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ياسية يف مجلس القيادة الرِّئايس يف اليمن التَّوازنات السِّ

ــام الــدُّويل« بحثـًـا، للكاتبــة »إلينورا  تحــت هــذا العنــوان نــر معهــد »كارنيجي للسَّ

ياســية  راســات السِّ أردماغنــي«، وهــي باحثــة مســاعدة يف املعهــد اإليطــايل للدِّ

وليــة )ISPI(، بتاريــخ  9 يونيــو/ حزيــران، قالــت فيــه: يؤكِّد تشــكيل مجلــس القيادة  الدُّ

ســات اليمنيــة  ور الــذي اكتســبه القــادة غــر النِّظاميــن يف املؤسَّ الرِّئــايس الــدَّ

بســبب الحــرب؛ مــا يدفــع البــاد باتِّجــاه مرحلــة جديــدة ِمــن التَّوازنــات.

وأضافــت أنَّ الرَّئيــس اليمنــي املؤقَّــت، عبدربِّــه منصــور هــادي، نقــل يف 7 أبريــل/ 

ــف ِمــن مثانيــة  نيســان املــايض، صاحيَّاتــه إىل مجلــس القيــادة الرِّئــايس، املؤلَّ

ــهر نفســه، يف عدن، خــال الهدنة  ســتورية يف 17 ِمــن الشَّ أعضــاء، أدَّوا اليمــن الدُّ

ــار  ــس مستش ــذا املجل ــرأس ه ــاد. ي ــاء الب ــف أنح ــهَرين يف مختل ــدَّت ش ــي امت الت

الرَّئيــس اليمنــي »هــادي«، رشــاد العليمــي، الــذي بــات ميتلــك، ِمــن خــال رئاســته 

ــا يف تعيــن املحافظــن ومناصــب أساســية  للمجلــس ســلطة عــى الجيــش، وحقًّ

ــة  ــاء هيئ ــى إنش ــادي« ع ــدره »ه ــذي أص ــايس ال ــان الرِّئ ــصَّ اإلع ــا ن ــرى. ك أخ

مصالحــة وفــرق قانونيــة واقتصاديــة.

ــف  ــن، يكش ــا يف اليم ــنَّ حديثً ــايس، املع ــس الرِّئ ــذا املجل ــة أنَّ ه ــرت الباحث وذك

ــون إىل  ــئولن ينتم ــن مس ــع ب ــاد. فالجم ــلكه الب ــذي تس ــار ال ــن املس ــاب ع النِّق

ســات معــرف بهــا دوليًــا، وبــن قــادة مجموعــات مســلَّحة يتمتَّعــون برعيــة  مؤسَّ

ــط  ــن واملختل ــع املتباي ــادة الطَّاب ــؤدِّي إىل زي ــة، ي ــيطرة ميداني ــى األرض، وس ع

ــمة  ــت س ــك، ليس ــع ذل ــا، م ــدوده. لكنَّه ــى ح ــن إىل أق ــادَّة اليمنيِّ ــة الق لركيب

فــاع -النِّظاميــة وغــر النِّظامية-  جديــدة يف اليمــن؛ فقــد بــات الخلــط بــن قــوَّات الدِّ

اع الحــايل، املســتمرِّ منــذ أواخــر  أمــرًا مألوفًــا، بعــد ثــورة 2011م، ومــع بدايــة الــرِّ

ــام 2014م. الع
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ــا اآلن أمــام إقــرار ســيايس هرمــي بهــذه  ومــع تعيــن املجلــس الرِّئــايس أصبحن

ــيادية املختلطــة التــي  كيبــة، ِمــن خــال االســتيعاب الرَّســمي للكيانــات السِّ الرَّ

تحكــم البــاد بفعــل األمــر الواقــع. نتيجــة لذلــك، تُبقــي تركيبــة املجلــس الرِّئــايس 

عبــن النِّظاميِّــن وغــر النِّظاميــن، وتؤكِّــد مســار مرحلــة التَّوازنــات  عــى مكانــة الاَّ

مــا بعــد املختلطــة يف اليمــن.

ياســيِّن والقــادة الوطنيِّــن« قالــت: ِمن  ويف عنــوان جانبــي يف البحــث »أفــول السِّ

ــابقة، فهــو  ســات السَّ املتوقَّــع أن يكــون املجلــس الجديــد أكــر متثيــًا ِمــن املؤسَّ

ــه  ــياق إىل أنَّ ــذا السِّ ــار يف ه ــية. يُش ــزاب سياس ــون إىل أح ــادة ينتم ــمَّ ق ــن يض ل

ًعــا،  ــعبي العــام -بعــد مــرور ســبع ســنوات عــى الحــرب- أصبــح ُمتصدِّ املؤمتــر الشَّ

ــيِّن يف  ــن األساس ــيِّن الوطنيِّ ياس ــن السِّ ــاح« الحزب ــزب »اإلص ــع ح ــَر م ــو يُعت وه

ــن  ــا. مل يتمكَّ ــوُّاًل عميًق ــاح« تح ــزب »اإلص ــه ح ــهد في ــذي ش ــت ال ــن، يف الوق اليم

ــا، ِمــن وضــع حــدٍّ للحــرب  عــف الــذي يعانيــان ِمنــه تاريخيًّ هــذان الحزبــان، بســبب الضَّ

ة. عــاوة عــى ذلــك، ال يــزال العديــد ِمــن  ائــرة يف البــاد، منــذ ســنوات عــدَّ الدَّ

األحــزاب التَّقليديــة يســعى خلــف فكــرة توحيــد اليمــن، فيــا يتطلَّــع قــادة محليُّــون 

إىل تعزيــز الحكــم الــذَّايت يف مناطقهــم، وهــم يحصلــون عــى دعــم مبــارش أو 

غــر مبــارش ِمــن املجموعــات املســلَّحة.
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وأكّــدت أنَّ املجلــس )الرِّئــايس( الجديــد سيفســح املجال لصعــود شــخصيَّات قيادية، 

ــواء، ِمن كنــف مجموعــات ذات أصول عســكرية، وكذلك  شــالية وجنوبيــة -عــى السَّ

صعــود قــادة محلِّيِّــن، وقــادة عــى مســتوى املحافظــات، ولكــن ســيكون العائــق 

ــيايس  ــهد س ــة يف مش ــرى املتنافس غ ــوى الصُّ ــج الق ــو دم ــن ه ــر يف اليم األك

وطنــي ومتاســك.

وعــى الرَّغــم ِمــن ذلــك، أوضحــت الكاتبــة أنَّ املجلــس الرِّئــايس ميثِّــل أطرافـًـا كثرة، 

ــه  ــمح ل ــة تس ــًكا بطريق ــس متاس ــه لي ــاد، لكنَّ ــه الب ــتئول إلي ــا س ــح في ــا مصال له

الــة التِّخــاذ القــرارات. ويف الوقــت ذاتــه، يكشــف املجلــس الرِّئــايس  باتِّبــاع آليــة فعَّ

ــابقة  ــوء عــى فشــل املحــاوالت السَّ االنقســام املســتمر يف البــاد، مــا يُســلِّط الضَّ

ــت معظــم الجهــود  ــن؛ فقــد ُمنيَ لتشــكيل ائتــاف يف املعســكر املناهــض للحوثيِّ

القــوى واألجنــدات  بــن  الطَّاغيــة  ــابقة بإخفــاق ذريــع، بســبب الخصومــات  السَّ

املتنافســة. وهــو االنقســام نفســه الذي ينســحب عــى املجلس الرِّئــايس. فعى 

ســبيل املثــال، عيــدروس الزَّبيــدي، العضــو يف املجلــس الرِّئــايس، هــو رئيــس مــا 

يُســمَّى بـ«املجلــس االنتقــايل« الجنــويب، الــذي انضــمَّ رســميًّا إىل الحكومــة، 

املعــرف بهــا دوليًّــا، منــذ أواخــر عــام 2019م. وِمــن األمثلــة األخــرى عــى التَّنافــس 

عــى صعيــد األولويَّــات أنَّ »طــارق صالــح«، قائد قــوَّات »املقاومة الوطنيــة«، و«أبو 

زرعــة«، قائــد »ألويــة العالقــة«، هــا عضــوان يف مجلــس القيــادة الرِّئــايس 

ــاحل  ــكري يف السَّ ــوى العس ــف الق ــميًّا إىل تحال ــا رس ــن انتائه ــم ِم ــى الرَّغ ع

اخليــة الكثــرة، قــد ال  الغــريب، بقيــادة )طــارق( صالــح. إذن، يف ضــوء التَّناقضــات الدَّ

ــل إىل اتِّفــاق مــع الحوثيِّــن. ــع املجلــس بالقــوَّة الكافيــة للتَّوصُّ يتمتَّ
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ياســية بــن  د الخافــات السِّ ، وعــى األرجــح، لــن تتبــدَّ وإشــارة إىل أنَّــه لســوء الحــظِّ

ــيطرة عــى األرض، وترتيــب هــرم القيــادات. إضافــة  أعضــاء املجلــس بشــأن السَّ

ــن عــدد كبــر ِمــن أعضــاء  ــزال الخصومــات املحلِّيــة قامئــة، فقــد متكَّ إىل ذلــك، ال ت

ــق  ــرض مناط ــن ف ــوت، ِم ــأرب وحرضم ــن يف م ــن النَّافَذي ــل املحاِفظَ ــس، مث املجل

ســيطرة عــى األرض بحكــم األمــر الواقــع، ِمــن خــال االســتعانة بشــبكات عســكرية 

ــألة  ــي مس ــي. وتكت ــار وطن ــا يف إط ــب دمجه ع ــن الصَّ ــيكون ِم ــة، وس واقتصادي

عــم اإلقليمــي أهميَّــة محوريَّــة أيًضــا، مــا يضــع عائًقــا إضافيًّــا يف الطَّريــق نحــو  الدَّ

ــيايس. ــك السِّ التَّاس

للخــروج  إســراتيجية  تنفيــذ  إىل  تســعى  التــي  ــعودية،  السُّ أنَّ  الكاتبــة  وتذكــر 

ــلطة  العســكري ِمــن اليمــن، مارســت ضغوطـًـا قويَّــة يك يقــوم »هــادي« بنقــل السُّ

ه  ــوالَّ ــذي يت ــادي ال ور القي ــدَّ ــًا لل ــًا كام ــاض دع ي م الرِّ ــدِّ ــا تُق ــس«. ك إىل »املجل

ــال  ــع الح ــنَّ واق ــي«. لك »العليم

هــو أنَّ أغلبيــة أعضــاء املجلــس 

ــة  مهمَّ عاقــات  تربطهــم 

املتَّحــدة،  العربيــة  باإلمــارات 

عــم  الدَّ م  تقــدِّ ظبــي  أبــو  ألنَّ 

لقوَّاتهم العســكرية. وبالنِّســبة 

بنــاء  يُشــكِّل  »العليمــي«  إىل 

ــيايس  شــكل ِمــن اإلجــاع السِّ

عوبــة- إلرشاك  بــن أعضــاء »املجلــس« الخطــوة األوىل -وهــي خطــوة بالغــة الصُّ

ــار، وهــذا  ــل إىل وقــف دائــم إلطــاق النَّ ــن أجــل التَّوصُّ ــن يف مفاوضــات ِم الحوثيِّ

يعطــي أمــًا بــأن يقــود يف نهايــة املطــاف إىل وضــع حــدٍّ للحــرب. 
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م نحــو واقــع  وخلصــت الباحثــة إىل القــول بأنَّــه يف حــن يســتمرُّ اليمــن يف التَّقــدُّ

ــادة  ــس القي ــكيل »مجل ــال تش ــن خ ــة ِم ــات املختلط ــاوز التَّكوين ــات يتج ــن التَّوازن ِم

النِّظاميــة وغــر  القــوَّات  بــن  الفاصــل  الخــطُّ  أكــر فأكــر  يتــاىش  الرِّئــايس«، 

ولــة؛ مــا يجعــل املشــهد العــام أكر  ولــة والحكــم املناهــض للدَّ النِّظاميــة، وبــن الدَّ

ــر  ــض النَّظ ــا، بغ ــنَّ حديثً ــس املع ــر املجل ــم. ويعت ــى الُحك ــتعصاء ع ــة، واس ضبابي

ــن  ــة يف اليم ــوى الرَّاهن ــات الق ــن توازن ــة ع ــرة حقيقي ــورة مصغَّ ــه، ص ــن فعاليَّت ع

ويــات التــي تحكــم أجــزاء ِمــن األرايض اليمنيــة.  الــذي تحــوَّل إىل مجموعــة ِمــن الدُّ

ويف هــذا اإلطــار، يتيــح »املجلــس« فرصــة أمــام اليمــن إلجــراء مفاوضــات شــاملة، 

عــى الرَّغــم ِمــن أنَّ األجنــدات املتباينــة ألعضائــه قــد تتحــوَّل بســهولة إىل عائــق 

ــتقرار. ــو االس ــق نح ــيايس يف الطَّري س

األوســط  ق  الــرَّ »معهــد  نــر 

راســات«، يف واشــنطن، بتاريــخ  للدِّ

بعنــوان  بحثًــا  حزيــران،  يونيــو/   6

ــعودية  »العاقــات األمريكيــة السُّ

تنحنــي.. لكــن ال تنكــر«، للباحــث »دوجــاس لنــدن«، قــال فيــه: شــئنا أم أبينــا، ِمــن 

ــد بــن ســلان، إىل العــرش، دون  ــعودي، محمَّ ــح أن يصعــد ويل العهــد السُّ املرجَّ

ــط  مقاومــة تذكــر. فبالنَّظــر إىل األنبــاء التــي تفيــد بــأنَّ الرَّئيــس »جــو بايــدن« يخطِّ

ــهر املقبل، يبــدو أنَّ اإلدارة واملجتمع االســتخبارايت  للِّقــاء بــه يف وقــت ما ِمن الشَّ

يف الواليــات املتَّحــدة يؤمنــان بهــذه القناعــة؛ حيــث كان البيــت األبيــض ميهِّــد 

ــرَّأي  ــة ال ــعوديِّن، ويف تهيئ ــع السُّ ــه م ــال تعامل ــن خ ــت ِم ــض الوق ــق لبع الطَّري

ــي. ــام األمري الع

العــالقات األمريكية السعودية

لتفــادي  الواســع  واالنحنــاء 

ر النهيــا ا
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وذكــر أنَّ »هــذا االخــراق« يؤكِّــد حقيقــة أنَّ امللــك املســتقبيل املحتمــل للمملكــة 

ــاَّ  ــه، أو م ــراف ب ــود االع ــاَّ ي ــر م ــدة أك ــات املتَّح ــاج إىل الوالي ــعودية( يحت )السُّ

ــة  ــة األمريكي ــة العاق ــأ بنهاي ــي تتنبَّ ــابقة الت ــار السَّ ــن األخب ــه عناوي ــي ب ــد توح ق

اكــة رضورة عمليــة لــكا البلديــن، ولكــن ال يجــب أن تــأيت  ــعودية؛ حيــث أنَّ الرَّ السُّ

عــى حســاب التَّخــيلِّ عــن القيــم األساســية. وتواصــل الواليــات املتَّحــدة مارســة 

ــن  ــي ِم ــد العامل عي ــى الصَّ ــل ع ــكل أفض ــا بش ــة مصالحه ــمُّ خدم ــر، ويت ــوذ كب نف

خــال إظهــار املصداقيــة فيــا متثِّلــه، واملوثوقيــة يف التزاماتهــا، ألنَّ العاقــات 

ــعودية لديهــا مجــال واســع لانحنــاء قبــل أن تتعــرَّض لخطــر االنهيــار. األمريكيــة السُّ

ــن  ــد ب ــدن« إىل محمَّ ــس »باي ــارة الرَّئي ــا بإش ــذا يذكِّرن ــح أنَّ ه ــث: صحي ــاف الباح وأض

ســلان عــى أنَّــه »ديكتاتــور دولة منبــوذ«، كانــت الواليات املتَّحدة ســتعلِّمه درًســا، 

ياســة  لكــن التَّوقيــت يف السِّ

ياســة الخارجيــة -كــا يف  والسِّ

الحيــاة- لــه تأثــر كبــر، وِمــن 

ــط    املهــمِّ أن نتذكَّــر أنَّ متوسِّ

قــال  عندمــا  النَّفــط  ســعر 

الرِّئــايس،  ــح  »بايــدن«، املرشَّ

مــا قــال آنــذاك، كان 41 دوالًرا 

للرميــل، وقــد تجــاوز ســعره اليــوم 100 دوالر، وتشــر جميــع املعطيــات اآلن إىل 

أنَّ كا الزَّعيمــن حريــص عــى املــيِّ قدًمــا.

ــار يف اليمــن، يعــدُّ ضمــن التَّفاهــات بــن  مشــرًا إىل أنَّ متديــد وقــف إطــاق النَّ

يــاض، باإلضافــة إىل تســويات أخــرى ِمــن كا الجانبــن، تــمَّ اســتبعادها  واشــنطن والرِّ

ــا تكــون إحــدى هــذه الخدمــات اللُّوجســتية تقليــل ظهــور  ــار، ورمَّبَّ عمــًدا ِمــن األخب

ــد بــن ســلان وأحنــى ركبتــه«. »بايــدن« بأنَّــه »ذهــب إىل محكمــة محمَّ
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ول مصالــح، وليســت صداقــة«،  وأبــرز الباحــث عبــارة بــن قوســن تقــول »عاقــات الــدُّ

وأوضــح عــى إثرهــا أنَّ الحقيقــة البســيطة هــي أنَّ العاقــة بــن الواليــات املتَّحــدة 

ــب،  ــت قري ــر يف أي وق ــح أن تنك ــر املرجَّ ــن غ ــعودية ِم ــة السُّ ــة العربي واململك

عــى الرَّغــم ِمــن التَّباينــات يف بعــض األحيــان، ألنَّ عاقاتهــا اعتــاد مشــرك، 

ــن  ــر ِم ــه الكث ــد يف وج ــد صم ــاءه، وق ــا إنه ــتطيع أيٌّ ِمنه ــا ال يس ــس تحالًف ولي

ــام  ــي ع ــر النَّفط ــل الحظ ــة، مث ــة الثَّاني ــرب العاملي ــه يف الح ــذ بدايت ــف من العواص

ــاملة املشــركة  ـة العمــل الشَّ 1973م، وحادثــة 11 ســبتمر/ أيلــول 2001م، وخطَـّ

ــد بــن ســلان  حفــي »خاشــقجي«. وكان تصميــم محمَّ )JCPOA(، وكــذا مقتــل الصَّ

ــا  ــي حقيقيًّ ــوذ األمري ــن النُّف ــتقال ع ــن االس ــر ِم ــدر أك ــق ق ــعي لتحقي ــى السَّ ع

ــب  ــان يف قل ــوق اإلنس ــع حق ــدن« إىل وض ــع إدارة »باي ــك كان تطلُّ ــك، وكذل ــا ش ب

ياســة الخارجيــة للواليــات املتَّحــدة، عــى األقــل حتَّــى تــرضب الحقائــق املاليــة  السِّ

ــعودية(. ــة )السُّ ــية واألمني ياس والسِّ

ــا مــاَّ كان عليــه يف املــايض، فيــا  ــد بــن ســلان ظــلَّ أكــر صمتً وأوضــح أنَّ محمَّ

ــاملة  ــل الشَّ ــة العم ــران يف خطَّ ــع إي ــدة م ــات املتَّح ــراط الوالي ــادة انخ ــق بإع يتعلَّ

ــة إلصــاح العاقــات مــع  املشــركة، وذلــك فيــا يتــاىش مــع جهــوده الخاصَّ

ــعوديون واإليرانيون  ــف اآلن بعد أن خاض املســئولون السُّ طهــران، والخطــاب املخفَّ

ــار  خمــس جــوالت ِمــن املحادثــات التــي يســتضيفها العــراق، ومــا وقــف إطــاق النَّ

ــوار  ــا يف الح ًم ــس تقدُّ ــل تعك ــوريا إالَّ دالئ ــع س ــعودية م ــة السُّ ــن ومرون يف اليم

ــراين(. ــعودي- اإلي )السُّ

ــعودي(، وال الرَّئيــس األمريــي، برفاهيــة  وقــال الباحــث: ال يتمتَّــع ويل العهــد )السُّ

االبتعــاد عــن عاقــة بلديهــا التــي صمدت يف وجــه العديــد ِمن العواصــف، وخدمت 

البلديــن بشــكل جيِّــد، ألكــر ِمــن 75 عاًمــا. 
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وهــذا يعنــي أنَّ الواليــات املتَّحــدة ال تســتطيع تقويــض مصداقيَّتهــا وموثوقيَّتهــا 

د  ــعودية، ويف جميــع أنحــاء العــامل، ِمــن خــال التَّهاون يف محاســبة محمَّ يف السُّ

ــيلِّ  ــن، والتَّخ ــه يف اليم ــدٍّ لحرب ــع ح ــقجي«، ووض ــل »خاش ــى مقت ــلان ع ــن س ب

ــن  ــد ب ــتطيع محمَّ ــل ال يس ــان. ويف املقاب ــوق اإلنس ــى وحق ــاء القدام ــن األصدق ع

ســلان أن يفقــد مــا يكســبه ِمــن هــذه العاقــة ِمــن أجــل كريائــه، ويجــب أن تتوافــق 

وليــة التــي تتطلَّبهــا  ترُّفــات الواليــات املتَّحــدة مــع أقوالهــا ملارســة القيــادة الدُّ

اخــل. املصالــح اإلســراتيجية األمريكيــة يف الخــارج والدِّميقراطيــة يف الدَّ

القوة لدى الحوثيني خلقت لهم نفوًذا عىل األرض

ياســة الخارجيــة األمريكيــة )فوريــن بوليــي(، بتاريــخ  يف مقــال نرتــه مجلَّــة السِّ

15 يونيــو/ حزيــران، للباحثــة يف معهــد »أمــركان إنربرايــز«، »كاثريــن زميرمــان«، 

تحــت عنــوان »ال يــزال للحوثيــن اليــد العليــا يف اليمــن«، أوضحــت فيــه أنَّ الهدنــة 

ــن يف اليمــن،  ــرت بعــض اإلغاثــة للمدنيِّ ــة التــي رعتهــا األمــم املتَّحــدة وفَّ الهشَّ

ــخ اختــال تــوازن القــوَّة يف الحــرب األهليــة يف البــاد. لكنَّهــا -أيًضــا- ترسِّ

ــه يف 2 يونيــو/ حزيــران، وافقــت األطــراف املتحاربــة  وقــال -املقــال التحليــيل: إنَّ

ــم  ــأنها األم ــت بش ــي تفاوض ــة الت ــهرين للهدن ة ش ــدَّ ــد مل ــى متدي ــن ع يف اليم

املتَّحــدة. وتعــدُّ هــذه الهدنــة التــي بــدأت يف 2 أبريــل/ نيســان األوىل التــي 

أســهمت يف توقُّــف األعــال العدائيــة، منــذ عــام 2016م، وأعطــت مهلــة قصــرة 

األجــل للعديــد ِمــن اليمنيِّــن، بعدمــا يقــرب ِمــن مثــان ســنوات ِمــن الحــرب األهليــة، 

حايــا املدنيِّــن يف البلــد، وارتفــاع الــواردات التِّجاريــة،  تتمثَّــل يف انخفــاض عــدد الضَّ

ــة  ــاء الثِّق ــو بن ــك، ه ــن ذل ــد ِم ــو أبع ــا ه ــانية؛ وم ــات اإلنس ــول املنظَّ ــن وص وتحسُّ

غــرة واإلجــراءات التــي جــرى تنفيذهــا خــال الهدنــة، مَّبــا ميكِّــن أن تفــي يف  الصَّ

اع الــذي بــدأ يف يــوم ِمــن األيَّــام مســتعصيًّا عــى  النِّهايــة إىل حــلٍّ تفــاويض للــرِّ

الحــل.
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وقــد اســتبر الرَّئيــس األمريــي، »جــو بايــدن«، بأخبــار تجديــد الهدنــة، ودعــا 

عــة، نحــو عمليــة ســام شــاملة وكاملــة«. األطــراف إىل »التَّحــرُّك عــى وجــه الرُّ

وأضــاف املقــال: إنَّ انقــاب ســبتمر/ أيلــول 2014م، ِمــن قبــل جاعــة الحــويث 

ــر رشارة الحــرب األهليــة يف اليمــن، والتــي أصبحــت منــذ ذلــك  دة فجَّ املتشــدِّ

ــيعية،  اعــات اإلقليميــة. حيــث ادَّعــت الجاعــة الزِّيديــة الشِّ الحــن متداخلــة مــع الرِّ

ــلطة ِمــن الحكومــة اليمنيــة، املعــرف  املدعومــة ِمــن إيــران، اســتيائها عــى السُّ

ــعودية رأت شــبح الحوثيِّــن  بهــا دوليًّــا، كجــزء ِمــن ثــورة ضــدَّ نظــام فاســد، لكــنَّ السُّ

عــى حدودهــا. ويف مــارس/ آذار 2015م، قامــت بتشــكيل تحالــف عســكري، يضــمُّ 

ــابقة. وقــد ســعت الواليــات  اإلمــارات العربيــة املتِّحــدة، إلعــادة الحكومــة السَّ

ــل العســكري )يف اليمــن( بقيــادة  املتِّحــدة، التــي دعمــت -يف البدايــة- التَّدخُّ

ــعودية، إىل إنهائــه، مــع تزايــد الخســائر يف صفــوف املدنيِّــن، ِمــن خــال وقف  السُّ

ــعودية. لكنَّ واشــنطن  عــم العســكري املبــارش، ومبيعــات أســلحة هجوميــة للسُّ الدَّ

ــر  ــات ع ــدَّ الهج ــاع ض ف ــراتيجي يف الدِّ ــا اإلس ــاعدة رشيكه ــة مَّبس ــت ملتزم بقي

ــدر. ــة املص ــلحة إيراني ــة بأس ــن(، املدعوم ــع اليم ــدود )م الح

اع عــى املدنيِّــن كارثيــة، عمَّقت أكر وأســوأ أزمة إنســانية  ولقــد كانــت حصيلــة الرِّ

يف العــامل، حيــث القصــف العشــوايئ ِمــن قبــل الحوثيِّــن، مَّبــا يف ذلــك مخيَّــات 

ــعودية، وال تــزال هــذه )العمليَّــات  النَّازحــن، والغــارات الجويــة للتَّحالــف، بقيــادة السُّ

العســكرية( األســباب الرَّئيســة لســقوط ضحايــا مدنيِّــن، منذ عــام 2018م.

ــا- يف اليمــن، الــذي يبلــغ عــدد ســكَّانه 31 مليــون نســمة،  ــه أصبــح -حاليًّ وأوضــح أنَّ

شــخصن ِمــن كلِّ ثاثــة أشــخاص يعتمــدون عــى املســاعدات اإلنســانية، لتلبيــة 

ــن أيًضــا  احتياجاتهــم اليوميــة؛ حيــث تدفــع ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة اليمنيِّ

ــة وأنَّ %42 ِمــن القمــح اليمنــي يُســتورد ِمــن  إىل االقــراب ِمــن املجاعــة، خاصَّ

أوكرانيــا، التــي أصبــح الحصــار الــرُّويس عليهــا مينــع تصديــر منتجاتهــا ِمــن القمــح 

إىل األســواق العامليــة )وِمنهــا اليمــن(؛ يف حــن أنَّ األمــراض التــي ميكــن الوقاية 

فتريــا« تنتــر برعــة  نــك« و«املاريــا« و«الدِّ ــى الضَّ ِمنهــا، مثــل »الكولــرا« و«ُحمَّ

ــن. يف اليم




