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»األمناء« ترجمة )سوث24(: 

بني  العنيفة  املواجهــات  أعقاب  يف 
قوات حكومة هــادي والقوات الجنوبية 
التابعة للمجلــس االنتقايل الجنويب يف 
أغسطس 2019، ســعت اململكة العربية 
التصدعات يف  الســعودية بجد إلصالح 

التحالف املناهض للحوثيني.
مطلع  املفاوضات  من  شــهرين  بعد 
أّدت الجهود الســعودية   ،2019 نوفمرب 

إىل توقيع اتفاق الرياض.
ملدة  لالتفاقية  الزمني  الجدول  استمر 
ثالثة أشــهر مع تحديد املواعيد النهائية 
يف 15 أو 30 أو 60 أو 90 يوًمــا، بحلول 
ينايــر 2020م، ومعظم املواعيد النهائية 

قد انقضت بالفعل دون تنفيذ.
الســعودية  العربية  اململكــة  قامت 
الصفقة،  رشوط  لتنفيذ  أخرى  مبحاولة 
حيث قدمت ما عرف باســم »املصفوفة« 
مــع موعد نهــايئ مدتــه 15 يوًما يف 

منتصف يناير 2020.
احتجزت القوات الحكومية محســن 
مســاوى، رجل يبلغ من العمر 80 عاًما، 
كرهينة يف شــبوة ألنهم مل يتمكنوا من 

العثور عىل هدفهم األسايس )نجله(.

ما الذي تم تنفيذه ومل يتم؟
ويف ينايــر 2020م، انتهــت معظم 
النهائية دون تنفيذها، باستثناء  املواعيد 
عودة رئيس الوزراء إىل عدن، التي يّسها 
واالنسحاب  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 
النحو  عىل  الجنوبية،  للقوات  العسكري 
املنصــوص عليــه يف اتفــاق الرياض 

واملصفوفة. 
وقــدم املجلس االنتقــايل املزيد من 
التنــازالت من خالل الســاح ملزيد من 

الوزراء بالحضــور إىل عدن، عىل الرغم 
من أنها مل تكن جزًءا من اتفاق الرياض، 
العســكرية،  املواقع  إىل  الوصول  وأتاح 

والساح بتفتيش األسلحة الثقيلة. 
وأفــرج عــن جميــع املعتقلني من 
الجانب الحكومي الذين ُقبض عليهم يف 
أغســطس/ آب، لكن الحكومة مل متتثل 
الرياض وال املصفوفة، وبدال من  التفاق 
الحكومة قواتها من شبوة  أن تســحب 
وأبني إىل مأرب، حاولت استبدال حراس 

الرئاسة السابقني، بقوات من مأرب.
حكومة  بتعيني  الحكومــة  تقم  ومل 
جديدة بعد 30 يوًمــا، كان من املفرتض 
الجنوب،  أن تتكون من ٪50 منهــا من 
ا وقائًدا  وباملثــل، مل تعني حاكًا جديــدً
أمنًيا يف عدن، ومل يحّسن رئيس الوزراء 
للسكان  واالقتصادي  االجتاعي  الوضع 
ومل يؤّمــن رواتب النــاس، عىل النحو 
بداًل  الرياض.  اتفاق  يف  عليه  املنصوص 
ارتفعت  الفساد،  زيادة  ذلك، وبسبب  من 

الغذائية، وبقيت اإلدارة غري  أسعار املواد 
االجتاعية،  الخدمات  وتدهورت  فعالة، 
عالوة عــىل ذلك، مل تســحب الحكومة 
قواتها من شــبوة وأبني إىل مأرب، عىل 
النحو املنصوص عليه يف اتفاق الرياض.

 وبداًل من ذلك، حاولت استبدال حراس 
القرص  أّمنوا  الذين  الســابقني،  الرئاسة 
 ،2019 الرئايس يف عدن حتى أغسطس 
بقوات بقيادة ســعيد املعييل من مأرب، 
باإلضافة إىل ذلــك، مل يتم إطالق رساح 
أحــد املحتجزين من الجانــب الجنويب 
بعد، فضال عن إلقاء القبض عىل مدنيني 
وموظفني محليني يف املجلس االنتقايل 
أبني وحرضموت وشــبوة  الجنويب يف 
توقيع  منذ  الحكوميــة  القوات  قبل  من 

االتفاق.
القوات  كانــت   ،2020 ينايــر  ويف 
يف  لقموش  قبيلــة  تحارص  الحكومية 
املؤيد  موقفهــم  عىل  كعقوبة  شــبوة 
للمجلس االنتقايل الجنويب يف منتصف 

فرباير 2019م.
باإلضافــة إىل ذلك، رفضت الحكومة 
لجنة التنفيذ، التي تتألف من وفد مشرتك 
من الحكومة، وممثيل املجلس االنتقايل 
واملمثلني السعوديني، الوصول إىل شبوة 
للسيطرة عىل تحركات القوات والهجات 

ضد املدنيني.

عودة ظهور الجامعات املتطرفة

توقيع  منذ  األمني  الوضع  صوتدهور 
اتفــاق الريــاض. نظــًرا لتفكيك قوات 
اإلرهاب،  ملكافحــة  الشــبوانية  النخبة 
ويف أغسطس 2019، عادت القاعدة يف 
شــبه الجزيرة العربية إىل الظهور، بعد 
أن ُطردت إىل حد كبــري من املحافظات 
الجنوبيــة منذ عــام 2016، وتعمل يف 

مناطق معينة اآلن.
مقتل شــخصيات بــارزة يف قوات 
األمن الجنوبية وممثيل املجلس االنتقايل 

منها  أخرى  بحوادث  تســببت  الجنويب 
انعــدام الثقــة بني املجلــس االنتقايل 
والحكومــة. يف 8 فرباير 2020، حاولت 
السواحل عرب  لقوات  لواء  نقل  الحكومة 
عدن بقيادة زيك عيل حسني )أبو العبد(، 
أحد أتباع أســامة بن الدن الســابق يف 
أفغانســتان الذي تم اتهامه بالتورط يف 
تفجري املدمــرة األمريكية كول يف عام 
2000م، وكانــت خطوة أحادية الجانب، 
خارج نطاق املصفوفــة، وأوقفت قوات 
دخول  من  اللواء  الجنويب  األمني  الحزام 

عدن بسبب خلفية قائده اإلرهابية.

دور دويل أكرب
ومع انتهاء جميــع املواعيد النهائية 
التنفيذ  لجــان  أوقفت  الرياض،  التفاق 

عملها وأصبح التنفيذ معلق.
ويــرى املجلس االنتقــايل الجنويب، 
الذي يدعو إىل إدراجه يف عملية السالم 
التي تقودهــا األمم املتحــدة، أن اتفاق 
للحصول عىل مقعد  املفتاح  الرياض هو 
عىل طاولة املفاوضــات، وبالتايل، قدم 
تنازالت كبرية للوصــول إىل االتفاق يف 

نوفمرب.
يف الوقــت الذي تشــارك فيه قوات 
مأرب بشــكل كبــري يف شــبوة وأبني 
منذ أغســطس 2019، فقد فقدت )هذه 
القــوات( الخطــوط األماميــة املهمة 
اسرتاتيجيًا، مثل نهم، بالقرب من صنعاء 
والحدودية مع مأرب، أمام الحوثيني منذ 

يناير 2020.
وعدم  األرض  عــىل  للتصعيد  ونظًرا 
اســتعداد حكومة هــادي للحفاظ عىل 
الرياض، رمبا ميكن  نصيبها من صفقة 
أن يســاعد دور دويل أكــرب يف اتفاق 

الرياض عىل إنعاش العملية السياسية.

تقرير

»األمناء« قسم التقارير:

تواصل »األمنــاء« نرش رســالة فريق الخرباء 
املعني باليمن التي حصلت عليها، واملؤرخة يف 27 
كانون الثاين/ينايــر 2020م، واملوّجهة إىل رئيس 

مجلس األمن.
وبعــد أن تحدثــت الحلقة األوىل عن شــبكة 
حوثية تشارك يف قمع النساء املعارضات بصنعاء، 
باإلضافة إىل تلقي الحوثيني دعا عسكريا بأسلحة 
مصنوعــة يف إيران، والطريــق الرئييس لتهريب 
األســلحة للحويث، إىل جانب مارســات فاسدة 
املساعدات  لنهب  ملســؤولني بالرشعية وللحوثيني 
الخارجيــة، وكيــف يتالعب البنــك املركزي بعدن 

والحويث بأسعار الرصف األجنبي.
ويقول فريق الخرباء املعني باليمن يف رسالتهم: 
»هذا التقرير، املقدم إىل مجلس األمن عمال بالفقرة 
6 من قرار املجلــس 2456 )2019(، يغطي الفرتة 
املمتــدة من 1 كانون الثاين/ينايــر إىل 31 كانون 
األول/ديســمرب 2019، ويتضمــن آخــر النتائج 
املســتخلصة من التحقيقات املستمرة التي عرضت 
يف التقرير الــذي قدم فيه فريق الخــرباء املعني 
باليمن تحديث منتصف املدة يف 25 حزيران/يونيو 
إجراء تحقيقاته، وفقا  أثناء  الفريق،  2019. وعمل 
للفقرة 11 مــن القرار 2456 )2019(، مبا يتاىش 
التي أوىص بها  مع أفضل املارسات واألســاليب 
الفريــق العامل غري الرســمي التابع ملجلس األمن 

املعني باملسائل العامة املتعلقة بالجزاءات«.

وأضافــوا: »ووفقا للفقرة 7 مــن القرار 2456 
)2019(، أقــام الفريــق تعاونا مــع فريق الدعم 
التحليــيل ورصد الجــزاءات ومع فريــق الخرباء 
املعني بالصومال، وسافر أعضاء الفريق يف سياق 
تحقيقاتهم إىل األردن، وإرسائيل، واإلمارات العربية 
وجيبويت،  اإلســالمية،  إيران  وجمهورية  املتحدة، 
وعان، وفرنســا، وقطر، ولبنان، ومرص، واململكة 
لربيطانيا  املتحــدة  واململكة  الســعودية،  العربية 
العظمــى وإيرلندا الشــالية، والواليــات املتحدة 
األمريكية، واليمن، واليونان. وشــارك خبريان من 
الفريق يف زيارة رئاسة لجنة مجلس األمن املنشأة 
عمال بالقرار 2140 )2014( إىل األردن وجمهورية 
إيران اإلسالمية وعان واململكة العربية السعودية 
يف الفرتة املمتدة بني 30 آذار/مارس و5 نيســان/

أبريــل 2019م، ويف اليمن، قــام الفريق بزيارتني 
إىل عدن يف نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2019. 
وألغت األمم املتحدة ألســباب أمنية زيارات أخرى 
أيلول/ســبتمرب وترشين  اليمــن يف  إىل  للفريق 
الثاين/نوفمرب. وإضافة إىل ذلك، مل يتمكن عضوان 
من الفريق من زيارة عدن يف حزيران/يونيو 2019 
بســبب قيود داخلية يف اللوجســتيات والقدرات 
باألمم املتحدة. إذ مل تســمح دائــرة األمم املتحدة 
للفريق  اإلنسانية  للمساعدة  الجوي  النقل  لخدمات 
باستخدام طائرتها منذ حزيران/يونيو؛ وهو ما حد 

من قدرة الفريق عىل السفر إىل اليمن«.
وتابعوا: »ويف عــدن، عقد الفريق اجتاعات 
مع مســؤولني من حكومة اليمــن، وأعضاء يف 

الجنويب،  االنتقــايل  واملجلس  املــدين،  املجتمع 
ومجموعــات جنوبيــة أخــرى. ويف حزيران/

يونيو، زار اثنان مــن أعضاء الفريق الرتبة، حيث 
تــم االجتاع مع أفراد عســكريني وأفراد رشطة 
تعز،  من  محلية  وســلطات  استخبارات  وضباط 
ومل يتمكــن الفريق بعد من الســفر إىل مناطق 
اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيني عىل الرغم من 
الخارجية  توجيه رسالتني رســميتني إىل وزارة 
يف صنعاء. فالحوثيون مل يردوا عىل أي رســالة 
رسمية موجهة من الفريق خالل الفرتة املشمولة 
بالتقرير، وقام الفريق بســت زيارات إىل اململكة 
العربية السعودية وبزيارتني إىل اإلمارات العربية 
املتحدة من أجل عقــد اجتاعات وإجراء عمليات 
تفتيش عىل األسلحة. ومل تنفذ عمليات التفتيش 
يف عــدن يف حزيران/يونيو وأيلول/ســبتمرب 
2019. وملعالجة الشواغل املحتملة بشأن تسلسل 
العهدة، يحتاج الفريق إىل أن يفحص األســلحة 
املستوىل عليها يف ساحة القتال أو املحجوزة أثناء 
العبور يف أقرب وقت ممكن من لحظة االستيالء 
أو الحجز. ونظرا لالعتبارات األمنية لألمم املتحدة، 
أجري معظم عمليــات التفتيش يف مواقع خارج 
اليمن. ويالحظ الفريق أنه عىل الرغم من الطلبات 
الســعودية،  العربية  اململكة  إىل  املقدمة  العديدة 
مل يتمكن مــن إجراء عمليات تفتيش عىل أصناف 
معينة، مثل أجهزة تســجيل الرحــالت الجوية أو 
نظم التوجيه، التي تكتيس أهمية يف التحقيقات 
143 رســالة رسمية  الفريق  الجارية، وقد وجه 

 103 2019، منها  31 كانون األول/ديسمرب  حتى 
رســائل إىل 28 دولة عضوا و 40 رسالة إىل 28 
من الكيانات والــرشكات واألفراد وما زالت مل ترد 
ردوًدا عىل 57 رسالة حتى 27 كانون الثاين/يناير 

.»2020
وقالوا، تحــت فقرة )التحديات أمام الســالم 
النزاعات  اليمن.. شبكة  واألمن واالســتقرار يف 
يف اليمن(: »إن املشــاكل التــي تواجهها اليمن 
ليســت مبعزولة؛ فنزاعات البلد الكثرية مرتابطة 
وال ميكن الفصل بينها بتقســيم واضح مييز بني 
الجهات الفاعلة الخارجيــة والداخلية واألحداث. 
وإن األثر الرتاكمي لهذه النزاعات يف اليمن خالل 
عام 2019 سيؤدي إىل تقليص شديد يف مستوى 
السيطرة الضعيف أصال الذي ميارسه الرئيس عبد 
ربه منصــور هادي. وعىل النقيض من حالة عدم 
االســتقرار يف الجنوب، واصل الحوثيون توطيد 
سيطرتهم والحفاظ عىل اقتصادهم وإظهار قوة 

عسكرية موحدة«.
الجاعات  مــن  العديد  »ويحــاول  وأضافوا: 
املســلحة بلوغ هدفني رئيســيني: احتكار العنف 
الواقعة تحت سيطرتها،  األرايض  داخل  املســلح 
والســيطرة عىل تدفقــات اإليــرادات. ويف هذا 
السياق، يكافح الشعب اليمني من أجل البقاء يف 

ظل اقتصاد جد متدهور«.
وتسد »األمناء« يف الحلقة القادمة مجموعة 
التحديات السياســية والعســكرية التي تعرتض 
السالم واألمن واالستقرار يف اليمن بشكل مفصل.

ما الذي ُنفذ ومل ُينفذ من االتفاق؟

احلوثيون مل يردوا على اأي ر�شالة ر�شمية موجهة خالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير

تقرير أمريكي يتهم حكومة هادي بعرقلة اتفاق الرياض

»األمناء« تنشر نص رسالة فريق اخلبراء املعني باليمن املوجهة لرئيس مجلس األمن.. )احللقة الثانية(:

دور دولي أكبر يف اتفاق الرياض سينعش العملية السياسية


