موضحيــن أن "املرحلــة األولــى" مــن الصفقــة تشــمل 2000 محتجــز.]72] ودعا 
عبــد القــادر املرتضــى، رئيــس لجنــة شــؤون األســرى التابعــة للحوثييــن، الحكومــة إلــى الــرد 
باملثــل، فــرد نظيــره يف الحكومــة اليمنيــة، هــادي هيــج، يف نفــس اليــوم ونفــى تلقــي 

أي عــرض رســمي.]73] 

تبــدو املبــادرة بمثابــة محاولــة جديــدة مــن الحوثييــن إلظهــار مرونتهــم للحكومــة 
ــادل األســرى  ــق بتب ــك للســعودية التــي تؤيدهــا، وإلنعــاش الجانــب املتعل ــة، وكذل اليمني
ــز  ــي 7 آالف محتج ــن حوال ــراج ع ــور اإلف ــذي يتص ــراح ال ــذا االقت ــتوكهولم. ه ــاق س يف اتف
ــماء  ــم األس ــادل قوائ ــن تب ــم م ــن وىلع الرغ ــة. ولك ــاء الثق ــدف لبن ــن يه ــن كال الجانبي م
املقترحــة يف ينايــر/ كانــون الثانــي، كان إطــالق ســراح الحوثييــن للمحتجزيــن مــن جانــب 
واحــد يف أواخــر ســبتمبر /أيلــول هــو اإلجــراء األول الــذي يعتبــر خطــوة نحــو تحقيــق مــا 
ــم االتفــاق عليــه يف الســويد. وأكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، التــي ســهلت  ت
ــي كان  ــراح 0]2 يمن ــالق س ــم إط ــه ت ــول، أن ــبتمبر أيل ــن يف 30 س ــراح معتقلي ــالق س إط

ــم.]]7] ــون يحتجزونه الحوثي

https://www. .2019 72] "رويــرز: الحوثيــون يف اليمــن يعرضــون عــى حكومــة هــادي صفقــة جديــدة لتبــادل األســرى"، رويــرز ،11 أكتوبــر / تشــرين األول[
reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-offer-saudi-backed-government-new-prisoner-swap-deal-

idUSKBN1WP31I?il=0

https://twitter.com/hadi_haig/  .2019 األول  تشــرين   / أكتوبــر   11 ذلــك..."،  مــن  يشء  يصلنــا  "لــم   ،Twitter موقــع  هيــج،  ]73] هــادي 
status/118263059800[920326

https://www. .2019 7] "اليمــن: اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تيســر اإلفــراج عــن 290 محتجــًزا"، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 30 ســبتمر / أيلــول[[
icrc.org/en/document/yemen-290-detainees-were-released-facilitation-international-committee-red-cross-icrc
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اجتماع	ملمثلين	عن	الحكومة	والحوثيين	يف	الحديدة

ــة  ــة الثالثي ــي اللجن ــار - وه ــادة االنتش ــيق إع ــة تنس ــأت لجن ــدة، أنش ــة الحدي ىلع جبه
التــي تتألــف مــن ممثلــي الحكومــة والحوثييــن واألمــم املتحــدة واملكلفــة بوضــع آليــات 
ــة  ــتركة "مصمم ــة مش ــاط مراقب ــع نق ــدة - أرب ــة الحدي ــن مدين ــالح" م ــزع الس ــة "ن لعملي
ــي  ــر الت ــن األطــراف يف مناطــق التوت ــة بنحــٍو مباشــر بي ــة التهدئ ــام بعملي لتيســير القي
تعتبــر عرضــة للنــزاع" ىلع طــول الخطــوط األماميــة يف املدينــة.]75] وأشــارت األمــم 
املتحــدة إلــى انخفــاض انتهــاكات وقــف إطــالق النــار خــالل الشــهر املاضــي يف مدينــة 
الحديــدة الســاحلية االســتراتيجية لوجــود املينــاء الــذي يعتبــر نقطــة الدخــول الرئيســية 

ــن.]76] ــانية يف اليم ــدادات اإلنس ــية واإلم ــلع األساس ــواردات الس ل

ــة  ــث يف اإلحاط ــن غريفي ــدة مارت ــم املتح ــاص لألم ــوث الخ ــال املبع ــز، ق ــبة لتع بالنس
ــة  ــراف املتحارب ــرين األول أن األط ــر/ تش ــن يف 17 أكتوب ــس األم ــام مجل ــا أم ــي قدمه الت
عرضــت فتــح ممــرات إنســانية للمدينــة.]77] وكانــت الجهــود املحليــة املســتقلة عــن األمــم 
املتحــدة تتقــدم يف تعــز، حيــث قــاد شــوقي هائــل ســعيد، محافــظ تعــز الســابق، جهــود 
الوســاطة بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة يف املدينــة. هــذا الــدور الــذي يلعبــه ســعيد 
– وهــو ينحــدر مــن عائلــة يمنيــة بــارزة يف قطــاع األعمــال ويملــك أحــد أكبــر البنــوك يف 
البــالد - يعتبــر مثــااًل إلمكانيــة رجــال األعمــال ذوي العالقــات الواســعة يف البــالد التأثيــر 

خــالل النزاعــات.

ــردود البنــاءة بخصــوص تنفيــذ الجوانــب الرئيســية الثالثــة ملــا تــم االتفــاق  أتــت هــذه ال
ــود  ــن جه ــر ع ــط تقاري ــاد - وس ــل والعن ــن الكس ــهور م ــد ش ــتوكهولم - بع ــه يف س علي
أوســع للتهدئــة بيــن الســعودية والحوثييــن )انظــر: "وقــف إطــالق النــار الجزئــي مــن قبــل 
ــاص  ــوث الخ ــدو أن املبع ــتمرة"(. ويب ــكرية مس ــة العس ــود التهدئ ــد وجه ــن صام الحوثيي
اســتغل هــذه االنفراجــة ليدفــع جوانــب عمليــة الســالم اليمنيــة قدمــا. وزار صنعــاء ملــدة 
ــث  ــن ســراح 0]2 معتقــاًل، حي ــر/ تشــرين األول، عقــب إطــالق الحوثيي ــن يف 1 أكتوب يومي
اجتمــع مــع زعيــم الحوثييــن عبــد امللــك الحوثــي.]78] ويف 17 أكتوبــر/ تشــرين األول، 
ــد  ــعودي، خال ــاع الس ــر الدف ــب وزي ــع نائ ــات م ــراء محادث ــاض إلج ــى الري ــث إل ــافر غريفي س
بــن ســلمان، حــول جهــود الوســاطة يف جنــوب اليمــن بيــن الحكومــة اليمنيــة واملجلــس 
ــر/ تشــرين  ــي.]]7] وذهــب مــرة أخــرى للعاصمــة الســعودية يف ]2 أكتوب ــي الجنوب االنتقال
ــم  ــبل دع ــاع ىلع س ــذا االجتم ــز ه ــلمان. ورك ــن س ــد ب ــع خال ــان م ــاع ث ــد اجتم األول لعق
العمليــة السياســية يف اليمــن وتنفيــذ اتفــاق ســتوكهولم. ثــم ســافر املبعــوث مــرة أخــرى 
إلــى صنعــاء يف 23 أكتوبــر/ تشــرين األول لعقــد اجتمــاع ثــان مــع عبــد امللــك الحوثــي.]80]

https://www.un.org/sg/  .2019 تشــرين األول   / أكتوبــر   22 األمــم املتحــدة،  غوهـــا،"  أبهيجيــت  الفريـــق  إعــادة االنتشــار  تنســيق  لجنــة  ]75] "بيــان رئيــس 
en/content/sg/statement/2019-10-22/note-correspondents-statement-the-chair-of-the-redeployment-coordination-

committee-lt-gen-%28ret%29-abhijit-guha-scroll-down-for-arabic

]76] "إحاطــة مــن املبعــوث الخــاص لألمــن العــام إىل اليمــن أمــام الجلســة املفتوحــة ملجلــس األمــن"، مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام إىل اليمــن، 17 أكتوبــر 
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_17_october_2019_-_as_  .2019 األول  تشــرين   /

delivered.pdf

]77] املصدر السابق.

https://osesgy.  .2019 تشــرين األول   / أكتوبــر   1 اليمــن،  إىل  العــام  لألمــن  الخــاص  لليمــن إىل صنـعـاء"، مكتــب املبعــوث  الخــاص  ]78] "وـصـول املبعــوث 
unmissions.org/special-envoy-yemen-arrives-sana%E2%80%99

]79] مكتب املبعوث الخاص لألمن العام إىل اليمن، موقع توير، "التقيت يف وقت سابق يف #الرياض مع kbsalsaud@" - 17 أكتوبر / تشرين األول 2019. 
https://twitter.com/OSE_Yemen/status/118[906[2078280[993

https:// .2019 80] مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام إىل اليمــن، موقــع تويــر، "لقــد عقــدت لقــاًءا بنــاًء مــع عبــد امللــك الحــويث"، 28 أكتوبــر/ تشــرين األول[
twitter.com/OSE_Yemen/status/118885597[507008003
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رفض	محاوالت	السماح	لفريق	الخبراء	البارزين	املعني	باليمن،	بإحاطة	مجلس	
األمن

يف 18 أكتوبــر/ تشــرين األول، اجتمعــت اللجنــة املعينــة مــن قبــل األمــم املتحــدة، والتــي 
ــر رســمي مــع أعضــاء مجلــس  ــم حــرب مزعومــة يف اليمــن بشــكل غي حققــت يف جرائ
ــام اللجنــة  ــراض بعــض أعضــاء املجلــس ىلع قي ــع لألمــم املتحــدة بعــد اعت األمــن التاب
بإحاطــة رســمية. وبحســب "منظمــة تقريــر مجلــس األمــن"، وهــي منظمــة مســتقلة تراقــب 
وتحلــل أنشــطة مجلــس األمــن، فــإن "بعــض أعضــاء املجلــس" باإلضافــة إلــى الســعودية 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة رفضــوا الســماح لرئيــس فريــق الخبــراء البارزيــن املعنــي باليمــن 
بتقديــم إحاطــة رســمية.]81] وكان الفريــق قــد أبلــغ عــن انتهــاكات ارتكبــت مــن قبــل جميــع 
األطــراف املتحاربــة. وتــم تمديــد واليــة الفريــق ملــدة عــام يف ســبتمبر/أيلول املاضــي. 

ــي  ــدول ممثل ــاء، أن ال ــز صنع ــن مرك ــراء البارزي ــد الخب ــر أح ــورك، أخب ــم لنيوي ــاء زيارته أثن
الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن كانــوا داعميــن بشــكل عــام لعملهــم، ولكنهــم عبــروا 
ــق  ــمح للفري ــزاع.]82] ُس ــة يف الن ــراف الفاعل ــن األط ــد م ــاون العدي ــدم تع ــفهم لع ــن أس ع
بزيــارة اليمــن مــرة واحــدة فقــط، ورفضــت الحكومــة اليمنيــة املدعومــة دوليــا الســماح لــه 
بإجــراء املزيــد مــن الزيــارات. وخــالل مناقشــة مــع ممثلــي املنظمــات غيــر الحكوميــة يف 
نيويــورك، أعــرب الخبــراء عــن تشــاؤمهم بشــأن توقعاتهــم للتطــورات خــالل العــام 2020، 
وقالــوا أن إحــدى الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة اقترحــت عليهــم التعمــق أكثــر يف 
ــول  ــع وص ــول من ــر ح ــتقصاء أكث ــل، واالس ــام املقب ــة يف الع ــة باملجاع ــم املرتبط الجرائ
املســاعدات اإلنســانية واســتخدام هــذا كســالح حــرب، إذ أن مجلــس األمــن لديــه الســلطة 
ــرار  ــب ق ــك بموج ــات، وذل ــرض العقوب ــاة، كف ــد الجن ــدى ض ــعة امل ــراءات واس ــرض إج لف

ــن 17]2 املتخــذ عــام 2018.]83] ــس األم مجل

https://www.securitycouncilreport.org/  .2019 أكتوبــر   31 األمــن،  مجلــس  تقريــر  منظمــة   ،"2019 الثــاين  تشــرين   / نوفمــر  شــهر  ]81] "توقعــات 
monthly-forecast/2019-11/yemen-12.php

]82] مناقشات مركز صنعاء مع فريق الخراء البارزين عى طاولة مستديرة للمنظمات غر الحكومية، نيويورك، 18 أكتوبر / تشرين األول 2019.

]83] املصدر السابق.
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التطورات	اإلقليمية

باكستان	تبرز	كوسيط	بين	السعودية	وإيران

ملحــت كل مــن الســعودية وإيــران أوائــل شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول، إلــى رغبتهمــا بحــل 
دبلوماســي ملعالجــة التوتــر املتزايــد يف الخليــج. وســافر رئيــس الــوزراء الباكســتاني 
عمــران خــان إلــى طهــران والريــاض، وىلع مــا يبــدو أنــه لعــب دور الوســيط بيــن الخصميــن 

ــم تربطهمــا أي عالقــات دبلوماســية منــذ عــام 2016. اإلقليمييــن، الذيــن ل

التقــى خــان بالرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي يف 13 أكتوبــر/ تشــرين األول، وناقشــا التوتر 
ــي  ــر صحف ــالل مؤتم ــي، خ ــس روحان ــال الرئي ــي. وق ــووي اإليران ــاق الن ــج واالتف يف الخلي
مشــترك بعــد االجتمــاع، أنــه يرحــب بالحــوار إليجــاد حــل "للقضايــا اإلقليميــة".]]8] والتقــى 
رئيــس الــوزراء الباكســتاني باملرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي يف وقــت الحــق مــن نفــس 
اليــوم. بعــد ذلــك ســافر خــان إلــى الريــاض، حيــث التقــى بالعاهــل الســعودي ســلمان بــن 
ــدم  ــم يق ــرين األول. ل ــر/ تش ــلمان يف 15 أكتوب ــن س ــد ب ــد محم ــي العه ــز وول ــد العزي عب
تقريــر اإلعــالم الحكومــي الســعودي ســوى تفاصيــل قليلــة حــول فحــوى املناقشــات، ولكــن 

مكتــب خــان قــال أن األخيــر قــد دعــا إلــى حــل ســلمي للتوتــر اإلقليمــي.]85]]]86]

ــود  ــاه محم ــتاني ش ــة الباكس ــر الخارجي ــكا إن وزي ــوت أمري ــة ص ــت إذاع ــياق، قال يف الس
قرشــي "أملــح"، خــالل إدالئــه بتصريــح للصحفييــن بعــد االجتماعــات، إلــى وقــف إطــالق 
نــار محتمــل يف اليمــن، ولكنــه لــم يــورد املزيــد مــن التفاصيــل.]87] وأخبــر خامنئــي خــان أن 
طهــران دعمــت إنهــاء حــرب اليمــن وأشــار إلــى "حــل مــن أربــع نقــاط" دون إعطــاء املزيــد 
ــرة عــام  ــي ُقدمــت ألول م ــادرة الســالم الت ــل - يف إشــارة، ىلع األرجــح، ملب ــن التفاصي م
2015.]88]]]]8] التقاريــر املتعلقــة بلقــاء الريــاض لــم تذكــر إذا مــا كان قــادة الحــرب يف اليمــن 
قــد ناقشــوا مــا تــم تفســيره كنهــج مالئــم ملواصلــة الجهــود لوقــف التصعيــد بيــن الواليات 

املتحــدة والســعودية وإيــران.]0]]

يأتــي نشــاط هــذه الوســاطة الباكســتانية بعــد هجمــات ســبتمبر /أيلــول ىلع املنشــآت 
النفطيــة الســعودية )انظــر تقريــر اليمــن - ســبتمبر /أيلــول ]201(. ويف حيــن أن الحوثييــن 
زعمــوا أنهــم شــنوا الضربــات - التــي أوقفــت مؤقًتــا نصــف اإلنتــاج الســعودي مــن النفــط 
الخــام - قالــت الســعودية والواليــات املتحــدة أن إيــران هــي املســؤولة عــن تلــك الهجمــات، 

اللــه خــان، موقــع  باكســتان"، ســناء  مــن جانــب  الســالم  بلفتــة  نرحــب  الــوزراء عـمـران خــان:  مــع رئيــس  روحــاين خــالل مؤتمــر صحفــي مـشـرك  ]]8] "الرئيــس 
https://www.dawn.com/news/1510619/welcome-peace-gesture-by-pakistan-says- .2019 أكتوبر / تشرين األول Dawn(، 13( دون

president-rouhani-alongside-pm-imran

 .2019 تشــرين األول  أكتوبــر/   15 الســعودية،  وكالــة األنـبـاء  باكســتان اإلســالمية"،  يســتقبل رئيــس وزراء جمهوريــة  العهــد  الســمو امللــي ويل  ]85] "صاحــب 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1982879#1982879

https://pmo. .2019 86] "زيارة رئيس الوزراء عمران خان إىل السعودية"، مكتب رئيس الوزراء، جمهورية باكستان اإلسالمية، 16 أكتوبر/ تشرين األول[
gov.pk/press_release_detailes.php?pr_id=3093

]87] "باكســتان: تراجــع خطــر الـحـرب الســعودية اإليرانيــة بفضــل الدبلوماســية مــن إســالم آبــاد"، أيــاز ـغـول، صــوت أمريــكا، 16 أكتوبــر/ تشــرين األول 2019. 
https://www.voanews.com/middle-east/pakistan-threat-saudi-iran-war-subsiding-due-diplomacy-islamabad

13 أكتوبــر  لــه آثــار إيجابيــة عــى املنطقــة: اإلمــام خامنئــي"، املوقــع الرســمي للمرشــد األعــى اإلـيـراين،  ]88] "وضــع نهايــة مناســبة للـحـرب عــى اليمــن ســيكون 
http://english.khamenei.ir/news/7107/A-proper-end-to-the-war-on-Yemen-will-bear-positive-effects- .2019 / تشــرين األول 

on

https://www.reuters.com/article/ .2015 89] "إيران تقدم خطة سالم من أربع نقاط إىل األمم املتحدة"، لويس تشاربونو، رويرز، 17 أبريل / نيسان[
us-yemen-security-iran/iran-submits-four-point-yemen-peace-plan-to-united-nations-idUSKBN0N823820150[17

https://lobelog.com/the-u-s- .2019 90] "طريــق التهدئــة بــن الواليــات املتحــدة وإيــران تمــر عــر اليمــن"، كيفــن شــوارتز - لــوب لــوج، 30 ســبتمر / أيلــول[
/iran-off-ramp-goes-through-yemen
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ــر هــدوًء  ــت ردة فعلهــا أكث ــة كان ــات بشــدة، ولكــن يف النهاي ــت إدارة ترمــب الهجم وأدان
ــدي  ــا يقــرب مــن 2000 جن ــت نشــر م ــة أعلن ــاع األمريكي مــن املتوقــع. ومــع أن وزارة الدف
ــون  ــال املحلل ــرين األول، ق ــر/ تش ــهر أكتوب ــف ش ــعودية منتص ــايف يف الس ــي إض أمريك
أن هــذا اإلجــراء لــن يفعــل الكثيــر لتهدئــة مخــاوف الريــاض مــن أن حليفتهــا القويــة لــم 
تعرهــا االهتمــام.]1]]]]2]] ويف تعليقــات لصحيفــة فاينانشــيال تايمــز، قــال دبلوماســي غربــي 
أن هجمــات أرامكــو كانــت أيضــا ســببا رئيســيا لقــرار الســعودية بالنظــر يف التهدئــة مــع 
ــأن تحــرف األنظــار عــن مســؤوليتها  ــران ب الحوثييــن، موضحــا أن حــرب اليمــن ســمحت إلي
ــود  ــد، وجه ــن صام ــل الحوثيي ــن قب ــي م ــار الجزئ ــالق الن ــف إط ــر: وق ــات )انظ ــن الهجم ع

ــتمرة(.]3]] ــكرية مس ــة العس التهدئ

ويف ســبتمبر/ أيلــول، قــال رئيــس وزراء باكســتان عمــران خــان أن الرئيــس األمريكــي دونالد 
ترامــب طلــب منــه ىلع هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة التوســط بيــن 
البلديــن.]]]] وأضــاف خــان أن ولــي العهــد الســعودي طلــب منــه، أثنــاء زيارتــه للريــاض قبــل 
االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة، التحــدث مــع روحانــي. ولكــن مســؤولون ســعوديون 
ــا  ــد عرض ــراق ق ــتان والع ــن أن باكس ــم م ــه ىلع الرغ ــز أن ــورك تايم ــة نيوي ــوا لصحيف قال

نفســيهما كوســطاء، فــإن املبــادرة لــم تــأت مــن اململكــة.]5]]

وبالرغــم مــن أن باكســتان تعتبــر حليفــة وثيقــة وشــريكة اســتراتيجية للســعودية، فإنهــا 
لــم تنضــم إلــى التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية منــذ عــام 2015. العالقــة بيــن 
إســالم آبــاد وطهــران مشــحونة، ولكــن باكســتان ســعت عمومــا إلــى الحفــاظ ىلع موقــف 
محايــد إقليميــا نظــرا لحدودهــا الطويلــة مــع إيــران، وســكانها الشــيعة والتوتــرات القائمــة 

منــذ فتــرة طويلــة مــع الهنــد.

 التطورات اإلقليمية يف سطور:

ــن  • ــمًيا م ــا رس ــة طلًب ــة األمريكي ــرت وزارة الخارجي ــرين	األول: نش ــر/	تش 2	أكتوب
الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا لفــرض قيــود ىلع القطــع األثريــة الــواردة 
مــن اليمــن. تــم تقديــم الطلــب املســلم يف 11 ســبتمبر، بنــاء ىلع املــادة ] مــن 
اتفاقيــة اليونســكو لعــام 70]1 بشــأن التدابيــر الواجــب اتخاذهــا لحظر ومنع اســتيراد 

وتصديــر ونقــل ملكيــة املمتلــكات الثقافيــة.]6]]

]91] "بيــان وزارة الدـفـاع األمريكيــة بشــأن نشــر قــوات ومعــدات أمريكيــة إضافيــة يف الســعودية"، وزارة الدـفـاع األمريكيــة، 11 أكتوبــر/ تشــرين األول 2019. 
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/1987575/dod-statement-on-deployment-of-additional-

/us-forces-and-equipment-to-the-kingdo

https://foreignpolicy.  .2019 األول  تشــرين  أكتوبــر/   16 بوليــي،  فوريــن  صعــب،  ي.  بــالل  الســعودية"،  إىل  القــوات  مــن  املزيــد  يرســل  ]92] "ترامــب 
/com/2019/10/16/trump-deployment-troops-saudi-arabia-abandoning-syria-iran-attacks

]93] "الريــاض تجــري محادثــات مــع الحوثيــن يف محاولــة لكســر الجمــود يف اليمــن"، أنــدرو إنغالنــد وســيمون كــر، فاينانشــال تايمــز، 11 أكتوبــر / تشــرين األول 
https://www.ft.com/content/0e92[80[-ec31-11e9-85f[-d00e5018f061  .2019

https://www.reuters. .2019 9] "خــان يـقـول إنــه يتوســط مــع إـيـران بعــد أن طلــب منــه ترامــب املســاعدة"، ميشــيل نيكولــز، رويــرز، ]2 ســبتمر / أيـلـول[[
com/article/us-usa-iran-khan/pakistans-khan-says-he-is-mediating-with-iran-after-trump-asked-him-to-help-

idUSKBN1W92W0

https://www. .2019 95] فرناز فصيحي وبن هوبارد، "السعودية وإيران تقومان بانفتاح هادئ لتفادي الحرب"، نيويورك تايمز، ] أكتوبر/ تشرين األول[
nytimes.com/2019/10/0[/world/middleeast/saudi-arabia-iran-talks.html

لحظــر  اتخاذهــا  الواجــب  التدابــر  بشــأن   1970 لعــام  اليونســكو  اتفاقيــة  مــن   9 املــادة  عــى  بـنـاء  اليمنيــة  الجمهوريــة  حكومــة  مــن  طلــب  باســتالم  ]96] "إشــعار 
https://www.federalregister.  .2019 األول  تشــرين   / أكتوبــر   2 االتحــادي،  الســجل  الثقافيــة"،  املمتلــكات  ملكيــة  ونقــل  وتصديــر  اســتراد  ومنــع 
gov/documents/2019/10/02/2019-21358/notice-of-receipt-of-request-from-the-republic-of-yemen-government-under-

article-9-of-the-1970
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23	أكتوبــر	/	تشــرين	األول: أجــرت الســعودية تعديــال يف حكومتهــا وعينت األمير  •
ــز  ــرًا للخارجيــة، ليحــل محــل إبراهيــم عبــد العزي فيصــل بــن فرحــان آل ســعود وزي
العســاف. شــغل األميــر فرحــان منصــب ســفير الريــاض يف أملانيــا، وعمل كمستشــار 

سياســي بالســفارة الســعودية يف واشــنطن قبــل توليــه وزارة الخارجيــة.]7]]

26	أكتوبــر	/	تشــرين	األول: التقــى وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف  •
مــع الناطــق باســم الحوثييــن محمــد عبــد الســالم يف طهــران ملناقشــة الجهــود 
األخيــرة إلنهــاء الصــراع يف اليمــن.]8]] وكان ظريــف قــد قــال يف 8 أكتوبــر/ تشــرين 
ــالده  ــن وأن ب ــرب يف اليم ــت الح ــعودية" إذا أنه ــع الس ــتكون "م ــران س األول أن إي

تدعــم حــل القضايــا اإلقليميــة ىلع طاولــة املفاوضــات.]]]]

الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي ناصر محمد يتحدث خالل 
مؤتمر التبادل املعريف اليمني الرابع، الذي ُعقد ما بين 26-21 أكتوبر/ تشرين األول يف 
بيروت، لبنان.]100] وشهدت الفعالية نقاشات مع شخصيات سياسية وقبلية يمنية، وخبراء 
اقتصاديين وأمنيين، وفنانين، وصحفيين، حول الحرب األهلية يف اليمن واألطراف املحلية 
واإلقليمية والدولية الفاعلة فيها، وحول الديناميكية املتعقلة بالدبلوماسيين والباحثين 
وممثلي املنظمات الدولية. ُيعقد هذا املؤتمر، الذي يعطي منبرا لألصوات اليمنية وفرصًة 
للمشاركين لتعميق معرفتهم باألزمة املتعددة األوجه وبالصراع الجاري يف اليمن، بشكل 

دوري، وُيخطط لعقد مؤتمر التبادل املقبل يف الربع األول من عام 2020.

https://www.reuters.com/article/us- .2019 97] "الســعودية تعــن أـمـرا يتمتــع بـخـرة غربيــة وزـيـرا للخارجيــة"، رويــرز، 23 أكتوبــر / تشــرين األول[
saudi-cabinet/young-saudi-prince-with-western-experience-named-foreign-minister-idUSKBN1X22G8

http://www.xinhuanet. .2019 98] "وزيــر الخارجيــة اإليــراين يجتمــع بمســؤول حــويث يمنــي يف طهــران"، وكالــة أنبــاء شــينخوا، 27 أكتوبــر/ تشــرين األول[
com/english/2019-10/27/c_138505801.htm

https:// .2019 99] "وزيــر الخارجيــة اإليــراين يقــول إن إيــران ســتكون 'مــع الســعودية' إذا أنهــت الحــرب يف اليمــن"، أسوشــيتد بــرس، 8 أكتوبــر/ تشــرين األول[
apnews.com/5190ad26d91f[2[e9[63868acade2701

https://sanaacenter.org/ .2019 100] "اختتام مؤتمر التبادل املعريف اليمني الرابع"، مركز صنعاء للدراســات االســراتيجية، 28 أكتوبر / تشــرين األول[
ar/publications-all/news-ar/8300
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يف	أوروبا

أملانيا	تخفف	من	القيود	ىلع	تصدير	األسلحة	إلى	اإلمارات	

يف ] أكتوبــر/ تشــرين األول، ذكــرت وســائل إعــالم أملانيــة أن مجلــس األمــن الفدرالــي، وهو 
ــر  ــة، وافــق ىلع تصدي الجهــة املســؤولة عــن املوافقــة ىلع صــادرات األســلحة األملاني
ــارات  ــى اإلم ــع إل ــة الصن ــوت" األمريكي ــوي "باتري ــاع الج ــام الدف ــاء لنظ ــد كهرب ــزة تولي أجه
العربيــة املتحــدة.]101] جــاء القــرار بعــد تصاعــد حــدة التوتــرات يف الخليــج، والهجــوم ىلع 
ــرار  ــد الق ــول، وبع ــبتمبر /أيل ــهر س ــف ش ــعودية منتص ــة يف الس ــو النفطي ــآت أرامك منش
األمريكــي الالحــق بتســليم بطاريتــي صواريــخ باتريــوت إضافيتيــن إلــى اإلمــارات. وســيتم 

ــا. تســليم أنظمــة الطاقــة بواســطة شــركة Jenoptik Power Systems ومقرهــا أملاني

وكان االئتــالف الحكومــي يف أملانيــا قــد قــرر يف مــارس / آذار 2018 حظــر بيــع األســلحة للــدول 
املشــاركة يف الصــراع يف اليمــن.]102] لكــن ثغــرة يف البنــد نصــت ىلع أن هــذا القــرار يســتثني 
الشــركات التــي ســبق أن حصلــت ىلع تراخيــص والتــي يمكــن أن تثبــت أن صــادرات األســلحة 
ــى  ــالح إل ــادرات الس ــتمرار ص ــمحت باس ــرة س ــذه الثغ ــا، وه ــذي يتلقاه ــد ال ــتبقى يف البل س
ــه  ــر ألغماين ــرت صحيفــة "فرانكفورت ــذي تقــوده الســعودية. وذك ــف العســكري ال أعضــاء التحال
ــام ]201  ــن ع ــى م ــة األول ــهر الثماني ــدرت يف األش ــد أص ــة ق ــة الفدرالي ــايتونغ"، أن الحكوم تس

تراخيــص لتصديــر أســلحة بقيمــة تزيــد عــن 200 مليــون يــورو لإلمــارات وحدهــا.]103] 

وتوقفــت صــادرات األســلحة األملانيــة إلــى الســعودية بعــد مقتــل الصحــايف الســعودي جمــال 
خاشــقجي يف أكتوبــر/ تشــرين األول 2018. ولكــن اململكــة املتحــدة وفرنســا قامتــا بالضغــط 
ىلع أملانيــا للتوقــف عــن إعاقــة تســليم مكونــات عســكرية يف إطار مشــاريع أســلحة مشــتركة 
)انظــر: "نقــاش األســلحة يثيــر مشــاحنات بيــن بريطانيــا وأملانيــا" :تقريــر اليمــن، فبرايــر /شــباط 

]201 و "أملانيــا تمــدد حظــر تصديــر األســلحة للســعودية": تقريــر اليمــن، مــارس /آذار ]201"(. 

أعــادت حكومتــا فرنســا وأملانيــا يف أكتوبــر/ تشــرين األول التفــاوض بشــأن القضايــا 
املتعلقــة بتصديــر مكونــات عســكرية يف إطــار مشــاريع أوروبيــة مشــتركة، وأعلنــت 
أملانيــا وفرنســا يف 16 اكتوبــر/ تشــرين األول، أنــه قــد تــم التوصــل إلــى اتفــاق ملــزم ىلع 
ــل  ــل االتفــاق. وقب ــم نشــر تفاصي ــم يت ــات الســالح.]]10] ول ــي يخــص مكون ــد القانون الصعي
ــة  ــادر حكومي ــن مص ــرس ع ــس ب ــة فران ــت وكال ــام، نقل ــن بأي ــس وزراء البلدي ــاد مجل انعق
ــر  ــع تصدي ــى يمكــن أن تمن ــا ىلع أن األول ــد اتفقت ــا وفرنســا ق فرنســية قولهــا، أن أملاني
ــن  ــة م ــن 20 باملائ ــر م ــون أكث ــن يك ــط حي ــتركة فق ــاريع املش ــار املش ــلحة يف إط األس

ــا.]105]  ــت يف أملاني ــد ُصنع ــات ق املكون

تشــرين   / أكتوبــر   [ تســايتونغ،  ألغماينــه  فرانكفورتــر  األملــاين  املوقــع  اإلمــارات"،  إىل  أســلحة  لتصديــر  شــائكة  عمليــة  عــى  توافــق  الفيدراليــة  ]101] "الحكومــة 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesregierung-genehmigt-heiklen-ruestungsexport-an-  .2019 األول 

emirate-16[16637.html

]102] حكومــة أملانيــا، "اتفــاق االئتــالف بــن االتحــاد الديمقراطــي املســيحي، واالتحــاد االجتماعــي املســيحي والـحـزب االجتماعــي الديمقراطــي ]األملانيــة["، مــارس 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/8[798[/5b8bc23590d[cb2892b31c987ad672b7/2018-03- .2019 ،آذار /

14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1

تشــرين   / أكتوبــر   [ تســايتونغ،  ألغماينــه  فرانكفورتــر  األملــاين  املوقــع  اإلمــارات"،  إىل  شــائكة  أســلحة  تصديــر  عمليــة  عــى  توافــق  الفيدراليــة  ]103] "الحكومــة 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesregierung-genehmigt-heiklen-ruestungsexport-an-  .2019 األول 

emirate-16[16637.html

https:// .2019 10] "مجلــس الــوزراء يف تولــوز: أملانيــا وفرنســا توقعــان اتفاقــات لتصديــر األســلحة"، املوقــع األملــاين دي تســايت، 16 أكتوبــر / تشــرين األول[[
www.zeit.de/politik/2019-10/ministerrat-toulouse-deutschland-frankreich-abkommen-ruestungsexporte

]105] "أملانيــا لــم تعــد ترغــب يف إيقــاف جميــع صفقــات األســلحة املـشـركة"، عــن وكالــة فرانــس ـبـرس عــر املوقــع األملــاين دي تســايت، 13 أكتوبــر / تشــرين األول 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-10/waffenexport-embargo-deutschland-frankreich-saudi-arabien  .2019



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب األبجــدي(: أنتوني بيســويل، حمزة الحمادي، 
ريان بيلي، ســال الســقاف، سبنســر أوســبرغ، ســوزان ســيفريد، علي عبد 

اللــه، غيــداء الرشــيدي، فارع المســلمي، فيكتوريا ســاور، ماجــد المذحجي، 
نيكــوالس أســك، هانــا باتشــيت، هولي توبهــام، وليد الحريري.
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