
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 بناء السالم في اليمن
 شـروط  –مؤثرات   –تجارب 

 

 

 إعداد
 ه عــادل دشيل د. 
 علــي الذهـب د. 
 أحمـد األحصب أ. 

 

 
 تقديم 

 عادل الشجاع د. 
 

 

 2021 -الطبعة األولى 
  جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز المخا للدراسات 



 

3 
 

  



 

4 
 

 مقدمة 
جاع بقلم/ د. عادل   الشُّ

ة  اريخي  وبحكم الخبرة الت  تي تعصف به منذ عقود طويلة،  ن وطأة الحروب ال  اليمن م    يئن  
رغم مرور   أفق نهايتها لم تظهر بعد    لن تكون األخيرة، رغم أن  ا  تي تجري حالي  الحرب ال    فإن  

ات  ا في اآللي  كثير    فكيرة تقتضي الت  الكارثي    الحروبهذه    .على بدايتهان سبع سنوات  أكثر م  
تأخذ بعين االعتبار   ،الم فيهة متكاملة لبناء الس  ستراتيجي  إن خالل  تي تعيد االستقرار للبلد م  ال  

ة، االقتصادي  و  ة، الجغرافي   ن ناحية، أو ة م  ة أو الخارجي  اخلي  ائر سواء الد  راع الد  أبعاد الص    كل  
 ن ناحية أخرى.ة م  يني  ة، والد   قافي  والث  ة، ة، واالجتماعي  ياسي  والس   

البعديأث    القوى    بشكلالخارجي    ر  فإن   نفسه،  الوقت  وفي  اليمني،  اخل  الد  على  كبير 
ا للد ور الخارجي، ألن  القوى الخارجي ة م ن خالل وجودها تفرض سياق ا  اخلي ة تشك  ل سند  الد 
اخلي ألي   بلد  ال يمكن للمجتمع اليمني إصالحه؛ فالت دخ ل الخارجي دائم ا يربك المشهد الد 

ناته، م ن البلدان، والي  ياسي اليمني بكل   مكو   من ليست بمنأى عن ذلك، فقد أ ربك الوضع الس  
ائرة منذ سقوط العاصمة صنعاء في   م؛ حيث انفرط  2014سبتمبر    21بسبب الحرب الد 

القوى   تفاصيل  يمكن فصل  وال  اليمني ة؛  ياسي ة  الس   القوى  بين  الوحدة  دون   عقد  اخلي ة  الد 
 الت طر ق لتفاصيل وجود القوى الخارجي ة. 

رق بالغرب، عبر مضيق باب المندب، وال ذي  وإذ يتمي ز اليمن بموقع إستراتيجي يربط الش 
ولي ة البحري ة، بات محط  أطماع وتدخ الت  يعد  الممر  األهم  عالمي   ا لخطوط الت  جارة والط اقة الد 

يطرة عليه لتأمين وحماية  ولي ة واالستعماري ة، بهدف الس  دول الجوار واإلقليم، وصراع القوى الد 
م عملي ا بخطوط ال مالحة مصالحها الحيوي ة واإلستراتيجي ة. فال ذي يسيطر على اليمن يتحك 

البحري ة للت  جارة العالمي ة؛ وهذا العامل يدفع الد ول الكبرى إلى الت دخ ل تحت ضغط وتأثير 
راعات اليمني ة. ويمكن القول: إن  اليمن باتت تعاني م ن لعنة الجغرافيا،  مصالحها في الص  

ائرة   ي ما في إطار المتغي  رات  البحث  عن نفوذ في اليمن، ال س سببه  فجزء م ن تغي رات الحرب الد 
رق األوسط.  راعات ال تي يشهدها الش   والص  

حركات وأحزاب شمولي ة؛ وحركات م ن    -في جوهرها-وأطراف الحرب الر ئيسة في اليمن  
يقبل   ال  عادة،  صفري  البعض  لبعضها  فعداؤها  الغالب،  في  صفري ة  خياراتها  الن وع  هذا 
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لول الوسط، وتنعدم الث  قة فيما بينها، ويصعب وضعها ضمن الت سويات ال تي تقوم على الح
ة سياسي ة مستقر ة.   نظام تعد دي أو محاص 

العربي"   بيع  بـ"الر  ع ر ف  ما  انتفاضة  إلى  اليمن  في  راع  الص   جذور  ع   ي رج  َمن  هناك 
ع ه إلى فترة بعيدة م ن حكم األئم ة في اليمن،  2011) وم نهم  م(، بينما البعض اآلخر ي رج 

ل له م ن حرب صيف   م، حينما حاول "الحزب االشتراكي اليمني" العودة  1994م ن يؤص  
الوحدة وإعالن االنفصال.   م ن أن  حرب صيف  و بالبالد عن  الر غم  كانت  1994على  م 

قصيرة إال  أن ها كانت دموي ة، وكادت تقضي على أي   ذر ة أمل في الوحدة. وقد استغل ت  
عودي   ا على موقف اليمن  الس  ة وبعض دول الخليج هذه الحرب، وحاولت دعم االنفصال، رد 

م ن "حرب الخليج الث انية"؛ حينما رفضت الت صويت في األمم المت حدة على قرار الت دخ ل 
األجنبي في المنطقة، وخوض حرب ضد  دولة العراق. ولم تكن الواليات المت حدة األمريكي ة 

 11لك، فقد حاولت الت رب ص باليمن بسبب هذا الر فض؛ واستغل ت "هجمات  بعيدة عن ذ
 في خطوط المواجهة في الحرب الجديدة على "اإلرهاب".  هسبتمبر" لتجعل

ابق، علي عبد2011في عام   هللا صالح؛   م، اندلعت مظاهرات أطاحت بالر ئيس الس 
امل" ال ذي  وَخَلَفه نائبه، عبدرب  ه منصور هادي؛ ومه دت الط   ريق لـ"مؤتمر الحوار الوطني الش 

ة، كان م ن أبرزها مقترح خارطة سياسي ة ات  حادي ة جديدة لليمن، تطرح   انتهى بمخرجات عد 
)صنعاء(،   العاصمة  بات  جاه  الحوثي ون  م  تقد  ثم   أقاليم.  ست ة  إلى  إداري ا  اليمن  تقسيم  فكرة 

رعي ة، واقتحموها، وحاصروا منزل الر ئ يس عبدرب  ه منصور هادي، ورئيس وزراء الحكومة الش 
سات الحكومي ة، العسكري ة والمدني ة، وعملوا على  وعط لوا مجلس الن و اب، واستولوا على المؤس 
عودي ة، للت دخ ل في اليمن،  تهديد دول الجوار، فتشك ل تحالف عربيٌّ بقيادة المملكة العربي ة الس 

راع، وصار م ن بينها  وتوس   راع لتشمل البالد بأسرها، وتكاثرت أطراف الص   عت رقعة الص  
عدد م ن الجماعات المسل حة المدعومة م ن "الت حالف العربي". فبين دخول الحوثي  ين إلى 

عودي م ن واشنطن بدء الحرب ضد هم  2014سبتمبر    21صنعاء ) فير الس  م( وإعالن الس 
( اليمن  اخلي ة  2015ارس  م  26في  الد  وأطرافه  اليمن،  في  راع  الص   مالمح  تحد دت  م(، 

الم.  مة ألجل الس   والخارجي ة، وسياقات االت  فاقي ات والمشاورات والمبادرات المقد 
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بإنشاء وتدريب وتمويل وتسليح مليشيات مختلفة، م ن قبيل "الحزام  اإلمارات حينها  قامت  
و"قو ات عودي ة    األمني"  الس  دعمت  بينما  الجمهوري ة"،  و"حر اس  الن خبة"  و"قو ات  العمالقة" 

رعي ة"، باإلضافة إلى دعمها لشيوخ قبلي  ين وتجم عات دعوي ة إلنشاء معسكرات خارج   "الش 
إطار الجيش الوطني. هذه المليشيات جميع ا باإلضافة إلى مليشيا جماعة الحوثي المدعومة  

ي ات تبدو أكبر م ن الجميع. والمسنودة   إيراني ا جعلت الت حد  
اخلي ة  شك لت   الم؛  عبئ ا إضافي ا ألي جهود يمك هذه الفواعل الد  ن أن تجري لتحقيق الس 

الكيانات المليشاوي ة المحل  ي ة تمتلك نفوذ ا سياسي ا وعسكري ا، وبعضها يمتلك أذرعا استثماري ة ف
جعل م ن استمرار الحرب مصدر ا مهم ا لتدف ق األموال إليها. فجماعة ومصالح اقتصادي ة ت

لطة في   م، بإمكانات اقتصادي ة محدودة، باتت تدير 2014الحوثي، ال تي استولت على الس 
مليار دوالر سنوي ا، أي ما يقترب م ن ثلثي الن شاط االقتصادي في   2اقتصاد دولة يتجاوز  

ن أي   تبعات تجاه الخدمات األساسي ة للمواطنين، وأي   التزامات في البالد. وهي متخف  فة م  
حق   المرت بات واألجور للعاملين في القطاعين الحكومي والعام. ويسيطر "المجلس االنتقالي" 
مطلب   رافع ا  )عدن(،  المؤق تة  العاصمة  على  فعلي ة  بصورة  إماراتي ا  المدعوم  الجنوبي 

م له، وللقو ات الت ابعة له، خارج إطار "االنفصال"، ومستفيد   ا م ن االمتيازات المالي ة ال تي ت قد 
والمدن  المحلي ة في عدن  الموارد  يده على  يضع  أن ه  كما  دولي ا؛  بها  المعترف  رعي ة"  "الش 
سات   يطرة على المؤس  المجاورة لها، ناهيك عن خطواته المستمر ة في تمكين كوادره م ن الس 

 لحكومي ة في عدن. ا
تعد  هذه الت شكيلة م ن القوى واألطراف المحل  ي ة المتصارعة عامال  مهم ا في الت أثير على 

في -أي   مشاورات سالم يمكن أن تتم  خالل المرحلة الر اهنة، رغم أن  العامل األكثر أهمي ة  
ؤك د أن  معظم هذه القوى المحل  ي ة يتمحور حول الت أثير الخارجي، إذ أن  الم  -هذه المرحلة

ولي. ففي حين تعد  جماعة الحوثي أداة إيراني ة لتهديد   راع اإلقليمي والد  ا للص   تمث  ل انعكاس 
عودي ة، وتخوض حرب ا يمني ة بالوكالة عنها، إضافة إلى كونها تؤمن بأن  لديها حق ا إلهي ا   الس 

صلى هللا عليه وسلم، فإن  الكيانات األخرى - لن بي محمد  في الحكم، بوصفها م ن ساللة ا
عودي ة صاحبة الن فوذ والمتحك  م في كاف ة  تمث  ل أداة سعودي ة وإماراتي ة، في المقابل. وتعد  الس 

رة، بما في ذلك تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.  ئون المحلي ة في المناطق المحر   الش 
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ال ذي   الوقت  بين  وفي  لطة  والس  الن فوذ  وتقاسم  الت فك ك  م ن  رعي ة"  "الش  سات  مؤس  تعاني 
دة، وبأجندات متباينة تباين   أطراف داخلي ة، يشهد الوضع تدخ ال  خارجي ا كثيف ا بصور متعد  
عودي ة واإلمارات م ن جانب، وإيران م ن جانب آخر،  أن اليمني، كالس  لة في الش   الد ول المتدخ  

 وغيرها م ن الد ول ال تي تقف ضد  أي   تسوية تعتقد أن ها ال تحق  ق مصالحها وأهدافها. 
رات حقيقي ة على  راع في اليمن أي  مؤش   مع قرب دخوله عامه الث امن، ال ي ظهر الص  

مت  االنحسار؛ بالر غم أن ه جرت الكثير م ن المفاوضات، ووق  عت العديد م ن االت  فاقي ات،  وقد  
ال ذي   راكة"  والش  لم  الس   "ات  فاق  م ن  وابتداء   ة.  عد  دولي ة  قرارات  وصدرت  مختلفة،  مبادرات 

ويد ال تي رعتها في الس   المت حدة، والمحادثات  طت فيه األمم  وسويسرا، والكويت، ثم    ،توس 
ابق، "جون كيري"، والمبادرة عودي ة   مبادرة وزير الخارجي ة األمريكي ة الس  ال تي تقد مت بها الس 

عودي ة والحوثي  ين،   الجنوب   لتسوية األزمة في اليمن، والل  قاءات ال تي عقدت في ظهران بين الس 
الحوثي  ين  م ن  ا  واضح  ال   وتنص  ب ا  تهر  تالقي  كانت  المساعي  تلك  كل   الع ماني ة،  والوساطة 

 وبدعم م ن إيران.
م   المدني ون  يزال  القتالي ة ال  األعمال  وطأة  يتحم لون  واألجيال  البالد  أنحاء  جميع  ن 

العسكري ة، والممارسات غير القانوني ة للجماعات والمليشي ات المسل حة. وهناك انسداد واضح 
ا مستمر ا، بالر غم م ن جهود  راع يشهد تصاعد  ل لتفاهمات سياسي ة باليمن؛ فالص   بشأن الت وص 

ال المجهول، المجتمع  على  ا  مفتوح  زال  ما  األزمة  مستقبل  أن   إال   الم،  الس  إلحالل  د ولي 
إلى  الن ظر  يمكن  وال  بينها.  فيما  تتشابك  والخارجي ة  اخلي ة  الد  راع  الص   وأن  عوامل  ة  خاص 

راعات والت ناقضات العميقة بين مكوناته االجتماعي ة وال اخلي بمعزل عن الص   يني ة  المشهد الد  د  
ياسي ة.   والس  

عودي اإليراني في اليمن منعطف ا خطير ا، حيث ات خذ طابع ا عسكري ا.   راع الس  لقد دخل الص  
ياسي في اليمن. ومعطيات اليمن   راع أحد أهم األسباب في عدم االستقرار الس   ويعد  هذا الص  

ياسي، جعل   ة عدم استقراره وتفك  كه الس   م نه دولة مغرية للت دخ ل في شئونه  الحالي ة، خاص 
ولي ة. فعدم استقرار اليمن سياسي ا شك ل في  وممارسة الن فوذ عليه م ن قبل الد ول اإلقليمي ة والد 

 حد   ذاته هذه الث نائي ة القائمة على ارتباطات القوى المحلي ة بالخارج. 
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ة لوقف الحرب، ولجه اليوم بحاجة ماس  اليمن  ال ذي يفضي إلى تشكيل إن   الم  ود الس 
الجميع تمث  ل  قوي ٍة  وطني ٍة  الحرب    ،سلطٍة  مخل فات  لمعالجة  واضحٍة  ورؤيٍة  ٍد  موح  وجيٍش 

الم يعد  مطلب ا لكل   اليمني  ين الر اغبين  وتداعياتها، وفق ا لمبادئ الهوي ة الوطني ة. ورغم أن  الس 
ي ات تبدو أكبر م ن الجميع؛ لهذا تبقى عملي ة  بعودة االستقرار والحياة الط   بيعي ة إال  أن  الت حد  

الم مرتبطة بثالثة سيناريوهات على الن حو الت الي:   الس 
ل:   يناريو األو  اخلي ة والخارجي ة على تشكيل حكومة وحدة    فاقات   الس   جميع األطراف الد 

والر  ئاسي ة، وإعادة اإلعمار،  الن  يابي ة  يتم  خاللها اإلعداد لالنتخابات  انتقالي ة  وطنية، وفترة 
المنافذ  جميع  على  يادة  الس   واستعادة  اليمني ة،  األرض  على  يطرة  بالس  للحكومة  ماح  والس 

 والجوي ة والبر  ي ة. البحري ة 
ة في ظل   ربط   الحرب. وهذا هو األرجح، خاص  الفوضى واستمرار  الث اني:  يناريو  الس  
اروخي ة بالملف   اليمني، وتشجيع اإلمارات للمليشيات   إيران مشروعها الن ووي وبرامجها الص 

فع بالمؤتمري   لفي  ين  ، يناالنفصالي ة لتحقيق مزيد م ن الفوضى، ومحاولتها الد  والن اصري  ين   ، والس 
في تعز لمواجهة حزب "اإلصالح"، وهذا الت وج ه سيجعل تعز والمحافظات الجنوبي ة تشهد  
أكثر  يناريو  الس   هذا  وفق  الحرب  وستكون  وحزبي ة،  مناطقي ة  بخلفي ات  عنيف ا،  دموي ا  نزاع ا 

 دموي ة. 
ولة الد  الث الث: سيناريو  يناريو  يعتمد على توافق األطراف المحلي ة    وهو  االت  حادي ة،  الس  

بات  جاه تشكيل  فع  للد  المت حدة،  عودي ة واإلمارات، وبدعم م ن األمم  رعي ة مع الس  الت ابعة للش 
يناريو يصطدم بأجندات "المجلس االنتقالي" ألن ه يعتبر  األقاليم، ولو بشكل جزئي. وهذا الس  

أش  م ن  شكل  تقرير أي   في  حق  هم  م ن  الجنوبي  ين  حرمان  إلى  تهدف  مؤامرة  الوحدة  كال 
مصيرهم؛ كما يصطدم بأجندات "أنصار هللا" الحوثي  ين، ألن  مشروع األقاليم يفقدهم اإلمساك  

 بالمكاسب ال تي تحق قت لهم بعد اقتحام صنعاء. 
الم في ال  يمكنسبق  ا على ماتأسيس   يمن ما زالت بعيدة، وأن  أفق  القول بأن  عملي ة الس 

ة في ظل   بروز  ا، وهناك استعصاء أمام أي   تسوية سياسي ة؛ خاص  راع ال يزال مفتوح  الص  
الهوي ات المناطقي ة والط ائفي ة على حساب الهوي ة الوطني ة، وال تي تجد دعم ا إقليمي ا ودولي ا. 

الم في اليمن  فعملي ة أساسي ة إلى توافق داخلي وخارجي، وهذا شرط منعدم   تحتاج بدرجة  الس 
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في الوقت الر اهن، فقد أضحت اليمن بمثابة ساحة جيوسياسية لتغيير موازين القوى اإلقليمي ة 
ولي ة. ويمكن للر اصد والمتابع لحجم االت  فاقي ات والمبادرات أن يكتشف أن ه كل ما اقترب   والد 

المفسدون هذه االت  فاقي ات، سواء أكانوا في المتصارعون خطوات نحو ا الم كل ما أفسد  لس 
اخل أم في الخارج، بهدف إطالة أمد الحرب.   الد 

تسوية سلمي ة مستقر ة ودائمة،   القائم معضالت رئيسة تمنع صياغة  راع  الص   أنتج  وقد 
ساتها، وضعف وهشاشة المجتمع؛ ما ي ولة ومؤس  ة في ظل   غياب الد  جعل مسو  غات  خاص 

الم   راع وحواضنه المجتمعي ة قائمة. وال يتحق ق الس  إال  في   -في أي   مكان في العالم-الص  
ما   وهذا  قو ة.  مصدر  إلى  وتحيلها  المجتمعي ة،  الت نو عات  تستوعب  دولة  وجود    يدفع ظل   

راع  لل الص   وأن   بعيدة،  أسبابه  ما زالت  اليمن  في  الم  الس  إن   يناريو  قول:  الس   هو  الحاضر 
 المترجح في الوقت الر اهن. 

ة   ربطه بعملي  محاوال    ،ا للواقعم توصيف  ن هذا الوضع المأساوي يأتي الكتاب ليقد   ا م  انطالق  
ة. وذلك  ي  لالعمهذه  م سيناريوهات تستشرف مستقبل  ويقد   ن شروط،  وما تستوجبه م    ،المالس  

 :بحثي ة تتناول ما يلي ثالثة أوراق  ن خالل م  
الم - راع في اليمن، وتداعياتها على صنع الس   . االرتباطات الخارجي ة لقوى الص  
الم ومآالتها -  . سياقات ات  فاقي ات ومشاورات ومبادرات بناء الس 
الم في اليمن.  -  مستقبل الس 
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الم في اليمن: الس ِّ   ياق والمآالت مبادرات وات ِّفاقيَّات بناء السَّ
 

 ه عادل دشيل. د
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 :تمهيد
متنوع ، اجتماعي ا  بلد  بكونه  اليمن    زيتمي   هذا الت نو ع  وقد أد ى  وسياسي ا،    ،ومذهبي ا   ،تقليدي   

ولة -مر  اليمن  . وكيف يديرها ،ومن يديرها ،إلى إنتاج أفكار ورؤى مختلفة حول شكل الد 
راعات    ،في تاريخه المعاصر بمراحل صعبة ومعق دة -نتيجة الخالف حول ذلك مليئة بالص  

ات  فاق  .والحروب األهلي ة نهاية المطاف إلى  ل في  ات  ي  وكانت األطراف المتصارعة تتوص 
م حلوال  جذري ة للمشاكل  ، اتي  فاق سياسي ة؛ لكن  تلك االت    س لسالم دائم    ،وبدال  م ن أن تقد   وتؤس  

مة لدورة جديدة م    ،ومستدام  كثر دموي ة. األ راعات ن الص   كانت عبارة عن مقد  
ابقة ومآالتها   الم الس  ولهذا، تعد  دراسة سياقات ات  فاقي ات ومشاورات ومبادرات بناء الس 

نها، وم ن ثم  عدم تكرار أخطاء الماضي   ، ةن األهمي  على درجة كبيرة م    بغرض االستفادة م 
 . في تسوية الحرب الحالية أو أي حروب أخرى مستقبال  

الم ومآالتها    تتناول هذه الورقة بالت حليل سياقات ات  فاقي ات ومشاورات ومبادرات بناء الس 
تي أد ت إلى عدم نجاح محاوالت  األسباب ال   :ل في دة تتمث  ويناقش إشكالي ة محد   ،في اليمن

ابقة، وتعث ر االت  فاق  الم الس  ياسي ة بين عامي )ي  بناء الس  م(، باإلضافة 2011-م1962ات الس  
ياسي ة بين عامي )ي  إلى االت  فاق م(، والعقبات  2020-م2014ات والمبادرات والمشاورات الس  

 ال تي تواجه أي  عملي ة سالم مستقبلي ة. 
عملي   لبناء  ابقة  الس  المحاوالت  نجاح  عدم  شرح  إلى  رئيس  بشكل  يهدف  سالم  وهو  ة 

وكشف العوامل ال تي أد ت إلى   ،م2011  منذ عام  وأسباب فشل المرحلة االنتقالي ة  ،حقيقي ة
ابقةي  عدم تطبيق االت  فاق  ياسي ة الس  وء بطريقة مختصرة على هذيسل   كما أن ه    .ات الس   ه  ط الض 

ائر   راع الد  االت  فاقات وبنودها، والت ركيز على المبادرات اإلقليمي ة والد ولي ة الحالي ة لحل   الص  
قات   ياسي ة؛ وكذلك المعو   في اليمن، والت طر ق لرؤية الحكومة والجماعات المسل حة للت سوية الس  

الم في المستقبل.   ال تي تواجه عملي ة الس 
ة مباحث: م هذا الفصل إلى ه قس   وبناء علي  عد 

ل سرد مختصر ألهم   االت  فاق  بحثالم ياسي ة اليمني ةي  األو  راع بين    ، ات الس   منذ بداية الص  
  م(، واألسباب ال تي أد ت إلى عدم تطبيق بعضها. 2011-م1962الملكي  ين والجمهوري  ين )
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الم في اليمن ات  ي  م ن خالل االت  فاق ،أم ا المبحث الث اني فيناقش سياقات ومحاوالت بناء الس 
ياسي ة بين عامي ) الث المبادرات والمشاورات  ويتناول المبحث الث    .م(2019-م2014الس  

نها:    جماعةال تي تم ت بين   الحوثي وبين الحكومة اليمني ة، وفشلت قبل الت وقيع عليها، وم 
ات ظهران ي  م(، ات  فاق2018  -م2015م(، مفاوضات جنيف )2015مبادئ مسقط )أبريل  

الخارجي ة وزير    "، جون كيري "م(، مبادرة  2016م(، حوار الكويت )2016الجنوب )أبريل  
 ،م(2020م(، وكذلك اإلعالن المشترك لوقف إطالق الن ار )2017)  ،األمريكي األسبق

( اليمن  في  الحرب  لوقف  عودي ة  الس  والمبادرة  المت حدة،  األمم  تبن ته  وأم ا    م(.2021وال ذي 
ياس وء على رؤية األطراف اليمني ة للت سوية الس   الم المبحث الر ابع فيسل ط الض  ي ة ولعملي ة الس 

الم. قات ال تي تواجه الس   والمعو  
 

  



 

13 
 

ياسيَّة )يَّ أهمُّ االت ِّفاق  : م(2011 -م1962ات الس ِّ
مالي ة من اليمن غداة    المملكة المتوكلي ة  طتسق  أ   م؛  1962سبتمبر    26في المناطق الش 

البريطاني 1963وفي عام   الجنوبي ة ضد  االحتالل  المناطق  الث ورة في  انطلقت شرارة   ،م 
بريطاني   خروج  كانو  جندي  ة  1967عام    محتل  آخر  تفج رت عد  الث ورتين  تلك  وبعد  م. 

مال اليمن وجنوبه ،صراعات داخلي ة اندلعت الحرب األهلي ة في  فقد . على حدٍ  سواء ،في ش 
مالي ة بين الت ي ار الملكي والت ي ار الجمهوري، وانتهت بات  فاقي ة سياسي ة بين الن  ظام  المناطق الش 

 برعاية سعودي ة.  ،بين ما تبق ى م ن الموالين للن  ظام الملكي الجمهوري الجديد و 
ياسي ة ال تي تم ت بين القوى السياسية اليمني ة منذ   هذا المبحث يتناول أهم  االت  فاقات الس  
الحوار  )مؤتمر  انتهاء  حت ى  الماضي،  القرن  سبعيني ات  مطلع  األهلي ة،  الحرب  انتهاء 

م، في صنعاء، بين القوى اليمني ة المختلفة، 2014-م2013د بين عامي  الوطني(، ال ذي ع ق  
 برعاية إقليمي ة ودولي ة. 

 
رف : الً أوَّ   م 1970مبادرة الشَّ

وهي المبادرة    ر.سبتمب  26وثورة    ،ل مبادرة صيغت بعد قيام الن  ظام الجمهوري ت عد هذه أو  
عودي ة إلنهاء الحرب بين الط   ا رعين آنذاكال تي تبن تها الس  على   االت  فاقي ة  زت ورك    .رفين المتص 

ة، عودي  ن الس  والملكي المدعوم م    ،ن مصرالجمهوري المدعوم م    :إنهاء الخالفات بين الت ي ارين
 بمبادرة جنتلمان "شرف".  تلك المبادرة   وع رفت .ة بهدف تحقيق مصالحة وطني  

والقبائل    المبادرة  نتتضم   للملكي  ين  مة  المقد  المساعدات  ووقف  الن ار،  إطالق  "وقف 
خصي ات الملكي ة البارزة إلى اليمن  ، الموالية لهم عودي ة، وعودة بعض الش   ،م ن قبل العربي ة الس 

ولة، بما في ذلك مقع   ا د في المجلس الجمهوري، واثن وَمنحها مقاعد في أجهزة سلطات الد 
ا  عشر في المجلس الوطني )بما في ذلك منصب نائب رئيس المجلس(، وأربعة مقاعد   مقعد 

بلوماسي  لك الد   ، في الحكومة )بما في ذلك منصب وزير دولة(، وكذلك المشاركة في الس  
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ل إلى ات  فاق يقضي بعدم عودة أفراد   ؛ وقنصلي ات الجمهوري ة العربي ة اليمني ة كما تم  الت وص 
ين إلى اليمن" أسرة حميد ال  .1د  

عودي ة إلى اليمن، وما تبق ى  عادت   بموجب هذه االت  فاقي ة بعض القيادات الملكي ة م ن الس 
نها   عودي ة، حيث ق د  مت لهم الت سهيالت المادي ة، وبعضهم حصل على   ظل  م  في رعاية الس 

عودي ة الس  وفي   ؛الجنسي ة  األمريكي ة.  المت حدة  والواليات  أورب ا  إلى  هاجر  اآلخر  والبعض 
مال اليمن. المقابل م   عودي ة بالن  ظام الجمهوري الجديد في ش   ن ذلك اعترفت الس 

ركاء الجدد،  ونظر ا ل ياسي ة للش  عدم إدراك القيادات الجمهوري ة الجديدة للخلفي ة الفكري ة والس  
تلك القيادات تهيئة البيئة المالئمة لتطبيق مبادئ وأهداف ثورة   وعوامل أخرى، لم تستطع 

رر، ما  الي لم يتم جبر الض  وبالت   ة،ة لمبادئ العدالة االنتقالي  ولم تعط أولوي    ، سبتمبر  26
يمقراطي ة الحديثة.  هاية إلى إعاقةى في الن   أد   ولة الد   جرى   ، وعلى العكس م ن ذلك  بناء الد 

ولة الوطني ة الجديدة بموجب تلك االت  فاقي ة ال   تشكيل تي نشأت على أساس المحاصصة الد 
)اإلمامي( وبين   الملكي  الت ي ار  تبق ى م ن  الجديد. وهو ما ظهر  بين ما  الجمهوري  الت ي ار 

ا  انعكس سلب  و ة،  ة اليمني  ة العربي  في بنية نظام الجمهوري    حصلتتي نات ال  يعي   ا في الت  واضح  
لطة نتيجة بقاء فكرة اإلمامة متجذ     وذلك  شأة،ة حديثة الن  على فكرة الجمهوري   رة داخل الس 

عقب فشله ة،  ياسي  ار الملكي في المناصب الس   ي  ركة الت  ن خالل مشا، م  2الجمهورية الجديدة 
 . مواجهة الت ي ار الجمهوري عسكري ا في 

عة بين شطري اليمن  ، ات القرن الماضي وفي سبعيني   ة مواجهات متقط   مالي    اندلعت عد  الش 
ة بهدف  ياسي  ات الس   ي  م، كان يتخل لها بعض االت  فاق 1979-م1972، خالل عامي  والجنوبي 

 رفين، لكن ها لم تصمد. ة بين الط  رات العسكري  وت  ة الت  تخفيف حد  
 
 

 
التَّطوُّر     1 ياسي للجمهوريَّة العربيَّة اليمنيَّة )جولوفكااي. أيلينا. ك.،  م(، ترمجة حممد علي البحر، مركز الد ِّراسات والبحوث 1985-م1962الس ِّ

 .143-142م: ص1/1994اليمين، صنعاء، ط
ياسيَّة للت َّيَّار امللكي منذ تلك الفرتة إىل عودة فكرة "اإلمامة" يف شكل حركة إحيائيَّة زيديَّة،   2 بدأت ثقافيَّة يف حمافظة صعدة،   أفسحت املشاركة الس ِّ

 مثَّ صارت حركة مسلَّحة، وانتهت ابلسَّيطرة على املناطق الشَّماليَّة ذات الكثافة السُّكانيَّة! 
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 م(1994م/ 1990ات ِّفاقيَّتا الوحدة والعهد واالت ِّفاق )ا: ثانيً 
هاتهم ومشاربهم ناضل الجميع م ن أجل    ، فقدكانت الوحدة حلم اليمني  ين بمختلف توج 

استمر ت    ،لتها محادثات شاق ة وطويلةتخل    ،بمراحل صعبةتحقيق الوحدة    ومر    .إعادة تحقيقها
ع  18حوالي   خاللهاعام ا،  عةي  ات  فاق  قدت  متقط   ولقاءات  يمني ة    ،ات  مدينة  م ن  أكثر  في 

، حت ى اإلعالن عن قيام الجمهوري ة 3م1972كانت البداية م ن القاهرة عام    . وعاصمة عربي ة
 .4م1990مايو  22م المرحلة االنتقالي ة في اليمني ة وتنظي

اليمني ة ولي ة في تحقيق الوحدة  الد  بني ة    ، ساعدت الظ روف  الت غيير في  "إذ كان لبعدي 
وفياتي، وهيمنة الواليات المت حدة، الد ور  ولي المتمث  ل بانهيار وتفك ك االت  حاد الس  الن ظام الد 

فع بات     .5جاه تحقيقها" المساعد في الد 
ة أد  وسرعان ما تشك   ت إلى تعميق الخالفات بين شريكي الوحدة، الل ذين  لت عوامل عد 

ت  وأد    .ةة اليمني  سي لنظام الجمهوري  ظام المؤس  وهو ما أعاق بناء الن     ؛قادا العملي ة االنتقالي ة
راع األيديولوجي بين الت ي ار اليساري  ة،  ياسي  هات الس   وج  ؤى والت  باين في الر  الت    عوامل: والص  

يدي ة الهاشمي ة والقبيلة في   ،ال ذي كان يحكم الجنوب  والت ي ار الت قليدي ال ذي كان خليط ا م ن الز 
ياسي ة خالل المرحلة االنتقالي ة، وعدم دمج القو ات   مال، وانتشار ظاهرة الت صفيات الس   الش 

 . إلى تصاعد األزمةجميعها، ة واألمني ة، العسكري  
على    ،(عم ان)  العاصمة األردني ة  في   ،لتوقي  عا  جرى   ل بعض األطراف العربي ةتدخ    عقب

ياسي ة 1994يناير    18في  "وثيقة العهد واالت  فاق"،   الحسين   برعاية  ،6م، بين أطراف القوى الس  
 . في حينه-ملك األردن   ،بن طالل

 
 ملحق ات ِّفاق القاهرة حول توحيد شطري البلدين )النَّص احلريف(، موسوعة املقاتل، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل:   3

https://cutt.ly/mgForuK 
 م. 22/6/2021اتريخ االطالع: 

رسالن، دمشق، عبدالوهاب العقاب، الوحدة اليمنيَّة: دراسة واثئقيَّة يف اتريخ اليمن املعاصر مِّن مرحلة اإلمام علي إىل اتريخ اليمن املعاصر، دار   4
 .282م: ص1/2009ط
ياسيَّة اليمنيَّة،علي الع   5  . 146(، بدون اتريخ: ص49جملة دراسات دولية، املركز الدُّويل للد ِّراسات، العدد )  امري، أثر العوامل اخلارجيَّة يف احلياة الس ِّ
ياسيَّة لبناء الدَّولة اليمنيَّة   6  احلديثة، يرجى الرُّجوع هلذا الرَّابط: لالط ِّالع على نص ِّ وثيقة العهد واالت ِّفاق بني أطراف حوار القوى الس ِّ

https://cutt.ly/Cn997Cf 

https://cutt.ly/mgForuK
https://cutt.ly/Cn997Cf
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ا للفساد واإلفساد... ووضع أسس ثابتة لمرحلة جديدةوأتت   د   الوثيقة "لتضع حد   : ت حد  
يمقراطي، وبناء دولة القانون" ياسي، االجتماعي، الد   غير أن ه لم يجر تطبيقها، .  7الن  ظام الس 

مة لتفجير الوضع عسكري ا في صيف عام   ر علي سالم البيض  م. فقد قر  1994بل كانت مقد  
ر علي عبد"االن هللا صالح "الحرب"، و"بين هذا وذاك ما كان باإلمكان فعل   فصال"، وقر 

 .8شيء لمنع المواجهة" 
راع: عدم قدرة األطراف على تطبيق  ن ضمن األسباب ال  كان م   تي أد ت إلى تفج ر الص  

وانتشار االغتياالت، ووجود صراع   يمقراطي بطريقة سليمة،  الد   ل  الت حو  تياري  عملي ة  بين 
م ن أبناء المناطق الجنوبي ة، حيث كان كل  طرف يسعى لتصفية اآلخر،   "الز مرة"و  "الط غمة"

االنفصال   وكانت تي ار  دعمت  لذا  تنجح،  أن  اليمني ة  للوحدة  تريد  ال  إقليمي ة  قوى  هناك 
ر قرار م ن وعسكري ا، وسعت خالل فترة الحرب إلى محاولة استصدا  ،وسياسي ا  ،دبلوماسي ا 

ولي يعترف باالنفصال  ونجحت مساعيها في عقد مجلس األمن جلسة   ،مجلس األمن الد 
لطلب   تلبية  اليمني ة،  األزمة  لبحث  ة  به:  خاص  م  عوديةتقد  الس  العربي ة   ، وع مان  ،المملكة 

هذه القوى لم تنجح في تثبيت االنفصال، كما لم   غير أن  .  9والكويت   ،واإلمارات   ،والبحرين
ال تي   في وقف الحرب   ،ينجح مبعوث األمم المت حدة إلى اليمن، األخضر اإلبراهيمي، حينها

 . انتهت لصالح الوحدة
ابق، علي عبددت طريقة إدارة  ول   م، 1994لفترة ما بعد حرب    ،صالحهللا    الر ئيس الس 

ة  مال والجنوب، ما ساهم في جعل سلطة الوحدة المركزي  لش  ن العنف في ادورات جديدة م  
ولة الوطني ة القائمة على المساواة، واحترام سيادة القانون، والت وزيع   تفشل في  ترسيخ دعائم الد 

 
م: 1998م، دار عناوين،  1994حممد املخاليف، قضيَّة دولة القانون يف األزمة اليمنيَّة )اجلزء األوَّل(: بعض وقائع اخلالف قبل حرب صيف     7

 .94ص
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 4/2019/ 15م، إندبندنت عربيَّة، يف: 1994( حرب صيف 5مصطفى النُّعمان، علي عبدهللا صاحل )  8

https://cutt.ly/kn3r474 
 م. 22/6/2021اتريخ االطالع: 

ياسي خالل الفرتة مِّن األوَّل مِّن يونيو إىل  الوحدة اليمنيَّة واحلرب األهليَّة، القسم     9 م، موسوعة مقاتل، 1994يونيو    7اخلامس: تطوُّرات املوقف الس ِّ
 متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 

https://cutt.ly/LQr9BTG 
 م. 28/7/2021اتريخ االطالع: 

https://cutt.ly/kn3r474
https://cutt.ly/LQr9BTG
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لطة والث روة في كل    ة  زعة االنفصالي  ذي زرع بذور الن  األمر ال   ة،أنحاء الجمهوري    العادل للس 
 . "لمي الحراك الجنوبي الس   ـ"ف بر  لت نواتها فيما بعد فيما ع  تي تشك  ، وال  في الجنوب 

ال  ت  نها الحروب الس   وم    ؛ مالن العنف في الش  دورات جديدة م  طريقته    ت دكما ول    تي  ة 
ولة،  ةدالمتمر   جماعة الحوثي  دارات بين   وجرى   .ولة في محافظة صعدةوسلطات الد    على الد 

ة ات  فاق  ب في تدخ ل ات محلي ة، لكن ها كانت تفشل جميع ا. ما تسب  ي  خالل تلك الحروب بناء عد 
قطر وساطة بدعم دولي إليجاد نوع م ن   حيث قادت ة،الد ول اإلقليمي ة في األزمة اليمني  

ياسي ة بين الحكومة وبين جماعة الحوثي.    الت سوية الس  
 

اليمنيَّة وبين جماعة الحوثي )  اتيَّ االت ِّفاق   -م2004الموقَّعة بين الحكومة 
 م(: 2010

ولة في منطقة "مر ان"، بمحافظة صعدة،   راع بين جماعة الحوثي والد  بعد أن تفج ر الص  
استطاعت الحكومة إنهاء الت مر د في نهاية الحرب األولى، ولكن نتيجة لحسابات ضي  قة بين 

ابق، علي عبداألطراف الحاكمة في ص ة بين الر ئيس الس  هللا صالح، وبين قائد   نعاء، وخاص 
الفرقة األولى مدر ع، الل واء علي محسن صالح، ووجود عدد كبير م ن بقايا الن  ظام الملكي 

خط    ) على  اإليراني  الن  ظام  وتدخ ل  وغيرها،  والعسكري ة  األمني ة  سات  المؤس  في  اإلمامي( 
ولةالقضي ة منذ و  ا بين جماعة الحوثي وبين الد  د  راع مجد   .قت مبك  ر، تفج ر الص  

عة بين ولة وجماعة الحوثي فترة م ن الز من استمر ت الحروب المتقط   وكان يعقب كل     . الد 
انتهت الجولة الث الثة   ،م2006فبراير    28"في  فـموجة صراع ات فاقي ة برعاية محلي ة قبلي ة.  

الملك الحوثي، وم ن الجانب    كان طرفه م ن جانب الحوثي  ين، عبد  ،م ن الحرب بتوقيع صلح
امي  لح حينها، وال ذي أعلن أن  - محافظ صعدة    ،الر سمي، العميد يحيى الش  ه بموجب هذا الص 

  إذ عادت د لم ينته،  مر  الت     أن  إال    ، وسم  ي االت  فاق بـ"صلح صعدة".10انتهى الت مر د إلى األبد"
راع  ،مرة أخرى دورة العنف    . عقب موجة جديدة م ن الص  

 
وا   10 األرواح  آالف  أزهقت  يف: جوالت  العريب،  القدس  واردة،  جتدُّدها  واحتماالت  غامضة،  واألهداف  الدُّوالرات..  ماليني  ستنزفت 
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 16/8/2008

https://cutt.ly/CQns557 

https://cutt.ly/CQns557
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، وتمك  2008وفي   ن بناء ات  فاقي ة جديدة بين جماعة  نت م  م، تدخ لت دولة قطر على الخط  
وقف العملي ات العسكري ة    : وأهم  ما ورد فيها  .الحوثي وبين الحكومة، ع رفت بـ"ات  فاقي ة الد وحة"

. ال ذي كان الر ئيس صالح أعلن عنه بالكامل في جميع المناطق، وتأكيد تنفيذ العفو العام
ولة في المديري ات ال تي ت على إطالق المعتقلين خالل فتكما نص   رة وجيزة، وبسط نظام الد 

طة،  ا للحرب، وإعادة األسلحة الت ابعة للجيش واألمن، وتسليم األسلحة المتوس   كانت مسرح 
بعد االطمئنان واستقرار األمور، بالت شاور مع الوسيط، على أن تسل م القوائم بعدد وكمي ات  

 .11قتراح ما يلزم بشأنها األسلحة للوسيط للن ظر فيها، وا
ل الط   رفين إلى ات  فاق على "برنامج تنفيذي"، إال  أن  "الحوثي أعلن بعد  وبالر غم م ن توص 

القطري ة"  نتيجة لعدم تطبيق    وعلى األرجح فإن   .12ذلك فشل الوساطة  فشل االت  فاق جاء 
والعسكري ة األمني ة  الحوثي  ؛  الجوانب  جماعة  أن   شرعي ة   - حينها-كما  في  تطعن  كانت 

انقالب   وتعتبره  الجمهوري،  العسكري،  االن  ظام  الخيار  انتهاج  على  مصم  مة  كانت  ولهذا   ،
ياسي ة.   كطريقة وحيدة للوصول إلى أهدافها الس  

ة، سواء بين جماعة الحوثي  ي  ات  فاق  -خالل تلك المرحلة-فقد ع قدت    ،وبالمجمل ات عد 
ولة، لكن ها جميعا كانت تنتهي   والقبائل أو بين الجماعة ة أسباب،  بوالد  الفشل، وذلك لعد 

 : نهام  
اعتماد جماعة الحوثي على الخيار العسكري كوسيلة وحيدة للوصول إلى أهدافها    -

ياسي ة.   الس  

 
 م.5/8/2021اتريخ االطالع: 

 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 22/3/2008الدَّوحة بني احلكومة واحلوثي ِّني إلهناء احلرب يف صعدة، دنيا الوطن، يف: اليمن ينشر وثيقة   11
https://cutt.ly/MmZ0gWX 

 م. 17/7/2021اتريخ االطالع: 
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 21/4/2008وحيم ِّل احلكومة املسئوليَّة، اجلزيرة نت، يف: احلوثي يعلن فشل الوساطة القطريَّة   12

https://cutt.ly/gmZ2V6i 
 م. 17/7/2021اتريخ االطالع: 

https://cutt.ly/MmZ0gWX
https://cutt.ly/gmZ2V6i


 

19 
 

ولة  ا  - ستفراد الجماعة بالقبائل، وإسقاط مناطقهم الواحدة تلو األخرى، دون تدخ ل الد 
ع الجماعة على عدم االلتزام باالت  فاق لحماية مواطنيها، مم   ات ال تي كانت تتم  بينها ي  ا شج 

 وبين القبائل. 
الت ي ارا  - ل  للن  ظام المركزي، نتيجة تغو  اخلي ة  الد  البنية  ال تي كانت  ضعف  ياسي ة  الس   ت 

ياسي ة مع قوى سياسي ة أخرى  تتماهى مع مشروع الجماعة؛ م ن أجل تصفية حساباتها الس  
 تختلف معها سياسي ا وفكري ا. 

ل   - مالي ة، مم ا جعلها بيئة خصبة لتغو  ولة الت عليمي ة في المناطق الش  سات الد    غياب مؤس 
 جماعة الحوثي.  أفكار
ياسي اليمني حينها، ما أد ى إلى عدم ظ  - ياسي ة داخل الن  ظام الس   هور الخالفات الس  

 قدرته على الت عامل مع الجماعة بطريقة حازمة. 
راعات، م ن أجل تصفية حساباته مع    رأس  محاولة  - ياسي إطالة أمد الص   الن  ظام الس  

ياسي  ين م ن الت ي ارات المعارضة لنظام  ه. خصومه الس  
 

 م 2011والمبادرة الخليجيَّة  فبراير  11ثورة أوال: 
، وجرى "إطالقها لتنظيم العملي ة  م2011عقاب ثورة فبراير  أ في    "المبادرة الخليجي ة"جاءت  

تحاول معالجة أسباب األزمة؛   ، لكن ها لم 13ومنع حرب أهلي ة كانت تلوح في األفق"   ، االنتقالي ة
ياسي ة كانت قائمة منذ  ولم يدرك رعاة   م، واشتد ت في العقد  1993المبادرة أن  األزمة الس  

ل م ن القرن الحالي، حيث بدأ صالح بتعيين أبنائه وأبناء إخوته في المناصب العسكري ة  األو 
بحت فأص ؛  14واألمني ة العليا، وإجراء سلسلة م ن الت عديالت الد ستوري ة لتمديد فترته الر  ئاسي ة

ولة العسكري ة والمدني ة بيد أسرته.   أجهزة الد 

 
 Roland Popp, War in Yemen: Revolution and Saudi Intervention, (CSS Analyses inانظر:   13

Security Policy, 2015, p1. 
 انظر:   14

Kim SALMUTTER, Why did the transition process in Yemen fail?, Sciences Po, Kuwait 
Program, Spring 2017, p5. 
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لطة لمعالجة  2010نهاية عام    مع  ياسي ة بين المعارضة وبين الس  م، وصلت الحلول الس  
وانتشار  واالقتصادي ة،  الخدمي ة  األوضاع  ترد  ي  ونتيجة  مسدود؛  طريق  إلى  البلد  قضايا 
ولة، خرج اليمني ون، وبطريقة سلمي ة، في أكثر م ن   سات الد  البطالة والفقر والفساد في مؤس 

بيع العربي(   .ة يمني ة، وطالبوا بإسقاط الن  ظام ال ذي كان يقوده صالحمحافظ ونظر ا لموجة )الر 
ا وأن    ؛ ال تي اكتسحت بعض الد ول العربي ة شعر اإلقليم بخطورة الوضع في اليمن خصوص 

لمي ة أربكت الن  ظام المركزي في صنعاء، ودفعته ياسي   المظاهرات الس   ة للبحث عن حلول س  
ة وأن ه   عب ال  بات  للخروج م ن األزمة، خاص  ذي اعتصم الكثير غير قادر على مواجهة الش 

 محافظة.  ( 17نه في )م  
صياغة "المبادرة    تدخ لت دول خليجي ة للوساطة بين الن  ظام والقوى المؤيدة للثورة، وتم  

ت على تخل  ي ا لطة لنائبه، الخليجي ة"، برعاية إقليمي ة ودولي ة، ونص  لر ئيس صالح عن الس 
بنسبة   الوطني"  الوفاق  يل "حكومة  ابق )بزعامة صالح(، و50وتشك  الس  للن  ظام   %50 %

ياسي" إال  أن  المبادرة  .  15للمعارضة، وكان "الهدف م ن تلك المبادرة تنظيم عملي ة االنتقال الس  
رك زت   بل  اليمن،  مشاكل  على  ترك  ز  لم  بين الخليجي ة  الت رقيعي ة  ياسي ة  الس   الحلول  على 

ياسي ة    المعارضة والن  ظام الحاكم. فقد استهدفت "بشكل أساسي حل   راع بين الن خب الس   الص  
المناطق األخرى؛  المظالم في  بدال  م ن  البالد،  م ن  مالي ة  الش  المناطق  حيث   الت قليدي ة في 

ن األسباب الرئيسة وكان هذا م  .  16لحرمان م ن حقوقها" شعرت العديد م ن الجهات الفاعلة با
 لفشلها. 

إضافة إلى ذلك، فإن  ات  ساع الخالفات بين المعارضة وبين صالح أد ى إلى فشل المرحلة  
المبادرة منحت صالح ومعاونيه حصانة م ن أي   مالحقة قانوني ة،   ما وأن  االنتقالي ة. ال سي  

 
 التَّايل: م، متوف ِّر على الر ابط 12/2014/ 2املبادرة اخلليجيَّة املعدَّلة، اجلزيرة. نت، يف:   15

https://cutt.ly/sf80Zo4 
 م.8/7/2021اتريخ االطالع: 

 انظر:   16
Nadwa Al-Dawsari, How diplomacy failed in Yemen and why it will again,  published 
on 11- May, 2017, accessed:(16 June, 2021), at: 
https://cutt.ly/ynJTEie 

https://cutt.ly/sf80Zo4
https://cutt.ly/ynJTEie
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م. ولم 2011حقوق اإلنسان ال تي ارت ك َبت في انتفاضة العام  وتحاشت معالجة انتهاكات  
ياسي، مع أن ه تخل ى عن تشترط على صالح أن يتخل ى في المقابل عن ممارسة العمل الس   

في   مضض  على  و   وهذا  ،17م 2012الر  ئاسة  له  سمح  ياسي لما  الس   بالت حر ك  معاونيه 
دون   أريحي ة  بكل    ياسي ة والعسكري  الس   الت سوية  فشل  إلى  الوضع  وصل  حت ى  اعتراض، 

 ة. والمرحلة االنتقالي  
المرحلة  خالل  ياسي ة،  الس   القوى  كاف ة  م ن  لة  المشك  الوطني  الوفاق  حكومة  تكن  لم 

والعسكري    األمني    الوضع  مع  الت عامل  على  قادرة  المحافظات    ،االنتقالي ة،  في  ة  خاص 
عمران مثل:  مالي ة،  ة  ،الش  د    ،وصعدة  ،وحج  تتمد  الحوثي  جماعة  كانت  حيث  والجوف؛ 

لطات المركزي ة    عسكري ا، وترفض االعتراف بالمبادرة الخليجي ة. باإلضافة إلى أن  ضعف الس 
سة الر  ئاسة ال تي لم تستطع الت ع مع الوضع   بحصافةامل لحكومة الوفاق، بما في ذلك مؤس 

والعسكري  ياسي  والس   في   ، األمني  قامت    الفشل. ساهم  المواطنين،  حماية  عن  ا  وعوض 
الر  ئاسي ة   الل  جان  بإرسال  لطات المركزي ة  تلو األخرى -الس  للوساطة بين جماعة   -الواحدة 

القبائل!   وبين  د   في انخرطت  كما  الحوثي  تمد  ظل    في  الحوثي  جماعة  مع  ها  حوارات 
 . العسكري 

ابقة    جملة العوامل الجانب اإلعالمي   قام. كما  "ةالمبادرة الخليجي  "عدم تنفيذ   أد ت إلى الس 
سلبي ٍ  بعضه   ؛كذلك  بدور  مهاجمة  في  والمعارضة  ابق  الس  الن  ظام  إعالم  استمر    م حيث 

ياسي ة. ما أد ى إلى توت ر العالقة بين أطراف العملي ة ،  البعض  الس  
ولي   المنظم ة األممي ة   إيجابي ا خالل المرحلة االنتقالي ة، بل كانت لم يكن  دور العامل الد 

جمال بن عمر، تتعاطى مع مظاهر األزمة   ،آنذاك-عبر مبعوثها الخاص   إلى اليمن  -
تعترض   كانت  ال تي  للمشاكل  جذري ة  حلول  إليجاد  سعيها  م ن  أكثر  ياسي ة،  العملي ة  الس  

كان البلد حينها يعاني م ن: انتشار البطالة، وترد  ي الخدمات    ، ن ذلكوأكثر م    االنتقالي ة. 

 
 انظر:   17

 FAREA AL-MUSLIMI, Why Yemen's Political Transition Failed, Carengi Middle East 
Center, published on April 16, 2015, accessed: (09 July, 2021),  at: 
https://cutt.ly/smEN49p 

https://cutt.ly/smEN49p
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الجماعات المسل حة، بما في ذلك جماعة جميعها    ت ة، وأزمات اقتصادي ة خانقة، ساعدالعام  
ال تدير  الوفاق الوطني، وال تي كانت  مرحلة الحوثي، في حشد المواطنين إلسقاط حكومة 

ا للمرحلة فشلت الت سوية كما أن ه ونظر ا لعدم تبني العدالة االنتقالي ة ووضعها مرجع    . االنتقالي ة
 برم تها. 

 
 المبادرة الخليجيَّة والعدالة االنتقاليَّة: ا: ثانيً 

تعزيز  ة، لتأثيرها المباشر في  ة كبيرة في المراحل االنتقالي  ة أهمي  تكتسب العدالة االنتقالي  
سويات تحقيق  ا إذا ما أريد لهذه الت  أو العكس؛ خصوص    ،ةسياسي    ةتسوي  فرص نجاح أي   

عر  ف األمم المت حدة العدالة االنتقالي ة: بأن ها مجموعة كاملة م ن العملي ات  وت    .سالم مستدام
ع، م ن  واأللي ات المرتبطة بمجتمع للت صالح مع إرث انتهاكات الماضي، على نطاق واس

ألن  نسيان الماضي يعني  ؛  18أجل ضمان المسائلة، وخدمة العدالة، وتحقيق المصالحة" 
ابقة.   تكرار نفس األخطاء الس 

وم ن الواضح أن  المجتمع اليمني عاش لفترات طويلة، إم ا تحت حكم الفرد المطلق، أو  
المتعاقبة لم تحافظ على سالمة وحقوق اإلنسان   ن  أو   ،تحت حكم عسكري ٍ  تلك األنظمة 

وظل   ، تي شهدتها اليمن، لم تطب ق عدالة انتقالي ةراعات المريرة ال  ه برغم الص   وأن    ؛ اليمني 
ابق والال   ياسي ة حق يعانون م  اليمني ون في الس  ن انتهاكات ممنهجة لحقوقهم االقتصادي ة والس  

 ة.ن أشكال العدالة االنتقالي  شكل م    تطبيق أي    وغير ذلك، دون 
ابق، علي   الر ئيس   "، المبادرة الخليجية"منحت    إذم،  2011عقب ثورة    جرى وهذا ما   الس 

سبق-  ،ومعاونيه  ،صالح  عبدهللا أي    -شارةاإل   تكما  تمنع  قانوني    حصانة  له مالحقة  ة 
ة م ن األساس، وضاعت  لعدالة االنتقالي  ولمعاونيه. وبموجبها تم  إغالق الباب أمام قانون ا

ة نتقالي  ك إلفشال المرحلة اال حر  الحصانة أتاحت لصالح الت    حايا، كما أن  فرص إنصاف الض  
 سهولة. بكل   

 
مِّن كتاب   18 فصل  واملمارسة،  املفهوم  بني  أفريقيا  يف  االنتقاليَّة  للعدالة  املؤسَّسيَّة  املضامني  حيىي،  بن  العريب،  سامية  الد ِّميقراطي  املركز   ،

 . 45م: ص1/2018برلني، ط 
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عام   في  االنتقالي ة"  العدالة  قانون  ة  "مسود  صياغة  عند  األمر  نفس  م، 2012وحدث 
بموجبه كان باإلمكان إنشاء هيئة مستقل ة غير قضائي ة، تسم ى )هيئة اإلنصاف والمصالحة ف"

الوطني ة(، وتهدف إلى إجراء مصالحة وطني ة بين أفراد المجتمع اليمني، نتيجة ما خل فته  
منذ   ياسي ة  الس   راعات  وحت ى  1994الص   َمن   وإنصافم،  2012م  وجبر ضرر  وتعويض 

راعات" انت ه كت ح د حبٍر على ، لكن لم يكن ذلك سوى مجر  19قوقهم أو عانوا م ن تلك الص  
 هو األقوى.  - حينها- ورق، فقد كان صوت البنادق 

مشروع قانون المصالحة  "خر هو  آابق بمشروع  وقد جرى استبدال مشروع القانون الس  
ق  ال يحق     كونهن الجدل،  الكثير م  ذي ثار حوله  ، وهو ال  "ةة وتحقيق العدالة االنتقالي  الوطني  

 . ةبشكل كبير مقاصد وغايات العدالة االنتقالي  
 ة في اليمن: تي حالت دون تطبيق العدالة االنتقالي  العوامل ال   م ن أهم   و 

ابق، وهذا يعني بأن  الت غيير    -1 لطة كان عبر الت فاوض مع رأس الن  ظام الس  أن  انتقال الس 
سات والوزارات  لم يكن جذري ا مع بقاء الموالين    ،بقدر ما كان عبارة عن تقاسم المؤس 

العسكري ة واألمني ة، وغير ذلك ولة  الد  أهم   أجهزة  ابق في  الس  الن  ظام  أثر     .لرأس  وهذا 
لطة، ولم    بشكل سلبي ٍ  ا بالس  ك  ابق متمس   على العملي ة االنتقالي ة. لهذا، بقي الن  ظام الس 

ياسي ون ال ذين تمر غ  "نويل كالهون " عنها إال  ظاهري ا. يقول  يتخل   : "ي ظهر الز عماء الس  
امن األوحد   لطة؛ ألن ها الض  عهدهم بتاريخ طويل م ن الجرائم غيرة  استثنائي ة على الس 

 .20ألمنهم المادي" 
تطبيق حت ى العدالة الت صالحي ة ال تي تقوم على "مبدأ الت عويض والت رضية لمن    عدم  -2

العدالة الجنائي ة    ،انتهكت حقوقهم... الت صالحي ة نظر ا لتعذ ر تطبيق  العدالة  وتستخدم 
ال تي تستدعي القبض على مرتكبي االنتهاكات ومحاكمتهم، أو لخطورة تطبيقها نظر ا  

 .21ضع العام في البلد المعني"لهشاشة الو 

 
 مسودة قانون العدالة االنتقالية حصل عليها الباحث.   19
 . 14نفس املرجع السَّابق: ص  20
م:  2017(،  16)حمفوظ، مفهوم العدالة اجلنائيَّة التَّصاحليَّة يف اجلرائم اإلرهابيَّة، جملَّة املفك ِّر، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد    إسعون   21
 .702ص
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ولي ة    -3 ؛  إليه أعاله  ريكما أش-لم يجر تطبيق قانون العدالة االنتقالي ة وفق المعايير الد 
، وهذا القانون لم يرك  ز على كشف  "المصالحة الوطني ة"قانون  ـ واستبداله ب  تجاوزه حيث تم   

مباش قفز  بل  والمساءلة،  الماضية،  المراحل  خالل  وجبر  الحقيقة  اإلنصاف  إلى  رة 
العدالة لقانون  انتهاك  بمثابة  كان  العمل  وهذا  إلخ.  رر...  عليها   الض  ألن ه  والتفاف  ؛ 

س لإلفالت م ن العقاب، وتكرار أخطاء الماضي.   يؤس  
ابق الحصانة    -4 ة، وإعطاء الن  ظام الس  ولي ة لمصالحها الخاص  انحياز القوى اإلقليمي ة والد 

بلوماسي ة  ؛ ما أث ر بشكل سلبي على مجرى سير العدالة االنتقالي ة ومبدأ المحاسبة. الد  
يبقى تحقيق العدالة االنتقالي ة هو مفتاح االستقرار في اليمن، في    رغم هذه االخفاقات

ائرةالمرحلة ال    ،إلى حالة سالم مستدام  بلدوال يمكن أن يصل ال  .تي تلي انتهاء الحرب الد 
ألن ها "عنصر ال غنى عنه ؛  "العدالة االنتقالي ة"واستقرار أمني وسياسي دائم، بدون تطبيق  

ا لجردة شاملة للماضي"  يمقراطي ة، وبوصفها تأسيس  . ورب ما تواجه  22لنجاح االنتقال إلى الد  
ي ات، م ن أبرزها "تعريف الجرائم ال تي تقع في   العدالة االنتقالي ة عند تطبيقها جملة م ن الت حد  

ي ات يمكن تجاوزها، كما تجاوزتها 23نطاق عمل لجان الحقيقة والمصالحة"  . ومثل هذه الت حد  
 بلدان أخرى، مثل بولندا وجنوب أفريقيا. 

بدون مصالحة وطني ة حقيقي ة، وهذه المصالحة تتطل ب    "العدالة االنتقالي ة"ولن تتحق ق  
ياسي ة، واالجتماعي ة، واالقتصادي ة، وغيرها. لن المصالحة الوطني ة  كما أن     حل  المشاكل الس  

ياسي ة، وشيوخ القبائل، تتم    بدون حشد الر أي العام المحلي لها، بما في ذلك: األحزاب الس  
باب، والن خب المدني    ي. المجتمع المدن فئاتوكل   ة، واألكاديمي  ين، والن  ساء، والش 

 

 
عربيَّ    22 جملَّة سياسات  نظرايا وجتريبياا؟،  العربية  البلدان  االنتقالية يف  العدالة  مفهمة  ينبغي  ملاذا  لألحباث ودراسة  جريميي ساركني،  العريب  املركز  ة، 

ياسات، العدد )  . 9م: ص2020(، 47الس ِّ
لعريب لألحباث ودراسة  راوية توفيق، هل الدَّولة واجملتمع يف مصر مستعدَّان للعدالة االنتقاليَّة واملصاحلة الوطنيَّة؟، جملَّة سياسات عربيَّة، املركز ا   23

ياسات، العدد )  . 99م: ص2014(، 6الس ِّ
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ياسيَّة و   -م 2014تي حالت دون تنفيذها )سباب الَّ األسياقات االت ِّفاقات الس ِّ
م( 2019  

جماعة  منذ سيطرة    ،اي  ا أو كل   ل إليها جزئي  وص  لت  جرى اتي  ة ال  ياسي  ات الس   فاقي  االت   ظل ت  
، حبر ا م2019ى عام  ، وحت  2014سبتمبر    21في    ،ةلطة في صنعاء بالقو  الحوثي على الس  

 تعذ ر تنفيذها وتعط لت قيمتها، وفيما يلي عرض لهذه االت  فاقات: على ورق، إذ 
 
دة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني : الً أوَّ  املمسوَّ  الشَّ

ولة بشكل عام   ، قبل سقوط العاصمة صنعاء  سات الد  بيد جماعة الحوثي، غداة    ،ومؤس 
ل  2014سبتمبر    21 م، كان هناك حراك دبلوماسي وسياسي وأممي إلنجاح عملي ة الت حو 

يمقراطي في اليمن. وقد ع ق   بهدف الت وصل إلى إجماع وطني  "مؤتمر الحوار الوطني "د  الد  
جديد  سياسي  نظام  بشأن  كا24واسع  ون وق شت  مختلف .  بمشاركة  الوطني ة،  القضايا  ف ة 

الكيانات   وحت ى  والمرأة،  باب،  والش  المدني ة،  والقوى  واالجتماعي ة،  ياسي ة،  الس   األطياف 
الحوثي  جماعة  مثل  ولة،   .المسل حة،  الد  شكل  ذلك  في  بما  العام ة،  القضايا  ون وق شت 

استمر  و تي صعدة والمحافظات الجنوبي ة.  ومرجعي تها، وكذلك تأسيس األقاليم، ومعالجة قضي  
ة عشرة أشهر تقريب ا  شراف رئيس الجمهوري ة، إ، وب(م2014  -م2013)في الفترة    ؛الحوار لمد 

ومجلس الت عاون الخليجي، ومبعوث األمم المت حدة إلى اليمن، وسفراء الد ول دائمة العضوي ة  
 في مجلس األمن. 

؛ حيث أصر  بعض  "مؤتمر الحوار الوطني " لقد كان هناك الكثير م ن الخالفات خالل  
ياسي ة على أساس مذهبي وعقائدي، وعارض   المتحاورين على تجريم تشكيل األحزاب الس  
دي  ة المذهبي ة موجودة في اليمن؛ واختلفوا على الت قسيم   الحوثي ون هذه الفكرة باعتبار الت عد 

م ن رؤية الحزب االشتراكي،   -"أنصار هللا" -ين  الجديد، حيث اقتربت رؤية الحوثي     اإلداري 

 
 انظر:   24

Jeremy M Sharp, Yemen: Civil War and Regional Intervention, Congressional Research 
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دة أو ثنائي ة اإلقليم، ب ولة الفيدرالي ة متعد   الخيار األفضل لليمن،   اعتبارهبالت أكيد على خيار الد 
ولة االت    ولة البسيطة، مع إعطاء األولوي ة لخيار الد  حادي ة م ن إقليمين: في ظل   فشل تجربة الد 

أربعة  -، وفي نهاية المطاف ات ف ق بشكل مبدئي على "خيار ست ة أقاليم  25شمالي وجنوبي 
مال واثنين في الجنوب، وخيار إقليمين، وأي   خيار ما بين هذين الخيارين يحق  ق   في الش 

ل26الت وافق" ياسي ة. وتوص  ؤية تبن تها أغلب القوى الس   المتحاورون "تحت إشراف   . وهذه الر 
األمم المت حدة.. لوثيقة الحوار الوطني ال تي وق عت جميع األطراف عليها، إال  أن  الحوثي  ين  

 .27انسحبوا م ن الجلسة الختامي ة للمؤتمر" 
عف في  وقد   لخ ص الفريق البحثي الهولندي، الت ابع لجامعة رادبورت، أهم  جوانب الض 

فافي ة في إجراءات اختيار أعضاء  مؤتمر الحوار ا امل، وهي: غياب الش  ، المؤتمر لوطني الش 
والفشل في تحييد وتجريد الجماعات المسل حة قبل بداية المؤتمر، وغياب بناء الث  قة بين 

 المجموعات المتفاوضة والمتصارعة قبل انطالق مؤتمر الحوار، والفشل في خلق التزام
مشاركة في العملي ة الت حاوري ة برم تها، إضافة إلى غياب االختيار فعلي م ن ق بل الوفود ال

مثل قضي ة   ،الجي  د لألجندة، واإلجراءات غير الموائمة لطبيعة القضايا المطروحة للن  قاش
يمقراطي ة، وتفضيل االعتماد   ولة والجنوب، فضال عن عدم تمت ع قيادة المؤتمر بالد   بناء الد 

مين العام لألمم المت حدة في تحديد مسار القضايا المصيري ة، وعدم وجود  مبعوث األ  على 
آلي ات وضمانات تنفيذي ة م ن ٍقبل الجماعات المتصارعة والمتحاورة في نفس الوقت لتنفيذ 

 28مخرجات المؤتمر. 
باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك عوامل أخرى أد ت إلى عدم نجاح مخرجات مؤتمر  

ظهور فواعل محلي ة وجماعات مسل حة جديدة، وعدم قبول   : الحوار الوطني، م ن ضمنها
ياسي ة بالت قسيم االت  حادي الجديد، وم ن هذه القوى جناح الر ئيس صالح،  بعض األطراف الس  

 
ياسي يف اليمن والسَّبيل إىل التَّوافق، مركز اجلزيرة للد ِّراسات، الدَّوحة،   25  .5م: ص2014خالد الرَّماح، احلوار الس ِّ
 . 40(: ص2014 - 2013الشَّامل، صنعاء )وثيقة احلوار الوطين    26
اهات األخبار وأتثرياهتا وانعكاساهتا، دار جمد للنَّشر والتَّوزيع، األردن، ط  27  . 189م: ص1/2018مثىن الغامني، الت ِّلفزيون واحلرب: دراسة يف اجت ِّ
ة لنظرة منظَّمات اجملتمع املدين اليمنيَّة حول فاعليَّة مؤمتر احلوار ( يف منع الص ِّراع؟، دراسة حتليليَّ 2013ملاذا فشل احلوار الوطين اليمين الشَّامل )  28

ياسيَّة اليمنيَّة )مشال اليمن وجنوبه -الوطين الشَّامل يف اليمن    - العراق  -(، واإلقليميَّة والدُّوليَّة )تونس 2013 -1962مقارنة مع بعض احلوارات الس ِّ
 . 2اليمن، ورقة لصنَّاع القرار، )د.ت(: ص -هولندا، ومؤسَّسة أوام للتَّنمية  - رادبوتميين، جامعة  -أفغانستان(، فريق حبثي هولندي 
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زت لدى ال ياسي ال تي تعز  ر ئيس  وجماعة الحوثي، وتي ار االنفصال. كما أن  ثقافة االنتقام الس  
ابق بعد استهدافه في جامع الر  ئاسة، كان لها دور كبير في إفشال مخرجات الحوار   ،الس 

ولة على حسم هذه األمور بطريقة واقعي ة؛ ألن ها    يضاف إلى ذلكالوطني.   عدم قدرة الد 
 .كانت حكومة شراكة توافقية

مط القبلي،  غلب عليها الن  تي يمال ال  إسقاط جماعة الحوثي لمناطق شمال الش    أد ىوقد  
 إلى   لطة، إلى العاصمة صنعاء، واستيالئهم على الس  خالل فترة الحوار الوطني، وصوال  

 وعدم تطبيق مخرجات الحوار الوطني.  ،توق ف مسار المرحلة االنتقالي ة 
 

راكة ) ا: ثانيً  لم والشَّ  ( ومآالته: م2014ات ِّفاق الس ِّ
الحوثي   جماعة  إسقاط  في  غداة  صنعاء،  وإسقاط  2014سبتمبر  21العاصمة  م، 

سات ال راكة" أحد    ولةد  مؤس  لم والش  يادي ة، دخلت البالد في نفق مظلم. وكان "ات  فاق الس   الس  
ياسي ة في تاريخ ال ق  ع تحت سالح المجاميع المسل حة، وفي يمنأسوأ االت  فاقات الس   ؛ ألن ه و 

، في ذلك االت  فاق، حيث ضغط على ظل   دور سلبيٍ  لألمم المت   حدة، بقيادة مبعوثها الخاص  
ياسي ة مكرهة  ياسي ة بضرورة القبول بجماعة الحوثي كأمر واقع. فقبلت القوى الس   القوى الس  

ياسي ة.  ياسي وإشراك جماعة الحوثي في العملي ة الس    باالت  فاق الس  
وتشك ياسي  الس   المسار  على  االت  فاق  تعه دت  جرى  كما  أخرى،  وملف ات  الحكومة،  يل 

ياسي واألمني " إزالة  باألطراف   م ن أجل حل   أي   نزاع عبر الحوار   ، جميع عناصر الت وت ر الس  
ولة واستعادة سيطرتها على  ولة م ن ممارسة سلطاتها... وضرورة بسط سلطة الد  وتمكين الد 

 29أراضيها كاف ة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" 
ياسي، لكن ها رفضت  تنفيذ الجوانب األمني ة والعسكري ة   قبلت جماعة الحوثي بالمسار الس  

ن االت  فاق، بل وانقلبت على ما تم  الت وافق عليه م ن خالل إصدارها إعالن ا دستوري ا "تضم ن م  
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. 30حل  البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي... لتنظيم الفترة االنتقالي ة" 
ياسي ة، والت فر د ب  وكان هدفهم  حكم البالد، وإلحاق  م ن ذلك اإلعالن القضاء على العملي ة الس  

ة، ة وسياسي  دته وقائع ميداني  بحسب ما يراه كثير م ن المراقبين؛ وما أك  -اليمن بمشروع إيران  
فيما" أعلنت بعض القيادات اإليراني ة أن  صنعاء أصبحت العاصمة العربي ة الر ابعة ال تي تقع  

 . 31تحت سيطرتهم"
ه الر ئيس هادي إلى عقب ذلك اإلعالن   يطرة، وتوج  الد ستوري، خرج الوضع عن الس 

م بها إلى مجلس الن واب ا على   ،عدن، وأعلن تراجعه عن االستقالة ال تي سبق وتقد  اعتراض 
ما آلت إليه األوضاع، ودخلت البالد في الفوضى نتيجة تعن ت جماعة الحوثي واستمرارها  

 تلو األخرى.  في إسقاط مدن البالد الواحدة 
عودي ة، في مارس عام   استمر  الت وت ر حت ى أ علن عن انطالق "عاصفة الحزم"، بقيادة الس 

م. ومنذ ذلك الت اريخ واليمن يعيش مرحلة صراع هوي ات مناطقي ة، وصراع إقليمي. 2015
فع نحو تسوية سياسي ة شاملة  .  ولم يستطع اإلقليم، وال األمم المت حدة، الد 

لم   قات أد ت إلى عدم تطبيق ات  فاق الس   عالوة على ما ذ ك ر، كانت هناك مجموعة معو  
نها: استمرار جماعة الحوثي في الت صعيد العسكري، والت حالف غير المعلن بين   راكة، م  والش 

ها الر ئيس صالح وبين الحوثي  ين حينها، حيث كان يبارك الخطوات العسكري ة ال تي يقوم ب 
مالي ة، وكان يوعز للقبائل بالقول: "افتحوا لهم الخط  األسود"   .32الحوثي ون في المناطق الش 

كما أن  وجود القوى اإلقليمي ة على خط   األزمة، وضعف قيادة المرحلة االنتقالي ة، والن خبة  
ياسي ة ال تي كانت تشارك في صناعة العملي ة االنتقالي ة بشكل ع ام  ، أد ى إلى إرباك المشهد  الس  

يطرة. إضافة للت ناقض الواضح واالختالف الجوهري بين  ياسي، وخروج الوضع عن الس  الس  

 
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 6/1/2015إلعالن الدستوري.. املكم ِّل النقالب احلوثي ِّني، اجلزيرة، يف: ا  30

https://cutt.ly/if82iuz 
 م.11/7/2021اتريخ االطالع:

م:  1/2019وزيع، القاهرة، طإبراهيم العاصي، دور التَّشريعات الدُّوليَّة اخلاصَّة حبقوق اإلنسان يف احلد ِّ مِّن سيادة الدُّولة، املركز العريب للنَّشر والتَّ    31
 .180ص
ون يف العرف اليمين إىل الطريق املعبَّد ابألزفلت الَّذي مترُّ عليه العرابت واملركبات والشَّاحنات، واملقصود هنا ترك احلوثي ِّني ميرُّ -يشري اخلط األسود    32

 .مِّن الطُّرق املزفلتة دون اعرتاضهم
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الجوانب األمني ة   بتنفيذ  االلتزام  الحوثي عدم  أتاح لجماعة  ال ذي  ياسي ة  الس   العملي ة  شركاء 
 والعسكري ة. 

را لم والش  كة، ألن ه لم يبن على أسس صحيحة، وكان على  وهكذا، لم يصمد ات  فاق الس  
ياسي، والمبادرة الخليجي ة، ومخرجات الحوار الوطني؛  ل الس   حساب العملي ة االنتقالي ة، والت حو 

 لهذا كان م ن صالح جماعة الحوثي؛ باعتبارها الط رف األقوى عسكري ا حينها. 
ألن ها لم تكن إال  "نصف حلٍ  يضاف إلى أنصاف ومثل هذه الت سويات مآلها الفشل،  

أن  إشراف المبعوث األممي على تنفيذ االت  فاق م ن . كما  33الحلول ال تي اشت هر بها اليمن"
ولي ة، ويتجاهل ؛ ألن ه كان يتصر ف وفق ا للمصالح  هضمن العوامل ال تي أد ت إلى فشل الد 

ياسي ة اليمني    ة ال تي وق عت على االت  فاق. مصالح القوى الس  
 

 م(2018حكومة وبين جماعة الحوثي )بين ال  " ات ِّفاق استكهولم"ا: ثالثً 
هي ات  فاقي ة وق  عت بين الحكومة اليمني ة وبين جماعة الحوثي برعاية المبعوث األممي  

ل لها،   ويد،  بإلى اليمن، "مارتن غريفيث"، وجرى الت وص  ديسمبر   13  يوماستكهولم في الس 
ن االت  فاقي ة م ن ثالثة محاور رئيسة: ات  فاق حول مدينة الحديدة، وموانئ 2018  م. و"تتكو 

ليف ورأس عيسى، وآلي ة تنفيذي ة حول تفعيل ات  فاقي ة تبادل المحتجزين، وإعالن   الحديدة والص 
 .34تفاهمات حول تعز" 

ات بناء على ي  كشفت هذه االت  فاقي ة عن استعداد بعض القوى اليمني ة للت وقيع على االت  فاق
ولي ة، ولو على حساب المصالح العليا لليمني  ين.   ألن  تلك االت  فاقي ة لم و الر غبات اإلقليمي ة والد 

في  الغموض  م نها:  أسباب،  ة  لعد  وذلك  تنفيذها،  في  البدء  قبل  فشلت  فقد  واقعي ة،  تكن 
ولي ة واإلقليمي   ة. "وكان هدف الحركة الحوثي ة م ن بنودها، كما أن ها كانت وفق ا للمصالح الد 

 
ياسيَّة يف اليمن: املعوِّ قات واآل  33  . 12م: ص2016فاق، مركز اجلزيرة للد ِّراسات، الدَّوحة، عبدالنَّاصر املودع، التَّسوية الس ِّ
 التَّايل: عام بعد ات ِّفاقيَّة استكهومل أين حنن اآلن؟، موقع مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتَّحدة لليمن، متوف ِّر على الرَّابط   34

https://cutt.ly/ThjusTd 
 م.11/7/2021ريخ االطالع:ات
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االت  فاق وقف العملي ات العسكري ة الحكومي ة ال تي كانت تطرق أبواب الحديدة، وقد نجحت  
 .35في ذلك"

تركيز االت  فاق على الوضع اإلنساني بصورة كبيرة جعله غير ذي جدوى؛ ألن ه    كما أن  
ياسي والعسكري بشكل  ن  تجزئة الحل   م ن فإ   عن ذلكفضال  جذري،    لم يتطر ق للوضع الس  

دة )الحديدة وموانئها( أد ى إلى عدم نجاح  خالل اختزال االت  فاق على منطقة جغرافي ة محد  
 االت  فاق. 

 
 م(2019) بين الحكومة وبين المجلس االنتقالي  "ت ِّفاق الر ِّياضا" ا:رابعً 

و"سيطرته في    ،36م2017مايو  11الجنوبي، في    "المجلس االنتقالي "على إثر تشكيل  
، 37م، على عدن واالستيالء على المباني الر سمي ة فيها والمعسكرات" 2019أغسطس    20

ة في إقليم عدن، ليس   رة، وخاص  كان م ن الواضح أن  الوضع في المناطق الجنوبي ة المحر 
ه يسعى لفصل المناطق الجنوبي ة عن  يعلن بوضوح أن    38"المجلس االنتقالي ـ"على ما يرام. ف

مالي ة، وإقامة دولة جنوبي ة على حدود ما قبل   م.1990الش 
ا   "المجلس االنتقالي "عقب فشل  في فرض األمر الواقع في المناطق الجنوبي ة، خصوص 

رعي ة، وتو  ج ذلك الحو  بعد هزيمته عسكري ا في محافظة شبوة، قبل بالحوار ار مع الحكومة الش 
نها: تشكيل حكومة  برعاية سعودي ة، وقد جرى االت     " ات  فاق الر  ياضـ"ب فاق على بنود رئيسة، م 

( وزير ا، يعي  ن الر ئيس أعضاءها بالت شاور مع رئيس الوزراء  24كفاءات سياسي ة ال تتعد ى )

 
ياسيَّة اليمنيَّة بني عامي )   35 م: 2020م(.. دراسة حتليليَّة، املؤسَّسة العربيَّة للد ِّراسات اإلسرتاتيجيَّة،  2020-م1990عادل دشيلة، االت ِّفاقات الس ِّ
 .12ص
 . 105م: ص2019(، AlaanPublishing Coصاحل البيضاين، وجوه يف احلرب.. شخصيَّات مينيَّة ملعت يف مرااي األحداث، )  36
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 28/8/2019؟، مونت كارلو، يف: 2017كيف تراكمت التَّوتُّرات يف جنوب اليمن منذ العام    37

 https://cutt.ly/1hweV5o 
 م.11/7/2021اتريخ االطالع:

عضواا،    24م، برائسة حمافظ عدن السَّابق، اللواء عيدروس الزَّبيدي، ويتكوَّن اجمللس مِّن  2017مايو    4جمللس االنتقايل اجلنويب يف  أتسَّس ا   38
عم، املايل والعسكري  عضواا. وتقد ِّم دولة اإلمارات كافَّة أنواع الدَّ   303م، وهي تضمُّ  2017نوفمرب    30ويضمُّ اجلمعيَّة الوطنيَّة اجلنوبيَّة، الَّيت شكَّلها يف  

ياسي والدُّبلوماسي، للمجلس.   والس ِّ
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الم  بين  الوزاري ة مناصفة  الحقائب  تكون  ياسي ة، على أن  الس   نات  الجنوبي ة  والمكو   حافظات 
مالي ة، إضافة إلى ملحق للت    . 39رتيبات االقتصادي ة، والعسكري ة، واألمني ة، بين الط رفينوالش 

ياسي ة م ن االت  فاق دون الجوانب األمني ة والعسكري ة، وهذا   جرى تطبيق بعض الجوانب الس  
د االنتقالي عسكري ا في أرخبيل قطرى، وإسقاطها بيد مجاميعه المسل حة،   بدوره أد ى إلى تمد  س 

، إال   40م2020بدعم إمارتي واضح؛ وكذلك إعالنه لإلدارة الذ اتي ة في الجنوب، في أبريل  
رقي ة  ة في المحافظات الش  أن ه فشل في تحقيقها نتيجة عدم وجود حاضنة شعبي ة له، خاص 

ديدة م ن اإلقليم ذات المساحة الجغرافي ة الكبيرة والث روة ا لط بيعي ة، وكذلك نتيجة المعارضة الش 
ولي، وم نها الواليات   والجامعة العربي ة، وحت ى م ن الد ول دائمة العضوي ة في مجلس األمن الد 

مالي ة.  ، المت حدة ة فصل المناطق الجنوبي ة عن الش   وال تي تعارض بشد 
رعي ة الحصول    " االنتقالي المجلس  "ويبدو أن    راكة في الحكومة الش  كان يهدف م ن الش 

على الت مويل للمجاميع المسل حة الت ابعة له، وكذلك توفير الخدمات األساسي ة للمناطق الواقعة 
 تحت سيطرته، وتوسيع عالقاته مع دول اإلقليم.

ماح بعقد  في الوقت ذاته كان المجلس يمنع عودة مجلس الن واب إلى عد ن، ويرفض الس 
جلساته في المحافظات الجنوبي ة، لكن ه يطالب بعودة الحكومة! هذا الت ناقض في سياسة 

إلى   جاء  أن ه  إلى  يشير  الر  ياض"المجلس  تنفيذ   "ات  فاق  ثم   وم ن  مرحلي،  تكتيكي  بهدف 
على   الت وقيع  بعد  الحوثي  جماعة  فعلت  كما  الخاص،  ياسي  الس   لم ا"مشروعه  الس   ت  فاق 

راكة ، إال  أن  الظ روف غير مهي ئة له للقيام بأي   عمل عسكري كامل لتثبيت مشروعه "والش 
ياسي.   الس  

 
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 5/11/2019نصُّ "ات ِّفاق الر ِّايض" بني احلكومة اليمنيَّة واالنتقايل اجلنويب )وثيقة(، وكالة األانضول، يف:   39

https://cutt.ly/PmU9IlB 
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ياسات، يف:     40 اتيَّة يف جنوب اليمن.. اخللفيَّات والتَّداعيات، املركز العريب لألحباث ودراسة الس ِّ م، متوف ِّر على  30/4/2020إعالن اإلدارة الذَّ
 التَّايل: الرَّابط 
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البنود     أن  ، إال  "ياضات  فاق الر   "ذي حظي به  ولي ال  عم اإلقليمي والد  ورغم الد    ، مع ذلك
 : هاة، أهم  ود ذلك إلى أسباب عد  األمني ة والعسكري ة م نه كان مصيرها الفشل، ويع

ة،   في استمرار تشكيل  "المجلس االنتقالي "رغبة    - كياناته المسل حة وفق رؤيته الخاص 
ولة. ورفض سات األمني ة والعسكري ة الت ابعة للد   ضم  ها للمؤس 

  " االنتقالي المجلس  "على    ،االت  فاق  ةة، راعيعودي  عدم وجود ضغوط حقيقي ة م ن ق بل الس    -
 بضرورة تطبيق الجوانب األمني ة والعسكري ة. 

ولة  ا مسل ح    ا كيان    "المجلس االنتقالي "الر غبة اإلماراتي ة في استمرار    -   . خارج إطار الد 
له عسكري ا ومالي ا. ولهذا، العامل اإلقليمي له دور كبير في عدم تطبيق الجوانب   فهي َمن تمو  
ا وأن  هذا الملف  مرتبط باإلمارات مباشرة. وقد أوضح الت قرير   العسكري ة واألمني ة، خصوص 

تدعم اإلمارات  بأن   اإلنسان  لحقوق  امي  الس  المت حدة  األمم  لمفوض  نوي  المجلس  "  الس 
 .41عسكري ا  "االنتقالي 

عودي ة -  (.  واإلمارات الت ناقضات بين طرفي الت حالف العربي )الس 
جعل   - ما  الحوثي،  جماعة  وبين  ولة  الد  بين  مالي ة  الش  المناطق  في  الحرب  استمرار 

ولة تتساهل مع ما يقوم به   الجميع    ؛ نظر ا لعدم قدرتها على مواجهة "المجلس االنتقالي "الد 
 في آن واحد.

ياسي ة م ن االت  فاق فقط، ما أد ى إلى تعث ر تنفيذ     - قبول الحكومة بتنفيذ الجوانب الس  
 ي. الملحق العسكري واألمن

 
( مِّن جدول األعمال، التَّقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة  2م، البند )2019سبتمرب    27  -9جملس حقوق اإلنسان، الدورة الثانية واألربعون،     41

 . 35اإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمني العام: صالسامي حلقوق 
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ياسيَّة لحل ِّ األزمة )  م( 2021 -م2014المبادرات والحوارات الس ِّ
ا منذ   سقوط العاصمة صنعاء عسكري ا  م ن الواضح أن ه، وخالل الفترة الماضي ة، وخصوص 

ة مبادرات نها ما أعلن عنه ،بيد جماعة الحوثي، حدثت عد  حت ى   عنه  علنوم نها ما لم ي   ،م 
طور. وسوف نتطر ق في هذا المبحث إلى ذكر بعض هذه المبادرات التي تم   كتابة هذه الس 

 ها: عن  لم يعلن وتلك ال تي االعالن عنها، 
 
 م(2015: مبادئ مسقط )أبريل الً أوَّ 

تسوية   والد خول في  الن ار  الحزم" جرت محاوالت لوقف إطالق  انطالق "عاصفة  بعد 
الم  شاملة، وتم  الت   وافق على بعض الن  قاط ال تي يمكن البناء عليها كخطوة أولى لتحقيق الس 

 والد خول في تسوية شاملة لألزمة اليمني ة. 
ابق، علي   ت مبادئ مسقط على: "انسحاب الحوثي  ين والقو ات الموالية للر ئيس الس  نص 

ات العسكري ة والذ خائر ال تي تم  االستيالء  هللا صالح، م ن جميع المدن اليمني ة، وإعادة اآللي    عبد
اح، وإجراء    ،عبدربه منصور هادي   ،عليها م ن الجيش. وعودة الر ئيس وحكومة خالد بح 

ل الحوثي  ين إلى حزب سياسي، وعقد مؤتمر للمانحين  انتخابات برلماني ة ورئاسي ة مبك  رة. وتحو 
 .42الت عاون الخليجي"م ن أجل المساعدات، ودخول اليمن لمجلس 

لم تستغل تلك الفرصة، نظر ا لتفكير بعض الجماعات المسل حة، بما في ذلك جماعة  
الحوثي، في قدرتها على حسم الموقف عسكري ا، وهو ما لم يحدث. إضافة إلى ذلك، فإن  
لطة بالط ريقة العسكري ة، ورفضت تقديم أي   تنازالت جوهري ة  جماعة الحوثي وصلت إلى الس 

ة بوالعودة إلى ا ، وحت ى "مخرجات الحوار الوطني "و  "المبادرة الخليجي ةـ"آللي ة الت نفيذي ة الخاص 
راكة" لم والش  ابقة. "ات  فاق الس    ! وفشلت هذه المبادئ كما فشلت االت  فاقات الس 

 
 

 
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 4/2015/ 20انصر أبو عون، املبادرة الُعمانيَّة حلل ِّ األزمة اليمنيَّة.. األهداف واحملاور واملبادئ، أثري، يف:   42
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 (م2015مفاوضات جنيف )ا: ثانيً 
ة مشاورات بين الحكومة وبين جماعة الحوثي،    - م2015برعاية أممي ة، خالل  ع ق دت عد 

"مفاوضات جنيف2018 المفاوضات  م(، و"مفاوضات  2015" )يونيو  1  -م. وم ن هذه 
" ال تي انتهت قبل أن تبدأ )سبتمبر 3  - م(، و"مفاوضات جنيف2015" )ديسمبر  2  -جنيف

ي ة في تحق2018 يق  م(. لكن  كل  هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود؛ نظر ا لعدم الجد  
ولي ة في مناقشة القضايا الجوهري ة ال تي أد ت إلى اندالع الحرب   الم، وفشلت المنظ مة الد  الس 
في البالد. كما أن  هذه الن  قاشات كانت ترك  ز على قضايا ثانوي ة، مثل القضايا اإلنساني ة  

 وغيرها. 
 

 م(: 2016مباحثات ظهران الجنوب )أبريل ا: ثالثً 
عودي ة وجماعة الحوثي، أو بين   ة مباحثات سواء بين الس  رعي ة  عقدت عد  الحكومة الش 

ل و  إلى تفاهمات لوقف الت صعيد   -م2016في شهر أبريل -جماعة الحوثي، وجرى الت وص 
العملي ة   عودي ة وجماعة الحوثي؛ والعمل على العودة إلى  بين الس  ياسي ة. على الحدود  الس  

ا تم  االت  فاق على خطوات عملي ة لوقف العملي ات العسكري ة على مستوى المحافظات   وأيض 
 اليمني ة. 

وتخل ل واضح؛  بشكل  االعالم  وسائل  على  االت  فاقات  تلك  بنود  تنشر  الفترة    لم  تلك 
ة ممث  لين عن الحوثي  ين إلى ال متهم  "عملي ات تبادل أسرى،.. وزيارات عد  عودي ة، وفي مقد   س 

الم"  رئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبد  .43الس 
عودي إلى  ويبدو أن  جماعة الحوثي كانت تهدف م ن وراء المباحثات مع الجانب الس 
انتزاع شرعي ة سياسي ة، باعتبارها قو ة سياسي ة فرضت نفسها في الواقع، وحاولت إقناع الجانب  

عودي بضر  عودي  الس  ا عن الحكومة اليمني ة. غير أن  الجانب الس  ورة عقد ات  فاق معها بعيد 

 
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 8/3/2017عام على هدنة احلوثي ِّني مع السُّعوديَّة: فشل بسرعة قياسية، العريب اجلديد، يف:   43

https://cutt.ly/ixvATmn 
 م. 15/7/2021اتريخ االطالع: 
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على استمرار المشاورات بين الجانب الحكومي اليمني وبين   فيما يبدو رفض ذلك، وأصر  
 . جماعة الحوثي، وهو ما تم  فعال  

ل الط رفان   ق الن ار  إلى تفاهمات على وقف إطال   (الحكومي وجماعة الحوثي )وقد توص 
في المحافظات، وتشكيل لجان ميداني ة لإلشراف على سريان الهدنة، وم ن ثم  الد خول في 

وعندما رأت جماعة الحوثي أن  االت  فاق    -في نهاية المطاف- حوار سياسي واسع. ولكن  
 .سيكون بينها وبين الحكومة اليمني ة فقط رفضت وانسحبت، مم ا أد ى إلى فشل المباحثات 

 
 م(:2016حوار الكويت )ا: رابعً 

م، واستمر  لمدة أربعة أشهر تقريب ا، وعق دت خالله 2014انطلق حوار الكويت في أبريل  
الحوثي    بين  الحوار  م ن  جوالت  أربع  م ن  الش  أكثر  والحكومة  وتعر  رعي  ين  خاللها ة،  ضت 

عودي ة، وضغوط  رعي  الحكومة الش   ة لضغوط لتقديم تنازالت م ن قبل اإلقليم، بما في ذلك الس 
ولي، وكانت دولة الكويت تسعى للوصول   فاق وقف الحرب؛ غير  ت   ال م ن قبل المجتمع الد 

الكويتي ة المساعي  أفشلت  الحوثي  جماعة  ذلك  أن   األممي ، كما عب ر عن  إلى   المبعوث 
يخولد إسماعيل   اليمن،  . أحمد الش  

م كل  طرف برؤيته للحل   خالل حوار الكويت؛ فرك زت رؤية وفد الحوثي الذي   وقد تقد 
عبي العام"لين عن يضم ممث     :على  ،جناح الر ئيس صالح  "،المؤتمر الش 

ولة م ن كل   األطراف، وتقوم بمتابع سات الد  : تشكيل سلطة تنفيذي ة توافقي ة تستلم مؤس  ة  أو ال 
اإلشراف على   :إعمار ما خل فته الحرب، وتشكيل لجنة أمني ة توافقي ة م ن مهامها الر ئيسة

االنسحاب م ن كل   األطراف، مع ضمان محاربة "القاعدة" و"داعش"، وتسليم األسلحة الث قيلة، 
 وأي  مهام أخرى ي ت فق عليها. 

ياسي.  ثاني ا: استئناف الحوار الس  
اإلنساني، وتضم ن ملف األسرى والمعتقلين والمفقودين، ورفع الحصار   ثالث ا: الجانب

 44. بكل   أشكاله
 

ياسي واألمين يف اليمن على طاولة مفاوضات الكويت، املنار، يف:     44  م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل:30/4/2016أهمُّ بنود الرُّؤية الوطنيَّة للحل ِّ الس ِّ
https://cutt.ly/Bn2pdGz 
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الح؛ وفشل حوار الكويت، وخرج   في نهاية المطاف، رفض الحوثي ون الت خل  ي عن الس  
يخ  ،ل األمين العام لألمم المتحدةح ممث  وصر   ين  أن  "الحوثي  ين    :ولد الش   للت نازل، ليسوا مستعد  

ك بسالحهم، أو أن تكون لهم قو ة  وال يمكن أن يكون هناك حلٌّ إذا ما أراد الحوثي ون الت مس 
ولة"  .45عسكري ة خارج إطار الد 

يقد    بالبدء  ولم  كا  تمس  بل  حقيقي ة،  تنازالت  أي   صالح  والر ئيس  الحوثي  جماعة  وفد  م 
ياسي ة تطالب بالبدء بالملف      -منذ ذلك الوقت-جماعة الحوثي    لهذا، ال تزال  .بالعملي ة الس  

ياسي دون العسكري واألمني، وفتح المطارات والموانئ دون رقابة. وفي حال تم  ذلك،   الس  
وهو ما    .دون تنفيذ الجوانب العسكري ة واألمني ة، فهذا يعني االعتراف بها كسلطة أمر واقع

ليم. واالعتراف بها كسلطة أمر واقع هو ما ترفضه تسعى إليه الجماعة وحلفاؤها في اإلق
 الحكومة اليمني ة مطلق ا. 

، خالل مؤتمر الكويت، عشرة بنود أساسي ة،   وقد تضم نت رؤية الحكومة اليمني ة للحل  
نها:   م 

سات والوحدات المدني ة   ولة، وتسليم كاف ة المؤس  سات الد  والعسكري ة  االنسحاب م ن مؤس 
ولة، واألمني ة للحكومة، كما نص   سات الد  ت على سحب ما ي سم ى بالل  جان الث وري ة م ن مؤس 

القرارات ال تي صدرت عن دت ضرورة إلغاء كل    عن البنك المركزي، وأك   ورفع يد الحوثي 
ت  األخيرةجماعة الحوثي، وتسليم   جال  بيانات  وال    ، المحفوظاتو   ،وثائقوال    ،وحلفاؤها جميع الس  

متها المتعل  قة بأمن الر سمي ة   ولة، وفي مقد   سات الد  ال تي جرى نهبها م ن داخل أجهزة ومؤس 
م المعلومات الت فصيلي ة على مستوى كل    ولة وتاريخها، والت راث والمخطوطات، وأن تقد   الد 

 46ا. ا أو نقلها أو تعديلها أو تزويره جهاز على حدة، بالوثائق والبيانات ال تي تم  نسخه

 
 م.21/6/2021اتريخ االطالع:

يخ أمحد: يكشف خفااي مشاورات الكويت املغلقة حول اليمن، روسيا اليوم، يف:    45  م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 3/2018/ 2ولد الش ِّ
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الحكومية ؤية  الر  بما في ذلك   وتضم نت  ياسي،  الس   االنتقال  ترتيبات استكمال  مشروع 
ولي  "ةالمبادرة الخليجي  "و  "،مخرجات الحوار الوطني "تنفيذ   ، واالستفتاء  (2216)، والقرار الد 

 47.وفق ا للد ستور الجديد.. إلخ  ،لالنتخابات العام ةعلى مشروع الد ستور الجديد، واإلعداد 
يبدو أن ها كانت تطمح لعودة الوضع إلى    ، وم ن خالل رؤية الحكومة في مؤتمر الكويت

م، وكانت الوقائع على األرض قد تغي رت عسكري ا وأمني ا.  2014سبتمبر    21ما قبل انقالب  
ا وأن   مع الر ئيس    ت جماعة الحوثي كانت في تحالف   ولم يكن باإلمكان تنفيذ ذلك، خصوص 

يزال  -صالح   ما  العام"حينها. وكان  عبي  الش  م ن   "المؤتمر  هادي  إلخراج  ويسعى  يناور 
ة   ولي، وخاص  لطة، وبناء عملي ة انتقالي ة جديدة، دون العودة إلى قرارات مجلس األمن الد  الس 

 .48ئيس صالح، وال ذي فرض عقوبات على الر  (2216)القرار 
المبادرة  "، و"مخرجات الحوار الوطني "أم ا وفد جماعة الحوثي فقد كان يسعى إلى إلغاء  

راكةـ"، واستبدالهما ب"ةالخليجي   لم والش   ."ات  فاق الس  
الح والد خول في تسوية سياسي ة   وهكذا نتيجة عدم الوصول إلى حلول واقعي ة لنزع الس  

 المؤتمر. شاملة فشل 
 

 م(2016ارجية األمريكي جون كيري )مبادرة وزير الخا: خامسً 
م وزير الخارجية األمريكي  بمبادرته لحل   األزمة اليمني ة، خالل    "، جون كيري "  األسبق،   تقد 

يمقراطي ال ذي كان يحكم أمريكا  يخ، وكانت المبادرة تعب  ر عن موقف الحزب الد   فترة ولد الش  
 اليوم في اليمن.  آنذاك، وهو ال ذي يسعى إليجاد حلٍ  دبلوماسي -

ت   كيري "نص  والمناطق    "مبادرة  صنعاء  م ن  واالنسحاب  وسياسي،  أمني  مسار  على 
جميع   تضم   وطني ة  وحدة  حكومة  وتشكيل  ثالث،  لطرف  الث قيل  الح  الس   وتسليم  األخرى، 

 .49األطراف 
 

 املرجع السَّابق. نفس   47
 ، وزارة اخلارجيَّة وشئون املغرتبني، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 2216قرار جملس األمن التَّابع لألمم املتَّحدة، رقم   48
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ي ات شت    غير أن   أم ا  ى وقفت أمام المبادرة، م نها: أن ها "تفتقر إلى آلي ات الت نفيذ...  تحد  
ة الط رف الث الث المحايد ال ذي م ن المحتمل أن يتم  تسليم جميع األسلحة إليه، بالن  سبة لهوي  

الفكرة"  لهذه  عودي ون  الس  يتحم س  ولم  لغز ا،  يزال  ال  بين 50فإن ه  الث  قة  انعدام  إلى  إضافة   .
الحكومة وبين جماعة الحوثي، وإصرار الجماعة على تشكيل حكومة شراكة سياسي ة، ووقف  

عملي ات العسكري ة للت حالف، وم ن ثم  مناقشة القضايا األمني ة والعسكري ة وغير ذلك، بينما  ال
ولي )  (.2216كانت الحكومة تصر  على تنفيذ الجانب العسكري   وفق ا للقرار الد 

لذا، يرى   ابقة.  الس  المبادرات  كانت تواجه  ال تي  عوبات  الص  عوبات هي نفس  الص  هذه 
نها استبدال القيادات  مراقب  ون أن  تلك المبادرة كانت بناء  على نصائح إقليمي ة، وكان الهدف م 

سة الر  ئاسة والحكومة؛ غير أن  رفض الر  ياض والحكومة اليمني ة للفكرة م ن   ال تي تدير مؤس 
 األساس عط ل المبادرة. 

 
فاع األمريكي األسبق، مبادرة وزيرا:  سادسً   م( 2018) جيمس ماتيس  الد ِّ

فاع األمريكي األسبق، وضع هو اآلخر رؤية أخرى لل"جيمس ماتيس" حل   في  ، وزير الد  
واريخ نقاط    اليمن، ترك زت على ثالث أساسي ة، وهي: "منطقة حدودي ة عازلة، وتحييد الص 

الح الث قيل اآلخر، ومنطقة حكم ذاتي لجماعة الحوثي" ؤية رك زت .  51الباليستي ة والس   هذه الر 
عودي ة.  الح على الحدود مع الس  عودي ة، بحيث تكون هناك منطقة منزوعة الس    على أمن الس 

 
Kerry announces new Yemen peace initiative, Middle East Eye, published on 25 August 2016, 
accessed: 12  July 2021, at: 
https://cutt.ly/mmOHQxy 

م، متوف ِّر على  5/10/2016احلريري للشَّرق األوسط، يف:  بالل صعب، لن جتدي خطط سالم واشنطن وال الر ِّايض يف اليمن، مركز رفيق     50
 الرَّابط التَّايل: 

https://cutt.ly/fQiwrVr 
 م. 28/7/2021اتريخ االطالع: 
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ؤية  كان   أن اليمني -أخطر ما في الر  إعطاء    -بحسب ما يراه الكثير م ن المتابعين للش 
ذاتي ا الحوثي حكم ا  لم  ؛جماعة  الس   الخطيرة على  تداعياته  له  والن سيج   ما سيكون  األهلي 

المجتمعي، إذ سوف تطالب مجموعات أخرى بحكم ذاتي مماثل. وهو ما يعني إلغاء مشروع 
ولة االت  حادي ة ال ذي ات فق عليه اليمني ون في   . "مخرجات الحوار الوطني " الد 

فاع   ؤية كانت بعيدة عن الواقع، فرب ما تصو ر وزير الد   األمريكي أن  تجربة  وألن  هذه الر 
 ا م ن جانب الحكومة اليمني ة.شمال العراق يمكن تكرارها في شمال اليمن، فإن ها لم تلق ترحيب  

 
 م( 2020لمشترك لوقف إطالق النار )اإلعالن ا ا: سابعً 

أطلق مبعوث األمين للعام لألمم المت حدة، مارتن غريفيث، اإلعالن المشترك، وال ذي  
على   ثالث  نص   إطار  في  واالقتصادي ة...،  ياسي ة،  والس   اإلنساني ة،  القضايا  م ن  العديد 

عيد الوطني، على أن يكون فريق مراقبة   مقترحات فرعي ة، وهي: وقف إطالق الن ار على الص 
مفاوضات   واستئناف  الموارد..،  تقاسم  وترتيب  المتحدة،  األمم  بقيادة  الن ار  إطالق  وقف 

الم واتب،   .52الس  والر  "األسرى،  فيها قضي ة  بما  أخرى،  إنساني ة  المبادرة قضايا  وتضم نت 
ولي"  .53والمطارات، والموانئ، وآلي ة تنفيذي ة لفتح وتشغيل مطار صنعاء الد 

وجرى بعد ذلك بعض الت عديالت   . لم تلق المبادرة أي  تجاوب م ن ق بل جماعة الحوثي 
امل في لكن  الحكومة الي   ؛ عليها ياسي الش  دة اإلعالن المشترك للحل   الس   مني ة رفضت "مسو 

ال تي  الت عديالت  "مارتن غريفيث"، واعتبرت  المت حدة،  بها مبعوث األمم  م  تقد  ال تي  البالد، 
ة مقترحات حل   األزمة منحازة لجماعة الحوثي"  . 54أجراها غريفيث لمسود 

 
 انظر:    52

 Jalal, Ibrahim. Yemen’s Joint Declaration: A bigger repeat of the stalled Hodeida Agreement?, 
Middle East Institute, published on 04 March 2021, accessed: (10July 2021), at: 
https://cutt.ly/zmTyBv7 

ياسيَّة،   53 املصدر أون الين،  انظر: النَّصَّ الكامل ملسودَّة اإلعالن املشرتك الَّذي أعدَّه مكتب غريفيث لوقف إطالق النَّار واستئناف املشاورات الس ِّ
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 11/7/2020يف: 

https://cutt.ly/XmG7teB 
 م. 15/7/2021اتريخ االطالع: 
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م تنازالت جوهري ة فيما  الحوثي ة اعة )أنصار هللا(  يذكر أن  غريفيث تحد ث أن  جم لم تقد  
يخص  الجوانب العسكري ة واألمني ة، بل طالبت بتنفيذ الجوانب اإلنساني ة كمرحلة أولى. وفي 

ولي، في منتصف يونيو   ما زال " م، قال غريفيث:  2021آخر إحاطة له لمجلس األمن الد 
ون على ات  ف كشرط    ،ومطار صنعاء  ، اق منفصل بشأن موانئ الحديدة)أنصار هللا( يصر 

ياسي ة...، بينما تصر  الحكومة اليمني ة  أساسي مسبق لوقف إطالق الن ار وإطالق العملي ة الس  
على أن يجري االت  فاق على كل   هذه القضايا، أي: الموانئ، والمطار، ووقف إطالق الن ار، 

ياسي ة الس   العملي ة  إطالق    وإطالق  وقف  بدء  على  الت ركيز  مع  واحدة،  كحزمة  وتنفيذها 
 .55الن ار"

ويت ضح أن  المبادرات والمشاورات ال تي رعتها األمم المت حدة وصلت إلى طريق مسدود؛  
لطة  الس  إلى  وصلت  ال تي  المسل حة  الجماعات  ا  وخصوص  األطراف،  بعض  لتعن ت  نظر ا 

الح؛ ولهذا فإن  استم رار المشاورات بدون وجود ضغوط حقيقي ة على األطراف ال تي  بالس  
لمي  ستبقى مجرد لقاءات وزيارات ال معنى لها م ن الن احية العملي ة.   ترفض الحل  الس  

 
عوديَّ ا: ثامنً   م( 2021ة لحل ِّ األزمة في اليمن )المبادرة السَّ

في   عودي ة،  الس  وال تي شملت  2021مارس    23أعلنت  اليمن.  في  الم  للس  مبادرتها  م، 
بين   المشاورات  المت حدة، وبدء  البالد، تحت إشراف األمم  أنحاء  الن ار في  "وقف إطالق 
ل إلى حلٍ  سياسي لألزمة، برعاية األمم المت حدة، بناء على مرجعي ات   األطراف اليمني ة للت وص 

ولي   الد  األمن  مجلس  و(2216)قرار  الخليجي ة "،  و  "المبادرة  الت نفيذي ة،  مخرجات  "وآلي تها 

 
https://cutt.ly/dmG2XZ0 

 م. 15/7/2021اتريخ االطالع: 
 انظر:   55
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FOR YEMEN – MARTIN GRIFFITHS, published on 15 June 2021, accessed: 15 July 2021, 
at: 
https://cutt.ly/smG0ZGm 
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امل نها وقف إطالق الن ار، "الحوار الوطني الش  ة للحوثي  ين، م  . وتعطي المبادرة مكاسب عد 
ماح باستيراد الغ ولي ة واإلقليمي ة، والس   . 56ذاء والوقود" وفتح مطار صنعاء لبعض الوجهات الد 

عودي ة، واشترطوا رفع الحصار   "رفض الحوثي ون ]...[ وقف إطالق الن ار المقترح م ن الس 
لمي ة، يت ضح أن  .  57بشكل كامل"    وم ن خالل هذا الر فض المتواصل للمبادرات والحلول الس  

"المسألة على المستوى المحلي شديدة الت عقيد، بعد ست   سنوات م ن الحرب، فهناك حالة 
راكة في  م ن االنقسام المناطقي والمذهبي ال تي يصعب تجاوزها، وهي تتجاوز قضي ة الش 

ولي لحل   الن  زاع"  ر الد   .58الحكم وفق الت صو 
باع   لها  اليمني ة  القوى  الواقع،  حل   في  يخص   فيما  واألفكار  ؤى  الر  تقديم  في  طويل 

ياسي ة؛ وقد خاض بعض ياسي ة والعسكري ة والقبول بالت سويات الس   راعات الس    نالكثير م    ها الص  
ة ات  فاقن   الحوارات و ال ات لم تطب ق  ي  لكن  أغلب تلك االت  فاق ات فيما بينها، ي  قاشات، وأبرمت عد 
الم كانت تفشل قبل أن يتم  الت وقيع على   كما ذكر - سابق ا، وبعض الن  قاشات حول بناء الس 

ل إليه المتحاورون، وهنا تكمن المشكلة.   ما توص 

ة، وال   كما أن  وجود جماعات مسل حة، ونخب سياسي ة ال تفك  ر إال  في مصالحها الخاص 
الكي العليا، يجعل رؤى هذه  عب  الش  للبقاء؛ ألن ها تعنى بمصالح  قابلة  انات قاصرة وغير 

يت ضح أهمي ة الت فكير   بهذاتعالج مشاكل جماعات بعينها، وال تعالج كل  القضايا العالقة. و 
الم.  رها للس  ياسي ة والجماعات المسل حة في تصو   بعمق حول تفكير الن خب الس  

 
 

 
 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 22/3/2021املبادرة السُّعوديَّة للسَّالم يف اليمن.. إغراءات كبرية للحوثي ِّني وإشارات لبايدن، عريب بوست، يف:   56
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 م، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: 23/3/2021احلوثيُّون يرفضون مبادرة السُّعوديَّة بوقف إطالق النَّار يف اليمن، اململكة، يف:   57
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 : ا: مبادرة الحوثيين بخصوص مأربتاسعً 
ة بمأرب، وسل متها للوفد العماني. وتنص  المبادرة  اعلنت   الحركة الحوثي ة مبادرة خاص 

نها: تشكيل قو ة أمني ة مشتركة، بقيادة مشتركة م ن أبناء مأرب،  9على ) ( نقاط أساسي ة، م 
المشتركة،  المحافظة  لقيادة  المشتركة  اإلدارة  تتبع  المحافظة،  في  األمني ة  ئون  الش  إلدارة 

كل   وإ عن  واإلفراج  صافر.  أنبوب  إلصالح  لجنة  وتشكيل  األجنبي ة.  القو ات  كاف ة  خراج 
 59. المخطوفين م ن أبناء مأرب

 
 التَّابع جلماعة احلوثي، متوف ِّر على الرَّابط التَّايل: -لالطالع على نص ِّ املبادرة يُنظر: موقع املسرية نت    59

https://cutt.ly/CWn2Ta4 
  م.3/9/2021اتريخ االطالع: 
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المرؤية األطراف اليمنيَّة الرَّ  ياسيَّة وبناء السَّ  :ئيسة للتَّسوية الس ِّ
الم بشكل  لدى كل  األطراف المتصارعة في اليمن وجهة نظر للت سوية   ياسي ة والس  الس  

ة، لكن ال يبدو أن  كل  هذه األطروحات تتوافق مع مصالح وفق    ،عام ا لمصالحها الخاص 
وء على وجهات نظر القوى اليمني ة   ،لذلك  .اليمني  ين بمختلف مشاربهم يسل  ط هذا المبحث الض 

الم بناء على تصريحاتها، وبعض المبادرات   اخلي ة للس  متها خالل بعض الحوارات  الد  ال تي قد 
 الفترة الماضية.  في ال تي تم ت 

راع   الم بعد انتهاء الص   عر ف األمين العام األسبق لألمم المت حدة، بطرس غالي، بناء الس 
الم ومنع عودة المجابهة المسل حة" راع لتعزيز الس  ،  60بأن ه "اإلجراءات المت خذة في نهاية الص  

غير أن  ما حصل خالل الفترات الماضية في اليمن، هو أن ه بعد كل   صراع مسل ح كان يتم  
ل إلى سالم شكلي أو سلبي   ل إليه لم -الت وص  الم المتوص  إن صح  الت عبير. وألن  ذلك الس 

ا يكن وفق رؤى واقعي ة فقد كان مقدمة لتفجير الوضع عسكري ا في وقت الحق. وفي هذ
دد، يؤك  د   لبي على الر غم م ن عدم استخدام القو ة، عندما   61" مايكل ليند"الص  الم الس  بأن  الس 

ا كأعداء، وتحافظ على قدراتها العسكري ة الر ادعة... وقد  تنظر األطراف إلى بعضها بعض 
ولهذا، ال يمكن أن . 62يمنع توازن القوى عودة القتال، مع بقاء احتمال حدوث أزمة وحرب 

الم   ولة. والس  يكون هناك سالم حقيقيٌّ دون نزع سالح الجماعات المسل حة واحتكاره بيد الد 
اإليجابي يحتاج إلى قبول القوى المتصارعة ببعضها البعض، بناء  على القيم المشتركة. 

الم، وكذلك الجماع يمكن توضيح وهنا    ات األخرى. المالمح الر ئيسة لرؤية الحكومة للس 
  

 
 .17بناء السَّالم..، مرجع سابق: صفهيل جليب،   60
 مايكل ليند: هو مؤل ِّف كتاب "منع الص ِّراعات العنيفة: إسرتاتيجيَّة الدُّبلوماسيَّة الوقائيَّة".   61
راعات، معهد السَّالم األمريكي،    62  .9م: ص2006برانمج التَّدريب املهين، دورة أتهيل لنيل شهادة يف حتليل الص ِّ
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 : : رؤية الحكومةالً أوَّ 
ك الحكومة اليمني ة بعدد من المرجعي ات التي يجب أن تتأس   تسوية    س عليها أي  تتمس 

الوطني، سياسي   الحوار  ومخرجات  اليمني؛  والد ستور  الجمهوري،  الن  ظام  في  وتتمث ل  ة، 
رعي ة   الش  وقرارات  الخليجي ة،  ولي ة،والمبادرة  أي     .(2216)  وأهم ها  الد  يكون  بأن  وتطالب 

الم وفق ا لهذه المرجعي ات.   تصو ر إلنهاء الحرب وتحقيق الس 
أن  العودة إلى المرجعي ات   -واألحزاب المنضوية تحت رايتها -وترى الحكومة اليمني ة  

كر، وتخل  ي الجماعات المسل حة عن العنف، واالنسحاب م   ن المدن، وتسليم سالح  آنفة الذ  
ياسي ة، م ن خالل عملي ة انتقالي ة تقود إلى انتخابات   راكة الس   ولة، وم ن ثم  االنتقال إلى الش  الد 
لكن    واقعي ة،  األكثر  يبدو  ر  الت صو  وهذا  ائم.  الد  االستقرار  نحو  الط ريق  هو  ديمقراطي ة، 

مات ا  ألساسي ة ال تي يمكنها م ن خاللها تنفيذه. الحكومة اليمني ة ال تمتلك المقو  
 

 : ا: جماعة الحوثي )أنصار هللا(ثانيً 
"الت حالف   قو ات  بخروج  إال   الم  الس  تحقيق  يمكن  ال  الحوثي  جماعة  نظر  وجهة  م ن 
عب اليمني؛ وم ن  العربي"، ووقف العملي ات العسكري ة، واالعتراف بالجماعة ممث  ال  شرعي ا للش 

الد خول في مرحلة انتقالي ة سياسي ة، دون الد خول في الت فاصيل العسكري ة واألمني ة؛ ألن    ثم  
مؤتمر  في  ذلك خالل رؤيتها  الجماعة  وقد أوضحت  االنتقالي ة.  الحكومة  م ن مهام  ذلك 

 الكويت. 
فهوم الت بادل  وبما أن  جماعة الحوثي جماعة عقائدي ة تؤمن بأحق  ي تها في الحكم، فإن  م 

لطة عبر صناديق االقتراع يبدو غائب ا في أبجدياتها. ف  لمي للس  تسعى لتطبيق مفهوم   هي الس  
ياسي ة  الس   القوى  به  تقبل  ال  ما  وهذا  الخاص؛  المذهبي  العقائدي  منظورها  وفق  "الوالية" 

 اليمني ة. 
جماعة الحوثي يتمث ل في الن ظري ات  ، فالخالف الحقيقي بين الت ي ار الجمهوري وبين  ولذلك

لطة وفق   دة. وبالت الي، تبقى الث  يوقراطي ة ال تي تسعى الجماعة الختزال الس  ا لها في أسرة محد 
تنازالت    نظر   وجهة  تقديم  دون  بها  ك  الت مس  في  واستمرارها  واقعي ة،  الحوثي غير  جماعة 

ة، يع  ني استمرار الحرب.جوهري ة في رؤيتها العقدية الخاص 
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 ا: رؤية المجلس االنتقاليثالثً 
الم في إقامة دولته المستقلة في المحافظات الجنوبي ة،   تتمث ل رؤية "المجلس االنتقالي" للس 

ك بالحل     هم. وقد أك د رئيس1990على حدود ما قبل  بيدي، أن  المجلس "يتمس  عيدروس الز 
والم الجنوبي ة،  للقضي ة  مايو  العادل  قبل  بحدودها  ولة  الد  تراب  كامل  استعادة  في  تمث  ل 

الح، لكن ه لم ينجح في ذلك خالل الفترات  . و 63م" 1990 حاول االنتقالي فرض رؤيته بالس  
 الماضي ة. 

إلى تمثيل المحافظات الجنوبي ة تمثيال    "المجلس االنتقالي "باإلضافة إلى ذلك، يسعى  
حصري ا في أي   تسوية سياسي ة قادمة. وال تزال رؤيته بعيدة عن الواقع، وغير قابلة للت طبيق  

فم ن الن احية العملي ة ال يسيطر   م ن الن احية العملي ة، فضال عن الن احية القانوني ة وغيرها.
الع، ولحج، وأبين، باإلضافة إلى مدينة عدن  المجلس إال  على أجزاء م ن مح - افظات الض 

كمحافظة  الجغرافي ة،  والمساحة  الن  فطي ة  الث روة  ذات  رقي ة  الش  المحافظات  بينما  فقط؛ 
. وهذا "المجلس االنتقالي "حضرموت وشبوة والمهرة، وأجزاء واسعة م ن أبين، ترفض رؤية  

بالقو ة العسكري ة كسلطة أمر واقع، رغم أن ه ال يزال هدف ا ز توج هه ومحاوالته لفرض نفسه  يعز   
ياسة األحادي ة سيكون م    "المجلس االنتقالي "في حال استمر     بعيد المنال. ن غير بهذه الس  

المستبعد أن تدخل المحافظات الجنوبي ة في صراعات مناطقي ة وهوي اتي ة؛ وسيكون خطر  
راعات كبير ا على  لم األهلي والن سيج االجتماعي في البالد. هذه الص    الس  

ولعملي ة   ياسي ة،  الس   للت سوية  الر ئيسة  اليمني ة  القوى  نظر  وجهات  أبرز  هي  هذه  كانت 
الم بشكل عام. كما أن  هناك مبادرات أخرى ووجهات نظر مختلفة لقوى محلي ة ليست   الس 

راع، لكنها تحمل رؤية للحل    ، ما يعني أن ه ال بد  م ن جمع كل   القوى المحلي ة، طرف ا في الص  
 ل إلى حلٍ  سلمي توافقي.و ومناقشة كل   األفكار المطروحة، والوص

 
م، متوف ِّر على  7/1/2021عيدروس الزبيدي.. جييب على كل التساؤالت ويضع رؤية احلل، برانمج اليوم الثامن، قناة سكاي نيوز، يف:  تقرير:     63

 الرَّابط: 
https://alyoum8.net/news/77896 
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وفي ظل   الت وت ر الحالي، وانتشار الث قافة المناطقي ة والمذهبي ة، ووجود القوى اإلقليمي ة في  
حت ى ي ضغط على القوى اإلقليمي ة بضرورة  المشهد اليمني، سوف يبقى الوضع يراوح مكانه؛  

غط على القوى المحلي ة للدخ ول في  وقف دعمها للجماعات المسل حة، وم ن ثم  االنتقال للض 
الت سوية   لنتائج مرضية وواقعي ة م ن خالل هذه  ل  الت وص  تسوية سياسي ة، وبعد ذلك يمكن 

ياسي ة. أم ا تعويل األطراف المخت لفة على الخيار العسكري، في ظل   تعادل موازين القوى الس  
 . الم شاق ا وطويال   على األرض، فلن يحق  ق نصر ا، وسي بقي طريق الس 

 
عوبات الَّتي تواجه التَّسوية الم الصُّ ياسيَّة وعمليَّة السَّ  الس ِّ

ولي ة ، سيتوجب    :تقول مجموعة األزمات الد  إن  أي  عملي ة سياسي ة تتطل ب أمرين: أو ال 
ي  الت شظ   الت خل  ي عن مطالبها القصوى؛ وثاني ا، يتطل ب  إقناع األطراف أن  م ن مصلحتها 
ياسي والمناطقي في اليمن إعادة الن ظر في إطار الت فاوض وفي فحوى أي   ات  فاق يمكن  الس  

ل إليه  64. الت وص 
الم في الن  قاط   ياسي ة وعملي ة الس  عوبات ال تي تواجه الت سوية الس   ويمكن تلخيص أهم   الص 

 الت الية:
مبدأ المحاصصة على أساس المنطقة أو المذهب: حيث سوف يؤد  ي إلى تفتيت    -

ولة، وهذ سات الد  ا سيكون له الهوي ة الوطني ة الجامعة، وانتشار المحسوبي ة والفساد في مؤس 
 مباشر على المواطنين.   سلبيٌّ  أثر  

ل الجماعات المسل حة اليمني ة إلى أحزاب سياسي ة، والت خل  ي عن العنف -    : صعوبة تحو 
أيديولوجي، ب عد    ،نها عملي ة إصالح شاملة في ثالثة أبعادب م  هذا األمر يتطل    حيث أن  

وعندها تصبح عملي ة شام ال تي   .لةوسلوكي، وتنظيمي.  ي ات  الت حد   أهم    م ن  وهذا سيكون 
الم  65. تواجه عملي ة الس 

 
 انظر:   64

Rethinking Peace in Yemen Middle East Report N°216, (International Crisis  Group, 
July 2020), p1- 2. 

لمي؟ وملاذا؟، جملَّة سياسات عربيَّة،     65 املركز العريب لألحباث  عمر عاشور، مِّن امليليشيا إىل احلزب: كيف تتحوَّل التَّنظيمات املسلَّحة إىل النَّشاط الس ِّ
ياسات، العدد )ودراسة   . 9م: ص2020(، مايو 44الس ِّ
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الم    - األعمال ال تي ارتكبتها الجماعات المسل حة بحق   المواطنين سوف تعيق عملي ة الس 
ة وأن  المواطنين الواقعين تحت حكم هذه الجماعات قد عانوا أشد  المعاناة،   المستدام؛ خاص 

وغير ذلك.   ،ر جسدي ة ونفسي ة ومالي ة ومعنوي ةاعب نسيان ما لحق بهم م ن أضر وم ن الص  
ولهذا، ففي حال لم ت عالج هذه القضايا بطريقة صحيحة م ن خالل تطبيق العدالة االنتقالي ة 
الم الحقيقي ة الكثير  ال يستبعد أن يتفج ر العنف المسل ح م ن جديد. وعليه فإن  أمام عملي ة الس 

ا بعد الحروب الحالي ة م نها، إذ سيك  ي ات، خصوص  ولة احتياج كبير م ن الت حد   ون أمام الد 
روا م ن الحرب، إضافة إلى إعادة اإلعمار. علم ا بأن ه ال  للمال، م ن أجل تعويض َمن تضر 

 توجد موارد كافية ألي   حكومة قادمة لإليفاء بهذه االلتزامات.
يل  إلقليمي ة: وال تي تحول دون تحقيق تسوية سياسي ة شاملة. على سب ال األطراف  تدخ    -

عودي ة أن تعترف بجماعة الحوثي كسلطة عليا؛ وم ن ثم  الت فاوض   المثال، تريد إيران م ن الس 
غير   ومن  عودي ة،  للس  بالن  سبة  هزيمة  يعتبر  وهذا  مباشر.  بشكل  عودي ة  الس  قبل  م ن  معها 

غط على الحكومة اليمني   ة لالعتراف  المتوقع أن تقبل بمثل هكذا واقع. كما أن  اإلمارات تض 
ا وحصري ا للمحافظات الجنوبي ة، وتطالب بجلوسه كطرف    "المجلس االنتقالي ـ"ب ممث  ال  وحيد 

م ن القوى الجنوبي ة  ع رفضهالحكومة اليمني ة وجماعة الحوثي. وهذا ما يتوق   ثالث إلى جانب 
لول المطروحة م ن ق بل ن ق بل الحكومة اليمني ة. وهكذا فإن  عدم واقعي ة الحاألخرى، أو م  

 القوى الخارجي ة ال يزال حجر عثرة أمام أي   تسوية سالم دائمة. 
ك جماعة  - عي إلخضاع    ةالحوثي    )أنصار هللا(  تمس  بنظري تها الث  يوقراطي ة للحكم، والس 

عب اليمني عموم    ا لهذا المنظور. الش 
ك    - االنتقالي "تمس  المحافظا  "المجلس  اليمني ةبرؤيته لفصل  ولة  الد  الجنوبي ة عن    ، ت 

مال.  وإعالن دولة مستقل ة عن الش 
 انتشار الجماعات المسل حة والفواعل األخرى المحلي ة بشكل ملحوظ.  -

عوبات ال تي واجهت   ي ات والص  أي  تسوية سياسي ة في    -وتواجه-كانت هذه أبرز الت حد  
الم بشكل ع عوبات هو  المستقبل، وعملي ة الس  عي للت غل ب على هذه الص  ام. ولهذا فإن  الس 

ائم والمستدام.  الم الد   البداية لتحقيق الس 
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راع في منظور المواطن اليمني:  ةالخطوات المطلوب  إلنهاء الص ِّ
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ر اليمني أن    أظهر ال م ن أهم   الخطوات واإلجراءات ال تي يجب القيام بها للت غل ب    مؤش  

راع الحالي في اليمن، بحسب رأي المستطلعين:   على الص  
 ، %98وقف إطالق الن ار الفوري في كاف ة أنحاء اليمن" "
ولة، والعمل على وجود اقتصاد مستقر بدعٍم  " سات الد  إصالح البنية الت حتي ة ومؤس 

 ، %96وتأييد م ن كاف ة أطياف المجتمع" 
ياسي  ين،  " جناء الس   سحب المليشيات والجماعات المسل حة م ن المدن، وإطالق سراح الس 

د للمشاورات بين مختلف األطراف"   ،%96كخطوات تمه  
اخل اليمني للوصول إلى تسوية سياسي ة، وتحقيق المصالحة  " إجراء مشاورات في الد 

 ، %95الوطني ة" 
 ،%87تشكيل مجلس رئاسي، وحكومة كفاءات وطني ة، إلدارة شئون البلد" "

الم دون أي   تدخ ل خارجي"   ة للس  "دخول جميع األطراف المتصارعة في مشاورات جاد 
85.% 

اخلي ة والخارجي ة في  ر اليمني: طبيعة األوضاع العام ة ودور األطراف الد  المرجع: المؤش  
راسات اإلستراتيجي ة، وهو استطالع رأي عام للمواطنين  ا راع، إصدار مركز المخا للد   لص  

رة قام بتنفيذه مركز استطالع لالستشارات وقياس   اليمني  ين في المحافظات والمناطق المحر 
( العام  ال تي  32شكل رقم )م،  2021(، سبتمبر  YACالر أي  الخطوات واإلجراءات   :)

راع الحالي.يجب القيام به   ا لوقف الص  
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 : الصةالخ
ابقة، وتطر ق لمبدأ العدالة االنتقالي ة ال ذي لم  الم الس  استعرض هذا الفصل ات  فاقات الس 

ة بعد سقوط  2011يجر تطبيقه بعد عام  م، وناقش محاوالت بناء تسويات سياسية، وخاص 
نها مبادئ مسقط،  2014سبتمبر    21العاصمة )صنعاء( بيد جماعة الحوثي، في   م، وم 

فاع األمريكي وحوار الكويت،   وحوار ظهران الجنوب، ومبادرة "جون كيري"، ورؤية وزير الد  
ابق "ماتيس"، واإلعالن المشترك ال ذي تبن اه مبعوث األمم المت حدة إلى اليمن،   مارتن " الس 

عودي ة لوقف الحرب في اليمن. ، وانتهاء  "غريفيث  بالمبادرة الس 
عوبات ال تي تواجه الت سوية وعر جت الورقة على رؤية األطراف الم الم، والص  حلي ة للس 

القضايا   تعالج  كانت  االت  فاقات  أن   إلى  وخلصت  عام؛  بشكل  الم  الس  وعملي ة  ياسي ة،  الس  
تلك  جعل  مم ا  األزمات،  لجذور  تتطر ق  ولم  المتصارعة،  باألطراف  ة  الخاص  ياسي ة  الس  

مات لصر   اعات أخرى. االت  فاقات عبارة عن مقد  
ع على االت  فاقات لم تكن مقتنعة، بل كانت  إضافة إلى ذلك، فإن  القوى ال تي كانت توق   

تأتي مجبرة بفعل ضغوط تمارس عليها، كما حصل في "وثيقة العهد واالت  فاق"، و"مبادرة  
رف"،   مجر د تكتيك   استكهولم"، وهذا جعل تلك االت  فاقات  واتفاق  "،راكةلم والش  الس     واتفاقالش 

 مرحليٍ  مآله الفشل. 
ا في تلك االت  فاقات؛ إذ كانت األطراف اإلقليمي ة تدفع  العامل اإلقليمي كان حاضر ا أيض  
. هي كدول   حفاظ ا على مصالحها   ، أو رفضها،اتي  بحلفائها المحلي  ين للقبول بتلك االت  فاق 

الم  كما أن  استمرار الجماعات المسل حة برؤيتها   كما هو حال جماعة الحوثي، -حيال الس 
لن يؤد  ي إلى استقرار الوضع، بل رب ما يقود إلى معارك أكثر    -وكذلك المجلس االنتقالي 

 وة مم ا يحدث حالي ا. اضر 
؛ غير أن  ما يجب اإلشارة إليه باعتبار ذلك نتائج   راسة إجماال  لت إليه الد   هذا ما توص 

راسة، بأ لة للد   ياسي ة، مفص  راعات المناطقي ة، والس   الم الحقيقي في بلد مز قته الص   ن  بناء الس 
يحتاج لفترة طويلة الستعادة ما دم رته الحرب    -إن صح  الت عبير-والعسكري ة، وحت ى المذهبي ة  

لم األهلي، والن سيج االجتماعي، مفك ك نتيجة للص    ائر؛ الحالي ة. وم ن الواضح أن  الس   راع الد 
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حايا، وجبر   كما أن  الحرب أوصلت الحزن إلى كل   بيت. ولهذا، م ن دون تعويض الض 
رر، وبناء عدالة انتقالي ة بناء  على معايير واضحة، م ن خالل تشكيل لجان الحقيقة،  الض 

عي إلى بناء سالم دائم ومستدام، مبني على أسس العدالة االجتماعي ة والمسا واة بين والس 
احتياجات  تلبي ة  إلى  المجتمع  همالمواطنين، إضافة  أطياف  كل   الم  الس  وأن تشمل عملي ة   ،

راعات   ر الص   الح، بحيث ال تتكر  اليمني، وليس الت ركيز على القوى الفاعلة ال تي بيدها الس  
ة بطريقة واقعية، فإن  العسكري ة واالنقالبات المسل حة مستقبال، وأن تطب ق العدالة االنتقالي  

ة،   ا وبشد  راعات في المستقبل، ولو بأنماط وطرق مختلفة، يبقى أمر ا وارد  د الص   فرضي ة تجد 
ا إذا استمرت أسباب الحرب بدون حلول جذري ة.   خصوص 

كما أن  إبرام عملي ة سالم شاملة بدون نزع سالح الجماعات المسل حة، في ظل   ضعف 
ولة، يعن الح سيكون لها اليد الط ولى، نظر ا لقدرتها على الد  ي أن  الجماعات ال تي تمتلك الس  

بيد هذه   الح  ا، بقاء الس   الفترات الماضية. وأيض  نقض االت  فاقات؛ وقد حصل ذلك خالل 
ياسي ة المستقل ة، فهي   الجماعات يعني بقاء الت وت ر لوقت طويل؛ ألن ها ال تمتلك اإلرادة الس  

ة إذا كانت   مرتبطة بدينامي ات، وفواعل خارجي ة، وهذا يعق  د عملي ة استمرار الت سوية؛ خاص 
ياسي ة.   الفواعل الخارجي ة غير راضية بالت سوية الس  

لهذا، ال بد  م ن الت ركيز على كيفي ة تثبيت األوضاع على األرض م ن خالل إيجاد آلي ات،  
الم،  وأدوات تساعد على تحقي  وفي حال تم  تطبيق    .نزع األسلحة الث قيلة  عبرق األمن والس 

غيرة، ولكن ها ستكون محدودة، وسوف   راعات الص  ذلك، فم ن المتوق ع أن تنشب بعض الص  
ولة احتوائها. روع  يكون باستطاعة الد  إن  الت ركيز على العامل األمني والعسكري في حال الش 

ا. في عملي ة سالم حق  ياسي ة، أمر مهمٌّ جد   يقي ة، قبل الحديث عن الجوانب الس  
راسة أن  انتهاء الحرب بتسوية سياسي ة، وليس بانتصارات عسكري ة خالل   كما وجدت الد  
راعات، ألن  األطراف المتصارعة كانت غير   الفترة الماضية فتح الباب على مصراعيه للص  

ة للقبول بالت سوية. له الم مستعد  ز الس  الم ما لم يكن هناك قو ة تعز   ذا، م ن المستبعد تحقيق الس 
على األرض، وآلي ة مت فق عليها لتطبيق العدالة االنتقالي ة. أم ا مصالحة الت وازنات الظ رفي ة، 

ة، فقد أثبتت فشلها خالل المراحل الماضية. واالهتمام بهذه الت وازن الم الهش  ات  وتسويات الس 
ائم. وهذه نقطة غاية في األهمي ة؛ إذ لن  وإيجاد الحلول الجزئي ة لن يؤد ي إلى االستقرار الد 
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الم المستدام دون معرفة ما حدث على األقل خالل العقد الماضي، كي  ينعم اليمني ون بالس 
ر تلك األحداث في تاريخهم.   ال تتكر 
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 لمراجع: ا

 
 : واألبحاث أوَّاًل: الكتب

ة بحقوق اإلنسان في الحد   م ن سيادة    - ولي ة الخاص  إبراهيم العاصي، دور الت شريعات الد 
ولة، المركز العربي للن شر والت وزيع، القاهرة، ط  م.1/2019الد 

اليمن..   - جنوب  الذ اتي ة في  اإلدارة  ياسات، إعالن  الس   ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز 
 م.30/4/2020الخلفي ات والت داعيات، تقدير موقف، في: 

المهني   - الت دريب  الم  برنامج  الس  راعات، معهد  الص   تحليل  لنيل شهادة في  تأهيل  ، دورة 
 م.2006األمريكي، 

بالل صعب، لن تجدي خطط سالم واشنطن وال الر  ياض في اليمن، مركز رفيق الحريري    -
رق األوسط، في:   م. 2016/ 5/10للش 

ياسي للجمهوري ة العربي ة اليمني ة )- ر الس   م(، 1985-م1962جولوفكايا. أيلينا. ك.، الت طو 
راسات والبحوث اليمني، صنعاء، ط  م. 1/1994ترجمة محمد علي البحر، مركز الد  

سة للعدالة االنتقالي ة في أفريقيا بين المفهوم    - والممارسة، سامية بن يحيى، المضامين المؤس 
يمقراطي العربي، برلين، ط  م. 2018/ 1فصل م ن كتاب، المركز الد  

األحداث،   - مرايا  في  لمعت  يمني ة  شخصي ات  الحرب..  في  وجوه  البيضاني،  صالح 
(AlaanPublishing Co. ،)2019.م 
ياسي ة اليمني ة بين عامي    - ة(،  م )دراسة تحليلي  2020-م1990عادل دشيلة، االت  فاقات الس  

راسات اإلستراتيجي ة،  سة العربي ة للد    م. 2020المؤس 
عبدالوهاب العقاب، الوحدة اليمني ة: دراسة وثائقي ة في تاريخ اليمن المعاصر.. م ن مرحلة   -

 م.1/2009اإلمام علي إلى تاريخ اليمن المعاصر، دار رسالن، دمشق، ط
الم والت ماسك االجتم  - الم اعي في محافظة نينوى،  فهيل جلبي، بناء الس  مركز دراسات الس 

 م.2017وحل   الن  زاعات، جامعة دهوك، 
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امل )  - راع؟ )دراسة تحليلي ة 2013لماذا فشل الحوار الوطني اليمني الش  ( في منع الص  
في  امل  الش  الوطني  الحوار  مؤتمر  فاعلي ة  حول  اليمني ة  المدني  المجتمع  منظ مات  لنظرة 

( وجنوبه  -(  2013اليمن  اليمن  شمال  اليمني ة(  ياسي ة  الس   الحوارات  بعض  مع  مقارنة 
ولي ة )تونس2013  -م1962) -أفغانستان(، فريق بحثي هولندي -العراق-م(، واإلقليمي ة والد 
سة أوام للت نمية  - مني، جامعة رادبوتي  اليمن، ورقة لصن اع القرار، )د.ت(.  -هولندا، ومؤس 

اهات األخبار وتأثيراتها وانعكاساتها، مثنى    - الغانمي، الت  لفزيون والحرب: دراسة في اتج  
 م.2018دار مجد للنشر والتوزيع، األردن، 

ل(: بعض وقائع    - اليمنية )الجزء األو  القانون في األزمة  محمد المخالفي، قضي ة دولة 
 م.1998م، دار عناوين، 1994الخالف قبل حرب صيف 

 
 والتَّقارير:  المقاالتثانًيا: 

إسعون محفوظ، مفهوم العدالة الجنائي ة الت صالحي ة في الجرائم اإلرهابي ة، مجل ة المفك  ر،   -
 م.2017(، 16جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد )

ا؟، جيريمي ساركين، لماذا ينبغي مفهمة العدالة االنتقالية في البلدان العربية نظري ا وتجريبي    -
ياسات، العدد )  م.2020(، 47مجل ة سياسات عربي ة، المركز العربي لألبحاث ودراسة الس  

راسات،    - بيل إلى الت وافق، مركز الجزيرة للد   ياسي في اليمن والس  خالد الر م اح، الحوار الس  
 م.2014الد وحة، 

مصر    - في  والمجتمع  ولة  الد  هل  توفيق،  والمصالحة راوية  االنتقالي ة  للعدالة  ان  مستعد 
ياسات، العدد ) (، 6الوطني ة؟، مجل ة سياسات عربي ة، المركز العربي لألبحاث ودراسة الس  

 م. 2014
الجزيرة    - مركز  واآلفاق،  قات  المعو   اليمن:  في  ياسي ة  الس   الت سوية  ع،  المود   عبدالن اصر 

راسات، الد وحة،   م. 2016للد  
ياسي ة اليمني ة، مجلة دراسات دولية،   - علي العامري، أثر العوامل الخارجي ة في الحياة الس  

راسات، العدد ) ولي للد    (.49المركز الد 
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ل الت نظيمات المسل حة إلى الن شاط    - عمر عاشور، م ن الميليشيا إلى الحزب: كيف تتحو 
لمي؟ ولماذا؟، مجل ة سياسات عربي ة،  ياسات، العدد الس   المركز العربي لألبحاث ودراسة الس  

 . 9م: ص2020(، مايو 44)
 

 الوثائق:ثالًثا: 
 ، وزارة الخارجي ة وشئون المغتربين.2216قرار مجلس األمن الت ابع لألمم المت حدة، رقم  -
( 2م، البند )2019سبتمبر    27  -9مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الثانية واألربعون،    -

امي لحقوق اإلنسان وتقارير  نوي لمفوض األمم المت حدة الس  م ن جدول األعمال، الت قرير الس 
امي ة واألمين العام.  المفوضي ة الس 

 .مسودة قانون العدالة االنتقالية، حصل عليها الباحث  -
امل، )صنعاء  -  (.2014-2013وثيقة الحوار الوطني الش 
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 تمهيد:
لطة في   تض م سبع سنوات على سيطرة جماعة الحوثي المسل حة )أنصار هللا( على الس 

أكثر م ن ست   سنوات على تدخ ل "الت حالف العربي"،   تر  م، وم2014سبتمبر    21اليمن، في  
عودي ة واإلمارات، في   ر دعم الحكومة المعترف  2015مارس    26بقيادة الس  م، تحت مبر  

ي ات كثيرة، ا  لكنبها دولي ا،   ولي ة الر امية إلى وقف الحرب، ال تزال تواجه تحد   لمساعي الد 
ولي ة،  والد  اإلقليمي ة  الخارجي ة،  والقوى  فيها،  المنخرطة  اخلي ة  الد  القوى  كاف ة  خلفها  تقف 

 المتحالفة معها، أو المرتبطة بالحرب بأي   طريقة كانت. 
المنصرم نوات  الس  ت    الس   بتصاعد  خالل  الخارجي ة  االرتباطات  تشع بت  الحرب،  م ن  ة 

الد  إقليمي  قضايا   باألطراف  صلة  ذات  لكل   الد    ةولي  ة  أطراف  داخلي   طرف  اعمة  وتشك ل   ،
ا على  الم، معتمد  نها مكانه بوصفه العب ا مؤث  ر ا في الحرب والس  داخلي ة جديدة، أخذ كلٌّ م 

وسيطرته على   الحرب، ضمن مساعي نفوذه  م ن تصو رات إلنهاء  يطرحه  وما  األرض، 
ولي ة واإلقليمي ة الفاعلة، عبر الوساطات   الم ال تي تقوم بها األمم المت حدة، أو األطراف الد  الس 

لمي ة األخرى.   أو المفاوضات، أو األشكال الس  
ت جاذبات المتعل  قة بات  فاق إيران في الاألزمة  ففي المشهد الخارجي لألزمة اليمني ة، است غلت  

عودية واإلمارات"  1+  5الن ووي مع دول ) (، ودفعت تحوالت  دولية  قطبي الت حالف العربي "الس 
لهما في اليمن. وهذا   َنتاج  منطقي الرتباط األطراف    -بالط بع -إلى تعظيم مكاسبهما من تدخ 

ل اخلي ة للحرب، بجهاٍت خارجي ة داعمة  عودي ة واإلمارات بوصفهما    :ها. فمثال  الد  تبرز الس 
رعي ة اليمني ة، وكيانات أخرى مسل حة تعمل تحت مظل ة هذه الحكومة، وباستقالل  اعم للش  الد 

الواليات  وتبرز نسبيٍ  عنها، فيما تبرز إيران بوصفها طرف ا خارجي ا داعم ا لجماعة الحوثي؛ 
وبريط  األمريكي ة،  األزمة، المت حدة  في  مباشرة  غير  أطراف ا  بوصفها  ع مان،  وسلطنة  انيا، 

ضمن األطراف الخارجي ة    -ما عدا ع مان-بالر غم م ن أن  جماعة الحوثي تع د  هذه الد ول
 المرتبطة بالحرب ارتباط ا مباشر ا. 

ل راع،  الص   ألطراف  ا  جديد  فرز ا  للحرب،  األولى  ت    الس   نوات  الس    المشهد   صبحي شهدت 
   :فاعلة، وهي  قوى أربعه ن ا م  ن  مكو  
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 . حلفاء الر ئيس، عبدرب  ه منصور هادي، ال ذي تحظى حكومته باعتراف دولي  -
"المجلس االنتقالي" الجنوبي، و"المقاومة الوطني ة"، الل ذان يحاوالن العمل مستقل ين    -

 رغم ارتباطهما المصيري بالحكومة المعترف بها دولي ا.  
 جماعة الحوثي "أنصار هللا"، الط رف المعادي لجميع األطراف.   -
راع، غير أن    ت مث  ل واحدة م نتي  ال  و الت نظيمات الموصوفة بـ"اإلرهاب"،   - دينامي ات الص  

 خارج أي   حسابات م ن هذا القبيل.   -شكلي ا-استثناءها م ن أي   تسوية سياسي ة يجعلها  
راع اليمني ة،   وعليه، فإن  هذه الفصل يهدف إلى تحديد مجاالت ارتباط مختلف أطراف الص  

اعمة لها، والقوى الخارجي ة األخرى ا راع، وإبراز تداعيات  بالقوى الخارجي ة الد  لمؤث  رة في الص  
راسة م ن مدخل تمهيدي ي سل  ط الضوَء على  الم". وتنطلق الد   ذلك على عملي ة "صنع الس 

اخلي ة،   الد  وأطرافه  أبعاده،  حيث  م ن  راع؛  الص   راع و خلفي ات  الص   بقوى  المرتبطة  الخارجي ة 
اخلي ة، ومجاالت ارتباط كل   طرف داخلي ٍ  على    بداعمه الخارجي، وتحديد تداعيات ذلكالد 

الم"" عملي ة   . صنع الس 
اخلي ة د   ال  استعانتوقد   راسة بالمنهج الوصفي لدراسة وتحليل الوضع الر اهن لألطراف الد 

راع، والقوى الخارجي ة المرتبطة بها، ومجاالت هذا االرتباط، وكيف أث رت، أو يمكن أن  للص  
الم" في اليمن.   مجموعة على  ك  في سبيل تحقيق ذل  كما استندتتؤث  ر، في عملي ة "صنع الس 

 لوسائل البحثي ة، المكتبي ة والميداني ة. م ن األدوات وا
"االرتباطات  وهما:    ،راسةين في هذه الد   مفهومين أساسي  وم ن األهمي ة بمكاٍن، اإلشارة إلى  

راع  الم". فاالرتباطات الخارجي ة لقوى الص   اخلي ة، و"صناعة الس   راع الد  الخارجي ة" لقوى الص  
اخلي ة، تشير  إلى مجمو  عة م ن المتغي  رات والظ روف الن اشئة، ال تي شك لت رابط ا بين كل   الد 

الم، فيعني   نع الس  ولي ة-طرف داخليٍ  وحليفه الخارجي. أم ا ص  الم الد   -وفق ا ألكاديمي ة الس 
أو األشكال األخرى   ، كاف ة الجهود المبذولة، لتسوية أي   نزاع، عبر الوساطات أو المفاوضات

مللت   بلوماسي. وقد يض  لمي ة، في سياق م ن العمل الد  الم الت دابير ال تي   سويات الس   صنع الس 
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بلوماسي  ائدة، بجانب الن شاط الد  م ن شأنه دفع األطراف    ، ال ذيتت خذ لمعالجة الن  زاعات الس 
 .66ة إلى وقف الحرب المتحارب

 
راع وأطرافه  اخليَّةخلفيَّات وأبعاد الص ِّ  : الدَّ

  . ةقافي  والث    ،ةواالقتصادي    ،ةيني  والد     ،ةياسي  ائر في اليمن بين الس   راع الد  ات الص   تتداخل خلفي  
رعي ة  ة الحكومةل في ثنائي  خارطته الكبرى تتمث    ورغم أن   بالغوص  ه   أن  الحوثي إال  جماعة  و   الش 

ن و ن آخر و تندرج تحت لواء أحدهما، كما يوجد فاعلظهر أطراف أخرى  تأكثر في تفاصيله  
ة مع أحد ن عقد تحالفات ظرفي  ذلك ال يمنعهم م    ، لكن  ةوالمستقل    ةهم الخاص  ات لديهم مشروع

   ئيسين.راع الر   طرفي الص   
 
راع:: الً أوَّ   خلفيَّات وأبعاد الص ِّ

اليمن دوافع سياسي ة،   المسل ح في  راع  الص   لطةتحر  ك  بالس  هذا  . وفي  غايتها االستفراد 
راع مع جماعة الحوثي "أنصار هللا"-طار  اإل  ا الص   دوافع   كثم ة َمن ي ضم  ن ذل  -خصوص 

افع  67أيديولوجي ة  الد  يتجل ى  خصومها،  تجاه  الجماعة،  هذه  ممارسات  خالل  وم ن   .
راع،   يني للص   فرض إرادتها بالقو ة، عند إفراغ بلدة َدم اج بمحافظة صعدة،    عبراأليديولوجي الد  

أواخر   لفيين  الس  استباقي ة، لحماية 2013م ن  إليه م ن جعل ذلك خطوة  م، مع ما هدفت 
 .68م2014الجتياح العاصمة صنعاء، في سبتمبر  ظهرها، قبل تقد مها

 
عمر مجعة عمران، بناء السَّالم يف جمتمعات    :مثَّة فرق بني بناء السَّالم، وفرض السَّالم، وحفظ السَّالم، وصناعة السَّالم، وكلُّ ذلك جتده يف   66

 . 77 -76م: ص2018دار املناهج للنشر والتوزيع، بريوت، ي، الن ِّزاع: دراسة يف التَّجاُوب احملل ِّي وإعادة التَّأهيل اجملتمع
متوفر   م،9/2/2016سرتاتيجية، يف: ماجد املذحجي، احلرب اليمنية: القوى السَّلفية تقلب االصطفافات اجلنوبية، مركز صنعاء للدراسات اال  67

 على الرابط التايل: 
https://bit.ly/3xfIIm3 

 م. 22/7/2021اتريخ االطالع: 
م، كان الشَّيخ السَّلفي حيىي احَلُجوري، يقوم على "دار احلديث"  2013بلدة دمَّاج جزء من مديرية الصفراء، مبحافظة صعدة، وحىت أواخر عام     68

زيد حول فيها، إىل أن متكَّنت مِّنها مجاعة احلوثي، بعد مواجهات مسلَّحة دامت أكثر مِّن شهرين، وانتهت بصلح شاركت فيه احلكومة اليمنية. للم
اسية، مركز اجلزيرة  اجلماعة السَّلفية يف اليمن، يُنظر: أمحد حممد الدغشي، السلفية يف اليمن: مدارسها الفكرية، ومرجعياهتا العقائدية، وحتالفاهتا السي

 . 73 -71، و36 - 32م: ص2014للدراسات، الدوحة، 

https://bit.ly/3xfIIm3
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لفي ة،   الس  للجماعات  الت عليمي ة  المراكز  بقي ة  تجاه  الحوثي  جماعة  سلوك  ظل   وهكذا 
م للجماعة، خالل   واألصول المادي ة الت ابعة لحزب "الت جم ع اليمني لإلصالح"، وتجاه أي   م قاو 

راع م، وط1402تقد مها نحو صنعاء، عام   بع المنصرمة م ن الص   نوات الس  ، مم ا 69يلة الس 
كشفت   ة،  مضاد  استجابات  مختلف    -جلي ا-ول د  لدى  ووسائلها  الحرب،  وأبعاد  دوافع 

لفي ة، وحزب الت جم ع اليمني  األطراف، وتمث ل ذلك في انخراط معظم منتسبي الجماعات الس 
 - كذلك -ة، ت عب  ر عن هوي ة كلٍ  م نهما، وانخراطها  مستقل  ميليشاوي ة  لإلصالح، في تشكيالت  

عبي ة، التي تجمع كل  اله وي ات   . 70في صفوف القو ات الحكومي ة، وصفوف المقاومة الش 
ياق، تعر َض الكثير م ن أعضاء وناشطي حزب "الت جم ع اليمني لإلصالح"، في   في الس  

وإخفا  الغتياالت  الجنوبي ة،  م ن  المحافظات  المنصرمة  ت    الس   نوات  الس  طيلة  قسري ة،  ءات 
الحرب، وظل ت نتائج الت حقيقات فيها محل  جدال؛ إال  أن  أصابع االت  هام تشير إلى "المجلس  

المسيطرة   الجهة  بوصفه  الجنوبي،  وعسكري ا-االنتقالي"  هذه    -أمني ا  م ن  عدد  على 
ا: عدن، وَلْحج، والض   ريح لهذا الحزب،  المحافظات، خصوص  الع، فضال  عن عدائه الص 

 . 71وتصنيفه لحزب "اإلصالح" بأن ه جماعة إرهابي ة
كان الستطالة أمد الحرب دور  في تمكين بعض أطرافها م ن محاولة تطييف المجتمع،  
المناطقي ة،  اله وي ات  وإحياء  الفكري ة،  معتقداتها  فرض  عبر  رطة،  والش  الجيش  وقطاعي 

ياسي ة، سواء كان فرض هذه  والحز  غائن الس   بي ة، وبعث أعباء الت اريخ المثقلة بالعنف والض 
 

م، مث احتلَّت جامعة اإلميان بصنعاء، الَّيت يرأسها الشَّيخ عبداجمليد  2014عام  فجَّرت مجاعة احلوثي دار احلديث السَّلفية مبنطقة كتاف بصعدة   69
 الزَّنداين، وفرضت قيوداا على مناشط مراكز اجلماعات السَّلفية اليت أقرَّت للحوثي احلكم ابلتَّغلب، كما يف حمافظيت ذمار وإب. 

يت ترابط يف مناطق مِّن السَّاحل الغريب )الت ِّهامي( لليمن، على البحر األمحر، أغلبيَّة  ُتشك ِّل ألوية العمالقة )ميليشيا تكوَّنت بفعل احلرب(، الَّ    70
البيضاء، وسط البالد، ويف   سلفيَّة، قادة ومقاتلني. واحلال مثُله لدى املقاومة الشَّعبيَّة )ميليشيا( الَّيت ال تزال تواجه مجاعة احلوثي يف مناطق مِّن حمافظة

م األوىل الجتياحها حمافظات تعز وحلج وع دن وشبوة؛ حيث شَغل السَّلفيُّون حي ِّزاا كبرياا يف صفوف هذه املقاومة، ملواجهة مجاعة احلوثي، منذ األايَّ
م. مثال: كتائب أبو العباس "عادل عبده فارع" )سلفيَّة( كان يطلق عليها إمارة "محاة العقيدة"، وكذلك كتائب "حسم"  2015مدينة عدن، يف مارس  

م،  26/1/2016م، يف:  2015جملس األمن، التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين ابليمن لعام  انظر:    التَّجمُّع اليمين لإلصالح(، وكالمها يف تعز.   )حزب
(73/2016/S :)كذلك و  .35، وص27 -21ص: 

Ali al-Dhahab, Yemen’s Warring Parties: Formations and Dynamics, Al Jazeera Centre for 
Studies, June 30, 2016, accesses: July 22, 2021, at: 
https://bit.ly/3toK6T5. 

 . 83ص (:S/83/2019م، )25/1/2019م، 2018جملس األمن، التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين ابليمن لعام   71

https://bit.ly/3toK6T5
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أم  الت عليم،  مراحل  مختلف  في  راسي ة،  الد   رات  للمقر  الجزئي  أو  الك ل  ي  بالت غيير  المعتقدات 
يني ة الط ائفي ة، وحشد وسائل    بتكثيف المناشط الفكري ة، بالد ورات الث قافية، وإحياء المناسبات الد  

اإلعالم الت قليدي ة والمعاصرة، بما فيها وسائل الت واصل االجتماعي، بجانب الد ور الخطير 
ادرة عن شخصي ات مرجعي ة ال تعب  ر عن ذاتها أو األطراف ال تي تنتمي  يني ة الص  للفتاوى الد  

على   كوال يقتصر ذل  ال تي تقف خلفها.  بل عن أيديولوجيا القوى الخارجي ة -فحسب-إليها  
راع، بل وداخل    .72ل   طرف على حدة كالط رفين الر ئيسين في الص  

راع القائم، تجارب مختلفة لصراعات سابقة، دأبت فيها الجماعات   استلَهمت أطراف الص  
ية والبشري ة، بما   يمك  نها من إطالة المواجهة، المتمر  دة على الحكومة، على تعزيز قدراتها الماد 

أتاحتها تحو الت داخلي ة ودولي ة، ولجوء هذه الجماعات   الكثير م ن الفرص، ال تي  ل ة  م ستغ 
لخلق تحالفات داخلي ة، وارتباطات خارجي ة بفواعل دولي ة وغير دولي ة، وف رت لها الكثير م ن  

. ولعل  م ن  73داخل اليمن وفي دول اإلقليم   وسائل الد عم المختلفة، وفق ا ألجندات مشتركة
مة حروب ما بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمني ة   صوال  إلى م، و 1990  في أبرز الت جارب المله 

عبي ة    عام م، فأحداث سقوط صنعاء في قبضة جماعة الحوثي  2011  في االحتجاجات الش 
راع الر اهن. م ن دوافع ذات   -في الوقت ذاته -، وما مث لتهم2014  أبعاد مختلفة للص  

راع الر اهن في اليمن، بالد ور المبك  ر ال ذي لعبته   يقود هذا االستحضار، إلى ارتباط الص  
م، بتصعيد ودعم 1990  في االستجابات اإلقليمي ة المناوئة عقب إعادة تحقيق الوحدة اليمني ة  

يت ال تي قو  راع   الحركات االنفصالي ة جنوبي البالد،  شوكتها، وزاد دعمها لها، خالل الص  
ا لمكانتها   الر اهن؛ حيث ال تزال نظرة أنظمة الخليج العربي ة، إلى وحدة اليمن، بوصفها تهديد 

أثناء 74ودورها ومصالحها  الد ول م ن مخاوف  أبدته هذه  بما  القياس على ذلك،  . ويمكن 
لي عبدهللا صالح، وسيطرة جماعة الر ئيس عبم، ال تي أطاحت  2011اندالع احتجاجات  

لطة عام   ياسي، قوى سياسي ة ال تروق  2014الحوثي على الس  م؛ حيث تصد رت المشهد الس  
 

ائل املقاومة الشَّعبيَّة  مارست ذلك خمتلف أطراف الص ِّراع، سواء مجاعة احلوثي، أو احلكومة املعرتف هبا دوليًّا، واملرجعيَّات الد ِّينيَّة )السَّلفيَّة( لفص   72
 حتت ُمسمَّى "اجمللس االنتقايل" اجلنويب.   -الحقاا-احملافظات اجلنوبيَّة، الَّيت ضمَّت فصائل مِّن "احلراك اجلنويب"، مث تشكَّلت  يف 
 .185 -123م: ص2013م( املركز اليمين للدراسات اإلسرتاتيجية، صنعاء، 2012التقرير اإلسرتاتيجي اليمين ) :انظر   73
(، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة،  37واحملددات، سياسات عربية، العدد ) اخللفيات  :اليمن يف  الدولة هاين موسى، أزمة   74

 . 56م: ص2019مارس 
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راع الر اهن - دول الخليج العربي ة، ودوال  عربي ة أخرى   ا للص   مثل مصر؛ ويشك  ل ذلك دافع 
 والستمراره. 

"جماعات اإلسالم    ن أن  ة المشار إليها أعاله تبي   اخلي  راع الد  ة بأطراف الص   االحاطة العام  
في  بعضها  ينخرط  ال تي  اإلرهابي ة،  الت نظيمات  وكذا  يعي،  والش   ني  الس  بشقيها  ياسي"،  الس  

راع الر اهن، بدوافع أيديولوجي ة وسياسي ة،   عنصر محوري في األزمة وقد ارتبط ظهور الص  
ة حت ى اليوم، ويقف في طليعتها ث ورة  بتحو الٍت دهذه الجماعات   ولي ة وإقليمي ة سابقة، وممتد 

جماعة الحوثي، فيما أنجبت    -بعد طول مخاض -م(، ال تي أنجبت  1979إيران اإلسالمي ة )
وفي  يتي ة في أفغانستان بين ) ي ة في الخليج ك والحروب األمري،  (م1989  -1979الحروب الس 

م(، تنظيَمي قاعدة الجهاد في جزيرة العرب  2003-1991ن عام )العربي وأفغانستان بي
ام "داعش".  ولة اإلسالمي ة في العراق والش  ريعة"، والد   "القاعدة"، ممث ال  بجماعة "أنصار الش 

فم ن جانب الحركة الحوثي ة، كان للث ورة اإليراني ة الد ور األبرز في ظهورها العسكري عام  
دور إيران قائم ا في الحرب الر اهنة، في إطار مسعاها الحتواء الجماعات    م، وال يزال2004

يعي ة في المنطقة العربي ة  . أم ا الجماعات اإلرهابي ة، فقد دفعت نتائج الحروب األمريكي ة  75الش  
في أفغانستان والعراق، بعناصر م ن هذه الجماعات إلى اليمن، ثم  برز الحراك الجنوبي  

عام  االنفصا ارتبط  2007لي  لكن ه  تمام ا،  مختلفة  وبأبعاد  العنف،  موجات  سياق  في  م، 
 .77، وإيران، ثم  بجماعة الحوثي 76بتنظيم "القاعدة" 

باإل  الر اهن بمجموعة م ن فواعل العنف الموصوفة  راع  هاب، فإن ه يجد ر  ر والرتباط الص  
ع قليال  فيما يخص  ذلك.   راعات اليمني ة الن اشبة   إذ يالحظ الت وس  أن ه على امتداد خريطة الص  

م، تَصاعَد نشاط تنظيم "القاعدة"، 1990في حقبة ما بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمني ة عام 
ولي؛ لك نه است غ ل    ريعة"، في سياق المشروع األوسع للت نظيم الد  ممث ال  بجماعة "أنصار الش 

راع الحالي. ثم  برز  سياسي ا، م ثل فواعل   العنف األخرى، داخلي ا وخارجي ا، حت ى حقبة الص  
 

 .161م: ص2012إلسرتاتيجي اليمين التقرير ا   75
 انظر:   76

Stephen Day, The Political Challenge of Yemen's Southern Movement, Washington, 
Carnegie Endowment for International Peace, 2010, p11. 

 .139 -137م(: ص2012التقرير اإلسرتاتيجي اليمين )  77
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ولة اإلسالمي ة "داعش" فرع اليمن، خالل العقد الث اني الماضي،  ا له، تنظيم الد  بجانبه، منافس 
 لكن ه لم يبلغ م ن القو ة والن فوذ ما بلغه تنظيم "القاعدة". 

يطرة   م، أخذ2011منذ اندالع احتجاجات   نشاط كلٍ  م ن الت نظيمين في االت  ساع والس 
رقي ة م ن البالد؛   على مناطق ذات أهمي ة إستراتيجي ة في المحافظات الوسطى والجنوبي ة والش 
يطرة على مدينة َجعار في محافظة أبَين،  ريعة" م ن الس  نت جماعة "أنصار الش  حيث تمك 

، في محافظة حضرموت،  م(، وعل2012  -2011خالل الفترة ) ى مدينة )ميناء( المكال 
، فيما حاول تنظيم "داعش" المنافسة في هذه المناطق،  م(2016  -2015خالل الفترة )

 .78وفي محافظتي البيضاء ولحج 
راع الحالي  في سياق الحركات االنفصالي ة وأبعادها اإلستراتيجي ة، يمث  ل جانب  م ن الص  

ا لما ع رف   ؛ ولتداعياتها ال تي أفرزت  79م1994بحرب االنفصال، ال تي نشبت عام  امتداد 
م ما ع رف بالحراك الجنوبي االنفصالي، ال ذي عم  نشاطه المحافظات الجنوبي ة  2007عام  

اندالع  حت ى  ة،  عد  حراكي ة  فصائل  عبر  عنيف ا،  وآخر  لمي ا،  س  أسلوب ا  ذ ا  مت خ  رقي ة،  والش 
 م. 2011ير احتجاجات فبرا

يمقراطي   م، انخرطت بعض م ن فصائل  2012  في مع دخول البالد مرحلة االنتقال الد  
ال امل"،  جالحراك  الش  الوطني  "مؤتمر الحوار  الف رق  2014  -م2013نوبي في  من  م، ض 

ا فريق القضي ة الجنوبي ة  . فيما ظل ت فصائل أخرى م ن 80المختلفة في المؤتمر، خصوص 
م؛ ثم  أ علن عن 2015قفها، إلى أن تدخ ل "الت حالف العربي" عسكري ا عام  الحراك على موا

 
م، بعمليَّة عسكريَّة أطلق عليها اسم "السُّيوف الذَّهبيَّة"، أمَّا حترير املكالَّ فكان يف  2012استعادت القوَّات احلكوميَّة مدينة جعار، يف يونيو     78

لف العريب". انظر: قضاايان: حلقة "الل ِّواء أمحد سعيد بن بريك، حمافظ حضرموت،  م، عرب قوَّات "النُّخبة احلضرميَّة"، وبدعم مِّن "التحا2016مايو  
 م، متوفر على الرابط التايل: 17/5/2017وعضو اجمللس االنتقايل اجلنويب"، قناة الغد املشرق، يف: 

https://bit.ly/3ygf0yQ 
 م. 11/7/2021اتريخ االطالع: 

العام والتَّجمُّع اليمين لإلصالح، وأ   79 الشَّعيب  طراف قبليَّة  دارت احلرب بني احلزب االشرتاكي اليمين، بوصفه طرفا انفصاليًّا، وبني حزيب املؤمتر 
لرَّئيس احلايل، عبدربه منصور هادي، الَّذي  أطرافاا مناوئة لالنفصال. وكان ا  -مجيعاا -وعسكريَّة فاعلة، تنتمي بعضها إىل احملافظات اجلنوبيَّة، وبوصفها 

منصب وزير الدفاع. للمزيد حول تلك احلرب، انظر:    - آنذاك-ينتمي إىل جغرافيَّة اجلنوب، من أبرز القادة العسكري ِّني املناوئني لالنفصال، وقد َشَغل 
 م.1998إلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، أبو ظيب،  .. األسباب والنتائج، مركز ا1994مجال سند السويدي، وآخرون، احلرب اليمنية عام  

 .41 -27م: ص2014انظر: وثيقة احلوار الوطين الشامل، مؤمتر احلوار الوطين الشامل، صنعاء،   80

https://bit.ly/3ygf0yQ
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الجنوبي عام   االنتقالي"  "المجلس  الجنوبي، 2017قيام  الحراك  م، محتوي ا معظم فصائل 
راع المناد ي بانفصال    - منذ ذلك الوقت-لي صبح   راع الفاعلة، وطرف الص   أحد أطراف الص  
 . 81الجنوب 

ت  ال تي دارت بين القو ات الحكومي ة وجماعة في خريطة الص    راع ذاتها، تمث  ل الحروب الس  
م(، أحد المنطلقات  2010  -م2004الحوثي "أنصار هللا"، في محافظة صعدة، خالل الفترة )

عام   م ن  الن اشبة  واألزمة  الر اهن،  راع  الص   في  وتأثير ا  ا  تعقيد  إلى 2011األكثر  نظر ا  م، 
ارتباطها  األيديولوج  على  معتمدة  فرضها،  الحوثي  جماعة  تحاول  ال تي  المألوفة  غير  ي ة 

يعي ة العربي ة؛ حيث استأنفت القتال  الخارجي بإيران و"حزب هللا" الل بناني، والجماعات الش  
أواخر   َدم اج،  ببلدة  َلفي ة،  الس  الحديث"  "دار  ب  ط ال  مع  راع  الص   ثم  82م 2013بافتعال   ،

يطرة على محافظة َعمران، أواسط  استث  م، وصوال  إلى إسقاط  2014مرت نتائجها في الس 
 صنعاء في سبتمبر م ن العام ذاته.

ياسي ة لجماعة الحوثي بسيطر  مالي ة،    تها اكتملت مالمح األبعاد الس   على المحافظات الش 
ومحاصرة الر ئيس، عبدرب  ه منصور هادي، في منزله بصنعاء، وإصدار إعالن دستوري في 

( أعضاء، وتعطيل مجلس الن و اب  5م، قضى بتشكيل مجلس رئاسيٍ  يضم  )2015فبراير    6
. وبعد  83ة م دتها عامان ( عضو ا، ولفترة انتقالي  551ليحل  محل ه مجلس وطنيٌّ انتقالي يضم  )
م؛ شرعت  2015فبراير  20إلى عدن، في  -فرار ا-وصول الر ئيس عبدرب  ه منصور هادي 

ال تي ظل ت   ا الجتياح عدن،  يطرة على مدينة تعز، تمهيد  جماعة الحوثي في محاولة الس 

 
، أنَّ أطرافاا دوليَّة شجَّعت  أقرَّ رئيس اجلمعية الوطنية )برملان جنويب غري منتخب(، الل ِّواء أمحد سعيد بن بريك، يف "اجمللس االنتقايل" اجلنويب    81

، خدمة ملشروع  احلراك اجلنويب على التَّشكُّل يف كيان سياسي، وبناء مؤسَّسات سياسيَّة منبثقة عنه، تتيح االت ِّصال مبؤسَّسات مماثلة يف دول العامل
طنية يف اجمللس االنتقايل اجلنويب، قناة الغد املشرق، يف:  االنفصال. انظر: لقاء خاص: حوار مع الل ِّواء الرُّكن أمحد سعيد بن بريك، رئيس اجلمعية الو 

 م، متوفر على الرابط التايل: 14/4/2019
https://bit.ly/2VcCxlV 

 . م19/7/2021اتريخ االطالع: 
 . 71الدغشي، مرجع سابق: ص  82
 م.2016ي مجع بني مجاعة احلوثي وبني املؤمتر الشَّعيب العام وحلفائه، عام استمرَّ الوضع إىل أن أُعلن عن قيام جملس سياس  83

https://bit.ly/2VcCxlV
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د بجامعة  إلى االستنجا  دفع الر ئيس عبدرب  ه منصور هاديمم ا    ،م2015تقاوم منذ مارس  
 .84الد ول العربي ة، ومجلس الت عاون لدول الخليج العربي ة 

عودي ة،   رعية اليمني ة، بقيادة الس  مع انطالق العملي ات األولى لـ"الت حالف العربي" لدعم الش 
تتمثل  م، أعلنت أطراف الت حالف أن  أبعاد وأهداف الت دخ ل العسكري 2015مارس    26في  
الد عم للحكومة المعترف بها دولي ا، لمواجهة انقالب جماعة الحوثي المدعومة م ن    تقديم  في 

ن  ف الت دخ ل بأن ه دفاع مشروع عن األم ة، وفق ا   إيران. وعلى المستوى القومي العربي، ص 
فاع والت عاون االقتصادي المشترك   فاع عن عروبة)لمعاهدة الد   اليمن،   العربي ة(، ابتداء  م ن الد  

عودي ة واإلمارات الل تين تقفان على خط   مواجهة واحٍد   ا الس  وأمن الخليج العربي، خصوص 
عودي ة، وتحتل  ثالث جزر إماراتي ة   .85أمام إيران، ال تي تترب ص بالس 

 
راعا: ثانيً  اخليَّة على جانبي الص ِّ  :األطراف الدَّ

راع في اليمن   بين طرفين رئيسين، هما: الحكومة المعترف    -م2014منذ  -يدور الص  
بها دولي ا، وجماعة الحوثي "أنصار هللا". ونتيجة لتحو الت عنيفة، فرضتها عوامل مختلفة، 
داخلي ة وخارجي ة، انسلخ عن هذين الط رفين أطراف أخرى، تتمت ع بنفوذ سياسي، ومناطق  

مست صراع ا  تقود  مسل حة،  وتشكيالت  الحكومة  سيطرة،  وأمام  الحوثي،  جماعة  أمام  قال  
 المعترف بها دولي ا، وأحيان ا أمام جميع األطراف. 

 
 
 
 
 

 
 . 73 -71صم: 2015التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين ابليمن لعام ، جملس األمن  84
املعاهدة، انظر: طلعت مسلم، تفعيل وتطوير اتفاقية الدفاع العريب املشرتك ومشروع أتسيس قوة عربية مشرتكة، جملة املستقبل العريب   85 ،  حول 

 متوفر على الرابط التايل:  م،2015
https://bit.ly/3DDOuTc 

 م. 12/7/2021اتريخ االطالع: 

https://bit.ly/3DDOuTc
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 الحكومة المعترف بها دوليًّا والكيانات المندرجة تحت مظلَّتها  -1
رعي والمعترف  تخضع هذه الحكومة للر ئيس عبدرب  ه منصور هادي ، بوصفه الر ئيس الش 

دولي ا  و 86به  الخاضعة  هي  .  المناطق  م ن  انطالق ا  الحوثي،  جماعة  أمام  المواجهة  تقود 
% م ن إجمالي مساحة البالد، شاملة معظم المحافظات  70لسيطرتها، وال تي تمث  ل أكثر م ن  

رقي ة، وأجزاء محدودة م ن المناطق الوسطى والغربي ة  ، مناطق  87الجنوبي ة والش  . وهي، إجماال 
يجي ة، بالن ظر إلى ما تحتويه م ن مصادر للن  فط والغاز، وإلطاللتها البحري ة  ذات أهمي ة إسترات

على المحيط الهندي، وبحر العرب، والبحر األحمر، وما يتيحه ذلك م ن وجود للموانئ، 
حن  م في مضيق باب المندب، وخطوط الش  واالت  صال البحري بدول اإلقليم والعالم، والت حك 

عودي ة   : عن ارتباطها البر  ي بدول الخليج العربي ة عبر اثنتين منها، هما البحري ة، فضال   الس 
 وع مان. 

للت عارض   نتيجة  صفوفها،  في  عميقة  انقسامات  دولي ا،  بها  المعترف  الحكومة  تعاني 
ولة، وعدد   ا ما يتعل ق بشكل الد  ناتها، خصوص  ياسي ة لمكو   ديد بين األجندات الس   أقاليمها؛  الش 

ياسي   -في حد   ذاته-وهذا   امل"، واالنتقال الس   رفض لمخرجات "مؤتمر الحوار الوطني الش 
عام   احتجاجات  عن  "المجلس  2011الن اشئ  سعي  في  األجندات  هذه  أبعاد  وتتجل ى  م. 

  االنتقالي" الجنوبي إلى فصل جنوب البالد عن شمالها، مد عي ا انفراده بتمثيل إرادة الجنوب، 
َقطرى،   ته م ن تشكيالت مسل حة تفرض سيطرتها على محافظتي عدن، وأرخبيل س  ا قو  ومستمد 

الع  . وال يزال المجلس يراوغ في تنفيذ الملحقين  88وأجزاء م ن محافظات أبَين ولحج والض 

 
  م، مدَّد "مؤمتر احلوار الوطين"، الفرتة االنتقاليَّة للرَّئيس عبدرب ِّه منصور هادي مدَّة عام إضايف؛ حبيث تنتهي واليته يف فرباير 2014يناير   21يف    86

يناير  2015 املقدَّمة يف  الرَّئيس  يُبتَّ يف استقالة  النُّواب مل  املناوئة  2015م؛ لكنَّ جملس  القوى  جلماعة احلوثي تعرتف  م، فكان أن ظلَّت معظم 
 بشرعيَّته، مثَّ تعزَّز ذلك مبا فرضته احلرب، واالعرتاف الدُّويل به.  

  -هنا -تستحوذ املناطق الصَّحراوية يف حمافظات املهرة، وحضرموت، وشبوة، ومارب، واجلوف، على جانب كبري مِّن هذه املساحة. والتَّقدير     87
 % مِّن مساحة البالد. 30لَّيت تبلغ حنو للباحث، مع االرتفاق بقيمة مساحة حضرموت ا 

ياسي ما قبل الوحدة اليمنيَّة،  88 م، وهذا ما  1990عام  يتبىنَّ "اجمللس االنتقايل" اجلنويب أجندة انفصاليَّة، إبعادة احملافظات اجلنوبيَّة إىل الوضع الس ِّ
تة أقاليم )أربعة يف الشَّ   -يف الن ِّهاية-يُعيد اجلدل إىل مداوالت "مؤمتر احلوار الوطين"، اليت أقرَّت   مال، واثنان يف اجلنوب(. انظر: وثيقة احلوار خيار الس ِّ

 متوفر على الرابط التايل: ، 3م: ص10/2/2014؛ والتقرير النهائي للجنة حتديد األقاليم، يف: 40الوطين الشامل: ص
https://bit.ly/3jB7GYm 

 م. 15/7/2021اتريخ االطالع: 

https://bit.ly/3jB7GYm
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م، الل ذين قضت أحكامهما بدمج تشكيالته  2019العسكري واألمني الت  فاق الر  ياض لعام  
اخلي ةالمسل   فاع والد   .89حة في هياكل وزارتي الد  

عام   س  تأس  آخر،  مسل ح  فصيل  "حر اس  2018يحاول  الوطني ة  بالمقاومة  وي عرف  م، 
الجمهوري ة"، الظ هور كقو ة سياسي ة بعد ما برز بوصفه قو ة عسكري ة فاعلة، ممث  لة لفصيل 

عبي العام"؛ حيث   م، عن قيام مكتب سياسي 2021أ علن في مارس  م ن حزب "المؤتمر الش 
ا تجاه القوى ال تي كانت وراء احتجاجات    11يمث  له. وي بدي هذا الفصيل عداء  سياسي ا واضح 

ابق علي عبد2011فبراير   هللا صالح، عالوة   م، ال تي أد ت إلى إسقاط نظام الر ئيس الس 
عناصر م ن هذا الفصيل، في فترة ما قبل  على عدائه لجماعة الحوثي، ال تي تحالفت مع  

الر ئيس  2017ديسمبر    2انتفاضة   االنتفاضة،  قائد  بقتل  الجماعة  حسمتها  وال تي  م، 
 .90صالح 

ياسي لفصيل المقاومة الوطني ة، مشاركة تشكيالته المسل حة، العالية   ز الموقف الس   يعز  
يطرة على قطاع طويل   احلي ة الغربي ة م ن البالد،  الت دريب والت سليح، في الس  م ن المنطقة الس 

 ، دي  دة شماال  يمتد  م ن مضيق باب المندب جنوب ا، حت ى المدخل الجنوبي لمدينة )ميناء( الح 
مي ون  جزيرة  أبرزها  م ن  وال تي  نطاقه،  في  الواقعة  ر  والجز  المخاء،  )ميناء(  بمدينة  مرور ا 

ب المندب؛ حيث يشاركه في هذا القطاع "ألوية العمالقة" )بريم( الواقعة عند مدخل مضيق با 
للحكومة   تابعة  عسكري ة  وحدات  وبضع  الت  هامي ة"،  و"المقاومة  العقيدة(،  سلفي ة  )ميليشيا 

 .91المعترف بها دولي ا، يخضع معظمها لما يسم ى عملي ات القو ات المشتركة 
 
 

 
م، وفقاا الت ِّفاق الر ِّايض، الَّذي وقَّع عليه يف نوفمرب  2020ركة "اجمللس االنتقايل" اجلنويب، يف احلكومة املشكَّلة يف ديسمرب  حيدث ذلك برغم مشا   89

 . 17 -16م: ص2018م. للمزيد، انظر: جملس األمن، التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين ابليمن لعام 2019
ظَّمة، يتحدَّر معظم منتسبيها إىل قوَّات "احلرس اجلمهوري" )سابقا(، اليت كانت موالية للرئيس علي عبد  تشكَّلت هذه املقاومة يف وحدات من   90

 هللا صاحل، ويقوم عليها، حاليًّا، ابن أخيه العميد، طارق حممد عبد هللا صاحل. 
م، يف إطار ترتيبات استثنائية قام هبا التَّحالف،  2019صغري محود بن عزيز، يف يوليو    - حينذاك-برزت العمليات املشرتكة مع تعيني الل ِّواء     91

ليًّا(، صغري عزيز، حمتفظاا واحلكومة املعرتف هبا دوليًّا، إزاء القوات وامليليشيات املنتشرة يف الساحل الغريب للبالد )ساحل هتامة(، وظلَّ اللواء )الفريق حا
 م.2020هبذا املنصب، رغم تقلُّده منصب رئيس هيئة األركان العامة، يف فرباير 
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 جماعة الحوثي "أنصار هللا":  -2
وثي الط رف المقابل للحكومة المعترف بها دولي ا، ولديها حكومة ال تحظى  ت عد جماعة الح 

الحوثي  جماعة  عن  ممث  لين  م ن  ن  وتتكو  واقع،  أمر  حكومة  تمث  ل  لكن ها  دولي،  باعتراف 
بينهما عام  أ برم   ، تحالفيٍ  ات  فاق  بموجب  وحلفائه،  العام"  عبي  الش  "المؤتمر  وحزب  نفسها، 

ب 2016 كل  وتش  سلطة م،  أعلى  بوصفه  األعلى"،  ياسي  الس   بـ"المجلس  ي عرف  ما  موجبه 
 .92حاكمة 

كلي؛   غير أن  هذا الت حالف لم َيع د معب  ر ا عن التطل عات الحقيقية لكل   أطرافه رغم بقائه الش 
ولة، الط رف  المهيمن  إذ باتت جماعة الحوثي، وعبر مْشر فين يمثلونها في كاف ة مفاصل الد 

م، وال أدل  على ذلك م ن أن  منصب  2017على القرار، ال سي ما فترة ما بعد أحداث ديسمبر  
الت  فاقي ة   ذلك  مخالفة  رغم  تأسيسه،  منذ  عليها  حكر ا  يزال  ال  ياسي  الس   المجلس  رئيس 

 ماعة، عبد . فيما تحتكر األسر الهاشمي ة، ال تي ينتمي إلى واحدٍة م نها زعيم الج93الت أسيس 
المستويات   في  والعسكري ة،  المدني ة  المهم ة،  المناصب  معظم  الحوثي،  ين  الد   بدر  الملك 

ولة  .94اإلداري ة والقيادي ة للد 
قدرات  على  معتمدة  دولي ا،  بها  المعترف  الحكومة  مع  حربها  الحوثي  جماعة  تدير 

ولة ال تي سيطرت عليها   ز ذلك  2014بانقالب  وإمكاني ات الد  بما تتلق اه    -باستمرار-م، وت عز  
م في قدرات   يني ة والمسل حة؛ وباتت تتحك  م ن حلفائها اإلقليمي  ين م ن الد ول، والجماعات الد  
واريخ الباليستي ة، ال تي  وارق غير المأهولة، والص  عسكري ة تهديدي ة حديثة، مثل: الط ائرات والز 

أن  الجيش اليمني لم ي عهد عنه   ك ضلوع إيران في حصول الجماعة عليها؛ ذل  ي شار إلى 
حيازتها سابق ا. وقد أحدثت هذه القدرات فروق ا جوهري ة في ميزان القو ة، وتفاعالت الحرب؛  

 
م،  2018"، يف إبريل  توىلَّ صاحل علي الصَّمَّاد رائسة اجمللس السياسي مدة فرتتني، وقتل خالل الثَّانية، بواسطة غارة جويَّة نفَّذها "التَّحالف العريب    92

 أنَّ عبد  ده مبدينة احلديدة. مثَّ خلفه، عقب مقتله، مهدي املشَّاط. ومع أنَّ رائسة اجمللس متث ِّل أعلى سلطة سياسية )رائسة اجلمهورية(، إالَّ أثناء وجو 
 امللك احلوثي، يُ َعد احلاكم الفعلي، بوصفه "قائد الثَّورة"، حسبما يصفه أنصاره، وأتسيًّا ابلن ِّظام اإليراين. 

م، وكان ممَّن مل حيضروا  2022أغسطس    24م، ُمد ِّد لرئيس اجمللس السياسي، مهدي املشَّاط، فرتة رائسية اثلثة، حىتَّ  2021  أغسطس  24يف    93
 م.2020اجتماع التَّمديد، عضو اجمللس، الفريق سلطان عبدالرَّب السَّامعي، الَّذي قاطع اجتماعاته منذ أواسط عام 

 .26م: ص2018ق اخلرباء املعين ابليمن لعام جملس األمن، التقرير النهائي لفري  94
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عودي ة،   إذ بلغت تهديداتها مناطق ومصالح إستراتيجي ة، عسكري ة ومدني ة، داخل األراضي الس 
 . 95بي البحر األحمر وفي جنو 

رغم سيطرة جماعة الحوثي على القدرات المختلفة للقو ات المسل حة، وتسخيرها في كاف ة  
مراحل الحرب، إال  أن ها أنشأت تشكيالت وجماعات مسل حة مستقل ة عن القو ات المسل حة 

"الل    ذلك  وم ن  إيران؛  في  الث وري"  "الحرس  وذلك على غرار  ال تي الر سمي ة،  عبي ة"  الش  جان 
فع بها  كتت  ن م ن مجاميع مسل حة، تتشك ل في ألوية، وكتائب، وسرايا مستقل ة، ويجري الد  و 

في المعارك، بعد إخضاع أفرادها لدورات إعادة بناء، بعضها ثقافي ة فكري ة، واألخرى عسكرية  
ري  ك ة الجماعة، غير أن الت دريب العستدريبي ة؛ حيث يعاد صهرهم فكري ا، وفق ا أليديولوجي  

ة، ال تي يقودها مقر بون م ن  متفاوت بينها وبين منتسبي الت شكيالت ذات الَمهم ات الخاص 
م اد   .96زعيم الجماعة، مثل: كتائب الموت، وكتائب الحسين، وألوية الص 

 
 التَّنظيمات الموصوفة بـ"اإلرهاب": -3

تنظيم   اإلسالمي ة"  انخرط  ولة  الد  و"تنظيم  ريعة"،  الش  "أنصار  جماعة  عبر  "القاعدة" 
قبل   ما  العنيف،  ا لحضورهما  امتداد  اليمن،  في  الن اشب  راع  الص   في  م، 2014)داعش(، 

راع، أو الت نازع معها على األرض. ففي الحالة  وكان ذلك إم ا بالقتال إلى جانب أطراف الص  
ر م ن عناصر هذين الت نظيمين، الجماعات  المسل حة المناوئة لجماعة األولى اسَتقطب الكثي

الحوثي، في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولي ا، وذلك مقابل طي   صفحات ماضيهم  
اإلرهابي. وعلى نحو قريب قامت جماعة الحوثي بذلك، في سياق عملي ات تخادم، كشفت  

م ا الحالة الث انية فتمث لت في سيطرة جماعة "أنصار . أ97عنها أحداث محدودة خالل الحرب 
بمحافظة  أخرى،  ساحلي ة  ومدٍن   ، المكال  مدينة  على  "القاعدة"،  لتنظيم  الت ابعة  ريعة"،  الش 

 م.2015حضرموت، ق بيل منتصف 

 
 .34- 32م: ص 2015كمثال انظر: جملس األمن، التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين ابليمن لعام    95
لذي  . وتشري تسمية الصَّمَّاد، إىل رئيس "اجمللس السياسي األعلى" لسلطة مجاعة احلوثي، صاحل علي الصماد، ا69، و22املرجع السابق: ص   96

 . 2018قضى بغارة جوية نفذها التحالف العريب، يف احلُدي ِّدة، يف إبريل 
 م، وإطالق سراح عناصر من القاعدة. 2019جسَّد ذلك، ختادم مجاعة احلوثي مع تنظيم الدولة اإلسالمية، يف حمافظة البيضاء عام   97
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م، شهد نشاط الت نظيمات "اإلرهابي ة" في اليمن تراجع ا ملحوظ ا،  2016بحلول منتصف  
ولة اإلسالمي ة" )داعش(، إال  ولم َيع   د هنالك معاقل خاضعة لمقاتلي تنظيم "القاعدة"، و"الد 

اخلي واإل   -بين حين وآخر- أن  العملي ات ال تي تنف  ذها   ا لألمن الد  قليمي. ال تزال تشك  ل تهديد 
ال قبل  م ن  اآلخر،  تلو  ا  واحد  للت نكيل،  تعر ضوا  فقد  الت نظيمين  قادة  المت حدة  أم ا  واليات 

األمريكي ة؛ وبالت عاون مع مختلف أطراف الحرب، وفق ا لما تمليه التزامات الحكومة اليمني ة 
إزاء مكافحة "اإلرهاب"، واستجابة للفراغ األمني ال ذي خل فته الحرب، في مناطق سيطرة هذه  

ياسي  . ومم ا يكشفه هذا الت حو  98الحكومة، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي  ل، االستغالل الس  
 لإلرهاب، ماضي ا وحاضر ا، داخلي ا وخارجي ا. 

 -م2013ي األسبق، "باراك أوباما" )كوقد لوحظ خالل فترة الوالية الث انية للر ئيس األمري 
2017( ترامب"  "دونالد  خلفه،  ووالية  الت عاون 2021  -م2017م(،  حجم  ازدياد  أن   م(، 

اليمني األمريكي المشترك أفضى إلى القضاء على معظم قادة ومقاتلي تنظيمي "القاعدة" 
يظل    ذلك،  ومع  )داعش(.  اإلسالمي ة"  ولة  راع يحاضر   ن نظيمات  الو"الد  الص   خريطة  في  ن 

الراهن، وفي المستقبل، لكن هما غير مقبولين، دولي ا وإقليمي ا، في أي   تسوية سياسي ة لصنع  
الت نظيمات   قائمة  في  أ درجت  ال تي  الحوثي،  جماعة  إزاء  المعلن  للموقف  خالف ا  الم،  الس 

الر ئيس "دونالد ترامب"، ثم  ألغي ذلك   "اإلرهابي ة" لدى الحكومة األمريكي ة، في نهاية والية
 م.2021مع قدوم خلفه، "جو بايدن"، مطلع 

م، في  2008  عام  ي ضاعف م ن بقاء تهديد هذه الجماعات، إخفاق مجلس الن واب، منذ
إقرار قانون مكافحة "اإلرهاب"، واعتماد وتنفيذ اإلستراتيجي ة الوطني ة لمكافحته، ال تي ب د ئ  

راع، وضعف  2014انقالب    فيها ق بيل م، وزاد م ن تعقيد ذلك انقسام المجلس بين طرفي الص  
؛ حيث لم يتمك ن  99رب  ه منصور هادي  موقف القسم المنخرط تحت مظل ة نظام الر ئيس عبد 

الخاضعة  المناطق  واضطراب  نو ابه،  إرادات  َتَعارض  نتيجة  بانتظام،  جلساته  عقد  م ن 
 

 انظر:    98
Country Reports on Terrorism 2019: Yemen, Bureau of Counterterrorism, U. S. Department State, 
accesses : July, 17, 2021, at: 
https://bit.ly/2VyHgOJ. 

 املرجع السابق.   99

https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/bureau-of-counterterrorism/
https://bit.ly/2VyHgOJ
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م، وحت ى أغسطس  2015  في ي ا. فمنذ  تدخ ل "الت حالف العربي"  ومة المعترف بها دولكللح
 .100م2019م، لم يعقد المجلس سوى جلسة واحدة، بمدينة سيئ ون، عام 2021

 
 م، وقد يطول به ذلك حىتَّ حقبة ما بعد احلرب. 2021استمرَّ هذا القانون على حاله حىتَّ الفروغ من هذه الورقة، يف أغسطس   100
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اخليَّة بها:  راع ومجاالت ارتباط األطَّراف الدَّ  األطراف الخارجيَّة للص ِّ
اخلي ة المنخرطة في   راع، ارتباط ا وثيق ا بأطراف خارجي ة، إقليمي ة  ارتبطت األطراف الد  الص  

ارتباطةودولي   وهو  مواقف    فرضته  ؛  في  دت  وتجس  مشتركة،  إستراتيجي ة  وقضايا  مصالح 
 م. 2015عديدة، منذ تدخ ل "الت حالف العربي" عام 

 
راعأوال:   األطراف الخارجيَّة على جانبي الص ِّ

عودي ة واإلمارات، بوصفهما قطبي  تتمث ل األطراف   الخارجي ة، على نحو رئيس، في الس 
"الت حالف العربي"، ال ذي يجري احتسابه طرف ا خارجي ا إقليمي ا  داعم ا للحكومة المعترف بها  

لها  ومعارضة  متعارضة  هات  توج  ذات  فرعي ة  أطراف  م ن  ولما تحت مظل تها  . 101دولي ا، 
اآلخ الجانب  لجماعة وعلى  داعم ا  إقليمي ا  خارجي ا  طرف ا  بوصفها  إيران،  تبرز  راع،  للص   ر 

الل بناني،  هللا"  "حزب  يتقد مها  الر سمي ة،  العنيفة، غير  الفواعل  م ن  الحوثي، وبجانبها عدد 
 .102وفصائل مسل حة عراقي ة شيعي ة

تبرز   المباشرة،  غير  الخارجي ة،  األطراف  مصفوفة  من  د  ض  متعد   كطرف  ع مان 
فيه،  الفاعلة  ولي ة  الد  والقوى  راع،  للص   اخلي ة  الد  األطراف  معظم  الت  قاء  ونقطة  االرتباطات، 
اخلي ة  وال تي تتشابك بعض أجنداتها وقضاياها اإلستراتيجي ة مع أجندات وقضايا األطراف الد 

ولي   ة: الواليات المت حدة األمريكي ة، وبريطانيا،  واألطراف اإلقليمي ة. وتأتي في طليعة القوى الد 
وإسرائيل  وتركيا،  وفرنسا،  ين،  والص   على  103وروسيا،  األطراف،  هذه  مصالح  وتلتقي   .

لع مان،   المجاورة  المهرة  الن فوذ في محافظة  المحموم على  الت نافس  اليمني ة، في  الجغرافيا 
 لحسابات جيوسياسي ة َترد  إيران خاللها. إلى أرخبيل سقطرى، وفق ا  -بحر ا  -وامتداد ذلك

 
 لسُّودان. الدُّول العربيَّة الَّيت اخنرطت يف التَّحالف هي: السُّعوديَّة، واإلمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، ومصر، واألردن، واملغرب، وا  101
ت إيرانية وواثئق موت عراقية، جدلية، يف:   102  متوفر على الرابط التايل:  م،6/11/2018شباب مِّن العراق يقاتلون يف سوراي واليمن هبوايَّ

https://bit.ly/3BMrAan 
 م.3/8/2021اتريخ االطالع: 

يتمثَّل يف    رغم ما يثار بشأن الدَّعم األمريكي للتَّحالف العريب، خصوصاا اللُّوجسيت واالستخباري، إالَّ أنَّ االرتباط املباشر واألكثر وضوحاا    103
اإليرانية يف ظل إدارة دوانلد    -ية كحمجوب الزويري، وميسر سليمان، العالقات األمري   :مواجهة تنظيمي "القاعدة" والدَّولة اإلسالميَّة "داعش". انظر 

 . 87 -76م: ص2021، الدوحة، مارس املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات(، 49التفاعالت والتبعات، سياسات عربية، العدد ) : ترامب

https://bit.ly/3BMrAan
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 مجاالت ارتباطات الحكومة المعترف بها دوليًّا باألطراف الخارجيَّة:  -1
نات الحكومة، المعترف بها دولي ا، باألطراف الخارجي ة المنخرطة في   ترتبط أطراف ومكو  

واإلمار  عودي ة  الس  األخص    وعلى  نها،  م  العربي ة  ا  خصوص  راع،  تقليدي ة،  الص   بروابط  ات، 
الل غة، والعقيدة، والجوار الجغرافي، والعادات    :مشتركة، جامعة لألم ة العربي ة الواحدة، مثل

وابط   تسمو عليها    -واقعي ا-والت قاليد، والت اريخ، والمصير المشترك. غير أن  معظم هذه الر 
سياقا وفي  باألطماع،  يموج  محيط  في  ة،  الخاص  القو ة المصالح  متكافئة  تفاعلي ة غير  ت 

اإلمارات،  ثم   عودي ة  الس  تتحم لها  ال تي  للحرب،  الباهظة  ي ة  الماد   الك لفة  تفرضها  والفرص، 
ولي ة، غير مباشرة، أو أقرب إليها، م ثل الواليات المت حدة    :ويشترك في هذه المصالح أطراف د 

 األمريكي ة، وبريطانيا. 
 
 ديولوجي: االرتباط األي  - أ 

على الر غم م ن االنشداد األيديولوجي المذهبي ال ذي تبديه أطراف في الحكومة المعترف  
ائر،  راع الد  بها دولي ا، واألطراف الخارجي ة المقابلة، وإظهار ذلك بوصفه رابط ا أصيال  في الص  

راع بوصفه صراع ا إال  أن  أطراف ا أخرى، في الجانبين، تحاول أن تجاوز ذلك، وت برز الص   
يشيران العربي"،  "الت حالف  القتال، وأحيان ا في وسائل إعالم  لكن  حال جبهات  -سياسي ا، 

يني )المذهبي(. -بوضوح  إلى حضور الر ابط األيديولوجي الد  
فوجود تشكيالت أو ميليشيا مسل حة سلفي ة األيديولوجيا، وعلى نطاق واسع، وخضوع  

س  لقيادة  نها  م  م نابزة جماعة بعض  واالت  فاق على  سعودي ا سخي ا،  دعم ا  تلق  يها  أو  عودي ة، 
وافض، المتور  دين )الد خالء(   :الحوثي بأوصاف ذات بعد طائفي، أو عرقي، م ن قبيل ،  104الر 

فوي ة والفارسي ة؛ كل  ذلك يجعل الر ابط   وعمالء إيران؛ وأحيان ا اإلشارة إلى إيران نفسها بالص 

 
 عليه وسلَّم، ابجلََند )مشال  صلَّى هللا-ورد توصيف "املتور ِّدين" يف رسالة بعث هبا عبهلة بن كعب بن غوث )األسود العنسي( إىل عامل الرَّسول     104

لى ما أنتم عليه". أبو  شرقي مدينة تعز(، قال فيها: "أيها املتور ِّدون علينا، أمسكوا علينا ما أخذمت مِّن أرضنا، ووف ِّروا ما مجعتم، فنحن أوىل به، وأنتم ع
/  3م: ج 1979/  4الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، طجعفر حممد بن جرير الطربي، اتريخ الطربي )اتريخ الرسل وامللوك(، حتقيق حممد أبو  

229. 
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هذا  لكن   دعمها.  يتبن ى  ال تي  اخلي ة  الد  والقوى  الت حالف  بين  وفاعال   ا  واضح  األيديولوجي 
 .105كيفي ات المناسبة وفي الت وقيتات وال  -على نحو ابتزازي - الت وصيف عادة ما ي ستَغل  

 
ياسي:  -ب  االرتباط الس ِّ

عودي ة، واألميري   ياسي، الجمهوري في اليمن، والملكي في الس  لم يقف اختالف الن  ظام الس  
في اإلمارات أو الخليج، حاجز ا بين الط رفين في إطار الت حالف القائم، إال  أن  هنالك تحف ظ ا 

أطراف   م ن  بعٍض  لإلصالح"  تجاه  اليمني  "الت جم ع  حزب  ا  خصوص  اليمني ة؛  الحكومة 
المسلمين(  الط رف  106)اإلخوان  بوصفها  عودي ة،  الس  تزال  ال  االرتباط  هذا  إطار  وفي   .

للحكومة   واإلقليمي،  ولي  الد  ياسي،  الس   الغطاء  توف  ر  الت حالف،  في  تأثير ا  األكثر  اإلقليمي 
ياسي في هذين  اليمني ة المعترف بها دولي   ل ة قدرتها على الت أثير في مراكز القرار الس   ا، مستغ 

 المجالين، سواء على مستوى األشخاص، أم الد ول، أم المنظ مات. 
َخلق البقاء الط ويل للر  ئاسة اليمني ة، ومجلس الن واب، والحكومة المعترف بها دولي ا، خارج  

خوَصها المقيم االرتباط    -أكثر-ة في الر  ياض، حالة ارتهان سياسيٍ  توث  ق  اليمن، ال سي ما ش 
اخلي ة  عودي ة. والحال كذلك، بالن  سبة إلى األطراف الد  ياسي بينهما، والعائد لمصلحة الس  الس  
ز مذهب ما سبق، تعذ ر العودة اآلمنة  المرتبطة باإلمارات، م ن زوايا مماثلة أو نحوها. ويعز  

خوص، البالد، نتيجة لتعث ر تنفيذ الملحقين العسكري    لهذه الش  لطات، والهيئات، إلى  والس 
لة 2019واألمني الت  فاق الر  ياض، لعام   م، وانعكاس ذلك على أدوار ووظائف الحكومة المشك 

خطوة إيجابي ة نحو عملي ة بناء   - حسب رأي البعض-بين طرفي هذا االت  فاق، وال تي مث لت 
عودي ة  107استدامة سالٍم أكثر   امن لتنفيذه، لكن ها ليست    - وفق ا لالت  فاق-. على أن  الس  تعد  الض 

 بالقدر ذاته م ن الت أثير في "المجلس االنتقالي" الجنوبي، ال ذي تتمت ع به اإلمارات. 

 
يم  أنشأت السُّعوديَّة تشكيالت مليشاويَّة مسلَّحة مينيَّة، ذات أيديولوجيا سلفيَّة، ونشرهتا على حدودها مع حمافظة صعدة؛ حيث معقل زع   105

القوَّا لقائد  القوَّات  إقالته  اجلماعة احلوثيَّة عبدامللك احلوثي، وأخضعت هذه  تركي بن عبدالعزيز، حىتَّ  العريب، األمري فهد بن  للتَّحالف  ت املشرتكة 
 م.2020وإحالته إىل التَّحقيق، يف سبتمرب 

هم ب "اإلخونج". 2018يف عام   106  م، أبدى ويل العهد السعودي، حممد بن سلمان، منابزة لفظيَّة جتاه "اإلخوان املسلمون"، واصفاا إايَّ
 انظر:   107
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 االرتباط العسكري واألمني:  -ت
م "الت حالف العربي" في   مركز عملي اته الكائن بالر  ياض، وفي  م ن أوجه هذا االرتباط تحك 

كاف ة العملي ات العسكري ة الجوي ة، وإلى حٍد ما العملي ات البري ة والبحري ة. وبالمثل، ما يخص   
القيود المفروضة على الت سليح الث قيل لقو ات الحكومة المعترف بها دولي ا، واعتماد هذه القو ات  

عودي في على اإلسنا  -كل  ي ا- د الجو  ي لطائرات الت حالف، فضال  عن الوجود العسكري الس 
الد عم  على  وجزئي ا،  كلي ا  يمني ة،  مسل حة  مليشي ات  واعتماد  الحكومة،  هذه  نفوذ  مناطق 

عودي   .108الس 
طرف ا   بوصفها  باإلمارات،  داخلي ة  ألطراف  العسكري  االرتباط  يبرز  ذلك،  نحو  على 

وم ن الد عم   خارجي ا،  أشكال  كاف ة  نها  م  يتلق ى  ال ذي  الجنوبي،  االنتقالي"  "المجلس  ذلك 
أهمي ة إستراتيجي ة  إماراتي ة في مناطق ذات  قو ات  يشك  له وجود  ما  العسكري، عالوة على 
ر والبر   الر ئيس للبالد، م ن   خاضعة لهذا المجلس أو للحكومة المعترف بها دولي ا، في الجز 

، على الر غم م ن تواضع حجم هذه القو ات، إذا ما أخذ على محمل ارتبا ط عسكريٍ  وأمنيٍ 
م. 2020م ومطلع عام  2019الجد أن  اإلمارات سحبت معظم قو اتها م ن اليمن، نهاية عام  

 وبالمثل، يبرز هذا االرتباط بين المقاومة الوطني ة "حر اس الجمهوري ة" واإلمارات، ال تي تمث  ل
جنوبي  إماراتي ة  بمصالح  صلة  ذات  إستراتيجي ة  مناطق  في  م  تتحك  وأمني ة  عسكري ة  ذراع ا 

ري اإلماراتي ك، م ن بينها الحماية والت غطية على الوجود العس البحر األحمر، وخليج عدن
 .109بريم(، الواقعة عند مضيق باب المندب )في جزيرة مي ون 

 
 

 
The Case for More Inclusive – and More Effective – Peacemaking in Yemen, International 
Crisis Group, Middle East Report N°221, March 18, 2021. 

 سبق اإلشارة إىل مناطق انتشار هذا املليشيات، وانتمائها األيديولوجي.   108
 انظر:   109

Mysterious air base being built on volcanic island off Yemen, AB News, May 25, 2021, 
accesses: 4 August 2021, at: 
https://bit.ly/3sRiV3d 

https://bit.ly/3sRiV3d
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 االرتباط اإلستراتيجي  -ث
دولي ا،   بها  المعترف  اليمني ة  الحكومة  قبل  م ن  المعلن  الموقف  في  االرتباط  يبرز هذا 

الفارسي، ونظام "والية الفقيه"، لن -وكاف ة األطراف المنخرطة تحتها، بأن  المشروع اإليراني 
عودي واإلماراتي. وعلى  يكون له موطئ قدم في اليمن. وهو موقف متطابق مع الموقف الس 

ف لهذه  هذا  الر اهن  الوضع  فإن   إيران،  تقارب مع  ياسة لحصول  الس   ذرائع  كانت  إن ه مهما 
الحكومة ال يتيح ذلك، سواء م ن جهتها أم م ن جهة إيران، ال تي باتت تسيطر على مناطق  

مال م ن اليمن، عن طريق جماعة الحوثي، الحليف القوي والموثوق به.   الش 
ف معظم الد ول العربي ة، عالوة على تلك ال تي شاركت مع يتداخل هذا االرتباط مع موق 

رعي ة في اليمن، ال تي سبق اإلشارة إليها، وإن  الت حالف، بأي   م ن أوجه المشاركة، لدعم الش 
ن العالقة أو االرتباط اإلستراتيجي مع إيران قائم  لم ت عل ن هذه الد ول عن ذلك، إال  أن  تكو 

اخلي ة.على الن  ــد    ئون الد   ي ة، واالحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وترك الت دخ ل في الش 
 
 مجاالت ارتباط جماعة الحوثي "أنصار هللا" باألطراف الخارجيَّة:  -2

ترتبط جماعة الحوثي بإيران عبر روابط أيديولوجي ة، وسياسي ة، وعسكري ة، لكن ها ال تعني  
ا حثيثة لتعزيز ذلك، وتطويره، بين   -األحوالفي كل    - الت طابق الكامل، إال  أن  ثم ة جهود 

 الجانبين. 
 
 االرتباط األيديولوجي:  - أ 

باتت جماعة الحوثي م حاكي ا سياسي ا لنظام "والية الفقيه"؛ فعبد الملك الحوثي يمث  ل لدى  
ميني؛ أنصاره "قائد الث ورة"، وفي مقام "المرشد األعلى" الس   ابق للث ورة اإليراني ة، روح هللا الخ 

ياسي ة، والقضائي ة، قافز ا على وظيفة "المجلس   فهو الوحيد ال ذي يب ت  في كافة المسائل الس  
ياسي األعلى"، ال ذي يمث  ل   ق ن  نت و   .110رئاسة الجمهوري ة   -في الوضع االنقالبي الر اهن-الس  

 
م، برفقة كبري مفاوضي مجاعة احلوثي، حممَّد عبدالسَّالم،  2021إىل وفد املكتب السُّلطاين الُعماين، الَّذي زار صنعاء، يف يونيو  -هنا -نشري    110

اجلماعة،   مفاوضات سالم جتريها  أي ِّ  مأرب". ومع  ب "مبادرة  ما عرف  الوفد  والَّذي سلَّم  احلوثي،  عبدامللك  اجلماعة،  زعيم  يقطع كبري  ولقائهم  ال 
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ة، لتمنح زعيم الجماعة سلطات مماثلة للمرشد  قضايا مالي ة ظل ت   محل  خالف لعقود عد 
هم الث اني )سهم الر سول( م ن الخ مس،   األعلى في إيران؛ حيث أ عطي الحق  في أخذ الس 

ح مدى انطالق111والت صر ف فيه دون قيود  سياسات جماعة الحوثي،    . هذه المحاكاة توض  
ن منطلقات إيراني ة، في فرض أيديولوجي تها وأفكارها وتصدير ذلك  األيديولوجي ة والفكري ة، م  

تصفها   ال تي  لفي ة،  الس  الجماعات  تجاه  د  المتشد   خطابها  ده  يجس   لما  وفق ا  الحدود،  خارج 
لة سعودي ا. وتشارك وسائل إعالم الجماعة، وسائل   بالوهابي ة، والت كفيري ة، واإلرهابي ة الممو 

ياسي ة، اإلعالم   غائن الس   اإليراني ة، في اجترار مواجع تاريخي ة، ذات بعد أيديولوجي مثيرة للض 
ا ما يتعل ق بالح كم   .112خصوص 

لتقوية   الر اهنة، ر صدت محاوالت عديدة  الحرب  م ن  المنصرمة  ت    الس   نوات  الس  خالل 
وإير  الحوثي  جماعة  بين  والفكري ة،  األيديولوجي ة  وابط  عب  الر  الش  عموم  على  ها  وفرض  ان، 

ا المنخرطين في صفوف   اليمني؛ وبرز ذلك م ن خالل فتح المجال أمام اليمني  ين، خصوص 
يني ة والت اريخي ة، لدى الجامعات اإليراني ة، وإنشاء قسم   صات الد   راسة في الت خص  الجماعة، للد  

ت   ال تي  الحي ة  الل غات  الفارسي ة، ضمن  در س في جامعة صنعاء؛ حيث تخر جت، في لل غة 
ل دفعة م ن هذا الق سم، بكلي ة الل غات؛ ليس ذلك فحسب، بل حملت  2020ديسمبر   م، أو 

 
م، ما ُيشري إىل ذلك. 2021مفاوضيها يف أي ِّ مسألة، دون العودة إىل زعيم اجلماعة. ويف إحاطة املبعوث األممي، "مارتن غريفيث"، لشهر يونيو  

 م، متوفر على الرابط: 15/6/2021إىل اليمن، السيد مارتن غريفيث، يف:  : إحاطة إىل جملس األمن، املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة  انظر
https://bit.ly/2VydI3X 

 م. 27/8/2021اتريخ االطالع: 
ئحة التَّنفيذيَّة الصادرة يف إبريل  48( و)47وفقا للمادتني )   111 م، وتعديالته ابلقانون  1999( لعام  2م، لقانون الزَّكاة، رقم )2020(، من الالَّ
%( يف كل ِّ ما استخرج من البحر، ويف العسل إذا ُغنم من الشجر والكهوف، وينال منه بنو هاشم  20م؛ يُؤخذ اخلمس )2019عام  ( ل1رقم )

،  ( 20ضح مِّن املادة ))الطائفة احلاكمة يف مناطق مجاعة احلوثي( نصيب األسد، مبن فيهم ويل األمر، الذي ميث ِّل احلالتني، راهناا، عبد امللك احلوثي. ويتَّ 
قانون    :(، منه، إلخراج الئحته التنفيذية. انظر21م، اليت عر فت اخلُمس، وكيف استغلت اجلماعة منطوق املادة ) 1999( لعام  2مِّن القانون رقم )

 م بشأن الزكاة، املركز الوطين للمعلومات. متوفر على الرابط التايل: 1999( لسنة 2رقم )
https://bit.ly/3xOpLY1 

 م12/8/2021اتريخ االطالع:  
-سفيان   يثري احلوثيُّون ب أنَّ احلرب يف اليمن بني معسكرين اترخيي ِّني، معسكر علي بن أيب طالب، أو ابنه احلسني، وبني معسكر معاوية بن أيب  112

د هذا الفرز الغاايت النَّهائيَّة إليران مِّن الص ِّراع   - هنا-رضي هللا عنهم. ومجاعة احلوثي    يف اليمن. متث ِّل املعسكر األوَّل، فيما جيس ِّ

https://bit.ly/2VydI3X
https://bit.ly/3xOpLY1
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اسم قائد "فيلق القدس"، في "الحرس الث وري" اإليراني، قاسم سليماني، ال ذي قضى بغارة  
 م. 2020جوي ة أمريكي ة، في بغداد، مطلع يناير 

 
ياسي:  -ب  االرتباط الس ِّ

ة ات  فاقي ات بين إيران وجماعة الحوثي،   كانت أولى مظاهر هذا االرتباط، الت وقيع على عد 
ياسي"  الس   "المجلس  رئيس  برئاسة  حوثي،  وفد   طهران،  إلى  بها  قام  ال تي  الز  يارة  خالل 

م اد، في مارس   محاولة إيراني ة لكسر أي    م، وال تي مث لت  2015للجماعة، صالح علي الص 
لطة باالنقالب عام   م. ثم   2014عزلة دولي ة على جماعة الحوثي، بعد سيطرتها على الس 

حيث   فراء؛  الس  تبادل  مستوى  دبلوماسي ة رسمي ة على  بإقامة عالقات  االرتباط  هذا  تعم ق 
م، 2020أكتوبر    م، وفي نهاية2019عي نت الجماعة سفير ا لها لدى طهران، في أغسطس  

الحي ة لدى سلطة الحوثي بصنعاء  . ويعد   113عي نت طهران سفير ا، فوق العادة، ومطلق الص 
هذا االعتراف  الث انَي دولي ا، بعد اعتراف سوري ة ال تي اعتمدت سفير ا لجماعة الحوثي لديها  

 . سفير ا لها بصنعاء -م ثل إيران-م، لكن ها لم ت عي  ن  2016عام 
 
 االرتباط العسكري:  -ت

عالوة على ما يشك  له اعتماد جماعة الحوثي على إيران، كأحد المصادر الر ئيسة للت سليح  
ا وارق غير المأهولة )دون   في   والت دريب، خصوص  واريخ الباليستي ة، والط ائرات والز  مجال الص 

و"فيلق القدس"، فإن  العالقة   طي ار أو قبطان(، والخبراء العسكري  ين م ن "الحرس الث وري"،
بينهما تكم ن في إبراز جماعة الحوثي بوصفها أكثر قدرة وتطوير ا، وعلى   برزالعسكري ة األ 

عودي ة، بإمكاني ات عسكري ة ال يمتلكها خصومها م ن   نحو مستدام، في مواجهة وتهديد الس 
راع اليمني ة  . 114أطراف الص  

 
 يُطلق على هذا السَّفري "حسن إدريس إيرلو"؛ أظهر إيرلو نشاطاا واسعاا يف صنعاء، وهو يتمتَّع بتأثري قوي يف صفوف مجاعة احلوثي.   113
واشنطن، غري مرَّة،  من أبرز اخلرباء، عبدالر ِّضا شهالي، وهو ضابط يف "احلرس الثوري" اإليراين، أُدرج يف قائمة املطلوبني أمريكيًّا. وقد أعلنت   114

 م. 2020عن استهدافه، مع آخرين، يف اليمن، وكان آخرها يف يناير 
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األعوام   جماعة  خالل  قدرات  إيران  زت  عز  العربي"،  "الت حالف  لت دخ ل  األولى  الث الثة 
المصالح  ضرب  في  واستخدامها  فاعي ة،  والد   الهجومي ة  األسلحة  م ن  بمزيد  الحوثي، 
فن   الس  لي طاول  ذلك  وامتد   والبحر،  البر    في  والن  فطي ة،  العسكري ة  عودي ة،  الس  اإلستراتيجي ة 

عامي األمري خالل  البحري ة،  الحوثي  عملي ات  جاءت  ورب ما  األحمر،  البحر  جنوبي  كي ة 
ل البحري ة ال تي تشن ها إيران على مصالح 2021  -م2020) م(، ضمن ما يوصف بحرب الظ  

 .115خصومها 
ال تزال مظاهر االرتباط العسكري بين إيران وجماعة الحوثي، في تناٍم مستمر، ويؤك  دها  

درات الجماعة العسكري ة، باألسلحة اإليراني ة المنشأ، بالر غم م ن الحصار المفروض  تنامي ق
للحكومة   الت ابعة  "سافيز"،  فينة  للس  االستخباري  الد ور  يخفى  وال  الت حالف،  قبل  م ن  عليها 

تعرضت   وال تي  إبريل  -اإليراني ة،  دفعها    -م2021في  ما  مؤث  ر،  إسرائيلي  الستهداف 
 م. 2021حاب، والت عويض بسفينة أخرى ي طلق عليها "بهشاد"، وذلك مطلع أغسطس لالنس
 
 االرتباط اإلستراتيجي:  -ث

يبرز االرتباط اإلستراتيجي لجماعة الحوثي م ن زاوية استغاللها في المفاوضات المتعل  قة  
يث  ؛ ح 116م، لكن بطريقة غير مباشرة 2015(، لعام  1+  5بات  فاق إيران الن ووي مع دول )

اروخي، ال ذي ذاقت    -ضمن قضايا العودة إلى هذه المفاوضات- يثار   برنامج إيران الص 
واريخ البالستي ة، والط ائرات،   عودي ة مرارة ويالته، بفعل تعر ضها لمئات م ن الهجمات بالص  الس 

ن منطلق  غير المأهولة، إيراني ة المنشأ؛ حيث جعلت جماعة الحوثي أكثر ارتبط ا بإيران؛ م  
 .117حق قتها  تي الحاجة إلى هذه األسلحة، والن تائج الكبيرة ال  

 
ريَّة البحريَّة، انظر  115  : للمزيد حول حرب الظ ِّل البحريَّة أو احلرب الس ِّ

Israel's shadow war with Iran, The Guardian, August 10, 2021, accesses: 21 August 2021, at: 
https://bit.ly/3DcExM3 

ائمة العضويَّة مبجلس األمن، وجبانبها أملانيا الَّيت وقَّعت على االت ِّفاق النَّووي مع إيران، عام  1+5يقصد بدول )   116 م؛ ومبوجبه  2015(، الدُّول الدَّ
الزويري،    : م. انظر2018مِّنه، عام  مُج ِّدت عقوابت الوالايت املتَّحدة األمريكيَّة على إيران، مثَّ أعادها الرَّئيس، "دوانلد ترامب"، عند إعالن انسحابه  

 . 87 -76وسليمان: ص
م. 2019تعرُّض معامل نفطيَّة اتبعة لشركة "أرامكو" السُّعوديَّة، يف بُقيق وُخريص، هلجمات عنيفة متكر ِّرة، أوُّهلا هجمات سبتمرب    :مثال   117
 : انظر

https://bit.ly/3DcExM3
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وفي االرتباط اإلستراتيجي كذلك، قفزت إيران خطوة كبيرة في طريق تطل عها، وحلفائها  
اإلقليمي  ين، إلى ات  ساع الر قعة الجيوبوليتيكي ة في مناطق بحر العرب، وخليج عدن، والبحر 

د لها زعامة العالم اإلسالمي.  ط، ما يمه    األحمر، وصوال  إلى البحر المتوس  
 

الم اخليَّة على عمليَّة صنع السَّ راع الدَّ  تداعيات االرتباطات الخارجيَّة لقوى الص ِّ
الم"،   اخلي ة على عملي ة "صنع الس  راع الد  تبرز تداعيات االرتباطات الخارجي ة ألطراف الص  

قات ناشئة أن م ن معو   عن   في اليمن، م ن خالل ما تتعر ض له الجهود المبذولة في هذا الش 
هذه االرتباطات، سواء كانت هذه الجهود المبذولة وساطات أم مفاوضات، أم سواهما م ن  
راع، أو تقل  ل م ن تداعياته، أو  لمي ة؛ وما يرافق ذلك م ن تدابير تعالج قضايا الص   الوسائل الس  

ا الد  األطراف  قناعات  تداعيات  دور  إغفال  هذا  يعني  وال  الم.  الس  نحو  أطرافه  خلي ة تدفع 
الت اريخ،  يادة، وأعباء  والس   الح كم، واأليديولوجيا،  بنظام  إزاء قضايا أخرى مت صلة  راع  للص  
راع والستمراره، وعوامل  فضال  عن الت داعيات المختلفة للحرب، بوصفها أسباب ا جوهري ة للص  

الم، ل راسة.ن ها ليست موضوع هذه الك تقويض للجهود الر امية إلى تحقيق الس   د  
االرتباطات   هذه  واستغالل  توظيف  في  الخارجي ة  االرتباطات  تداعيات  أبرز  وتتجل ى 
لمصلحة قضايا إستراتيجي ة، داخلي ة وخارجي ة، لألطراف الخارجي ة، تؤثر في عملي ة "صنع  

الم"، وذل  ما يلي:ك   كالس 
 
الم بروز االت ِّفاق النَّووي اإليراني بوصفه : الً أوَّ   عائًقا أمام عمليَّة السَّ

والسياسي ة،   العسكري ة  سي ما  الحوثي،  بجماعة  ارتباطاتها  مجاالت  كاف ة  إيران  استغل ت 
(، بشأن عودة الواليات المت حدة األمريكي ة إلى 1+5لتعزيز موقفها الت فاوضي، مع دول )

يران نفسها؛ إذ تعد  حاجة جماعة م، وفق ا لشروط إ2015االت  فاق الن ووي، ال ذي أبرم عام  
ولي ة ال تي  -في هذين المجالين-الحوثي إليران  ال غنى عنها، في ظل   العزلة اإلقليمي ة والد 

 
Two Major Saudi Oil Installations Hit by Drone Strike, and U.S. Blames Iran, The New York 
Times, Sept 14, 2019, accesses: July 22, 2021, at: 
https://nyti.ms/3jQUX4Y 

https://help.nytimes.com/hc/en-us/articles/115014792127-Copyright-notice
https://help.nytimes.com/hc/en-us/articles/115014792127-Copyright-notice
https://nyti.ms/3jQUX4Y
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تواجهها الجماعة، وعدم االعتراف بها كسلطة رسمي ة. وبالن  سبة إلى إيران، ت عد  المفاوضات  
أن قضي تها اإلستراتيجي ة األول ى، ال تي قد تطول المفاوضات بشأنها، ويطول معها  بهذا الش 

راع في اليمن.   الص  
لطة   ولي النقالب جماعة الحوثي على الس  يأتي هذا الت وظيف على طريقة االستغالل الد 

من حسابات  2015  -م2014الشرعي ة في اليمن، خالل عامي   م، كثمن مدفوع إليران ض 
الن ووي عام م، إال  أن  إيران في هذه المرحلة، تضع األزمة 2015  توقيعها على االت  فاق 

ضمن مجموعة م ن وسائلها الت فاوضي ة القوي ة، إلعادة تعريف هذا االت  فاق،   -برم تها-اليمني ة  
اروخي ال ذي تحاول الواليات المت حدة األمريكي ة إدراجه  ليتضم ن عدم المساس ببرنامجها الص 

نهما. وكان مم ا لوحظ طوال فترة المفاوضات الن ووي ة ال تي دارت في ضمن المفاوضات بي
م، تضاع ف الت صعيد العسكري لجماعة الحوثي في جبهات  2021"فيينا"، خالل شهر أبريل  

ياسي،  والس   اإلعالمي  الخطاب  في  ة  حد  ورافقه  معهود،  نحٍو غير  على  مأرب،  محافظة 
الم لألزمة اليمني ة. اإليراني، وفي تصريحات سفير إيرا  ن بصنعاء، بشأن مبادرات الس 

والرتباط الواليات المت حدة األمريكي ة بمفاوضات "فيينا"، وتبن  ي إدارة الر ئيس "جو بايدن"  
رق األوسط، فقد   راع في الش  سياسة مغايرة إلدارة سلفه، "دونالد ترامب"، إزاء مناطق الص  

قوي ة   ضغوط ا  "واشنطن"  في مارست  االنخراط  على  لحملها  اليمني ة،  الحكومة  على 
" لخط ة  وفق ا  الحوثي،  جماعة  مع  بـ"اإلعالن  غريفيثالمفاوضات  الموسومة  الم،  للس   "

الت نظيمات  118المشترك"  قائمة  م ن  الحوثي  جماعة  بشطب  قيامها  بعد  ذلك  جاء  وقد   .
اإلرهابي ة، وتعيين "تيم النديركينغ"، مبعوث ا أمريكي ا بشأن األزمة اليمني ة؛ ومع ذلك فقد انتهت  

 . 119م، دون إحراز أي   تقد م 2021"، في أغسطس غريفيثفترة "مارتن 

 
عة عناصر رئيسة، هي: وقف إطالق النَّار، وفتح مطار صنعاء، ورفع القيود املفروضة على الواردات إىل ميناء احلديدة،  يضمُّ اإلعالن املشرتك، أرب   118

م، 27/6/2021واستئناف حماداثت السَّالم. انظر: مطلوب صانع سالم يف اليمن قادر على اإلجناز، مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية، يف:  
 متوفر على الرابط: 

https://bit.ly/3ljM6bV 
 م.3/8/2021اتريخ االطالع: 

راع الدَّاخليَّة، على ات ِّفاقيَّات "استوكهومل   119 م، والَّيت  2018"، عام  توقَّفت عمليَّة صنع السَّالم الَّيت قام هبا "مارتن غريفيث"، بعد توقيع أطراف الص ِّ
 )ساحل هتامة(، وجنحت، مبوجبها، يف مبادلة مئات مِّن األسرى بني اجلانبني.  السَّاحل الغريب للبالد أوقفت القتال يف 

https://bit.ly/3ljM6bV
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ابق، مضت ا ألحداث الميداني ة ال تي تلت؛ فما إن أعلن المبعوث  وعلى نحو المسلك الس 
الم، حت ى  الس  بدء مهم ته في عملي ة  "هانس غروندبرغ"، عن  اليمن،  إلى  الجديد  األممي 
عودي ة، لهجمات باليستي ة، وبالط ائرات غير المأهولة، في  تعر ضت مناطق نفطي ة، شرقي الس 

كوك  م، وإعالن جماع2021مطلع سبتمبر   ة الحوثي مسئولي تها عنها، على الر غم م ن الش 
إليران تختبئ وراءها    ءها، وأن ها ال تمث  ل سوى غطاءالمثارة بشأن وقوف جماعة الحوثي ورا 

. وقد جاء خطاب زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي،  120في مثل هذه الهجمات 
ا على التق اء مصالحه مع إيران؛ حيث تضم ن اإلشارة  ال ذي تزامن مع هذه الوقائع، مؤك  د 

إلى أن  الحرب لن تتوق ف حت ى تحرير كاف ة أراضي البالد م ن "المحتل  ين"، حد  وصفه. وهو  
خطاب ينم  عن صالبة موقف، وال يختلف عن خطابات زعيم "حزب هللا" الل بناني الموالي  

 .121إليران، حسن نصر هللا 
 

ني تصاعد ا:  ثانيً  يعي -التَّنافس السُّ  : الش ِّ
د المحاوالت الر امي ة إلى وقفها، حاول البعض نفي   بعد مرور عامين على الحرب، وتعد 
عودي ة  وجود أي   ارتباط أيديولوجي فاعل بين جماعة الحوثي وإيران، لخفض مخاوف الس 

لها العسكري في اليمن   ر ا، وأن  وقف  م ن ذلك، وخلق قناعة راسخة لديها بأن  تدخ  لم يعد مبر 
الم.  الد عم عن الحكومة اليمني ة، المعترف بها دولي ا، أقرب وسيلة إلنهاء الحرب، وإحالل الس 
وعلى الن قيض م ن ذلك، كان هنالك َمن ي برز جماعة الحوثي بوصفها أداة طي  عة بيد إيران، 

عودي ة؛ ما يعني  عودي ة في اليمن،   وتؤد  ي دور ا تهديدي ا تجاه الس  ضرورة استمرار تدخ ل الس 
. وال يزال هذان الوجهان قائمين، إال  أن  الت صو ر حول كسر  122وم ن ثم  استمرار الحرب 

 
 انظر:   120

Saudis intercept Houthi missile and drones aimed at oil region, reuters, 4 Sept, 2021, accesses: 
5 Sept 2021, at: 
https://reut.rs/3l00sOh 

رضي هللا عنهم؛ حيث  -جاء هذا اخلطاب يف مناسبة طائفيَّة للجماعة، هي ذكرى مقتل زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب     121
 م.2021ُعرض اخلطاُب متلفزاا، يف الثَّاين مِّن سبتمرب 

 انظر:   122

https://reut.rs/3l00sOh
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ا، بالن ظر إلى خطر تعاظم روابطها األيديولوجي ة    -عسكري ا  -جماعة الحوثي  ال يزال مطروح 
وحلفائهما اإلقليمي  ين، وتجل ى ذلك في إقامة جماعة الحوثي مناسبات  والسياسي ة مع إيران،  

وابط.  د هذه الر   ديني ة، ذات طابع طائفي، ت جس  
أضافت سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء واسعة م ن اليمن، مكانة ومساحة كبيرتين  

يعي، ال تي تطمح إيران   إلى فرض زعامتها   -م ن وراء ات  ساعها- إلى رقعة الجيوبوليتك الش  
عودي ة.  ا الس  ولي ة، َخصم ا م ن مكانة وزعامة منافسين لها، خصوص  اإلسالمي ة، اإلقليمي ة والد 
وأضحت مناطق سيطرة جماعة الحوثي الجغرافيا األخطر واألقوى في رقعة هذا الجيوبوليتك  

اس بالن  سبة عودي ة، نظر ا إلى موقعها الجغرافي الحس  إليها، وفي خريطة ما يعرف    على الس 
يعي، عالوة على ما يسم ى محور المقاومة.   بالهالل الش  

ائم، مسألة محفوفة بعدم الث  قة م ن   الم الد  ومم ا سبق، فإن  خلق تقارب حقيقي نحو الس 
ا  عودي ة ال تي تتوج س م ن بقاء جماعة الحوثي نموذج    كل   األطراف، وبالمخاوف م ن جانب الس 

يحتذى به في مملكة البحرين، أو سلطنة ع مان، وما قد يثيره ذلك م ن قالقل أمني ة ذات  
عودي ة، وامتداد ذلك إلى جنوبها؛ حيث الحدود  رقي ة م ن الس  أبعاد طائفي ة في المنطقة الش 

مع ما تبديه   -أكثر-البر  ي ة مع مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وقد يضيق هذا الت قارب  
المناطق الجنوبي ة والوسطى م ن اليمن م ن رفض تجاه أي   عملي ة سالم تضع أقلي ة شيعي ة 
الحرب   في  المسل حة  لفي ة  الس  الجماعات  ومكانة  دور  تصاعد  مع  سي  ما  الحكم،  ة  سد  في 

 الر اهنة. 
 

عوديَّة واإلمارات وتشعُّب مصالحهما في اليمنحانا: ثالثً   :راف السُّ
عودي ة واإلمارات في اليمن عائق ا أمام أي   محاولة حقيقي ة  مث لت المصالح المتعاظمة للس 
راع  الص   أطراف  وبين  بينهما  والعسكري ة  ياسي ة  الس   االرتباطات  أد ت  وقد  الم.  الس  لصنع 

اخلي ة، ال تي تتلق ى الد عم م نها، إلى تعميق الفجوة القائمة بين هذه ا رات  الد  ألطراف إزاء الت صو 
 

Maysaa Shuja, "Iran and Houthis: Between Political Allinaes and Sectatrian Tensions", Open 
Democracy, 15 June 2017, accesses: August 22, 2021, at: 
https://bit.ly/3mYqmED 

https://bit.ly/3mYqmED
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الن  هائي ة بشأن الحل   الكامل لألزمة اليمني ة، أو الحل   ال ذي تتبن اه هذه األطراف مجتمعة أمام  
ا "المجلس   ا م ن هذه األطراف صنيعة الت حالف، خصوص  جماعة الحوثي، نظر ا إلى أن  عدد 

لمقاومة الوطني ة "حر اس الجمهورية"، ال تي  ، وا123االنتقالي" الجنوبي، ال ذي ينادي باالنفصال 
وتحاول  لإلصالح"،  اليمني  "الت جمع  لحزب  العدائي  الموقف  في  المجلس  هذا  مع  تلتقي 

ؤية  الر  مستقل  سياسي ا  طرف ا  نفسها  بين  124فرض  متفاوت ا  قبوال   يلقيان  هان  التوج  وهذان   .
عودي ة واإلمارات؛ حيث تدعم اإلمارات كال ا لفصيلين بكاف ة أشكال الد عم، فيما تراوح  الس 

عودي ة بين هذا وذاك.   الس 
ياسي ة والعسكري ة إلى إضعاف إرادة وموقف الحكومة المعترف بها   أد ت االرتباطات الس  
دولي ا، ودفع أطراف فيها إلى الحديث عن حليف دولي بديل، وإن لم يكن ذلك على محمل 

، أو غير ممكن واقع ع م ن عمق الفجوات  الجد   ي ا، وهنا ي شار إلى تركيا؛ إال  أن  ذلك وس 
عودي ة واإلمارات إزاء هذا الحديث،   القائمة في صفوف هذه الحكومة، وزاد م ن توج س الس 

راع، وظ فتها جماعة الحوثي، في   المزيد    يطرة على الس  وخلق مواقف باعثة لمزيد م ن الص  
الم وارتفاع  نوات الماضية، ما أد ى إلى تراجع جهود الس  م ن المناطق ال تي خسرتها خالل الس 

 خيار الحرب.  
عودي ة واإلمارات في الحصول على مصالح إستراتيجي ة م ن   إلى ذلك، برزت رغبة الس 

يادة الوطني ة، ومحاولة تحقيق ذلك باستغالل ما   وابط المشتركة شأنها المساس بالس   تمليه الر 
ال تي تجمع بينهما وبين حلفائهما، وم ن ذلك فرض الوجود العسكري في بعض الج زر، مثل: 
سقطرى، وميون )بريم(، ومد   أنابيب نقل الن  فط عبر محافظة المهرة، دون أي   ات  فاقي ات يقر ها  

مسبوق؛ مم ا جعل هذه المحافظات    مجلس الن و اب، ال ذي ت رك لسنوات يواجه تمز ق ا غير 
 تعيش حالة احتجاجات شعبي ة دائمة، تقف وراءها أطراف محل  ي ة تعارض ذلك. 

 
لمي لألزمة اليمنية مع  2019ام  انتزع "اجمللس االنتقايل" اجلنويب، وفقاا التفاق الرايض، لع  123 م، حقَّ املشاركة يف املفاوضات النهائيَّة للحل ِّ الس ِّ

م، متوفر على 5/11/2019، وكالة أنباء األانضول، يف:  )مجاعة احلوثي. انظر: نصَّ "اتفاق الرايض" بني احلكومة اليمنية واالنتقايل اجلنويب)وثيقة
 الرابط التايل: 

https://bit.ly/2VNfnju 
 م.2/1/2021اتريخ االطالع: 

ياسي للمقاومة الوطنية اإلشارة إىل أنَّ الغرض مِّنه متثيل املقاومة سياسيًّا.   124  تضمَّن إشهار املكتب الس ِّ

https://bit.ly/2VNfnju
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راع في اليمن بحسب رأي المواطن  ول الخارجيَّة ألجل إيقاف الص ِّ المطلوب مِّن الدُّ
 اليمني: 

 

 
الد ول الخارجي ة لوقف  يرى المستجيبون فيما يتعل ق بالد ور ال ذي يمكن أن تقوم به  

راع الحالي في اليمن أن  يتم:   الص  
بالت عاطي  " وإلزامها  الحوثي،  لجماعة  دعمها  لوقف  إيران  على  غط  الض  ممارسة 

ولي على األطراف المتصارعة للقبول  غط الد  الم"، و"ممارسة الض  اإليجابي مع فرص الس 
الفوري،   الن ار  إطالق  نسبة  بوقف  أعلى  على  )حصال  سالم"  مفاوضات  في  والد خول 

 % لكلٍ  م نهما(. 97موافقة، 
 



 

90 
 

اخل"  و"إلزام الد ول الخارجي ة بوقف دعمها للجماعات والمليشيات المتصارعة في الد 
 (. %96 موافقة  بنسبة)

"فرض عقوبات دولي ة على األطراف الر افضة لوقف الحرب والد خول في مفاوضات  و
 .( %95 موافقة  بنسبة)الم" الس  

اخلي ة والخارجي ة في  ر اليمني: طبيعة األوضاع العام ة ودور األطراف الد  المرجع: المؤش  
راسات اإلستراتيجي ة، وهو استطالع رأي عام للمواطنين   راع، إصدار مركز المخا للد   الص  

رة قام بتنفيذه مرك ز استطالع لالستشارات وقياس  اليمني  ين في المحافظات والمناطق المحر 
(: الد ور ال ذي يجب أن تقوم به  37شكل رقم )م،  2021(، سبتمبر  YACالر أي العام )

راع الحالي.   الد ول الخارجي ة لوقف الحرب والص  
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 الصة: الخ
مجموعة  ك   تش إطار  م ن  فاعلة  عوامل  اخلي ة  الد  راع  الص   لقوى  الخارجي ة  االرتباطات  ل 

الم" في اليمن. وهي روابط م سَتغل ة من قبل األطراف   عوامل أخرى مؤث  رة في "صنع الس 
ة مجاالت،  راع، على حدٍ  سواء، وال تي تتبلور في عد  اخلي ة والخارجي ة المنخرطة في الص   الد 

ياسي ة، والعس نها: األيديولوجي ة، والس    ري ة، واإلستراتيجي ة. كم 
راع الداخلي ين، تبرز ارتباطات الح فعلى أحد جا ومة المعترف بها دولي ا، مع  كنبي الص  

عودي ة واإلمارات، ويندرج تحت هذا الجانب ال  يانات المؤي  دة  ك"الت حالف العربي"، ممث ال  بالس 
ا  نه، ل  ك امال  للر ئيس، عبدرب  ه منصور هادي، وتلكتأييد  ا  ن هك ال تي تقف على مسافة حذرة م 

ريح لهذه ال  المؤي  دة للر ئيس هادي حزب  الكيانات    كمثال على و يانات.  كتعلن عداءها الص 
األطراف األخرى   وكمثال علال"الت جم ع اليمني لإلصالح"، و"االئتالف الوطني الجنوبي"،  

حر اس الجمهوري ة"، ال تي تتبع فصيال  م ن " "المجلس االنتقالي" الجنوبي، والمقاومة الوطني ة  
عبي العام"،  يقتفي أثر توج هات وتوجيهات الر ئيس صالح. وال ذي حزب "المؤتمر الش 

في عملي ة    -مستقبال    وقد تؤث  ر-وقد أفرزت االرتباطات الخارجي ة، تداعيات مختلفة أث رت  
الم، م ن أي   جهة   المت حدة، أو أي   مبادرات للس  تقودها األمم  ال تي  الم"  انت،  ك"صنع الس 

وتتصد ر هذه الت داعيات بروز الخالف بشأن االت  فاق الن ووي اإليراني، بوصفه أحد العوائق  
الم؛ حيث َتستغل  إيران جماعة الحوثي واألزمة  أن، سواء إلطالة   أمام الس  اليمني ة في هذا الش 

ولي ة ال تي   و أزمة برنامجها الن ووي إلى أن ت علن عنه كأمر واقع، أ غط على األطراف الد  بالض 
عن اإلبقاء على البرنامج الن ووي،    -في الن هاية-تتفاوض معها لتحقيق مكاسب ال تخرج  
إد ي راد  ال ذي  اروخي،  الص  البرنامج  دول وكذا  قبل  م ن  الن ووي ة،  المفاوضات  ضمن  راجه 

 م، وعلى رأسها الواليات المت حدة األمريكي ة.2015(، ال تي وق عت على االت  فاق عام 5+1)
بإيران، في عرقلة عملية صنع   يبرز دور االرتباطات الخارجي ة لجماعة الحوثي  كما 

إلى زعامة إيران  اليمن، م ن خالل سعي  الم في  العالم اإلسالمي، واستغالل األزمة   الس 
ع رقعة الجيوبوليت  يعي، في اتجاه استك   كاليمني ة، والمكاسب ال تي حق قتها م ن توس  ال مالش  
يعي وزيادة أطراف ما يسم ى "محور المقاومة".   الهالل الش  
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المعترف بها  في جانب آخر، أد ت االرتباطات الخارجي ة م ن جهة أطراف الحكومة،  
له  لتدخ  المعلنة  األهداف  عن  واإلمارات  عودي ة  الس  انحراف  إلى  عام مدولي ا،  اليمن  في  ا 

م، ومثال ذلك: إنشاء كيانات سياسي ة بأذرع مسل حة، ذات توج هات متعارضة إزاء  2015
د   اسة، مثل: االنفصال، ونظام الحكم، وما خل فه ذلك م ن تعد  في الت صو رات  قضايا وطني ة حس 

 الحل   الن  هائي لألزمة في البالد.  حول
قوى   على  ينبغي  فإن ه  الم"،  الس  "صنع  عملي ة  إعاقة  في  ودورها  الت داعيات،  هذه  إزاء 
ر م ن االرتباطات الخارجي ة، لما فيه المصلحة الوطني ة، ومصلحة  اخلي ة، الت حر  راع الد  الص  

ياسي ة؛ إذ لم تع د سوى أدوات  هذه القوى ذاتها، وال تي تواجه تحك مات سالبة إلراداتها الس  
ر، إال  بوقف تدخ ل "الت حالف العربي"، وإيران  طي  عة للقوى الخارجي ة، ولن يحصل هذا الت حر 
في اليمن، وحرمان أي  طرف آخر م ن استغالل األزمة اليمني ة في المفاوضات الن ووي ة بين 

 (.1+5إيران ودول )
ياسي ة بين قوى ال حكومة، المعترف بها دولي ا، فإن  استكمال  في إطار الت عارضات الس  

ا الملحقين العسكري واألمني، وااللتزام بمبادئ  2019تنفيذ "ات  فاق الر  ياض" ) م(، خصوص 
الم على جماعة  ز م ن فرضها خيار الس  د للقضاء على هذه الت عارضات، ويعز   االت  فاق، سيمه  

 الحوثي. 
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الم في اليم  نمستقبل السَّ
 

 أحمد علي األحصب  . أ
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الم ونتائجها.. )خلفيَّة(جهو   د السَّ
م ن   نوع  في  الجهود،  هذه  ا  أساس  المت حدة  األمم  عام  قادت  ومنذ  ولي،  الد  الت فويض 

ين، ألمين عام 2011 م، وحت ى اآلن تم  تعيين وتعاقب أربعة مبعوثين، أو ممث  لين خاص  
ل إلى ات  فاق سياسي ينهي األزمة، ولتجن  ب   المنظ مة األممي ة إلى اليمن، للمساعدة في الت وص 

مس وتدشين  الن ار،  إطالق  لوقف  والحق ا  قتال،  وإحالل  اندالع  الحرب  لوقف  سياسي  ار 
الم.  125الس 

نوا   ة لجميع األطراف، ليتمك  م ن الت فاوض    -م ن خاللها-قصدت هذه الجهود توفير منص 
ل إلى ات  فاق يوقف إطالق   ل إلى ات  فاق سياسي ينهي الحرب، ورك زت على الت وص  والت وص 

ا إلى است ياسي ة، وبحثت في إجراءات  الن ار، وإجراءات لبناء الث  قة، خلوص  ئناف العملي ة الس  
جناء.   ومعالجات جزئي ة عديدة، كتبادل الس 

"جنيف"   جولة  الم:  الس  مباحثات  م ن  جوالت  ثالث  عقد  م ن  المت حدة  األمم  نت  تمك 
م؛ جولة الكويت ال تي 2015م؛ جولة "بيل" )سويسرا(، ديسمبر  2015)سويسرا(، في يونيو  

في    ديسمبر   في "  استكهولم"  جولة  ؛(م2016)  أغسطس   حت ى   واستمر ت  يـل ربأ  21بدأت 
يمني ةمفاوض  أي    تجر   ولم  م،2018 لقاءات    -ات  باستثناء  "استكهولم"،  جولة  منذ  يمني ة 

ا على قضي ة تبادل األسرى   .126جزئي ة رك زت أساس 
ولي ة،   وعلى هامش تحر كات األمم المت حدة ودعم ا لها، هناك بعض الجهود والمساعي الد 

ا للد ول الكبرى، وبعض الوساطات ال تي است عين بها في مختلف المراحل، كالوساطة   خصوص 
العماني ة؛ كما ظهرت بعض المبادرات، كمبادرة وزير الخارجي ة األمريكي ة األسبق، "جون 

المبادرات والمساعي  2016كيري"، في   بين  الموازية، م، ولعل ها األكثر جرأة م ن  ولي ة  الد 

 
  –2018(، الربيطاين مارتن غريفيث )2018  –2015يخ أمحد )(، املوريتاين إمساعيل ولد الش ِّ 2015  –2011هم: املغريب مجال بن عمر )   125

 م. 2021(، والسُّويدي هانس غروندبرغ، الَّذي بدأ مهامه هناية 2021
ا مل تلتق ومل تتحاور، وكان مِّن املقرَّر عقد جولة أخرى يف جنيف، يف سبتمرب   126 م، إالَّ  2018يف جولة جنيف األوىل، رغم وصول الوفود، إالَّ أهنَّ

 أنَّ هذا مل حيدث، بسبب عدم حصول طائرة وفد "أنصار هللا" احلوثي ِّني على إذن مِّن التَّحالف. 
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(، وإعادة ترتيب تنفيذ أولوي ات  2216بسبب محاولتها تجاوز تعقيدات االت  فاق على قرار )
 . 127هذا القرار

راع بعض المبادرات، أو باألصح المقترحات؛ ففي   سبتمبر    21وصدر عن أطراف الص  
"جميع  2019 فيها  دعا  "مبادرة"  صنعاء،  في  األعلى،  ياسي  الس   المجلس  رئيس  أطلق  م 

ة، وحقيقي ة، ت فضي إلى مصالحة وطني ة   الفرقاء" إلى "االنخراط الجاد في مفاوضات جاد 
ف م ن األطراف"، وأعلن عن تشكيل فريق للمصالحة الوطني ة، شاملة، ال تستثني أي  طر 

عودي ة كبادرة حسن ني ة، بانتظار خطوة مماثلة   كما قال. -كما أعلن عن وقف استهداف الس 
المت حدة ما أسموه  2020أبريل    8وفي   أن هم سل موا األمم  م، أعلن "أنصار هللا" الحوثي  ين 

ام م 2021مارس    22ل إلنهاء الحرب على الجمهوري ة اليمني ة". وفي  "مقترح وثيقة الحل   الش 
الم،  عودي ة، األمير فيصل بن فرحان بن عبدهللا، مبادرة سعودي ة للس  أعلن وزير الخارجي ة الس 
تشمل: وقف إطالق الن ار، وبدء مشاورات سالم؛ وهي مبادرة رأى "أنصار هللا" الحوثي  ين 

م مهم سوى عن أن ها ال تتضم ن   أي  شيء جديد. لم تنته هذه المبادرات أو تسفر عن تقد 
راع  بضع لقاءات ألصحابها مع وفود أممي ة ودولي ة هنا وهناك. ورب ما شهدت سنوات الص  

 الط ويلة وساطات ومبادرات أخرى غير معلنة.   
شمولي ة، م ن بين بقي ة  كانت المفاوضات ال تي قادتها األمم المت حدة في الكويت األكثر  

(، 2216لقرار مجلس األمن )  -ولو جزئي ة -المفاوضات، فقد جرت في سياق محاولة تنفيٍذ  
لطة؛  الس  في  هللا" وحلفائهم  "أنصار  إشراك  ساتها، مع  ولة ومؤس  الد  استعادة سلطة  بات  جاه 

ة ات  فاق يستند على هذا القرار. وشك لت األفكار ال ر ئيسة والعام ة لمحادثات  وخرجت بمسود 
حقة.   الكويت قاعدة بنت عليها جهود األمم المت حدة الال 

الحديدة،   مدينة  على  الهجوم  أوقف  بات  فاق  خرجت  ال تي  "ستوكهولم"،  جولة  وباستثناء 
فشلت جميع جوالت الت فاوض في مواصلة ما بدا أن ه نجاح في مفاوضات الكويت، وفي 

ين بات  فاق  فرقاء  الخروج  جمع  تتوف ق حت ى في  ولم  الهدف؛  م ن هذا  يقر  ب  أو  الحرب  هي 

 
 ن الكتاب. مِّ  األوىل ورقة فصيل يف الات ابلتَّ فاقيَّ ت واالت ِّ هذه املبادرا سبق تناول كل ِّ   127
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الم عموم ا إن  الحرب على طاولة الت فاوض مر ة أخرى. ويمكن القول إن  جهود ومساعي الس 
 لم تكن قد وصلت إلى طريق مسدود فهي اليوم أضعف مم ا كانت عليه عند بدايتها. 

ولي انتهى هذا الفشل إلى حالة إحباط   بلوماسي الد  لدى األمم المتحدة، وفي الحقل الد 
عموم ا، وهي حالة عب ر عنها المبعوث األممي، "مارتن غريفيث"، في إحاطته أمام مجلس  

بتاريخ   الجهات  2021يونيو    15األمن،  أعداد  تضاعفت  الن  زاع،  مدار  "على  بقوله:  م، 
ياسي ة وتشظ ت، وتنامى في غضون   ذلك الت دخ ل األجنبي، ولم يتراجع. وما  المسل حة والس  

كان ممكن ا لفض   الن  زاع قبل سنوات لم يعد ممكن ا اليوم. وما هو ممكن اليوم قد ال يبقى  
ا في المستقبل"   .128متاح 

الم ال ذي تم  تبن  يه    ا؛حالي   هناك إجماع دوليٌّ متزايد على أن  اإلطار الحالي لمساعي الس 
ل إلى في مفاوضات الك ياسي ة والميدانية، وتحو  ا، وتجاوزته الت طو رات الس   ويت لم يعد صالح 

قيد لهذه المساعي؛ وهذا ما طالب به المبعوث األممي "غريفيث"، في إحاطته أمام مجلس  
قال: "وأعتقد أن ه رب ما يجب أن تجري عملي ة حوار دولي ة،   ام، عندم2021األمن في يونيو 

اليوم، بالن  سبة لألمم  -ة األهداف الواقعي ة لعملي ة الت فاوض". وتتمحور القضي ة  إلعادة صياغ
ولي ين، حول مقدار وطبيعة الت عديل ال ذي ينبغي إجراؤه على  ياسات الد  المت حدة وصن اع الس  

الم. وعلى الر غم م ن أن  المبعوث األممي الج ديد يعمل  المناهج واألطر الحاكمة لجهود الس 
، إال  أن ه لم يتم تطوير إستراتيجي ة واضحة  على تطوير خريطة طريق جديدة، أكثر شموال 

ائد يت فق على ثالث مسائل، يرى أن ها ضروري ة، وهي:   حت ى اآلن؛ غير أن  الت ي ار الس 
 تجاوز المرجعي ات الث الث،  -
 ، إعادة تفسير قرار مجلس األمن وبنوده -

 
م، متوفر على  15/6/2021السيد مارتن غريفيث، يف:    - إحاطة إىل جملس األمن، املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن   128

 الرابط التايل: 
https://is.gd/EgwqNw 

 م.   15/11/2021ريخ االطالع: ات
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ئيسي  ين، بما في ذلك    تجاوز ما  - ل ال ذي يرك  ز على الفاعلين الر  يسم ى المسار األو 
ابقة، و تجاوز اإلطار الث نائي للمفاوضات ال ذي اعتمدته   تبن  ي  األمم المت حدة في الفترة الس 

د المسارات.   نهج متعد  
الم. وما زال  ومع ذلك، فاإلشكال يتجاوز مسألة المنهج أو اإلطار الحاكم   لمساعي الس 

الم بدعم دولي وازن، ولم تكن بالت الي  ثم ة ما أسهم في فشلها، فم ن جهة لم تحظ جهود الس 
أطراف   على  غوط  فالض  كافية،  سياسي ة  موارد  الم  الس  لجهود  تتوف ر  ولم  المطلوبة،  بالقو ة 

راع   م  ن لهذه الجهود القدرة على تحقيق  كانت متواضعة، ولم تكن بالقدر ال ذي يؤ   -مثال  - الص  
راع والفاعلين وسياساتهم، وكذلك  اختراق ما؛ وم ن جهة أخرى، هناك مواقف أطراف الص  
ياسة وفي الميدان، وهي قضايا ستتضح في محاور الورقة  رات الحاصلة في فضاء الس   الت طو 

 وفقراتها الت الية. 
ا بعض المالحظات الفني ة على ن  شاط المبعوثين األممي  ين، فهو لم يستفد على هناك أيض 

أن اليمني، وأظهرت آلي ات العمل في  صة في الش  الن حو ال ذي يجب م ن الخبرات المتخص  
أن اليمني، أن ها ليست   مكاتب المبعوثين، وغيرها م ن هيئات المنظ مة األممي ة المعني ة بالش 

رورة، وتستغرقها قضايا فن  ي ة تتعل ق بمناهج األمم صديقة للخبرات في المسألة اليمني ة   بالض 
أن يتم االعتذار عن االستعانة أو قبول   -على سبيل المثال-المت حدة المعق دة، وقد يحدث 

أن اليمني، لمجر د أن هم غير ملمينٍ  بمسألة  راية واالحتراف بالش  توظيف خبراء في غاية الد  
يبوا ي ج  لم  أو  لألمم    الجندر،  الجندري ة  االهتمامات  سيدمجون  كيف  عن  مرضي ة  بطريقة 

المت حدة إن تم ت االستعانة بهم، أو ألن هم ال يمتلكون لغة ثانية، أو كانت لغتهم اإلنجليزي ة 
هذه   تقدمها  أن  يفترض  كان  كثيرة  وأفكار  م ن فرص  ولي ة  الد  الجهود  حرم  وهذا  ضعيفة، 

 الخبرات. 
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دات وات ِّجاهاتها ا  لعوامل والمحد ِّ
 
 الفاعلين: التَّوجهات واإلشكاالت مواقف : الً أوَّ 
الم الفاعلون المحل ِّيُّون: إشكاليَّة اإلرادة ا  -1 ياسيَّة والخوف مِّن السَّ  لس ِّ

البالد:   على  يطرة  الس  تتقاسم  سلطوي ة  كيانات  بأربعة  الحرب  م ن  سنوات  سبع  انتهت 
وحلفائها، جماعة "أنصار هللا" الحوثي  ين، "المجلس االنتقالي" الجنوبي، "المقاومة  الحكومة  

احل الغربي. وبقدر ما تختلف سياقات وحيثي ات ظهور هذه الكيانات،   المشتركة" في الس 
ة ال تي  م مختلفة؛ ولها مصالحها الخاص  نها ديناميكي ات سياسي ة وسلسلة سيطرة وتحك  لكلٍ  م 

تقاطع هنا وتتعارض هناك. وكان ال بد  لهذه الت باينات واالختالفات أن تعكس نفسها  قد ت
الم وعلى طريقة وطبيعة تفاعلهم مع مساعي إنهاء الحرب. وبقدر  على رؤية هؤالء للس 

الم هناك ما يجمعها وتلتقي حوله.   اختالف وتباين مواقف هؤالء م ن الس 
الم، وتعلن تأييدها ووقوفها ما برحت جميع األطراف اليمني ة   تعب  ر عن رغبتها في الس 

راع؛   -أو غالبي تها-مع مساعي إنهاء الحرب، لكن ها   ل الحسم العسكري للص   مع ذلك تفض  
الم أقرب إلى رفع العتب والفضول واالستكشاف وإحراج   وقبولها االشتراك في مفاوضات الس 

وضرو  الم  بالس  اإليمان  إلى  نه  م  وافع الخصوم  الد  ضعف  س على  مؤس  الموقف  رته. هذا 
ثم ة فوارق.   الم؛ لكن مازال  وتواضع الحوافز، واألهم على المخاوف م ن استحقاقات الس 
وفيما تغلب مسألة تواضع الحوافز لدى "أنصار هللا"، تغلب المخاوف على موقف الحكومة 

ال تلك  أي  األصغر،  المحل  ي ة  الجماعات  أم ا  الموالية وحلفائها؛  وغير  للحوثي  ين  معارضة 
راع  الم، على اعتبار أن  استمرار الص   للحكومة فوضعها الخاص قد يجعلها أكثر مقاومة للس 

 لفترة أطول يمنحها فرصة لتكريس سيطرتها وتحسين موقفها على األرض.
دور ا محوري ا  ويتمت ع جميع الفاعلين المحل  ي  ين بعالقات عابرة للحدود، وهي عالقات تلعب   

ا وهم يعتمدون على حلفائهم اإلقليمي  ين   الم، خصوص  في صياغة وتوجيه مواقفهم م ن الس 
في الت مويل والت سليح؛ وهو اعتماد ملحٌّ بسبب افتقارهم إلى موارد أو خبرات كافية. هذا الواقع  

محل  ي  ين تحت وقع  وبقدر ما عمل على تعاظم أدوار الحلفاء اإلقليمي  ين، جعل الفاعلين ال
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، سواء بطريقة صريحة، وهذا حال الحكومة  ياسي  فيها مختطف  حالة م ن الت بعي ة، قرارهم الس  
هللا"،  "أنصار  كحال  ملتفة  أو  صريحة  شبه  أو  المشتركة،  والمقاومة  الجنوبي  واالنتقالي 

 فحاجتهم إليران وشعورهم باالمتنان لها انتهيا بتطابق مواقفهم معها. 
الر غم م ن تفضيل هذه الكيانات للحسم العسكري إال  أن  تأثيرها، بسبب هذه الت بعي ة،  وب

الم، مع اعتبار وجود فوارق   تراجع بشكل مط رد في صناعة الحرب، مثلما في صناعة الس 
نفاذ خياراتها تمام ا، فما زال  بينها بطبيعة الحال، ومع اعتبار أن  كل  ما سبق ال يعني 

لة بسبب المخاطر لبع  ضها مساحة م ن االستقاللي ة، ولديها هامش للفعل، لكن ها غير مفع 
رورة.  ا عن الحلفاء، وليس بسبب هؤالء بالض   ال تي ينطوي عليها الت صر ف بعيد 

ياسي ة؛ فيالحظ  نها   -مثال  - كما يتشارك الفاعلون المحل  ي ون ضعف الفاعلي ة الس   أن  أي ا م 
م لم ي م بمبادرة سالم مستقل ة ذات معقولي ة سياسي ة تستوعب المتغي  رات والمصالح وتقد   تقد 

ي ة م ن بقية األطراف. ويظهر تواضع الخبرة   الحوافز، بحيث يمكن الت فاعل معها وأخذها بجد  
عف وبقدر   بلوماسي ال ذي تتشاركه؛ وهذا الض  عف الد  ا في الض  ما جعل  وقل ة الكفاءة أيض 

اإليجابي،  والجدل  الز خم  م ن  الم  الس  محادثات  حرم  هزيال   الم  الس  مسار  في  تأثيرها  م ن 
ر أن يجعلها أكثر كفاءة وجدوى.   وجعلها باهتة م ن حيث كان م ن المقد  

لطة، مثلما   ياسة أو في الس  واقع كهذا يرتبط بحداثة تجربة هذه األطراف، إم ا في الس  
الم، فخالل الخمسين  يرتبط بحقيقة أ ياسة في اليمن تفتقر الن ماذج المحل  ي ة لصناعة الس  ن  الس  

راعات اليمني ة في أهم   محط اتها تنتهي إم ا   - على سبيل المثال-عام ا الماضية   كانت الص  
مال. بالحسم العسكري أو بتوافقات إقليمي ة، كما حصل في الحرب الملكي ة الجمهوري ة في الش  

وتعث ر تطبيق "ات  فاق الر  ياض" يعكس هذه اإلشكالي ة، مثلما يعكس تفضيل أطرافه للحسم 
ا. وقد عمل ضعف الفاعلي ة وتواضع الخبرة، في أحد أهم نتائجه، على جعل  العسكري أيض 

 الفاعلين المحل  ي  ين أكثر ركون ا على الخارج. 
اليم  الفاعلين  معظم  يربط  ما  ثم ة  زال  لديهم،  وما  القرار  صن اع  األقل  على  أو  ني  ين، 

راع واالستفادة م ن اقتصاد الحرب ال ذي   الم؛ ويتعل ق األمر باستثمار الص   ويبعدهم عن الس 
عور بالمسئولي ة،  الم. كما يتعل ق بتواضع الش  يؤم  ن لهم مداخيل كبيرة، ويجعلهم مقاومين للس 

يتصر فون  ال  وكأن هم  يظهرون  فالكلفة   فهم  ة،  الخاص  واعتباراتها  مصالحهم  حدود  في  إال  
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راع   لم تؤث  ر على مواقفهم حت ى اآلن، ولم تنعكس في تقديمهم تنازالت    -مثال  - العالية للص  
 مهم ة. 

الم الحكومة وحلفا  - أ   ؤها: سيطرة المخاوف مِّن السَّ
تصر  الحكومة وحلفاؤها على أن  أي  مفاوضات، وأي  ات  فاق سالم، ينبغي أن يكون على  
وقرار  الوطني،  الحوار  مؤتمر  ومخرجات  الخليجي ة،  )المبادرة  الث الث  المرجعي ات  أساس 

ولي ) س فقط على كون هذه  2216مجلس األمن الد  (. وتمسك هم بهذه المرجعي ات ال يتأس 
، فما المرجعي   يطرة الكاملة، وهي سيطرة ي نظر إليها كحقٍ  ات تضمن للحكومة استعادة الس 

زال لديها مخاوف م ن أن  أي  ات  فاق مع "أنصار هللا" يتجاوز هذه المرجعي ات لن يكون إال  
شرعنة لالنقالب؛ وعدا عن ذلك لديها شكوك في نوايا هؤالء، ومخاوف عميقة تصل حد   

انقالبهم على أي   ات  فاق يمكن أن يبرم معهم. وكثير ا ما ات همتهم الحكومة وحلفاؤها   اليقين، في 
الحكومة   جعل  ما  هي  والمخاوف  االعتبارات  هذه  واالت  فاقات.  العهود  على  باالنقالب 
ابقة على الجوانب العسكري ة واألمني ة كأولوي ات في  وحلفاءها يرك  زون في المفاوضات الس 

 فاهمات أو ات  فاق سالم. أي   ت
م، كان موقف الحكومة وحلفائها قوي ا مقارنة بموقف "أنصار  2015بالعودة إلى عام  

هللا"، وكان صوت الر فض لديهم أقوى م ن صوت القبول والمساومة، غير أن  الحال بدأ 
للحرب2017بالت غي ر منذ عام   العربي"  "الت حالف  تقريب ا، أي مع تراجع حماس  وتبن  يه   م 

 سياسات أضعفت موقف الحكومة وحلفائها، وصب ت في صالح "أنصار هللا". 
ن موقف خصومهم   وما زال موقف الحكومة وحلفائها يزداد ضعف ا مع الوقت، فيما يتحس 
ق عكس   ق العسكري، وهو تفو  ا م ن الت فو  "أنصار هللا" ال ذين أخذوا يكتسبون مع الوقت مزيد 

عف يجعل الحكومة وحلفاءها  نفسه في كسب مز  يد م ن المعارك الميداني ة. وإدراك هذا الض 
إلى  تستند  صفقة  وألي    الكويت،  مفاوضات  سقف  تتجاوز  مفاوضات  ألي    مقاومة  أكثر 
ياسي ة والميداني ة الر اهنة؛ فالت فاوض في ظل   المعطيات القائمة يعد  مراهنة خطرة،   الوقائع الس  

ل اليوم الت أن  ي حت ى تتغي ر الظ روف لصالحها. ويبدو أن ها في ذلك تراهن لذلك فهي تفض   
دولي ة مع   أو  سعودي ة  تفاهمات  وأي    مساع  أي    فشل  وعلى  عودي،  الس  الد عم  على عودة 
"أنصار هللا". لكن  الحكومة بهذه المراهنة تخاطر بجعل موقفها أضعف وأكثر سوء ا. فما  
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ر   على تحق ق رهانها ذاك حت ى اآلن على األقل. وقد ال يكون ثم ة وقت لتحق  ق  م ن مؤش  
الميداني ة في صالح "أنصار هللا"، وسيطروا على  رات  الت طو  ا إذا سارت  رهانها، خصوص 

 مأرب وبقي ة أنحاء البالد. 
األمو  تخرج  أن  قبل  ات  فاق  بأي    للقبول  تسارع  قد  الحكومة  أن   البعض  عن  يجادل  ر 

ا وأن  احتمال حصول "أنصار هللا" على تنازالت كبيرة م ن قبل   سيطرتها تمام ا، خصوص 
ولي احتمال كبير اليوم، بالن ظر إلى الموقف الميداني ال ذي   "الت حالف العربي" والمجتمع الد 

ولي هم اليوم أميل إلى تقديم عودي ة والمجتمع الد  تنازالت    يميل بشكل فارق لصالحهم؛ فالس 
وحوافز لـ"أنصار هللا"، دون اعتبار لموقف الحكومة أو منحها بعض الحوافز. وكذلك بالن ظر 
ياسي ة، واستيعاب المتغي  رات   إلى ارتفاع األصوات المطالبة بتجاوز مرجعي ات الت سوية الس  

عبدرب  ه  اليمني،  الر ئيس  بأن   اقتناعها  م ن  أساس  على  األرض،  على  منصور   الحاصلة 
عودي ة.  غوط الس   هادي، وحكومته، لن يكون بمقدورهم الوقوف في وجه الض 

ا،   راع، تختبر الحكومة وحلفاؤها موقف ا هو األصعب واألكثر حرج  وم ن بين أطراف الص  
عودي ة. لكن، ومع   ويتعل ق وضع كهذا بتواضع خياراتها والقيود ال تي يفرضها تحالفها مع الس 

عودي ة، ال ينبغي االعتراف ب ا عن الس  ي ة، بعيد  الم بح ر   عدم قدرتها على تبن  ي مواقف تجاه الس 
المبالغة في تقدير ضعف موقفها، فهي وحلفاؤها ال تريد بالت أكيد االنخراط في عملي ة سالم 

بإمكانها   مبادرات    -على األقل-مذل ة، وما زال  أو  أمام أي   خطط  العراقيل  خلق بعض 
 م. سال

 أنصار هللا: تراجع يعقب االندفاعجماعة  -ب
الم كنصر، وكان اندفاعهم   -في البداية- نظر "أنصار هللا" وحلفاؤهم  إلى مباحثات الس 

ا، حت ى أن هم أعلنوا موافقتهم على قرارات مجلس األمن، بما فيها القرار  الم واضح  نحو الس 
م إلى األمين  2015وه في أكتوبر (، وعن االستعداد للحوار؛ وذلك في خطاب بعث2216)

 العام لألمم المت حدة، ومجلس األمن، وسفراء الد ول العشر. 
لكن هذا االندفاع ما لبث أن تراجع مع الوقت. فقد بدأت األمور تسير بات  جاه تحسين  
ياسي، ليرتفع سقف مطالبهم وتوق عاتهم، فأصبحوا هم َمن يطرح شروط   موقفهم العسكري والس  

ون على الس   تهم المتزايدة، وباتوا يصر  الم، ويطالبون بات  فاق يضمن لهم مكاسب تكافئ قو 
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موا رؤيتهم حول الط ريقة ال تي  الت فاوض واالت  فاق مع "الت حالف" وتهميش الحكومة. وقد قد 
أبريل   في  بها،  الحرب  إنهاء  وثيقة2020يجب  "مقترح  عليه  أطلقوا  فيما  الحل     م، 

امل ت على وقف شامل إلطالق الن ار،  إلنهاء الحرب  الش  على الجمهوري ة اليمني ة". ونص 
ورفع الحصار الجو  ي والبر  ي والبحري، والد خول في مرحلة انتقالي ة تنطلق أثنائها مفاوضات  

م تفاصيل أكثر حول أي   قضي ة.   -يمني ة  يمني ة حول مستقبل البالد؛ لكن ها ال تقد  
ة. ومع  كان ل سان حالهم يقول: إن  لديهم القليل م ن الحوافز للد خول في عملي ة سالم جاد 

عودي  ين حريصين بقو ة على الخروج م ن   شعورهم بأن  الوقت يمضي في صالحهم، وبأن  الس 
ين لتقديم مزيد م ن الت نازالت، سعوا لتعزيز موقفهم الت فاوضي للحصول على  الحرب، ومستعد  

د، مع  أكثر   نازالتت الم، وإظهار الت رد    مواصلة م ن خالل الت جاوب البطيء مع مساعي الس 
 تحر كاتهم العسكري ة. 

ل ميزان القوى لصالحهم بشكل مط رد، تكر س لديهم يقين بقدرتهم على   ومع استمرار تحو 
الم، ويضمن لهم الحصو  ل على كل   شيء.  تحقيق حسم عسكري ي عف يهم م ن استحقاقات الس 

يفرض   ما  هي  أو  الحقيقي،  الم  الس  هي طريق  القو ة  بأن   الجماعة  قادة  ما صر ح  وكثير ا 
ثون اليوم كَمن يثق في حسم األمور لصالحه. الم؛ وهم يتحد   الس 

ولي ة له، ات هم المبعوث األمريكي لليمن،   بلوماسي ة الد  وفيما يعكس هذا الواقع وإدراك الد 
الم"، على الر غم م ن "تي م ليندركينغ"، "أنصار هللا" بأن هم "لم ي ظهروا التزام ا حقيقي ا بعملي ة الس 

 129مشاركتهم أحيان ا بشكل بن اء في المحادثات. 
محور  ما يصطلح عليه ب على الر غم م ن العالقة الت حالفي ة ال تي تجمع الحوثي  ين بإيران، و 

المقاومة عموم ا، إال  أن هم يتمت عون بهامش استقالل واضح. وهو هامش مفتوح يت سع كل ما  
فالتزامهم بهذه العالقة واستحقاقاتها يظل  عميق ا؛ وهو التزام يتكر س    هذاأرادوا ذلك. ومع  

ف الحرب؛  استمر ت  دا  الحرب  ستمراراكل ما  والبقاء  إليران  الحاجة  زيادة  محور يعني  خل 
 المقاومة. 

 
 م، متوفر على الرابط التايل: 5/11/2021، صحيفة الشَّرق األوسط، يف: ليندركينغ: احلوثيون مل يظهروا التزاماا ابلسالم  129
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الحكومة وحلفائها، ال يعدم موقف "أنصار هللا" م ن عنصر المخاطرة،  وفي األخير، ك
ولي في مواقفهم   وقد يفوتهم إدراك أن  ما م ن ضمانة على استمرار الر  ياض والمجتمع الد 

ل إلى حلٍ  وعدم ممارسة ضغوط عسكري ة علي   هم. الحالي ة، أي  اإلصرار على الت وص 
 المجلس االنتقالي الجنوبي:  -ت

الم ال ذي   ولي "غريفيث"، والس  أعلن "المجلس االنتقالي" الجنوبي دعمه لجهود المبعوث الد 
يريده هو ذلك ال ذي يقود أو يضمن االنفصال واستعادة دولة الجنوب؛ وبالت الي فهو يعارض  

س لوالدة حكومة مركزي ة  أي  سالم أو أي  تسوية سياسي ة تتجاوز مسألة   االنفصال، وتؤس  
ر المجلس الت أكيد على أن ه سيقاومها، هذا ومازال استمرار الحرب   قوي ة، وهي تسوية كر 

 يمضي في مصلحته لجهة أن  ذلك يعطيه الوقت لتكريس سلطته على األرض. 
ا لما يمكن له القيام به؛ فهو    غير أن  هناك ما يضعف موقف المجلس، ويضع حدود 

احة  بحاجة للت حد ث باسم الجنوب والحقيقة أن ه ال يستطيع تأمين ذلك في ظل   انقسام الس 
ناتها م ن الوحدة واالنفصال. وهذا ما تقوله   ردود أفعال   -مثال  -الجنوبي ة وتنو ع مواقف مكو  

جنوب حوار  إلجراء  المجلس،  أطلقها  ال تي  الد عوة  على  الجنوبي ة  في   -ي القوى  جنوبي، 
م. وم ن جهة أخرى، يفترض أن تنسجم مواقفه مع مواقف اإلمارات، وأن 2021أغسطس  

تعمل عالقته معها على عقلنة ردود أفعاله، وتقل  ص م ن حدود وتأثير أي   ممانعة أو مواقف  
الم.   معارضة للس 

 
 الفاعلون اإلقليميُّون: التَّورُّط واالستثمار  -2

ل اليمن إلى  مع أن    راع بدأ بين اليمني  ين ثم  سرعان ما تحو  ر العام يعتبر أن  الص   الت صو 
ومع   الحرب،  قبل  حاضر ا  كان  اإلقليمي  العامل  أن   إال   اإلقليمي،  والت نافس  للن فوذ  ساحة 

زن هي خليط غير متوا  -مثلما كانت في البداية- بدايتها، وله عالقة بنشوبها. والحرب اليوم  
اليمن   في  الم  الس  مستقبل  يعد  ولم  ولي ة.  الد  والت دخ الت  واإلقليمي ة  األهلي ة  الحرب  -م ن 

مسألة تخص  الفاعلين المحل  ي  ين، أو تتوقف عليهم فقط، فقد أثبت الت ور ط والحضور   -بالت الي 
الم وعلى جهوده وفرصه؛ اإلقليمي حت ى اآلن أن ه ثقيل الوطأة، وله تأثير سلبيٌّ على الس  

راَع في اليمن إلى ورقة ضغط ومساومة في سياق الت نافس اإلقليمي.  ل الص    فقد حو 
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الم   م بالمشهد، وتتوق ف الكثير م ن األمور حول الس  وثم ة اليوم ثالث قوى إقليمي ة تتحك 
عودي ة وا إلمارات وإيران. ويمكن ومستقبله عليها وعلى مواقفها ورغباتها. هذه القوى هي: الس 

الم  عودي ة وإيران تتمت عان اليوم بفيتو في المسألة اليمني ة، ما يجعل مستقبل الس  القول: إن  الس 
 مواقفهما.  يتوق ف على 

جانب بالمشهد    القوى   وإلى  مهتم ة  إقليمي ة  أخرى  أطراف  هناك  آنف ا،  المذكورة  الث الث 
، لكن  تور طها وتأثيرها محدودين  اليمني، وعلى صلة بما يجري فيه ، كسلطنة ع مان مثال 

 حت ى اآلن.
الم  - أ  ة للسَّ عوديَّة: الحاجَّ  السُّ

الم في اليمن، بحكم اعتبارات عديدة معروفة.   عودي ة جوهري ا لعملي ة الس  يعد موقف الس 
منذ منتصف   موقفها  ل  تحو  إل2019وقد  هللا"  "أنصار  باستسالم  المطالبة  م ن  إبداء  م  ى 

ل  ة عوامل وتطو رات وراء تحو  ل إلى تسوية سياسي ة معهم. وقد وقفت عد  االستعداد للت وص 
الم تكتسب لديها أهمي ة متزايدة. فقد تزايدت   عودي هذا؛ وجعلت مسألة إحالل الس  الموقف الس 

راع بعد سلسلة م ن الهجمات ال تي شن ها " أنصار هللا"، أو  مخاوفها م ن نتائج تصاعد الص  
اسة، أد ت بدورها إلى اهتزاز الث  قة بقدراتها   اد عوا شن هم لها، على منشآت نفطي ة ومدني ة حس 
فاعي ة األمريكي ة. وباإلضافة إلى أن  قرار االنسحاب اإلماراتي وكذلك  الدفاعية وبالمظل ة الد  

احة اليمني ة، وجدت الر  ياض نفسها قرار وقف الد عم األمريكي انتهيا بإضعاف موقفها ف ي الس 
رت نتيجة الحرب،   تحت ضغوط دولي ة كبيرة، وباتت بحاجة لتحسين صورتها ال تي تضر 
حايا   الض  م ن  متزايدة  أعداد  سقوط  م ن  صاحبها  وما  إنساني ة،  أزمة  م ن  به  تسب بت  وما 

 المدني  ين. 
الم حول للس  عودي ة  الس  ؤية  الر  والن فوذ، وتحر  كها قضايا وهواجس على    تتمحور  األمن 

الم ال ذي   لطة. والس  رأسها سالح "أنصار هللا" وعالقتهم بإيران، ودورهم المستقبلي في الس 
الم ال ذي يؤم  ن حدودها ويوقف هجمات الحوثي  ين  يناسب الر  ياض، وتسعى إليه، هو ذلك الس 

نها. على أراضيها، ويبعدهم عن إيران، إن ل  م يقر  بهم م 
ولي وغيرها   الم، ودعمهم لجهود المبعوث الد  ومع استمرار تأكيدهم على الر غبة في الس 
عودي رأوا في مرحلة م ن المراحل أن  الت واصل مع   م ن الجهود، بدا أن  صانعي القرار الس 
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ل   إنهاء الحرب، والث اني جماعة "أنصار هللا" أكثر جدوى، ليحق  قوا هدفين في وقت واحد. األو 
القناعة، كما  إبعاد "أنصار هللا" عن إيران. وقد ساهم األمريكي ون في الوصول إلى هذه 

عة، 2019ساهموا في فتح قناة تواصل بين الط رفين الل ذين عَقَدا منذ أكتوبر   م مباحثات متقط  
الت قار  ياسي ة والعسكري ة. ووفق ا لبعض  الس   الوفود  التقى مسئولون سعودي ون وتبادال  ير، فقد 

؛ غير أن ه وبعد أشهر م ن المحادثات بين الط رفين، في  130كبار بممث  لين عن "أنصار هللا"
 م، انتهت هذه المقاربة المباشرة بالفشل.2020م ومطلع 2019

الم، لم تلق ترحيب ا م ن "أنصار   الحق ا، وكما سبقت اإلشارة، تقد مت الر  ياض بمبادرة للس 
ا. ها أن   رأواهللا" وحلفائهم ال ذين   م جديد   لم تقد  

الم أوصل رسائل سلبي ة إلى "أنصار  وم ن المفارقة أن  إظهار الر  ياض اندفاعها نحو الس 
الم؛ فقد أظهرها ذلك االندفاع في موقف ضعٍف، وهذا ما هللا" وحلفائهم، تضر  بفرص ال س 

 أعطى الحوثي  ين بدوره ثقة بقدراتهم وزاد م ن تصميمهم على الحسم العسكري. 
وبالر غم م ن وضوح األهداف العام ة، إال  أن  رؤية الر  ياض رب ما تعاني م ن ضبابي ة عندما  

فبي  والت فاصيل.  بالخطط  األمر  إلى يتعل ق  المباشرة  المباحثات  فشل  عودي ون  الس  أرجع  نما 
تسويتهم  قادرين على توصيف  يكونوا  لم  عودي  ين  الس  إن   قال هؤالء:  "أنصار هللا"،  تعن ت 
المرغوبة، ولم يظهروا االلتزام بتنفيذ القرارات ال تي ات خ ذت خالل المحادثات، وال الر غبة في 

ل  ة حول إنهاء الحرب. الد خول في مفاوضات مفص 
يت فق مع هذا الت شخيص مسئولون حكومي ون يمني ون، ومراقبون للحالة اليمني ة، إذ يرون  

ون   -مثال  - لطة، ويصر  دون الد ور المقبول لـ"أنصار هللا" في هياكل الس  عودي  ين ال يحد   أن  الس 
مون معايير ق ابلة للقياس، ويمكن م ن خاللها إثبات  على قطع عالقتهم بإيران، لكن هم ال يقد  

 أو نفي أن  هذه العالقة انتهت أم ال.

غط على "أنصار هللا"    ورالد  تقف الر  ياض اليوم في موقف َمن يعو  ل على   األمريكي للض 
إلجبارهم على الت فاوض، ولتأمين سالم يراعي مصالحها ومخاوفها؛ إال  أن ها لن تكون قادرة  

 
 انظر:   130

Can a Young Saudi Prince End the War in Yemen?, foreignpolicy, 2019/11/20. 
https://is.gd/rV8IiM  
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صفوفة أهدافها كاملة، وقد تكون مضطر ة لتقديم تنازالت تنسجم مع الت نازالت  على تحقيق م
ولي في طريق تقديمها لـ"أنصار هللا".   ال تي يبدو أن  المجتمع الد 

تريده.   ال ذي  الم  الس  بات  جاه  غط  الض  لممارسة  فرصة  عودي ة  الس  أمام  يزال  ال  أن ه  غير 
عسكري   ضغوط  ممارسة  المناهضة فبإمكانها  القو ات  دعم  خالل  م ن  أو  مباشرة  بصورة  ة 

لـ"أنصار هللا" الحوثي  ين؛ وبالت أكيد أن  األفضل لو كان ذلك بموافقة أو ضوء أخضر م ن  
ولي.   واشنطن والمجتمع الد 

 
عاء بدعمقوَّة إلى ال  استراتيجية اإلمارات: مِّن  -ب الم االد ِّ  : السَّ

استثمارات   فلديها  الم،  الس  كبيرة في سياق جهود إحالل  أهمي ة  لموقف دولة اإلمارات 
قبل  لها  يفوق ما كان  اليمني ة  احة  الس  بنفوذ واسع في  اليمن، وتتمت ع  سياسي ة وأمني ة في 

عودي ة، وذلك بحكم عالقتها بـ"المجلس االنتقالي" الجنو  بي، الت دخ ل العسكري إلى جانب الس 
لفي ة، وغيرها، كقو ات "حر اس الجمهوري ة" ال تي يقودها  ومجموعة م ن الت شكيالت العسكري ة الس 

ابق، علي عبد  هللا صالح. ابن أخ الر ئيس اليمني الس 
إلى   أو ال   القو ة  لت اإلمارات م ن إستراتيجي ة  بالعمل م ن أجل تحو  عاء  ؛   االد   أو ال  الم  الس 

م. 2019نت عن إنهاء مشاركتها في الحرب، وبدأت بتخفيض قو اتها منذ مطلع عام  وأعل
لكن ها مع ذلك لم تسحب كامل قو اتها، فما زالت تحتفظ ببعض الوجود العسكري في بعض  

 ألغراض محاربة "اإلرهاب".  أبقتها  ن هاوتد عي أمناطق البالد، 
الم، تتشارك اإل  لها نحو الس  غوط  وفي سياق تحو  وافع، كالض  عودي ة أغلب الد  مارات والس 

رر نتيجة مشاركتها   ولي بعدما لحقها الض  عيد الد  ولي ة، والحاجة لتحسين صورتها على الص  الد 
ة لديها، فهي على عكس   راع له أهمي ة خاص  ر الص   في الحرب؛ لكن  مخاوفها م ن نتائج تطو 

عودي ة غير قادرة على تحم   ل أي   هجوم م ن قبل "أنصار هللا" على منشآتها أو مدنها،  الس 
وهي  مالي عالمي.  تجاري  اقتصادي  كمركز  مكانتها  د  يهد   ذلك  أن  حصول  إلى  بالن ظر 
راع في اليمن، وتكون فيه   حريصة على تجن ب اشتعال أي   صراع مع إيران قد يقود إليه الص  

 على خطوط الت ماس. 
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ا على حاجتها لحماية أمنها  هكذا، فاإلمارات تب الم تأسيس  هها نحو الس  ني موقفها وتوج 
له اإلمارات هو ذلك ال ذي يضمن احتفاظها بنفوذها ومصالحها،   الم ال ذي تفض   القومي. والس 

ولي. عيد اإلقليمي والد   ويخدم طموحاتها الجيوسياسي ة كالعب صاعد مهمٍ  على الص 
الم لجهة أن ه قد يؤول إلى خسارة نفوذها،  وعلى الر غم م ن أن  لد يها مخاوف م ن الس 

ياسي ة قد تكون على حساب حلفا كـ"المجلس االنتقالي" الجنوبي، وتنتهي    ،ئهافالت سوية الس  
وجود   رات  مبر   خسارة  كذلك  وستعني  الجمهوري ة"،  كـ"حر اس  عليها  محسوبة  كيانات  بحل   

اليمني   األراضي  هذا قو اتها على  للت عامل مع  مبك  ر ا  الت حر ك  بدأت  أن ها  إال   ذلك،  وغير  ة، 
الم إلى الت سب ب بخسائر لمكاسبها وتهديدات لمصالحها،   الت حد  ي، بحيث ال ينتهي دعمها للس 
فأم نت االعتراف بشرعي ة حليفها الر ئيس )المجلس االنتقالي(، م ن خالل "ات  فاق الر  ياض"،  

ات  فاق يمنح المجلس شبه اعتراف محل  ي وإقليمي ودولي. وفي موازاة ذلك، ولتأمين نفوذ وهو  
ابق )صالح(، أي لنجله  م الد عم ألفراد م ن عائلة الر ئيس الس  مال، ما برحت تقد   لها في الش 
  المقيم لديها، والبن أخيه طارق ال ذي يقود قو ات عملت "أبو ظبي" على تشكيلها. وهناك 

نات بوجود صالت وتفاهمات مع "أنصار هللا" وإيران، يشمل عدم مهاجمة أراضيها؛   تكه 
 وهي تفاهمات سبق للقيادي في "أنصار هللا"، محمد على الحوثي، أن ألمح إليها. 

ورة العام ة، تبقى "أبو ظبي" أكثر ليونة تجاه إيران و"أنصار هللا"؛ وال تمانع أي    في الص 
ا وبقائهم أقوياء يعني بقاء حزب "الت جمع  سالم يبقي   هؤالء قو ة مهم ة في اليمن، خصوص 

اليمني لإلصالح"، واإلخوان المسلمين، أضعف. وهي حريصة على اإلبقاء على عالقة 
غير تصادمي ة مع إيران ألسباب اقتصادي ة تتعل ق باألنشطة واالستثمارات اإليراني ة، والعالقة 

رقي ة، وألسباب أمني ة أخرى. الت  جاري ة ا  لمهمة مع ضف ة الخليج الش 
 

 إيران: مقاومة مستمرَّة  -ت
ل إلى تسوية سياسي ة في اليمن،   عودي ة، يظل  دعم إيران جوهري ا للت وص  كالحال مع الس 

ياسي ة في هذا ال وقت؛  لكن لديها في المقابل كل  األسباب ال تي تجعلها تعارض الت سوية الس  
راع في اليمن يمث  ل لها ورقة مهم ة على أكثر م ن وجه. ففي سياق   ويتعل ق األمر بكون الص  
راع واستمراره فرصة منخفضة الت كلفة إلضعاف   عودي ة، يمث  ل لها هذا الص   الت نافس مع الس 
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عودي ة، واستنزافها، وإلعاقة قدرتها على الت دخ ل في مناطق أخرى كسو  ؛ هذا -ريا  الس  مثال 
ولي لها. وتعي إيران  عدا عن أن ه ينال م ن صورتها، ويؤم  ن أسباب ا النتقادات المجتمع الد 
ذلك،  حصول  دون  الحيلولة  ويهم ها  عنها،  هللا"  "أنصار  إلبعاد  خصومها  وجهود  رغبة 

راع هو مم ا يحمي هذه العالقة، ويجعل م ن فرص إبعادهم عنها أضع  ف أو  واستمرار الص  
 غير محتملة. 

غط والمساومة في قضايا   راع في اليمن ورقة للض  ياق األوسع، يؤم  ن استمرار الص   في الس  
أخرى، كالعقوبات االقتصادي ة والملف الن ووي. وم ن غير الوارد أن تنخرط إيران في أي    

ا الر ئيس  أعلن  أن  سبق  وقد  المنظور.  المدى  في  اليمني  الملف  حول  إليراني محادثات 
المنتخب، إبراهيم رئيسي، عن أن ه ال تفاوض حول أيٍ  م ن الملف ات اإلقليمي ة. وم ن غير  
الم في اليمن، إال  إذا كان يؤم  ن لها مكاسب في سياق تسويات   الوارد أن تدعم طهران الس 

الم والحراك الد   بلوماسي في أوسع تشمل قضايا تهم ها. ويالحظ المراقبون تعث ر جهود الس 
 الملف   اليمني كل ما تعث رت مباحثات الملف   الن ووي في "فيينا".

م ا في سياق   عة تقد  عودي ة المتقط   وم ن المتوق ع في حال حق قت المباحثات اإليراني ة الس 
 الت قارب، وحل   اإلشكاالت العالقة بينهما، حدوث انفراجة في الملف   اليمني. 

ت   ، حلفائهإجماال  رؤية  مع  الم  للس  اإليراني ة  ؤية  الر  عن    ا نسجم  وتعب  ر  هللا"،  "أنصار 
اليمن، وال يبدو أن ها   ال ذي يعترف بهم كقو ة رئيسة تحكم وتمث  ل  الم"  "الس  طموحاتهم، أي 
مال  م اليمن إذا ما كان ذلك ضروري ا لضمان بقاء سيطرة حلفائها على الش  تمانع سالما ي قس  

الم الت فاوضي يظل  بالن  سبة لها خيار ا أخير ا، فهي ترى أن  ثم ة فرصة وا الستقالل به. لكن  الس 
الم عن طريق الحسم  لحصول حلفائها وحصولها على كل   شيء، ولتجن ب استحقاقات الس 

 أرب. العسكري. لذلك، تدعم إيران بقو ة معركة "أنصار هللا" المصم  مة على إسقاط محافظة م 
ا الت  فاق سالم مع "أنصار   وهكذا، مع أن  الواليات المت حدة والر  ياض أصبحتا أكثر استعداد 

 هللا" يحفظ مصالحهم، إال  أن  اإليراني  ين يجعلون صفقة كهذه أكثر صعوبة. 
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ولي: اهتمام متزايد ولكن!  -3  المجتمع الدُّ
راع في اليمن على هامش اهتمام   ة سنوات، وكان حاضر ا  ظل  الص   ولي لعد  المجتمع الد 

راع في سوريا. وفي مطلع   م بدا 2020وأكثر اهتمام ا بصراعات مجاورة، كالحال مع الص  
راع  ا م ن االهتمام بهذا الص   ولي ي ظهر مزيد  أن  األمور أخذت بالت غي ر، إذ بدأ المجتمع الد 

ول الم خليط  المنسي. ويقف وراء تزايد االهتمام الد  راع في اليمن وإحالل الس  ي بوقف الص  
وافع األمني ة س على المخاوف    ،واإلنساني ة  ،واالقتصادي ة  ،م ن الد  واألخالقي ة. وهي دوافع تتأس 

اسة كالخليج. فارتباط   راع، والحاجة لخفض الت وت ر في منطقة حس  م ن نتائج استمرار الص  
راع، وتداخله مع أ عودي ة، إيران/ إسرائيل(، قد هذا الص   زمات المنطقة، وتوت راتها )إيران/ الس 

د  وتهد   ولي ين،  الد  لم  والس   األمن  د  تهد   واسعة،  إقليمي ة  حرب ا  يشعل  ال ذي  القادح  نه  م  يجعل 
ا إلى  االقتصاد العالمي )المالحة وإمدادات الن فط(، وتتسب ب بموجة لجوء واسعة، خصوص 

والمنظ مات  أورب ا.   اإلعالم  ضغوط  وهناك  ا،  أيض  حاضرة  واإلنساني ة  األخالقي ة  وافع  والد 
سات الت شريعي ة على الحكومات. ويأتي هذا االهتمام  ولي ة غير الحكومي ة، وضغوط المؤس  الد 

ه لتفعي ا في سياق توج هات سياسي ة جديدة؛ فبالن  سبة لألورب  ــي  ين ثم ة توج  ل الد ور األورب  ي أيض 
 على المسرح العالمي، وفي أمريكا هناك إدارة جديدة. 

راع في اليمن صور ا   ولي بوقف الص   ة؛ فاألورب  ـــي ون كث  لقد أخذ االهتمام الد  تحر كاتهم    فواعد 
بلوماسي ة منذ مطلع   الح، وأعلنت إدا2020الد  رة  م، وأوقفت بعض الد ول تزويد الت حالف بالس  

مه "واشنطن" لهذا الت حالف، وعي نت   ل مر ة-"بايدن" وقف الد عم ال ذي كانت تقد   مبعوث ا    - ألو 
ا لها إلى اليمن. وتقوم الواليات المت حدة بدور محوري في زيادة هذا االهتمام، وفي  خاص 

الم في اليمن. وعدا عن ذلك،   د ولي ضغوط المجتمع الأخذت  بناء إجماع دولي حول الس 
سي ة. ففي فبراير  راد؛ وهي ضغوط رسمي ة دبلوماسي ة ومؤس  راع تتزايد باط   على أطراف الص  

إلى فرض حظر على 2021 البرلمان األورب  ي دول االت  حاد  المثال، دعا  م، على سبيل 
عودي ة واإلمارات، وإحالة قضايا االنتهاكات اإلنساني ة إلى   محكمة  مبيعات األسلحة إلى الس 

ولي ة.   الجنايات الد 
المت حدة،   األمم  مظل ة  تحت  وينشط  حاصل،  المختلفة،  بصوره  ولي،  الد  االهتمام  هذا 

ولي ة. ومع   الد  القوى  م ن  مبادرات مستقل ة أليٍ   فما م ن خطط وال   بدايةودعم ا لجهودها، 
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المت حد 2020 األمم  مع  أمريكي(  )أورب  ي  دولي  تنسيق  هناك  كان  ابق  م،  الس  ومبعوثها  ة 
"غريفيث" لتطوير خط ة سالم شاملة؛ وصرح "غريفيث" وقتها حول اعتزامه إطالق خط ة 
الم م ن  ه لفرض خط ة للس  ثت عن توج  سالم شاملة. وكانت بعض الت قارير اإلعالمي ة تحد 

بالت نسيق مع  خالل مجلس األمن، وأن  هذا الخيار حاضر منذ فترة؛ وقالت: إن  بريطانيا و 
يناير   في  تقد مت  األورب  ي  لوقف  2020االت  حاد  ملزم  قرار  بمشروع  األمن  مجلس  إلى  م 

 إطالق الن ار. 
غوط، في تحقيق اختراق بات  جاه وقف  -مع فشل جهود البعثة األممي ة   وغيرها، وفشل الض 

بلوماسي ة   الد  بدأت  سالم  مفاوضات  وتدشين  اليمن،  في  الن ار  تلم س  إطالق  في  ولي ة  الد 
ائد اليوم يرى ضرورة إجراء تغييرات على األطر  األسباب واقتراح معالجاتها. والت ي ار الس 
ياسي ة واألمني ة  الم، بما يشمل إعادة الن ظر في تتابع الت رتيبات الس   والمناهج الن اظمة لجهود الس 

تها، وتوسيع المشاركة على أساس أن  درجة المقترحة، وتركيبة الحكومة الجديدة وصالحي ا 
ل إلى وقف إطالق نار وات  فاق سياسي دائمين.  أكبر م ن المشاركة ستكون ضروري ة للت وص 

بتلم س مقاربة جديدة، بالت ركيز    -م ن خالل مبعوثهم- وفي سياق مت صل، بدأ األمريكي ون  
عودي ة وإيرا ا    -كما يبدو-ن(، وهذه قضي ة تنال  على الفاعلين اإلقليمي  ين )الس  اهتمام ا خاص 

لدى المبعوث الجديد، "هانس غروندبرغ". كما حاول األمريكي ون تفعيل أدوار ووساطات  
راع، إلى جانب فتح قنوات خلفي ة  رة، كما فعلوا مع ع مان والكويت، إلنهاء الص   رأوها ميس  

 للت واصل مع "أنصار هللا" الحوثي  ين. 
ولي اليوم أقرب إلى االقتناع بضرورة االعتراف بالوقائع على األرض؛ وبأن   والم جتمع الد 

ل يظهر    -مثال  -على أي   تسوية أن تتم  على قاعدة المكاسب الفعلي ة في الميدان. هذا الت حو 
فير البريطاني لدى اليمن، "ريتشارد أوبنهايم"، قال فيها: إن  هناك حا جة في تصريحات للس 

 .131لقرار دولي جديد، يعكس المتغي  رات على األرض 
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غوط   ولي قد يجمع بين سياسة الض  الم، يبدو أن  المجتمع الد  وفي مواجهة عراقيل الس 
نوفمبر   10م ن خالل العقوبات، وسياسة الحوافز، لكن ه حت ى اآلن أميل إلى األخيرة. ففي  

ثالثة م ن قادة "أنصار هللا"، وكانت    فرض مجلس األمن باإلجماع عقوبات على   2021
، ووفق ا  2021وفي يونيو    2021واشنطن قد فرضت عقوبات تستهدف أنصار هللا في مايو  

للمبعوث األمريكي إلى اليمن، "تيم ليندركينغ"، فبالده ما زالت تواصل الن ظر في تصنيف  
 132أفراد وكيانات حوثي ة وغيرهم، إذا اقتضت الحاجة. 

ر   نوفمبر    3على حضور خيار الت حفيز، قال المبعوث األمريكي نفسه، في  وفي مؤش  
عودي ة في واشنطن واليمن، األميرة ريما آل 2021 د في لقاء له مع سفيري الس  م، إن ه شد 

سعود، ومحم د آل جابر، على ضرورة إيجاد حلٍ  دائم لواردات الوقود إلى موانئ الحديدة،  
 ة في مطار صنعاء. وهي قضايا ذات أهمي ة لدى "أنصار هللا". وانتظام الر حالت الجوي  

الم، إال    على الر غم م ن هذا االهتمام، وم ن وجود إجماع على إنهاء الحرب وإحالل الس 
ولي ال يمتلك تصو رات واضحة عن ا الم ال ذي يسعى إليه، ولم يأن  المجتمع الد  وف ق في لس 

الم. وحت ى التطوير خط ة   ر على أن ه بات  جاه تخصيص موارد   حظةل  متكاملة للس  ما م ن مؤش  
ي ات ال تي تواجهها.  الم متكافئة مع حجم الت حد    سياسي ة أكبر لجهود الس 

ولي   عاني وي  الد  الم،    من  المجتمع    وتتسب ب في نقاط ضعف تنعكس على مقارباته للس 
قصور في فهم دينامي ات المشهد اليمني وتعقيداته، ويت سم    فهو يعاني م ن  . فشل مساعيه

سات مثلما مراكز الت فكير والخبراء.   بالميل إلى تبسيطها، وهو قصور تتشاركه الد ول والمؤس 
راع؛ وهو ما انعكس على مقارباته وتشخيصاته  ويعاني كذلك م ن قصور في فهم أسباب الص  

راكة في الحكم، بحيث تفوته  للمشكالت، حت ى أن  تركيزه ين لطة والش  صب على قضي ة الس 
الم،  حقيقة أن  ثم ة تعقيدات تتجاوز هذه القضي ة. وفي تشخيصاته ألسباب فشل جهود الس 
ولي ة"  "الد  روط  لوحظ تركيزه على الجوانب اإلجرائي ة والفني ة، وبدا وكأن ه يتجاوز بحث الش 

روري ة لنجاحها.  ومع ذلك، هناك ما يشي أن  الحال رب ما بدأ يتغي ر؛ فقد أظهر كلٌّ م ن  الض 
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األمريكي   والمبعوث  الجديد  ولي  الد  اإلقليمي ة   -كليهما-المبعوث  باألبعاد  ا  متزايد  اهتمام ا 
راع، والت ركيز على أدوار الفاعلين اإلقليمي  ين.   للص  

توافق ا االهتمام  يعكس هذا  ال  أخرى،  جهة  وإن ما   م ن   ، كامال  دولي ا  إجماع ا   يعكس   أو 
ه ا غربي ا )أورب ا والواليات المت حدة( ين(   ؛ باألساس توج  أم ا بقي ة القوى المهم ة )أي: روسيا والص  

مباالة تان وإن أظهرتا    .فموقفها خليط م ن عدم االهتمام والغموض، ورب ما الال  وهاتان القو 
مظل ة األمم المت حدة، ودعمهما لجهودها، إال  أن هما ال تحافظان  حرصهما على البقاء تحت 

رورة، وال تقومان بشيء ممي ز   على مواقف متطابقة مع بقي ة القوى تحت هذه المظل ة بالض 
الم في بعض  -في المنطقة الر مادي ة قد يجعلهما    هما بل إن  وقوف  ؛أو الفت لدعم جهود الس 

ا بالت نافس مع الواليات المت حدة  الظ روف، ونتيجة أقرب    -بعض الحسابات المتعل  قة أساس 
ولي حوله. ففي مارس   الم، واإلضرار باإلجماع الد  م، اعترضت  2021إلى عرقلة جهود الس 

كلٌّ م ن "موسكو" و"بك  ين" على مشروع بيان في مجلس األمن يدين الت صعيد في مأرب،  
 المدينة.  ويطالب بإنهاء الهجوم على 

ولي الذ هاب إليه، لفرض   ورة غير واضحة فيما يمكن للمجتمع الد  وهكذا ال تزال الص 
الم إلى طريق مسدود، وفشل  الم، حال استمر الت صعيد العسكري ووصلت مساعي الس  الس 

 تمرير قرار ملزم م ن مجلس األمن.
 

 وقف العسكري: اختالل ميزان القوى الما: ثانيً 
رعي ة  لبعد أن كان ميزان القوى يميل   ما لبث  ه سرعان   أن  إال  صالح تحالف استعادة الش 

وهو اليوم يميل لصالح خصومهم "أنصار هللا". وبغض الن ظر عن الجدل   ؛ أن بدأ في الت غي ر
حول أسباب هذا الت بد ل، وما إذا كان هذا االختالل وهميٌّ نتيجة سياسة مقصودة م ن دول 
ل الت وق ف عن مواصلة الحرب ألسباب مختلفة، تؤك  د الوقائع على األرض   الت حالف تفض  
الم، وهذا واضح في  اهد أن  اختالال  كهذا يعمل على مقاومة الس  ق "أنصار هللا". والش  تفو 

الم، وأكثر تفاعال    مع  تغي ر موقف "أنصار هللا" أنفسهم؛ فبعد أن كانوا مندفعين نحو الس 
في   يشبه 2015مساعيه  ما  إلى  حماسهم  وتبد ل  المقابلة،  فة  الض   على  اليوم  يقفون  م، 

ياسي ة والد خول   الممانعة، كما يت ضح م ن وضعهم شروط ا للقبول بإعادة إطالق العملي ة الس  
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اإلشكال  لكن  روط.  الش  يضع  َمن  خصومهم هم  كان  أن  بعد  هذا  سالم.  مفاوضات  في 
ن موقفهم الت فاوضي نتيجة هذا االختالل في ميزان يتجاوز في حق يقة األمر مسألة تحس 

كما  - القوى إلى كونه أعطاهم الث  قة بقدرتهم على إنهاء الحرب بالحسم العسكري. وهم اليوم  
لون خيار "الحسم" العسكري على الد خول في عملي ة سالم، أو على   -سبقت اإلشارة يفض  

م ال يستجيب لشروطهم. وما بقي قائم ا، سيظل  هذا الخلل في األقل يفضلونه على سال
الم وعرقلة جهوده.   ميزان القو ة يعمل على مقاومة الس 

 
يَّاتهفر ا: ثالثً  ياسي وتحد ِّ  : ص المسار الس ِّ

 الفرص: -1
جهود   تصميم  وعلى  الحرب،  وقف  ضرورة  على  ولي  الد  اإلجماع  في  الفرص  تتمث ل 

الم. وإذا كانت   راع تقف على رأس تزايد  الس  ولي م ن نتائج تطو ر الص   مخاوف المجتمع الد 
م ن هذه المخاوف، وتزيد بالت الي   ضاعفاهتمامه هذا فزيادة الت وت رات اإليراني ة اإلسرائيلي ة ت 

ا مع تفاقم األزمة اإلنساني ة ال تي  الم. وهذا هو الحال أيض  م ن تصميمه ودعمه لجهود الس 
بالت الي م ن    تعمل على زيادة اهتمام الر أي العام العالمي بما يجري في اليمن، وبما يزيد 

غوط ال تي يمارسها لوقف الحرب.   الض 
المسار    -وللمفارقة-وهكذا   فرص  تعزيز  صالح  في  تصب   راع  الص   مخاطر  فزيادة 

عودي ة وإيران في مباحثات ثنائي ة م لمي. كما يعد  دخول الس  ا يزيد م ن فرص  الس   تغي  ر ا جديد 
م بينهما. الم، إذا ما تم  استئنافها، ونجحت في تحقيق تقد   الس 

 
يَّات: -2  التَّحد ِّ

في   تختلف  مثلما  طبيعتها  في  تختلف  ي ات،  الت حد   م ن  حزمة  ومساعيه  الم  الس  تواجه 
 مصادرها، أهم ها: 

راع - أ   مقاومة أطراف الص ِّ
الم، فأي  تسوية   سة على مخاوف هذه األطراف م ن استحقاقات الس  وهي مقاومة مؤس 
د بخسارة مصالح كثيرة يرتبط جزء مهم م نها باقتصاد الحرب. إضافة إلى  سياسي ة قد تهد  
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الم، ومخاوفها م ن بقي ة األطراف. واهتزاز الث  قة هذا هو ما يقف وراء تفضيلها   عدم ثقتها بالس 
ل الحسم، وهو حسم يعتقد  الح راع تفض   سم العسكري؛ فكل  األطراف اليمني ة الن شطة في الص  

بعضها بقدرته على تحقيقه، ويطلب البعض اآلخر م ن غيره القيام به، أو يفترض أن  على 
يمث  ل وضع ا   أطول  لفترة  راع  الص   استمرار  أن   األطراف  بعض  تعتقد  وقد  به.  القيام  غيره 

ا لها لجهة أن ه يكر  س استقاللها، ويعطيها فسحة للحصول على مكاسب إضافي ة على مالئم  
ا، أو لتجر  ب فرصها   "المجلس االنتقالي" الجنوبي، وعلى موارد أيض  األرض، وهذا حال 

 وحظوظها في ميدان المواجهة، وهذا حال "أنصار هللا" الحوثي  ين. 
 

 التَّمويل الذَّاتي للحرب -ب
تستمد الحرب  وأطرافها الت مويل فقط م ن الخارج، فمصادر ووسائل الت مويل الذ اتي ال  

في  كلٌّ  االقتصادي  أن  والش  الموارد  على  يطرة  الس  راع  الص   أطراف  تقاسمت  فقد  تطو رت؛ 
ع يسهم في هذا  هتها لتمويل الجهد العسكري. كما أن  اقتصاد الحرب المتوس   منطقته، ووج 

ا. الت م  ويل أيض 
 

الح وتعقيداتها  -ت  قضيَّة الس ِّ
الم، وتعرقل   مة القضايا ال تي تعيق جهود الس  الح غير الر سمي في مقد   تقف قضي ة الس  
ياسي ة، فقبول الجماعات المسل حة الت خل  ي عن أسلحتها أمر  ل إلى ات  فاق للت سوية الس   الت وص 

عب تأمين   القو ة والظ روف ال تي تجبرها على ذلك. ويقترح البعض تبن  ي غير وارد. وم ن الص 
مقاربات تدريجي ة وحلول وسط لاللتفاف على هذه المسألة، م ن قبيل احتفاظ هذه الجماعات  
هذا  مواقع  على  قريبة  ومراقبة  بقيود  القبول  مقابل  االنتقال  مرحلة  في  أسلحتها  بمخزون 

الح    ي  حال  كهذا ي بقالمخزون وعلى استخدامه، إال  أن   راع، فالس   ا بتجد د الص   د  الوضع مهد 
ل اختالف، وهذا وارد في بيئة متقل  بة  سيظل  في المتناول، وسيتم  الل جوء إلى استخدامه في أو 

 وغير مستقر ة كالبيئة اليمني ة. 
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ياسيَّةالسُّ  -ث راعيَّة والس ِّ  :يولة الص ِّ
ولي   الم الد  ة اليوم على ضرورة إشراك طيف واسع م ن الفاعلين، وأصحاب  تتفق جهود الس 

الن ار   ليست ضروري ة لوقف إطالق  أن  مشاركة كهذه  المدني؛ غير  المصالح، والمجتمع 
بطرفي  ا  معقود  يظل   المسألتين  هاتين  في  فالقرار  مفاوضات،  في  الد خول  بمبدأ  والقبول 

راع وحلفائهم اإلقليمي  ين. أم ا   في مرحلة الت فاوض، فعلى الر غم م ن أن  للمشاركة الواسعة  الص  
ة كونها تجعل المفاوضات أكثر غنى، لجهة ما تطرحه )المشاركة( وتثيره م ن  أهمي ة خاص 
المدني ة  نات  والمكو   الن خب  نظر  وجهات  تعكس  أن ها  عن  عدا  مفيدة،  ومالحظات  أفكار 

ي ا كونها تنطوي على المخاطرة بتعقيد العملي ة وإطالة وجماعات المصالح، إال  أن ها تمث    ل تحد  
أمد المفاوضات، فمشاركة واسعة كهذه بطبيعتها م ستهلكة للوقت، وفيها وبسببها تزيد فرص  
يطرة والت حك م. وال يزال في اإلمكان االلتفاف   ظهور الخالفات، وتشك  ل وضع ا تضعف فيه الس 

ل تكييف هذه المشاركة بطريقة تحول دون الوقوع في هذه المحاذير؛ على تحدٍ  كهذا م ن خال
 كأن يتم  الل جوء إلى قصرها في مسار مواز للمفاوضات الر ئيسة. 

 
 اختالل ميزان القوى  -ج

ع   الم. وكما سبقت اإلشارة، ما زال اختالله يشج   يتحي ز ميزان القوى القائم اليوم ضد  الس 
 ال تي يميل لصالحها على االستمرار في الحرب، ويغريها بالن صر. تلك األطراف 

 
راع بأزمات إقليميَّة -ح  تداخل الص ِّ

الم رهن ا بوجهة األمور   راع المحل  ي واإلقليمي يجعل نجاح جهود الس  هذا الت داخل بين الص  
، ال شك    سيعكس نفسه في قضايا خارجي ة، فتعث ر مباحثات الملف الن ووي اإليراني، مثال 

ل إلى ات  فاق سالم في اليمن.   في تقليل أو إضعاف فرص الت وص 
 

وليَّة -خ  التَّنافسات الدُّ
الم، إال  أن  هناك اختالف ا   مع أن  ثم ة إجماع دولي على ضرورة إنهاء الحرب وإحالل الس 

ولي ة في تقدير سالمة وجدوى وضرورة بعض الخطوا  ت ال تي قد يتم   محتمال  بين القوى الد 
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الم. وعلى سبيل المثال، يتوق ع عدم حصول  فع بعجلة الس  اقتراحها، أو قد تكون ضروري ة للد 
ائمة في مجلس األمن على تمرير قرار ملزم لوقف إطالق   إجماع بين الد ول الخمس الد 

 الن ار.
 

الم  -3  مستقبل جهود السَّ
اليوم   القائم  المشهد  م  يقد   أن   ال  يعني  وهذا  قريب ا،  الم  الس  جهود  بنجاح  للت فاؤل  أسباب ا 

الم فنجاحها  الحرب ستستمر  في المستقبل المنظور، وعلى افتراض استمرار مساعي الس 
تجاوز  عليها  وسيكون  الوقت،  بعض  سيستغرق  تسوية  إلى  ل  والت وص  راع  الص   إنهاء  في 

ي ات القائمة والن جاح في تح راع وإعادة ضبط توق عاتها. وبطبيعة الت حد   ريك مواقف أطراف الص  
ولي  الحال، يتوق ف نجاحها في هذا كل  ه على موقف دولي قوي وداعم. ومع أن  المجتمع الد 
الم في اليمن مم ا كان عليه، إال  أن  م ن  راع وإحالل الس  ا لوقف الص   يبدو اليوم أكثر حماس 

الم. ومثلما  غير الواضح إلى أي   م دى يمكنه الذ هاب لتأمين شروط ومتطل بات إحالل الس 
ولي، يتوق ف كذلك على بعض الت طور ات اإلقليمي ة  الم على المجتمع الد  يتوق ف مستقبل الس 

ولي ة ووجهتها، وكذلك على طبيعة الت طور ات الميداني ة.   والد 
 قائم اليوم ثالثة سيناريوهات، على الن حو الت الي:معطيات المشهد ال  رسم وعلى كل   حال، ت

 
 المراوحة: - أ 

سيبقى الحال على ما هو عليه اليوم. أي تستمر  المواجهات، وتت سع رقعة سيطرة أطراف  
الم،  راع وتضيق، لكن دون تحقيق انتصار فارق أو سيطرة كاملة. وستستمر  جهود الس  الص  

م.  يناريو فتتمث ل في بقاء المعطيات    لكن دون أن تحق  ق أي  تقد  أم ا شروط تحق ق هذا الس  
ن الموقف العسكري للحكومة وحلفائها، بالقدر ال ذي يتيح لهم   الر اهنة على حالها، مع تحس 

م "أنصار هللا" م ن تحقيق إنجاز عسكري.   إعاقة تقد 
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ل إلى ات ِّفاق سالم  -ب  التَّوصُّ
ل إلى ات  فاق ينهي الحرب. وتتمث ل شروط تحق قه  وذلك بنجاح مساعي   الم، والت وص  الس 

في: ضغوط دولي ة فارقة، إعادة حالة الت وازن العسكري )ضغوط عسكري ة(. وسيساهم في 
م في المحادثات   الت وصل إليه نجاح كلٍ  م ن مفاوضات الملف   الن ووي اإليراني، وتحقيق تقد 

عودي ة اإلي   راني ة. الس 
 

 : سالم المنتصر  -ت
م ن حسم الحرب لصالحهم، وفرض واقع جديد لن يكون   الحوثي ون   سيتمكن "أنصار هللا"

ولي إال  الت عامل معه في نهاية األمر، لي صار إلى فرض سالم   أمام اإلقليم والمجتمع الد 
يناريو على بقاء المعطيات الر اهنة على حالها، أي بقاء   المنتصر. ويتوق ف تحق ق هذا الس  

قاء اإلستراتيجي ة العسكري ة لخصومهم على ما هي عليه  توازن القوى القائم بما يشمله ذلك ب
ولي ة.  غوط الد   اليوم، واستمرار ضعف الت حر كات والض 

  تهما بشكل كامل، وتلتف  ستراتيجي  إة واإلمارات مراجعة  عودي  تعيد الس    ، نهأو على العكس م  
هو   واحد  هدف  حول  اال إجميعها  النقالب،  سقاط  دع  ي خل   ت  مع  الس   عن  القوى  ة  ياسي  م 

،  األخيرة  عاون معغط عليها للت  ض  ال و   اليمني ة المعترف بها دولي ا،  ة المناوئة للحكومة والعسكري  
الم شروطه  هافرض و  حكومة المعترف بها دولي الاانتصار  ب األمر  ينتهي ل "أنصار على    ا للس 

 . هللا"
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 الخالصة: 
الم حت ى اآلن،   وأسهمت أسباب فني ة وموضوعي ة وسياسي ة، تتعل ق  فشلت مساعي الس 

ولي  ين، في ذلك، غير أن  مقاومة  بطبيعة األطر والمقاربات وبتواضع الحماس والد عم الد 
راع المحل  ي  ين واإلقليمي  ين تقف على رأس هذه األسباب.   أطراف الص  

قضي   تجاه  الفاعلين  مواقف  تحر كت  الماضية  الفترة  بعض وخالل  وشهدت  الم،  الس  ة 
الت غي ر. فمواقف األطراف المحل  ي ة إم ا بقت على ما هي عليه أو شهدت تراجع ا. وبعد أن 
الم بجملتها، تراجعت هذه الممانعة بتغي ر  كانت مواقف الفاعلين اإلقليمي  ين متحي  زة ضد  الس 

تغي   كما  الم.  الس  لصالح  واإلمارات  عودي ة  الس  حماس  موقف  إلى  ولي  الد  الموقف  فتور  ر 
ا أكبر لوقف   ولي يظهر اليوم حماس  واهتمام متزايد في الفترة األخيرة. ومع أن  المجتمع الد 
أجل   م ن  يذهب  أن  يمكن  مدى  أي  إلى  بعد  ا  واضح  ليس  لكن  الم،  الس  وإحالل  الحرب 

 الوصول إلى هذا الهدف. 
الم   الحرب والس  ، سيبقى مستقبل  ولي.  إجماال  الد  اإلقليمي ة والمجتمع  القوى  بإرادة  رهن ا 

ل وجود حالة  رطين الت الي  ين أو كالهما: األو  الم متوق  ف اليوم على أحد الش  ونجاح جهود الس 
ولي، وبالقدر ال ذي   م ن توازن القوى ال تغري بمواصلة الحرب، والث اني ممارسة المجتمع الد 

الم، بما قد يشمله ذلك م ن يتطل به األمر، ضغوط ا   راع إلجبارها على الس  على أطراف الص  
 تدخ الت وسياسات تخل  ص ميزان القوى م ن الخلل ال ذي يعانيه. 

ولي:   توصيات إلى األمم المتَّحدة والمجتمع الدُّ
الم في اليمن، وتطوير   .1 تتضم ن حزمة  خط ة شاملة له،  م ن المهم   تكثيف جهود الس 

غوط.  مانات، وم ن الض   م ن المحف  زات والض 
غوط، وتطوير أفكار ومقاربات ذكي ة،   .2 وقوائم حجج  م ن المهم   ممارسة مزيد م ن الض 

راع وقناعاتومجادالت منطقي ة، لتفكيك    على أساس الحقائق الت الية:  ها،ممانعات أطراف الص  
 ما م ن ات  فاق يمكن أن يؤم  ن الت سوية ال تي يريدها أي  طرف. -أ

 "أنصار هللا" لن يتخل وا عن أسلحتهم أو سلطتهم في صنعاء. -ب 
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ا يسيطر   -ت  عودي ة وحلفاؤهما لن يقبلوا حكومة مركزي ة وجيش  الحكومة اليمني ة والس 
 عليهما "أنصار هللا". 

 فوذ اإليراني في اليمن لن يتالشى بين ليلة وضحاها. الن   -ث 
إعداد مسود ات قرارات ملزمة لوقف فوري إلطالق الن ار، أو لتسوية شاملة، على  .3

كت األطراف بمواقفها.   أن ت طرح على مجلس األمن إذا ما تمس 
األطراف  تنشيط الوساطات اإلقليمي ة، فثم ة دول تنال احترام ا عميق ا لدى مختلف   .4

 اليمني ة، كع مان والكويت ومصر. 
أن اليمني المحل  ي  ين.  .5  م ن المهم   زيادة الت عاون و/ أو االستعانة بخبراء الش 
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 الخاتمة: 
يتطلع اليمني ون إلى الكرامة والحر  ي ة واألمن واالزدهار واالستقالل والعدالة ونيل الحقوق،  

طبيعي وجبل ة إنساني ة، وألجل ذلك يثورون على المستبد  أسوة ببقية شعوب األرض، كحقٍ   
الم ويتطل عون إلى وقف نزيف   الظ الم ويقاومون المحتل األجنبي، لكنهم مع ذلك ينشدون الس 

راعات العبثي ة ال تي ال تحمل سوى المطامع واألجندات الخارجي ة.  ماء والص    الد  
اخلي ة، وقوفا مع    رجنبي ة، دو وحيث أن  لدول اإلقليم، والد ول األ  راعات الد  في افتعال الص  

ولي ة   راع في اليمن محكومة بتأثير القوى اإلقليمي ة والد  طرف ضد  آخر، ظل ت عجلة الص  
م، لم يترك لليمني  ين بعد قيامهم بالث ورة ضد  اإلمامة  1962خالل القرن الماضي. فمنذ عام  

والن  ضال   ة،  برؤيتهم  المستبد  المستقبل  نحو  يعبروا  أن  الغاشم،  البريطاني  المستعمر  ضد  
ولي ة أمامهم العقبات   ة، ليحق  قوا أهدافهم المنشودة. فقد وضعت القوى اإلقليمي ة والد  الخاص 
م والخروج م ن ربقة الت اريخ إلى فضاء المستقبل المشرق.  قة للت قد  نات معو    م ن خالل خلق مكو  

لصالح مطامع أشخاص أو   ه ليمن ساحة صراع، وقبل بعض أبنائه االنخراط فيظل  ا
فئات، أو أجندة دول وقوى خارجي ة، حاملين سالحهم على أكتافهم، وموجهين له في وجوه 

الح    ،والث قافة  ،والهوي ة  ،والت اريخ  ،إخوانهم ال ذين يشاركونهم الجغرافيا والمصالح. وبقي الس  
ولة  من ليبقى مخزن ا قابال  للت فجيريور د إلى الي بين فينة وأخرى، في حين جرى إضعاف الد 

 أو حرفها عن مسارها لتستحيل معسكر ا تهان فيه كرامة اإلنسان وتحد  فيه حر  ي ته. 
راع الحوار والت نازل والت صالح   مع ذلك، رجح ت العقلي ة والحكمة اليماني ة عبر تاريخ الص  

اخل، لم تسمح بوضع قطار خيار ا له ة. غير أن  دور الخارج، وأطماع الد  ا، في محط ات عد 
الم أرادت   الم على سك ة مستقيمة تؤد  ي به للوصول إلى غاياته. بل إن  بعض جهود الس   الس 
الم ذاته بـ"تلغيم" مستقبل اليمني  ين م ن خالل إبقاء الث غرات والفخاخ كامنة لهم في   وأد الس 

الم تؤد مبك  ر ا أو تأول إلى سالم   ل. لذلك كانت جهود الس  ثنايا االت  فاقي ات ال تي كانت تفص 
اليمني، لتعود   بها الوعي  ال تي يحقن  رات  ينتهي بانتهاء المسك  نات والمخد   شكلي وظرفي 

ا أقوى وأدمى مم ا سبق.  د  راع مجد   دورة الص  
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راع ال ذي تشابكت فيه مطامع فئات داخلي ة مع أجندات  اليوم، وبعد سبع سنوات م ن   الص  
ومؤامرات دول وقوى أجنبي ة ال زالت محاوالت بناء سالم عادل وآمن تراوح مكانها، ألن  

راع بشكل مباشر وغير مباشر-الن وايا لدى تلك الد ول والقوى   ادقة،   -المنخرطة بالص   غير ص 
الح يصل إلى   وال تميل لمصالح اليمن شعب ا  ودولة ووطن ا. وعلى العكس تمام ا، ال يزال الس  

الح   عب اليمني يحرم الحصول م ن الس   األطراف المدعومة إقليمي ا ودولي ا في حين أن الش 
عبي ة ليبقى مكشوف ا أمام الباغين عليه م ن أبناء   في إطار الجيش الوطني أو المقاومة الش 

ولي ة وإراداتها. جلدته، وليرضخ إلى مطالب    القوى اإلقليمي ة والد 
مستويات   د  وتعد  األمني ة  والفوضى  االقتصادي ة،  األزمات  وافتعال  الحصار،  ونتيجة 
راع وواجهات األطراف المتصارعة، يتطل ع اليمني ون إلى مخرج لهم م ن هذه   ومناطق الص  

يمي ة ودولي ة بتجنيد أطراف داخلي ة. وينشد دول وقوى إقلالمعاناة الكبرى ال تي دفعوا إليها، م ن  
الم" كغيرهم م ن شعوب األرض، غير أن  أفق الفاعلين   المحلي  ين واإلقليمي  ين -اليمني ون "الس 

ولي  ين م ا متطو  ر ا، وهو ما يبطل   -والد  يحول دون ذلك، فسالم اليمن يعني لهم يمن ا قوي ا متقد  
رض ترفض م ن طرف هنا أو  م. لذلك، فكل المبادرات ال تي تع مؤامراتهم ويحبط مطامعه

 طرف هناك، ليبقى الجرح اليمني نازف ا. 
ال ذي   الم"  "الس  فإن   هم،  أيديهم  تصنعه  ال ذي  الم"  "الس  إلى  ينحازوا  أن  اليمني  ين  على 

الم" طالما يمنحهم إي اه اآلخرون ينزعونه م نهم بسهولة. وال يمكن لليمني  ين أن يصنعوا " الس 
أو سلبهم سيادتهم   بهم،  أو االستبداد  الح عليهم، ويريد استعبادهم،  الس   هناك م ن يحمل 
الح،   الس   وضع  الم"  "الس  هذا  خطوات  وأولى  كانت.  أي ا  خارجي ة  قوى  لصالح  واستقاللهم 

خيار  عن  يعب  ر  عب  الش  وترك  والد ستوري ة،  الوطني ة  الث وابت  إلى  بطرق  والعودة  وإرادته  اته 
 سلمي ة دون جبر أو إكراه، وعبر عملي ات انتخابي ة نزيهة. 

القوى   ينبغي أن تغيب عن وعي  المبادرات والت جاوب معها سياسة ال  االستجابة إلى 
ياسي ة الوطني ة، لكن  ذلك ال يعني القبول بخط ة ضيم وذلٍ  وخسف. فما قد مه اليمني ون  الس  

، وما بذلوه م ن أرواحهم وأبنائهم، ال ينبغي أن يهدر في حالة ضعف أو يأس، في نضاالتهم
الم" العادل  ائم. بل ينبغي االت  كاء عليه في الت فاوض والحوار وبناء "الس   والد 
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