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افتتاحية مركز صنعاء

سياسات	الهاوية	لكارثة	صافر

مــن املؤســف شــيوع التجاهــل املتعمــد الــذي يظهــره املقاتلــون لصحــة وحيــاة املدنييــن 
ــذا  ــتثنائية يف ه ــي اس ــزاع اليمن ــة يف الن ــراف املتحارب ــل األط ــا يجع ــرب، وم ــاء الح أثن
الصــدد هــو حجــم الدمــار الهائــل الــذي يتســببون بــه ىلع حســاب مواطنيهــم اليمنييــن 

ســعيًا وراء مكاســب يمكــن وصفهــا بأنهــا غيــر أخالقيــة.

ــاحل  ــة س ــية قبال ــة راس ــفينة نفطي ــة س ــار، ثم ــو / أي ــاء يف ماي ــز صنع ــر مرك ــا ذك كم
البحــر األحمــر املحــاذي ملحافظــة الحديــدة، وهــي محملــة بأكثــر مــن مليــون برميــل مــن 
ــل  ــي تعم ــة FSO SAFER – والت ــن الناقل ــة ىلع مت ــام التهوي ــا أن نظ ــام. وبم ــط الخ النف
كمحطــة تصديــر بحريــة منــذ ثمانينــات القــرن املنصــرم – معطــل منــذ أربــع ســنوات، فــإن 
ــت  ــد تراكم ــه ق ــط يف خزانات ــن النف ــة م ــة املنبعث ــازات االنفجاري ــل أن الغ ــن املحتم م
إلــى درجــة تجعــل املحطــة العائمــة أقــرب إلــى قنبلــة عائمــة. لقــد أفــاد تقييــم دولــي 
ــرب  ــول أن التس ــبتمبر / أيل ــه يف س ــخة من ــاء ىلع نس ــز صنع ــل مرك ــور حص ــر منش غي
ــرات بيئيــة  ــة... وقــد يتســبب بتأثي ــة محتمل يف محطــة FSO SAFER قــد أن يكــون "كارث
واقتصاديــة وبشــرية واســعة ىلع األغلــب". ىلع وجــه التحديــد، ذكــر التقريــر أنــه يمكــن 
بعــد أســبوع مــن تســرب النفــط يمكــن أن يتأثــر غــذاء حوالــي نصــف مليــون يمنــي، وأن 
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ــات  ــر امللوث ــلل وتنتش ــد بالش ــود واملــاء ملخاطــر، وأن تصــاب صناعــة الصي يتعــرض الوق
يف الســاحل؛ ويف حالــة حــدوث انفجــار أو حريــق، فقــد ُيتــرك حوالــي 9 مالييــن يمنــي 

لتنفــس األبخــرة الســامة.

ومــع ذلــك، فــإن الخطــر الــذي تمثلــه FSO SAFER مجــرد مؤشــرات أوليــة لسياســات حافــة 
الهاويــة املتبادلــة حاليــًا بيــن جماعــة الحوثييــن املســلحة والحكومــة اليمنيــة املعتــرف 
ــدات  ــم أي عائ ــة تقاس ــل يف كيفي ــن تتمث ــن الطرفي ــية بي ــة الرئيس ــًا، فالعقب ــا دولي به
نفطيــة محتملــة بعــد تفريــغ الحمولــة، وهــي العائــدات التــي تقــدر بحوالــي 80 مليــون 
دوالر. يتطلــب اقتــراب الناقلــة مــن املينــاء إذنــًا مــن الحوثييــن، لذلــك فهــي راســية خــارج 
األراضــي التابعــة لســيطرتهم، وتحــاول األمــم املتحــدة التفــاوض للحصــول ىلع هــذا اإلذن 
ــن يف  ــادة الحوثيي ــن قي ــا. لك ــن حمولته ــة تأمي ــد كيفي ــفينة وتحدي ــة الس ــم حال لتقيي
أغســطس / آب، تخلــت عــن التزامهــا الســابق بالســماح بتقييــم األمــم املتحــدة، وقــد ذكــر 
مســؤولون حوثيــون كبــار تحدثــوا إلــى مركــز صنعــاء يف ســبتمبر / أيلــول أن الجماعة ىلع 
ــة النفــط، لكــن بشــرط االتفــاق مســبقًا ىلع العائــدات املتأتيــة  اســتعداد لتفريــغ حمول

مــن بيعــه.

يخشــى الحوثيــون مــن أن يتوصــل تقييــم لألمــم املتحــدة إلــى وجــود حاجــة ملحــة لتفريغ 
النفــط، مــا يعنــي ضــرورة الســماح بتفريــغ الحمولــة قبــل التوصــل إلــى اتفــاق، إال أن هنــاك 
طريقــة لحــل املوقــف وتخفيــف املخاطــر: إيــداع أمــوال بيــع النفــط يف حســاب مصــريف 
تشــرف عليــه األمــم املتحــدة، أو أي طــرف ثالــث محايــد آخــر. إن اتفــاق الحديــدة الــذي تــم 
التفــاوض عليــه برعايــة األمــم املتحــدة يمثــل نموذجــًا الســتخدام عائــدات املينــاء لدفــع 
ــن انقطعــت الرواتــب املنتظمــة عــن  رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة اليمنييــن، والذي
معظمهــم منــذ عــام 2016؛ كمــا يمكــن اســتخدام نمــوذج مماثــل لتوجيــه األمــوال املتولــدة 

مــن بيــع نفــط FSO SAFER لدفــع رواتــب عمــوم املوظفيــن الحكومييــن يف البــالد. 

ينبغــي أن تكــون هــذه التســوية مقبولــة مــن قبــل كل مــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة 
ــا  ــر أوقاته ــي يف أكث ــة ه ــة اليمني ــي كاف. إن الحكوم ــط دبلوماس ــورس ضغ ــال م يف ح
اعتمــادًا ىلع الســعودية، فقــد ُطــردت مــن عاصمتهــا املؤقتــة يف عــدن يف انقــالب يف 
أغســطس / آب املاضــي؛ ويف األثنــاء دخلــت قيــادة الحوثييــن عمليــة وقــف إطــالق نــار 
وإلغــاء تصعيــد هشــة مــع الريــاض خــالل ســبتمبر / أيلــول، وهــي العمليــة التــي تعتبرهــا 
تفــوق يف أولويتهــا الناقلــة FSO SAFER. إن مــن شــأن ذلــك أن يضــع الســعودية يف 
موقــف مفتاحــي حيــال الطرفيــن للدفــع للتوصــل إلــى اتفــاق ىلع ناقلــة النفــط. ونظــرًا 
لالســتثمارات الســعودية يف البنيــة التحتيــة والتــي تبلــغ مليــارات الــدوالرات ىلع طــول 
 ،FSO SAFER ســاحل البحــر األحمــر، فهــي أكثــر مــن ســيتأثر بــأي تســرب نفطــي يحــدث مــن
مــا يشــكل حافــزًا إضافيــًا لتهدئــة املوقــف. كذلــك فــإن لــدى األمــم املتحــدة وغيرهــا مــن 
الفاعليــن الدولييــن حافــزًا أساســيًا لدفــع الريــاض بهــذا االتجــاه وتجنيــب املنطقــة كارثــة 

بيئيــة تلــوح يف األفــق.
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هجوم	أرامكو	يؤجج	توترات	إقليمية	ويدفع	نحو	وقف	إطالق	نار	
جزئي	يف	اليمن

هجوم	ىلع	منشأة	النفط	السعودية	يخفض	إنتاج	النفط	إلى	النصف	ويذكي	
التوترات	يف	املنطقة

أدت الهجمــات ىلع منشــأتين نفطيتيــن ســعوديتين يف منتصــف شــهر ســبتمبر / أيلــول 
إلــى توقــف أكثــر مــن %5 مــن إنتــاج العالــم مــن النفــط الخــام، مــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار 
النفــط وزيــادة التوتــر يف منطقــة الخليــج. وقــد زعــم الحوثيــون أنهــم نفــذوا العملية ىلع 
شــركة النفــط الســعودية العمالقــة أرامكــو، فيمــا وجهــت الســعودية والواليــات املتحــدة 
والقــوى األوروبيــة إصبــع االتهــام إليــران. ومــع أن الخشــية مــن انــدالع نــزاع عســكري قــد 
يجتــاح اليمــن لــم تتحقــق مــع نهايــة الشــهر، إال أن الهجمــات شــكلت أكثــر أشــكال التصعيد 

خطــرًا يف منطقــة الخليــج منــذ بــدء تصاعــد التوتــرات يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام.

يف 14 ســبتمبر / أيلــول، ذكــرت وســائل اإلعــالم الســعودية أن طائــرات بــدون طيــار 
تســببت بانــدالع نيــران يف مصنــع بقيــق الســعودي لتجهيــز النفــط يف منطقــة بقيــق، 
وكذلــك حقــل خريــص النفطــي، والواقعيــن كالهمــا يف املنطقــة الشــرقية باململكــة.]1] 
وقــد قامــت فــرق أرامكــو "بالســيطرة ىلع الحريقيــن ومنعهمــا مــن االنتشــار"، وفقــًا لــوزارة 
ــا  ــن نوعه ــأة م ــر منش ــق – أكب ــن بقي ــات م ــرت لقط ــد أظه ــعودية.]2] وق ــة الس الداخلي
ــوات  ــة ألص ــع، باإلضاف ــن املصن ــد م ــان تتصاع ــوم دخ ــة وغي ــق ضخم ــم – حرائ يف العال
انفجــارات.]]] وأدت الهجمــات إلــى خفــض إنتــاج اململكــة مــن النفــط بمقــدار النصــف – 5.7 
ــر مــن %5 مــن إمــدادات النفــط اليوميــة يف  ــل أكث ــا يمث ــًا – وهــو م ــل يومي ــون برمي ملي
العالــم.]4] وقــد ارتفعــت أســعار خــام برنــت بنســبة %15 يف نهايــة اليــوم األول مــن التــداول 
بعــد الهجمــات – وهــي أكبــر زيــادة لــه منــذ عــام 2008، وأكبــر قفــزة مئويــة يف يــوم واحــد 

منــذ أكثــر مــن 0] عامــًا.]5]

ــم  ــن إنه ــوم، قائلي ــن الهج ــؤوليتهم ع ــون مس ــن الحوثي ــوم، أعل ــن الهج ــاعات م ــد س بع
قصفــوا املنشــآت باســتخدام 10 طائــرات بــدون طيــار بمســاعدة عمــالء لهــم داخــل 
الســعودية، وأضافــوا أن الهجــوم رد ىلع تدخــل الريــاض يف اليمــن.]6] وقــد قــام أعضــاء مــن 
لجنــة خبــراء األمــم املتحــدة التــي تتولــى موضــوع العقوبــات ىلع اليمــن وإيــران بالتوجــه 
إلــى الســعودية بعــد أيــام مــن وقــوع الهجــوم إلجــراء تحقيقــات، علمــًا أنــه ال نتائــج صــدرت 

https://www.spa. ،2019 1] "حريقــن يف معملــن تابعــن لشــركة أرامكــو بمحافظــة بقيــق وهجــرة خريــص"، وكالــة األنبــاء الســعودية، 14 ســبتمرب / أيلــول[
.gov.sa/1968903

]2] املرجع نفسه.

 Saudi Arabia: major fire at world’s largest oil refinery after drone attack,” Guardian News YouTube Channel, September” [3[
.14, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=sz58GyPoY3o

Attacks on Saudi oil facilities knock out half the kingdom’s supply,” Reuters, September 14, 2019, https://www.” [4[
reuters.com/article/us-saudi-aramco-fire/attacks-on-saudi-oil-facilities-knock-out-half-the-kingdoms-supply-

.idUSKCN1VZ01N

Sheela Tobben, “Oil Prices Jump Most on Record After Saudi Arabia Strike,” Bloomberg, September 16, 2019,https:// [5[
.www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-15/oil-prices-jump-19-after-attack-cuts-saudi-arabian-supplies

https://www. ،2019 6] "عمليــة ’تــوازن الــردع الثانيــة’ تقصــف مصــايف النفــط يف بقيــق وخريــص أقــى شــرق الســعودية"، املســرة نــت، 14 ســبتمرب / أيلــول[
.almasirah.net/details.php?es_id=44831&cat_id=3
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عنهــم حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر.]7] كمــا أرســلت فرنســا فريقــًا مــن املحققيــن بنــاًء 
ىلع طلــب مــن الســعودية.]8]

جــاء الهجــوم يف الوقــت الــذي كانــت فيــه أرامكــو الســعودية يف آخــر مراحــل اســتعدادها 
ــم  ــذي ت ــة، وال ــألوراق املالي ــاض ل ــوق الري ــة يف س ــرة طويل ــذ فت ــر من ــراط املنتظ لالنخ
تحديــده بتاريــخ نوفمبــر / تشــرين الثانــي املاضــي، ووصفــه بعــض املحلليــن بأنــه قــد 
ــس  ــس مجل ــال رئي ــات، ق ــاب الهجم ــخ.]9] يف أعق ــي يف التاري ــاب أول ــر اكتت ــون أكب يك
ــد ىلع  ــه يعتم ــام، وأن توقيت ــالل الع ــًا خ ــيمضي قدم ــام س ــاب الع ــو إن االكتت إدارة أرامك
ظــروف الســوق فقــط.]10]]]11] وبحلــول ] أكتوبــر / تشــرين األول، قالــت الســعودية إنهــا 
اســتعادت إنتــاج النفــط بحســب مســتويات مــا قبــل الهجــوم.]12] وقــد عــادت أســعار النفــط 
لالنخفــاض بعــد هــذا اإلعــالن. وقبــل أيــام، خفضــت مؤسســة فيتــش الدوليــة للتصنيــف 
االئتمانــي منزلــة الســعودية مــن املرتبــة A+ إلــى A، مشــيرة إلــى التوتــرات الجيوسياســية 
ــال الهجمــات املســتقبلية كأســباب  يف الخليــج وضعــف البنيــة التحتيــة الســعودية حي

لهــذا الخفــض.]]1]]]14]

وطــوال فتــرة الصــراع دأب الحوثيــون ىلع اســتهداف الســعودية بالصواريخ وأيضًا – وبشــكل 
متزايــد هــذا العــام – الطائــرات املســيرة املســلحة. هــذه الهجمــات تســببت بشــكل عــام 
ــن – كان  ــل مدنيي ــان عــن مقت ــة محــدودة ولكنهــا أســفرت يف بعــض األحي بأضــرار مادي
آخرهــا يف يونيــو / حزيــران، عندمــا أســفر هجــوم صاروخــي باليســتي ىلع مطــار أبهــا يف 
جنوبــي غــرب الســعودية عــن مقتــل شــخص وجــرح 21 آخريــن. ومــع ذلــك، وبينمــا أعلنــت 
قــوات الحوثــي مســؤوليتها عــن العديــد مــن العمليــات الكبيــرة، إال أنــه لــم يتــم التحقــق 
مــن ثبــوت مســؤوليتها الحقيقيــة يف كثيــر مــن األحيــان، بمــا يف ذلــك هجــوم أغســطس 
/ آب ىلع حقــل الشــيبة النفطــي، وهجــوم آخــر بطائــرة مســيرة ىلع خــط أنابيــب نفــط 
ســعودي يف مايــو / أيــار، وغــارة صاروخيــة يف يونيــو / حزيــران 2018 ىلع مطــار أبوظبــي. 

 Michelle Nichols and Humeyra Pamuk, “Saudi Arabia consults allies on oil attack, awaits result of investigation: [[[
official,” Reuters, September 25, 2019, https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-attacks-un/saudi-arabia-

.consults-allies-on-oil-attack-awaits-result-of-investigation-official-idUSKBN1WA1T9

France sending experts to investigate Saudi oil attack: Elysee,” Reuters, September 18, 2019, https://www.reuters.” [8[
com/article/us-saudi-aramco-attacks-macron/france-sending-experts-to-investigate-saudi-oil-attack-elysee-

.idUSKBN1W30IH

 Saudi Aramco is gearing up for what could be the largest IPO ever. Here are 10 public offerings its massive listing” [9[
would dwarf,” Business Insider, September 12, 2019, https://markets.businessinsider.com/news/stocks/10-largest-ipos-

.in-history-ranked-by-total-proceeds-2019-9-1028521587

Saudi Aramco IPO unlikely to happen this year after oil attacks: sources,” Reuters, September 24, 2019, https://” [10[
uk.reuters.com/article/us-aramco-ipo-timing/saudi-aramco-ipo-unlikely-to-happen-this-year-after-oil-attacks-

.sources-idUKKBN1W91DA

Saudi Arabia to restore oil output fully by end of September: energy minister,” Reuters, September 17, 2019, https://” [11[
.www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-energy-production-idUSKBN1W2291

Saudi Arabia restores full oil output after attacks, focused on Aramco IPO,” Reuters, October 3, 2019, https://www.” [12[
reuters.com/article/us-russia-oil-opec-sarabia/saudi-has-restored-oil-output-after-attacks-focused-on-aramco-ipo-

.energy-minister-idUSKBN1WI0NR

Brent Oil Falls Below $60 After Saudis Restore Production,” Oil Price, September 3, 2019, https://oilprice.com/Energy/” [13[
.Energy-General/Brent-Oil-Falls-Below-60-After-Saudis-Restore-Production.html

Fitch Downgrades Saudi Arabia to ’A’; Outlook Stable,” Fitch Ratings, September 20, 2019, https://www.fitchratings.” [14[
.com/site/pr/10091114
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ــم وراء  ــن بأنه ــم الحوثيي ــض مزاع ــى رف ــعودية إل ــدة والس ــات املتح ــارعت الوالي ــد س وق
هجمــات 14 ســبتمبر / أيلــول، قائليــن أن إيــران هــي املنفــذ الحقيقــي للهجــوم.]15]]]16] وقــال 
مســؤول أمريكــي إن الحكومــة تعتقــد أن الهجمــات ُنفــذت مــن جنــوب غــرب إيــران، ىلع 
الرغــم مــن عــدم نشــر معلومــات مخابراتيــة تشــرح تــورط إيــران.]17] وقــال املتحــدث باســم 
التحالــف العقيــد تركــي املالكــي إن صواريــخ كــروز وطائــرات إيرانية اســتخدمت يف الهجمات 
ــل،  ــران. وباملث ــم يصــل حــد القــول إن مصدرهــا كان إي ــه ل وقدمــت مــن الشــمال – رغــم أن
أصــدرت بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا بيانــًا مشــتركًا يف ]2 ســبتمبر /أيلــول، وىلع الرغــم مــن 
ــث "ال  ــا، حي ــران عنه ــؤولية إي ــد مس ــه أك ــران، إال أن ــا إي ــات مصدره ــه أن الهجم ــدم ادعائ ع
تفســير معقــواًل آخــر".]18] وأضــاف البيــان األوروبــي إن الــدول ال تــزال تنتظــر نتائــج التحقيقــات 
للوقــوف ىلع التفاصيــل. مــن جهتهــا نفــت إيــران هــذه االتهامــات ووصفــت الهجمــات بأنها 

رد "الشــعب اليمنــي" ىلع التدخــل الســعودي يف النــزاع الجــاري يف البــالد.]19]

وجــاء البيــان املشــترك للقــوى األوروبيــة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، 
إذ حثــت الــدول املوقعــة ىلع االتفــاق النــووي اإليرانــي الرئيســين األمريكــي واإليراني ىلع 
االجتمــاع )دون أن يتحقــق ذلــك(. وتصاعــدت التوتــرات بيــن البلديــن بعــد انســحاب الواليات 
املتحــدة مــن الصفقــة العــام املاضــي وفــرض العقوبــات ىلع الجمهوريــة اإلســالمية. وقــد 
أوشــك هــذا العــداء ىلع الوصــول إلــى نقطــة الغليــان يف األشــهر األخيــرة، حيــث نشــرت 
ــات  ــاب هجم ــة يف أعق ــرات يف املنطق ــة طائ ــة وحامل ــوات إضافي ــدة ق ــات املتح الوالي
ــع  ــنطن أصاب ــت واش ــي وجه ــة، والت ــة باملنطق ــرات املائي ــة يف املم ــفن مدني ىلع س

اللــوم بعدهــا إلــى إيــران. 

ــرة  ــران األخي ــات طه ــد خروق ــووي بع ــاق الن ــاذ االتف ــتميتة إلنق ــا مس ــن جهته ــا م أوروب
ــران عــن أجــزاء مــن الصفقــة يف يوليــو / تمــوز، حيــث رفعــت  لالتفاقيــة، وقــد تخلــت إي
يف 6 ســبتمبر / أيلــول جميــع القيــود املفروضــة ىلع عمليــات البحــث والتطويــر الخاصــة 
بأجهــزة الطــرد املركــزي – األجهــزة املســتخدمة لتخصيــب اليورانيــوم التــي كانــت مقيــدة 
بحســب االتفــاق.]20] وىلع الرغــم مــن أن األوروبييــن أكــدوا اســتمرار التزامهــم بالصفقــة، إال 
ــران  ــز الرئيســي إلي ــات – وهــو الحاف ــة تخفيــف العقوب أن االنســحاب األمريكــي أنهــى حال
ــوزراء البريطانــي  لالنضمــام لالتفــاق يف املقــام األول. ويف الوقــت نفســه دعــا رئيــس ال
بوريــس جونســون إلــى "صفقــة ترامبيــة" جديــدة مــع إيــران يف كلمتــه أمــام الجمعيــة 

العامــة، قائــاًل إن االتفاقيــة الحاليــة "كثيــرة الثغــرات".]21]

.Mike Pompeo Twitter post, September 14, 2019, https://twitter.com/secpompeo/status/1172963090746548225 [15[

تؤكــد  وخريــص  بقيــق  يف  النفــط  ملعمــي  اإلرهابــي  االســتهداف  يف  املبدئيــة  العملياتيــة  واملؤـشـرات  الدالئــل  التحالــف:  قــوات  باســم  ]16] "املتحــدث 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.  ،2019 أيـلـول   / ســبتمرب   16 الســعودية،  األنـبـاء  وكالــة  إيرانيــة"،  املســتخدمة  األســلحة  أن 

.php?lang=ar&newsid=1969944#1969944

 Phil Stewart and Parisa Hafezi, “Saudi oil attacks came from southwest Iran, U.S. official says, raising tensions,” [1[[
Reuters, September 17, 2019, https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco/saudi-oil-attacks-came-from-

.southwest-iran-u-s-official-says-raising-tensions-idUSKBN1W2184

 Joint statement by the heads of state and government of France, Germany and the United Kingdom,” Prime Minister’s” [18[
Office, 10 Downing Street, September 23, 2019, https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-the-heads-

.of-state-and-government-of-france-germany-and-the-united-kingdom

Iran’s Rouhani says Aramco attacks were a reciprocal response by Yemen,” Reuters, September 16, 2019, https://www.” [19[
reuters.com/article/us-saudi-aramco-iran-rouhani/irans-rouhani-says-aramco-attacks-were-a-reciprocal-response-

.by-yemen-idUSKBN1W12AE

Iran nuclear deal: Tehran to develop centrifuges for uranium enrichment,” BBC News, September 6, 2019, https://” [20[
.www.bbc.com/news/world-middle-east-49586508

Boris Johnson calls for new ’Trump deal’ with Iran,” Politico, September 24, 2019, https://www.politico.eu/article/” [21[
./boris-johnson-calls-for-new-donald-trump-deal-with-iran
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ــن  ــذي كان يمك ــوري ال ــكري الف ــرد العس ــع ال ــا من ــو م ــن ه ــم الحوثيي ــي مزاع ــدو أن نف يب
ــن  ــف كل م ــن، إال أن توصي ــنه يف اليم ــعودية أن تش ــوده الس ــذي تق ــف ال ــوات التحال لق
التحالــف وواشــنطن للحوثييــن بأنهــم وكالء إيــران يعنــي أن مــن املحتمــل أن يكــون اليمــن 
ــر  ــن وصــف وزي ــران. ويف حي ــات املتحــدة وإي ــن الوالي ــة مواجهــة عســكرية بي ســاحة ألي
الخارجيــة االمريكيــة مايــك بومبيــو الهجمــات بأنهــا "أعمــال حــرب"، لــم تظهــر ىلع 
الرئيــس دونالــد ترامــب حماســة للعمــل العســكري.]22] وبعــد أن قــال إن الواليــات املتحــدة 
"جاهــزة إلطــالق النــار" للــرد ىلع الهجمــات، عــاد ترامــب وقــال إنــه "غيــر راغــب يف شــن 
حــرب".]]2]]]24] وقــال مســؤولون أمريكيــون لصحيفــة واشــنطن بوســت إن البنتاغــون دعــت 
إلــى الحــذر ودرء احتمــال التصعيــد العســكري يف املنطقــة،]25]]]26] بينمــا حــذر بيــان صــادر 
عــن مجلــس النــواب الــذي يســيطر عليــه الديمقراطيــون مــن اســتخدام القــوة دون موافقــة 
الكونغــرس، وحتــى الســلطة التنفيذيــة نفســها ممزقــة بيــن التمثيــل القــوي لصقــور البيت 
ــذي وعــد  ــة للرئيــس ال ــة االنتخابي ــو، وخطــاب الحمل ــادة بومبي ــران، بقي ــال إي األبيــض حي

بوقــف التدخــالت العســكرية يف الشــرق األوســط.

حتــى اآلن، أعلنــت الواليــات املتحــدة نشــر 200 جنــدي إضــايف وأنظمــة دفــاع جــوي يف 
الســعودية، وكذلــك فــرض عقوبــات جديــدة ىلع البنــك املركــزي اإليرانــي وصنــدوق الثروة 
الســيادي.]27]]]28] ويف الوقــت نفســه غــادر كل مــن روحانــي وترامــب الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة دون االجتمــاع وجهــًا لوجــه، ىلع الرغــم مــن الجهــود األوروبيــة املبذولــة لتعزيــز 

الحــل الدبلوماســي.

وقف	إطالق	نار	هش	بين	السعودية	والحوثيين

ــف  ــوات التحال ــلحة وق ــن املس ــة الحوثيي ــن جماع ــدود بي ــار مح ــالق ن ــف إط ــدث وق ح
ــن  ــث أعل ــول، حي ــبتمبر / أيل ــهر س ــن ش ــي م ــف الثان ــعودية يف النص ــوده الس ــذي تق ال
ــول  ــبتمبر / أيل ــاط يف 20 س ــدي املش ــن مه ــي األىلع الحوثيي ــس السياس ــس املجل رئي
ــتهدفة  ــدود واملس ــرة للح ــتية العاب ــخ البالس ــيرة والصواري ــارات املس ــالق الطي ــف إط وق

 Stephen Kalin, “Pompeo says attack was ’act of war’ on Saudi Arabia, seeks coalition,” Reuters, September 18, 2019, [22[
https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-pompeo/pompeo-says-attack-was-act-of-war-on-saudi-arabia-

.seeks-coalition-idUSKBN1W32AG

 Roberta Rampton and Asrhad Mohammed, “U.S. blames Iran for Saudi oil attack, Trump says ’locked and loaded’,” [23[
Reuters, September 15, 2019, https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-attacks/evidence-from-saudi-oil-

.attack-points-to-iran-not-yemen-u-s-official-idUSKBN1W00SA

 Steve Holland Rania El Gamal, “Trump says he does not want war after attack on Saudi oil facilities,” Reuters, [24[
September 16, 2019, https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco/trump-says-he-does-not-want-war-after-

.attack-on-saudi-oil-facilities-idUSKBN1W10X8

 Missy Ryan and Dan Lamothe, “Pentagon urges restraint after strikes on Saudi oil facilities,” The Washington [25[
Post, September 16, 2019, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagon-urges-restraint-as-

.administration-blames-iran-for-saudi-strikes/2019/09/16/58743ae4 -d8a5-11e9-adff-79254db7f766_story.html

 Engel Statement on the Situation in Saudi Arabia,” US House of Representatives Committee on Foreign Affairs,” [26[
.September 17, 2019, https://foreignaffairs.house.gov/press-releases?ID=52EE1D6C-B11E-4F87-93FE-7ACD32BD10CB

 Aimie Willians, “US to send 200 troops and missile system to Saudi Arabia,” Financial Times, September 27, 2019, [2[[
.https://www.ft.com/content/003fd2aa-e0a9-11e9-9743-db5a370481bc

 Nicole Gaouette, Kevin Liptak and Kylie Atwood, “US to send troops and air and missile defense to Saudi Arabia as [28[
Trump announces new Iran sanctions after oil attack,” CNN, September 21, 2019, https://edition.cnn.com/2019/09/20/

.politics/trump-announces-iran-sanctions/index.html
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للســعودية مــن جانــب واحــد، داعيــًا الريــاض للــرد باملثــل، وأكــد كبــار املســؤولين الحوثيين 
والدبلوماســيين الدولييــن ملركــز صنعــاء أن نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي خالــد بــن ســلمان 
واملشــاط تحدثــا بعــد ذلــك اإلعــالن عبــر الهاتــف، واتفقــا ىلع محاولــة البنــاء ىلع وقــف 
إطــالق النــار، وربمــا تمديــده ليشــمل جوانــب أخــرى مــن النــزاع، وأن الحوثييــن وافقــوا ىلع 

تخفيــف التحريــض ضــد الســعودية يف وســائل اإلعــالم.]29]

كان املشــاط قــد دعــا، خــالل خطابــه ىلع قنــاة املســيرة التــي يديرهــا الحوثيــون، إلــى 
مفاوضــات حــول "مصالحــة وطنيــة شــاملة ال تســتثني أحــدًا" إلنهــاء النــزاع يف اليمــن.]0]] 
ــت  ــعودية وافق ــال أن الس ــتريت جورن ــة وول س ــرت صحيف ــول، ذك ــبتمبر / أيل يف 27 س
ىلع وقــف إطــالق نــار محــدود يغطــي أربــع مناطــق مــن البــالد – أبرزهــا أمانــة العاصمــة 
ــي أن  ــي الحوث ــة محمــد عل ــة الحوثي ــة الثوري ــر رئيــس اللجن ــك، اعتب وصنعــاء.]1]] ومــع ذل
تقاريــر وقــف اطــالق النــار مجــرد شــائعات، مضيفــًا أن الجماعــة ال تقبــل ســوى بـــ "وقــف 

شــامل للعــدوان ورفــع الحصــار االقتصــادي".]2]]

يف حيــن نفــذ الحوثيــون العديــد مــن الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات بــدون طيــار جنوب 
الســعودية، مســتهدفين مطــار نجــران وقاعــدة امللــك خالــد الجويــة يف خميــس مشــيط 

يف بدايــة الشــهر، إال أنــه لــم تحــدث أيــة عمليــات بعــد هجمــات أرامكــو.

ــه  ــي، إال أن ــار الجزئ ــن بوقــف إطــالق الن ــزام الطرفي ــر الواضــح درجــة الت حتــى اآلن، مــن غي
مبــادرة جديــدة مهمــة لوقــف النــزاع يف اليمــن. ويعــد وقــف األعمــال القتاليــة الجــاري حاليــًا 
األهــم مــن نوعــه منــذ اتفــاق ســتوكهولم يف ديســمبر / كانــون األول 2018 بيــن الحكومــة 
ــدء  ــال وب ــذي نــص ىلع وقــف القت ــن، وال ــًا وجماعــة الحوثيي ــرف بهــا دولي ــة املعت اليمني
ــج  ــع البرنام ــه م ــة ل ــالل مقابل ــاحلية. وخ ــدة الس ــة الحدي ــالح يف مدين ــزع الس ــة ن عملي
اإلخبــاري األمريكــي 60 دقيقــة يف 29 ســبتمبر / أيلــول 2019، قــال ولــي العهــد الســعودي 
األميــر محمــد بــن ســلمان إن اململكــة منفتحــة ىلع جميــع املبــادرات للوصــول إلــى حــل 
سياســي يف اليمــن.]]]] وقــد وصــف محمــد علــي الحوثــي تصريحــات بــن ســلمان، بلهجــة 
أكثــر دبلوماســية مقارنــة بكالمــه الســابق عــن املوافقــة الســعودية املبدئيــة ىلع وقــف 
إطــالق النــار، حيــث قــال أنهــا "خطــوة إيجابيــة للدفــع باتجــاه حوار سياســي أكثــر جديــة".]4]]

يف 0] ســبتمبر / أيلــول، ادعــى املتحــدث باســم قــوات الحوثييــن يحيــى ســريع أن 
ــات  ــاعة يف محافظ ــالل 12 س ــة خ ــارة جوي ــذ 9] غ ــعودية نف ــوده الس ــذي تق ــف ال التحال
صعــدة والجــوف وحجــة، ىلع الرغــم مــن عــدم وصفــه تلــك الغــارات بأنهــا انتهــاك لوقــف 

ــار.]5]] إطــالق الن

]29] مقابالت مركز صنعاء مع مسؤولن حوثين كبار ودبلوماسين دولين فضلوا عدم التعريف بهم يف سبتمرب / أيلول 2019.

Yemen’s Houthis propose to Saudi Arabia that both sides halt missile strikes,” Reuters, September 20, 2019, https://” [30[
www.reuters.com/article/us-yemen-saudi/yemens-houthis-say-will-cease-targeting-saudi-arabia-if-other-side-does-

.same-al-masirah-idUSKBN1W5261

 Dion Nisseumbaum, “Saudi Arabia Agrees to Partial Cease-Fire in War-Shattered Yemen,” The Wall Street Journal, [31[
September 27, 2019, https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-agrees-partial-cease-fire-in-war-shattered-

.yemen-11569580029

Yemen’s Houthis dismiss reports of limited cease-fire deal with Saudi Arabia,” Xinhua, September 28, 2019, http://” [32[
.www.xinhuanet.com/english/2019-09/28/c_138429448.htm

 Mohammed Hatem, Arsalan Shahla, and Hailey Waller, “Houthis, Saudi Prince Weight in As Efforts to End Yemen War [33[
Grow, Bloomberg, September 30, 2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-30/iran-says-saudis-should-

.end-yemen-strikes-to-ease-tensions

https://twitter.com/ ،2019 أيـلـول   / 30 ســبتمرب  التفــاوض"  تريــد  أنــك  الليلــة  تـقـول  أنــت  "نــورا أودونيــل:  تويــر،  عــى  الـحـويث  عــي  ]34] تغريــدة ملحمــد 
.Moh_Alhouthi/status/1178569668895891457

https://twitter.com/army21ye/،2019 35] تغريــدة ليحيــى ســريع عــى تويــر، "ـطـران العــدوان يشــن اكــر مــن 39 غــارة جويــة…"، 30 ســبتمرب / أيـلـول[
.status/1178721698016833537
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سلطات	الحوثيين	يف	صنعاء	تفرج	عن	مئات	السجناء

يف أعقــاب اقتــراح وقــف إطــالق النــار، اتخــذت ســلطات الحوثييــن بــادرة تصالحيــة أخــرى 
يف 0] ســبتمبر / أيلــول بإطــالق ســراح مئــات الســجناء مــن جانــب واحــد.]6]]

ــه تــم  ــت اللجنــة الوطنيــة لشــؤون الســجناء التابعــة للحوثييــن إن ــان متلفــز، قال ويف بي
إطــالق ســراح 50] معتقــل، بينهــم ثالثــة مواطنيــن ســعوديين، يف العاصمــة صنعــاء.]7]] 
وقالــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر التــي قامــت بتيســير العمليــة إن 290 يمنيــًا أطلــق 

ســراحهم مــن معتقــالت الحوثييــن وعــادوا إلــى ديارهــم.]8]]

ووفقــًا لســلطات الحوثييــن، فقــد كانــت أســماء املفــرج عنهــم جــزءًا مــن قائمــة مجهــزة 
ــذي  ــتوكهولم، وال ــاق س ــة يف اتف ــا واملوضح ــط له ــرى املخط ــادل األس ــة تب ــذ صفق من
اعتبــر تبــادل األســرى تدبيــر بنــاء ثقــة واقتــرح إطــالق ســراح حوالــي 7 آالف ســجين مــن 
ــي، إال أن  ــون الثان ــر / كان ــم أســماء يف يناي ــادل قوائ ــب. لكــن ىلع الرغــم مــن تب كل جان
خطــوة الحوثييــن األخيــرة كانــت األولــى التــي يمكــن اعتبارهــا توجهــًا ملموســًا نحــو مــا تــم 

االتفــاق عليــه يف الســويد.]9]]

قوات	الحوثيين	تستعرض	قدراتها	العسكرية

الحوثيون	يبثون	صورًا	لجنود	أسرى	ومعدات	عسكرية

قالــت ســلطات الحوثييــن يف 28 ســبتمبر / أيلــول أنهــا أســرت أكثــر مــن 2,000 جنــدي يف 
ــان الصــادر عنهــا إن  ــال البي ــن الحــدود الســعودية-اليمنية، وق ــة شــنتها بالقــرب م عملي
ثالثــة ألويــة حكوميــة ُدمــرت خــالل 72 ســاعة فقــط من القتــال بالقــرب من منطقــة نجران 

الســعودية، وأن بيــن الســجناء "العديــد مــن القــادة والضبــاط والجنــود الســعوديين".]40]

ــي  ــوات الحوث ــم ق ــق باس ــًا للناط ــرًا صحفي ــيرة مؤتم ــاة املس ــت قن ــي، بث ــوم التال يف الي
ــة نصــر  ــون "عملي ــه الحوثي ــق علي ــه لقطــات مزعومــة ملــا أطل ــى ســريع، عــرض في يحي
ــعة  ــة واس ــر إعالمي ــالف تقاري ــك بخ ــطس / آب، وذل ــت يف 25 أغس ــي وقع ــن اهلل" الت م
االنتشــار تعيــد تاريــخ العمليــة إلــى فتــرة ســابقة قليــاًل ىلع اإلعــالن الحوثــي عنهــا أواخــر 

Yemen’s Houthis unilaterally release hundreds of detainees,” Reuters, September 30, 2019, https://www.reuters.” [36[
com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-to-release-350-prisoners-including-three-saudis-al-masirah-tv-

.idUSKBN1WF0RN

https://www.almasirah.net/ ،2019 3] "صنعــاء تعلــن مبــادرة مــن جانــب واحــد إلطــالق 350 أســراً بينهــم 3 ســعودين"، املســرة، 30 ســبتمرب / أيلــول[[
.details.php?es_id=45476&cat_id=3

 Yemen: 290 detainees were released with the facilitation of the International Committee of the Red Cross (ICRC),”” [38[
International Committee of the Red Cross, September 30, 2019, https://www.icrc.org/en/document/yemen-290-

.detainees-were-released-facilitation-international-committee-red-cross-icrc

Yemen’s Houthis unilaterally release hundreds of detainees,” Reuters, September 30, 2019. https://www.reuters.com/” [39[
article/us-yemen-security/yemens-houthis-unilaterally-release-hundreds-of-detainees-idUSKBN1WF0RN

https://sabanews.net/ar/ ،2019 40] "القــوات املســلحة اليمنيــة تعلــن إســقاط ثالثــة ألويــة عســكرية بمحــور نـجـران"، ســبأ نيــوز، 28 ســبتمرب / أيـلـول[
.news3071860.htm
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ــتيالء ىلع  ــة واالس ــات مصفح ــات ىلع مركب ــات هجم ــرت اللقط ــول، وأظه ــبتمبر / أيل س
أســلحة خفيفــة ورجــال يرتــدون مالبــس مدنيــة يظهــرون كأســرى حــرب لــدى الحوثييــن.]41] 
وأكــد مصــدر حكومــي يمنــي يف وقــت الحــق أن 200 جنــدي لقــوا مصرعهــم يف القتــال 
األخيــر يف محافظــة صعــدة، وأن عــدد األســرى بلــغ 00]1 جنــدي مــن بينهــم 280 جريــح.]42] 
ويف الوقــت نفســه قــال وزيــر دفــاع الحوثييــن محمــد ناصــر العاطفــي إن قــوات الحوثييــن 
تتــدرب ىلع اســتخدام العربــات املدرعــة، وأنهــا ستســتخدم املعــدات واألســلحة التــي تــم 

االســتيالء عليهــا يف معاركهــا املســتقبلية.]]4]

ــى مركــز صنعــاء أن اللقطــات التــي بثهــا  ــوا إل وأكــد مســؤولون أمنيــون حكوميــون تحدث
الحوثيــون هــي مــن معــارك جــرت حــول جبهــة مديريــة كتــاف يف محافظة صعــدة بالقرب 
مــن حــدود نجــران. وقــد شــاركت يف تلــك املعــارك خمســة ألويــة حكوميــة: لــواء الوحــدة، 
ولــواء التحريــر، ولــواء التوحيــد، ولــواء العــز، ولــواء الفتــح 84 مــدرع. يف أواخــر أغســطس / 
آب، هاجــم اللــواء 84 الحوثييــن يف منطقــة وادي أبــو جبــاره بقصــد الوصــول إلــى خطــوط 
ــاد  ــوم مض ــن ردت بهج ــوات الحوثيي ــان، إال أن ق ــل عن ــن جب ــرب م ــة بالق ــداد الحوثي اإلم
وأرســلت تعزيــزات لهــا يف مــا بــدا وكأنــه فــخ مخطــط لــه لإليقــاع بالقــوات الحكوميــة.]44] 
ووفقــًا ملســؤول حكومــي، فقــد أســفرت املعــارك عــن ســقوط مئــات القتلــى والجرحــى 
مــن الجانبيــن، بمــا يف ذلــك اثنيــن مــن قــادة الحوثييــن، حيــدر قايــد حيــدر املعــروف بـــ 

)أبــو عبــد اهلل(، والعقيــد محمــد يحيــى صالــح الزهــرور املعــروف بـــ )أبــو الحســنين(.]45] 

وقــال قــادة عســكريون يمنيــون كبــار ملركــز صنعــاء إن األســرى املقاتليــن ينتمــون إلــى لواء 
يقــوده رداد الهاشــمي، الزعيــم الســلفي الــذي تلقــى أســلحة ومالييــن مــن الــدوالرات مــن 
الريــاض لتجنيــد آالف املقاتليــن مــن جميــع أنحــاء اليمــن عبــر وكالء محلييــن. وكان كل فــرد 
مــن مجنــدي الهاشــمي يتقاضــى ] آالف ريــال ســعودي شــهريًا، مــع القليــل مــن التدريــب أو 
املعــدات العســكرية. وقــد تــم تقديــم الهاشــمي، املفتقــر إلــى أي خبــرة عســكرية، إلــى 
ــه  ــا ذكرت ــر، وفــق م ــي محســن األحم ــي عل ــب الرئيــس اليمن ــق نائ الســعوديين عــن طري
مصــادر عســكرية يمنيــة رفيعــة ملركــز صنعــاء. وقالــت مصــادر أمنيــة مطلعــة ىلع طبيعة 
األلويــة املعنيــة ملركــز صنعــاء إن ســبب انهيــار القــوات الحكوميــة كان دخــول املعركــة 

دون تخطيــط عســكري كاٍف بشــكل مســبق. 

https://almasirah. ،2019 41] "املؤتمــر الصحفــي ملتحــدث القــوات املســلحة العميــد يحيــى ســريع – عمليــة نصــر مــن اللــه"، املـسـرة، 29 ســبتمرب / أيـلـول[
.net/gallery/preview.php?file_id=30579

Soldiers killed, captured in Yemen rebel attack,” Asia Times, September 30, https://www.asiatimes.com/2019/09/” [42[
./article/soldiers-killed-captured-in-yemen-rebel-attack

https://almasirah.net/،2019 األول  تشــرين   / أكتوبــر   4 املـسـرة،  منهــا"،  ســتعمل  نـجـران  بجبهــة  العــدو  خلفهــا  التــي  العمليــات  الدـفـاع:  ]43] "لوزيــر 
.details.php?es_id=45626&cat_id=3

]44] "مــا الــذي حــدث يف كتــاف والبقــع؟ 9 نقــاط تشــرح بالفيديــو وقائــع ونتائــج أكــرب املعــارك بــن الســعودية والحوثيــن"، الجزـيـرة، 29 ســبتمرب / أيـلـول 2019، 
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/29/اليمن-الســعودية-كتاف-والبقع-الحوثيون.

https://www. ،2019 ،29 45] "مــن هــو "أبــو عبداللــه حيــدر الــذي أوضــح نفســه عــى أوىل مراحــل عمليــة" نصــر مــن اللــه"، الخــرب اليمنــي، ســبتمرب / أيـلـول[
yemenipress.net/archives/166301؛ "متحــدث باســم القــوات املســلحة: أهــداف املرحلــة الثانيــة مــن القتــال يف املناطــق النائيــة"، ســبأ نيــوز، 2 أكتوبــر / 

.https://www.yemenipress.net/archives/166301 ،2019 تشــرين األول 
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تجدد	االشتباكات	يف	الحديدة

وقــع قتــال ىلع عــدة جبهــات يف الحديــدة خــالل شــهر ســبتمبر / أيلــول. كمــا ظهــرت 
تقاريــر شــبه يوميــة عــن حــاالت قصــف يف مدينــة الحديــدة، حيــث لقــي 11 مدنيــًا 
ــذي  ــف ال ــال التحال ــهر، ق ــس الش ــن نف ــول.]46] ويف 19 م ــبتمبر / أيل ــم يف ]1 س مصرعه
ــرض  ــرات يف ع ــة باملتفج ــة محمل ــر مأهول ــفينة غي ــرض س ــه اعت ــعودية إن ــوده الس تق
ــمالي  ــع ش ــة ىلع مواق ــارات جوي ــف بغ ــد رد التحال ــدة. وق ــاذي للحدي ــر املح ــر األحم البح
املدينــة، زاعمــًا أنهــا تســتخدم لتجميــع األلغــام والقــوارب املفخخــة. وقــال الحوثيــون إن 
الغــارات تمثــل خرقــًا لوقــف إطــالق النــار املتفــق عليــه يف اتفــاق ســتوكهولم.]47] يف 1 
أكتوبــر / تشــرين األول، حــدث اقتتــال عنيــف يف مديريــة حيــس، يف حيــن ذكــرت تقاريــر 
إعالميــة وقــوع قصــف يف مديريتــي التحيتــا والدريهمــي باإلضافة إلــى مدينة الحديــدة.]48]

املجلس	االنتقالي	والحكومة	اليمنية	يواصالن	الصراع	ىلع	السلطة	
جنوب	اليمن

فشل	املفاوضات	بعد	رفض	هادي	املصالحة	السعودية	املقترحة

لــم تنجــح مســاعي الســعودية التوســط يف املحادثــات بيــن الحكومــة اليمنيــة املعتــرف 
بهــا دوليــًا واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي يف تحقيــق الكثيــر مــن التقــدم طــوال ســبتمبر 
ــات مصالحــة يف أغســطس  ــول. ودعــت كل مــن الســعودية واإلمــارات إلجــراء محادث / أيل
ــزة مــن انقــالب املجلــس االنفصالــي ىلع الحكومــة يف عاصمتهــا  ــرة وجي / آب بعــد فت
املؤقتــة عــدن. وقــد وافــق الطرفــان ىلع املشــاركة يف املفاوضــات بمدينــة جــدة رغــم 
اســتمرار االشــتباكات بيــن الجانبيــن يف جنــوب اليمــن.]49] ووصــل وفــد من املجلس برئاســة 
رئيســه عيــدروس الزبيــدي إلــى جــدة يف 4 ســبتمبر / أيلــول.]50] ووفقــًا ملصــادر سياســية 
مــن جنــوب اليمــن، فــإن عبــد الرحمــن شــيخ، الشــخصية البــارزة يف قــوات الحــزام األمنــي 
املدعومــة مــن اإلمــارات، وناصــر الخبجــي، الزعيــم االنفصالــي الجنوبــي منــذ زمــن بعيــد، 
ــر مباشــرة  ــات غي ــرز أن محادث ــة رويت هــم مــن بيــن مبعوثــي املجلــس. وقــد ذكــرت وكال
بــدأت يف ذلــك اليــوم.]51] ومــع ذلــك، نفــى املتحــدث باســم الحكومــة اليمنيــة راجــح بــادي 

يف حديــث الحــق مــع مركــز صنعــاء بــدء أي مشــاورات مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 

.Yemen: Latest Developments” ACAPS, September 14, 2019, https://www.acaps.org/country/yemen/crisis/complex-crisis” [46[

Rabie Abu Zamil “Saudi-led coalition destroys 4 Houthi positions,” Anadolu Agency, September 20, 2019, https://www. [4[[
.aa.com.tr/en/middle-east/saudi-led-coalition-destroys-4-houthi-positions-/1589175

https://www.newsyemen.net/ ،2019 48] "مواجهات عنيفة يف جنوب الحديدة وكسر هجوم ملليشيات الحويث" نيوز يمن، 1 أكتوبر / تشرين األول[
.news46363.html

 Mina Aldroubi, “UAE calls on Yemen government and STC to engage in Saudi-led dialogue,” The National, September [49[
1, 2019, https://www.thenational.ae/world/mena/uae-calls-on-yemen-government-and-STC-to-engage-in-saudi-led-

.dialogue-1.904925

 Ali Mahmood, “Southern Transitional Council delegations arrives in Saudi Arabia for Yemen talks,” The National, [50[
September 4, 2019, https://www.thenational.ae/world/mena/southern-transitional-council-delegation-arrives-in-

.saudi-arabia-for-yemen-talks-1.906052

 Yemen’s government starts indirect talks with southern separatists in Saudi Arabia: officials,” Reuters, September” [51[
4, 2019, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-govt-starts-indirect-talks-with-southern-

.separatists-in-saudi-arabia-officials-idUSKCN1VP1Q6
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ويف 9 ســبتمبر / أيلــول، أصــدرت الســعودية واإلمــارات بيانــًا مشــتركًا رحبتــا فيه باســتجابة 
الحكومــة اليمنيــة واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي للمفاوضــات املقترحــة، ووصفتهــا 
بأنهــا "خطــوة رئيســية وإيجابيــة" لحــل التوتــرات الحاليــة يف جنــوب اليمــن، مــع الدعــوة 
ــي  ــس االنتقال ــتجاب املجل ــلحة.]52] واس ــات املس ــع املواجه ــوري لجمي ــد ف ــع ح ــى وض إل
ــبقة.]]5]  ــروط مس ــدة دون ش ــات يف ج ــور املحادث ــتعداده لحض ــن اس ــره ع ــان بتعبي للبي
ووفقــًا ملســؤول حكومــي يمنــي رفيــع املســتوى ودبلوماســيين دولييــن مطلعيــن ىلع 
محادثــات جــدة، فــإن الســعودية حاولــت كســر الجمــود مــن خــالل تقديــم مســودة اتفــاق 
للرئيــس هــادي تنــص ىلع إعــادة عــدن لســيطرة الحكومــة اليمنيــة مقابــل منــح بعــض 
ــر هــادي  ــد عب ــي. وق ــي الجنوب ــس االنتقال ــوزراء للمجل ــس ال املناصــب الرســمية يف مجل
عــن رفضــه املســودة بشــكل تــام، مؤكــدًا ىلع تمســكه بالطلــب املقــدم يف أغســطس 
/ آب بانســحاب القــوات املتحالفــة مــع املجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــن جميــع القواعــد 

العســكرية املســتولى عليهــا أثنــاء اقتتــال أغســطس كشــرط مســبق ألي حــوار.]54]

ــر يف  ــاض كبي ــبب بانخف ــرح أن يتس ــي املقت ــي الحكوم ــر الهيكل ــأن التغيي ــن ش وكان م
ــي  ــد الحكوم ــدا يف الوف ــس مقع ــح املجل ــوا، ومن ــن 0] عض ــة م ــة املؤلف ــم الحكوم حج
خــالل أي محادثــات ســالم يف املســتقبل. ويف املقابــل ستنتشــر الوحــدات الســلفية يف 
كتائــب العمالقــة املدعومــة مــن الســعودية ــــ املتمركــزة حاليــًا يف املخــا ىلع ســاحل 
البحــر األحمرــــ يف عــدن، مقابــل تولــي وحــدة عســكرية حكوميــة مواليــة للرئيــس هــادي 
ــر  ــذي كان يعتب ــي، وال ــر الرئاس ــة القص ــدن لحماي ــيق يف ع ــي املعاش ــيطرة ىلع ح الس
ــت  ــعودية كان ــك أن الس ــن ذل ــم م ــة. األه ــة الجنوبي ــة يف املدين ــة اليمني ــر الحكوم مق
ســتتعهد بتحمــل مســؤولية األمــن العــام يف العاصمــة املؤقتــة بمــا يســمح بنقــل قــوات 
املجلــس وقــوات الحكومــة املشــتبكة حاليــًا يف جنــوب اليمــن باتجــاه جبهــات القتــال 

ضــد الحوثييــن.

وبمــا أن هــادي قــد رفــض مســودة االتفــاق فلــم يتــم تمريــره إلــى وفــد املجلــس. وقالــت 
مصــادر مطلعــة إن االتفــاق كان هدفــه تلبيــة طلــب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي للحصول 
ىلع دور رســمي يف الحكومــة اليمنيــة كجــزء مــن اتفــاق املصالحــة. كمــا يســعى املجلس 
أيضــًا إلــى شــغل أدوار يف اإلدارات املحليــة للمحافظــات الجنوبيــة. وبحكــم ســيطرته ىلع 
ــس ىلع أدوار  ــول املجل ــإن حص ــن، ف ــن أبي ــزاء م ــة ألج ــج، باإلضاف ــدن ولح ــي ع محافظت
حكوميــة رســمية يف أماكــن مثــل شــبوة وحضرمــوت واملهــرة ســيمنحه وجــودًا ومواقــع 

للســلطة يف جميــع أنحــاء جنــوب اليمــن الســابق.]55]

UAE and Saudi Arabia issue joint statement on Yemen,” Relief Web, September 9, https://reliefweb.int/report/yemen/” [52[
.uae-and-saudi-arabia-issue-joint-statement-yemen

https://،2019 أيـلـول،   / ســبتمرب   9 عــدن،  يف  االنتقــايل  املجلــس  املـشـرك"،  اإلمــارايت  الســعودي  بالبيــان  يُرحــب  الجنوبــي  االنتقــايل  ]53] "املجلــس 
اندالع-اشــتباكات-يف-حرم-مطار-صنعاء-الدويل. www.7adramout.net/almashhadalaraby/7161269/بالتفاصيــل 

 Yemeni gov’t demand withdrawal of separatist forces before Saudi-backed dialogue,” Xinhua Net, August 15, 2019,” [54[
.http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/15/c_138309442.htm

What is happening behind the scenes in the Yemen talks,” Al Monitor, September 23, 2019, https://www.al-monitor.” [55[
.com/pulse/originals/2019/09/south-yemen-houthis-government-legitimate-uae-saudi.html



2019 أيلول   / سبتمبر 

15

مناوشات	مستمرة	يف	الجنوب	بين	قوات	املجلس	االنتقالي	والقوات	
الحكومية

عقــب االقتتــال العنيــف الــذي جــرى يف جنــوب اليمــن خــالل أغســطس / آب بيــن املجلس 
االنتقالــي الجنوبــي والحكومــة اليمنيــة – والــذي اســتولت خاللــه الجماعــة االنفصالية ىلع 
العاصمــة املؤقتــة )انظــر "انشــطار الجنــوب – تقريــر اليمــن، أغســطس / آب 2019"( – تحــرك 
الجانبــان لتعزيــز مكتســباتهما والتقــدم ىلع جبهــات متعــددة يف معظــم أنحــاء الجنــوب، 

ممــا أدى إلــى اســتمرار حــاالت عنــف متقطــع.

ــلمت  ــارات س ــة أن اإلم ــرة القطري ــاة الجزي ــرت قن ــول، ذك ــبتمبر / أيل ــن س ــس م يف الخام
ــن  ــدن، يف حي ــي يف ع ــي الجنوب ــس االنتقال ــة للمجل ــوات التابع ــة للق ــات مصفح مركب
ــرة شــقرة بمحافظــة  ــس مواقعهــا يف مدي ــع املجل عــززت القــوات األخــرى املتحالفــة م
ــار،  ــى زنجب ــة إل ــات مدرع ــوات وعرب ــعودية ق ــلت الس ــه، أرس ــت نفس ــن.]56] ويف الوق أبي

ــبوة.]57] ــدن وش ــي ع ــا يف محافظت ــززت مواقعه ــن، وع ــة أبي ــة محافظ عاصم

ــن  ــي كل م ــي منزل ــس االنتقال ــع املجل ــة م ــن املتحالف ــوات األم ــت ق ــدن، داهم ويف ع
ــر  ــور مكس ــة خ ــرطة مديري ــر ش ــي]58] ومدي ــد العلوان ــابق خال ــة الس ــرطة البريق ــر ش مدي
ناصــر عبــاد،]59] واعتقلــت األخيــر، باإلضافــة ملنــزل الزعيــم الجنوبــي املنافــس لهمــا محمــد 
البكــري يف منطقــة دار ســعد.]60] كذلــك اندلعــت اشــتباكات بيــن مســلحين مجهوليــن يف 
املدينــة يــوم 12 ســبتمبر / أيلــول، حيــث بــدأت خــارج مقــر أمنــي يف منطقــة خــور مكســر 

ثــم امتــدت بعــد ذلــك إلــى العريــش ودار ســعد.]61]

وشــهدت أبيــن، التــي تنقســم الســيطرة عليهــا بيــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي والقوات 
الحكوميــة، أىلع معــدل اشــتباكات يف محافظــات الجنــوب خــالل الشــهر. وتعرضــت قــوات 
األمــن املتحالفــة مــع الحكومــة لكميــن يف مديريــة لــودر يف 10 ســبتمبر / أيلــول، ممــا أدى 
إلــى ســقوط العديــد مــن الضحايــا.]62] ويف ]1 ســبتمبر / أيلــول، هاجــم رجــال امليليشــيات 
القبليــة نقطــة تفتيــش تابعــة للقــوات املتحالفــة مــع املجلــس االنتقالــي يف منطقــة 
املحفــد، ممــا أدى إلــى إصابــة مســؤول مــن املجلــس.]]6] جــاء ذلــك بعــد بيــان أكــدت فيــه 
ــوب.]64] يف  ــس يف الجن ــركات املجل ــا لتح ــادي ورفضه ــة ه ــا لحكوم ــن دعمه ــل أبي قبائ
ــوات  ــس الق ــة للمجل ــوات املوالي ــت الق ــول، هاجم ــبتمبر / أيل ــخ 19 س ــق، بتاري ــت الح وق

.https://twitter.com/AJArabic/status/1169588488942960641 ،2019 56] تغريدة من حساب قناة الجزيرة العربية عى توير، 5 سبتمرب / أيلول[

Saudi Arabia boosts troop levels in south Yemen as tensions rise,” Reuters, September 3, 2019, https://www.reuters.” [57[
.com/article/us-yemen-security/saudi-arabia-boosts-troop-levels-in-south-yemen-as-tensions-rise-idUSKCN1VO1FA

./http://m.adengad.net/news/407173 ،2019 58] "قوة أمنية تداهم منزل مدير شرطة الربيقة السابق"، عدن الغد، 3 سبتمرب / أيلول[

./http://m.adengad.net/news/406980 ،2019 59] "عاجل: قوة أمنية تداهم منزل مدير شرطة خور مكسر"، عدن الغد، 3 سبتمرب / أيلول[

https://  ،2019 أيـلـول   / 8 ســبتمرب  املصــدر،  عــدن"،  البوكــري شــمال  القيــادي محمــد  منــزل  عــى  الـحـزام األمنــي  لقــوات  3 مدنيــن يف هجــوم  ]60] "إصابــة 
النار3--مدنين-يف-هجوم-لقوات-الحزام-األمني-عى-منزل-القيادي-محمد-البوكري-شــمال-عدن.  /almasdaronline.com/article

]61] "إصابــة 3 مدنيــن يف هجــوم لقــوات الـحـزام األمنــي عــى منــزل القيــادي محمــد البوكــري شــمال عــدن"، 26 ســبتمرب / أيـلـول، 12 ســبتمرب / أيـلـول 2019، 
.https://26sep.net/news_details.php?lang=arabic&sid=162362

http://www.adengd. ،2019 62] "إصابــة 3 مدنيــن يف هجــوم لقــوات كمــن ُمســلح يســتهدف مجموعــة أمنــي بأبــن"، عــدن الغــد، 11 ســبتمرب / أيـلـول[
./net/news/408575

https://www.yemenakhbar. ،2019 63] "مسلحون يهاجمون قوات لالنتخابات يف أبن وإطالق قيادي يف الحادثة"، اليمن أخبار، 13 سبتمرب / أيلول[
.com/2111085

https://almasdaronline. ،2019 64] "تحضرات لجولة مواجهات جديدة.. قبائل أبن تعلن النفر دعماً للحكومة"، املصدر أونالين، ] سبتمرب / أيلول[
.com/articles/171411
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ــم تشــديد  ــرة.]65] وقــد ت ــة للحكومــة يف الشــرق، ممــا تســبب يف انســحاب األخي املوالي
ــواء 9] مــدرع الحكومــي يف وقــت ســابق مــن الشــهر.]66] ــر الل ــة املدينــة عب حماي

يف شــبوة املجــاورة، هاجمــت القــوات املتحالفــة مــع املجلــس االنتقالــي منــزل املحافــظ 
محمــد صالــح بــن عديــو يف عاصمــة املحافظــة عتــق، ممــا أســفر عــن إصابــة ثالثــة مــن 
ــة،  ــل الصبيح ــن قبائ ــيات م ــتبكت ميليش ــه اش ــت نفس ــخصيين.]67] ويف الوق ــه الش حراس
التــي تعهــدت بمنــع مــرور أي قــوات عبــر أراضيهــا يف محافظــة لحــج، مــع القــوات 
ــي  ــواء املشــاة الجبال ــي التــي كانــت تتجــه ملهاجمــة ل املتحالفــة مــع املجلــس االنتقال

ــع للحكومــة يف محافظــة تعــز املجــاورة.]68] ــع التاب الراب

 https://www.alalamtv.net/news / ،2019 65] "انســحاب أعــداد كـبـرة مليليشــيات هــادي مــن العرقــوب وشــقرة"، قنــاة العالــم، 19 ســبتمرب / أيـلـول[
4444456/انسحاب-عدد-كبرة-مليليشيات-هادي-من-العرقوب-وشــقرة.

http://adengad.net/ ،2019 66] "قائــد اللــواء 39 مــدرع يصــل إىل شــقرة عــى رأس قــوة عســكرية وـيـديل بتصريــح هــام"، عــدن الغــد، 3 ســبتمرب / أيـلـول[
./news/407111

https://www.7adramout.net/  ،2019 أيـلـول   / ســبتمرب   2[ نــت،  حضرمــوت  شــبوة"،  محافــظ  منــزل  تســتهدف  الجنوبيــة  ]]6] "املقاومــة 
.html almashhadalaraby/7171545/عاجالملقاومة-الجنوبية-تستهدف-منزل-محافظ-شــبوة.

https:// ،2019 68] "االنتقــايل الجنوبــي يتحــرك صــوب تعــز ملســاعدة الخارجــن عــن القانــون وقبائــل الصبيحــة تتدخــل"، املشــهد اليمنــي، 20 ســبتمرب / أيلــول[
.www.almashhad-alyemeni.com/144681
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الطاقة	والبيئة	

الحوثيون	يمنعون	مفتشي	األمم	املتحدة	من	الوصول	ملحطة	نفط	ىلع	
البحر	األحمر؛	وتقرير	يتنبأ	بآثار	مدمرة	قد	تحدث	نتيجة	التسرب

ــرة عــن اتفــاق يســمح لفريــق مــن األمــم  تراجعــت ســلطات الحوثييــن يف اللحظــة األخي
ــا يكفــي مــن النفــط  املتحــدة بتقييــم محطــة نفــط متروكــة يف البحــر رغــم وجــود م
الخــام ىلع متنهــا للتســبب بكارثــة بيئيــة يف البحــر األحمــر. جــاء ذلــك يف الوقــت الــذي 
ــر ســلبًا ىلع إمــدادات  ــل قــد يؤث ــد مــن أن تســربًا مــن هــذا القبي ــر جدي ــه تقري حــذر في
الغــذاء والوقــود وامليــاه العذبــة يف اليمــن، ويســبب أمراضــًا يف الجهــاز التنفســي، ويعطل 

صناعــة صيــد األســماك، وينشــر امللوثــات ىلع طــول الســاحل وعبــر الهــواء.

ومــن شــأن تســرب يف محطــة النفــط FSO SAFER قبالــة مينــاء رأس عيســى يف محافظة 
الحديــدة أن يكــون "كارثيــًا... ويتســبب بتأثيــرات بيئيــة واقتصاديــة وبشــرية ســتكون ىلع 
ــاء يف  ــز صنع ــه مرك ــل علي ــري حص ــي س ــم دول ــًا لتقيي ــع"، وفق ــاق واس ــح ذات نط األرج
ســبتمبر / أيلــول.]69] ويقــدم التقييــم أســوأ الســيناريوهات املتوقعــة إذا انفجــر الصهريــج 
أو تمــزق نتيجــة تدهــور حالتــه أو تعرضــه للتلــف والغــرق، ممــا ســيؤدي إلــى تســرب 1.14 

مليــون برميــل مــن النفــط الخــام يف ميــاه البحــر األحمــر.

وأشــار التقريــر إلــى أن الســيناريو األكثــر ترجيحــًا غيــر معــروف بعــد. وكان فريــق مــن األمــم 
املتحــدة الــذي التقــى يف جيبوتــي وحضــر املعــدات واســتعد للتوجــه إلــى اليمــن 
ــاره  ــى دي ــر، يف أغســطس / آب املاضــي، ىلع العــودة إل ــة قــد ُأجب لتقييــم وضــع الناقل
دون البــدء يف مهمتــه، حســبما صــرح كبيــر مســؤولي الشــؤون اإلنســانية باألمــم املتحــدة 
مــارك لوكــوك ملجلــس األمــن الدولــي يف 16 ســبتمبر / أيلــول. ىلع الرغــم مــن موافقــة 
الحوثييــن ىلع الســماح لفريــق األمــم املتحــدة بالوصــول إلــى املعبــر، إال أنهــم أثــاروا عــدة 
اعتراضــات مــع اقتــراب املوعــد املقــرر يف 27 أغســطس / آب. ولــم يفصــح الحوثيــون عــن 
أســبابهم ملنــع فريــق األمــم املتحــدة مــن القيــام بمهمــة التقييــم، بــل اكتفــوا بالقــول إن 
مــن الواضــح أن "مــن غيــر املرجــح للغايــة" حــل هــذه املســألة قريبــًا.]70] وأخبــر أحــد كبــار 
ــن يســمحوا بتفتيــش  ــول أنهــم ل ــن مركــز صنعــاء يف ســبتمبر / أيل املســؤولين الحوثيي
ــور  ــم العث ــرة بشــكل مســبق بإصــالح أي مشــكالت يت ــم املتحــدة إال إذا التزمــت األخي األم
ــدة  ــم املتح ــم األم ــل تقيي ــون أن يص ــون يخش ــه. وكان الحوثي ــا نفس ــا يف مكانه عليه
إلــى خالصــة أن هنــاك حاجــة إلنــزال النفــط بشــكل طــارئ، األمــر الــذي قــد يشــكل ضغطــًا 
سياســيًا ىلع الحوثييــن للســماح بإنــزال النفــط، ممــا يحــرم قــادة الحوثييــن مــن الناقلــة 

صافــر كوســيلة سياســية وأداة ضغــط دبلوماســي.

ووجــد التقييــم الدولــي أن ســيناريو التســرب األســوأ قــد يؤثــر بشــدة ىلع عمليــات املوانئ 
يف الحديــدة واملخــا، ممــا يؤثــر ىلع واردات الغــذاء والوقــود، كمــا قــد يلــوث طــرق الشــحن 

]69] التقييم الدويل لتأثر تسرب FSO SAFER الذي حصل عليه مركز صنعاء، سبتمرب / أيلول 2019.

 Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock Briefing to” [[0[
 the Security Council on the humanitarian situation in Yemen,” Transcript from the UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs via ReliefWeb, September 16, 2019, https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-

.humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-21
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بالقــرب مــن مضيــق بــاب املنــدب. كمــا أن محطــات تحليــة امليــاه ىلع طــول البحــر األحمر، 
كتلــك املوجــودة بالقــرب مــن املخــا يف محافظــة تعــز، معرضــة للنفــط املتســرب، وهــي 
ــة،  ــاه العذب ــدادات املي ــتتأثر إم ــا س ــل، كم ــة للعم ــر صالح ــتكون غي ــر س ــب التقري بحس
وســتصل األضــرار الشــعاب املرجانيــة وصناعــة الصيــد. يمكــن أن يصيــب التلــوث النفطــي 
حوالــي 100 كيلومتــر مــن ســاحل اليمــن، مــا ســيؤثر ىلع محافظتــي الحديــدة وتعــز، وأيضــًا 
جنوبــًا باتجــاه مديريــة املعــال يف عــدن، ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر ىلع أكثــر مــن نصــف 

مليــون شــخص مــع امتــداد التلــوث ىلع طــول الســاحل خــالل أســبوع.]71]

لكــن مصــدر القلــق األهــم هــو احتمــال نشــوب حريــق أو انفجــار ىلع متــن الصهريــج، والــذي 
ــاء  ــف أنح ــرة يف مختل ــق كثي ــواء يف مناط ــوث اله ــل أن يل ــن املحتم ــم إن م ــال التقيي ق
ــى  ــل إل ــد تص ــواء ق ــرٍد لله ــتويات ت ــخص – وبمس ــن ش ــيؤثر ىلع 9 ماليي ــا س ــن – مم اليم
10 أضعــاف املســتوى الــذي تنــص عليــه إرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة. وإلــى جانــب 
اإلضــرار بصحــة اإلنســان وزيــادة معــدالت الوفيــات وتوتيــر نظــام الرعايــة الصحيــة اليمنــي، 
والــذي يعانــي بالفعــل، قــال التقريــر إن مــن املتوقــع ســقوط جســيمات ىلع األرض ســتلوث 
ــة  ــروات والفاكه ــوب والخض ــل الحب ــح يف محاصي ــى ش ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــي الزراعي األراض
بمحافظتــي الحديــدة وتعــز، باإلضافــة لإلضــرار بمناطــق زراعــة القــات والبــن.]72] وىلع الرغــم 
مــن أن التقييــم ركــز ىلع اليمــن، إال أنــه أشــار إلــى أن ملوثــات الهــواء ســتؤثر ىلع األرجــح 

ىلع البلــدان الســاحلية األخــرى للبحــر األحمــر، وخاصــة جيبوتــي والســعودية وإريتريــا.]]7]

ــة  ــاطئ يف حال ــن الش ــة FSO SAFER م ــى محط ــريع إل ــول الس ــر أن الوص ــد التقري ووج
حــدوث تســرب أو حريــق قــد يكــون صعبــًا، وذلــك بســبب نقــاط التفتيــش املنتشــرة ىلع 
الطــرق – كل 80-40 متــرًا يف بعــض األماكــن – باإلضافــة إلــى نقــاط التفتيــش ىلع الطــرق 
الرئيســية املؤديــة إلــى املنطقــة. وأشــار التقريــر إلــى أن مــن شــأن ذلــك أن يصّعــب مهمــة 
الحصــول ىلع املســاعدة بالنســبة للمناطــق األكثــر عرضــة للخطــر. ومــن بيــن املخــاوف 
ــة  ــف للغاي ــة ىلع نفــط خــام خفي ــواء الناقل ــة التســرب احت األخــرى يف االســتجابة لحال
ىلع األرجــح، والــذي يقــول املحللــون إنــه يتبخــر ويخلــق تركيــزًا عاليــًا مــن األبخــرة التــي 

تشــكل مخاطــر صحيــة إضافيــة، وقــد تشــتعل عــن طريــق الخطــأ.]74]

منــذ العــام 2015 لــم يتــم اســتخدام الناقلــة، اململوكــة لشــركة النفــط الوطنيــة اليمنيــة، 
ومنــذ ذلــك الحيــن توقفــت املولــدات العاملــة عــن العمــل، ممــا زاد الخشــية مــن احتمــال 
تراكــم الغــازات شــديدة االشــتعال يف الصهاريــج. ولم تســتطع ســلطات الحوثيين ومســؤولو 
الحكومــة اليمنيــة االتفــاق ىلع مــا يجــب فعلــه بالنفــط ىلع متــن الناقلــة. )ملزيــد مــن 
املعلومــات، راجــع "قيامــة بيئيــة تلــوح يف أفــق البحــر األحمــر – تقريــر اليمــن، مايــو / أيــار 

[75[.)"2019

ــار  ــر آث ــال تغي ــى احتم ــار إل ــر، وأش ــس والبح ــات الطق ــى توقع ــًا إل ــم جزئي ــتند التقيي اس
ــول. ــبتمبر / أيل ــهر س ــد ش ــرب بع التس

]1]] "التقييم الدويل لتأثر تسرب FSO SAFER الذي حصل عليه مركز صنعاء، سبتمرب / أيلول 2019.

]2]] املرجع نفسه.

]3]] املرجع نفسه.

]4]] املرجع نفسه.

https:// ،2019 75] "قيامــة بيئيــة تـلـوح يف أفــق البحــر األحمــر – تقريــر اليمــن، مايــو / أيــار 2019"، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 6 يونيــو / حزـيـران[
.sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529
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أخبــر لوكــوك مجلــس األمــن أن مكتبــه ال يــزال ىلع اســتعداد للمســاعدة، وأنــه بإمكانــه 
أن ينتشــر مــرة أخــرى يف غضــون ثالثــة أســابيع إذا ُســمح لــه، لكنــه تــرك إمكانيــة املضــي 

قدمــًا يف العمــل ســلطات الحوثييــن.]76]

كمــا حــذر تقريــر منفصــل أعدتــه وكالــة حمايــة البيئــة التابعــة للحكومــة اليمنيــة، بتاريــخ 
26 ســبتمبر / أيلــول، مــن التهديــد البيئــي املحتمــل الــذي يتعــرض لــه اليمــن يف مياهــه 
وتنوعــه البيولوجــي وصناعــة األســماك فيــه وتجارتــه البحريــة نتيجــة التســرب النفطــي 

مــن الناقلــة إياهــا.]77]

ودعــت الوكالــة الحكوميــة إلــى اتخــاذ إجــراءات ســريعة ملنــع وقــوع كارثــة، بمــا يف ذلــك 
إجــراء تقييــم فنــي لوضــع الناقلــة مــن قبــل هيئــة تعينهــا الحكومــة اليمنيــة بالتنســيق 
ــن  ــة الحوثيي ــة جماع ــت الوكال ــك اتهم ــة. كذل ــرق الصيان ــر ف ــدة ونش ــم املتح ــع األم م

ــة مســاومة.]78] ــة كورق باســتخدام الناقل

التطورات	العسكرية	واألمنية	

عودة	املواجهة	بين	تنظيمي	القاعدة	وداعش،	واألول	يتبادل	األسرى	مع	
الحوثيين

خــالل شــهر ســبتمبر / أيلول، واصــل تنظيم القاعدة حربــه ىلع ثالث جبهــات يف البيضاء، 
حيــث نفــذ هجمــات ضــد كل مــن الحوثييــن وتنظيــم الدولــة اإلســالمية )داعــش( باإلضافــة 
للقــوات املحليــة املدعومــة إماراتيــًا. واســتهدفت الغالبيــة العظمــى مــن هجمــات تنظيــم 
ــان  ــوم املنظمت ــث تق ــة، حي ــش يف قيف ــي داع ــول مقاتل ــبتمبر / أيل ــالل س ــدة خ القاع
)القاعــدة وداعــش( بحــرب كــر وفــر ىلع بعضهمــا منــذ قرابــة عــام ونصــف، ولــم تتجــاوز 
هــذه الحــرب القصــف والقنــص والهجمــات بالعبــوات الناســفة والهجمــات العرضيــة. وقــد 
اســتمر شــهر ســبتمبر / أيلــول ىلع نفــس املنــوال: هجمــات متعــددة مزعومــة وخســائر 

محــدودة.

ومــع ذلــك، مــن خــالل جميــع العالمــات امللحوظــة، يبــدو أن تنظيــم القاعــدة هــو الطــرف 
األقــوى، فقــد نفــذ بحســب أحــد اإلحصــاءات أربعــة أضعــاف الهجمــات التــي نفذهــا داعش، 

وقــد تضمنــت اللقطــات التــي نشــرتها القاعــدة معســكرات لداعــش يف البيضــاء.]79]

ــول، قــام كل مــن تنظيــم القاعــدة وجماعــة الحوثييــن يف البيضــاء  يف ]1 ســبتمبر / أيل
ــون  ــتقبل الحوثي ــا اس ــاًل، فيم ــدة 50 مقات ــتقبلت القاع ــث اس ــرى، حي ــادل أس ــراء تب بإج
ــرى  ــدد األس ــى أن ع ــار إل ــه أش ــادل، لكن ــذا التب ــي ه ــدر محل ــد مص ــم.]80] وأك ــيرًا له 65 أس

Lowcock, “Under-Secretary-General for…,” transcript, September 16, 2019, https://reliefweb.int/report/yemen/under- [[6[
.secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-21

]]]] "تقرير عن املخاطر البيئية املحتملة لخزان النفط العائم (صافر)"، الجمهورية اليمنية، وزارة املياه والبيئة، 26 سبتمرب / أيلول 2019.

]8]] املرجع نفسه.

.Elisabeth Kendall Twitter post, September 29, 2019, https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1178307158003208193 [[9[

https://www.alayyam.info/  ،2019 أيـلـول   / ســبتمرب   19 األيــام،  الشــريعة"،  وأنصــار  الحوثيــن  بــن  أســرى  تبــادل  صفقــة   ..65 مقابــل   50" [80[
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املتبادليــن كان أقــل بكثيــر مــن التقاريــر اإلخباريــة، إال أن أيــًا مــن عمليــات تبــادل األســرى 
هــذه لــم تســهم يف تخفيــف حــدة القتــال، فبعــد ثالثــة أيــام مــن التبــادل نفــذ تنظيــم 

ــن. ــن حوثيي ــوات ناســفة ضــد مقاتلي ــًا بعب القاعــدة هجوم

ويف الوقــت نفســه، بــدا أن تنظيــم القاعدة يســتفيد مــن التوتــرات بين الحكومــة االماراتية 
واليمــن يف الجنــوب لشــن املزيــد مــن العمليــات. فقــد هاجــم مســلحون يشــتبه بأنهــم 
مــن القاعــدة ثكنــة تابعــة لقــوات الحــزام األمنــي املدعومــة إماراتيــًا]81] يف منطقــة عكــد 
بمحافظــة أبيــن يف 5 ســبتمبر / أيلــول، بينمــا اســتولى مســلحون يشــتبه بانتمائهــم إلــى 

القاعــدة أيضــًا ىلع أراض يف مديريــة الوضيــع يف 8 ســبتمبر / أيلــول.]82]

سلسلة	تفجيرات	تضرب	حضرموت	وال	يتبناها	أحد

يف محافظــة حضرمــوت، داهمــت قــوات األمــن اليمنيــة املدعومــة مــن قبــل قــوات 
ــم القاعــدة بالقــرب مــن شــبام يف 15  ــزل عنصــر مهــم يزعــم انتمــاؤه لتنظي ــف من التحال
ســبتمبر / أيلــول، وذلــك بعــد هجمــات ىلع قــوات األمــن اليمنيــة يف البلــدة يف وقــت 
ســابق مــن الشــهر.]]8] وقــام مســلحون مجهولــون بتفجيــر ســيارة مفخخــة خــارج مكاتــب 
قــوات األمــن بالقــرب مــن قصــر شــبام يف 12 ســبتمبر / أيلــول، ممــا أدى إلــى إصابــة عــدة 
أشــخاص بجــروح.]84] وعقــب الهجــوم الــذي وقــع يف شــبام اليــوم التالــي جــرى هجــوم ثــاٍن 

ــكا.]85] ــواء ]2 مي ــاه أحــد، اســتهدف أفــراد الل بالعبــوات الناســفة دون أن يتبن

ــن  ــن منفصلي ــعودي يف حادثي ــش الس ــن الجي ــراد م ــل أف ــول، قت ــبتمبر / أيل ويف 19 س
بحضرمــوت، حيــث لقــي عقيــد ســعودي يقــود جميــع قــوات التحالــف يف وادي حضرمــوت 
مصرعــه أثنــاء محاولتــه نــزع فتيــل عبــوة ناســفة عثــر عليهــا ىلع طريق قــرب شــبام، وفقًا 
ملقطــع فيديــو اطلــع عليــه مركــز صنعــاء. كمــا قتــل أربعــة جنــود يف االنفجــار نفســه. 
ــعودية  ــدود الس ــن الح ــرب م ــير بالق ــت تس ــة كان ــون حافل ــلحون مجهول ــتهدف مس واس
يف الجــزء الشــمالي مــن املحافظــة، ممــا أســفر عــن مقتــل جندييــن ســعوديين وثالثــة 

مدنييــن.]86]

.news/7XT77O6G-Y48T4R-1CA3

.https://www.yemenakhbar.com/2101332 ،2019 81] "القاعدة يفجرون مقارا للحزام األمني يف أبن"، اليمن أخبار، 5 سبتمرب / أيلول[

Al-Qaeda seize control of south Yemen district,” Middle East Monitor, September 9, 2019, https://www.” [82[
.middleeastmonitor.com/20190909-al-qaeda-seizes-control-of-southern-yemen-district

 Joint forces blew up the home of a senior Al-Qaeda leader in Hadramawt,” Al-Mashhad al-Yemeni, September 16,” [83[
.2019,https://www.almashhad-alyemeni.com/144330

https://26sep.net/ ،2019 84] "إصابــة 3 مدنيــن يف هجــوم لقــوات الحــزام األمنــي عــى منــزل القيــادي محمــد البوكــري شــمال عــدن "، 26 ســبتمرب / أيلــول[
.news_details.php?lang=arabic&sid=162362

A soldier was killed and three others were injured in an explosion in Hadramawt governorate” Al-Mashhad al-” [85[
.Yemeni, September 13, 2019, https://www.almashhad-alyemeni.com/144062

https://www.aljazeera.  ،2019 أيـلـول   / ســبتمرب   20 الجزـيـرة،  بحضرمــوت"،  وجنــوده  عقيــد  برتبــة  ســعودي  عســكري  قائــد  ]86] "مقتــل 
net/news/politics/2019/9/19/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-
%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%

.AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81
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تطورات عسكرية وأمنية أخرى يف سطور:

ــل  • ــه قات ــتبه بكون ــل املش ــم قت ــًا يزع ــون بيان ــدر الحوثي ــول: أص ــبتمبر / أيل 12 س
إبراهيــم الحوثــي، شــقيق زعيــم الحركــة عبــد امللــك، يف عمليــة نوعيــة بمحافظة 
مــأرب التــي تســيطر عليهــا الحكومــة.]87] وكان الحوثــي قــد اســُتهدف يف مديريــة 

حــدة بصنعــاء )انظــر "مقتــل شــقيق الحوثــي يف اليمــن"(.]88]

ــدالع اشــتباكات يف مطــار  • ــة بان ــادت وســائل إعــالم محلي ــول: أف 17 ســبتمبر / أيل
ــد  ــة محم ــة الثوري ــس اللجن ــة لرئي ــة املوالي ــوات الحوثي ــن الق ــي بي ــاء الدول صنع
علــي الحوثــي وقائــد حوثــي منافــس جــراء تنــازع ىلع قطعــة أرض كبيــرة بالقــرب 

مــن املنشــأة.]89]

ــع ســتة  • ــن مصرعهــم م ــادة الحوثيي ــار ق ــن كب ــان م ــول: لقــي اثن 18 ســبتمبر / أيل
مــن مرافقيهــم، ولــم يتــم نشــر تفاصيــل عــن وفــاة القائديــن، وهمــا اللــواء محمــد 
علــي حســين دعبــش، قائــد قــوات الحوثــي يف محافظــة البيضــاء، والعميــد أحمــد 
يحيــى شــرويد، فيمــا تــم تــداول معلومــات متضاربــة حــول وفاتهــم. وحضــر كبــار 

مســؤولي الجماعــة جنــازة القائديــن يف صنعــاء يف 22 ســبتمبر / أيلــول.]90]

Yemen’s Houthis kill suspected ’Saudi agent’ assassin of leader’s brother,” The New Arab, September 12, 2019, https://” [8[[
.www.alaraby.co.uk/english/news/2019/9/11/yemens-houthis-kill-suspected-assassin-of-leaders-brother

 The Southern Implosion — The Yemen Review, August 2019,” Sana’a Center for Strategic Studies, September 4, 2019,” [88[
.https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/8016#Brother_Houthi_leader

https://www.7adramout.net/alm ،2019 أيـلـول   / ســبتمرب   1[ نــت،  الــدويل"، حضرمــوت  مطــار صنـعـاء  حــرم  اشــتباكات يف  ]89] "بالتفاصيل..انــدالع 
ashhadalaraby/7161269/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%
84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%85-
.%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html

 Houthi militia recognizes the death of two of its most important leadership with a number of soldiers,” Al-Masshad” [90[
.al-Yemeni, September 23, 2019, https://www.almashhad-alyemeni.com/144927
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التطورات	السياسية

سلطات	الحوثيين	تصادر	أصواًل	تعود	لنواب	الحكومة	وتزيد	مقاعد	مجلس	
الشورى

ــن  ــًا موالي ــاء 5] برملاني ــام يف صنع ــي الع ــم املدع ــول، اته ــبتمبر / أيل ــف س يف منتص
للتحالــف بالخيانــة وأمــر بمصــادرة أصولهــم. وأحيــل النــواب إلــى املحكمــة الجزائيــة 
ــة  ــة البرملاني ــن الحصان ــميًا م ــم رس ــد تجريده ــون بع ــا الحوثي ــي يديره ــة الت املتخصص
ــى حــزب  ــب إل ــًا ينتمــون يف الغال ــم اســتهداف 5] نائب ــن الشــهر. وت يف وقــت ســابق م
املؤتمــر الشــعبي العــام وحــزب التجمــع اليمنــي لإلصــالح، منهــم رئيــس البرملــان ســلطان 
البركانــي.]91] وتــم انتخــاب البركانــي رئيســًا للبرملــان يف أبريــل / نيســان املاضــي خــالل 
جلســة برملانيــة للمجلــس املوالــي للحكومــة املعتــرف بهــا دوليــًا يف ســيئون، بمحافظة 
حضرمــوت، وهــي الجلســة األولــى منــذ بــدء النــزاع يف ســبتمبر / أيلــول 2014 )انظــر صــراع 
ــواب  ــس الن ــاء مجل ــاب أعض ــم انتخ ــان 2019(. وت ــل / نيس ــن، أبري ــر اليم ــات – تقري البرملان
ــواب يف  ــة الن ــرة عضوي ــد فت ــم تمدي ــا ت ــل ]200، فيم ــدًا يف إبري ــن 01] مقع ــف م املؤل
ــًا.  ــدة 16 عام ــس مل ــمية للمجل ــات رس ــراء انتخاب ــدم إج ــي ع ــا يعن ــي 2009 و2011، م عام
وتســتمر ممارســة مصــادرة املنــازل والعقــارات التابعــة ملســؤولين منتميــن إلــى الحكومــة 
اليمنيــة منــذ ســنوات، حيــث تعتبــر الخيانــة تهمــة مريحــة تســمح لســلطات األمــر الواقــع 

ــر عمليــات املصــادرة. بتبري

ــذي  ويأتــي قــرار اســتهداف النــواب الذيــن حضــروا اجتمــاع برملــان ســيئون يف الوقــت ال
تقــوم فيــه ســلطات الحوثييــن بالترويــج العلنــي ملجلســها التشــريعي املنافــس. ففــي 
14 ســبتمبر / أيلــول، أدى ]4 عضــوًا جديــدًا يف مجلــس الشــورى اليميــن الدســتورية  أمــام 
مهــدي املشــاط رئيــس املجلــس السياســي األىلع وهــو أىلع ســلطة للحوثييــن، ومجلس 
الشــورى هــو الغرفــة األخــرى للهيئــة التشــريعية اليمنيــة التــي كان يقــوم الرئيــس تقليديــًا 

بتعييــن أعضائهــا.]92]

هادي	يعين	وزيرين	جديدين	للخارجية	واملالية

أعلنــت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــًا عــن تعديــل وزاري يف 19 ســبتمبر / 
ــرًا للخارجيــة وســليم بــن بريــك  ــول، حيــث عيــن الرئيــس هــادي محمــد الحضرمــي وزي أيل
ــاض يف  ــم بالري ــيم أقي ــل مراس ــتورية يف حف ــن الدس ــران اليمي ــة. وأدى الوزي ــرًا للمالي وزي
ــم  ــة، ت ــر الخارجي ــب وزي ــراغ يف منص ــن الف ــهر م ــة أش ــد أربع ــول.]]9] وبع ــبتمبر / أيل 21 س

Houthis Order Seizure of Assets of 35 Deputies,” Asharq al-Awsat, September 15, 2019, https://aawsat.com/english/” [91[
.home/article/1903216/houthis-order-seizure-assets-35-deputies

https://sabanews.net/ar/ ،2019 أيـلـول   / 14 ســبتمرب  نيــوز،  الرئيــس املشــاط" ســبأ  الدســتورية أمــام  اليمــن  يــؤدون  الشــورى  ]92] ”43عضــوا بمجلــس 
.news3067723.htm

Yemen’s newly-appointed finance, foreign ministers sworn in,” Xinhua New, September 21, 2019, http://www. [93[
.xinhuanet.com/english/2019-09/21/c_138411074_2.htm
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تعييــن الحضرمــي خلفــًا لخالــد اليمانــي الــذي كان قــد اســتقال يف يونيــو / حزيران بســبب 
إحباطــه مــن تدخــل املكتــب الرئاســي يف الــوزارة، وفقــًا ملســؤول حكومــي تحــدث إلــى 
مركــز صنعــاء يف ذلــك الوقــت. وشــغل الحضرمــي ســابقًا منصــب نائــب ســفير اليمــن يف 
ــك،  ــن بري ــا ب ــرة. أم ــرة قصي ــة لفت ــر الخارجي ــا لوزي ــح نائب ــل أن يصب ــدة قب ــات املتح الوالي
الــذي كان يشــغل منصــب نائــب وزيــر املاليــة، فقــد تولــى املنصــب األول يف الــوزارة خلفــًا 
ــادي  ــر "ه ــدن )انظ ــزي يف ع ــك املرك ــدًا للبن ــًا جدي ــن محافظ ــذي ُعّي ــي، ال ــد الفضل ألحم

ــدًا للبنــك املركــزي"(. يعيــن محافظــًا جدي

تطورات سياسية أخرى يف سطور:

5 ســبتمبر / أيلــول: دعــا علــي الحريــزي، وكيــل محافظــة املهــرة الســابق وزعيــم  •
ــي"  ــاذ وطن ــس إنق ــاء "مجل ــة، إلنش ــعودية يف املحافظ ــة للس ــة املناهض الحرك
يمثــل جميــع الفصائــل الجنوبيــة ملعالجــة النــزاع بيــن املجلــس االنتقالــي الجنوبي 

والحكومــة اليمنيــة.]94]

ــوراء يف  • ــرى عاش ــاء ذك ــم إحي ــن، ت ــن الحوثيي ــات م ــول: بتوجيه ــبتمبر / أيل 10 س
ــون يف القطــاع العــام  ــر العامل املناطــق الخاضعــة لســيطرة الجماعــة، حيــث ُأجب
ــاء الذكــرى التــي تنعــى استشــهاد  ــة واملشــاركة يف إحي ىلع اتخــاذ اليــوم عطل
ــر  ــًا ال يعتب ــالء عــام 680. وتاريخي ــد النبــي محمــد، يف معركــة كرب الحســين، حفي
ــين  ــاة الحس ــكل وف ــن. وتش ــدي يف اليم ــيع الزي ــدًا يف التش ــوراء تقلي ــاء عاش إحي
عنصــرًا حاســمًا يف تصــور الشــهادة بحســب الرؤيــة التــي تــروج لهــا إيــران والقــوى 
ــوراء  ــار عاش ــرار اعتب ــون ق ــف الحوثي ــي. ووص ــزب اهلل اللبنان ــل ح ــا مث ــة له الحليف
ــاء إن  ــكان صنع ــال س ــد.]95] وق ــي محم ــم" آل النب ــاء لقي ــه "إحي ــنوية بأن ــرى س ذك
ــات  ــرع لفعالي ــون الســكان بالتب ــواب ويطالب ــوا يطرقــون األب ــن كان ــي الحوثيي ممثل

ــك. ــة تكاليــف ذل عاشــوراء ويجمعــون رســوما خاصــة مــن الشــركات لتغطي

ــي  • ــق الت ــوم املناط ــاء ويف عم ــاالت يف صنع ــذت احتف ــول: نف ــبتمبر / أيل ٢١ س
ــة ىلع  ــتيالء الجماع ــة الس ــرى الخامس ــبة الذك ــون بمناس ــا الحوثي ــيطر عليه يس

ــاء.]96] ــة صنع العاصم

https://almasdaronline. ،2019 94] ”بعــد لـقـاءات معارضــن بدبلوماســين روس وبريطانيــن وســعودين..املهرة إىل أيــن؟" املصــدر، 5 ســبتمرب / أيـلـول[
.com/articles/171333

https://www.alayyam.info/  ،2019 أيـلـول   / ســبتمرب   8 األيــام،  عاشــوراء"،  يــوم  بمناســبة  »حســينيات«  يفتتحــون  الحوثيــون  ]95] ”صنـعـاء.. 
.news/7XDH9D41-V8PQA1-6072

 Emad al-Marshahi, “Yemen prepares mass rally to mark fifth anniversary of September 21st revolution.” Uprising [96[
Today, September 21, 2019, https://uprising.today/yemen-prepares-mass-rally-to-mark-fifth-anniversary-of-september-

./21st-revolution
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التطورات	اإلنسانية	والحقوقية

تحت	املجهر:	ملحمة	سفر	يمنية	–	مطارات	متقلبة	وطرق	محفوفة	باملخاطر

"أثنــاء مغــادرة مطــار امللكــة عليــاء الدولــي يف عمــان، تتراكــم رســائل الواتــس آب بمجــرد 
االتصــال بشــبكة إنترنــت املطــار – يحذرنــي األصدقــاء مــن املخاطــر التــي تحيــق بعــدن 
هــذه األيــام، ومــن احتمــال االنفجــار يف أيــة لحظــة. أرتجــف وتغالبنــي الدمــوع. إذا حــدث 
ــا يف عــدن، هــل ســتلومني عائلتــي ىلع عــدم إعالمهــا بســفري؟ أريــد  ــي مكــروه وأن ل
مفاجأتهــم، لكــن قــد يكــون مــن األفضــل إلغــاء الخطــة بأكملهــا والعــودة إلــى فرانكفــورت. 

كال، سأســافر وليكــن مــا يكــون.

حتــى يف أفضــل ظــروف الحــرب، يبقــى الســفر نحــو اليمــن أو خارجهــا أو داخلهــا طويــاًل 
ــت املطــارات  ــا كان ــا إذا م ــن املســتمر بشــأن م ــال يقي ــن ال ــة م ــًا. ثمــة حال وشــاقًا ومضني
مفتوحــة أم مغلقــة، وبشــأن سالســة الســفر عبــر الجبهــات ونقــاط التفتيــش التــي 
تعــد بالعشــرات ويقــف عليهــا مختلــف املقاتليــن. منــذ أن أوقــف التحالــف الــذي تقــوده 
ــرم  ــام 2016، ُح ــاء ع ــار صنع ــى مط ــن وإل ــة م ــة التجاري ــالت الجوي ــع الرح ــعودية جمي الس
ــارات  ــو املط ــه نح ــا التوج ــارج؛ فيم ــة يف الخ ــة الطبي ــن الرعاي ــن م ــن اليمنيي ــر م الكثي
البديلــة يمــر بطريــق طويــل وشــاق، غيــر أن املســتميتين أو املصّريــن بمــا فيــه الكفايــة، 
وأولئــك املســتعدين لتحملهــا والقادريــن ىلع تحصيــل التأشــيرات الالزمــة – غالبــًا ألســباب 
دراســية أو طبيــة – يقطعــون تلــك الرحلــة الشــاقة. رحلتــي التــي طــال انتظارها بــدأت بعد 
أيــام مــن الهجمــات املميتــة ىلع مراكــز الشــرطة وامليليشــيات يف عــدن، إبــان انقــالب 

ــي". ــاء الجنوب ــة يف املين ــة اليمني ــم يف الحكوم ــن ىلع حلفائه ــن الجنوبيي االنفصاليي

انظــر تقريــر عائشــة الــوراق الكامــل عــن الســفر إلــى اليمــن وحولهــا، وعــن حريــة الحركــة 
املقيــدة إلــى أبعــد الحــدود.]97]

 Aisha al-Warraq, “A Yemeni Travel Odyssey: Unpredictable Airports and Risky Roads,” Sana’a Center for Strategic [9[[
.Studies, October 4, 2019, https://sanaacenter.org/publications/analysis/8186
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يلتحق أطفال صنعاء باملدرسة يوم 14 سبتمبر / أيلول. // مصدر الصورة: بدر يوسف
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اليونيسف:	القتال	والفقر	وانقطاع	رواتب	للمعلمين	تجعل	بداية	السنة	
الدراسية	غاية	يف	القسوة

حــذرت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( مــن أن مــا يقــرب مــن نصــف مليون 
طفــل تركــوا الدراســة منــذ تصاعــد حــرب اليمــن يف مــارس / آذار 2015، وأن مالييــن آخريــن 

معرضــون لخطر مماثــل.]98]

وهنــاك حوالــي مليونــي طفــل يمنــي يف ســن الدراســة خــارج فصــول الدراســة حاليــًا – 
وهــو واقــع مدفــوع بالفقــر والحــرب، والنــزوح الــذي يعــرض الفتيــات لخطــر الــزواج املبكــر 
ــل  ــن طف ــد 5.] ماليي ــا يوج ــيف، كم ــًا لليونيس ــلحة، وفق ــات املس ــد الجماع واألوالد لتجني

معرضيــن لخطــر التســرب مــن املــدارس.]99]

ــاك 2500 مدرســة – واحــدة مــن بيــن كل خمــس مــدارس –  ووفقــًا لليونيســيف أيضــا، هن
ال يمكــن اســتخدامها للتعليــم، فيمــا املــدارس األخــرى إمــا لحقــت بهــا أضــرار، أو تحولــت 
إلــى مالجــئ للنازحيــن داخليــًا، أو أغلقــت أو اســتولت عليهــا فصائــل القتــال لالســتخدام 
العســكري.]100] أحــدث األرقــام التــي أصدرتهــا اليونيســف قــدرت اعتبــارًا مــن عــام 2018 عــدد 
األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة واملجنديــن مــن قبــل الجماعــات املســلحة منــذ 
ــال يف  ــن األطف ــدة ع ــم املتح ــر لألم ــدث تقري ــار أح ــن 2400.]101] وأش ــر م ــام 2015 بأكث ع
النزاعــات املســلحة أن جميــع األطــراف يف حــرب اليمــن جندت األطفــال: جماعــة الحوثيين 
املســلحة، والقــوات الحكوميــة اليمنيــة، وقــوات الحــزام األمــن ، قــوات النخبــة الشــبوانية، 
ولجــان املقاومــة الشــعبية، قــوات النخبــة الحضرميــة، والقــوات املواليــة للمجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي. والكثيــر مــن األطفــال املجنديــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عامــًا.]102] ويف 
جلســته يومــي 9 و27 ســبتمبر / أيلــول يف جنيــف، دعــا مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم املتحــدة جميــع األطــراف يف حــرب اليمــن إلــى وقــف تجنيــد األطفــال، وإلــى اإلفراج 
عــن املجنديــن حاليــًا يف صفوفهــم، وىلع مســاعدة األمــم املتحــدة يف إعــادة دمجهــم 

يف مجتمعاتهــم.]]10]

وحثــت اليونيســف ىلع اعتبــار املــدارس مناطــق آمنــة لألطفــال واملعلميــن. كمــا حثــت 
ســلطات التعليــم ىلع العمــل ىلع توفيــر رواتــب للمعلميــن، داعيــًة املنظمــات الدوليــة 
للتدخــل واإلســهام بمســاعدات ماليــة للتوصــل إلــى حــل دائــم ملســألة أجــور املعلميــن.]104] 

ولــم يتلــق املعلمــون يف بعــض املناطــق رواتبهــم منــذ ســبتمبر / أيلــول 2016. 

 As school year starts in Yemen, 2 million children are out of school and another 3.7 million are at risk of dropping” [98[
out,” Reliefweb, September 25, 2019, https://reliefweb.int/report/yemen/school-year-starts-yemen-2-million-children-

.are-out-school-and-another-37-million-are

]99] املرجع نفسه.

If Not In School” UNICEF, March 2018, https://www.unicef.org/yemen/media/721/file/yem-if-not-in-school-2018-en.” [100[
.pdf.pdf

]101] املرجع نفسه.

 Children and armed conflict, Report of the Secretary-General,” United Nations General Assembly Security Council,” [102[
June 20, 2019, p. 29, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2019/509&Lang=E

 Resolution adopted by the Human Rights Council on 26 September 2019, 42/2 Human rights situation in Yemen,” UN” [103[
General Assembly Human Rights Council, October 2, 2019, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/

.Session42/Pages/ResDecStat.aspx

If Not In School” UNICEF, March 2018, https://www.unicef.org/yemen/media/721/file/yem-if-not-in-school-2018-en.” [104[
.pdf.pdf
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مجلس	حقوق	اإلنسان	يجدد	تفويض	الخبراء	ملواصلة	التحقيقات

ــه  ــع لألمــم املتحــدة ومركــزه جنيــف تفويــض خبرائ جــدد مجلــس حقــوق اإلنســان التاب
املعينيــن مــن األمــم املتحــدة يف 26 ســبتمبر / أيلــول، وذلــك بمــا يســمح باملزيــد مــن 
ــع األطــراف  ــغ عــن انتهــاكات ترتكبهــا جمي ــق ســبق أن أبل ــن فري ــق م ــة والتحقي املراقب
ــم حــرب  ــراد مشــتبه بتورطهــم يف جرائ ــة لتســليمها ســرًا أســماء أف ــة، باإلضاف املتحارب
ــن  ــن واإلقليميي ــراء الدوليي ــق الخب ــة فري ــد والي ــم تمدي ــي.]105] ت ــون الدول وانتهــاكات للقان
ملــدة عــام واحــد بأغلبيــة 22 صوتــًا مقابــل 12 صوتــًا، مــع امتنــاع 11 عضوًا عــن التصويــت.]106]

ــًا إلــى جنــب مــع شــريكيها يف التحالــف مصــر والبحريــن، ضــد  .وصوتــت الســعودية، جنب
ــة  ــة اليمني ــارات والحكوم ــعودية واإلم ــإن الس ــن، ف ــدر أون الي ــع املص ــا ملوق ــرار. ووفق الق
ــوق  ــس حق ــاع مجل ــبقت اجتم ــي س ــرة الت ــط يف الفت ــت تضغ ــًا كان ــا دولي ــرف به املعت
اإلنســان ملنــع التمديــد.]107] ويحــث مجلــس حقــوق اإلنســان جميــع األطــراف ىلع الســماح 
ــة يف  ــة اليمني ــارات والحكوم ــعودية واإلم ــت الس ــد. ورفض ــر املقي ــول غي ــق بالوص للفري

ــراء. ــق الخب املاضــي التعــاون مــع فري

وقــد خلــص الخبــراء مــن خــالل عملهــم حتــى اآلن إلــى أن الســعودية واإلمــارات والحكومــة 
اليمنيــة قــد يكونــون مســؤولين جنائيــًا عــن الغــارات الجويــة التــي أودت بحيــاة املدنييــن، 
وكذلــك عــن حــاالت التعذيــب واالغتصــاب وتجنيــد األطفــال. كذلــك أشــاروا إلــى أن رجــال 
امليليشــيات املتحالفــة مــع اإلمــارات وأفــرادًا مــن جماعــة الحوثييــن املســلحة قــد يكونون 
ــه  ــن أن ــب والعنــف الجنســي، مضيفي ــك التعذي ــم حــرب، بمــا يف ذل مســؤولين عــن جرائ
ــاعدة يف  ــؤولية املس ــران مس ــا وإي ــا وفرنس ــدة وبريطاني ــات املتح ــل الوالي ــن تحمي يمك
ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي.]108] وقــد صوتــت بريطانيــا، العضــو يف مجلــس حقــوق 

اإلنســان، لصالــح القــرار.]109]

تقرير:	التحالف	يتجاهل	املدنيين	يف	سياساته	الخاصة	بالغارات

ــه  ــام ب ــًا ق ــل 20 هجوم ــول بتحلي ــة اســتقصائية يف ســبتمبر /أيل قامــت منظمــة صحفي
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية منــذ عــام 2015، وخلصــت إلــى أن الغــارات الجويــة تبــدو 
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.extension-of-mandate-of-panel-of-experts-on-yemen

 Situation of human rights in Yemen…” report of the Group of Eminent International and Regional Experts,” [108[
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ــر متناســبة يف اســتهدافها األســواق والســجون وحفــالت الزفــاف  عشــوائية تمامــًا أو غي
والجنــازات. 

وقالــت موقــع بيلينــغ كات البريطانــي، والــذي أعــد معلوماتــه مــن حســابات وصــور ووثائــق 
ــع 2015  ــن مطل ــواقًا بي ــتهدفت أس ــات اس ــي هجم ــن ثمان ــبعا م ــدر، أن س ــة املص مفتوح
و29 يوليــو / حزيــران 2019 كانــت غــارات نهاريــة ُشــنت يف وقــت مــن املحتمــل أن تكــون 
ــد  ــن تحدي ــان م ــن األحي ــر م ــغ كات يف كثي ــن بيلين ــم يتمك ــه. ول ــة في ــواق مزدحم األس
ــا  ــى عندم ــه حت ــول إن ــال يف 2 ســبتمبر / أيل ــه ق ــارات، لكن األهــداف العســكرية يف الغ
تتحــدد أهــداف عســكرية، فــإن الخســائر الفادحــة يف صفــوف املدنييــن كانــت متوقعــة 

باملبــدأ وغيــر متناســبة مــع أي مكاســب عســكرية. 

ــات  ــن "هجوم ــت م ــا تألف ــة بأنه ــارات الجوي ــتخدام الغ ــًا اس ــع أيض ــل املوق ــدد تحلي وح
ــون  ــن يصل ــب م ــل أو تصي ــا تقت ــًا م ــة، وغالب ــارة ثاني ــارة غ ــع كل غ ــث تتب ــة"، حي مزدوج
ــو  ملســاعدة الجرحــى. ويف إحــدى هــذه الحــاالت، أي هجــوم ســوق يف لحــج يف 6 يولي
/ تمــوز 2015 أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 40 شــخصًا،]110] قــال بيلينــغ كات إن تحليلــه لصــور 
األقمــار الصناعيــة والصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو مفتوحــة املصــدر تشــير إلــى 
ــوا ممــن قدمــوا لإلســعاف بعــد الغــارة األول يف  ــا كان ــأن بعــض الضحاي "احتمــال قــوي" ب
ســوق املواشــي يف منطقــة الفيــوش بالقــرب مــن ســوق قــات ومحطــة بنزيــن ومطعــم. 

ــل.]111] ــم يتســّن تأكيــد وجــود نيــة الســتهداف املســعفين األوائ ــك، ل ومــع ذل

ومــن بيــن أمــور أخــرى، حلــل باحثــو بيلينــغ كات أيضــًا غــارة جويــة عــام 2018 اســتهدفت 
حفــل زفــاف، وغــارة جويــة لعــام 2016 اســتهدفت جنــازة، وأخــرى يف 12 مايــو / أيــار 2015 
اســتهدفت ســجنًا يف عبــس بمحافظــة حجــة، والتــي وصفتهــا بأنهــا األولــى مــن سلســلة 
غــارات جويــة شــنتها قــوات التحالــف ىلع ســجون قيــد العمــل.]112] وقتلــت الغــارات الجويــة 
الســعودية مؤخــرًا أكثــر مــن 150 شــخصًا]]11] يف معتقــل ذمــار يف 1 ســبتمبر /أيلــول )انظــر 
القصــة والصــور يف أغســطس / آب يف تقريــر اليمــن لشــهر أغســطس / آب(،]114] ووقتهــا 
قــال مســؤولون ســعوديون إنهــم اســتهدفوا منشــأة لتصنيــع الطائــرات املســيرة الحوثيــة 

يف ذمــار.]115]

وأنشــأ املســؤولون الســعوديون واإلماراتيــون فريقــًا مشــتركًا لتقييــم الحــوادث عــام 2016، 
جزئيــًا بهــدف النظــر يف مزاعــم انتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولي، مثــل الغــارات الجوية 
التــي تســتهدف املدنييــن أو تؤثــر عليهــم بشــكل غيــر متناســب. ومــع ذلــك طعــن كل مــن 
موقــع بيلينــغ كات وتقريــر ] ســبتمبر / أيلــول الصــادر عــن مجموعــة خبــراء األمــم املتحــدة 
الدولييــن واإلقليمييــن )انظــر "خبــراء األمــم املتحــدة يحــددون مجرمــي حــرب مشــتبه بهــم 

Deadly airstrike hits market in Yemen,” The Guardian, July 6, 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/” [110[
.jul/06/air-strike-hits-marketplace-aden-yemen

Fayoush Market Strike,” Bellingcat Yemen Project, February 21, 2019, https://yemen.bellingcat.com/investigations/” [111[
.the-yemen-project-ade10001-fayoush-market-strike

.Yemen: Attacks causing grave civilian harm,” Bellingcat press statement, September 2, 2019” [112[

Death toll from prison attack rises to 156: Houthi,” Anadolu Agency, September 5, 2019, https://www.aa.com.tr/en/” [113[
.middle-east/death-toll-from-prison-attack-rises-to-156-houthi/1574312

 The Southern Implosion — The Yemen Review, August 2019,” Sana’a Center for Strategic Studies, September 4, 2019,” [114[
.https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/8016

Coalition: Dhamar raid targeted militia drones,” Agencies via Gulf News, September 2, 2019, https://gulfnews.com/” [115[
.world/gulf/yemen/coalition-dhamar-raid-targeted-militia-drones-1.66169436
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ــوادث.  ــم الح ــق تقيي ــج فري ــطس / آب 2019( يف نتائ ــن، أغس ــر اليم ــن يف تقري يف اليم
وقــال بيلينــغ كات إن تصريحــات الفريــق املشــترك لتقييــم الحــوادث بشــأن الغــارات تبــدو 
غيــر متناســقة مــع املعلومــات مفتوحــة املصــدر التــي جمعهــا حــول الهجــوم.]116] ويف 
حالــة تفجيــر ســوق املواشــي يف الفيــوش، عــارض الخبــراء املعينــون مــن األمــم املتحــدة 
بيــان الفريــق املشــترك الــذي أصــر أن الســوق لــم يتعــرض لقصــف قــوات التحالــف وال تأثــر 
ــف  ــى وجــود نقطــة تفتيــش لتحال ــراء إل ــر الخب ــك أشــار تقري بقصــف عرضــي.]117] ومــع ذل

الحوثي-صالــح يف محطــة بنزيــن كان يتجمــع عندهــا املقاتلــون ويركنــون ســياراتهم.]118]

وتنــاول تقريــر الخبــراء هجومــًا مزدوجــًا يف 4 ســبتمبر / أيلــول عــام 2015، عندمــا أغــارت 
ــة.]119]  ــالب يف عطل ــا كان الط ــدة بينم ــة صع ــة يف محافظ ــف ىلع مدرس ــرة للتحال طائ
وخلــص الخبــراء إلــى أن بعــض الغــارات الجويــة التــي شــنها التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية قــد تكــون انتهكــت مبــادئ التمييــز والتناســب واتخــاذ االحتياطــات.]120] وُنســبت 
ــح خــالل قصــف جــرى يــوم 0]  ثــالث هجمــات مزدوجــة أخــرى إلــى مقاتلــي الحوثي-صال

ــدن.]121] ــورة يف ع ــي املنص ــد ح ــران 2015 ض ــو / حزي يوني

غارات	ىلع	مسجد	ومنزل	تقتل	22	شخصًا	ىلع	األقل	بينهم	أطفال

ُقتــل مــا ال يقــل عــن 22 شــخصًا، بينهــم أكثــر مــن خمســة أطفــال، يف غارتيــن جويتيــن 
منفصلتيــن، أوالهمــا أصابــت مســجدًا يف ]2 ســبتمبر / أيلــول، والثانيــة يف اليــوم التالــي 
أصابــت أحــد املنــازل. يف غــارة املســجد بمحافظــة عمــران، قتــل ســبعة أشــخاص، بينهــم 
ــدي.]122] أمــا  ــز غران أطفــال، وفقــًا ملنســق الشــؤون اإلنســانية املقيــم لألمــم املتحــدة لي
عــدد القتلــى يف الغــارة ىلع منــزل يف بلــدة الفاخــر بمحافظــة الضالــع، فتــراوح بيــن 15 
أو 16، مــن بينهــم خمســة أو ســتة أطفــال وامــرأة حامــل يف الشــهر التاســع.]]12]]]124] وقامــت 
منظمــة أنقــذوا األطفــال بالدعــوة يــوم 24 ســبتمبر / أيلــول إلجــراء تحقيــق مســتقل يف 
ــوا مــن بيــن القتلــى وســبعة آخريــن أصيبــوا  ــًة إن خمســة أطفــال كان غــارة املنــزل، قائل

بجــروح.]125] ولــم يعلــق التحالــف الــذي تقــوده الســعودية.

The Abs Prison Strike,” Bellingcat Yemen Project, April 28, 2019, https://yemen.bellingcat.com/investigations/haj-” [116[
.10005-the-abs-prison-strike

 Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014,” report of the Group of” [11[[
 Eminent International and Regional Experts as submitted to the UN High Commissioner for Human Rights, September

.3, 2019, p. 44, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx

]118] املرجع نفسه، الصفحة 45.

]119] املرجع نفسه، الصفحة 171-172.

 Situation of human rights in Yemen…” report of the Group of Eminent International and Regional Experts,” [120[
.September 3, 2019, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx

]121] املرجع نفسه، الصفحة 32.

 Scores of people killed and wounded in Amran and Al Dhale’e,” United Nations Office of the Resident Coordinator” [122[
and Humanitarian Coordinator for Yemen via ReliefWeb, September 24, 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/

.files/resources/Yemen_HC%20Statement_24%20September%202019_FINAL.pdf

]123] املرجع نفسه.

Victims of Al-Adwan Massacre in Al-Dhali rise to 16 martyrs, mostly women and children (names + photos),” Al-” [124[
.Masirah, September 24, 2019, http://www.almasirah.net/details.php?es_id=45240&cat_id=3

 Yemen: Save the Children Calls for Investigation into Killing of Five Children,” Save the Children via ReliefWeb,” [125[
.September 24, 2019, https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-save-children-calls-investigation-killing-five-children
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تطورات إنسانية وحقوقية أخرى يف سطور

6 ســبتمبر / أيلــول: أفــاد صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان أن مراكز الصحــة األمومية  •
املغلقــة منعــت 650 ألــف امــرأة مــن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة. واعتبــارًا مــن 
نهايــة شــهر أغســطس / آب، تــم إغــالق 100 مستشــفى مــن أصــل 268 مستشــفى 
يدعمهــا صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان بســبب نقــص األمــوال، مــع توقــع إغــالق 

75 مستشــفى آخــر بحلــول نهايــة ســبتمبر / أيلــول 2019.]126]

12 ســبتمبر / أيلــول: أعلنــت منظمــة الهجــرة الدوليــة نــزوح 50] ألــف شــخص يف  •
اليمــن عــام 2019.]127]

25 ســبتمبر / أيلــول : تبرعــت الســعودية بمبلــغ 500 مليــون دوالر لليمــن مــن أجــل  •
املســاعدات اإلنســانية، وفقــًا ملســؤول اإلغاثــة يف األمــم املتحــدة مــارك لوكــوك، 
ــل األمــوال التــي تعهــدت بهــا اململكــة يف  ــه ســيبدأ بتحوي ــال إن مكتب ــذي ق ال
فبرايــر / شــباط مــن هــذا العــام لصالــح وكاالت األمــم املتحــدة العاملــة يف مجــاالت 

الغــذاء والصحــة والتنميــة وغيرهــا مــن البرامــج يف اليمــن.]128]

ــرب  • ــن الح ــنوات م ــع س ــن أرب ــر م ــي أن أكث ــر أمم ــال تقري ــول: ق ــبتمبر / أيل 26 س
تســببت بإعاقــة التنميــة البشــرية يف اليمــن ملــدة 21 عامــًا، فيمــا ينزلــق مالييــن 
اليمنييــن يف حالــة فقــر مدقــع، بحســب مــا خلــص إليــه تقريــر جديــد مــن برنامــج 
األمــم املتحــدة اإلنمائــي ومركــز فريدريــك إس. بــاردي للعقــود الدوليــة اآلجلــة.]129] 
وقــال التقريــر إن حوالــي %].58 اليمنييــن سيعيشــون ىلع أقــل مــن 1.90 دوالر يف 
اليــوم مــع نهايــة عــام 2019 إذا اســتمرت الحــرب، وذلــك باملقارنــة مــع %18.8 عــام 

.2014

 Life-saving services at risk as humanitarian funding dries up in Yemen,” United Nations Population Fund, September” [126[
.6, 2019, https://www.unfpa.org/news/life-saving-services-risk-humanitarian-funding-dries-yemen

UN: 350,000 Yemenis displaced in 2019” Middle East Monitor, September 12, 2019, https://www.middleeastmonitor.” [12[[
./com/20190912-un-350000-yemenis-displaced-in-2019

 Emergency Relief Coordinator Thanks Saudi Arabia for $500 million for United Nations Agencies in Yemen,” UN” [128[
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, New York, September 25, 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/ERC%20THANKS%20SAUDI%20ARABIA%20FOR%20%24500%20MILLION%20FOR%20UNITED%20

NATIONS%20AGENCIES%20IN%20YEMEN.pdf

 Prolonged conflict would make Yemen the poorest country in the world, UNDP study says” UNDP, September 26,” [129[
2019, https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2019/Prolonged_conflict_would_make_Yemen_

.poorest_country_in_world_UNDP.html
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التطورات	االقتصادية

البنك	املركزي	يف	صنعاء	يوقف	عمليات	ست	شبكات	لتحويل	األموال

يف 22 ســبتمبر / أيلــول، أوقــف البنــك املركــزي يف صنعــاء لفتــرة وجيــزة تراخيــص 
صــرف النقــود لســت شــركات تحويــل أمــوال: شــركة النجــم، شــركة املحيــط، داديــة، يمــن 
ــات الحقــًا  ــمح للشــبكات الســت باســتئناف العملي ــي، وقــد ُس ــاز، واليابان إكســبرس، االمتي

ــام.]0]1] ــة أي بعــد ثالث

ــوك  ــات ىلع أي بن ــيفرض غرام ــه س ــن أن ــذر م ــد ح ــاء ق ــزي يف صنع ــك املرك وكان البن
ــم  ــاء وقــف عملياتهــا، ول ــع الشــبكات أثن ــن أنهــا تتعامــل م ــة أخــرى يتبي أو شــركات مالي
يذكــر البنــك مــا إذا كانــت الشــركات نفســها تواجــه أي غرامــات. وفقــًا ملصــادر مقربــة مــن 
الحوثييــن يف القطــاع املالــي تحدثــت إلــى مركــز صنعــاء، فــإن البنــك املركــزي يف صنعــاء 
تدخــل لوقــف أنشــطة صرافــة املــال التــي تشــجع املضاربــة ىلع العمــالت. غيــر أن مصــادر 
أخــرى مســتقلة يف القطــاع املالــي قالــت إن مــن املحتمــل أن تلــك اإلجــراءات هدفــت إلــى 
معاقبــة الصرافيــن ىلع تســهيلهم تدفــق الســيولة مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون، أساســًا إلــى عــدن، ومســاعدتهم الشــركات واألفــراد ىلع التحايــل ىلع اللوائــح 

التــي تفرضهــا ســلطات الحوثــي ىلع البنــوك التجاريــة للحــد مــن ذلــك التدفــق. 

هادي	يعين	محافظًا	جديدا	للبنك	املركزي

ــك  ــًا للبن ــي محافظ ــد الفضل ــد عبي ــادي أحم ــور ه ــه منص ــد رب ــي عب ــس اليمن ــن الرئي عّي
املركــزي يف عــدن يف 19 ســبتمبر / أيلــول، مــا يجعلــه رابــع شــخص يشــغل هــذا املنصــب 
يف الســنوات الثــالث األخيــرة، منــذ أن أمــر هــادي بنقــل مقــر البنــك املركــزي اليمنــي مــن 
صنعــاء إلــى عــدن يف ســبتمبر / أيلــول 2016. وتعتبــر الواليــة القانونيــة ملحافــظ البنــك 

املركــزي خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد.]1]1]

ــبتمبر / أيلــول 2016، قبــل أن يحــل محــل  ــن الفضلــي وزيــرًا للماليــة يف س وتــم تعيي
حافــظ معيــاد يف منصــب محافــظ البنــك املركــزي بعــدن يف ســبتمبر / أيلــول.]2]1] يف 
نفــس اليــوم الــذي عيــن فيــه الفضلــي، أعلــن هــادي تعييــن ســالم بــن بريــك وزيــرًا جديــدًا 

ــة. ــة االقتصادي ــه كرئيــس للجن ــاد عمل ــة.]]]1] وســيواصل معي للمالي

Sanaa Central Bank Suspends 6 of Yemen’s Largest Remittance Networks,” Al Masdar, September 6, 2019, https://” [130[
.almasdaronline.com/articles/171851

Text of the Republic Decrees Released Today,” Al-Ittihad, September 19, 2019, https://www.alittihadnet.net/” [131[
.news7440.html

Yemen President Names New Central Bank Governor, Moves HQ to Aden,” Reuters, September 18, 2016, https://www.” [132[
reuters.com/article/us-yemen-cenbank/yemen-president-names-new-central-bank-governor-moves-hq-to-aden-

.idUSKCN11O0WB

Text of the Republic Decrees Released Today,” Al-Ittihad, September 19, 2019, https://www.alittihadnet.net/” [133[
.news7440.html
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وقــال معيــاد يف 29 يوليــو / تمــوز إنــه اتفــق مــع هــادي ىلع فتــرة ســتة أشــهر كمحافــظ 
ــى  ــد أن تول ــك بع ــن،]4]1] وذل ــادي يف اليم ــار االقتص ــب االنهي ــاعدة يف تجن ــك للمس للبن
املنصــب يف مــارس / آذار 2019 إثــر حلولــه محــل محمــد زمــام. ومــع ذلــك، وفقًا ملســؤولين 
ــن  ــة بي ــات الطويل ــن رفيعــي املســتوى، مــن املحتمــل أن تكــون الخالف ــن يمنيي مصرفيي
معيــاد ونائبــه شــكيب الحبيشــي، وكذلــك االحتــكاكات بيــن معيــاد ومكتــب الرئيــس، هــي 

مــا دفــع هــادي الســتبدال معيــاد.]5]1]

ــار  ــر ىلع افتق ــو مؤش ــزي – وه ــدن املرك ــك ع ــي بن ــل محافظ ــدل تبدي ــاع مع وكان ارتف
ــوب منحــه مــن الرئيــس هــادي – قــد قــوض قــدرة البنــك ىلع  البنــك لالســتقالل املطل
االحتفــاظ بالسياســات النقديــة نفســها لفــرض اســتقرار الريــال اليمنــي، باإلضافــة إلضعــاف 

الثقــة يف بنــك عــدن املركــزي لــدى كل مــن الدوائــر املاليــة املحليــة والدوليــة. 

أزمة	وقود	جديدة	تتسبب	بارتفاع	األسعار

ــم واردات  ــدة لتنظي ــن إجــراءات جدي ــة ىلع ســلطات الحوثيي ــة اليمني أدى فــرض الحكوم
الوقــود إلــى نقــص حــاد يف الوقــود يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون مــرة 
أخــرى يف ســبتمبر / أيلــول – املــرة الرابعــة التــي يحــدث فيهــا ذلــك عــام 2019. كان هنــاك 
تســعة صهاريــج وقــود، بينهــا اثنــان يحمــالن غــاز البتــرول املســال، مركونــة يف امليــاه 
قبالــة شــاطئ مينــاء الحديــدة ىلع البحــر األحمــر طــوال أغســطس املاضــي. وقــام التحالف 
ــة  ــح خاص ــرض لوائ ــة ىلع ف ــة اليمني ــاعد الحكوم ــذي يس ــعودية – وال ــوده الس ــذي تق ال
باســتيراد الوقــود – بمنــع الحوثييــن مــن الوصــول إلــى املينــاء إلــى حيــن امتثالهــم للوائــح 
الحكومــة اليمنيــة. ويف الوقــت نفســه، تهــدد ســلطات الحوثييــن ىلع األرض بمنــع 
ــة، والتــي  ــح الحكومي ــاء يف حــال امتثالهــا للوائ ــراغ حمولتهــا يف املين الناقــالت مــن إف

تشــمل دفــع رســوم الجمــارك واملوانــئ بموجــب املرســوم 49. 

ــيطرة  ــة لس ــق الخاضع ــع املناط ــود واس ــص وق ــرب نق ــول، ض ــبتمبر / أيل ــول 19 س وبحل
ــن  ــرًا م ــعر 20 لت ــع س ــود، وارتف ــع الوق ــن بي ــمية ع ــات الرس ــت املحط ــن. وتوقف الحوثيي
البنزيــن يف الســوق الســوداء مــن 7,400 ريــال إلــى أكثــر مــن 14 ألــف ريــال. وبعــد ثالثــة 
أســابيع، ارتفــع إلــى 20 ألــف ريــال. وتــم الســماح لســبع ناقــالت بالرســو وتفريغ مــا مجموعه 
ــات  ــًا لبيان ــول، وفق ــبتمبر / أيل ــة س ــول نهاي ــاء بحل ــود يف املين ــن الوق ــن م 127,600 ط
ــذي خفــف حــدة النقــص يف مناطــق  ــر ال ــع عليهــا مركــز صنعــاء، األم ــاء التــي اطل املين
الحوثييــن. وىلع الرغــم مــن انخفــاض كميــة الوقــود اإلجماليــة عــن الشــهر املاضــي، حيــث 
ــر انحســار  بلغــت 212,600 طــن، إال أنهــا يمكــن مقارنتهــا بكميــة شــهر أبريــل / نيســان إث

أزمــة الوقــود األخيــرة ودخــول 00],112 طــن إلــى اليمــن عبــر مينــاء الحديــدة. 

ــم  ــوم رق ــزام باملرس ــن االلت ــود م ــتوردي الوق ــع مس ــن ىلع من ــلطات الحوثيي ــرص س وتح
ــع رســوم  ــب املســتوردين بدف ــوز 2019 ويطال ــو / تم ــه الحكومــة يف يولي ــذي فرضت 49 ال
للجمــارك واملوانــئ للحصــول ىلع موافقــة الحكومــة )والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية( 
ــن  ــد م ــاط متزاي ــود عــن إحب ــن. وتحــدث مســتوردو وتجــار الوق ــى اليم ــود إل إلدخــال الوق
الرســوم الجديــدة التــي تصدرهــا الحكومــة، وهــو اإلحبــاط النابــع جزئيًا مــن خشــية االضطرار 
إلــى دفــع رســوم جمركيــة منفصلــة لســلطات الحوثييــن يف نقــاط التفتيــش الداخليــة.

https://m.facebook.com/story. ،2019 134] حافــظ معيــاد، "أســتغرب مصــدر مـقـرب مــن محافــظ البنــك املركــزي" منشــور فيســبوك، 29 يوليــو / تمــوز[
.php?story_fbid=358334048434010&id=100027722542809&ref=content_filter

]135] مقابلة ملركز صنعاء مع مسؤول بنيك يمني كبر يف 19 سبتمرب / أيلول 2019.
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ونشــبت أزمــات الوقــود يف مــارس / آذار وأبريــل / نيســان ألســباب مشــابهة، حيــث حمــل 
ــى  ــفن إل ــول الس ــع دخ ــؤولية من ــًا مس ــا دولي ــرف به ــة املعت ــة اليمني ــون الحكوم الحوثي
مينــاء الحديــدة. إال أن القضيــة كانــت تــدور حــول املرســوم الحكومــي رقــم 75، الــذي يفــرض 
ىلع مســتوردي الوقــود تقديــم طلبــات اســتيراد الوقــود إلــى اللجنــة االقتصاديــة. ويعتقــد 
املســتوردون الذيــن تحدثــوا إلــى مركــز صنعــاء شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتهــم لــدواٍع 
أمنيــة، أنــه يف مــارس / آذار ويف أبريــل / نيســان مــن هذا العام، مارســت ســلطات الحوثيين 
عليهــم ضغوطــًا خاصــة حتــى ال يتقدمــوا بطلبــات اســتيراد إلــى الحكومــة، عارضــًة عليهــم 
دفــع تكاليــف غرامــات التأخيــر يف حــال تعرضــت ســفنهم لإلبطــاء قبالــة ســاحل الحديــدة. 

ــم  ــتكوا لألم ــن اش ــاء أن الحوثيي ــز صنع ــن مرك ــن مختلفي ــؤولين أمميي ــة مس ــر خمس وأخب
املتحــدة والجهــات الدوليــة الفاعلــة األخــرى مــن نقــص الوقــود يف آذار / مــارس ونيســان / 

أبريــل، وكذلــك يف األزمــة األخيــرة يف ســبتمبر / أيلــول.]6]1]

حضرموت	تعلق	مؤقتًا	صادرات	شركة	جلينكور	الخام	وتؤمن	دفعة	من	
الحكومة

خــالل شــهر ســبتمبر / أيلــول تــم تعليــق صــادرات النفــط الخــام مــن محافظــة حضرمــوت 
ــام  ــال هش ــة. وق ــرية للطاق ــة السويس ــور البريطاني ــركة جلينك ــى ش ــاع إل ــت تب ــي كان الت
الجبرنــي، املتحــدث باســم محافــظ حضرمــوت فــرج البحســني، ملركــز صنعــاء إن املحافــظ 
أمــر بهــذا التعليــق، وأنــه بــدأ فعليــًا يف 15 أغســطس / آب. وبــدأ التعليــق محاولــة لضمــان 
دفــع نســبة مــن األربــاح إلــى الســلطات املحليــة، وفقــًا لالتفاقيــات املبرمــة مــع الحكومــة 
ــة  ــت الحكوم ــا دفع ــرين األول،]7]1] بعدم ــر / تش ــق يف 1 أكتوب ــع التعلي ــم رف ــة. وت اليمني
اليمنيــة نســبة %20 مــن األربــاح املســتحقة لصالــح الســلطات املحليــة مــن شــحنة 

ســابقة، مغطيــة بذلــك رواتــب ملوظفــي القطــاع العــام يف حضرمــوت.

التطورات االقتصادية يف سطور

11 ســبتمبر / أيلــول: وصلــت إلــى مينــاء عــدن ســفينة تابعــة لرجــل األعمــال  •
املليارديــر البــارز أحمــد العيســي، قامــت بتفريــغ 18 ألــف طــن مــن الوقــود لتوليــد 
الطاقــة الكهربائيــة.]8]1] وكانــت مشــكلة الكهربــاء يف عــدن مــن العوامــل املقوضــة 
لشــرعية الحكومــة اليمنيــة يف املدينــة والتــي أعطــت قشــرة شــعبوية ســاعدت 
ــطس  ــاك يف أغس ــة هن ــه ىلع الحكوم ــي يف انقالب ــي الجنوب ــس االنتقال املجل
ــى  ــرًا إل ــة نظ ــوة ملموس ــول خط ــبتمبر / أيل ــود يف س ــال الوق ــر إيص / آب. ويعتب
أن العيســي أحــد أهــم داعمــي الرئيــس هــادي، فيمــا شــجب املجلــس االنتقالــي 

ــى عــدن.  ــكاره الســتيراد الوقــود إل ــًا متحفظــًا ىلع احت ــي العيســي علن الجنوب

]136] مقابالت مركز صنعاء مع مسؤولن أممن يف مارس / آذار وأبريل / نيسان وسبتمرب / أيلول 2019.

]]13] مقابلة ملركز صنعاء مع مسؤول حكومي يف 2 أكتوبر / تشرين األول 2019.

]138] مقابالت مركز صنعاء مع مسؤولن مقيمن يف عدن يف 12 سبتمرب / أيلول 2019.
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يف	األمم	املتحدة	

قادة	العالم	يتطرقون	إلى	أزمة	اليمن	يف	الجمعية	العامة	لألمم	
املتحدة

تنــاول العديــد مــن قــادة العالــم الذيــن اجتمعــوا يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 
نيويــورك عــام 2019 حــرب اليمــن باعتبارهــا أزمــة تســتلزم حــاًل. وكان مــن أبــرز هــؤالء القــادة 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، الــذي قــال يف 24 ســبتمبر / أيلــول إن حــل النــزاع 
يجــب أن يكــون هدفــًا ألي محادثــات مســتقبلية بيــن إيــران والواليــات املتحــدة واملوقعيــن 

ىلع االتفــاق النــووي اإليرانــي لعــام 2015.]9]1]

وقــام ماكــرون، الــذي تولــى زمــام املبــادرة بالنيابــة عــن األوروبييــن يف محاولــة اســتئناف 
املحادثــات بيــن واشــنطن وطهــران، بحــث الــدول ىلع القــدوم إلــى طاولــة املفاوضــات 
ــران  ــدة مــع إي ــًا إلنهــاء األزمــة يف اليمــن. وقــال ماكــرون إن ىلع املفاوضــات الجدي جزئي
أن تؤكــد عــدم حصــول إيــران ىلع أســلحة نوويــة أبــدًا، وأن تضمــن األمــن البحــري ورفــع 
العقوبــات عــن إيــران. يف ضــوء الهجمــات األخيــرة ىلع منشــآت أرامكــو الســعودية، حــذر 
ماكــرون مــن أن احتمــال أن تــؤدي التوتــرات املتصاعــدة إلــى "خطــر نشــوب صــراع خطيــر 

)يف الخليــج العربــي( نتيجــة ســوء تقديــر أو اســتجابة غيــر متناســبة".]140]

وظــل رؤســاء الــدول الذيــن تطرقــوا إلــى األزمــة اليمنيــة متمســكين إلــى حــد كبيــر 
بتصريحاتهــم الســابقة بشــأن الصــراع، حيــث ألقــى الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب اللــوم 
ىلع إيــران،]141] كمــا أشــار الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي إلــى إيــران يف دعوتــه 
لوضــع حــد "للتدخــالت األجنبيــة لألطــراف اإلقليميــة غيــر العربيــة التــي تســعى لتقويــض 
ــذي يعيــش  ــر قطــر، ال ــي، أمي ــن حمــد آل ثان ــم ب ــي".]142] الشــيخ تمي األمــن القومــي العرب
خالفــًا مــع الســعودية ودول خليجيــة أخــرى حــول النــزاع نفســه، أوصــى باتبــاع توصيــات 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي اليمنــي عامــي ]201 و2014، مشــجعًا اليمنييــن ىلع تنفيــذ الحلــول 

التــي تــم التوصــل إليهــا دون تدخــل أجنبــي.]]14]

وقــال الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي، الــذي تحــدث يف 25 ســبتمبر / أيلــول، إن بــالده 
تتعــاون مــع املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إلــى اليمــن وتؤيــد اتفــاق ســتوكهولم الــذي 

 Speech by President Emmanuel Macron at the UN General Assembly,” (fr), The Elysee Palace, September 24, 2019,” [139[
,https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/09/24/discours-du-president-emmanuel-macron-a-la-tribune-de-

.lassemblee-generale-onu

]140] املرجع نفسه.

 Donald Trump, “Remarks by President Trump to the 74th Session of the United Nations General Assembly,” The [141[
White House, September 25, 2019, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-74th-

./session-united-nations-general-assembly

Sisi’s full speech at UN General Assembly,” Egypt Today, September 26, 2019, https://www.egypttoday.com/” [142[
.Article/1/58127/Sisi-s-full-speech-at-UN-General-Assembly

 Only international actions can settle the world’s ’enormous and diverse cross-border challenges’, Qatar tells UN” [143[
.Assembly,” UN Newsroom, September 24, 2019, https://news.un.org/en/story/2019/09/1047282
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ــات  ــدًا العقوب ــه منتق ــن خطاب ــرًا م ــزءًا كبي ــي ج ــى روحان ــدة. وأمض ــم املتح ــه األم تدعم
األمريكيــة، قائــاًل إن أي مفاوضــات للتوصــل إلــى اتفــاق نــووي جديــد ســتبقى غيــر ممكنــة 

مــا لــم ترفــع الواليــات املتحــدة تلــك العقوبــات.]144]

املبعوث	الخاص	لألمم	املتحدة	يقدم	إحاطة	ملجلس	األمن

مــن جهتــه أخبــر املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث مجلــس األمن يف جلســة 
اإلحاطــة التــي قدمهــا بتاريــخ 16 ســبتمبر /أيلــول أن "التصعيــد العســكري املقلق" ىلع شــكل 
غــارات اســتهدفت البنيــة التحتيــة النفطيــة الســعودية، إلــى جانــب حالــة الفلتــان األمنــي 

يف جنــوب اليمــن، تجعــالن الدبلوماســية حاجــة أكثــر إلحاحــًا مــن أي وقــت مضــى. ]145]

ــول ىلع منشــأة أرامكــو الســعودية ملعالجــة  وقــال غريفيــث إن هجمــات 14 ســبتمبر / أيل
النفــط يف بقيــق وحقــل خريــص النفطــي قد تقــود لتصعيــد النــزاع اإلقليمي )انظــر "هجوم 
ىلع منشــأة النفــط الســعودية يخفــض إنتــاج النفــط إلــى النصــف ويذكــي التوتــرات يف 
املنطقــة"(. وأشــار إلــى أن جماعــة الحوثييــن املســلحة أعلنــت مســؤوليتها عــن الهجــوم، 
لكنــه أضــاف أن "مــن غيــر الواضــح تمامــًا بعــد" مــن هــو املســؤول. وتتهــم الواليــات املتحــدة 
إيــران بالوقــوف وراء الهجــوم، الــذي أدى يف البدايــة إلــى خفــض إنتــاج اململكــة مــن النفــط 
ــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن  ــران التهمــة.]147] وقامــت ال ــى النصــف.]146] وقــد أنكــرت إي إل

أيضــًا كاًل بمفردهــا بإدانــة الهجمــات ىلع منشــآت نفــط أرامكــو الســعودية.

وعبــر غريفيــث أيضــًا عــن مخاوفــه بشــأن الوضــع يف جنــوب اليمــن، حيــث تســيطر القــوات 
املرتبطــة باملجلــس االنتقالــي الجنوبــي ىلع عــدن بعــد انتزاعهــا مــن ســيطرة الحكومــة 
اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــًا. وقــال غريفيــث إن املوقــف يزيــد مــن خطــر "ازديــاد التشــرذم 
ــعودية،  ــا الس ــي بذلته ــاطة الت ــود الوس ــب بجه ــباب، رح ــذه األس ــزوح". وله ــف والن والعن
ــة  ــي والحكوم ــس االنتقال ــن املجل ــن م ــع وفدي ــول جم ــبتمبر / أيل ــت يف س ــي حاول والت

معــًا يف جــدة )انظــر "التطــورات السياســية"(.

فيمــا يتعلــق باتفاقيــة ســتوكهولم، أفــاد املبعــوث الخــاص أن طــريف النــزاع تلقيــا اقتراحــًا 
منقحــًا حــول عمليــات إعــادة االنتشــار املخطــط لهــا يف مدينــة الحديــدة. وقــال غريفيــث 
إن عــدم إحــراز تقــدم يف مجــال حيــوي آخــر يف اتفاقيــة ســتوكهولم، وهــو تبــادل األســرى 
ــل  ــادل كام ــب بتب ــمه – يطال ــر اس ــم يذك ــزاع – ل ــريف الن ــد ط ــببه أن أح ــه، س ــط ل املخط
لجميــع األســرى دفعــة واحــدة، وليــس ىلع دفعات بحســب االقتــراح األممــي األولــي. وبحلول 
نهايــة الشــهر كانــت ســلطات الحوثييــن قــد أطلقــت مــن جانــب واحــد مئــات املذكوريــن يف 
القائمــة املتفــق عليهــا )انظــر "ســلطات الحوثيــن يف صنعــاء تفــرج عــن مئــات الســجناء"(. 

 At UN, Iran proposes ’coalition for hope’ to pull Gulf region from ’edge of collapse’,” UN News, September 25, 2019,” [144[
.https://news.un.org/en/story/2019/09/1047472

 Briefing of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen to the open session of the Security Council,” Office” [145[
of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, September 16, 2019, https://osesgy.unmissions.org/sites/

.default/files/seco_briefing_sept_as_delivered.pdf

 Jon Gambrell and Zeke Miller, “Trump: US locked and loaded for response to attack on Saudis,” The Associated Press [146[
., September 15, 2019, https://www.apnews.com/269744b35e16422fa746b0c1504ceb4f

]]14] املرجع نفسه.
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وفيمــا يتعلــق بالجــزء الثالــث مــن اتفاقيــة ســتوكهولم، أرجــع املبعــوث الخــاص عــدم وجــود 
توجــه نحــو إلغــاء التصعيــد يف تعــز إلــى تعقيــد الوضــع العســكري يف املدينــة.

دبلوماسية	مكوكية	يقودها	املبعوث	الخاص	لألمم	املتحدة

شــملت الدبلوماســية املكوكيــة اإلقليميــة لغريفيــث خــالل شــهر ســبتمبر / أيلــول 
اجتماعــات مــع وزيــر الخارجيــة األردنــي أيمــن الصفــدي يف عمــان، ووزيــر الخارجيــة 
الســعودي عــادل الجبيــر يف جــدة، واملتحــدث باســم الحوثييــن محمــد عبــد الســالم يف 
مســقط، ونائــب وزيــر الدفــاع الســعودي خالــد بــن ســلمان يف جــدة. كمــا التقــى غريفيــث 
يف نيويــورك ىلع هامــش فعاليــات الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مــع األميــن العــام 

ــط.]148] ــو الغي ــة أحمــد أب ــدول العربي لجامعــة ال

تطورات أممية أخرى يف سطور

مــن 8 إلــى 9 ســبتمبر / أيلــول: يف االجتمــاع الســادس للجنــة تنســيق إعــادة  •
انتشــار يف الحديــدة ىلع متــن ســفينة تابعــة لألمــم املتحــدة ترســو قبالــة مينــاء 
ــدة، وافقــت الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثييــن املســلحة ىلع تفعيــل  الحدي
ــزع التصعيــد" التــي تــم االتفــاق عليهــا يف  ــار ون "آليــة تحســين وقــف إطــالق الن
االجتمــاع الســابق يف يوليــو / تمــوز.]149] ويشــمل ذلــك إنشــاء مركــز مراقبة مشــتركة 
بهــدف "العمــل ىلع نــزع التصعيــد ومعالجــة الحــوادث التــي تحــدث ىلع األرض 
ــرين  ــن منتش ــال ميدانيي ــاط اتص ــع ضب ــر م ــال مباش ــاظ ىلع اتص ــالل الحف ــن خ م

ــدة".]150] ىلع جبهــات محافظــة الحدي

11 ســبتمبر / أيلــول: تــم تعييــن رئيــس جديــد للجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار هــو  •
ــة  ــة املراقب ــيتولى مهم ــذي س ــا، وال ــت غوه ــد أبهيجي ــدي املتقاع ــالزم الهن امل
ــذي  ــجارد ال ــكل لوليس ــرال ماي ــًا للجن ــدة خلف ــدة يف الحدي ــم املتح ــة لألم التابع

ــوز.]151] ــو / تم ــه يف يولي ــت واليت انته

26 ســبتمبر / أيلــول: اســتضافت حكومــة الســويد اجتماعــًا وزاريــًا مــع ممثليــن مــن  •
ــول  ــدة ح ــات املتح ــا والوالي ــيا وبريطاني ــن وروس ــت والصي ــا والكوي ــا وأملاني فرنس
الوضــع يف اليمــن. وأســفر االجتمــاع عــن اعتمــاد بيــان كــرر دعــم املبعــوث الخــاص 

وحــث جميــع األطــراف ىلع نــزع فتيــل التصعيــد. 

.Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, official Twitter account, https://twitter.com/OSE_Yemen [148[

 Note to Correspondents: Redeployment Coordination Committee (RCC) Joint Press Statement – The Sixth” [149[
Joint RCC Meeting,”UN Secretary-General’s Office, September 9, 2019, https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-
correspondents/2019-09-09/note-correspondents-redeployment-coordination-committee-%28rcc%29-joint-press-

statement-the-sixth-joint-rcc-meeting-scroll-down-for-arabic

Yemen Briefing and Consultations,” What’s in Blue, July 17, 2019, https://www.whatsinblue.org/2019/07/yemen-” [150[
.briefing-and-consultations-11.php

 Letter dated 11 September 2019 from the President of the Security Council addressed to the Secretary-General,”” [151[
United Nations Security Council, September 12, 2019, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-

6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2019_735.pdf
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