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ملخص	تنفيذي

ــة	 ــات	إقليمي ــذ	تداعي ــك	أخ ــوز	ىلع	وش ــو	/	تم ــهر	يولي ــة	ش ــع	نهاي ــي	م ــزاع	اليمن ــدا	الن ب
وعامليــة	أوســع	بكثيــر،	حيــث	أوقفــت	الســعودية	شــحنات	النفــط	عبــر	مضيــق	بــاب	املنــدب	
ــم	يعــد	 ــة	الســاحل	اليمنــي	املطــل	ىلع	البحــر	األحمــر،	فيمــا	أعلنــت	إيــران	أن	البحــر	“ل قبال
ــالق	 ــن	إغ ــوات	الحوثيي ــت	ق ــال	حاول ــكري	يف	ح ــل	العس ــرائيل	بالتدخ ــددت	إس ــًا”،	وه آمن
املضيــق	أمــام	ســفن	الشــحن	)انظــر	“الريــاض	توقــف	شــحنات	النفــط	مــن	بــاب	املنــدب	بعــد	

ــن”(. ــات	الحوثيي هجم

ــادة	الســعودي	والقــوات	 ــف	العســكري	بقي ويف	وقــت	ســابق	مــن	يوليــو	/	تمــوز،	قــام	التحال
ــدة	 ــة	الحدي ــن	مدين ــن	م ــن	الحوثيي ــرد	املقاتلي ــه	لط ــد	حملت ــه	بتجمي ــة	ب ــة	املرتبط البري
واالســتيالء	ىلع	أكثــر	املوانــئ	ازدحامــًا	يف	اليمــن.	وأمضــى	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص	
لليمــن	مارتــن	غريفيــث	بقيــة	الشــهر	يف	جــوالت	دبلوماســية	مكوكيــة	بيــن	مختلــف	األطــراف	
ــف	 ــك	كث ــة	العســكرية.	كذل ــتئناف	الحمل ــع	اس ــية	ملن ــوده	الدبلوماس ــن	جه ــة،	ضم املتنازع
ــر:	 ــوز	)انظ ــو	/	تم ــوال	يولي ــن	ط ــزاع	اليم ــل	يف	ن ــم	للتدخ ــون	جهوده ــيون	أوروبي دبلوماس

ــن”(. ــادة	الحوثيي ــون	يوســعون	نطــاق	التواصــل	مــع	قي “دبلوماســيون	أوروبي

ــد	 ــة:	فق ــة	للمصالح ــر	قابل ــة	غي ــراف	املتحارب ــف	األط ــدا	أن	مواق ــهر،	ب ــة	الش ــول	نهاي وبحل
واصــل	قــادة	الحوثييــن	اإلصــرار	ىلع	بقــاء	قواتهــم	يف	مدينــة	الحديــدة	ىلع	البحــر	األحمــر،	
ىلع	الرغــم	مــن	أنهــم	وافقــوا	ىلع	نقــل	ســيطرتهم	ىلع	املينــاء	إلــى	األمــم	املتحــدة.	لكــن	
ــأن	 ــا	ب ــا	ىلع	مطلبيهم ــًا	أبقي ــا	دولي ــرف	به ــة	املعت ــة	اليمني ــعودي	والحكوم ــف		الس التحال
تنســحب	قــوات	الحوثييــن	دون	قيــد	أو	شــرط	مــن	مدينــة	ومحافظــة	الحديــدة.	ويف	أوائــل	
أغســطس	/	آب،	أخبــر	غريفيــث	مجلــس	األمــن	أن	الوضــع	يف	الحديــدة	يمكــن	معالجتــه	فقــط	
مــن	خــالل	اتفــاق	ســالم	واســع	وشــامل،	معلنــًا	عــن	خطــط	إلجــراء	مشــاورات	تقودهــا	األمــم	
املتحــدة	بيــن	األطــراف	املتحاربــة	الرئيســية	يف	6	ســبتمبر	/	أيلــول	يف	جنيــف	السويســرية	

)أنظــر	“دبلوماســية	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة”(.

لقــد	اتضحــت	التداعيــات	األوســع	نطاقــًا	لحملــة	الحديــدة	يف	الشــهر	املاضــي	)أنظــر	“الهجــوم	
يهّجــر	أكثــر	مــن	300,000	وواردات	البحــر	األحمــر	تتراجــع”	و”هجمــات	ضــد	املدنييــن	والبنيــة	
التحتيــة	املدنيــة”(،	يف	حيــن	أعــدت	وكاالت	اإلغاثــة	نفســها	للحملــة	ضــد	املدينــة	)أنظــر”	
ــك،	 ــون	ذل ــة”(.	يف	غض ــدادات	الطبي ــزز	اإلم ــيك	وتع ــار	الوش ــتعد	للحص ــدة	تس ــم	املتح األم
اســتمرت	املعارضــة	الدوليــة	ألعمــال	التحالــف	بالتراكــم	)انظــر	“ضغــط	ديمقراطييــن	أمريكييــن	
ــون	لوضــع	شــروط	ىلع	 ــدة”،	و”جــدل	يف	الكونجــرس	حــول	قان ــف	بشــأن	الحدي ىلع	التحال
تزويــد	الواليــات	املتحــدة	طائــرات	التحالــف	بالوقــود”	و”برملانيــون	ومجتمــع	مدنــي	فرنســي	

يزيــدون	الضغــط	بشــأن	مبيعــات	الســالح”(.

يف	أماكــن	أخــرى	مــن	محافظــة	الحديــدة،	اســتمرت	األعمــال	العســكرية	طــوال	شــهر	يوليــو	/	
تمــوز،	مــن	بينهــا	تقــدم	التحالــف	نحــو	مدينــة	زبيــد	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	وهــي	
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إحــدى	مواقــع	التــراث	العاملــي	املصنــف	مــن	قبــل	األمــم	املتحــدة	)أنظــر	“اســتمرار	القتــال	يف	
محافظــة	الحديــدة”(.	بدورهــا	زعمــت	قــوات	الحوثييــن	أنهــا	قامــت	بنشــر	طائــرات	بــدون	طيــار	
عســكرية	غيــر	مرئيــة	حتــى	اآلن	يف	جبهــات	قــوات	الحكومــة	اليمنيــة	والتحالــف	الســعودي	

)أنظــر:	“قــوات	الحوثييــن	تنشــر	طائــرات	بــدون	طيــار	جديــدة”(.

ــاالت	ضــد	مســؤولين	أمنييــن	رفيعــي	املســتوى	يف	 كمــا	شــهد	جنــوب	اليمــن	موجــة	اغتي
ــكرية	 ــية	والعس ــلطتها	السياس ــتمرة	لس ــة	مس ــة	معارض ــة	اليمني ــت	الحكوم ــدن،	وواجه ع
ــت	 ــا	حدث ــتقاللية	–	كم ــة	االس ــي	ذو	النزع ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــب	املجل ــن	جان ــة	م –	خاص
احتجاجــات	ىلع	وجــود	قــوات	التحالــف	يف	محافظــة	املهــرة.	أيضــًا	يف	عــدن،	تــم	إطــالق	
ســراح	عشــرات	املعتقليــن	مــن	املعتقــالت	التــي	تديرهــا	القــوات	املحليــة	املدعومــة	إماراتيــًا.

ــذي	يتخــذ	مــن	عــدن	مقــرًا	 ومــن	التطــورات	االقتصاديــة	موافقــة	البنــك	املركــزي	اليمنــي	ال
ــال	اليمنــي	 لــه	ىلع	ســعر	صــرف	رســمي	يدعــم	اســتيراد	الســلع	األساســية،	كمــا	شــهد	الري

انخفاضــًا	حــادًا،	و	اســتؤنفت	صــادرات	النفــط	مــن	محافظــة	شــبوة.

ــم	 ــام	لألم ــن	الع ــنوي	لألمي ــر	الس ــن	التقري ــس	األم ــش	مجل ــًا،	ناق ــي	أيض ــهر	املاض يف	الش
ــزاع	املســلح.	وكمــا	جــرى	يف	العــام	املاضــي،	تــم	ذكــر	جميــع	 املتحــدة	حــول	األطفــال	والن
األطــراف	املتحاربــة	الرئيســية	يف	النــزاع	اليمنــي	كجهــات	ترتكــب	انتهــاكات	جســيمة	لحقــوق	
ــذت	 ــي	اتخ ــراف	الت ــًا	لألط ــة	مرفق ــت	الوثيق ــي	تضمن ــة	ىلع	التوال ــنة	الثاني ــال.	وللس األطف
ــكري	 ــف	العس ــم	إدراج	التحال ــث	ت ــال،	حي ــد	األطف ــا	ض ــة	انتهاكاته ــة	معالج ــوات	ملحاول خط

ــن	أســماء	هــذا	امللحــق	الخــاص. ــة	بي الســعودي	والقــوات	املســلحة	اليمني
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حملة الحديدة

دبلوماسية	املبعوث	الخاص	لألمم	املتحدة

واصــل	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص	لليمــن،	مارتــن	غريفيــث،	دبلوماســيته	املكوكيــة	طوال	
ــة	 ــب	معرك ــة	لتجن ــزاع	يف	اليمــن	يف	محاول ــرز	أطــراف	الن ــث	زار	أب ــوز،	حي ــو	/	تم شــهر	يولي
مدينــة	الحديــدة	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون.	وكانــت	اإلمــارات	العربيــة	املتحــدة،	التــي	
تدعــم	وتقــود	القــوات	البريــة	املحليــة	يف	الحملــة	لالســتيالء	ىلع	املدينــة،	قــد	أعلنــت	عــن	
“وقــف	مؤقــت”	للهجــوم	يف	1	يوليــو	/	تمــوز،	مشــيرة	إلــى	أن	هــذه	الخطــوة	جــاءت	إلعطــاء	

غريفيــث	فرصــة	ملتابعــة	املفاوضــات.

وتــرى	وكاالت	األمــم	املتحــدة	والــدول	األعضــاء	واملنظمــات	اإلنســانية	والعديــد	مــن	املراقبيــن	
اآلخريــن	يف	اســتمرار	عمــل	موانــئ	الحديــدة	والصليــف	القريبــة	–	واللتيــن	تدخــل	مــن	خاللهما	
معظــم	الســلع	التجاريــة	واإلنســانية	إلــى	البــالد	–	أمــرًا	حاســمًا	ملنــع	الوضــع	يف	البــالد	مــن	
التدهــور	نحــو	مجاعــة	جماعيــة.	كمــا	أصــدرت	مجموعــة	مســتقلة	مــن	22	مــن	أبــرز	الخبــراء	
اليمنييــن	يف	مختلــف	املجــاالت	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	رســالة	مفتوحــة	تحــذر	مــن	عواقب	
ــد.	تضــم	هــذه	املجموعــة	–	 ــدة	يف	التصعي ــزاع	العســكري	يف	الحدي ــة”	إذا	اســتمر	الن “كارثي
املعروفــة	باســم	رّواد	التنميــة	يف	اليمــن	–	وزراء	ســابقين	للنفــط	واملعــادن،	والنقــل،	والتجــارة	
والصناعــة،	والزراعــة،	والخدمــة	املدنيــة،	والســياحة،	باإلضافــة	إلــى	عدد	مــن	كبــار	االقتصاديين	
ــى	 ــة	إل ــراف	املتحارب ــع	األط ــوا	جمي ــد	دع ــن.	وق ــال	واألكاديميي ــال	األعم ــن	ورج واملصرفيي
ــدة،	والتعــاون	مــع	املبعــوث	الخــاص	لألمــم	املتحــدة،	ووجهــوا	 ــة	الوضــع	حــول	الحدي تهدئ

نداءهــم	تحديــدًا	لالتحــاد	األوروبــي	لتكثيــف	دعمــه	لجهــود	املبعــوث	الخــاص.

يف	بدايــة	يوليــو	/	تمــوز،	قــام	غريفيــث	بزيــارة	إلــى	صنعــاء	ملــدة	ثالثــة	أيــام.	وأثنــاء	وجــوده	
ــك	 ــا	يف	ذل ــن	–	بم ــي	الحوثيي ــع	ممثل ــاص	م ــوث	الخ ــى	املبع ــة	التق ــة	اليمني يف	العاصم
زعيمهــم	عبــد	امللــك	الحوثــي	–	ومســؤولين	من	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	العــام.	وكان	االجتماع	
مــع	مســؤولي	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	الفتــًا	نظــرًا	ألن	دبلوماســيين	أجانــب	آخريــن	واجهــوا	
مؤخــرًا	عوائــق	فرضهــا	الحوثيــون	ىلع	حريــة	قــادة	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	يف	صنعــاء.	كمــا	
التقــى	غريفيــث	أيضــًا	بقيــادة	ومجلــس	إدارة	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	صنعــاء	ملناقشــة	
إعــادة	توحيــد	البنــك	املركــزي	املنقســم	حاليــًا	بيــن	مختلــف	القيــادات	العاملــة	يف	صنعــاء	
وعــدن	ومــأرب.	ويف	تصريــح	صحفــي	يــوم	4	يوليــو	/	يونيــو	يف	مطــار	صنعــاء	الدولــي،	وصــف	
ــاءة”،	وقــال	إن	أولئــك	 ــة	وبن ــت	“إيجابي ــات	التــي	أجراهــا	بأنهــا	كان املبعــوث	الخــاص	املحادث

الذيــن	التقــى	بهــم	ناقشــوا	“أفــكارًا	ملموســة	لتحقيــق	الســالم”.

يف	اليــوم	التالــي،	قــام	غريفيــث	بتقديــم	إحاطــة	مجلــس	األمــن	عــن	طريــق	محادثــة	فيديــو	
يف	جلســة	تشــاورية	مغلقــة.	كان	هــذا	هــو	االجتمــاع	الوحيــد	حــول	الوضــع	يف	اليمــن	يف	
ــات	يف	 ــر	العملي ــًا	مدي ــن	حضــروا	اإلحاطــة	أيض ــن	الذي ــوز.	م ــو	/	تم ــن	يف	يولي ــس	األم مجل
مكتــب	األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	)أوتشــا(	جــون	غينــغ.	عقــب	اإلحاطــة،	
قــدم	رئيــس	املجلــس	لشــهر	يوليــو	/	تمــوز	الســفير	الســويدي	أولــوف	ســكوغ	البيــان	الصحفــي	
ملجلــس	األمــن،	مكــررًا	رغبــة	املجلــس	ببقــاء	مينــاءي	الحديــدة	والصليــف	“مفتوحيــن	ويعمالن	
ــي،	ومؤكــدًا	مجــددًا	دعــم	املجلــس	لجهــود	املبعــوث	 بأمــان”	نظــرًا	للوضــع	اإلنســاني	الحال

الخــاص	للســالم	وداعيــًا	األطــراف	املتحاربــة	للعمــل	معــه.



8

اليمن في األمم المتحدة

نشرة يوليو / تموز 2018

يف	8	يوليــو	/	تمــوز،	أعلــن	غريفيــث	عبــر	تويتــر	أنــه	عقــد	اجتماعــات	بناءة	مع	مســؤولين	ســعوديين	
يف	جــدة.	وقــال	غريفيــث	إن	مضيفيــه	الســعوديين	أعربــوا	عــن	دعمهــم	لجهــوده	و”آفــاق	اســتئناف	
ــوز،	ســافر	 ــو	/	تم ــزاع”.	ويف	10	يولي ــى	تســوية	سياســية	للن ــن	للتوصــل	إل املفاوضــات	داخــل	اليم

املبعــوث	الخــاص	إلــى	عــدن	حيــث	التقــى	الرئيــس	اليمنــي	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي.

يف	17	يوليــو	/	تمــوز،	عبــرت	مختلــف	األطــراف	اليمنيــة	عــن	مواقفهــا	عالنيــة.	وقــال	زعيــم	
الحوثييــن	عبــد	امللــك	الحوثــي	أن	جماعتــه	مســتعدة	لتســليم	مينــاء	الحديــدة	إلشــراف	األمــم	
ــذي	تقــوده	الســعودي	هجومــه.	ويف	 ــف	العســكري	ال املتحــدة،	ىلع	شــرط	أن	يوقــف	التحال
اليــوم	نفســه،	أكــد	وزيــر	الخارجيــة	اليمنــي	خالــد	اليمانــي	مطلــب	تســليم	املينــاء	واملدينــة	
ــوزارة	الداخليــة	التابعــة	لحكومــة	هــادي،	وقيــام	الحوثييــن	باالنســحاب	 ــوزارة	ول ملؤسســات	ال

غيــر	املشــروط	مــن	كامــل	ســاحل	البحــر	األحمــر.

كمــا	التقــى	غريفيــث	بوزيــر	الخارجيــة	األمريكــي	مايــك	بومبيــو	ملناقشــة	املفاوضــات	
املتعلقــة	بالحديــدة	يف	واشــنطن	العاصمــة	يف	19	يوليــو	/	تمــوز.	ويف	بيــان	صحفــي	صــادر	
عــن	وزارة	الخارجيــة	األمريكيــة	عقــب	االجتمــاع،	أعــرب	بومبيــو	عــن	دعمــه	ملبــادرات	مبعــوث	
األمــم	املتحــدة	الخــاص	ورغبتــه	يف	أن	تتوصــل	جميــع	األطــراف	إلــى	اتفــاق	سياســي	شــامل.	
ــات	 ــدى	الوالي ــن	ســلمان،	الســفير	الســعودي	ل ــد	ب ــع	خال ــث	م ويف	واشــنطن،	التقــى	غريفي

املتحــدة	وشــقيق	ولــي	العهــد	محمــد	بــن	ســلمان.

يف	26	يوليــو	/	تمــوز،	زار	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص	صنعــاء	مــرة	أخــرى،	حيــث	التقــى	
مــع	مهــدي	املشــاط،	رئيــس	املجلــس	السياســي	األىلع،	وهــو	الهيئــة	الحاكمــة	التــي	تديــر	
املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون.	ويف	أعقــاب	ذلــك،	ذهــب	غريفيــث	إلــى	الكويــت	
ــة	 ــر	الخارجي ــاح،	ووزي ــر	الصب ــد	الجاب ــاح	األحم ــت	الشــيخ	صب ــة	الكوي ــر	دول ــى	أمي ــث	التق حي
الكويتــي	الشــيخ	صبــاح	الخالــد	الصبــاح.	وقــال	املبعــوث	الخــاص	بعــد	ذلــك	أن	الكويــت	لديهــا	
دور	هــام	يف	حــل	النــزاع	يف	اليمــن.	والكويــت	جــزء	مــن	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	
وعضــو	غيــر	دائــم	يف	مجلــس	األمــن	للفتــرة	19-2018.	كمــا	اســتضافت	الجولتيــن	الســابقتين	

ملحادثــات	الســالم	التــي	تقودهــا	األمــم	املتحــدة	فيمــا	يتعلــق	بالنــزاع	يف	اليمــن.

وىلع	الرغــم	مــن	الجولــة	املكوكيــة	هــذه،	ومــع	نهايــة	شــهر	يوليــو	/	تمــوز،	بقــي	النــزاع	يف	
حالــة	طريــق	مســدود	بالنســبة	للحديــدة.	وكان	مســؤولون	حوثيــون	قــد	وافقــوا	مــن	حيــث	
ــى	 ــاء	إل ــز	صنع ــد	أشــارت	مصــادر	مرك ــم	املتحــدة.	وق ــاء	إلدارة	األم ــدأ	ىلع	تســليم	املين املب
ــزي	يف	 ــك	املرك ــى	البن ــن	ســتوجه	إل ــارك	امليناءي ــرادات	جم ــأن	إي ــة	ب ــود	لقناع ــك	يع أن	ذل
عــدن	لتســهيل	دفــع	مرتبــات	املوظفيــن	املدنييــن	يف	األجــزاء	الشــمالية	مــن	اليمــن.	غيــر	أن	
قــادة	الحوثييــن	أصــروا	ىلع	املحافظــة	ىلع	ســيطرتهم	ىلع	مدينــة	الحديــدة.	وقــد	واصــل	
ــي	 ــوات	الحوث ــليم	ق ــا	ىلع	تس ــة	إصرارهم ــة	اليمني ــعودي	والحكوم ــكري	الس ــف	العس التحال

ــاء	دون	قيــد	أو	شــرط	وانســحابها	مــن	املدينــة	واملحافظــة. للمين

يف	2	أغســطس	/	آب،	كان	غريفيــث	يف	نيويــورك،	حيــث	قــدم	إحاطــة	ملجلــس	األمــن.	وقــد	
شــارك	نتائــج	محاوراتــه	مــع	األطــراف	املتحاربــة	يف	اليمــن	حــول	الوضــع	يف	الحديــدة	وحــول	
اســتئناف	محادثــات	الســالم.	وقــال	املبعــوث	الخــاص	أنــه	ىلع	الرغــم	مــن	إحــراز	بعــض	التقدم	
يف	تجنــب	املعركــة	يف	مدينــة	ومينــاء	الحديــدة،	إال	أن	مكتبــه	لــم	يقــم	بعــد	بتدبيــر	ترتيــب	
ــأن	فــرص	معالجــة	الوضــع	يف	 ــع	اآلن	ب ــه	مقتن ــة.	وقــال	غريفيــث	أن بيــن	األطــراف	املتحارب
محافظــة	الحديــدة	أكبــر	حيــن	تتــم	يف	إطــار	تســوية	سياســية	شــاملة.	وأعلــن	عــن	خطــط	
لدعــوة	األطــراف	املتحاربــة	الرئيســية	ملشــاورات	تقودهــا	األمــم	املتحــدة	ويقــرر	إجراؤهــا	يف	

6	ســبتمبر	/	أيلــول	يف	جنيــف،	سويســرا	ملناقشــة	إطــار	املفاوضــات	وتدابيــر	بنــاء	الثقــة.
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ــائية	 ــات	النس ــتضم	املجموع ــاملة	وس ــتكون	ش ــاورات	س ــاص	أن	املش ــوث	الخ ــال	املبع وق
ــار	 ــذ	انهي ــن	–	من ــن	املاضيي ــر	أن	العامي ــر	بالذك ــن.	الجدي ــن	آخري ــن	بي ــن،	م ــن	جنوبيي والعبي
ــم	 ــت	يف	6	أغســطس	/	آب	2016	–	ل ــدة	يف	الكوي ــم	املتح ــاطة	األم ــات	الســالم	بوس محادث
تحــدث	خاللهمــا	أيــة	مفاوضات	رســمية	بيــن	األطــراف	املتحاربــة	الرئيســية	يف	النــزاع	اليمني.

ضغط	ديمقراطيين	أمريكيين	ىلع	التحالف	بشأن	الحديدة

ــات	 ــن	يف	الوالي ــيين	الديمقراطيي ــار	السياس ــث	كب ــوز،	ح ــو	/	تم ــخ	9	يولي ــاب	بتاري يف	خط
املتحــدة	الســعودية	واإلمــارات	ىلع	التخلــي	عــن	مطلبهــم	بانســحاب	الحوثــي	غيــر	املشــروط	
مــن	مينــاء	الحديــدة	واملدينــة	نفســها.	وقــال	الخطــاب	إن	“تجميــد”	التحالــف	الهجــوم	ىلع	
ــف	للســماح	 ــون	أعضــاء	التحال ــق	“فتحــًا	دبلوماســيًا”،	ودعــا	املشــرعون	األمريكي ــدة	خل الحدي
ــات	 ــتئناف	مفاوض ــة	اس ــة	ملحاول ــذه	الفرص ــة	ه ــاص	بمتابع ــدة	الخ ــم	املتح ــوث	األم ملبع

الســالم.

وأشــارت	الرســالة	إلــى	الغايــة	املعلنــة	للهجــوم	ىلع	الحديــدة	–	حرمــان	الحوثييــن	مــن	رســوم	
االســتيراد	وإضعافهــم	اســتراتيجيًا	إلجبارهــم	ىلع	القــدوم	إلــى	طاولــة	املفاوضــات.	وقــد	أشــار	
املشــرعون	إلــى	أن	التقييمــات	الحاليــة	التــي	تلقوهــا	تشــير	إلــى	أن	الهجــوم	ىلع	الحديــدة	
لــن	يحقــق	أيــًا	مــن	هــذه	األهــداف.	بــل	أشــاروا	يف	الخطــاب	إلــى	أن	قــوات	الحوثييــن	بحاجــة	
ــف	 ــات	التحال ــلت	هجم ــن	فش ــال،	يف	حي ــة	القت ــة”	ملواصل ــة	“متواضع ــائل	مالي ــط	لوس فق
الكبــرى	الســابقة	يف	“توفيــر	فــرص	لخفــض	التصعيــد”،	لذلــك	فــإن	خطــط	التحالــف	الحاليــة	

ملعالجــة	تداعيــات	الهجــوم	ليســت	كافيــة	ملنــع	التداعيــات	اإلنســانية	الوخيمــة.

وكان	مــن	املوقعيــن	النائــب	الديمقراطــي	ويــب	ســتيني	هويــر	)عــن	ميريالنــد(؛	الديمقراطــي	
املخضــرم	إليــوت	إنجــل	)عــن	نيويــورك(	من	لجنــة	الشــؤون	الخارجيــة؛	الديمقراطيــة	املخضرمة	
ــة	االعتمــادات؛	الديمقراطــي	املخضــرم	آدم	شــيف	)عــن	 ــورك(	مــن	لجن ــوي	)عــن	نيوي ــا	ل نيت
ــا(	مــن	اللجنــة	الدائمــة	لالســتخبارات؛	والديمقراطــي	املخضــرم	تيــد	دوتــش	)عــن	 كاليفورني

فلوريــدا(	مــن	اللجنــة	الفرعيــة	املعنيــة	بالشــرق	األوســط	وشــمال	أفريقيــا.

استمرار	القتال	يف	محافظة	الحديدة

خــالل	شــهر	يوليــو	/	تمــوز،	اســتمرت	العمليــات	العســكرية	ىلع	ســاحل	البحر	األحمــر	بمحافظة	
الحديــدة،	ىلع	الرغــم	مــن	أن	االشــتباكات	كانــت	قصيــرة	وكثيفــة	بــداًل	مــن	معــارك	طويلــة.	
يــوم	6	يوليــو	/	تمــوز،	ذكــرت	كتائــب	العمالقــة	املدعومــة	مــن	التحالــف	أنهــا	حققــت	الســيطرة	
ىلع	معظــم	مناطــق	مديريــة	التحيتــا	–	جنــوب	مدينــة	الحديــدة،	وذلــك	بعــد	قطعهــا	الطريق	
الــذي	يربــط	مديريتــي	زبيــد	والتحيتــا.	كمــا	واصلــت	قــوات	أخــرى	مناهضــة	للحوثييــن	تقدمهــا	
باتجــاه	مدينــة	زبيــد،	ثانــي	كبــرى	املناطــق	الحضريــة	املأهولــة	يف	املحافظــة	والواقعــة	ىلع	
بعــد	حوالــي	100	كــم	جنــوب	شــرق	مدينــة	الحديــدة.	يف	نهايــة	شــهر	يوليــو	/	تمــوز،	كانــت	

األمــم	املتحــدة	قــد	صنفــت	زبيــد	كتــراث	عاملــي	يف	خطــر.

مــن	جهتهمــا	أدلــى	وزيــر	الخارجيــة	الحكومــة	اليمنيــة	خالــد	اليمانــي	ووزيــر	الدولــة	للشــؤون	
الخارجيــة	أنــور	قرقــاش	بتصريحــات	يومــي	22	يوليــو	/	تمــوز	و24،	ىلع	التوالــي،	حيــث	أكــدا	
ــم	املتحــدة	 ــًا	يف	حــال	فشــل	األم ــدة	سُتســتأنف	قريب ــة	الحدي ــن	أجــل	مدين ــارك	م أن	املع

املفاوضــة	ىلع	انســحاب	الحوثييــن	الفــوري.
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ــداف	 ــة	ىلع	أه ــات	جوي ــعودي	هجم ــكري	الس ــف	العس ــن	التحال ــوز،	ش ــو	/	تم ويف	27	يولي
وســط	وشــمال	مدينــة	الحديــدة،	مصيبــًا	منشــأة	أمنيــة	حوثيــة	وفقــًا	لتقاريــر	مــن	الســكان.	
ــة	 ــة	إذاعي ــى	ملحط ــرب	مبن ــًا	ض ــم	أيض ــه	ت ــن	أن ــة	للحوثيي ــالم	التابع ــائل	اإلع ــت	وس وقال
ورصيــف	لصيــد	الســمك.	وقــد	ذكــرت	لجنــة	اإلنقــاذ	الدوليــة	تضــرر	مركــز	للصحــة	اإلنجابيــة	مــن	
التفجيــرات،	مــا	أجبــره	ىلع	تعليــق	عملياتــه.	وحتــى	اللحظــة،	ال	تــزال	املعلومــات	الدقيقــة	

عــن	الحادثــة	غيــر	متوفــرة.

الهجوم	يهّجر	أكثر	من	300,000	وواردات	البحر	األحمر	تتراجع

بيــن	1	يونيــو	/	حزيــران	و24	يوليــو	/	تمــوز	تســببت	عمليــة	النصــر	الذهبــي	–	الحملــة	التــي	
يدعمهــا	التحالــف	للســيطرة	ىلع	مدينــة	الحديــدة	–	بنــزوح	أكثــر	مــن	300,000	شــخص	يف	
ــب	تنســيق	الشــؤون	 ــة	للهجــرة	ومكت ــة	الدولي ــن	املنظم ــكل	م ــًا	ل ــدة،	وفق محافظــة	الحدي
اإلنســانية.	وقــد	نــزح	معظــم	النــاس	مــن	أو	ضمــن	مدينــة	الحديــدة،	تلتهــا	مديريــات	جنــوب	
ــة	 ــل	محافظ ــن	داخ ــؤالء	النازحي ــث	ه ــي	ثل ــل	حوال ــا	ظ ــي.	وبينم ــل	الدريهم ــة،	مث املدين

ــى	مدينــة	صنعــاء. ــًا	إل ــدة،	فــر	الباقــون	خارجهــا،	غالب الحدي

مــن	املحتمــل	أن	تكــون	األرقــام	الفعليــة	للنازحيــن	أىلع،	نظــرًا	للصعوبــات	يف	الوصــول	إلــى	
النازحيــن	الجــدد	وتســجيلهم،	وهــو	تحــد	ذكرتــه	الــوكاالت	اإلنســانية.	وتشــير	التقاريــر	إلــى	أن	
األطــراف	املتحاربــة	قــد	أوقفــت	الطــرق،	وأعاقــت	عمــل	املنظمــات	اإلنســانية،	وعرقلــت	حركــة	
الذيــن	يحاولــون	الفــرار	مــن	مناطــق	املواجهــة،	كمــا	أفــادت	تقاريــر	أن	قــوات	الحوثييــن	منعــت	
بشــكل	نشــط	املدنييــن	مــن	الفــرار.	كل	هــذه	اإلجــراءات		تشــكل	انتهــاكًا	للقانــون	اإلنســاني	

الدولــي.

ــدة	أيضــًا	يف	 ــو	/	تمــوز،	تســبب	الهجــوم	ىلع	الحدي ــران	ويولي ــو	/	حزي وخــالل	شــهري	يوني
انخفــاض	ملحــوظ	يف	مســتوى	الــواردات	وعــدد	الســفن	الراســية	يف	موانــئ	الحديــدة	
والصليــف.	والجديــر	بالذكــر	أن	واردات	الغــذاء	مــن	خــالل	آليــة	التحقــق	األمم	املتحــدة	والتفتيش	
)UNVIM(	–	التــي	تســاعد	يف	اإلشــراف	ىلع	شــحنات	البضائــع	القادمــة	إلــى	موانــئ	البحــر	
األحمــر	اليمنيــة	–	انخفــض	مــن	409,321	طــن	يف	مايــو	/	أيــار	إلــى	287,857	طــن	ثــم	235,029 
طــن	يف	يونيــو	/	حزيــران	ويوليــو	/	تمــوز	ىلع	التوالــي.	كمــا	انخفــض	عــدد	الســفن	الراســية	
ــار	إلــى	21	و17	يف	يونيــو	/	حزيــران	ويوليــو	/	تمــوز	 يف	هــذه	املوانــئ	مــن	31	يف	مايــو	/	أي
ىلع	التوالــي.	ومنــذ	ديســمبر	/	كانــون	األول	2017،	وصلــت	حاويــة	شــحن	ضخمــة	واحــدة	فقــط	

إلــى	مينــاء	الحديــدة،	األمــر	الــذي	حــدث	قبــل	الهجــوم	الحالــي.

األمم	املتحدة	تستعد	للحصار	الوشيك	وتعزز	اإلمدادات	الطبية

ــة	 ــار	مدين ــتعد	لحص ــع	وتس ــدة	تتوق ــم	املتح ــت	وكاالت	األم ــوز،	كان ــو	/	تم ــة	يولي يف	نهاي
الحديــدة،	وتضمنــت	االســتعداد	التفــاوض	مــع	ســلطات	الحوثييــن	للســماح	بالتوزيــع	الواســع	
النطــاق	للســلع	األساســية.	كذلــك،	قامــت	ســبع	طائــرات،	اســتأجرتها	منظمــة	الصحــة	العامليــة،	
بتســليم	168	طــن	مــن	األدويــة	واإلمــدادات	الطبيــة	إلــى	مطــار	صنعــاء	يف	منتصــف	يوليــو	/	

تمــوز.	تــم	نقــل	غالبيــة	هــذه	اإلمــدادات	إلــى	محافظــة	الحديــدة.
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ىلع	الرغــم	مــن	ذكــر	منظمــة	الصحــة	العامليــة	أن	%91	مــن	املرافــق	الصحيــة	يف	الحديــدة	مــا	
زالــت	تعمــل	حتــى	مطلــع	يوليــو	/	تمــوز،	إال	أن	املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	ذكــرت	يف	22	يوليــو	
ــن	 ــد	واجــه	الذي ــت.	وق ــات	اإلغــالق	املؤق ــن	عملي ــة	أدت	لعــدد	م ــوز	أن	املخــاوف	األمني /	تم
مــا	زالــوا	قيــد	العمــل	تحديــات	مثــل	نقــص	املوظفيــن	وانقطــاع	التيــار	الكهربائــي،	بينمــا	كان	

عليهــم	تحمــل	زيــادة	الطلــب	ىلع	الخدمــات	بســبب	االرتفــاع	الكبيــر	يف	عــدد	الضحايــا.

هجمات	ضد	املدنيين	والبنية	التحتية	املدنية

يف	يوليــو	/	تمــوز،	اســتمر	الهجــوم	ىلع	مدينــة	الحديــدة	واألعمــال	العدائيــة	يف	أجــزاء	أخــرى	
مــن	املحافظــة	باســتهداف	املدنييــن،	وال	ســيما	يف	مديريتــي	التحيتــا	وزبيــد	جنــوب	مدينــة	
الحديــدة.	وقــد	اســتهدفت	الغــارات	الجويــة	املديريــات	ذات	الكثافــة	الســكانية	العاليــة،	مثــل	
الحــوك	والحالــي	يف	مدينــة	الحديــدة،	وكذلــك	البنيــة	التحتيــة	املدنيــة	املحميــة،	كالســجون،	
ــت	 ــوز،	قام ــو	/	تم ــي	26	و28	يولي ــن	يوم ــانية.	وبي ــدادات	إنس ــاه	ومســتودع	إم ــات	املي وخزان
غــارات	جويــة	بضــرب	وإلحــاق	أضــرار	بخــزان	املــاء	الرئيســي	يف	مدينــة	الحديــدة،	الواقــع	يف	

مديريــة	املينــاء،	فضــاًل	عــن	مرفــق	للصــرف	الصحــي	يف	مديريــة	زبيــد.

كمــا	تســببت	الغــارات	الجويــة	يف	محافظــة	الحديــدة	بســقوط	ضحايــا	مــن	املدنييــن.	يف	10 
يوليــو	/	تمــوز،	ورد	أن	غــارات	جويــة	أصابــت	ســيارتين	يف	مديريــة	الجراحــي،	ممــا	أســفر	عــن	
مقتــل	ســتة	مدنييــن	بينهــم	طفــل.	يف	19	يوليــو	/	تمــوز،	جــرى	إطــالق	قذائــف	مدفعيــة	
عشــوائية	يف	قريــة	وادي	القــوم	بمديريــة	الدريهمــي،	ممــا	أدى	إلــى	مقتــل	خمســة	أشــخاص	
وجــرح	ثالثــة	بينهــم	أطفــال.	كمــا	أســفرت	غــارة	جويــة	لقــوات	التحالــف	ىلع	مدرســة	يف	
ــًا	 ــوز،	وفق ــو	/	تم ــل	يولي ــة	أربعــة	بينهــم	طفــل	أوائ ــة	وإصاب ــل	ثالث ــد	عــن	مقت ــة	زبي مدين

لصحيفــة	“املســيرة”	التابعــة	للحوثييــن.
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التطورات الدبلوماسية 
الدولية

يف	الواليات	املتحدة	األمريكية

جدل	يف	الكونجرس	حول	قانون	لوضع	شروط	ىلع	تزويد	الواليات	املتحدة	
لطائرات	التحالف	بالوقود	

ــس	 ــيوخ	ومجل ــس	الش ــلحة	يف	مجل ــات	املس ــة	الخدم ــدرت	لجن ــوز،	أص ــو	/	تم يف	23	يولي
النــواب	مشــروع	قانــون	الدفــاع	الســنوي	الــذي	يضــع	شــروطًا	ىلع	الدعــم	العســكري	األمريكــي	
ــون	 ــن	قان ــن.	بموجــب	املــادة	1290	م ــوده	الســعودية	يف	اليم ــذي	تق ــف	العســكري	ال للتحال
تخويــل	الدفــاع	الوطنــي	)NDAA(	لعــام	2019،	ســُيطلب	مــن	وزيــر	الخارجيــة	األمريكــي	التأكيــد	
ىلع	التــزام	التحالــف	بإيجــاد	حــل	سياســي	للنــزاع،	وتحســين	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية،	

والحــد	مــن	مخاطــر	إيــذاء	ســكان	اليمــن	املدنييــن.

ــة	اإلســالمية.	 ــدة	والدول ــي	القاع ــات	ضــد	تنظيَم ــتثناء	للعملي ــون	اس ــن	مشــروع	القان وتضم
ــب	الســعودية،	يف	 ــى	جان ــارات	باالســم	يف	مســودة	الكونجــرس	إل ــارة	لإلم ــت	اإلش ــد	تم وق
ــيوخ	 ــس	الش ــواب	ومجل ــس	الن ــون	يف	مجل ــروع	القان ــابقة	ملش ــدارات	س ــارت	إص ــن	أش حي
إلــى	“الســعودية	وشــركائها	يف	التحالــف”	فقــط.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	فــإن	املــادة	1274	مــن	
مشــروع	القانــون	ســتقضي	بمراجعــة	اإلجــراءات	األمريكيــة	يف	اليمــن	–	ســواء	مباشــرة	أو	التــي	
ــات	تنتهــك	 ــت	هــذه	العملي ــا	إذا	كان ــد	م ــف	العســكري	الســعودي	–	لتحدي ــر	بدعــم	التحال تم
سياســة	القانــون	أو	الدفــاع	األمريكيــة	بشــأن	حمايــة	حقــوق	اإلنســان.	وقــد	تــم	ذكــر	طبيعــة	

ــون. ــدًا	يف	مشــروع	القان ــة	تحدي ــة	يف	الســجون	اليمني التحقيقــات	الجاري

ويف	يونيــو	/	حزيــران،	قــال	البيــت	األبيــض	إنــه	“يعتــرض	بشــدة”	ىلع	قــرار	يضــع	شــرطًا	ىلع	
دعــم	التحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية،	مشــيرًا	إلــى	أن	شــرط	التحقــق	يتجاهــل	
الدعــم	الــذي	تقدمــه	إيــران	للقــوات	الحوثيــة.	ومــع	ذلــك،	لــم	يشــر	البيــت	األبيــض	إلــى	أنــه	
ــرس	يف	1  ــّرر	الكونج ــد	م ــرار.	وق ــي	ىلع	الق ــض	الرئاس ــق	النق ــول	ىلع	ح ــعى	للحص سيس
أغســطس	/	آب	مشــروع	قانــون	تخويــل	الدفــاع،	واآلن	هــو	بيــد	الرئيــس	الــذي	ســيراجعه،	فإمــا	

يرفضــه	أو	يوقعــه	ويحولــه	إلــى	قانــون.

يف	أوروبا

دبلوماسيون	أوروبيون	يوسعون	نطاق	الوصول	إلى	قادة	الحوثيين

يف	30	يونيــو	/	حزيــران،	زار	املبعــوث	الخــاص	لــوزارة	الخارجيــة	الســويدية	لــدى	اليمــن،	الســفير	
ــر	ســيمنيبي،	صنعــاء	واجتمــع	مــع	مهــدي	املشــاط،	رئيــس	املجلــس	السياســي	األىلع	 بيت
ــة	 ــو،	رئيســة	بعث ــا	كالف ــت	أنطوني ــوز،	وصل ــو	/	تم ــام،	يف	4	يولي ــدة	أي ــد	ع ــاء.	بع يف	صنع
االتحــاد	األوروبــي	يف	اليمــن،	إلــى	صنعــاء	حيــث	التقــت	مــع	املشــاط	وزعيــم	الجماعــة	عبــد	

امللــك	الحوثــي.
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ويف	18	يوليــو	/	تمــوز،	التقــى	وفــد	فرنســي	بقيــادة	الســفير	اليمنــي	يف	اليمــن،	كريســتيان	
تســتوت،	بمســؤولين	مــن	الحوثييــن	بصنعــاء.	وبحســب	بيــان	صــادر	عــن	وزارة	الشــؤون	
الخارجيــة	األوروبيــة	)MEFA(	نشــرته	صحيفــة	لوفيغــارو	الفرنســية،	فقــد	تركــزت	املحادثــات	
ــم	يذكــر	اســمه	 ــا	اإلنســانية.	غيــر	أن	الصحيفــة	الفرنســية	نقلــت	عــن	مصــدر	ل حــول	القضاي
قولــه	أن	الطرفيــن	تفاوضــا	أيضــًا	بشــأن	اإلفــراج	عــن	املواطــن	الفرنســي	أالن	غومــا.	وكان	غومــا	
يحــاول	اإلبحــار	مــن	فرنســا	إلــى	الهنــد.	ويف	يونيــو	/	حزيــران،	بينمــا	كان	يمــر	بالبحــر	األحمــر	

جــرى	إجبــاره	ىلع	التوقــف	يف	مينــاء	الحديــدة	حيــث	اعتقلتــه	الحقــًا	قــوات	الحوثييــن.

برملانيون	ومجتمع	مدني	فرنسي	يزيدون	الضغط	بشأن	مبيعات	السالح

يف	4	يوليــو	/	تمــوز،	أصــدرت	وزارة	القــوات	املســلحة	الفرنســية	تقريرهــا	الســنوي	عــن	مبيعات	
ــوات	املســلحة	 ــي	والق ــاع	الوطن ــة	الدف ــل	لجن ــن	قب ــه	ومناقشــته	م ــم	تقديم ــلحة.	وت األس
بالبرملــان،	التــي	طرحــت	أســئلتها	ىلع	فلورنــس	بارلــي،	وزيــرة	القــوات	املســلحة	يف	جلســة	
ــص	صــادرات	األســلحة	 ــف	تراخي ــدد	وتكالي ــر	ع ــدد	التقري ــرى،	ح ــور	أخ ــن	أم ــن	بي اســتماع.	م
التــي	أصدرتهــا	فرنســا	يف	عــام	2017.	وبواقــع	تراخيــص	تزيــد	قيمتهــا	ىلع	14.7	مليــار	يــورو،	
ــى	 ــارات	األول ــي،	صنفــت	الســعودية	ومصــر	واإلم ــورو	ىلع	التوال ــار	ي ــورو	و5.2	ملي ــار	ي 7.9	ملي
والرابعــة	والسادســة	يف	قيمــة	تراخيــص	صــادرات	األســلحة	الفرنســية	يف	العــام	املاضــي.

ــار	العديــد	مــن	أعضــاء	البرملــان	مســألة	أن	هــذه	األســلحة،	التــي	 وأثنــاء	جلســة	االســتماع،	أث
بيعــت	ألعضــاء	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية،	قــد	تســتخدم	يف	أنشــطة	عســكرية	
ــن.	وردًا	ىلع	 ــاكات	يف	اليم ــذه	االنته ــل	ه ــي	أو	تســهل	مث ــون	اإلنســاني	الدول تنتهــك	القان
ــي	تمارســها	 ــة”	الت ــة	للغاي ــة	و”الصارم ــة	القوي ــى	املراقب ــي	إل ــة،	أشــارت	بارل األســئلة	املعني
ــت	 ــي	بيع ــلحة	الت ــدة	أن	األس ــية،	مؤك ــلحة	الفرنس ــات	األس ــة	ىلع	مبيع ــلطة	التنفيذي الس
إلــى	الســعودية	يف	املاضــي	كانــت	تســتخدم	فقــط	ألغــراض	دفاعيــة	ىلع	طــول	الحــدود	
الســعودية	اليمنيــة.	ومــن	بيــن	التبريــرات	األخــرى،	أشــارت	إلــى	ضــرورة	حمايــة	30,000	مواطــن	
ــات	 ــة	الجماع ــة	يف	محارب ــاهمة	اإلماراتي ــة	املس ــة،	وأهمي ــون	يف	املنطق ــي	يعيش فرنس

ــدًا	مباشــرًا	لفرنســا،	ىلع	حــد	قولهــا. ــذي	يشــكل	تهدي اإلرهابيــة	يف	اليمــن،	األمــر	ال

ــلحة	 ــات	األس ــًا	مبيع ــان	أيض ــة	يف	البرمل ــؤون	الخارجي ــة	الش ــت	لجن ــبوعين،	تناول ــد	أس وبع
الفرنســية	لألطــراف	املتحاربــة	يف	نــزاع	اليمــن،	حيــث	عقــدت	جلســة	اســتماع	حــول	مراقبــة	
صــادرات	األســلحة	مــن	الــدول	األعضــاء	يف	االتحــاد	األوروبــي.	وقــد	دعــم	نــواب	مــن	مختلــف	
ــية	 ــلحة	الفرنس ــات	األس ــأن	مبيع ــة	بش ــق	برملاني ــة	تحقي ــاء	لجن ــية	إنش ــزاب	السياس األح
لألطــراف	املتحاربــة	يف	اليمــن.	وكان	صاحــب	املقتــرح	سيباســتيان	نــادو،	النائــب	عــن	حــزب	
ــى	 ــه	حت ــة	علي ــرت	املصادق ــرار	ج ــك	يف	مشــروع	ق ــم،	وذل ــام”	الحاك ــى	األم ــة	إل “الجمهوري
ــن	 ــم	م ــي	بدع ــي	وحظ ــي	فرنس ــل	577	برملان ــن	أص ــل	90	م ــن	قب ــوز	2018	م ــو	/	تم يولي
منظمــات	حقــوق	اإلنســان،	بمــا	يف	ذلــك	منظمــة	العفــو	الدوليــة	وهيومــن	رايتــس	ووتــش.	
ــة	 ــزب	الحرك ــن	ح ــة	ع ــة	والنائب ــة	اللجن ــارنيز،	رئيس ــل	دي	س ــت	ماريي ــة،	رفض ــالل	الجلس خ
ــأن	املتطلبــات	 ــت	ب الديموقراطيــة	الوســطي،	طــرح	مشــروع	القانــون	للتصويــت،	حيــث	جادل
اإلجرائيــة	الضروريــة	لــم	يتــم	الوفــاء	بهــا.	واقترحــت	دي	ســارنيز	طرقــًا	بديلــة	لتعزيــز	التدقيــق	

ــلحة. ــات	األس ــي	ىلع	مبيع البرملان
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وزير	الخارجية	البريطاني	يستقيل

ــوزراء	 ــان	احتجاجــًا	ىلع	سياســة	رئيســة	ال ــران	بريطاني ــو	/	تمــوز،	اســتقال	وزي يف	8	و9	يولي
ــي.	وقــد	كان	أحدهمــا	 ــا	مــن	االتحــاد	األوروب ــا	بشــأن	خــروج	بريطاني ــزا	مــاي	يف	بريطاني تيري
وزيــر	الخارجيــة	البريطانــي	بوريــس	جونســون،	الــذي	تنحــى	بعــد	عاميــن	يف	منصبــه	وتــم	
تعييــن	جيريمــي	هانــت	مكانــه،	وهــو	وزيــر	صحــة	ســابق.	ولــم	يتضــح	بعــد	موقــف	هانــت	مــن	
السياســة	الخارجيــة	لبريطانيــا	تجــاه	اليمــن	واملنطقــة،	ىلع	الرغــم	مــن	عــدم	توقــع	حــدوث	
ــة	قلــم	مجلــس	األمــن	الدولــي	بشــأن	اليمــن		 تغييــرات	كبيــرة.	وقــد	أصبحــت	بريطانيــا	حامل

عــام	2011،	أي	املســؤولة	عــن	صياغــة	مخرجــات	املجلــس	املتعلقــة	اليمــن.

تطورات األمم املتحدة باختصار

9 يوليــو / تمــوز:	قــدم	فريــق	خبــراء	األمــم	املتحــدة	املعنــي	باليمــن	للجنــة	العقوبــات	 •
اليمنيــة	الخاصــة	بالقــرار	2140	تقريــرا	يتعلــق	بهجوميــن	حوثييــن	اثنيــن	ىلع	خطــوط	
ــة	نفــط	ســعودية	يف	3	أبريــل	 ــك	ضــد	ناقل املالحــة	التجاريــة	يف	البحــر	األحمــر	–	وذل
ــك	 ــار	–	وذل ــو	/	أي ــح	يف	10	ماي ــل	القم ــي	وتحم ــم	الترك ــع	العل ــفينة	ترف ــان	وس /	نيس

ــر	بشــكل	علنــي. ــم	ينشــر	التقري باســتخدام	مضــاد	صواريــخ.	ول

ــرار	2140	مســتجدات	 • ــة	الخاصــة	بالق ــات	اليمني ــة	العقوب ــت	لجن ــوز:	تلق ــو / تم 27 يولي
ــع	لألمــم	املتحــدة.	ومــن	املقــرر	أن	 ــراء	املســتقل	التاب ــق	الخب منتصــف	املــدة	مــن	فري
ــدة. ــف	امل ــتجدات	منتص ــر	يف	مس ــطس	/	آب	للنظ ــات	يف	10	أغس ــة	العقوب ــع	لجن تجتم
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اليمن في األمم المتحدة

 11 أغسطس, 2018 

التطورات في اليمن

التطورات	السياسية

توترات	حول	السيطرة	السياسية	والعسكرية	جنوب	اليمن

ــة	 ــو	/	تمــوز،	أخــذت	املنافســة	ىلع	النفــوذ	يف	املحافظــات	الجنوبي ــدار	شــهر	يولي ىلع	م
ــث	تواجــه	 ــة	–	حي ــق	باملســؤولية	األمني ــك	فيمــا	يتعل لليمــن	أشــكااًل	عنيفــة.	وقــد	جــاء	ذل
الحكومــة	اليمنيــة	تحديــات	تحديــدًا	يف	محافظــة	حضرمــوت	–	والســيطرة	السياســية،	والتــي	
تجلــت	تحديــدًا	يف	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	ودعواتــه	املتجــددة	إلقامــة	دولــة	مســتقلة	

يف	الجنــوب.

ــي	الجنوبــي	قــوات	النخبــة	الحضرميــة	للســيطرة	 ويف	5	يوليــو	/	تمــوز،	دعــا	املجلــس	االنتقال
ــد	 ــرا	لقائ ــًاً	مباش ــذه	الخطــوة	تحدي ــوت.	شــكلت	ه ــة	ســيئون	يف	حضرم ــن	يف	مدين ىلع	األم
املنطقــة	العســكرية	األولــى،	اللــواء	صالــح	طيمــس،	الــذي	تتولــى	قواتــه	–	توالــي	نائــب	الرئيــس	
اليمنــي	علــي	محســن	األحمــر	–	مســؤولية	األمــن	يف	الجــزء	الشــمالي	للمحافظــة.	وقــد	احتــج	
املجلــس	االنتقالــي	ىلع	فشــل	قــوات	األمــن	املدعومــة	مــن	هــادي	يف	وقــف	موجــات	القتــل	
والســرقات	واالســتيالء	ىلع	األراضــي	واألنشــطة	اإلجراميــة	األخــرى	يف	وادي	حضرمــوت،	فضــاًل	عن	
وجــود	جنــود	شــماليين	يف	صفوفهــم.	وتعتبــر	ســيئون	املدينــة	الرئيســية	يف	وادي	حضرمــوت،	
ولهــا	مطــار	خــاص	بهــا،	وهــي	موقــع	مقــر	املنطقــة	العســكرية	األولــى	التابعــة	للحكومــة	يف	
املنطقــة.	ويف	17	يوليــو	/	تمــوز،	قــال	ســالم	ثابــت	العولقــي،	املتحدث	باســم	املجلــس	االنتقالي	
الجنوبــي،	إن	املجلــس	يرفــض	وجــود	قــوات	عســكرية	شــمالية	يف	املحافظــات	الجنوبيــة،	والذي	

نظــر	إليــه	كإشــارة	إلــى	مــا	يعــرف	بقــوات	املقاومــة	الوطنيــة	لطــارق	صالــح.

ــه	يــوم	15	يوليــو	/	تمــوز،	قــام	قائــد	الحــزام	األمنــي	املدعــوم	إماراتيًاالعميــد	 ويف	خطــاب	ل
منيــر	محمــود	اليافعــي	باتهــام	الحكومــة	اليمنيــة	–	وبالتحديــد	الرئيــس	هــادي	ورئيــس	الــوزراء	
ــام”.	 ــوب	“خــالل	أي ــن	الجن ــه	ســيتم	طردهــم	م ــال	إن ــن	داغــر	–	بالفســاد،	وق ــد	ب أحمــد	عبي
وبعــد	وقــت	قصيــر	مــن	الخطــاب	ذكــرت	تقاريــر	أن	هــادي	نشــر	عربــات	مدرعــة	حــول	قصيــر	

املعاشــيق	يف	عــدن،	مقــر	إقامتــه	طــوال	شــهر	يوليــو	/	تمــوز	املاضــي.

ــة	–	 ــه	الوطني ــي	اجتماعــًا	لجمعيت ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــو	/	تمــوز،	نظــم	املجل ويف	10	يولي
ــك،	 ــاب	ذل ــة	–	يف	عــدن.	ويف	أعق ــع	املحافظــات	الجنوبي ــن	جمي ــن	م ــن	ممثلي ــة	م املكون
ــن،	 ــوب	اليم ــدة	يف	جن ــة	جدي ــة	فيدرالي ــة	دول ــل	باقام ــه	املتمث ــن	هدف ــس	ع ــن	املجل أعل
ــوات	 ــول	الق ــى	“فل ــس	إل ــار	املجل ــه	أش ــان	ل ــدة.	ويف	بي ــل	الوح ــا	قب ــدود	م ىلع	أســاس	ح
ــر	 ــم	بـ”غي ــًا	وجوده ــن،	واصف ــبوة	وأبي ــوت	وش ــات	حضرم ــمالية”	يف	محافظ ــكرية	الش العس
املرغــوب	بــه”	وداعيــًا	لالســتعاضة	عنهــم	بقــوات	أمــن	جنوبيــة.	كمــا	دعــا	املجلــس	إلقالــة	
إدارة	هــادي	الحاليــة،	مشــيرًا	إلــى	فســادها	وســوء	إدارتهــا	وأزمتهــا	االقتصاديــة	املســتمرة.	كمــا	
أعلــن	املجلــس	عــن	إنشــاء	عــدد	مــن	اللجــان	املكلفــة	بإرســاء	أســس	الدولــة	الجديــدة،	بمــا	
يف	ذلــك	صياغــة	دســتور	جديــد،	وإنشــاء	هيئــات	أمنيــة	ووزارات	دفــاع	وداخليــة،	واســتضافة	
“مؤتمــر	الحــوار	الجنوبــي”	للوصــول	إلــى	توافــق	يف	اآلراء	بيــن	مختلــف	الجهــات	الفاعلــة	يف	
ــي	 ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــس	املجل ــرى	رئي ــوز،	أج ــو	/	تم ــة.	يف	19	يولي ــات	الجنوبي املحافظ

ــة	جديــدة. ــة	كــرر	فيهــا	دعــوات	ســابقة	إلنشــاء	دول عيــدروس	الزبيــدي	مقابل
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احتجاجات	ىلع	وجود	قوات	التحالف	يف	محافظة	املهرة

يف	أواخــر	يونيــو	/	حزيــران	وأوائــل	يوليــو	/	تمــوز،	اشــتعلت	االحتجاجــات	يف	مدينــة	الغيضــة	
ــى	 ــذ	إل ــف	املناف ــة	ىلع	مختل ــكرية	املفروض ــيطرة	العس ــبب		الس ــرة	بس ــة	امله بمحافظ
املحافظــة.	وبــدأت	املظاهــرات	يف	األصــل	يف	أبريــل	/	نيســان،	واســتؤنفت	يــوم	23	يونيــو	/	
حزيــران	مــع	نهايــة	شــهر	رمضــان.	وفيمــا	وصفتــه	بأنــه	محاولــة	للحــد	مــن	تهريــب	األســلحة	
ــي	مــن	خــالل	املحافظــة،	الواقعــة	ىلع	الحــدود	مــع	ُعمــان،	اســتخدمت	 ــى	قــوات	الحوث إل
قــوات	التحالــف	قــوات	محليــة	يمنيــة	وكيلــة	للســيطرة	ىلع	مينــاء	نشــطون،	ومعبــَري	شــحن	
وصرفيــت	الحدودييــن،	ومطــار	الغيضــة	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	2017.	ومــع	ذلــك،	قــال	
ــى	 ــوا	بإعــادة	املنافــذ	إل ــة	ىلع	املهــرة،	وطالب ــودًا	تجاري ــل	قي ــون	إن	هــذا	يمث ســكان	محلي
الســيطرة	املحليــة.	وقــد	انتهــت	االحتجاجــات	يف	منتصــف	الشــهر	عندمــا	وافــق	التحالف	ىلع	
إعــادة	الســيطرة	ىلع	مطــار	الغيضــة	إلــى	ســلطات	محليــة.	عندئــذ،	قامــت	القــوات	املدعومــة	
ســعوديًا	بنصــب	نقطــة	تفتيــش	رئيســية	عنــد	مدخــل	مدينــة	الغيضــة	يف	17	يوليــو	/	تمــوز.

الحكومة	اليمنية	والحوثيون	يقومان	بمغازلة	موسكو

ــى	 ــاء	مهــدي	املشــاط	رســالة	إل ــي	يف	صنع ــادي	الحوث ــب	القي ــران،	كت ــو	/	حزي يف	20	يوني
ــوية	 ــاوض	ىلع	تس ــاعدة	يف	التف ــا	املس ــب	فيه ــن	يطل ــر	بوتي ــي	فالديمي ــس	الروس الرئي

ــزاع. ــية	للن سياس

وبعــد	أربعــة	أيــام،	التقــى	وكيــل	وزارة	الخارجيــة	اليمنيــة	للشــؤون	السياســية،	منصــور	بجــاش،	
بالســفير	الروســي	يف	اليمــن،	فالديميــر	ديدوشــكين،	يف	العاصمــة	الســعودية	الريــاض.	ووفقــًا	
لبيــان	صــادر	عــن	وزارة	الخارجيــة،	أعــاد	الســفير	تأكيــد	دعــم	روســيا	للحكومــة	املعتــرف	بهــا	

دوليــًا	والحــل	السياســي	للنــزاع.

ــزاع.	يف	 ــدور	الوســيط	يف	الن وقــد	قدمــت	روســيا	هــذا	العــام	إشــارات	ىلع	أنهــا	مهتمــة	ب
ــراف	 ــن	األط ــات	بي ــراء	مفاوض ــية	إج ــة	الروس ــت	وزارة	الخارجي ــر،	عرض ــي	/	يناي ــون	الثان كان

ــوب. ــرة	يف	الجن ــل	املتناح ــأن	الفصائ ــاًل	بش ــًا	مماث ــت	اقتراح ــة	وقدم املتحارب

تطورات سياسية أخرى يف سطور

9 يوليــو / تمــوز:	انتقــد	وزيــر	الخارجيــة	اليمنــي	خالــد	اليمانــي	تصريــح	حــزب	اهلل	الداعــم	 •
ــو	/	 ــران	باســيل.	يف	29	يوني ــي	جب ــة	اللبنان ــر	الخارجي ــى	وزي ــن	يف	خطــاب	إل للحوثيي
حزيــران،	كمــا	نفــى	األميــن	العــام	لحــزب	اهلل	الســيد	حســن	نصــر	اهلل	تقاريــر	تفيــد		بــأن	
ــه	 ــن	دعم ــه	أعل ــن،	لكن ــه	يف	اليم ــن	مقاتلي ــة	م ــت	ثماني ــة	قتل ــف	الجوي ــارات	التحال غ

لقــوات	الحوثييــن	يف	النــزاع.

16 يوليــو / تمــوز:	قــال	رئيــس	الــوزراء	اليمنــي	أحمــد	عبيــد	بــن	داغــر	خــالل	اجتماعــه	مع	 •
الســفير	األمريكــي	يف	اليمــن،	ماثيــو	تولــر،	إن	حكومــة	هــادي	لــن	تشــارك	يف	محادثــات	
الســالم	حتــى	يتــم	إطــالق	ســراح	جميــع	الســجناء	املعتقليــن	لــدى	الســلطات	الحوثيــة.

25 يوليــو / تمــوز: أفــادت	مصــادر	إخباريــة	مناهضــة	للحوثــي	محاولــة	الحوثيين	اســتبدال	 •
قــادة	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	املقيميــن	يف	صنعــاء	بمواليــن	أو	شــخصيات	نافــذة	
تابعــة	للحوثــي.	وشــمل	ذلــك	حديــث	عــن	تنصيــب	محتمــل	لرئيــس	وزراء	الحوثييــن	عبــد	
العزيــز	بــن	حبتــور	كأميــن	عــام	للمؤتمــر	الشــعبي	العــام،	والزعيــم	القبلــي	زيــد	أبــو	علــي	

كرئيــس	للكتلــة	البرملانيــة	للحــزب.
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التطورات	العسكرية	واألمنية

الرياض	توقف	شحنات	النفط	من	باب	املندب	بعد	هجمات	الحوثيين

يف	26	يوليــو	/	تمــوز،	أعلنــت	الســلطات	الســعودية	تعليقهــا	شــحنات	نفــط	عبــر	مضيــق	بــاب	
املنــدب	يف	أعقــاب	هجــوم	مــن	جانــب	الحوثــي	ىلع	ســفينتي	نفــط	ســعوديتين	يف	املمــر	
البحــري	الــذي	يبلــغ	عرضــه	20	كــم	يف	اليــوم	الســابق.	ويف	بيــان	لهــا	حــول	املوضــوع	قالــت	
شــركة	أرامكــو	الســعودية	إن	إحــدى	ســفنها	تعرضــت	“ألضــرار	طفيفــة”.	ويف	نفــس	اليــوم،	
قــال	قائــد	قــوة	القــدس	اإليرانيــة	قاســم	ســليماني	يف	خطــاب	لــه	إن	البحــر	األحمــر	“لــم	يعــد	

آمنــًا”	بســبب	وجــود	القــوات	األمريكيــة	يف	املنطقــة.

وبعــد	اإلعــالن	الســعودي،	قالــت	وســائل	اإلعــالم	الســعودية	إن	الكويــت	واإلمــارات	تفكــران	أيضًا	
يف	تعليــق	شــحنات	النفــط	عبــر	املضيــق.	إضافــة	إلــى	املعلقيــن	بشــأن	الشــحنات	القادمــة	
مــن	الخليــج،	قــال	اللــواء	محمــد	علــي	جعفــري	مــن	الحــرس	الثــوري	اإليرانــي	يف	5	يوليــو	/	
تمــوز	إن	الحــرس	الثــوري	اإليرانــي	ســيكون	جاهــزًا	إلغــالق	مضيــق	هرمــز	إذا	منعــت	الواليــات	
ــات	 ــة	أن	العقوب ــة	األمريكي ــدت	وزارة	الخارجي ــد	أك ــران.	وق ــن	إي ــط	م ــادرات	النف ــدة	ص املتح
املســتأنفة	ىلع	قطــاع	النفــط	اإليرانــي	ســتدخل	حيــز	التنفيــذ	يف	نوفمبــر	/	تشــرين	الثانــي	

املقبــل،	بعــد	انســحاب	واشــنطن	مــن	االتفــاق	النــووي	االيرانــي.

يف	31	يوليــو	/	تمــوز،	أعلــن	رئيــس	اللجنــة	الثوريــة	العليــا	للحوثييــن	محمــد	علــي	الحوثــي	
ــن	 ــارًا	م ــبوعين	اعتب ــدة	أس ــر	مل ــر	األحم ــكرية	يف	البح ــات	العس ــادي	للعملي ــف	أح ــن	وق ع
ــا	 ــال	أن	هدفه ــي	ق ــف	الت ــرة	التوق ــي	أن	فت ــة	1	أغســطس	/	آب.	وأضــاف	الحوث منتصــف	ليل
دعــم	جهــود	الســالم	التــي	تتوســط	فيهــا	األمــم	املتحــدة	“قابلــة	للتمديــد	وتشــمل	جميــع	
الجبهــات	يف	حــال	كانــت	الخطــوة	متبادلــة	مــن	قبــل	قيــادة	التحالــف”.	وأكــدت	وزارة	الدفــاع		

التابعــة	للحوثييــن	يف	وقــت	الحــق	هــذا	القــرار.

يف	1	أغســطس	/	آب،	أعلــن	رئيــس	الــوزراء	اإلســرائيلي	بنياميــن	نتنياهــو	أنــه	سيرســل	قــوات	
عســكرية	للتدخــل	“إذا	حاولــت	إيــران	عرقلــة	الحركــة	ىلع	مضيــق	بــاب	املنــدب”.	وكان	متضمنًا	
ــي	 ــى	الت ــذه	هــي	املــرة	األول ــران.	وه ــن	وكالء	إلي ــأن	الحوثيي ــادة	ب ــه	النظــري	املعت يف	بيان

تهــدد	فيهــا	إســرائيل	بالتدخــل	بنفســها	بشــكل	مباشــر	يف	نــزاع	اليمــن.

موجة	من	االغتياالت	عالية	املستوى	يف	عدن

ــة	 ــوز	اســتهدفت	شــخصيات	أمني ــو	/	تم ــال	يف	يولي ــات	أو	محــاوالت	اغتي جــرت	عــدة	عملي
ــة: ــة	عــدن،	فضــاًل	عــن	عــدد	مــن	الشــخصيات	الديني رفيعــة	املســتوى	يف	مدين

3 يوليــو / تمــوز:	قتــل	مســلحون	مجهولــون	العقيــد	وضــاح	الجهــوري،	مديــر	عــام	شــرطة	 •
مدينــة	الشــعب.	وكان	الجهــوري	قــد	أطلــق	عــددًا	مــن	عمليــات	مكافحــة	اإلرهــاب	خــالل	

العــام	املاضــي	يف	مدينــة	عــدن،	وفقــًا	ملســؤول	حكومــي	محلــي.

ــون	العقيــد	فهمــي	الصبيحــي،	مديــر	قســم	 • 12 يوليــو / تمــوز:	قتــل	مســلحون	مجهول
شــرطة	بئــر	الفضــل.

14 يوليــو / تمــوز: نجــا	رئيــس	جهــاز	أمــن	عــدن	شــالل	علــي	شــايع	مــن	هجــوم	بعبــوة	ناســفة	 •
ىلع	موكبــه	أثنــاء	توجهــه	إلــى	قاعــدة	لقــوات	التحالــف	يف	مديريــة	البريقــة	بمحافظــة	عــدن.
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ــة	 • ــادي	يف	حــزب	اإلصــالح	صــادق	أحمــد	محمــد	مــن	محاول ــو / تمــوز: نجــا	قي 17 يولي
ــة	القلوعــة. ــاء	منطق ــون	يف	أحــد	أحي ــا	مســلحون	مجهول ــام	به ــال	ق اغتي

ــى	 • ــد	مثن ــي	محم ــد	رام ــفة	العقي ــوة	ناس ــوم	بعب ــتهدف	هج ــوز:	اس ــو / تم 24 يولي
ــاء	بعــدن.	 ــن	عــدن،	حــي	إنم ــة	الرابعــة	حــزم	التابعــة	إلدارة	أم ــد	الكتيب ــدي،	قائ الصمي
ــد	 وقــد	قتــل	ثالثــة	مدنييــن	وأصيــب	الصميــدي	يف	الهجــوم.	وبعــد	ســاعات،	نجــا	قائ
قســم	شــرطة	البســاتين	العقيــد	مصلــح	الظهرانــي	مــن	محاولــة	اغتيــال	بعــد	أن	أطلــق	

ــيارته. ــار	ىلع	س ــون	الن ــلحون	مجهول مس

ــد	راغــب	بازرعــة	يف	حــي	 • ــام	محم ــون	اإلم ــل	مســلحون	مجهول ــو / تمــوز:	قت 26 يولي
ــي	لهــادي. ــى	حــزب	اإلصــالح	املوال املعــال	بعــدن.	وكان	بازرعــة	ينتمــي	إل

29 يوليــو / تمــوز:	قتــل	مســلحون	مجهولــون	العقيــد		ناصــر	مقريــح	رئيــس	االســتخبارات	 •
يف	مطــار	عــدن	بالقــرب	مــن	منزلــه	يف	املدينــة.

31 يوليــو / تمــوز:	انفجــرت	عبــوة	ناســفة	يف	حــي	املعــال	بمدينــة	عــدن	يف	مــا	بــدا	 •
ــة	اغتيــال	للقيــادي	بحــزب	اإلصــالح	عــارف	أحمــد	علــي.	وقــد	أصيــب	علــي	 أنــه	محاول

وابنــه	واثنــان	آخــران	يف	الحادثــة.
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قوات	الحوثيين	تنشر	طائرات	بدون	طيار	جديدة

 )UAV(	طيــار	بــدون	طائــرة	يظهــر	فيديــو	شــريط	الحوثــي	قــوات	أطلقــت	تمــوز،	/	يوليــو	2	يف
ــرًا	جنــوب	مدينــة	 تســقط	متفجــرات	ىلع	القــوات	املدعومــة	إماراتيــًا	ىلع	بعــد	45	كيلومت
ــار	ىلع	 ــوده	بإطــالق	الن ــذي	تق ــف	ال ــوات	التحال ــت	ق ــوز،	قام ــو	/	تم ــوم	5	يولي ــدة.	وي الحدي
ــة	 ــف	يف	قاعــدة	البريقــة	يف	مديري ــرات	التــي	قصفــت	القــوات	املدعومــة	مــن	التحال الطائ
ــة	 ــرة	حوثي ــا	طائ ــي	تضــرب	فيه ــى	الت ــرة	األول ــي	امل ــذه	ه ــدن	–	وه ــة	بمحافظــة	ع البريق

بــدون	طيــار	أهدافــًا	يف	عــدن.

ــر	النفــط	يف	 ــاة	لتكري ــت	مصف ــا	هاجم ــن	أنه ــوات	الحوثيي ــت	ق ــوز،	زعم ــو	/	تم ويف	18	يولي
أرامكــو	الســعودية	يف	الريــاض	باســتخدام	طائــرة	بــدون	طيــار	طويلــة	املــدى.	وقالــت	أرامكــو	
ــوز،	 ــو	/	تم ــادث	تشــغيلي”.	ويف	26	يولي ــن	“ح ــم	ع ــع	نج ــع	يف	املوق ــذي	وق ــق	ال إن	الحري
ــار	أخــرى.	 ــدون	طي ــرة	ب ــو	ظبــي	باســتخدام	طائ ادعــت	قــوات	الحوثــي	مهاجمتهــا	مطــار	أب

وقــد	نفــت	اإلمــارات	هــذا	االدعــاء.

قوات	الحوثيين	تزعم	الهجوم	ىلع	معسكر	مأرب	العسكري

يف	18	يوليــو	/	تمــوز	زعمــت	قــوات	الحوثــي	أنهــا	قصفــت	معســكر	تدريــب	بمحافظــة	مــأرب،	
ــب	الرئيــس	 ــر،	نجــل	شــقيق	نائ ــح	األحم ــد	محمــد	محمــد	صال ــل	العمي ــا	أســفر	عــن	مقت مم
اليمنــي	علــي	محســن	األحمــر	وامللحــق	العســكري	للســفارة	اليمنيــة	يف	البحريــن.	وكان	نائــب	
ــأذى.	وقــد	 ــم	يصــب	ب الرئيــس	حاضــرًا	أيضــًا	يف	املعســكر	وقــت	الهجــوم	املزعــوم	ولكنــه	ل
نفــت	وســائل	اإلعــالم	الحكوميــة	اليمنيــة	حــدوث	الهجــوم	وقالــت	أن	القتيــل	ســقط	بانفجــار	

قنبلــة	أثنــاء	عمليــات	تدريــب	الجيــش.

تطورات عسكرية وأمنية أخرى باختصار

5 يوليــو / تمــوز:	نشــرت	قــوات	الحوثــي	ىلع	شــبكة	اإلنترنــت	شــريط	فيديــو	ملــا	قالــت	 •
أنهــا	قاذفــة	صواريــخ	تحــت	األرض	زعمــت	عــدم	إمكانيــة	اســتهدافها	مــن	قبــل	الطائــرات	
ــج	 ــة”	لبرنام ــة	وفعال ــا	“تطــورات	قوي ــن	إعالنه ــر	م ــت	قصي ــد	وق ــك	بع الســعودية،	وذل

الصواريــخ	الباليســتية	الخــاص	بهــا.

6 يوليــو / تمــوز: أدت	غــارة	جويــة	أمريكيــة	ىلع	ســيارة	يف	مديريــة	بيحــان	بمحافظــة	 •
شــبوة	إلــى	مقتــل	ســبعة	مــن	مقاتلــي	تنظيــم	القاعــدة،	حســبما	ذكــرت	وســائل	إعــالم	

محليــة.

12 يوليــو / تمــوز:	قــال	مســؤول	يف	وزارة	دفــاع	الحوثييــن	أن	قواتهــم	أســقطت	طائــرة	 •
مقاتلــة	ســعودية	كانــت	عائــدة	مــن	مهمــة	يف	محافظــة	صعــدة.	وقــال	التحالــف	الــذي	
تقــوده	الســعودية	أن	طائــرة	مقاتلــة	مــن	طــراز	“تورنيــدو”	تحطمــت	يف	منطقــة	عســير	
ــا	 ــرة	نجي ــل	فنــي،	وأن	الشــخصين	اللذيــن	كانــا	ىلع	متــن	الطائ بالســعودية	بســبب	خل

مــن	الحــادث.
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11 يوليــو / تمــوز: أصــدر	تنظيــم	القاعــدة	بيانــا	ادعــى	فيــه	قيامــه	بثــالث	هجمــات	يف	 •
محافظــة	البيضــاء	يف	األيــام	العشــرة	األولــى	مــن	شــهر	يوليــو	/	تمــوز،	ممــا	أســفر	عــن	

مقتــل	ثمانيــة	مقاتليــن	مــن	الحوثييــن،	بمــن	فيهــم	قائــد	ميدانــي.

11 يوليــو / تمــوز: اشــتبكت	جماعــة	مــن	تنظيــم	الدولــة	اإلســالمية	)داعــش(	مــع	مقاتلــي	 •
تنظيــم	القاعــدة	يف	مديريــة	قيفــة	بمحافظــة	البيضــاء،	بحســب	مصــادر	قبليــة	محليــة.	
ويعتبــر	الحــادث	مــن		املــرات	القليلــة	التــي	تنخــرط	فيهــا	املجموعتــان	يف	اشــتباكات	
مســلحة.	يف	وقــت	الحــق،	يف	15	يوليــو	/	تمــوز،	أصــدرت		داعــش	شــريط	فيديــو	يزعــم	
أنــه	يظهــر	12	مــن	أعضــاء	القاعــدة	املأســورين.	وردًا	ىلع	ذلــك	قــام	شــيخ	بــارز	وقــاض	

ســابق	يف	تنظيــم	القاعــدة	بتعــز	بالدعــوة	لقتــل	مقاتلــي	داعــش	يف	قيفــة.

ــة	العارضــة	بمنطقــة	 • 15 يوليــو / تمــوز:	أصابــت	قذيفــة	أطلقهــا	الحوثيــون	ىلع	مدين
ــي	 ــاع	املدن ــًا	ملتحــدث	باســم	الدف ــن،	وفق ــة	مدنيي ــة	الســعودية	ثالث ــزان	الحدودي جي

الســعودي.

ــم	 • ــة	باق ــة	يف	مديري ــورات	مهم ــادي	تط ــة	له ــوات	موالي ــت	ق ــوز:	أعلن ــو / تم 21 يولي
بمحافظــة	صعــدة،	حيــث	قالــت	أنهــا	ســيطرت	ىلع	مركــز	املديريــة	الواقــع	ىلع	الطريــق	

بيــن	الحــدود	الســعودية	ومدينــة	صعــدة.

ــم	 • ــتبه	يف	أنه ــة	يش ــل	أربع ــى	مقت ــة	إل ــة	أمريكي ــارة	جوي ــوز:	أدت	غ ــو / تم 22 يولي
ــرواح	 ــة	ص ــيارة	يف	منطق ــتقلون	س ــوا	يس ــدة	كان ــم	القاع ــون	لتنظي ــلحون	تابع مس

ــأرب. ــة	م بمحافظ

التطورات	االقتصادية

بنك	اليمن	املركزي	بعدن	يوافق	ىلع	سعر	صرف	للواردات

يف	12	يوليــو	/	تمــوز،	وافــق	البنــك	املركــزي	اليمنــي	–	فــرع	عــدن	ىلع	تثبيــت	ســعر	صــرف	
ــم	اســتيراد	خمــس	ســلع	 ــة	لدع ــة	أجنبي ــه	ىلع	عمل ــا	ل رســمي	يحصــل	املســتوردون	وفق
ــت	الطعــام(.	وكان	البنــك	املركــزي	اليمنــي	قــد	 أساســية	)األرز	والقمــح	والســكر	والحليــب	وزي
ــتخدم	 ــي	ستس ــران،	والت ــو	/	حزي ــم	يف	يوني ــة	الدع ــل	آلي ــار	عم ــة	إط ــن	صياغ ــى	م انته
ــك	 ــا	البن ــل	عليه ــاري	دوالر	وحص ــا	ملي ــت	قيمته ــي	بلغ ــعودية	الت ــة	الس ــاعدة	املالي املس

ــام. ــذا	الع ــن	ه ــل	/	نيســان	م ــزي	يف	أبري املرك

وقــد	وافقــت	لجنــة	برئاســة	محافــظ	البنــك	املركــزي	محمــد	زمــام	–	وضمــت	ممثليــن	عــن	
القطــاع	البنكــي	والغــرف	التجاريــة	والصناعيــة	ومؤسســات	الصرافــة	املعتمــدة	–	ىلع	ســعر	
ــواردات.	 ــان	ســداد	ال ــاد	لضم ــات	اعتم ــدوالر	للحصــول	ىلع	خطاب ــل	ال ــي	مقاب ــال	يمن 470	ري
وأشــارت	مصــادر	بنكيــة	إلــى	أن	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	عــدن	عبــر	تنازلــه	عــن	امتيــازه	
ــرار	 ــة	يف	القطــاع	الخــاص	يف	الق ــد	ســعر	الصــرف	وبإشــراكه	الجهــات	الفاعل ــد	لتحدي الوحي
يأمــل	أن	يكــون	ملعــدل	الصــرف	املحــدد	فرصــة	التــزام	عــام	أكبــر	بــه.	كمــا	وافقــت	اللجنــة	

ــوب. ــل	ســعر	الصــرف	بحســب	املطل ــم	كل	أســبوعين	لتعدي ىلع	اجتماعــات	تقيي

ويف	31	يوليــو	/	تمــوز،	وافــق	مجلــس	إدارة	البنــك	املركــزي	اليمنــي	ىلع	أول	ســحب	يبلــغ	20.4 
مليــون	دوالر	مــن	الوديعــة	الســعودية	البالغــة	2	مليــار	دوالر	لتمويــل	خطابات	االعتماد	الســتيراد	
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املــواد	الغذائيــة	األساســية.	ويف	اليــوم	األخيــر	مــن	الشــهر،	وافــق	البنــك	املركــزي	أيضــًا	ىلع	
الدفعــة	الثانيــة	مــن	طلبــات	البنــك	لتمويــل	خطابــات	االعتمــاد	مــن	اإليــداع	الســعودي.	تجــدر	
اإلشــارة	إلــى	أن	التدخــالت	يف	ســوق	العمــالت	التــي	تقــل	عــن	100	مليــون	دوالر	بشــكل	عــام	

ال	تؤثــر	ىلع	ســعر	صــرف	الريــال	اليمنــي.

الريال	يستمر	يف	االنخفاض

ىلع	مــدار	شــهر	يوليــو	/	تمــوز،	خســر	الريــال	اليمنــي	مــا	يصــل	إلــى	%6	مــن	قيمتــه،	حيــث	
ــه	عنــد	ســعر	منخفــض	بلــغ	520	ريــال	يمنــي	للــدوالر	الواحــد	يف	صنعــاء	و530  جــرى	تداول
يف	عــدن	نهايــة	الشــهر،	وذلــك	يف	انخفــاض	مــن	490	ريــااًل	مقابــل	الــدوالر	يف	نهايــة	شــهر	
يونيــو	/	حزيــران.	واعتبــارًا	مــن	5	أغســطس	/	آب،	جــرى	تــداول	الريــال	بمبلــغ	550	ريــال	للــدوالر	
ــز	 ــون	بمرك ــم	اقتصادي ــن	قابله ــالت	الذي ــرايف	العم ــًا	لص ــدن،	وفق ــاء	وع ــن	صنع يف	كل	م
صنعــاء.	وردًا	ىلع	انخفــاض	قيمــة	الريــال،	قــام	عــدد	مــن	تجــار	العمــالت	األجنبيــة	يف	عــدن	
بتعليــق	عمليــات	التبــادل	لتجنــب	الخســائر	نتيجــة	تقلبــات	أســعار	صــرف	العمــالت	األجنبيــة	
ــل	 ــدالت	أق ــة	بمع ــة	الصعب ــار	العمل ــض	التج ــترى	بع ــي،	اش ــد	الوطن ــة.	ىلع	الصعي املتوقع

وعلقــوا	عمليــات	البيــع	للعمــوم.

وقــد	أخبــر	متخصصــون	يف	القطــاع	البنكــي	بعــدن	مركــز	صنعــاء	أن	أحــد	األســباب	الرئيســية	
للضغــط	ىلع	قيمــة	الريــال	هــو	التأخيــر	يف	وضــع	اللمســات	األخيــرة	ىلع	إجــراءات	الســداد	
ــر	 ــن	تأثي ــا	ضاعــف	م ــب	موافقــة	الســعودية.	ومم ــي	تتطل ــاد	والت ــات	االعتم املســبق	لخطاب
ذلــك	النطــاق	املحــدود	للــواردات	التــي	تغطيهــا	خطابــات	االعتمــاد،	حيــث	تســتبعد	املــواد	

الغذائيــة	األخــرى	واألدويــة	واملشــتقات	النفطيــة	وجميــع	املــواد	غيــر	األساســية.

ــه	 ــال	اليمنــي،	حيــث	جــرى	تداول ــار	2018،	اســتقرت	قيمــة	الري ــو	/	أي وبيــن	مــارس	/	آذار	وماي
يف	ســوق	الصــرف	املوازيــة	عنــد	480	إلــى	485	مقابــل	الــدوالر	الواحــد.	ويــرى	اقتصاديــو	مركــز	
صنعــاء	أن	هــذا	االســتقرار	يعــود	إلــى	حــد	مــا	إلــى	الوصــول	املبلــغ	عنــه	لإليــداع	الســعودي	
البالــغ	مليــاري	دوالر.	ومــع	ذلــك،	يبــدو	أن	الطلــب	ىلع	العمــالت	األجنبيــة	كان	منخفضــًا	يف	
مــارس	/	آذار	وأبريــل	/	نيســان	مــن	عــام	2018،	حيــث	اســتورد	التجــار	كميــات	كافيــة	مــن	املــواد	
ــد	للمســتهلكين	خــالل	شــهر	رمضــان	 ــب	املتزاي ــة	الطل ــة	يف	األشــهر	الســابقة	لتلبي الغذائي
)مــن	منتصــف	مايــو	/	أيــار	إلــى	منتصــف	يونيــو	/	حزيــران(.	إال	أن	انخفــاض	اســتيراد	األغذيــة	
ــات	املــواد	الغذائيــة	خــالل	 ــل	/	نيســان	عنــى	نضــوب	مخزون يف	شــهري	مــارس	/	آذار	وأبري

هــذه	الفتــرة.
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ــراء	 ــران	بش ــو	/	حزي ــو	ويوني ــار	/	ماي ــهري	أي ــالل	ش ــتوردون	خ ــدأ	املس ــك،	ب ــتجابة	لذل واس
العمــالت	األجنبيــة	مــن	خــالل	ســوق	الصــرف	املوازيــة	الســتيراد	املــواد	الغذائيــة	وإعــادة	مــلء	
مســتودعاتهم	باألغذيــة.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	كان	هنــاك	طلــب	متزايــد	ىلع	الــدوالر	الســتيراد	
املالبــس	واملشــتقات	النفطيــة	والســلع	األخــرى	لتلبيــة	الطلــب	املرتفــع	الــذي	يصاحــب	عيــد	

األضحــى	اإلســالمي	الــذي	صــادف	21	أغســطس	/	آب	2018.

استئناف	تصدير	النفط	من	محافظة	شبوة

يف	1	أغســطس	/	آب،	أعلنــت	وزارة	النفــط	واملعــادن	اليمنيــة	تصديــر	500,000	برميــل	نفــط	
مــن	شــبوة	يف	جنــوب	شــرق	اليمــن	–	للمــرة	األولــى	مــن	هــذه	املحافظــة	منــذ	بــدء	النــزاع.	
وقــد	غــادرت	الشــحنة	–	التــي	أشــارت	تقاريــر	إلــى	أن	قيمتهــا	بلغــت	35	مليــون	دوالر	–مينــاء	
ــل	 ــن	قب ــا	م ــم	تســديد	ثمنه ــاء،	وت ــز	صنع ــًا	ملصــادر	مرك ــوز،	وفق ــو	/	تم رضــوم	يف	28	يولي
شــركة	كاتــي	الصينيــة	للبتــرول.	وأضافــت	الــوزارة	أن	شــبوة	ســتحصل	ىلع	%20	مــن	عائــدات	
ــن	 ــع	كل	م ــة	م ــا	الحكوم ــي	رتبته ــدات	الت ــات	تقاســم	العائ ــذا	مشــابه	التفاقي الشــحنة،	وه

مــأرب	وحضرمــوت	فيمــا	يتعلــق	بمبيعــات	النفــط.

وأشــارت	مصــادر	يف	قطــاع	الطاقــة	أن		شــركة	النفــط	النمســاوية	OMV	اســتأنفت	عملياتهــا	
يف	منتصــف	أبريــل	/	نيســان	2018	بطاقــة	إنتاجيــة	بلغــت	8,000	برميــل	يوميــًا،	وقــد	ارتفعــت	
ــت	OMV	قــد	توقفــت	عــن	 ــو	/	تمــوز.	وكان ــول	منتصــف	يولي ــًا	بحل ــل	يومي ــى	13,000	برمي إل
العمــل	عــام	2015	مــع	انــدالع	النــزاع،	حيــث	كانــت	تنتــج	قبــل	ذلــك	حوالــي	20,000	برميــل	يف	

اليــوم.

التطورات	اإلنسانية	يف	سطور

ــل	العاملــي	 • ــق	العم ــب	تنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	أن	فري ــاد	مكت ــوز:	أف ــو / تم 4 يولي
املعنــي	بمكافحــة	الكوليــرا	وافــق	ىلع	إجــراء	حملــة	تطعيــم	فمويــة	ضــد	الكوليــرا	يف	
ســت	مديريــات	مــن	محافظــة	الحديــدة،	بمــا	يف	ذلــك	مدينــة	الحديــدة	نفســها.	ولكــن	
حتــى	وقــت	كتابــة	هــذا	التقريــر،	أشــارت	مصــادر	مركــز	صنعــاء	إلــى	أن	الغــارات	الجويــة	
األخيــرة	للتحالــف	الســعودي	ىلع	الحديــدة	قــد	تــؤدي	لعرقلــة	برنامــج	األمــم	املتحــدة	

ملكافحــة	الكوليــرا	يف	املدينــة.

6 يوليــو / تمــوز:	وجهــت	وزيــرة	اإلمــارات	للتعــاون	الدولــي	ريــم	الهاشــمي	خطابــًا	 •
ــتجدات	 ــر	املس ــن	آخ ــدة	تضم ــم	املتح ــع	لألم ــن	التاب ــس	األم ــى	مجل )S/2018/675(	إل
ــذي	تقــوده	الســعودية	 ــف	العســكري	ال حــول	الوضــع	اإلنســاني	وخطــة	الطــوارئ	للتحال
بالحديــدة.	وقــد	حــددت	الخطــة	تقديــم	الطــوارئ	لالحتياجــات	اإلنســانية	لنحــو	6	مالييــن	
ــى	املناطــق	 ــة	للوصــول	إل ــذ	بديل ــداد	مناف ــز	ىلع	إع ــع	التركي شــخص	ملــدة	شــهر،	م
اإلنســانية	والتجاريــة	يف	اليمــن.	يف	17	يوليــو	/	تمــوز،	اســتضافت	بعثــة	بريطانيــا	يف	
مجلــس	األمــن	اجتماعــًا	مغلقــًا	للــدول	األعضــاء	يف	املجلــس	مــع	الهاشــمي	ملناقشــة	

خطــة	الطــوارئ	اإلنســانية.

ــانية	لـــ53  • ــة	إنس ــودة	طوعي ــرة	ع ــة	للهج ــة	الدولي ــهلت	املنظم ــوز:	س ــو / تم 12 يولي
مهاجــرًا	إثيوبيــًا	جــرى	نقلهــم	مــن	الحديــدة	إلــى	جيبوتــي	عــن	طريــق	البحــر.	وتقــوم	
املنظمــة	يف	كثيــر	مــن	األحيــان	بتنظيــم	اإلجــالء	البحــري	للمهاجريــن	والالجئيــن	مــن	
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ــج	األخــرى. ــى	الســعودية	ودول	الخلي ــوون	الوصــول	إل ــوا	ين ــال	ممــن	كان ــا	والصوم إثيوبي

13 يوليــو / تمــوز:	أفــاد	مكتــب	تنســيق	الشــؤون	اإلنســانية		يف	أعقــاب	توقــف	حملــة	 •
الحديــدة	إعــادة	فتــح	املتاجــر	واملخابــز	وإصــالح	خــط	أنابيــب	امليــاه	الرئيســي	باملدينــة،	
ــت	 ــة	ظل ــة	للمدين ــدادات	الغذائي ــر	أن	اإلم ــاه.	غي ــدادات	املي ــن	إم ــى	تحس ــا	أدى	إل م

منخفضــة،	حيــث	ارتفعــت	األســعار	بشــكل	ملحــوظ	منــذ	أوائــل	شــهر	يوليــو	/	تمــوز.

ــى	 • ــواًل	الق ــن	أن	شــخصًا	مجه ــدة	لالجئي ــم	املتح ــة	األم ــادت	وكال ــوز:	أف ــو / تم 26 يولي
قنبلــة	يدويــة	ىلع	موقــع	الســتضافة	النازحيــن	يف	منطقــة	الشــيخ	عثمــان	بمحافظــة	
عــدن،	ممــا	أســفر	عــن	مقتــل	اثنيــن	مــن	النازحيــن	وإصابــة	خمســة.	وقــد	ذكــر	مكتــب	
تنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	أنــه	بعــد	ثالثــة	أيــام	تعــرض	تجمــع	غيــر	رســمي	لنازحيــن	
يف	مديريــة	تبــن	بمحافظــة	لحــج	لهجــوم	–	مــن	دون	اعطــاء	مزيــد	مــن	التفاصيــل	–	مــا	
أدى	إلــى	إصابــة	أحدهــم.	وقــد	نــزح	العديــد	مــن	النازحيــن	مــن	املناطــق	الشــمالية	إلــى	

جنــوب	اليمــن	حيــث	يتعرضــون	للتمييــز	يف	كثيــر	مــن	األحيــان.

1 آب:	أفــاد	مكتــب	األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية		)أوتشــا(	تمويــل	1.8	مليــار	 •
دوالر	مــن	خطــة	االســتجابة	اإلنســانية	لليمــن	التــي	تبلــغ	قيمتهــا	3	مليــارات	دوالر	يف	

عــام	2018،	وهــو	مــا	يعــادل	%62.4	مــن	املبلــغ	املطلــوب.

حقوق	اإلنسان	وتطورات	جرائم	الحرب

مجلس	األمن	يناقش	تقريرا	حول	األطفال	والنزاع	املسلح

ــوان	 ــت	عن ــتوى	تح ــة	املس ــة	رفيع ــة	مفتوح ــس	مناقش ــد	املجل ــوز،	عق ــو	/	تم يف	9	يولي
“حمايــة	األطفــال	اليــوم	يمنــع	النــزاع	غــدًا”،	ليتزامــن	مــع	إصــدار	التقريــر	الســنوي	لألميــن	العــام	
لألمــم	املتحــدة	حول	األطفــال	والنــزاع	املســلح	)A/72/865-S/2018/465(.	للســنة	الثانية	ىلع	
ــن	ينتهكــون	حقــوق	 ــن	الذي ــان	بالفاعلي ــن	يتعلق ــر	قســمين	ملحقي ــي،	يتضمــن	التقري التوال
األطفــال	يف	النزاعــات	املســلحة	حــول	العالــم	–	مــا	يســمى	بـــ	“قائمــة	قتلــة	األطفــال”.	يــدرج	
امللحــق	أ	املخالفيــن	الذيــن	لــم	يتبعــوا	تدابيــر	لتحســين	حمايــة	األطفــال	يف	النــزاع	املســلح	
بيــن	ينايــر	/	كانــون	األول	وديســمبر	/	كانــون	الثانــي	2017،	بينما	يســمي	امللحــق	ب	املخالفين	

الذيــن	اتبعــوا	مثــل	هــذه	التدابيــر.

وفيمــا	يتعلــق	باليمــن،	أدرج	امللحــق	أ	قــوات	الحوثييــن	)التــي	يشــار	إليهــا	باســم	“أنصــار	اهلل”	
ــة	 ــويههم،	ومهاجم ــال	وتش ــل	األطف ــال،	وقت ــد	األطف ــوم	بتجني ــا	تق ــر(	ىلع	أنه يف	التقري
ــار	 ــة	أنص ــرب،	ومجموع ــرة	الع ــدة	يف	جزي ــم	القاع ــك	تنظي ــفيات؛	وكذل ــدارس	واملستش امل
ــا	 ــاس	تجنيده ــن	ىلع	أس ــة	للحوثيي ــة	مناهض ــيات	مختلف ــه،	ومليش ــة	ب ــريعة	املرتبط الش
لألطفــال.	كمــا	أورد	امللحــق	ب	مــن	التقريــر	قــوات	مرتبطــة	بالحكومــة	اليمنيــة،	بمــا	يف	ذلــك	
ــك	التحالــف	العســكري	 القــوات	املســلحة	اليمنيــة،	ىلع	أنهــا	تقــوم	بتجنيــد	األطفــال،	وكذل

ــه	طــرف	“يقتــل	ويشــوه	األطفــال”. ــزاع	يف	اليمــن	ىلع	أن ــذي	تقــوده	الســعودية	يف	الن ال

ويف	تقريــر	العــام	املاضــي	أيضــًا	تــم	إدراج	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	يف	امللحــق	
ــف	يف	 ــر	التحال ــم	ذك ــم	يت ــام	ل ــذا	الع ــن	يف	ه ــفيات؛	لك ــدارس	واملستش ــه	امل ب	ملهاجمت
ــًا	ىلع	 ــن	19	هجوم ــف	بش ــام	التحال ــر	لقي ــق	التقري ــم	توثي ــك،	رغ ــون	ذل ــن	يمارس ــة	م قائم
ــع	 ــمية	جمي ــم	تس ــر.	وت ــمولة	بالتقري ــرة	املش ــالل	الفت ــفيات	خ ــدارس	و5	ىلع	املستش امل
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الجهــات	املذكــورة	أعــاله	يف	تقريريــن	ســابقين	حــول	األطفــال	والنــزاع	املســلح.	إال	أنــه	عــام	
2016	أدت	تهديــدات	ســعودية	بســحب	مئــات	املالييــن	مــن	أمــوال	مســاعدات	األمــم	املتحــدة	
إلــى	قيــام	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	بــان	كــي	مــون	بحــذف	اســم	الســعودية	مــن	القائمة.	
وقــد	اعُتبــر	إنشــاء	فئتــي	امللحــق	أ	وب	يف	تقريــر	العــام	املاضــي	بمثابــة	حــل	وســط	بيــن	

األمــم	املتحــدة	والريــاض.

وخــالل	الجــدل	الــذي	جــرى	يــوم	9	يوليــو	/	تمــوز،	صرحــت	املديــرة	التنفيذيــة	ملنظمــة	األمــم	
ــب	بعــدم	 ــي	أن	يطال ــا	فــور	بــأن	ىلع	املجتمــع	الدول ــة	)اليونيســف(	هنريت املتحــدة	للطفول
التســامح	مــع	جميــع	االنتهــاكات	ضــد	األطفــال	يف	اليمــن.	وقــال	ممثــل	الحكومــة	اليمنيــة	أن	
ــزّورة	 ــذي	تقــوده	الســعودية	م ــف	العســكري	ال ــه	والتحال ــر	النتهــاكات	حكومت ــل	التقري تفاصي
ــف	يســتخدم	 ــر	وأكــد	أن	التحال ــل	الســعودي	التقري وذات	دوافــع	سياســية.	كمــا	تحــدى	املمث
ــة	األخــرى	 “أقصــى	قــدر	مــن	ضبــط	النفــس”	وأن	املــدارس	واملستشــفيات	واملواقــع	املدني

“محميــة”.

قوات	مدعومة	إماراتيًا	تطلق	سراح	معتقلين	يف	جنوب	اليمن

يف	أواخــر	يونيــو	/	حزيــران	وأوائــل	يوليــو	/	تمــوز،	جــرى	اإلفــراج	عــن	أكثــر	مــن	80	معتقــاًل	مــن	
الســجون	التــي	تديرهــا	القــوات	املدعومــة	إماراتيــًا	يف	عــدن،	وال	ســيما	ســجن	بئــر	أحمــد	يف	
مدينــة	عــدن	وملهــى	وضــاح	الليلــي	يف	مديريــة	التواهــي،	والــذي	تــم	تحويلــه	إلــى	معتقــل	

ومرفــق	لقــوات	مكافحــة	اإلرهــاب	قبــل	عــام	ونصــف	تقريبــًا.

ويف	8	يوليــو	/	تمــوز،	نفــى	وزيــر	الدولــة	للشــؤون	الخارجيــة	أنــور	قرقــاش	وجــود	معتقــالت	
تســيطر	عليهــا	اإلمــارات	يف	اليمــن.	ويف	غضــون	ذلــك،	التقــى	وزيــر	الداخليــة	اليمنــي	أحمــد	
امليســري	مــع	مســؤولين	إماراتييــن	يف	اإلمــارات	وعــدن	للتفــاوض	ىلع	إغــالق	املعتقــالت	

التــي	تســيطر	عليهــا	اإلمــارات	ونقلهــا	إلــى	الســلطة	القضائيــة	اليمنيــة.

أيضــًا	يف	8	يوليــو	/	تمــوز،	زار	نائــب	وزيــر	الداخليــة	اللــواء	علــي	لخشــع	ســجن	وضــاح،	وهــي	
الزيــارة	التــي	جــرى	بثهــا	ىلع	التلفزيــون.	ومــع	ذلــك،	ذكــرت	وكالــة	األسوشــيتد	بــرس	أنــه	تــم	
ــد	 ــارة	مباشــرة.	وق ــل	الزي ــدة	قب ــات	جدي ــي	وأعطــي	املحتجــزون	مالبــس	ووجب طــالء	املبان
ــة.	 ــل	ىلع	وجــود	معتقــالت	ســرية	خــارج	ســيطرة	الحكوم ــه	ال	يوجــد	دلي ــق	لخشــع	بأن عل
ويف	أعقــاب	ردود	فعــل	غاضبــة	مــن	قبــل	أقــارب	املعتقليــن،	أصــدر	مكتــب	لخشــع	بيانــًا	يف	
9	يوليــو	/	تمــوز	نــص	ىلع	أن	الحكومــة	أصبحــت	اآلن	تســيطر	ىلع	تلــك	املرافــق	التــي	كانــت	
ــم	األسوشــيتد	 ــون	قابلته ــك	مســؤولون	أمني ــى	ذل ــارج	ســلطتها.	ونف ــرة	خ ــة	األخي يف	اآلون

بــرس	دون	ذكــر	أســمائهم.

يف	12	يوليــو	/	تمــوز،	أصــدرت	منظمــة	العفــو	الدوليــة	تقريــرًا	آخــر	يركــز	ىلع	حــاالت	االختفــاء	
القســري	والتعذيــب	وغيــره	مــن	أشــكال	ســوء	املعاملــة	التــي	تعــرض	لهــا	الكثير	من	األشــخاص	
الذيــن	اعتقلــوا	واحتجــزوا	بشــكل	تعســفي	مــن	قبــل	اإلمــارات	والقــوات	املحليــة	املواليــة	لهــا.	
وقــد	حقــق	التقريــر	يف	حــاالت	51	معتقــاًل	بيــن	مــارس	/	آذار	2016	وأيــار	/	مايــو	2018،	وبعضهم	
مــا	زال	يف	عــداد	املفقوديــن.	ومــن	بيــن	أشــكال	التعذيــب	وغيــره	مــن	ضــروب	ســوء	املعاملــة،	
ذكــرت	منظمــة	العفــو	الدوليــة	حــاالت	اعتــداء	جنســي	ووفــاة	أحــد	املحتجزيــن	بعــد	إطــالق	
ســراحه	بوقــت	قصيــر	نتيجــة	تعذيبــه.	وشــددت	منظمــة	العفــو	الدوليــة	كذلــك	ىلع	غيــاب	
املحاســبة	يف	مثــل	هــذه	املعتقــالت،	وىلع	حقيقــة	اعتقــال	الخصــوم	السياســيين	للتحالــف	
العســكري	الســعودي	وللقــوات	املحليــة	املواليــة.	وطالبــت	املنظمــة	الدوليــة	بـ”التحقيــق	يف	

مثــل	هــذه	االنتهــاكات	ىلع	أنهــا	جرائــم	حــرب”.
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ويف	نفــس	اليــوم،	أنكــرت	حكومــة	اإلمــارات	هــذه	املزاعــم،	واصفــة	التقريــر	بأنــه	“ذو	دوافــع	
سياســية”.	وقالــت	اإلمــارات	أن	الســجون	يف	اليمــن	تقــع	تحــت	ســيطرة	الحكومــة	اليمنيــة	وأن	

اإلمــارات	تحــث	األخيــرة	ىلع	التحقيــق	يف	هــذه	املزاعــم.

اعتقاالت	الصحفيين

ــل	 ــن	قب ــن	م ــن	الصحفيي ــدد	م ــال	أو	اختطــاف	ع ــم	اعتق ــوز،	ت ــو	/	تم ــل	شــهر	يولي يف	أوائ
قــوات	مختلفــة	يف	جميــع	أنحــاء	اليمــن.	ففــي	2	يوليــو	/	تمــوز،	احتجــزت	قــوات	األمــن	يف	
ــزرق	يف	منطقــة	 مدينــة	عــدن	رئيــس	تحريــر	صحيفــة	عــدن	الغــد	املحليــة،	فتحــي	بــن	ل
املنصــورة.	ويف	اليــوم	التالــي،	أعلنــت	نقابــة	الصحفييــن	اليمنييــن	اختطــاف	قــوات	الحوثييــن	
الصحفــي	عبــد	الســالم	الدعيــس،	والــذي	كان	يعمــل	لصالــح	وكالــة	األنبــاء	اليمنيــة	ســبأ	يف	
صنعــاء.	ويف	7	يوليــو	/	تمــوز،	اختطفــت	قــوات	مســلحة	مجهولــة	الصحفــي	إيــاد	الوســماني	
يف	مدينــة	ذمــار.	وتــم	اإلفــراج	عــن	فتحــي	بــن	لــزرق	بعــد	عــدة	ســاعات،	والوســماني	بعــد	

يوميــن،	والدعيــس	يف	أواخــر	يوليــو	/	تمــوز.

ــذي	 ــا	نصــف	الســنوي	ال ــن	تقريره ــن	اليمنيي ــة	الصحفيي ــوز،	أصــدرت	نقاب ــو	/	تم ويف	3	يولي
ــة	الصحافــة	خــالل	النصــف	األول	مــن	العــام. ــه	100	انتهــاك	لحري وثقــت	في

تطورات أخرى يف مجال حقوق اإلنسان وجرائم الحرب

ــا(	 • ــانية	)أوتش ــؤون	اإلنس ــيق	الش ــدة	لتنس ــم	املتح ــب	األم ــاد	مكت ــوز:	أف ــو / تم 10 يولي
أن	غــارة	جويــة	أطلقهــا	مؤخــرًا	التحالــف	العســكري	الســعودي	وقعــت	يف	حفــل	زفــاف	
يف	منطقــة	الظاهــر	بمحافظــة	صعــدة،	مــا	أســفر	عــن	مقتــل	11	مدنيــًا	بينهــم	تســعة	

أطفــال.

ــد	 • ــن	عب ــلمان	ب ــك	س ــدار	املل ــعودية	إص ــاء	الس ــة	األنب ــت	وكال ــوز:	أعلن ــو / تم 10 يولي
العزيــز	آل	ســعود	أمــرًا	ملكيــًا	بإســقاط	العقوبــات	العســكرية	والتأديبيــة	املوجهــة	ضــد	
ــف	 املشــاركين	يف	التدخــل	يف	اليمــن.	وقــد	اتهمــت	جماعــات	حقــوق	اإلنســان	التحال
العســكري	الســعودي	بانتظــام	بانتهــاك	القانــون	اإلنســاني	الدولــي	منــذ	بــدء	حملتــه	يف	

ــارس	2015/	آذار. ــن	يف	م اليم

15 يوليــو / تمــوز:	حكمــت	محكمــة	تابعــة	للحوثييــن	يف	صنعــاء	ىلع	أربعــة	أشــخاص	 •
باإلعــدام	بزعــم	“االتصــال	بالعــدو	ودعمــه”.	وتشــير	جماعــات	حقــوق	اإلنســان	إلــى	كيفية	
قيــام	قــوات	أمــن	الحوثــي	باعتقــال	وســجن	ومحاكمــة	كل	مــن	يعبــر	عــن	آراء	معارضــة	
أو	ينتمــي	إلــى	األقليــات	الدينيــة.	وعــادة	مــا	تتــم	صياغــة	التهــم	ىلع	أنهــا	شــكل	مــن	

أشــكال	خيانــة	الوطــن.

ــوق	 • ــاون	ىلع	س ــًا	باله ــدود	أن	قصف ــال	ح ــاء	ب ــة	أطب ــرت	منظم ــوز:	ذك ــو / تم 17 يولي
ــعة. ــة	تس ــخاص	وإصاب ــة	أش ــل	ثالث ــى	مقت ــز	أدى	إل ــة	تع بمدين

ــوم	 • ــت	للهج ــدة	تعرض ــاه	يف	صع ــأة	مي ــف	أن	منش ــادت	اليونيس ــوز:	أف ــو / تم 24 يولي
ــة. ــاه	الشــرب	املأمون ــن	مي ــرم	10,500	شــخص	م ــا	ح ــبوع	الســابق	مم ــف	يف	األس والتل
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نشرة يوليو / تموز 2018

أعــد هــذا التقريــر كل مــن أنتونــي بيســويل وتيمــاء اإلرياني وسبنســر أوزبرغ وعلي 
عبــد اللــه وغيــداء الرشــيدي وفكتوريــا ك. ســوير وماجد المذحجــي ومنصور راجح 

وهولــي توبهــام ووضــاح العولقــي ووليد الحريري.

شــكر وتقدير
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