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استمر تراجع اهتامم مراكز األبحاث ووسائل اإلعالم األمريكية والغربية بالحرب يف اليمن، 

متس  تفاعالت  من  بها  يرتبط  وما  أوكرانيا،  عىل  الروسية  الحرب  بتطورات  انشغالها  بفعل 

واألزمة  بالحرب  الصلة  ذات  التناوالت  أهم  نعرض  وهنا  العاملية،  واألوضاع  الغربية،  الدول 

يف اليمن، وما يرتبط بها من مؤثرات:

دعوة إلنهاء الحرب وبناء سالم مستدام:

ق األوسط، يف  تحت عنوان »اليمن: إنهاء الحرب وبناء سالم مستدام«، نش معهد الشَّ

فري األمرييك األسبق إىل اليمن، جريالد  واشنطن، بتاريخ 24 مارس/ آذار، ورقة بحثية للسَّ

تقوده  الذي  للتَّحالف  العسكرية  العمليَّات  لبدء  سنوات  سبع  منذ  فيها:  قال  فايرشتاين، 

األهليَّة  الحرب  تزال  2015م، ال  آذار  26 مارس/  انطلقت يف  اليمن، والتي  عودية يف  السُّ

يف اليمن ال تبارح مكانها، ووصلت إىل طريق مسدود.

عىل  جوهري  بشكل  اع  للصِّ األساسية  الحقائق  تغريُّ  عدم  إىل  ذلك  أسباب  وأرجع 

مع  املتحالفة  القوَّات  تتمكَّن  »مل  أنَّه  وأوضح  سنوات.  خمس  ِمن  أكرث  منذ  األرض، 

حكومة الرَّئيس، عبدربِّه منصور هادي، املعرتف بها دوليًّا، وال الحوثيُّون، ِمن الحفاظ 

املعركة.  ساحة  يف  النَّجاح  عىل 

م فيه  يف الوقت الَّذي مل تتقدَّ

األطراف  إلعادة  ولية  الدُّ الجهود 

اليمنية إىل طاولة املفاوضات«.

لبية  السَّ االنعكاسات  إىل  وأشار 

العامة،  حياة  عىل  الحرب  لهذه 

عبة التي  حيث تستمرُّ الظُّروف الصَّ

377 ألف  التَّدهور، إذ ِمن بني  يعيش يف ظلِّها غالبية اليمنيني األبرياء، وتزداد يف 

هؤالء  ِمن  الكثري  سقط  ولية،  الدُّ املنظَّامت  لتقديرات  وفًقا  الحرب،  هذه  يف  ضحيَّة 

بسبب  ولكن  ية،  الجوِّ الغارات  أو  القصف،  أو  املسلَّحة،  املواجهات  بسبب  ال  حايا  الضَّ

الجوع، واألمراض التي فتكت بهم، وكان ميكن الوقاية ِمنها.



اليمن يف التناوالت البحثية واإلعالمية الدولية 

4

البالغ  اليمن،  سكَّان  ِمن  شخص  مليون   )21( نحو  أنَّ  املتَّحدة  األمم  تقديرات  وتذكر 

)28( مليون نسمة، بحاجة إىل مساعدات إنسانيَّة عاجلة، حيُث يظلُّ انهيار  عددهم 

إدارة  »التزام  أنَّ  وأوضح  اإلنسانية.  لألزمة  الرَّئيس  املحرِّك  هو  اليمني  االقتصاد 

اع مل يغريِّ الحقائق األساسية  )الرَّئيس األمرييك( جو بايدن بدعم حلٍّ تفاويض للصِّ

إنهاء  تعزِّز  أن  ميكن  التي  العاجلة  التَّدابري  يف  للنَّظر  الوقت  حان  وأنَّه  األرض،  عىل 

اع«. اع وتضع األساس إلعادة اإلعامر بعد الصِّ الصِّ

تقودها  التي  الجهود  فإنَّ  بايدن،  إدارة  ِمن  القوي  عم  الدَّ ِمن  بالرَّغم  أنَّه  وأضاف 

األمم املتَّحدة لتعزيز وقف شامل إلطالق النَّار يف اليمن، واستئناف املفاوضات مل 

ًما. مشريًا إىل أنَّ املبعوث األممي الخاص باليمن الجديد، هانز غروندبرغ،  تحرز تقدُّ

املشاركة  لتوسيع  جديدة  مبادرة  املتَّحدة،  لألمم  التَّابع  األمن،  مجلس  عىل  اقرتح 

املصلحة  أصحاب  ِمن  واسعة  مجموعات  مبشاركة  املحتملة  الم  السَّ مباحثات  يف 

اليمنيِّني.

هادي،  حكومة  عىل  غط  »الضَّ مبامرسة  األمريكية  اإلدارة  فايرشتاين  وأوىص 

تنفيذ  الستكامل  واإلمارات،  عودية  السُّ مع  بالتَّنسيق  الجنويب،  االنتقايل  واملجلس 

اتِّفاق الرِّياض، وإعادة الحكومة إىل عدن، إىل حني تحقيق إمكانية استعادة الحكومة 

الشعية إىل صنعاء«. 

تاريخ ِمن اإلخفاقات لدولة الجنوب:

دة األوجه«، نش مركز كارنيجي، بتاريخ 22 مارس/ آذار،  تحت عنوات »جمهوريَّة متعدِّ

بريهوين،  نويل  اليمنية،  الربيطانية  الجمعية  ورئيس  الربيطاين  الكاتب  مع  مقابلة 

 Yemen Divided: The Story of« :2011م بعنوان اليمن عام  مؤلِّف كتاب عن جنوب 

جنوب  يف  فاشلة  دولة  ة  قصَّ اًم:  مقسَّ )اليمن   ،»a Failed State in South Arabia

اع التَّاريخية التي أفضت إىل الفشل الذي  ث فيها عن دورات الصِّ الجزيرة العربية(، تحدَّ

منيت به دولة اليمن الجنويب سابًقا، خالل الفرتة التي استمرَّت فيها، وتساءل يف 

ابقة، لكنَّه  الفصل األخري ِمن كتابه، عن مدى احتاملية عودة دولة اليمن الجنويب السَّ

ة، عىل الرَّغم ِمن وجود« غالبيَّة  ال« لهذه املهمَّ كشف عن »غياب تنظيم جنويب فعَّ
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مؤيِّدة« إلعادة تقسيم اليمن. موضًحا أنَّه ينظر إىل جمهورية اليمن الدِّميقراطية 

عبية )اليمن الجنويب سابًقا(، عىل أنَّها »نظام فاشل« بداًل عن »دولة فاشلة«. الشَّ

وأشار إىل أنَّ »امليليشيات يف عدن ومحيطها، والتي درَّبتها اإلمارات )حاليًّا(، أصبحت 

تشكِّل -بحكم األمر الواقع- الجناح العسكري للمجلس االنتقايل الجنويب الَّذي يدعو 

عبية  إىل عودة دولة جنوب اليمن«. غري أنَّ تاريخ جمهورية اليمن الدِّميقراطية الشَّ

)سابًقا( يظهر أنَّ وجود أكرث ِمن دولة واحدة يف اليمن قد يؤدِّي إىل تأجيج جذوة 

يضمُّ  اليمن  شامل  أنَّ  حيث  االستقرار،  وزعزعة  املوارد،  عىل  والتَّنافس  الخصومة، 

كَّان، فيام تقع معظم احتياطيات النَّفط والغاز يف الجنوب. نسبة %80 ِمن السُّ

الجنوب،  يف  هادي  منصور  عبدربَّه  الرَّئيس  أنصار  بني  القائم  االنقسام  أنَّ  وذكر 

ومعظمهم يف أبني، وبني املجلس االنتقايل الجنويب الذي يتمتَّع بالنُّفوذ األكرب 

التي  ابقة  السَّ االنقسامات  الع وعدن ولحج، يشكِّل خري تعبري عن  الضَّ يف محافظات 

أدَّت إىل أحداث عام 1986م التي كانت أشبه بحرب أهليَّة يف عدن.

فاعات السعودية: هجامت الحوثيِّني تكشف ضعف الدِّ

عودية(، نش موقع »دوتشيه  وتحت عنوان )هجامت الحوثيِّني تكشف ضعف دفاع السُّ

األخرية  بة  الضَّ أكَّدت  فيه:  قال  آذار،  مارس/   30 -يف  مقااًل  األملاين،   »DW فيليه 

عودية( ِمن قبل املتمرِّدين  )السُّ ة  للنَّفط يف مدينة جدَّ التي استهدفت مستودًعا 

د سمعتها  عودية، والَّتي تهدِّ فاع العسكري للمملكة العربية السُّ الحوثيِّني، ضعف الدِّ

كموقع استثامري عاملي.
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اتِّفاق  إعالن  ِمن  فقط  أيَّام  قبل  الهدوء،  عىل  ات  مؤشِّ هناك  تكن  مل  أنَّه  وأوضح 

لوقف إطالق النَّار ِمن املفرتض أن يؤدِّي إىل وقف القتال يف الحرب األهلية باليمن.

منشأة  عىل  إيران  ِمن  املدعومة  الحويث  جامعة  هجوم  أعقاب  يف  أنَّه  وأضاف 

عودية، مواقع  ة، استهدف »التَّحالف العريب«، بقيادة السُّ نفطيَّة سعودية، يف جدَّ

مليليشيا الحويث بالقرب ِمن العاصمة اليمنية صنعاء بعده بيومني.

خان  الدُّ أعمدة  هي  األذهان  يف  عالقة  تبقى  سوف  التي  ورة  الصُّ فإنَّ  ذلك،  ومع 

 ،»-1 وداء املتصاعدة ِمن منشأة النَّفط املحرتقة بالقرب ِمن مضامر سباق »فورموالَّ السُّ

التي  عودية،  السُّ العربية  اململكة  ضعف  يفضح  قوي  »رمز  وهو  ة،  جدَّ مدينة  يف 

يبلغ عدد سكَّانها 35 مليون نسمة«.

ونسب موقع »دوتشيه فيليه« إىل الخبري يف مركز البحوث التَّطبيقية يف أملانيا 

بة مل يكن مصادفة«؛  ق، سيباستيان سونز، قوله: إنَّ »توقيت الضَّ اكة مع الشَّ بالشَّ

عودية، بالنَّظر إىل أنَّ العامل  وأوضح أنَّه »ِمثل هذه الهجامت هي سيناريو مروِّع للسُّ

عودية يف أماكن مختلفة«. ميكن أن يدرك أنَّ الحوثيِّني قادرون عىل مهاجمة السُّ

التَّحالف  تدخُّل  منذ  أنَّه  وذكر 

عودية،  يف اليمن، بقيادة السُّ

الحوثيُّون  دأب  2015م،  يف 

األهداف  مهاجمة  عىل 

عودية بشكل  اإلسرتاتيجية للسُّ

النَّفطية  املنشآت  مثل  متكرِّر، 

إىل  وبالنَّظر  واملطارات. 

هجامت  يف  الكبرية  الزيادة 

عودية خالل األسابيع األخرية، »كان ِمن املفاجئ أنَّه ملاذا ظهرت  الحوثيِّني عىل السُّ

القوَّة العسكرية السعودية الغنية تحت مستوى األداء العسكري املطلوب؟!«.
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عودية  وأرجع أسباب ذلك إىل العديد ِمن األمور، أبرزها توتُّر العالقة مع أكرب حليف للسُّ

اغتيال  بعد  دعمها  أمريكا  سحبت  حيث  املتحدة،  الواليات  وهو  باألسلحة،  ومزوِّدها 

عودي، جامل خاشقجي، داخل القنصلية السعودية يف إسطنبول يف  حفي السُّ الصَّ

باتريوت  بطاريَّات  تقليص  تمَّ  لذلك،  نتيجة  أنَّه  موضًحا  2018م.  األول  تشين  أكتوبر/ 

التي   ،)THAAD( العالية  االرتفاعات  منطقة  عن  فاع  الدِّ ونظام  واريخ،  للصَّ املضادَّة 

تمَّ تركيبها يف عام 2019م، بعد هجوم للحوثيِّني عىل إنتاج النَّفط واملطارات يف 

عودية. عالوة عىل ذلك، تمَّ نقل اآلالف ِمن القوَّات العسكرية  اململكة العربية السُّ

ذلك  يف  الرياض  ِمن  )115(كم  حوايل  بعد  عىل  الجوية،  سلطان  األمري  قاعدة  ِمن 

واريخ، مام أدَّى  عودية تشهد نقًصا حادًّا يف الصَّ لة، بدأت السُّ يف. ويف املحصِّ الصَّ

فاعية للبالد بشكل أكرب. إىل إضعاف القدرة الدِّ

مع  فاعية  الدِّ أنظمتها  يف  بالتَّعاون  اهتامًما  الرِّياض  أبدت  لذلك،  نتيجة  أنَّه  وذكر 

الواليات  أنَّ  »إالَّ  أوكرانيا،  غزو  حتَّى  األقلِّ  عىل  واليونان،  ني  الصِّ مثل  آخرين،  شكاء 

عودية«. وكشف أنَّه بعد توجيه »طلب عاجل«  يك األكرث أهميَّة للسُّ املتَّحدة ظلَّت الشَّ

ِمن الرِّياض لواشنطن، يف منتصف مارس/ آذار 2022م، إثر زيادة الهجامت الحوثية 

باتريوت اعرتاضية جديدة  الواليات املتَّحدة صواريخ  عودية، وفَّرت  السُّ األخرية عىل 

إىل شبه الجزيرة العربية.

املخاوف تسيطر عىل حلفاء واشنطن إثر العودة لالتفاق النووي:

نشت شبكة »فوكس نيوز«، اإلخبارية األمريكية، مقااًل تحليليًّا، للكاتب، بن إيفانسيك، 

بتاريخ 26 مارس/ آذار، تحت عنوان »حلفاء الواليات املتَّحدة يقلقون بشكل متزايد مع 

عودة إدارة بايدن إىل االتِّفاق النَّووي اإليراين«، وقالت فيه: إنَّ »هناك مخاوف بني 

الحلفاء بشأن القيادة األمريكية يف العامل«.

اروخي البالستي الذي شنَّه الحوثيُّون، وهم جامعة  وأضاف الكاتب »أدَّى الهجوم الصَّ

سعودي  نفط  مستودع  عىل  الجمعة،  اليمن،  ومقرُّها  إيران،  ِمن  مدعومة  إرهابيَّة 

كبري، إىل زيادة مشاعر الغضب واإلحباط بني العديد ِمن الحلفاء اإلقليميِّني الرَّئيسني 

تجاه إدارة بايدن«.
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وأوضح أنَّ القلق يكمن يف أنَّ وكالء إيران سوف يصعِّدون الهجامت يف املنطقة، 

حيث تبدو احتامالت عودة اإلدارة إىل االتِّفاق النَّووي اإليراين مرجَّحة بشكل متزايد.

رؤية  بكيفية  تتعلَّق  متنامية  مشكلة  هناك  ألوكرانيا،  الرُّويس  الغزو  خلفية  وعىل 

الخزانة  بوزارة  ابق  السَّ إىل املسئول  نيوز«  ونسبت »فوكس  ألمريكا؛  الحلفاء  بعض 

فاع عن الدِّميقراطيات )FDD(، جوناثان شانزر، قوله  سة الدِّ ونائب الرَّئيس األوَّل ملؤسَّ

عف«. بأنَّ »القيادة األمريكية يف العامل تتَّجه نحو الضَّ

وأوضح »شانزر« أنَّ »البيت األبيض فشل يف أفغانستان، ثمَّ دخل بوتني إىل أوكرانيا، 

ادرة ِمن إيران، وهي أكرب دولة راعية  واآلن يبدو أنَّ واشنطن أذعنت لكلِّ املطالب الصَّ

لإلرهاب يف العامل«.

الواقع، نظام عاملي  إذا كان هناك، يف  إنَّ »حلفاؤنا جميًعا يتساءلون عامَّ  وقال: 

مع  لتحالفات  الباب  سيفتح  شك  بال  هذا  أنَّ  إىل  مشريًا  املتحدة؟«؛  الواليات  بقيادة 

ني. وأضاف »باختصار، حلفاؤنا خائفون ِمن افتقار أمريكا  أقطاب أخرى، مثل روسيا والصِّ

للقيادة. إنَّهم يجب أن يكونوا قلقني!«.

ل إىل االتِّفاق النَّووي  ويف الوقت الذي أشارت فيه »فوكس نيوز« إىل أنَّ التَّوصُّ

فقة املستقبلية )مع إيران( ستكون أسوأ بكثري،  اإليراين أصبح وشيًكا، قالت: إنَّ »الصَّ

إنَّها ستخفِّف  النَّووي فحسب، بل  الجانب  ألنَّها ال تؤدِّي وظيفة سيِّئة يف معالجة 

مصدر  سيكون  هذا  أنَّ  إىل  إشارة  يف  طهران«،  عىل  العقوبات  ِمن  األرجح  عىل 

مخاوف حلفاء الواليات املتَّحدة األمريكية يف املنطقة.



www.mokhacenter.org :املوقـــــع اإللكتـــــرونـــي

info@mokhacenter.org :البـــــريـــد اإللكتـــــرونـــي



من نحن؟

مؤسســة بحثيــة مســتقلة، تهتــم بدراســة الشــأن اليمنــي، واملؤثــرات اإلقليميــة، 

والدوليــة عليــه، مــن خــالل قــراءة املــايض، وتحليل الحــارض، واســترشاف القــادم، بهدف 

ــن. ــتقبل اليم ــم مس ــة يف رس ــاركة اإليجابي املش

الرسالة:

نســعى لتقديــم رؤى وحلــول تدعــم ُصنَّــاع القرار وقــادة الرأي، حــول قضايا اليمن السياســية، 

واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، مــن خــالل تنفيــذ الدراســات والبحــوث ذات املصداقيــة، واملهنيــة 

العاليــة، عــر فريــق متميِّــز مــن الخــراء والباحثني.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئــــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1 - التأثري يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2 - املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3 - تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.

4 - رســــم رؤى وتصوُّرات ملستقبــــل اليمــــن يف إطاره اإلقليمــــي والدولـــي.

5 - تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي  اإلسرتاتيجي.


