اليمن يف التناوالت البحثية واإلعالمية الدولية

اليمــن يف التنــاوالت البحثيــة
واإلعالميــة الدوليــة
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ول ِ
من شهر مارس
ركَّزت االتجاهات العامة للتناوالت اإلعالمية والبحثية ،خالل ال ِّنصف األ َّ

الجاري ،عىل الحرب الروسية عىل أوكرانيا ودوافعها ال َّرئيسة وتداعياتها ،واملآالت

وخاصة عىل األمن الجامعي ،واألمن يف أوربَّا ،وخلف َّيات
التي قد تنتهي إليها؛
َّ
املواقف الدولية ِ
من هذه الحرب .ومع هذا مث َّة مواضيع تط َّرقت إىل القضية اليمنية،
وكان أبرزها ما ييل:

عرص ثورة الطائرات املسرية
املسية ت ُعيد هندسة الجغرافيا السياسية للرشق األوسط»،
تحت عنوان «الطائرات
ّ
نرش معهد الرشق األوسط يف واشنطن ،تقري ًرا ،بتاريخ  7مارس /آذار ،قال فيه« :يشهد

ول
و ًل زلزال ًّيا يف الجغرافيا السياسية»؛ وأطلق عىل هذا التح ُّ
الرشق األوسط تح ُّ
املسية الديناميكيات
غيت الطائرات
تسمية «فجر عرص الطائرات
َّ
املسية» ،حيث َّ
َّ

يف ساحة املعركة من سوريا إىل ليبيا ،ومن اليمن إىل العراق.

املحل للطائرات بدون طيار منخفض
ِّ
وأضاف« :قامت تركيا وإيران بتوسيع اإلنتاج
مم سمح ألنقرة وطهران بتعزيز أجندة سياستهام الخارجية ،عىل الرغم ِ
من
التكلفةَّ ،
دا عىل ذلك ،تعمل الدول العربية ،مثل مرص واململكة العربية
القيود االقتصادية؛ ور ًّ

املسية الخاصة
السعودية واإلمارات العربية املتحدة عىل تطوير أساطيل الطائرات
َّ

بها بشكل رسيع».

ن األطراف غري الحكومية هي -أيضً ا -مستفيد كبري ِ
من ثورة الطائرات
وأشار إىل أ َّ
املسية ،حيث يكتسبون القدرة عىل نرش تكتيكات وإسرتاتيج َّيات جديدة ض َّد دولهم
َّ
املسية تتَّسم باملرونة وأسعارها املعقولة ،والتي
ن الطائرات
الوطنية ،نظ َرا أل َّ
َّ

أصبحت ليست مج َّرد تهديد ملناطق الرصاع ،ولكن أيضً ا للدول البعيدة عن ساحات

الحرب.
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ورت
ن الطائرات
وذكر التقرير أ َّ
املسية ليست جديدة عىل الرشق األوسط ،حيث ط َّ
َّ
ول م َّرة يف السبعينيَّات ،وحصلت مرص عىل
إرسائيل قدرات طائراتها بدون طيار أل َّ
من الطائرات بدون طيار ِ
أسطولها ِ
من واشنطن يف الثَّامنين َّيات ،واستخدمت إرسائيل
املسية يف حرب لبنان عام 1982م ،ونرشتها الواليات املتحدة يف حريب
الطائرات
َّ

الخليج األوىل والثانية.

وقال التقرير :عىل الرغم ِ
ن
من
تحسن التكنولوجيا بشكل كبري منذ ذلك الحني ،إلَّ أ َّ
ُّ

املسية جاء كنتيجة مبارشة للربيع العريب ،حيث أصبحت
االنتشار األخري للطائرات
َّ
ليبيا وسوريا واليمن والعراق ساحات معارك بالوكالة ملنافسني دوليني وإقليميني.

دت حرب الطائرات بدون طيار ،وسباق التَّسلُّح املصاحب لها ،إىل
وأضاف «ببساطة ،أ َّ
تغيريات يف ديناميكيات القوة العسكرية منذ عقود».
املسية ،حيث تعد تركيا
ن تركيا صعدت كقوة عظمى عرب إنتاجها للطائرات
وذكر أ َّ
َّ

حا يف الرشق األوسط عندما يتعلَّق األمر باستخدام الطائرات
الدولة األكرث نجا ً

املسية ،ودمجها يف عمل َّياتها العسكرية عىل نطاق واسع ،لتعزيز طموحاتها
َّ
من امليادين اإلسرتاتيجيةِ ،
عرب مجموعة ِ
دت
من سوريا وليبيا إىل أذربيجان .كام أ َّ
مم
إسرتاتيجية تركيا إىل تحييد أنظمة الدفاع الجوي ،مثل نظام بانتسري الرويس،
َّ

وق الجوي ،كام ظهر بشكل كبري يف
سمح للطائرات
املسية الرتكية اكتساب التَّف ُّ
َّ

واته نفَّذت ع َّدة
ريا يف أوكرانيا ،حيث أكَّد سالح الجو األوكراين أ َّ
ن ق َّ
ليبيا وسوريا ،وأخ ً
مسية
رضبات ناجحة ض َّد قوافل املركبات العسكرية الروسية باستخدام طائرات
َّ

تركية الصنع.
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ن هجامت الحوثيني عىل دولة اإلمارات تع ُّد
وخلص تقرير معهد الرشق األمرييك إىل أ َّ
مثالً بارزًا عىل هذه الديناميكيات العسكرية الجديدة ،حيث يجب عىل الدول الوطنية
يف منطقة الرشق األوسط تأسيس نظام حوكمة يح ِّدد معايري استخدام الطائرات
املسية إىل الجهات غري الحكومية التي
املسية ،وتقنني نقل تكنولوجيا الطائرات
َّ
َّ

تهدف إىل زعزعة استقرار املنطقة.

التأثريات االقتصادية للحرب الروسية األوكرانية:
يف  7مارس /آذار -أيضً ا -نرش معهد الرشق األوسط يف واشنطن ،تقري ًرا له ،تحت

عنوان «تأثري الحرب يف أوكرانيا عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا» ،حيث
قال فيام يتعلَّق بالتأثري عىل الوضع يف اليمن« :ستتأث َّر العديد ِ
من اقتصادات منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ماديًّا وسلبيًّا بالنزاع يف أوكرانيا ،عىل سبيل املثال،
لبنان وسوريا وتونس واليمن».

ن هذه البلدان ،التي ِ
ول عىل أوكرانيا
وأوضح أ َّ
من بينها اليمن ،تعتمد يف املقام األ َّ
أو روسيا يف استرياد املواد الغذائية ،وخاصة القمح والحبوب .وأضاف « ِ
من املق َّرر

دي األزمة (الروسية األوكرانية) إىل تعطيل سلسلة واردات الحبوب والبذور
أن تؤ ِّ
الزيتية ،وزيادة أسعار الغذاء ،وزيادة تكاليف اإلنتاج املحيل يف الزراعة».
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وخاصة لصغار املزارعني ،آثار
الغلت واملحاصيل،
َّ
وقال التَّقرير «سيكون النخفاض
َّ

سلبية عىل سبل العيش ،و ِ
من املحتمل أن يؤث ِّر بشكل غري متناسب عىل أولئك
الذين يعتمدون عىل الزراعة للحصول عىل دخلهم األسايس ،ويف مق ِّدمتهم
الفقراء والضعفاء» ،وعىل رأس ذلك
«بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا
الهشَّ ة ،مثل سوريا ولبنان واليمن،
حيث ته ِّدد األزمة األوكرانية بشكل
كبري بصعوبة الحصول عىل الغذاء».
ن «اليمن يستورد نحو 40٪
وأوضح أ َّ
من قمحه ِ
ِ
من البلدين املتحاربني
(أوكرانيا وروسيا)» ،وانعكس ذلك بشكل كبري عىل اليمن ،حيث ارتفع عدد األشخاص
من انعدام األمن الغذايئ الحاد يف اليمن ِ
من األزمات الغذائية ،و ِ
الذين يعانون ِ
من
( )15مليونًا إىل أكرث ِ
من ( )16مليونًا خالل ثالثة أشهر فقط ،يف نهاية عام 2021م،
دي الحرب يف أوكرانيا إلَّ إىل تفاقم هذه الحالة القامتة بالفعل يف
وبالتايل لن تؤ ِّ
اليمن.

انحسار النفوذ الربيطاين

يف الشــــرق األوســـط:

يف  3مارس /آذار نرش املعهد املليك
الربيطاين

للشئون

الدولية

(تشاذام

هاوس) ،تقري ًرا بعنوان «إقصاء وزير
شئون الرشق األوسط يرتك امتداد بريطانيا

العاملية رقيقًا» ،قال فيه« :أقالت اململكة املتحدة وزيرها ملنطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،وهذا ِ
من شأنه أن يرتك وزارة الخارجية مسرتخية ،ويق ِّيد النفوذ

العاملي لربيطانيا».
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ن الرصاع املسلح الدائر يف اليمن يرشح بتصعيد املخاطر ،وخاصة بعد أن
وأوضح أ َّ
دى إىل مضاعفة الغارات الجوية
خ ًرا،
هاجم املتم ِّردون الحوثيُّون اإلمارات مؤ َّ
مم أ َّ
َّ

يف اليمن ِ
تتغي
وات «التحالف» ،الذي تقوده السعودية .وقال «ميكن أن
من قبل ق َّ
َّ

ريا إىل أنَّه قبل بضع سنوات فقط،
الجغرافيا السياسية يف املنطقة برسعة» .مش ً

ه َّدد «الربيع العريب» بإسقاط حكومات الرشق األوسط .ويف اآلونة األخرية ،أنشأت
ات ِّفاقيَّات «أبراهام» تحالفات جديدة ،وغري متوقَّعة إىل ح ٍّد كبري.
ن «إدارة هذه
ن املتغريات يف املنطقة ستتطلَّب حضور بريطاين أل َّ
وش َّدد عىل أ َّ

من االهتامم الربيطاين ،و ِ
املتغية تحتاج إىل مستوى ِ
من غري املمكن
الديناميكيات
ِّ
قيام بقيَّة الوزراء وموظفيهم بذلك ألنَّهم مشتَّتني بني مناطق متع ِّددة» ،يف

ن إلغاء منصب وزير شئون الرشق األوسط سيسهم يف انحسار النفوذ
إشارة إىل أ َّ
خصوصا أنَّه ِ
جح أن يشهد السنوات القليلة
الربيطاين يف هذا اإلقليم،
ً
من املر َّ
القادمة عودة الجغرافيا السياسية للنفط ،مع فرض الدول الغربية عقوبات عىل
روسيا.

الرصاعات الجنوبية اليمنية تعيق التطلعات السياسية يف
الجنوب:
وتحت عنوان «العوائق أمام التطلعات السياسية لجنوب اليمن تقع بشكل أسايس
يف الجنوب» ،نرش مركز «كارنيغي» الرشق األوسط ،تقري ًرا ،يف  7مارس /آذار ،قال

فيه «مع احتدام الرصاع يف اليمن ،أصبحت العقبة الرئيسة أمام تحقيق التطلُّعات
السياسية لجنوب اليمن هي التنافس بني الجامعات السياسية الجنوبية ذاتها».
وأوضح أنَّه مع احتدام الرصاع املسلح يف اليمن« ،كان أحد التحديات الرئيسة أمام
ن استيالء حركة (أنصار
اليمن هو تنفيذ التطلعات السياسية لليمنيني الجنوب ِّيني ،غري أ َّ

الله) ،املعروفة باسم جامعة الحويث ،عىل صنعاء يف سبتمرب /أيلول 2014م،
خل العسكري للتحالف العريب بقيادة السعودية يف مارس /آذار 2015م ،لكبح
والتَّد ُّ
ورات يف الجنوب».
مت ُّدد الحوثيني عسكريًّا ،كان لهام تأثري مبارش عىل التط ُّ
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وأوضح التقرير أنَّه بسبب الحرب شهدت املحافظات الجنوبية يف اليمن فرصة إلعادة
من تأمني قدر أكرب ِ
تحديد عالقتها مع بقية البالد ،فقد تراوحت مطالبهم ِ
من الحكم
حد إىل املطالبة باالنفصال التَّام واستعادة دولة جنوب
الذَّايت يف اليمن املو َّ

اليمن ،مثل تلك الدولة التي كانت موجودة قبل اتِّفاق الوحدة اليمنية يف مايو/
أيار عام 1990م.
ن العقبة الرئيسة أمام عملية تغيري وضع
ن النزعة لفرضية أ َّ
وذكر أنَّه يف حني أ َّ
ن هذا
املحافظات الجنوبية هي العالقة املشحونة بني الشامل والجنوبَّ ،
«إل أ َّ
ن «أكرب مشكلة تواجه الجامعات السياسية الجنوبية هي
ور خاطئ» .وقال :إ َّ
التص ُّ
ن عسكرة هذه الجامعات الجنوبية ،خالل فرتة
وجود التنافس فيام بينها» .وأوضح أ َّ

الحرب ،أسهم يف ضعف الحكومة اليمنية املعرتف بها دول ًّيا ،وأعطت الجنوب ِّيني
تجل ذلك
َّ
وربا تنفيذ أهدافهم السياسية؛ وقد
الخاصة،
حريَّة إدارة شئونهم
َّ
َّ

بشكل واضح ِ
من خالل إنشاء «املجلس االنتقايل» الجنويب ،يف عام 2017م ،بدعم
ِ
من اإلمارات العربية املتحدة.

ن صعود «املجلس االنتقايل» الجنويب ،الذي يسعى إىل االنفصال التَّام عن
غري أ َّ
الشامل ،كشف أيضً ا عن االنقسامات بني الفصائل الجنوبيَّة ،حيث ال ميثِّل املجلس آراء

جميع الجنوب ِّيني ،وال يوافق العديد ِ
من الفاعلني السياسيني الجنوبيني عىل أجندته
السياسية.
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ن االنقسامات الداخلية يف الجنوب وقفت عائقًا مع استيالء الحوثيني
وأضاف التقرير أ َّ
خل التَّحالف إىل اليمن بقيادة السعودية يف عام 2015م،
عىل العاصمة صنعاء ،وتد ُّ
خل اإلقليمي
حيث
تغيت الديناميكيات السياسية يف اليمن بشكل كبري ،وأصبح التَّد ُّ
َّ
رئيسا يف تحديد سلوك القوى السياسية هناك ،والتي سعت
عامل
ً
يف الجنوب
ً

إىل تغيري طبيعة العالقة مع بقية البالد ،حيث ظلَّت الجامعات الجنوبية منقسمة
فيام بينها ،واختلفت حول الطريقة التي ميكن أن ترسم بها مستقبل الجنوب.
ن صعود «املجلس االنتقايل» الجنويب جاء وسط أولويَّات مختلفة ألعضاء
وأشار إىل أ َّ
التحالف ،الذي تقوده السعودية يف اليمن ،حيث دعمت دولة اإلمارات املجلس

الجنويب ض َّد حكومة ال َّرئيس ،عبدربه منصور هادي ،املدعومة ِ
من السعودية.
ن اإلمارات أرادت ضامن قدرتها عىل السيطرة
وأرجع التقرير السبب يف ذلك إىل «أ َّ

عىل الطرق البحرية اليمنية عرب خليج عدن ،وهو أمر بالغ األهمية لتجارتها».
وخلص التقرير إىل أنَّه «يجب ألَّ تنتقص االنقسامات بني املجموعات السياسية
الجنوبية ِ
ن مطالب الجنوب يف املايض كانت عادلة ،ومع ذلك ،أعطت
من حقيقة أ َّ
اللعبني السياسيني ِ
من خارج
املنافسات السياسية السياسيني الجنوبيني ،وكذلك َّ
الجنوب -يف شامل اليمن أو يف البلدان اإلقليمية ،حريَّة استغالل أهداف الجنوب

لتحقيق أهدافهم الخاصة».
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والدوليــة عليــه ،مــن خــال قــراءة املــايض ،وتحليل الحــارض ،واســترشاف القــادم ،بهدف
املشــاركة اإليجابيــة يف رســم مســتقبل اليمــن.

الرؤية:
املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

الرسالة:

ص َّنــاع القرار وقــادة الرأي ،حــول قضايا اليمن السياســية،
نســعى لتقديــم رؤى وحلــول تدعــم ُ
واالقتصاديــة ،واالجتامعيــة ،مــن خــال تنفيــذ الدراســات والبحــوث ذات املصداقيــة ،واملهنيــة

العاليــة ،عــر فريــق متميِّــز مــن الخــراء والباحثني.

القيم:
املصداقية واملهنية.
التطــــوير املستـمـــر.
املــــــسئــــــــــــــولية.
التعـــــاون والشــراكة.

األهداف اإلسرتاتيجية:
 - 1التأثري يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.
 - 2املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.
 - 3تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.
ورات ملستقبــــل اليمــــن يف إطاره اإلقليمــــي والدولـــي.
 - 4رســــم رؤى وتص ُّ
 - 5تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي اإلسرتاتيجي.

