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ملخص تنفيذي:
يف شــهر ســبتمبر  /أيلــول شــهد الريــال اليمنــي انخفاضــا كبيرا ومتســارعا يف قيمتــه متراجعا
الــى مســتويات قياســية مــع نهايــة الشــهر .وقــع الريــال تحــت ضغــوط متعــددة ،كالضغــوط
املتزايــدة الناجمــة عــن حــرب لعــدة ســنوات ،والسياســة التوســعية يف قاعــدة العــرض النقدي
بإعــان الرئيــس هــادي عــن زيــادة يف رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة بنســبة  ،30%وانهيار
مشــاورات الســام يف الشــهر املاضــي ،هــذه الضغــوط بــدت وكأنهــا دفعــت إلــى تزايــد بيــع
الريــال يف الســوق( ،انظــر ”العملــة املحليــة تبلــغ مســتوى أدنــى غيــر مســبوق“).
أعقــب ذلــك نقــص يف الوقــود ىلع املســتوى الوطنــي ،فمحطــات وقــود التجزئــة كانــت كلها
مغلقــة ،وقفــزت أســعار البنزيــن املتوفــر يف الســوق الســوداء بمعــدل  130%مقارنــة بشــهر
أغســطس  /آب ،وحتــى نســبة  230%يف بعــض املناطــق (انظــر ”نقــص الوقــود وارتفــاع
األســعار يف جميــع أنحــاء اليمــن“).
كمــا أن املشــاورات التــي تجريهــا األمــم املتحــدة بيــن األطــراف املتحاربــة الرئيســية ،وهــي
الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن املســلحة ،انهــارت قبــل أن تبــدأ،
بســبب مشــاكل لوجســتية تتعلــق بنقــل وفــد الحوثييــن إلــى جنيــف إلجــراء املشــاورات (انظــر
”فشــل مشــاورات جنيــف“).
كذلــك اســتؤنف الهجــوم املدعــوم مــن التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية ىلع مدينــة
الحديــدة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون – والــذي كان قــد ”جمــده“ التحالــف يف يوليــو /
تمــوز .وقــد زعــم التحالــف أن االنتصــار يف الحديــدة ضــروري إلجبــار الحوثــي ىلع العــودة إلــى
طاولــة املفاوضــات (انظــر ”الهجــوم ىلع مدينــة الحديــدة“).
يف جنــوب اليمــن ،عمــت املظاهــرات الشــعبية محافظــة عــدن يف أغســطس  /آب ،وانتشــرت
يف محافظــات أخــرى ،حيــث طالــب املتظاهــرون باتخــاذ إجــراءات لوقــف انخفــاض ســعر الريــال
وتقليــص االرتفــاع الجنونــي يف األســعار (انظــر ”املظاهــرات تعــم املحافظــات الجنوبيــة“).
يف شــمال اليمــن ،بــدأت القــوات املواليــة للحكومــة هجومــا ىلع مــران يف محافظــة صعــدة،
والتــي تتمتــع بأهميــة رمزيــة واســتراتيجية كونهــا معقــل أجــداد أســرة الحوثــي (انظــر ”تقــدم
قــوات الحكومــة اليمنيــة يف صعــدة“).
يف الواليــات املتحــدة ،شــهد وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو يف هــذه األثنــاء بــأن
التحالــف الســعودي يتخــذ إجــراءات للحــد مــن اســتهداف املدنييــن يف اليمــن ،فيمــا ســمح
الكونجــرس يف أغســطس  /آب املاضــي باســتمرار الدعــم األمريكــي للتحالــف .ويف وقــت
الحــق ،أخبــر مستشــار ســابق يف وزارة الخارجيــة مركــز صنعــاء أن ”اســتنتاج بومبيــو خاطــئ
موضوعيــا“( ،انظــر ”وزارة الخارجيــة األمريكيــة تصــادق ىلع جهــود التحالــف الراميــة للحــد مــن
الخســائر يف صفــوف املدنييــن“).
يف أوروبــا ،ألغــت إســبانيا صفقــة أســلحة مــع الســعودية ،ثــم تراجعــت ،وافقــت أملانيــا ىلع
تصديــر أســلحة جديــدة ألعضــاء التحالــف ،ومــدد مجلــس حقــوق اإلنســان التابع لألمــم املتحدة
واليــة فريــق خبــراء يحقــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف اليمــن.
أيضــا يف ســبتمبر  /أيلــول نظــم مركــز صنعــاء أكبــر زيــارة لوفــد صحفــي أجنبــي إلــى مدينــة املــكال 
يف محافظــة حضرمــوت منــذ طــرد تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب مــن املدينــة عــام .2016
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انخفاض الريال اليمني ونقص واسع
النطاق في الوقود
العملة املحلية تبلغ مستوى أدنى غير مسبوق

املصدر :البنك املركزي اليمني ،برنامج األغذية العاملي ،وحدة الدراسات االقتصادية ملركز صنعاء – سبتمبر  /أيلول 2018

خــال األشــهر الثالثــة املاضيــة ،خســر الريــال اليمنــي الجــزء األكبــر مــن قيمتــه منــذ تنامــي
حــدة النــزاع يف مــارس  2015عندمــا كان يتــم تداولــه بســعر  225ريــاالً للــدوالر األمريكــي
الواحــد .يف يوليــو  ،2018بلــغ تــداول الريــال  497مقابــل الــدوالر الواحــد .وىلع مــدار تلــك
الفتــرة ،ســجل الريــال اىلع مســتوياته يف االنخفــاض متراجعــا بنســبة  54٪يف القيمــة حيث
بلــغ ســعر صرفــه بالســوق املــوازي  765ريــاال للــدوالر الواحــد يف  30ســبتمبر .كمــا خســر الريــال
 9%أخــرى مــن قيمتــه يف اليــوم األول مــن شــهر أكتوبــر فقــط .وكــردة فعــل لهــذا التدهــور
غيــر املســبوق ،قامــت العديــد مــن محــات الصرافــة ومســتوردي املــواد الغذائيــة يف صنعــاء
بإغــاق أبوابهــا لألعمــال التجاريــة .واعتبــاًرا مــن  7أكتوبــر بــدء الريــال بالتعــايف قليــا حيــث
اســتقر ســعر الصــرف عنــد  720ريــاالً للــدوالر الواحــد.
أن التدهــور املتســارع يف قيمــة الريــال نتيجــة عوامــل متعــددة ومكثفــة ناشــئة عــن الحــرب
لعــدة ســنوات .وتشــمل هــذه العوامــل :االنهيــار االقتصــادي العــام؛ تنــازع السياســات النقديــة
الوطنيــة بيــن بنكــي صنعــاء وعــدن املركزييــن؛ وانخفــاض مخــزون العمــات األجنبيــة؛ وزيادة
املعــروض النقــدي مــن العملــة املحليــة املصــدرة للتــداول.
وقــد بــرز يف الشــهر املاضــي الــى الواجهــة عامليــن رئيســيان :يف  3أيلــول (ســبتمبر) أعلنــت
الحكومــة اليمنيــة رفــع مرتبــات املوظفيــن املدنييــن بنســبة  30يف املائــة ،جــاء هــذا القــرار
عقــب احتجاجــات شــعبية يف مناطــق مختلفــة بجنــوب اليمــن للتظاهــر ضــد ارتفــاع تكاليف
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املعيشــة بســبب التدهــور الكبيــر يف ســعر الريــال( ..قبــل مــارس  /آذار  2015اســتورد اليمــن
مــا يصــل إلــى  90%مــن الســلع األساســية ،وبالتالــي فــإن ألي تغييــر يف قيمــة الريــال آثــارًا
مباشــرة ىلع القــوة الشــرائية املحليــة).
غيــر أن وحــدة الدراســات االقتصاديــة يف مركــز صنعــاء أشــارت إلــى أن مــن غيــر املرجــح أن
تحصــل الحكومــة اليمنيــة ىلع إيــرادات عامــة لتمويــل زيــادة األجــور .وهكــذا ،وكمــا فعلــت
يف املاضــي ،مــن املرجــح أن تقــوم الحكومــة بتوجيــه البنــك املركــزي اليمنــي لطباعــة
املزيــد مــن األوراق النقديــة فقــط لتغطيــة هــذه االلتزامــات الجديــدة .ومــع توقــع سياســة
توســعية يف عــرض العملــة املحليــة ،بــدأ الســوق ببيــع الريــال اليمنــي .ويف الشــهر املاضي،
تحطمــت آمــال تخفيــض تصعيــد النــزاع يف املــدى القريــب عندمــا انهــارت خطــط ملشــاورات
الســام برعايــة األمــم املتحــدة يف جنيــف (انظــر أدنــاه ”فشــل مشــاورات جنيــف“) ممــا أدى
إلــى دفــع الســوق نحــو املزيــد مــن بيــع الريــال.

الحكومة تحظر الواردات الكمالية وخطط لتنظيم الواردات السلعية
األساسية
يف  3ســبتمبر  /أيلــول ،أعلنــت الحكومــة اليمنيــة مجموعــة مــن السياســات الراميــة إلــى
معالجــة الطلــب ىلع العمــات األجنبيــة يف الســوق املحليــة وتســهيل عمليــة اســتيراد
الســلع األساســية .وشــملت هــذه السياســات ،التــي مــن املقــرر أن تصبــح ســارية املفعــول يف
 9أكتوبــر  /تشــرين األول ،فــرض حظــر مؤقــت ىلع اســتيراد الســلع الكماليــة ،بمــا يف ذلــك
جميــع الســيارات .لكــن الســلع الكماليــة ال تشــكل ســوى جــزء صغيــر من الطلــب ىلع الــواردات،
وبالتالــي مــن غيــر املرجــح أن تتــرك هــذه السياســة أث ـرًا ملحوظــا يف ســوق العمــات.
كمــا أعلنــت الحكومــة اليمنيــة أنــه اعتبــارًا مــن  9أكتوبــر  /تشــرين األول ،ســيتولى البنــك
املركــزي عمليــة تنظيــم إجــراءات االســتيراد لــكال مــن الســلع الغذائيــة األساســية واملشــتقات
النفطيــة وقــود .ويف ظــل السياســة الجديــدة ســيخضع مســتوردي هــذه الســلع لتقديــم
شــهادات بنكيــة مصــادق عليهــا مــن البنــك املركــزي اليمني كشــرط أساســي للســماح بدخول
الســلع املســتوردة عبــر املنافــذ واملوانــئ اليمنيــة .وكجــزء مــن هــذه العمليــة ،ســيقوم البنــك
املركــزي اليمنــي بتســهيل الوصــول إلــى العمــات األجنبيــة للمســتوردين املعتمديــن بشــكل
أساســي ىلع الوديعــة الســعودية البالغــة  2مليــار دوالر التــي منحتهــا اململكــة العربيــة
الســعودية للبنــك املركــزي اليمنــي عــدن يف منتصــف شــهر مــارس لهــذا العــام (انظــر أدنــاه
”جــوالت اســتيراد جديــدة بتمويــل مــن الوديعــة الســعودية البالغــة  2مليــار دوالر“).ويعتــزم
البنــك املركــزي تمويــل اســتيراد الســلع املذكــورة بفتــح اعتمــادات مســتندية عبــر البنــوك
التجاريــة اليمنيــة.
كمــا ســيتحمل بنــك اليمــن املركــزي ،ومقــره عــدن ،مســؤولية نقــل املخــزون املتراكــم مــن
العمــات األجنبيــة لــدى البنــوك التجاريــة لتغذيــة حســاباتها يف الخــارج ،فلــدى البنــوك
التجاريــة حاليــا عمــات أجنبيــة يف خزائنهــا يف اليمــن ،لكنهــا تواجــه عوائــق أمــام نقلهــا
للخــارج مــن أجــل تســهيل تجــارة الــواردات .أصــدرت الحكومــة مرســومًا يقضــي بــأن تخضــع
التحويــات املاليــة التــي تصــل إلــى البنــوك التجاريــة اليمنيــة إلشــراف البنــك املركــزي
اليمنــي يف عــدن ،بقصــد توجيــه هــذه األمــوال بالعمــات األجنبيــة لتســهيل اســتيراد الســلع
األساســية والوقــود.

6

سبتمبر  /أيلول 2018

تســمح مثــل هــذه التدابيــر بتحســين الرقابــة الرســمية ىلع تدفقــات العملــة األجنبيــة مــن
وإلــى اليمــن ،وتســمح للبنــك املركــزي اليمنــي املوجــود يف عــدن بتحويــل العمــات األجنبية
بشــكل أفضــل لدعــم الــواردات ،وإعــادة الــدورة النقديــة الــى االقتصــاد الرســمي والقطــاع
املصــريف ،واملســاعدة يف جهــود مكافحــة غســيل األمــوال ،وتمكيــن البنــك املركــزي مــن
تثبيــط حــدة املضاربــة ىلع العمــات يف ســوق الصــرف لدعــم الريــال.
إلــى ذلــك ،تشــير وحــدة الدراســات االقتصاديــة يف مركــز صنعــاء إلــى أن التنفيــذ الفعــال
لهــذه التدابيــر يتطلــب تعاونــا وثيقــا مــع البنــوك التجاريــة واملســتوردين الرئيســيين ،فض ـ ً
ا
عــن ضــرورة وجــود سياســة نقديــة موحــدة يف اليمــن .وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن مــن املرجــح
أن تتســبب املعاييــر الجديــدة التــي ال بــد أن يســتوفيها املســتوردون ليحصلــوا ىلع ترخيــص
بتقليــل عــدد املســتوردين املشــاركين يف الســوق الرســمية .وتشــير األدلــة املتواتــرة يف
الواقــع إلــى أن بعــض التجــار ،يف محاولتهــم التغلــب ىلع املهلــة املحــددة يف  9أكتوبــر
عجلــوا بشــراء الــواردات وســحبوا املزيــد مــن العمــات األجنبيــة مــن الســوق
 /تشــرين األولّ ،
املحليــة للقيــام بذلــك ،ممــا أدى إلــى تفاقــم الضغــط ىلع الريــال وهبــوط قيمتــه .بعــد 9
أكتوبــر  /تشــرين األول ،ومــع انخفــاض عــدد املســتوردين يف الســوق ســتنخفض الــواردات
اإلجماليــة – يف البدايــة ىلع األقــل – ســينمو دور الســوق الســوداء التــي تتميــز بالقــدرة
العاليــة ىلع التكيــف لتلبيــة الفجــوة يف الطلــب الناتــج عــن تراجــع حجــم االســتيراد  .

املصدر :وحدة الدراسات االقتصادية يف مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية
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دفعات جديدة لتمويل االستيراد من الوديعة السعودية البالغة 2
مليار دوالر
يف  27ســبتمبر  /أيلــول ،أعلــن البنــك املركــزي اليمنــي – فــرع عــدن أنــه أســتكمل اجــراءات
املصادقــة ىلع الدفعتيــن الثانيــة والثالثــة مــن خطابــات االعتمــاد التــي تــم تغطيــة قيمتهــا
الوديعــة الســعودية البالغــة  2مليــار دوالر .وقدمــت هــذه املدفوعــات ،التــي يبلــغ مجموعهــا
 85مليــون دوالر ،لدعــم اســتيراد خمــس ســلع أساســية وهــي األرز والقمــح والســكر والحليــب
وزيــت الطعــام .يف اليــوم الســابق ،قامــت اللجنــة االقتصاديــة الوطنيــة الحكوميــة بتعديــل
ســعر الصــرف الــذي ســيتم عنــده صــرف هــذه األمــوال إلــى املســتوردين مــن  470ريــال مقابــل
الــدوالر إلــى  585ريــال .وقــد تــم تحديــد الســعر الســابق يف  31يوليــو  /تمــوز واســ ُتخدم
لصــرف الدفعــة األولــى مــن رســائل االعتمــاد التــي بلــغ مجموعهــا  20.4مليــون دوالر .ويف
 27ســبتمبر  /أيلــول ،ذكــر البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن أنــه ســينفذ تدابيــر لتبســيط
عمليــة تقديــم طلــب تمويــل االســتيراد ،والتــي كانــت تتســم بالتعقيــد وتأخــذ مــدة أطــول.
وأشــار البنــك املركــزي إلــى أنــه يســعى إلــى تقليــل وقــت االنتظــار إلــى  10أيــام الســتكمال
إجــراءات املوافقــة ىلع طلبــات االعتمــاد املقدمــة عبــر البنــوك التجاريــة.

نقص الوقود وارتفاع األسعار يف جميع أنحاء اليمن
ابتــدا ًء مــن منتصــف أيلــول  /ســبتمبر بــدأت اليمــن تعانــي مــن نقــص حــاد يف الوقــود ممــا
أثــر ىلع جميــع أجــزاء البلــد تقريبــا باســتثناء محافظــة مــأرب .وقــد أغلقــت محطــات الوقــود
املرخصــة التــي تبيــع الوقــود بأســعار منظمــة أبوابهــا بشــكل جماعــي يف العديــد مــن
املناطــق ،مــع تزايــد حــدة االزدحــام ىلع شــكل طوابيــر طويلــة امــام املحطــات املحــدودة
التــي بقيــت مفتوحــة .ولالســتفادة مــن هــذه االزمــة الخانقــة ،فقــد انتشــر تجــار الوقــود يف
الســوق الســوداء لتلبيــة الطلــب الزائــد مــن خــال بيــع ســلعتي البنزيــن والديــزل بأســعار
مرتفعــة عمــا هــي عليــه يف محطــات الوقــود الرســمية املحــدودة.
وفقــا ملســح وحــدة الدراســات االقتصاديــة يف مركــز صنعــاء والــذي غطــى جميــع املحافظات
اليمنيــة ،فقــد بلــغ متوســط الزيــادات يف أســعار البتــرول املتوفــر  130%يف جميــع أنحــاء
البــاد خــال األســبوعين األخيريــن مــن شــهر ســبتمبر  /أيلــول مقارنــة بمتوســط أســعار
أغســطس  /آب .وشــهدت أكبــر زيــادة يف حضرمــوت ،حيــث ارتفــع ســعر  20لتــر مــن البنزيــن
مــن متوســط ســعر أغســطس  /آب البالــغ  6,400ريــال يف منافــذ رســمية إلــى  21,000ريــال
يف الســوق الســوداء ،أي بزيــادة تقــارب  .230%وكانــت أىلع الزيــادات يف األســعار يف البنزيــن
املتــاح يف أبيــن ( )188%وعــدن (.)179%
وتعــد محافظــة مــأرب املحافظــة الوحيــدة التــي لــم تجتاحهــا ازمــة نقــص الوقــود بشــكل
ملحــوظ .حيــث تقــوم محافظــة مــأرب بإنتــاج وتكريــر احتياجاتهــا مــن الوقــود محل ًيــا بشــكل
عــام لتلبيــة الطلــب املحلــي وعــزل الســوق املحلــي عــن تأثيــر العوامــل الخارجيــة مثــل
انخفــاض الريــال .وخالفــا لــكل املحافظــات اليمنيــة ،لــم تقــوم الســلطات يف مــأرب بتعويــم
ســوق املشــتقات النفطيــة ممــا ســمح للســلطات هنــاك بممارســة ســيطرة أكبــر ىلع أســعار
الوقــود.
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ولكــن حتــى يف الوقــت الــذي كان فيــه البنزيــن متوف ـرًا باســتمرار يف منافــذ بيــع التجزئــة
الرســمية يف مــأرب بمبلــغ  3,500ريــال لــكل  20لتــر خــال شــهري أغســطس  /آب وســبتمبر
 /أيلــول ،كان يتــم بيــع البنزيــن يف الســوق الســوداء املحليــة بمتوســط  8,000ريــال لــكل 20
لتــر .ويأتــي هــذا بســبب قيــام ســلطات مــأرب بتحديــد كميــات الشــراء بـــ 20لتــر يف اليــوم
الواحــد لــكل مالــك ســيارة مــن أجــل منــع تهريــب الوقــود إلــى املحافظــات املجــاورة حيــث
يمكــن إعــادة بيعهــا لتحقيــق ربــح كبيــر.

املصدر :وحدة الدراسات االقتصادية ملركز صنعاء ،غرافيك :غيداء الرشيدي

دوافع أزمة الوقود
باســتثناء محافظــة مــأرب ،الغالبيــة العظمــى مــن الوقــود املســتهلك يف اليمــن مســتوردة.
وبالتالــي ،فــإن االنخفــاض الســريع األخيــر يف قيمــة العملــة املحليــة مــن بيــن العوامــل
الرئيســية التــي أدت إلــى نقــص الوقــود مؤخــرًا وارتفــاع أســعاره.
تفاقــم العوامــل املحليــة والدوليــة تأثيــر انهيــار ســعر الريــال ىلع أســعار الوقود .فقد شــهدت
أســعار النفــط العامليــة صعــودًا منــذ يوليــو  /تمــوز  ،2017ولكــن بيــن منتصــف أغســطس /
آب ونهايــة ســبتمبر  /أيلــول  2018كان هنــاك ارتفــاع مســتمر نســبيًا ،مــع ارتفــاع خــام غــرب
تكســاس الوســيط القياســي بنســبة  13%تقريبــا مــن  65دوالر للبرميــل إلــى  73.25دوالر .ويف
اليمــن ،أدى هجــوم التحالــف املتجــدد ىلع مدينــة الحديــدة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون
– مــع أن تأثيــره مــا يــزال قليــ ً
ا ىلع الحركــة التجاريــة عبــر مينــاءي الحديــدة وصليــف –
إلــى التأثيــر ىلع اتجاهــات ،ممــا أثــار الخــوف مــن احتمــال عرقلــة نقطــة الدخــول الرئيســية
لــواردات الوقــود إلــى املناطــق الشــمالية يف اليمــن.
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وكمــا تشــير وحــدة الدراســات االقتصاديــة يف مركــز صنعــاء ،فــإن املحفــز املحــدد ألزمــة
الوقــود األخيــرة كان اإلجــراءات املعتمــدة لتجــار الوقــود اليمنييــن .هنــاك مؤشــرات تــدل ىلع
أن تجــار الوقــود قامــوا بعمليــة احتــكار جماعــي لوقــف مبيعــات الوقــود إلــى منافــذ بيــع
التجزئــة الرســمية .وبالتالــي ســمح النقــص للتجــار بالبيــع للســوق الســوداء وبتحقيــق أربــاح
أىلع بكثيــر ،ممــا عــوض الزيــادة املتوقعــة يف تكاليــف الــواردات بســبب ارتفــاع أســعار النفط
العامليــة والخســائر املتوقعــة يف األربــاح بســبب انخفــاض قيمــة العملــة املحليــة.
البنك اليمني يرفع أسعار الفائدة ىلع الدين الحكومي ويعرض صكوك دين جديدة
ويف التطــورات االقتصاديــة أيضــا يف الشــهر املاضــي ،يف  18ســبتمبر  /أيلــول ،أعلــن البنــك
املركــزي اليمنــي يف عــدن أنــه ســيقوم برفــع أســعار الفائــدة ىلع صكــوك الديــن املحلــي
وإصــدار صكــوك جديــدة .وقــد ارتفــع معــدل الســندات الحكوميــة مــن  12%إلــى  .17%وتــم
إدخــال ”ودائــع الوكالــة“ كأداة ديــن جديــدة مشــابهة لســندات الصكــوك اإلســامية ،حيــث
تقــدم ودائــع الوكالــة معــدل ربــح بنســبة  23%مقارنــة بمعــدل صكــوك البنــك الحالــي البالــغ
 .15%كمــا أعيــد إصــدار شــهادات اإليــداع التــي توقــف إصدارهــا منــذ حوالــي عــام 2012؛ تعــادل
هــذه الشــهادات العائــد ىلع أذون الخزانــة ،وقــد أصــدرت بمعــدل فائــدة  27%ملدة اســتحقاق
بلغــت ثالثــة أشــهر.
غيــر أن إقتصاديــي مركــز صنعــاء يــرون أن إقبــال الســوق ىلع الديــن الحكومــي اليمنــي
منخفضــا بشــكل اســتثنائي بغــض النظــر عــن ســعر الفائــدة.

صحف تابعة ملؤسسات إعالمية دولية رافقت مركز صنعاء ،وقامت بجولة يف ميناء املكال بصحبة مدير امليناء ،فواد تيسير
الرباقي (وسط) ،يف  5سبتمبر  /أيلول  .2018من  3إلى  7سبتمبر  /أيلولّ ،
نظم مركز صنعاء أكبر زيارة لوفد صحفي أجنبي إلى
املكال بمحافظة حضرموت ،بعد أن تم طرد القاعدة من املدينة يف عام ( .2016تصوير :سبنسر أوسبرغ)
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معركة متجددة لمدينة الحديدة
فشل مشاورات جنيف
يف  6ســبتمبر  /أيلــول ،كان مــن املقــرر إجــراء مشــاورات بوســاطة األمــم املتحــدة بيــن
الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن يف جنيــف .وكانــت املشــاورات،
التــي تــم تحديدهــا كأول اجتمــاع توســطت فيــه األمــم املتحــدة بيــن الطرفيــن منــذ أكثــر مــن
عاميــن ،تركــز ىلع خطــوات بنــاء الثقــة وتضــع األســاس ملفاوضــات الســام يف املســتقبل.
قبــل يــوم مــن بــدء املشــاورات ،أبلــغ املســؤولون الحوثيــون املبعــوث الخــاص لألمــم املتحدة
إلــى اليمــن ،مارتــن غريفيــث ،أنهــم لــن يســافروا ىلع متــن طائــرة تابعــة لألمــم املتحــدة،
مقدمــة مــن عمــان .فمنــذ انــدالع النــزاع
مطالبيــن بــدالً مــن ذلــك بالســفر ىلع متــن طائــرة ّ
يف اليمــن ،كانــت طائــرات األمــم املتحــدة التــي تغــادر صنعــاء تتوقــف يف جيبوتــي ويتــم
تفتيشــها مــن قبــل التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية ،واملتدخــل يف النــزاع إلــى
جانــب الحكومــة اليمنيــة .ويف غضــون ذلــك ،قــال ممثلــو الحوثــي إنهــم يعتزمــون اســتخدام
الطيــران لنقــل الجرحــى املصابيــن إلــى عمــان لتلقــي العــاج الطبــي.
وقبــل املشــاورات التــي أجريــت يف الشــهر املاضــي ،طلبــت األمــم املتحــدة أيضــا مــن
مندوبــي الحوثــي التوقيــع ىلع ورقــة إعفــاء مســؤولية .وقــد فســر أعضــاء الوفــد الذيــن
تحدثــوا إلــى مركــز صنعــاء ذلــك بــأن األمــم املتحــدة غيــر قــادرة ىلع ضمــان عودتهــم إلــى
صنعــاء .يف أعقــاب الجولــة األخيــرة مــن محادثــات الســام التــي تــم التوصــل إليهــا بوســاطة
األمــم املتحــدة بيــن الحكومــة اليمنيــة ومســؤولي الحوثييــن يف الكويــت يف عــام ،2016
قــام التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية بمنــع مندوبــي الحوثييــن مــن العــودة إلــى اليمــن
ملــدة ثالثــة أشــهر .ويف هــذه املــرة ،يــرى وفــد الحوثــي أن العــودة دون عائــق إلــى صنعــاء
ممكنــة فقــط عبــر مســقط.
لكــن املســؤولين الســعوديين كانــوا مصريــن ىلع أن يســافر وفــد الحوثــي بطائــرة األمــم
املتحــدة عبــر جيبوتــي .يف وقــت الحــق ادعــت الريــاض أن الحوثييــن كانــوا يحاولــون نقــل
مقاتلــي حــزب اهلل واملقاتليــن اإليرانييــن جــوًا.
لــم يتمكــن غريفيــث مــن التوســط لحــل هــذه املعضلــة ،وبالتالــي لــم يســافر وفــد الحوثييــن.
وقــد اقتــرح النقــاد أنــه كان يجــب ىلع مكتــب املبعــوث الخــاص أن يعالــج هــذه القضايــا
اللوجســتية مســبقًا .وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن املندوبيــن التــي رشــحتها الحكومــة اليمنيــة
واملســؤولين الحوثييــن ضمــت القليــل فقــط مــن الشــخصيات ذات النفــوذ السياســي املعتبــر،
وهــي قضيــة عبــر عنهــا املبعــوث الخــاص بالقــول إن ىلع األطــراف ضمــان أن تكــون نتائــج
املحادثــات قابلــة للتنفيــذ ىلع أرض الواقــع.
ومــع غيــاب ممثليــن عــن الحوثــي ،عقــد املبعــوث الخــاص اجتماعــات مــن  6إلــى  8ســبتمبر
 /أيلــول مــع وفــد الحكومــة اليمنيــة .شــملت القضايــا التــي نوقشــت اإلفــراج عــن الســجناء،
وإعــادة فتــح مطــار صنعــاء الدولــي ،واملســاعدات اإلنســانية والتنميــة االقتصاديــة .كمــا
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التقــى املبعــوث الدولــي مــع مجموعــة استشــارية فنيــة مــن النســاء اليمنيــات ،وعــدد مــن
الســفراء املعينيــن يف اليمــن ممــا يســمى مجموعــة الــدول التســع عشــرة ،وســفراء مــن
الــدول الخمــس دائمــة العضويــة يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة.
يف  12و 13ســبتمبر  /أيلــول ،ســافر املبعــوث األممــي الخــاص إلــى مســقط لعقــد اجتماعــات
مــع كبــار املســؤولين العمانييــن وممثلــي الحوثــي .ثــم ســافر إلــى صنعــاء حيــث التقــى
بأعضــاء مــن قيــادة الحوثييــن وممثليــن عــن حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام يف صنعــاء.
بعــد فشــل مشــاورات جنيــف ،تصاعــدت العمليــات الهجوميــة يف مدينــة الحديــدة ،وورد يف
خطــاب مــن اإلمــارات ( )S/2018/847إلــى رئيــس مجلــس األمــن يف  14ســبتمبر  /أيلــول ،أن
قــوات الحكومــة اليمنيــة ،بدعــم مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية ،كثفــت مــن العمليــات
العســكرية يف املنطقــة .وقالــت الرســالة إن االنتصــار العســكري يف الحديــدة ضــرورة حاســمة
إلجبــار قيــادة الحوثــي للعــودة إلــى االنخــراط يف محادثــات الســام.

الهجوم ىلع مدينة الحديدة
يف  12ســبتمبر  /أيلــول ،قامــت قــوات مناهضــة للحوثييــن بقيــادة اإلمــارات (لــواء العمالقــة)
ودعــم جــوي مــن قــوات التحالــف بالســيطرة ىلع الطــرق الرئيســية إلــى الشــرق مــن مدينــة
الحديــدة والتــي تربطهــا بصنعــاء .وتــرك الطريــق الفرعــي شــمال الحديــدة واملتجــه إلــى
محافظــة حجــة كمنفــذ بــري وحيــد مفتــوح داخل وخــارج املدينــة .اقتربــت القــوات املناهضة
للحوثــي مــن جنــوب املدينــة إلــى الجامعــة ومنطقــة الكورنيــش ،فيمــا اســتهدفت طائــرات
التحالــف مواقــع الحوثــي حــول املطــار .وقــد أبلــغ التحالــف عــن مقتــل شــخصيات حوثيــة
كبيــرة يف االشــتباكات ىلع الجبهــة حــول مدينــة الحديــدة بمــا يف ذلــك قيــادي مســؤول
اإلمــداد والدعــم وعميــد.
ويف حديــث ملركــز صنعــاء ذكــرت مصــادر مطلعــة مــن داخــل التحالف الــذي تقوده الســعودية
أن األخيــر يعتــزم تجــاوز مدينــة الحديــدة نفســها وأخــذ املينــاء بالقــوة بقصــد إجبــار الحوثيين
ىلع االستســام مــع الحــرص ىلع الحــد مــن اإلصابــات بين املدنييــن وتدميــر البنيــة التحتية.
وقــد ظهــرت صــور ملنشــورات ألقيــت بواســطة طائــرات التحالــف ىلع اإلنترنــت ،تدعــو ســكان
الحديــدة إلــى عــدم االنضمــام للقتــال إلــى جانــب قــوات الحوثــي .وقــال مصــدر التحالــف إنــه
يتوقــع حــدوث أضــرار كبيــرة ملينــاءي الحديــدة والصليــف ،ممــا قــد يؤثــر ىلع قدرتهــا ىلع
العمــل .وبهــذا الخصــوص ،علــم مركــز صنعــاء أن اإلمــارات تخطــط لتحويــل عمليــات املينــاء
مؤقتــا إلــى مديريــة املخــا يف محافظــة تعــز.

العنف يف الحديدة يزيد من تعقيد توزيع املساعدات
أدى تصعيــد األعمــال القتاليــة يف الشــهر املاضــي حــول الحديــدة إلــى إغــاق املدخــل
الرئيســي للمدينــة إلــى الشــرق .بالنظــر إلــى أن الوصــول مــن الجنــوب قــد تــم منعــه منــذ
عــام  2017بســبب تقــدم قــوات الحوثييــن نحــو املدينــة ،والتطــورات التــي شــهدتها املدينــة
يف الشــهر املاضــي زادت مــن تعقيــد حركــة املســاعدات اإلنســانية واملوظفيــن يف الحديدة
(فيمــا يتعلــق بالقيــود املفروضــة ىلع الوصــول إلــى اليمــن اعتبــارًا مــن  28ســبتمبر  /أيلــول،
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انظــر الخريطــة) .حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور ،فــإن الطريــق الوحيــد املفتــوح للوصــول
إلــى الشــمال يخــرج مــن املدينــة عبــر مدخــل خــط الشــام باتجــاه محافظــة حجــة .املهــم
ومــع ذلــك أنــه حتــى نهايــة ســبتمبر  /أيلــول ،ال تــزال مينــاء الحديــدة والصليــف يعمــان.
يف  24ســبتمبر  /أيلــول ،أعلــن املتحــدث باســم التحالــف العقيــد تركــي املالكــي أن التحالــف
يهــدف إلــى إنشــاء ثالثــة ممــرات إنســانية ،بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق
الشــؤون اإلنســانية ،للســماح بنقــل املدنييــن واملســاعدات مــن وإلــى مدينــة الحديــدة .وقــال
إن الطــرق الثالثــة ســتربط مدخــل خــط الشــام يف الحديــدة إلــى صنعــاء عبــر مديريــة
الضحــي يف الحديــدة إلــى الشــمال ،باإلضافــة إلــى محافظتــي حجــة واملحويــت .ومــع ذلــك،
ذكــر صحفــي معــروف مــن الحديــدة هــو بســيم الجنانــي ملركــز صنعــاء أن هــذه الطــرق كانــت
مفتوحــة قبــل إعــان التحالــف.
ويف محافظــة الحديــدة ،اســتمرت املنظمــات اإلنســانية يف مواجهــة صعوبــات يف الوصــول
إلــى الســكان املحتاجيــن ،بينمــا تضاءلــت التجــارة يف املناطــق األماميــة .وبحســب الجنانــي
فقــد أدى تصاعــد األعمــال العدائيــة ىلع طــول الطريــق الرئيســي بيــن الحديــدة وصنعــاء
إلــى إغــاق أكثــر مــن  30شــركة صناعيــة وتجاريــة يف هــذا املجــال بــدءًا مــن أواخــر ســبتمبر
 /أيلــول.
يف هــذه األثنــاء ،نــزح املزيــد مــن ســكان محافظــة الحديــدة ،قــدرت أعدادهــم بحوالــي
 76,500أســرة نازحــة يف الفتــرة مــا بيــن منتصــف يونيــو  /حزيــران ومنتصــف ســبتمبر /
أيلــول .ومــن بيــن هــؤالء ،بقيــت حوالــي  21,000أســرة داخــل نطــاق املحافظــة.
أعلــن مكتــب اليمــن يف منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســف) يف  3أكتوبــر
 /تشــرين األول أنــه علــق مؤقتــا التحويــات النقديــة التــي تهــدف إلــى الوصــول إلــى 9
مالييــن يمنــي .وذكــرت منظمــة اليونيســف مــن مقرهــا يف العاصمــة اليمنيــة صنعــاء أنهــا
واجهــت صعوبــات يف إنشــاء مركــز اتصــال جديــد مخصــص ملســاعدة املســتفيدين ىلع
تقديــم شــكاويهم .ذكــرت وكالــة أسوشــيتد بــرس أن قــوات الحوثييــن تعيــق عمليــات مركــز
االتصــال .وقالــت اليونيســف إن التحويــات النقديــة ستســتأنف بمجــرد جهوزيــة مركــز االتصــال
للعمــل بشــكل كامــل .كانــت الجولــة املعلقــة للتحويــات النقديــة هــي الثالثــة ،بعــد جولتــي
أغســطس  /آب  2017ومايــو  /أيــار مــن هــذا العــام.
وقــد أثبتــت التحويــات النقديــة أنهــا مــن أكثــر الوســائل فعاليــة ملنــع تفشــي املجاعــة
يف اليمــن .فمــع االنخفــاض الســريع يف الريــال اليمنــي والعقبــات املســتمرة أمــام التجــار
الســتيراد الســلع األساســية إلــى اليمــن ،أخــذت أســعار املــواد الغذائيــة ترتفــع بشــدة يف
األشــهر األخيــرة.
ويف الوقــت نفســه ،أفــادت وكالــة أسوشــيتد بــرس أن الســلطات الحوثيــة منعــت إفرايــم
باملييــرو ،املديــر القطــري لوكالــة التنميــة واإلغاثــة يف اليمــن ،مــن العــودة إلــى اليمــن .وفقــا
للتقريــر ،فقــد جــرى منــع باملييــرو بســبب رفضــه توزيــع املســاعدات ىلع أســاس قوائــم
املســتفيدين التــي أنشــأها الحوثيــون.
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التطورات السياسية في اليمن

املظاهرات تعم املحافظات الجنوبية
املظاهــرات التــي بــدأت يف أغســطس  /آب يف عــدن اســتمرت يف ســبتمبر  /أيلــول،
وامتــدت إلــى محافظــات حضرمــوت ولحــج وأبيــن والضالــع .وكان املتظاهــرون يطالبــون
باتخــاذ إجــراءات لوقــف هبــوط الريــال وصعــود األســعار .ويف عــدن ،قــام املتظاهــرون بإغــاق
الطرقــات بإطــارات وحواجــز محترقــة ،بينمــا أغلقــت متاجــر البيــع بالتجزئــة ومنافــذ الخدمــة
أيضــا كجــزء مــن حملــة العصيــان املدنــي.
نظــم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي االنفصالــي مظاهــرة يف عــدن يــوم  6ســبتمبر  /أيلــول
مــع املتظاهريــن مطالبيــن بدولــة يمنيــة جنوبيــة مســتقلة .ويف اليــوم ذاتــه ،هــدد محافــظ
حضرمــوت ،فــرج ســاملين البحســني ،بوقــف أيــة صــادرات نفطيــة مــن املحافظــة والتــي
ـدر يف البــاد ،يف
تمثــل حصتهــا تاريخيــا أكثــر مــن نصــف إجمالــي اإلنتــاج النفطــي املصـ ّ
حــال لــم تعالــج الحكومــة املركزيــة األزمــة االقتصاديــة ،وال ســيما نقــص الوقــود املتصاعــد
يف حضرمــوت.
يف محافظــة املهــرة ،اســتؤنفت االحتجاجــات ضــد الوجــود الســعودي بعــد انهيــار اتفــاق تــم
التوصــل إليــه يف يوليــو  /تمــوز بيــن زعمــاء القبائــل والســلطات املحليــة وممثلين ســعوديين.
مــن خــال هــذه االتفاقيــة ،أعــادت الســعودية الســيطرة ىلع مطــار الغيضــة إلــى الســلطات
املحليــة ،يف حيــن أشــرفت القــوات املدعومــة مــن الســعودية ىلع نقطــة تفتيــش رئيســية
عنــد مدخــل مدينــة الغيضــة .وقــد وصلــت املظاهــرات املتجــددة يف ســبتمبر  /أيلــول إلــى
جــوار مطــار الغيضــة واملواقــع الخاضعــة للقواعــد العســكرية الســعودية.
يف  25ســبتمبر  /أيلــول ،ظهــرت تقاريــر تفيــد إصــدار التحالــف مذكــرة توقيــف بحــق وكيــل
محافــظ املهــرة الســابق علــي ســالم الحريــزي .واألخيــر شــيخ عشــائري قــوي ينتقــد وجــود
الســعودية يف اليمــن ،وقــد أعــرب عــن ذلــك يف مقابلــة تلفزيونيــة الشــهر املاضــي .وقــد
أصــدر التحالــف بيانــا ينفــي إصــداره أم ـرًا قضائيــا بهــذا الشــأن .وأفــاد شــهود عيــان أنــه يف
يــوم  26ســبتمبر  /أيلــول ،دخــل الحريــزي الغيضــة مــع قافلــة مكونــة مــن  100ســيارة ويرافقــه
مســلحون دون أن يواجهــوا أيــة مقاومــة.
يف  29ســبتمبر  /أيلــول ،نفــذ الســكان املحليــون وزعمــاء القبائــل احتجاجــا يف موقــع بنــاء
يتعلــق بخــط أنابيــب نفــط ســعودي ســيمر عبــر املهــرة.
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موجز التطورات السياسية األخرى
• • 7ســبتمبر  /أيلــول :عالمــات توتــر بيــن الجماعــات االنفصاليــة الجنوبيــة ،حيــث
جــرت اشــتباكات مســلحة يف ســيئون وحضرمــوت بيــن املجلــس االنتقالــي
الجنوبــي وأعضــاء مــن الحــراك الجنوبــي املواليــن لفــادي باعــوم ،وهــو ابــن قائــد
انفصالــي مخضــرم يدعــى حســن باعــوم .ويدعــو فــادي باعــوم مــرارًا وتكــرارًا إلــى
انســحاب القــوات الســعودية واإلماراتيــة مــن جنــوب اليمــن.
• • 8ســبتمبر  /أيلــول :يف خطــاب متلفــز ،أكــد الرئيــس هــادي إنــه يف ”صحــة جيدة“
بعــد اإلجــراءات الطبيــة املتعلقــة بحالتــه القلبيــة والتــي أجريــت يف كليفالنــد
كلينيــك خــال رحلتــه األخيــرة إلــى الواليــات املتحــدة.
• • 16ســبتمبر  /أيلــول :أعلــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي إطــاق قناتيــن
تلفزيونيتيــن جديدتيــن .وقــد قــال نائــب رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي
هانــي بــن بريــك إن هــذه القنــوات ســتدعم قضيــة االنفصــال الجنوبــي و”تكافــح“
جماعــة اإلخــوان املســلمين.
• • 19ســبتمبر  /أيلــول :احتجــزت قــوات الحــزام االمنــي املدعــوم إماراتيــا أعضــاء كبــارًا
يف حــزب اإلصــاح يف أبيــن ،بمــا يف ذلــك نائــب رئيــس فــرع اإلصــاح يف مديريــة
صــرار الشــيخ ضمــان ثابــت القــوح.
• • 21ســبتمبر  /أيلــول :ذكــرى مــرور أربــع ســنوات ىلع اجتيــاح املقاتليــن الحوثييــن
والقــوات املواليــة للرئيــس الراحــل علــي عبــد اهلل صالــح مدينــة صنعــاء ،وهــو
الحــدث الــذي عجــل بإخــراج الرئيــس هــادي والحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا.
• • 26ســبتمبر  /أيلــول :خطــاب الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور أمــام الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة خــال دورتهــا الثالثــة والســبعين .انتقــد هــادي يف كلمتــه
قــوات الحوثــي ،وكذلــك إيــران وحــزب اهلل ىلع اعتبارهمــا داعميــن لهــا .وكان الفتــا
قــول هــادي ىلع وجــه الخصــوص إن ”مأزقنــا يف اليمــن ليــس نزاعــا سياســيًا يمكن
احتــواؤه عــن طريــق الحــوار“ .وصــادف خطابــه يف الذكــرى السادســة والخمســين
لثــورة  26ســبتمبر  /أيلــول يف اليمــن.
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التطورات العسكرية واألمنية في اليمن

تقدم قوات الحكومة اليمنية يف صعدة
اســتمرت القــوات الحكوميــة يف تحقيــق مكاســب ميدانيــة يف محافظــة صعــدة شــمال
اليمــن ،بمــا يف ذلــك هجــوم ىلع مــران ،مســقط رأس عائلــة الحوثــي ومهــد ومركــز حركتهــا،
وتتمتــع صعــدة بأهميــة رمزيــة واســتراتيجية.
ويف ظــل الطلــب ىلع املــوارد يف الحديــدة ،تكافــح قــوات الحوثــي لالحتفــاظ بــاألرض يف
املحافظــة ضــد قــوة مؤيــدة للحكومــة قوامهــا حوالــي  10,000جنــدي ،تدعمهــا طائــرات
التحالــف والقــوات الخاصــة الســعودية .هــذا وقــد زار نائــب الرئيــس علــي محســن األحمــر
جبهــة صعــدة يف  26ســبتمبر  /أيلــول بمناســبة ذكــرى ثــورة  1962ضــد اإلمــارة الزيديــة.
وذكــرت وســائل اإلعــام التابعــة للســعودية يف  30ســبتمبر  /أيلــول  /أيلــول أن القــوات
الحكوميــة اســتولت ىلع طريــق رئيســي يمــر بمــران ويربــط بيــن حجــة وصعــدة.

موجز التطورات العسكرية واألمنية األخرى
• • 5ســبتمبر  /أيلــول :اعتــرض التحالــف الــذي تقــوده الســعودية صاروخــا باليســتيًا 
أطلقتــه قــوات الحوثــي يســتهدف معســكرًا للحــرس الوطنــي الســعودي يف منطقــة
نجــران جنــوب الســعودية .وقــد أصيــب مــا ال يقــل عــن  23شــخصًا مــن جــراء حطــام
الصــاروخ ،وفقــا لبيــان التحالــف.
• • 20ســبتمبر  /أيلــول :نجــا غالــب دبــوان ،رئيــس دائــرة النقابــات يف حــزب اإلصــاح،
مــن محاولــة اغتيــال يف حــي املعــا بمدينــة عــدن .خــال اجتمــاع يف عــدن ،قــال
مديــر أمــن عــدن شــال علــي شــايع ملركزصنعــاء أن تنظيــم داعــش كان مســؤوالً عــن
انتشــار االغتيــاالت ومحــاوالت االغتيــال يف املدينــة مؤخـرًا ،متهمــا التنظيــم بمحاولــة
إثــارة الفوضــى.
• • 21ســبتمبر  /أيلــول :قتلــت قــوات النخبة الشــبوانية قائـدًا محليًا يف تنظيــم القاعدة،
نايــف الصيعــري الديانــي ،يف غــارة ىلع معســكر يف مديريــة خــورة محافظــة شــبوة
الغربيــة .بعــد يوميــن لقــي قــادة محليــون آخــرون مــن بينهــم زعيــم تنظيــم القاعــدة
أبــو القعقــاع وســبعة أعضــاء آخريــن مصرعهــم يف غــارة يف نفــس املنطقــة .بينمــا
لقــي ثالثــة مــن أعضــاء قــوات النخبــة الشــبوانية حتفهم خــال االشــتباكات.
• • 27ســبتمبر  /أيلــول :اعترضــت نظــم الدفــاع الجــوي طائــرة بــدون طيار تابعــة للحوثي
بالقــرب مــن مقــر قيــادة التحالــف يف مديريــة .ولــم يصــدر التحالــف العســكري الــذي
تقــوده الســعودية بيانــا حــول الحــادث.
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التطورات في الواليات المتحدة

وزارة الخارجية األمريكية تصادق ىلع جهود التحالف الرامية للحد
من الخسائر يف صفوف املدنيين
يف  13ســبتمبر  /أيلــول ،قــدم وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو شــهادته ىلع أن
التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية يتخــذ إجــراءات للحــد مــن األذى الالحــق باملدنييــن
نتيجــة عملياتــه العســكرية يف اليمــن ،وأنــه يســعى بنشــاط إلــى إيجــاد حــل سياســي للنزاع.
وقــد أدى تعديــل مشــروع قانــون اإلنفــاق الدفاعــي الــذي تــم تمريــره يف شــهر أغســطس /
آب إلــى اســتمرار دعــم الواليــات املتحــدة للتحالــف بنــا ًء ىلع هــذه الشــهادة.
بعــد تأييــده الســتنتاجات بومبيــو ،قــال وزيــر الدفــاع جيــم ماتيــس أن ” القنابــل ستســتمر
يف الســقوط“ لكــن ســحب الدعــم ســيؤدي إلــى املزيــد مــن الخســائر يف صفــوف املدنييــن.
وأضــاف أن الواليــات املتحــدة تحــاول تحســين ”االســتهداف الديناميكــي“ للتحالــف ،أي األهداف
غيــر املخطــط لهــا أو غيــر املتوقعــة والتــي تتطلــب اســتجابة ســريعة.
الســناتور جيــن شــاهين ،والتــي شــاركت يف كتابــة تشــريع التصديــق قالــت إن اإلدارة األمريكية
”تتعمــد تجنــب رقابــة الكونجــرس“ يف تقييمهــا ،وقــال الســيناتور كريــس مــوريف إن ذلــك
بمثابــة ”غــض الطــرف عــن جرائــم الحــرب املحتملــة“ .كمــا طعنــت مجموعــات حقــوق
اإلنســان يف هــذه الشــهادة .يف رســالة مــن قبــل منظمــة انتراكشــن ،وهــو تحالــف عاملــي
مقــره واشــنطن العاصمــة يضــم أكثــر مــن  180منظمــة غيــر حكوميــة ،إلــى أعضــاء لجنــة
الشــؤون الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ أفيــد أن االســتنتاجات تتناقــض مــع تقاريــر مســؤولين
أمريكييــن مــن منظماتهــا األعضــاء .وقالــت الرســالة إن إجــراءات التحالــف تعيــق االســتجابة
اإلنســانية الفعالــة يف اليمــن .وأشــار إلــى أن معظــم التدريــب الــذي قدمتــه الواليــات املتحــدة
للقــوات العســكرية الســعودية كان للحــد مــن الضحايــا املدنييــن منــذ أكثــر مــن عــام ،بينمــا
شــكل قصــف قــوات التحالــف ألهــداف مدنيــة منــذ ذلــك الحيــن وىلع وجــه الخصــوص تلــك
التــي جــرت يف أغســطس  /آب ” 2018تجاه ـ ً
ا ملبــادئ التمييــز والتناســب“.
ونقـ ً
ا عــن مذكــرة ســرية ومصــادر مطلعــة ىلع القــرار ،ذكــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال
أن عــدد مــن موظفــي وزارة الخارجيــة اعترضــوا ىلع التصديــق ،زاعميــن أن ضغطــا مــورس
ىلع بومبيــو لتفــادي تعريــض صفقــات بقيمــة مليــاري دوالر مــع دول الخليــج للخطــر .بينمــا
رفضــت وزارة الخارجيــة التعليــق ىلع هــذه االدعــاءات.
وقــال الري لويــس ،مستشــار ســابق يف وزارة الخارجيــة عمــل مع التحالف العســكري الســعودي
حتــى مايــو  /أيــار  2017بشــأن إجــراءات الحــد مــن األضــرار ىلع املدنييــن ،أن ”اســتنتاج بومبيــو
موضوعيــا غيــر صحيــح“ .وأخبــر لويــس مركــز صنعــاء أنــه يف فيمــا يتعلــق بمنــع وقــوع
إصابــات يف صفــوف املدنييــن ،لــم يشــر التحالــف إال إلــى مبــادئ توجيهيــة مبهمــة ذات
تطبيــق عملياتــي محــدود ودون النــص ىلع أي إجــراء لتحســين املمارســات عنــد تحديــد
األخطــاء .وأضــاف لويــس أن هــذه التدابيــر ”أثبتــت عــدم فعاليتهــا يف منــع وفيــات املدنييــن
وال تــزال غيــر كافيــة“.
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ـام ســابق يف وزارة الخارجية يغطي
ســكوت أندرســون ،وهــو زميــل يف معهــد بروكينغــز ومحـ ٍ
ملــف اليمــن ،أخبــر مركــز صنعــاء الشــهر املاضــي أنــه يف ظــل محدوديــة الطعــن القانونــي
يف الكونجــرس أو مــن قبــل طــرف ثالــث بمــا يشــكل تحديــا لشــهادة بومبيــو ،فقــد يســعى
املشــرعون إلــى ضغــوط سياســية فيمــا يخــص اليمــن ىلع شــكل جلســات اســتماع عامــة
وتحقيقــات أمــام لجنــة الكونجــرس .وأضــاف أنــه يمكــن متابعــة هــذه اإلجــراءات بســهولة
أكبــر يف حــال ســيطر الديمقراطيــون ىلع مجلــس النــواب يف انتخابــات التجديــد النصفــي
يف نوفمبــر  /تشــرين الثانــي.

املشرعون يقدمون مشروع قانون جديد إلنهاء املشاركة يف نزاع
اليمن
يف  26ســبتمبر  /أيلــول ،قــدم النائــب رو خانــا قــرارًا مقترحــا عابـرًا للحزبيــن والــذي مــن شــأنه
أن يجبــر الكونجــرس ىلع التصويــت ىلع انســحاب القــوات األمريكيــة املشــاركة يف النــزاع
بيــن التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية والقــوات الحوثيــة يف اليمــن .يســتدعي القــرار
قانــون صالحيــات الحــرب ،الــذي يتطلــب إعــان الحــرب مــن قبــل الكونجــرس قبــل التــزام
القــوات األمريكيــة بنــزاع مســلح.
قــدم عضــو الكونجــرس خانــا تشــريعًا مماثـ ً
ا يف ســبتمبر  /أيلــول عــام  2017أدى إلــى تعــذر
التصويــت ىلع ســحب الدعــم األمريكــي للتحالــف ،األمــر الــذي دفــع إلــى إعــان مجلــس
النــواب أن تــورط الواليــات املتحــدة يف النــزاع غيــر مســموح بــه بموجــب التشــريع املتعلــق
باســتخدام القــوة املســلحة .وىلع النقيــض مــن القــرار الســابق ،حظــي مشــروع القانــون
الجديــد بدعــم مــن كبــار الديمقراطييــن ،بمــن فيهــم النائــب عــن نيويــورك إليــوت إنجــل
وكبيــر النــواب الديمقراطييــن يف لجنــة العالقــات الخارجيــة النائــب عــن ماريالنــد ســتين
هويــر .يعتمــد تمريــر مشــروع قانــون ىلع القيــادة الجمهوريــة ،وىلع وجــه التحديــد مــا إذا
كانــت ستســعى إلــى منــع التصويــت كمــا فعلــت مــع القانــون الــذي قــاده خانــا يف العــام
املاضــي.

مجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية ينظمان فعالية يف
نيويورك
يف  21ســبتمبر  /أيلــول ،نظــم مجلــس التعــاون الخليجــي فعاليــة يف نيويــورك بالتعــاون مــع
الحكومــة اليمنية.
ويف حديثــه إلــى مركــز صنعــاء قبــل عــدة أيــام مــن الحدث ،قــال ياســر الرعينــي ،نائــب األمين
العــام ملؤتمــر الحــوار الوطنــي ووزيــر بالحكومــة اليمنيــة ،إن الفعاليــة جــزء مــن اســتراتيجية
تواصــل ومناصــرة يف الــدول الغربيــة.
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التطورات في أوروبا

إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع السعودية ثم تتراجع
يف  4ســبتمبر  /أيلــول ،أعلنــت اســبانيا إلغــاء عقــد مبيعــات األســلحة لعــام  2015مــع
الســعودية شــملت  400قنبلــة ليــزر بقيمــة  9.2مليــون يــورو ( 10.6مليــون دوالر) .جــاء هــذا
القــرار بعــد أن قصفــت غــارات جويــة ســعودية يف أغســطس  /آب عشــرات األطفــال.
لكــن يف  12ســبتمبر  /أيلــول ،تراجعــت إســبانيا عــن هذا القــرار .ووفقًا لوســائل إعالم إســبانية،
فــإن الســعودية هــددت بإلغــاء صفقــة بقيمــة  1.8مليــار يــورو ( 2.1مليــار دوالر) شــملت ســفنًا 
حربيــة باالشــتراك مــع شــركة بنــاء الســفن نافانتيــا ،مــا قــد يعــرض آالف فــرص العمــل للخطــر.

أملانيا توافق ىلع تصدير أسلحة جديدة ألعضاء التحالف
يف  19ســبتمبر  /أيلــول ،أوردت مجلــة ديــر شــبيجل األملانيــة أن برليــن وافقــت ىلع بيــع
أســلحة جديــدة إلــى الســعودية واإلمــارات واألردن .وقــد أكــدت وكالــة فــاز األملانيــة تمريــر
مبيعــات أســلحة جديــدة ملصــر ،وهــي عضــو يف قــوات التحالــف العســكري الــذي تقــوده
الســعودية .وجــاء لــك بعــد قــرار الحكومــة منــع بيــع األســلحة للــدول املتورطــة يف الحــرب
اليمنيــة (انظــر اليمــن يف األمــم املتحــدة  -نشــرة مــارس  /آذار .)“2018
وأشــارت كل مــن ديــر شــبيجل وفــاز إلــى رســالة خاصــة أرســلها بيتــر ألتمايــر ،وزيــر الشــؤون
االقتصاديــة ،إلــى اللجنــة االقتصاديــة يف البرملــان األملانــي .ووفقــا للرســالة ،فقــد صــادق
مجلــس األمــن الفيدرالــي – وهــو لجنــة وزاريــة ترأســها مستشــارة الجمهوريــة – ىلع مبيعــات
أســلحة جديــدة.
يف  1أكتوبــر  /تشــرين األول ،أفــادت فــاز أن الحكومــة األملانيــة منــذ اســتالمها مقاليد الســلطة
يف مــارس  /آذار وافقــت األملانيــة ىلع مبيعــات أســلحة بقيمــة  254مليــون يــورو (292
مليــون دوالر) للســعودية و 21.8مليــون يــورو ( 25.1مليــون دوالر) ألعضــاء آخريــن يف التحالــف
العســكري الــذي تقــوده.

الدول األوروبية تواصل املحادثات مع إيران
يف  12ســبتمبر  /أيلــول ،عقــدت أربــع دول أوروبيــة – هــي فرنســا وأملانيــا وإيطاليــا وبريطانيــا
– محادثــات مــع وفــد إيرانــي يف بروكســل .كانــت تلــك الجولــة الثالثــة هــذه املحادثــات ،بعــد
تلــك التــي عقــدت يف رومــا يف مايــو  /أيــار الســابق ويف ميونــخ يف فبرايــر  /شــباط .وكان
مــن بيــن املواضيــع املطروحــة األوضــاع السياســي واإلنســاني يف اليمــن.
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تطورات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب

لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
صــوت مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة لتجديــد عمــل بعثــة مجموعــة
الخبــراء البارزيــن ،التــي تحقــق يف وضــع حقــوق اإلنســان يف اليمــن .وقــد أُنشــئ فريــق
الخبــراء يف ديســمبر  /كانــون أول  2017مــن خــال قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم ،31/36
ونشــر تقريــره الســنوي األول يف  28أغســطس  /آب .وجــاء التجديــد خــال الــدورة العاديــة
التاســعة والثالثيــن ملجلــس حقــوق اإلنســان ،مــن  10إلــى  28ســبتمبر  /أيلــول ،يف مقــر األمــم
املتحــدة يف جنيــف.
وقامــت كنــدا وهولنــدا وبلجيــكا وأيرلنــدا ولوكســمبورغ معــا بعــرض مشــروع القــرار (A/
 )HRC/39/L.21للتجديــد للبعثــة .بعــد ذلــك انضمــت دول غربيــة أخــرى إلــى قائمــة الــدول
الراعيــة .ودعــا القــرار باســم مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان إلــى مواصلــة
دعــم اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق واملقربــة من الحكومــة اليمنيــة وكلفتهــا بالتحقيق
يف الخروقــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ىلع الرغــم مــن اتهامهــا بعــدم االســتقاللية مــن
قبــل مجموعــات عــدة تعمــل يف هــذا املجــال.
وقدمــت تونــس ،نيابــة عــن املجموعــة العربيــة التــي تضــم  21عضـوًا ،مشــروع قــرار منفصــل
( )A/HRC/39/L.23يدعــو إلــى الدعــم الفنــي للجنــة الوطنيــة دون الدعــوة إلــى تمديــد بعثــة
مجموعــة الخبــراء الدولييــن.
ولــم يتــم التوصــل إلــى توافــق يف اآلراء ،وتــم طــرح القراريــن كليهمــا ،حيــث اع ُتمــد قــرار
املجموعــة العربيــة بــدون تصويــت ،ونــال القــرار الــذي تبنتــه الــدول الغربيــة بأغلبيــة 21
صوتــا ،مقابــل  8أصــوات رافضــة و 18امتناعــا عــن التصويــت.
ذكــرت مصــادر مطلعــة ملركــز صنعــاء أن الحكومــة اليمنيــة أمــرت دبلوماســييها بعــدم قبــول
تمديــد بعثــة مجموعــة الخبــراء تحــت أي ظــرف مــن الظــروف .وصــوت اليمــن والســعودية
واإلمــارات ومصــر األعضــاء يف التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية ضــد تبنــي القــرار،
فيمــا صوتــت قطــر التــي طــردت مــن التحالــف يف يونيــو  /حزيــران  2017بالتأييــد .ومــن
الجديــر بالذكــر أن اململكــة املتحــدة التــي لــم تدعــم إنشــاء فريــق الخبــراء يف العــام املاضــي
صوتــت لصالــح التجديــد.
تقــول الــدول التــي صوتــت ضــد القــرار أن فريــق الخبــراء يفتقــر إلــى التــوازن .وبينمــا يمكــن
الحكــم ىلع التقريــر ىلع أنــه محايــد ،إال أنــه يف الواقــع غيــر كامــل .ىلع ســبيل املثــال ،لــم
يكــن هنــاك ذكــر الســتخدام القــوات الحوثييــن األلغــام األرضيــة أو قذائــف الهــاون الصاروخيــة
العشــوائية .كمــا نفــى الخبــراء تمكنهــم مــن الوصــول إلــى الذيــن يقومــون بتعذيــب الســجناء
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يف املرافــق التــي يديرهــا الحوثيــون .ومــع ذلــك ،فــإن الــدول التــي صوتــت لصالحــه جادلت أن
البعثــة بحاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت للتحقيــق يف االختراقــات بشــكل أشــمل .ومــن املتوقع
أن يقــدم فريــق الخبــراء تقريــره الثانــي املكتــوب إلــى املفــوض الســامي لحقوق اإلنســان يف
وقــت الحــق مــن العــام املقبــل.

الصحفيون املختطفون يحالون إلى مكتب النائب العام
يف  11ســبتمبر  /أيلــول ،أحالــت الســلطات الحوثيــة  10صحفييــن موقوفيــن منــذ أكثــر مــن
ثــاث ســنوات إلــى مكتــب النائــب العــام يف صنعــاء للتحقيــق .وأصــدرت عائــات الصحفييــن
بيانــا يف هــذا الصــدد يطالــب بتحريرهــم ويدعــو املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة وكذلــك
منظمــات حقــوق اإلنســان لدعمهــم ،وقــال عبــد اهلل املنصــوري ،وهــو شــقيق أحــد الصحفيين
املســجونين ،إن التهــم املوجهــة ضدهــم ترتكــز ىلع اتهامــات كاذبــة وأنــه لــم تعــرض بعــد
هــذه االتهامــات للعامــة.
وقــال املنصــوري ملركــز صنعــاء” :لقــد طلبنــا مــن النيابــة العامــة تزويدنــا بملفــات الصحفييــن،
وقبلــوا طلبنــا ،ولــم يقدمــوا لنــا أي شــيء حتــى اآلن“.
ُعقــدت جلســة التحقيــق األولــى يف  10ســبتمبر  /أيلــول وتضمنــت أربعــة صحفييــن ،وقــد
رفــض جميعهــم الــرد ىلع التهــم املوجهــة إليهــم.

تقرير هيومن رايتس ووتش عن الرهائن الحوثيين
يف  25ســبتمبر  /أيلــول ،أدان تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش مــا تقــوم بــه قــوات الحوثييــن
مــن عمليــات اعتقــال تعســفي واخفــاء قســري وتعذيــب .ويصــف التقريــر ،الــذي يعــود إلــى
مقابــات مــع محتجزيــن ســابقين ،أعمــال تعذيــب تطــال أســر الســجناء .ووجهــت منظمــة
هيومــن رايتــس ووتــش رســالة إلــى وزارة الداخليــة لــدى الســلطات الحوثيــة يف  12ســبتمبر
 /أيلــول ،تطالبهــا فيهــا بكشــف معلومــات عــن املعتقليــن وعــن حالتهــم ،باإلضافــة إلــى
محاســبة املســؤولين عــن االنتهــاكات ،إال أن الــوزارة لــم تســتجب .واستشــهدت هيومــن رايتس
ووتــش بتقريــر فريــق خبــراء األمــم املتحــدة الــذي يشــير إلــى أن قــوات الحوثــي ”ارتكبــت
أفعــاالً ترتقــي لجرائــم حــرب“.
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مختصر عن تطورات أخرى يف مجال حقوق اإلنسان وجرائم الحرب
• • 1ســبتمبر  /أيلــول :أقــر التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية بــآن الغــارة الجويــة
التــي وقعــت يف بدايــة أغســطس  /آب يف محافظــة صعــدة وأصابــت حافلــة
وقتلــت  54شــخصًا ،بينهــم  44طفـ ً
ا لــم يكــن لهــا مــا يبررهــا (لالطــاع ىلع املزيد
انظــر تقريــر اليمــن ،أغســطس  /آب  .)2018وقــد صــرح التحالــف بأنــه سيحاســب
املســؤولين عــن مــا وصفتــه هيومــن رايتــس ووتــش بأنــه ”جريمــة حــرب واضحــة“.
• • 2ســبتمبر  /أيلــول :لقــي الصحفــي محمــد الطاهــري حتفــه برصــاص قناصــة يف
مدينــة تعــز يف منطقــة تفتيــش عليهــا القــوات الحكوميــة ،بحســب صحيفــة
املصــدر اإللكترونيــة.
• • 9ســبتمبر  /أيلــول :أفــادت املنظمــة الدوليــة للهجــرة أن أحــد موظفيهــا تعــرض
للخطــف ىلع يــد مجهوليــن.
• • 16ســبتمبر  /أيلــول :قامــت ســفينة حربيــة بمهاجمــة قــارب ممــا أســفر عــن مقتل
 18صيــادًا يمنيــا يف مدينــة الخوخــة ،وفقــا لوكالــة رويتــرز .ونفــى العميــد تركــي
املالكــي الناطــق باســم قــوات التحالــف املســؤولية عــن هــذا الهجــوم وقــال بــأن
التحالــف يحقــق يف هــذا الحــادث.
• • 18ســبتمبر  /أيلــول :رفعــت املحكمــة الجنائيــة املتخصصــة التابعــة للحوثــي يف
صنعــاء تهمــا ضــد  24بهائيــا يمنيــا ،مــن بينهــم طفــل .ووصفــت منظمــة العفــو
يســتخدم الضطهــاد البهائييــن
الدولية هذا اإلجراء بأنه ”اعتداء صارخ
اليمنييــن بســبب معتقدهــم“ .يمكــن يف حالــة بعــض الجرائــم املزعومــة ،والتــي
شــملت التجســس لبلــدان أجنبيــة ،أن تواجــه عقوبــة اإلعــدام.
• • 1أكتوبــر  /تشــرين األول :اســتهداف فريــق موظفــي أطبــاء بال حــدود يف محافظة
الضالــع باملتفجــرات للمــرة الثانيــة يف أقــل مــن أســبوع .ولــم تحــدد منظمــة أطبــاء
بــا حــدود مــن هــو املســؤول عــن الهجــوم .ولــم تحــدث إصابات.
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التطورات اإلنسانية

األمم املتحدة تعمل لفتح الجسر الجوي الطبي اإلنساني
يف  16ســبتمبر  /أيلــول ،أفــاد مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أن األمــم
املتحــدة تعمــل مــن أجــل فتــح جســر جــوي إنســاني ملتابعــة عــاج الحــاالت الطبيــة الحرجة.
س ـ ُيفتح هــذا الجســر الجــوي بطريقــة تجريبيــة ملــدة نصــف عــام ،وتــم التعاقــد مــع شــركة
دوليــة مســتقلة لتحديــد املرضــى القانونييــن .يف حيــن رحبــت  14منظمــة غيــر حكوميــة
مــن بينهــا منظمــة كيــر وأكســفام واملجلــس النرويجــي بتأســيس هــذا الجســر الجــوي ،أعربت
تلــك املنظمــات عــن قلقهــا مــن أن غالبيــة الســكان مــا زالــوا غيــر قادريــن ىلع طلــب العــاج
الطبــي يف الخــارج.

التطورات اإلنسانية األخرى يف سطور
• • 7ســبتمبر  /أيلــول :ذكــرت املنظمــة الدوليــة للهجــرة آن  27إثيوبيــا ىلع األقــل و6
مواطنيــن صومالييــن غرقــوا قبالــة ســواحل شــبوة يف  29أغســطس  /آب ،بعــد أن
أجبــر املهربــون  360مهاجــر صومالــي وإثيوبــي ىلع العــودة إلــى البحــر يف قاربيــن
مكتظيــن.
• • 9و 15ســبتمبر  /أيلــول :بــدأ العــام الدراســي الجديــد يف جنــوب وشــمال اليمــن ،ىلع
التوالــي ،ىلع الرغــم مــن مخــاوف أن يــؤدي النــزاع إلــى تأجيلهــا كمــا حــدث يف عــام
 .2017وال يــزال هنــاك  2مليــون طفــل خــارج املدرســة مقارنــة بـــ 1.6مليــون طفــل قبــل
النــزاع ،بحســب وزارة التربيــة والتعليــم .يف شــمال اليمــن تقــوم ســلطات الحوثــي
بتغييــر جــذري يف مناهــج الكتــب املدرســية الوطنيــة ،حســب مــا أخبــر معلمــون
مركــز صنعــاء .وأفــاد معلمــون أن املقــررات يف دروس التاريــخ والديــن أصبحــت اآلن
ذات طابــع مذهبــي وتظهــر تعصبــا قويــا لأليديولوجيــا الحوثيــة.
• • 21ســبتمبر  /أيلــول :قــدم نائــب األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق
املســاعدات العاجلــة مــارك لوكــوك إحاطــة حــول تدهــور الوضــع اإلنســاني يف اليمــن.
وقــال لوكــوك ”إننــا نخســر املعركــة ضــد املجاعــة“ ،مشــيرًا إلــى الركــود الحــاد يف
الريــال اليمنــي (انظــر أعــاه ”العملــة املحليــة تبلــغ مســتوى أدنــى غيــر مســبوق“)
وإلــى القتــال املكثــف حــول مدينــة الحديــدة وتهديــه بتعطيــل اإلمــدادات اإلنســانية
والتجاريــة الحيويــة التــي تصــل مــن املينــاء (انظــر أعــاه ”العنــف يف الحديــدة يزيــد
مــن تعقيــد توزيــع املســاعدات“).
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• • 24ســبتمبر  /أيلــول :أقيمــت فعاليــة حــول االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن ىلع
هامــش الــدورة الثالثــة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.
يســرت منظمــة العمــل الدوليــة ووكالــة األمــم املتحــدة
• • 27ســبتمبر  /أيلــولّ :
لالجئيــن العــودة الطوعيــة لـــ 130الجئــا صوماليــا ،حيــث أجلتهــم مــن مدينــة عــدن.
• • 29ســبتمبر  /أيلــول :أفــادت صحيفــة غولــف تايمــز توقــع صنــدوق قطــر للتنميــة
مــع منظمــة اليونيســف مذكــرة تفاهــم لتمويــل مجموعــة مــن األنشــطة.
• • 30ســبتمبر  /أيلــول :أطلقــت اليونيســف ومنظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــات
أخــرى حملــة تطعيــم فمويــة ضــد الكوليــرا ملــدة ثالثــة أيــام .اســتهدفت الحملــة
أكثــر مــن  500,000شــخص يف ثــاث مقاطعــات يف محافظتــي إب والحديــدة.
وقــد تــم إطــاق الجولــة األولــى مــن هــذه اللقاحــات يف هــذه املحافظــات يف
أغســطس  /آب .يأتــي هــذا يف خضــم مخــاوف دوليــة متزايــدة مــن موجــة ثالثــة
محتملــة مــن الكوليــرا ،نجمــت عــن تصاعــد العنــف يف الحديــدة منــذ يونيــو /
حزيــران .ومنــذ ذلــك الحيــن ،ازداد عــدد حــاالت الكوليــرا بشــكل مطــرد بعــد شــهور
مــن تحقــق االســتقرار إلــى حــد كبيــر .وذكــرت منظمــة الصحــة العاملية أن متوســط
معــدل الحــاالت الجديــدة املشــتبه فيهــا تضاعــف الشــهر املاضــي مقارنــة باألشــهر
الثمانيــة األولــى مــن العــام ،حيــث وصــل إلــى حوالــي  10,000حالــة مشــتبهة
جديــدة يف األســبوع.
• • 1أكتوبــر  /تشــرين األول :أفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أن خطــة
االســتجابة اإلنســانية لليمــن لعــام  2018يف األمــم املتحــدة حصلــت حتــى اآلن
ىلع أمــوال بقيمــة  2مليــار دوالر ،أي مــا يعــادل ثلثــي املبلــغ املطلــوب.
• • 2أكتوبــر  /تشــرين األول :يف مواجهــة الهجــوم ىلع مقر ملوظفيهــا يف محافظة
الضالــع ،أعلنــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود ســحب موظفيهــا مــن الضالــع وتعليــق
برامجهــا يف املحافظــة ”حتــى إشــعار آخــر“.
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شــكر وتقدير
أعــد هــذا التقريــر وليــد الحريــري وهولي توبهــام ووضاح العولقــي وفيكتوريا ك.
ســوير وغيداء الرشــيدي وأنطوني بيســويل وســا خالد وعائشــة الوراق وعلي
عبــد اللــه وحمــزة الحمادي وســجيلة منير وسبنســر أوســبرغ.

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