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خالفًا للشهر السابق، حظيت األوضاع يف اليمن بتغطية جيدة؛ ويعود ذلك بطبيعة الحال إىل التطورات 

التي حدثت يف الرياض، والتي تمَّ مبوجبها نقل السلطة الرشعية يف اليمن ِمن الرئيس السابق، عبدربه 

منصور هادي، ونائبه عيل محسن األحمر، إىل مجلس قياده رئايس، وموافقة السعودية واألطراف 

اليمنية عىل هدنة ملدة شهرين مع الحوثيني قابلة للتجديد.

ما وراء إعالن الهدنة واملجلس الرئايس يف اليمن؟

تحت هذا العنوان، نرش موقع )مجموعة األزمات الدولية( تقريرًا تحليليًّا، يف 8 أبريل/ نيسان، للخبري بالشأن 

اليمني لدى املجموعة، »بيرت سالزبوري«، قال فيه: لقد رست شائعات منذ وقت طويل بحدوث تغيري 

2021م، كان قد ظهر إجامع واسع يف الكتلة املعادية  يف قمة الهرم )اليمني(. ففي منتصف عام 

للحوثيني عىل أنَّ الوضع السيايس الراهن غري قابل لالستدامة. وكان هناك إقرار عىل نطاق واسع بأنَّ 

هادي ال يفرض سيطرة أو نفوًذا يذكر عىل معظم املجموعات الرئيسة املعادية للحوثيني، واملمثَّلة 

اآلن يف املجلس القيادي الرئايس. كام مل يوفِّر قيادة تذكر؛ وكانت القوى املعادية للحوثيني متزِّقها 

النزاعات الفصائلية. 

2021م، حقَّق الحوثيون اخرتاقات  يف سبتمرب/ أيلول 

يف وسط وشامل اليمن، سمحت لهم باإلحاطة بشكل 

كامل تقريبًا مبدينة مأرب. وحده تدخُّل القوات املتحالفة 

شبوة  محافظتي  يف  املتحدة،  العربية  اإلمارات  مع 

ومأرب، منع دفاعات الحكومة ِمن االنهيار. وكانت هذه 

القليلة  األشهر  مدى  عىل  استمرَّت  التي  الهجامت، 

الحوثيون  فيها  يخرس  التي  األوىل  املرَّة  املاضية، 

القوات  أنَّ  إالَّ  تقريبًا.  سنوات  أربع  مدى  عىل  مناطق 

عىل  البناء  يف  الحًقا  فشلت  الحكومة  تقودها  التي 

هذه املكاسب، خصوًصا وأنَّها أثبتت عدم قدرتها عىل 

عوبات، والضائقة االقتصادية الشديدة يف  السيطرة عىل مدينة واحدة يف شامل اليمن. وأنَّ هذه الصُّ

ان دليال عىل أنَّ هادي ومحسن كانا أضعف ِمن أن يقودا  املناطق الخاضعة اسميًّا لسيطرة الحكومة، يعدَّ

الحكومة.
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يف الساعات التي تلت تشكيل املجلس، أعلنت الرياض واإلمارات عن تقديم ثالثة مليارات دوالر كمساعدات 

لتحقيق االستقرار يف االقتصاد اليمني املتداعي. وكجزء ِمن قراره تشكيل املجلس، عنيَّ هادي أيًضا 

ة ِمن املناورات  لجنة اقتصادية جديدة؛ لكن ِمن غري الواضح ما الذي أقنع هادي بالتَّنحِّي بعد سنوات عدَّ

لتفادي التخيل عن السلطة، لكن يُعتقد عىل نطاق واسع أنَّ السعوديني الذين استضافوه عىل مدى 

السنوات السبع املاضية هم الذين أجربوه عىل فعل ذلك.

السؤال املهم هو، ما إذا كان املجلس قد ُشكِّل لتعزيز جانب الحكومة يف الحرب أو للسعي ِمن أجل 

قال  الخليجي،  التعاون  مجلس  الجتامع  الختامية  الجلسة  خالل  مكتوبة  ملالحظات  قراءته  يف  السالم. 

املشاركني  إنَّ  للحكومة:  رئيًسا  مبنصبه  احتفظ  الذي  سعيد،  عبدامللك  معني  اليمني  الوزراء  رئيس 

عي  لوا بداًل ِمن ذلك إىل إجامع عىل السَّ كانوا قد اتفقوا عىل أنَّه ليس هناك حلٌّ عسكري للحرب، وتوصَّ

لتحقيق السالم مع الحوثيني.

الرئايس تفوِّض  الرياض إىل لغة استخدمت يف املرسوم  ة أشخاص شاركوا يف محادثات  ويشري عدَّ

املجلس الرئايس بالتفاوض عىل وقف إطالق نار دائم، والتوصل إىل حل سيايس شامل للرصاع.

الرياض  أنَّ  كام  أولوية«.  ستكون  »املفاوضات  إنَّ  الخليجي  التعاون  مجلس  ومسئولو  هؤالء  ويقول 

أيًضا أنَّ املجلس يشمل فصائل متنافسة، وبالتايل فإنَّها ستتحرك برسعة عىل األرجح  ستأخذ باالعتبار 

للحوثيني يجادل أصاًل  البعض يف املعسكر املعادي  الداخلية إىل السطح. لكن  التوترات  أن تخرج  قبل 

بأنَّه ينبغي عىل املجلس الرئايس أن 

يعمل عىل توحيد الجهود العسكرية 

بداًل ِمن التقدم مببادرات سالم.

ويف ردٍّ عىل تساؤل ملاذا تحدث هذه 

ِمن  إنَّه  سالزبوري:  قال  اآلن؟  األمور 

املرجح أن تكون الهدنة )بني الحكومة 

والحوثيني( وتعيني املجلس الرئايس 

ديناميكيات  يف  ات  لتغريُّ نتيجتان 

بأنَّهم  مقتنعني  الحوثيون  كان  2021م،  عام  أواخر  ففي  و2022م.  2021م  عامي  مدى  عىل  الرصاع 

سيدخلون مأرب، وبالتايل اعتربوا أنَّ الهدنة ترضُّ بآفاق سيطرتهم عىل املدينة واملحافظة التي تحمل 

جميع  رفع  أي  النار،  إطالق  لوقف  الحوثيني  رشوط  اعتربوا  جهتهم-  -ِمن  وحلفاؤها  الحكومة  اسمها. 

القيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء، اعتداء عىل السلطة السيادية للحكومة.
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كام أنَّ الرياض أيًضا مل ترغب بتقديم التنازالت للحوثيني دون مقابل ذي معنى، يرتبط عىل األرجح مبطلبها 

بقطع عالقات الجامعة بإيران. وسيطرة الحوثيني الكاملة عىل مأرب -التي بدت ممكنة قبل بضعة أشهر- 

مل تتحقَّق، حيث كان سقوط مأرب يف أيدي الحوثيني سيمنحهم إمكانية الوصول ليس فقط إىل حقول 

النفط الرئيسة يف اليمن، بل أيًضا إىل الرشيط الصحراوي عىل الحدود مع السعودية.

وقد قالت الرياض منذ وقت طويل: إنَّها تريد حالًّ تفاوضيًا للحرب؛ وتعرَّضت لضغوط ِمن الواليات املتحدة 

)األمريكية( إليجاد طريقة إلنهاء الرصاع. لكن كان ِمن الواضح أنَّ الحلَّ لن يكون ممكًنا وهادي يف الرئاسة. 

ِمن حيث املبدأ، ينبغي أن يوفر تشكيل املجلس الرئايس رشيًكا تفاوضيًّا ذي مصداقية للحوثيني، رغم 

أنَّه ليس ِمن الواضح نهائيًّا ما إذا كان ذلك سيؤدي إىل إجراء محادثات جدية. حتى اآلن، َسِخر املتمردون 

ِمن املجلس، وقالوا: إنَّهم سيتفاوضون مع السعوديني وحسب.

مصري جهود السالم عىل ضوء املتغريات السياسية  

»هيلني  قالت  نيسان،  أبريل/   13 يف  الجديدة(،  )السياسة  بوليتكس«  »نيو  موقع  مع  لها  مقابلة  يف 

الكرن«، وهي باحثة مشاركة يف معهد )SOAS(، بجامعة لندن، ومؤلفة كتاب )اليمن يف أزمة: الطريق 

يف  الدولة  نوع  عىل  املعقودة  الرهانات  إىل  تشري  أسايس  بشكل  القامئة  الفرضية  إنَّ  الحرب(:  إىل 

اليمن التي ستوجد بعد انتهاء الرصاع، ونوع النظام الذي ستتمتع به، وكيف سيبقى شعبها عىل قيد 

الحياة؟

وأوضحت أنَّ الربيع العريب يف اليمن كان حركة قد بدأت بالفعل قبل بداية عام 2011م، حيث شهد العقد 

املايض مستوى متزايًدا ِمن اإلحباط والغضب، ِمن قبل اليمنيني بشكل عام، بسبب تدهور مستوياتهم 

املعيشية واملحدودية املتزايدة يف إدارة النظام الدميقراطي هناك، والذي كان الناس فيه يتخلَّون 

عن فكرة إمكانية تغيري النظام ِمن خالل االنتخابات ألنَّهم رأوا أنَّ العملية االنتخابية تمَّ التالعب بها إىل 

حدٍّ كبري.

وذكرت أنَّه ِمن الخطأ القول: إنَّ اليمنيني اتَّبعوا ثورة مرص وتونس يف عام 2011م، حيث كان اليمنيون 

الحال،  بطبيعة  ولكن  األخرى،  الحركات  هذه  ظهرت  عندما  بالشوارع  مظاهرات  يف  بالفعل  شاركوا  قد 

ة مبا جرى يف تونس ومرص الحًقا. وقالت: »كنت يف صنعاء عندما سقط مبارك،  تشجَّع اليمنيون بشدَّ

وكان الناس يتظاهرون منذ أسابيع، ونصبوا خيامهم يف أجزاء مختلفة ِمن املدينة، لكن عندما سقط 

مبارك حدث هذا االنفجار املفاجئ يف أبواق السيارات، والنَّاس رصخوا يف جميع أنحاء البلد بحامس. 

لذلك كانوا هناك بالفعل، وما حدث يف بلدان أخرى شجَّع الحركة اليمنية عىل التطور، ولكن يف الوقت 

نفسه، كان صالح سياسيًا ماكرًا للغاية«.
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وحول الحكومة الرشعية، قالت »الكرن«: الرصيد الوحيد للحكومة اليمنية هو أنَّها معرتف بها دوليًا، لكن 

وجودها عىل األرض يكاد يكون صفرًا، حيث كان هادي ومعظم أعضاء حكومته يقيمون يف الرياض، منذ 

عام 2015م. أحيانًا يسمح االنفصاليون الجنوبيون، الذين يسيطرون اآلن عىل عدن، لبعض وزراء هادي 

االنتقايل«  »املجلس  رحمة  تحت  بالفعل  هناك  إقامتهم  لكنَّ  عدن،  يف  الوقت  بعض  وقضاء  بالحضور 

الجنويب.

الدويل  األمن  مجلس  قرار  اىل  أسايس  بشكل  راجع  اليمنية  بالحكومة  الدويل  االعرتاف  أن  وأوضحت 

2015، الذي ينص عىل أن هادي هو الرئيس الرشعي، بينام ميكن للمحامني والخرباء  2216 لعام  رقم 

بغري  رشعيته  تحليل  القانونيني 

عام  يف  انتخابه  تم  ألنه  ذلك، 

انتهت  فقط،  عامني  ملدة   2012

ثم   .2014 شباط/فرباير  يف 

قبل  من  واليته  فرتة  متديد  تم 

آنذاك،  املتحدة  األمم  مبعوث 

يرشح  دليل  أي  مطلقا  أجد  ومل 

التي  السلطة  أو  التمديد  مدة 

تقلدها لفرتة طويلة.

وإذا نظرت إىل اليمن يف الوقت الحايل، ستجد أنَّ الحوثيني يسيطرون عىل حوايل ثلثي السكان، وبقية 

مة بني خمس أو ست أو سبع مجموعات مختلفة، تضمُّ املجموعة التي تقع رسميًّا تحت  املناطق مقسَّ

اسم الحكومة، والتي يسيطر عىل بعضها فعليًّا »املجلس االنتقايل« الجنويب، وأنَّ الخالفات واالقتتال 

املبارش بني »املجلس االنتقايل« الجنويب وأجزاء أخرى ِمن الحكومة تكاد تكون شديدة، مثل تلك التي 

بينها وبني الحوثيني. باإلضافة إىل مجموعات عسكرية أخرى، مثل قوَّات ابن شقيق صالح )طارق صالح(، 

وقوَّاته التي تقاتل إىل جانب التحالف، ويعملون لصالح اإلمارات، لكنَّهم ال يعرتفون بالحوثيني.

الرياض كان عمليًّا فقط للقوَّات املناهضة للحوثيني، حيث رفض الحوثيون  أنَّ ما نتج عن مؤمتر  وذكرت 

القوات  يف  جوهريًّا  تغيريًا  االجتامع  هذا  وخلق  الرَّئيس،  »العدوان«  عاصمة  يف  االجتامع  هذا  حضور 

املناهضة للحوثيني، تحت ضغط شديد ِمن قبل السعودية، حيث تمَّ تشكيل مجلس قيادة رئايس مكوَّن 

م،  ِمن )8( مسئولني، ليكون خلفا للرئيس هادي ونائبه، وكالهام اعتربا يف السابق عقبات أمام أي تقدُّ

سواء عسكري أو دبلومايس.
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للبحث عن حلٍّ سلمي مشكوك  الرئايس ِمن قادة الفصائل املتحاربة، و«استعدادها  ويتألَّف املجلس 

فيه«، نظرًا ألنَّ هذا املجلس يتكون ِمن قادة يختلفون بشكل أسايس مع بعضهم البعض، وهم أعداء 

باملجالس  تذكِّرنا  وهذه  مرجَّح.  غري  أمر  موحَّدة  ككتلة  والعمل  االجتامع  عىل  قدرتهم  فحتَّى  فعليًّا، 

الرئاسية السابقة التي فرضتها الظروف أو القوى الخارجية عىل اليمن. وقالت: إنَّه »ِمن غري املرجَّح أن 

يكون )تشكيل املجلس الرئايس( بشري أخبار سارة للشعب اليمني الذي طالت معاناته«.

إذا  النار  إنَّهم سيوافقون عىل وقف إطالق  الفرتة املاضية:  الحوثيني كانوا يقولون طوال  أنَّ  وذكرت 

الحديدة.  ميناء  عرب  الوقود  دخول  حظر  وخاصة  عليهم،  الحصار  إنهاء  تمَّ  وإذا  صنعاء،  مطار  فتح  أعيد 

إىل  وقود  سفن  ثالث  وصلت  حيث  نيسان،  أبريل/   13 حتى  عليهام،  حصلوا  اللَّذان  املطلبان  هام  هذان 

الحديدة يف األيام القليلة املاضية، بينام مل تصل بعد أيُّ رحالت جوية إىل مطار صنعاء حتى اآلن. لذا، 

فقد حصل الحوثيون عىل ما يريدون فعاًل، ِمن وقف إطالق النار، ومع ذلك ليس هذا هو الحلُّ النهايئ، 

ًما كبريًا باتِّجاه ذلك. ا يعدُّ تقدُّ وإنَّ

يتضمن  الحايل  النار  إطالق  لوقف  يروج  الذي  البيان  أن  فهو  اآلخر  املوضوع  أما  األوَّل،  املوضوع  هذا 

قضية تعز، ولكن قضية مدينة تعز، التي شهدت أساًسا حالة ِمن الجمود رغم استمرار القتال فيها طوال 

نتها اتفاقية »استوكهومل«، لكن تمَّ تجاهلها متاًما منذ توقيعها، يف  الفرتة املاضية، كانت قد تضمَّ

ديسمرب/ كانون األول 2018م، وحتى اآلن. وتعدُّ قضية تعز أحد بنود الهدنة الراهنة، وِمن ضمنها إعادة 

فتح الطرق يف تعز وما حولها، وهو أمر يف غاية األهمية لسكان هذه املدينة.



اليمن يف التناوالت البحثية واإلعالمية الدولية 

8

2016م، والذي تحقَّق فيها نوع ِمن وقف إطالق النار؛  وأوضحت أنَّ هذه الهدنة تعدُّ األوىل منذ عام 

لذلك هذا تحوُّل مهم بحدِّ ذاته، والذي جاء بالتزامن مع إنشاء »مجلس القيادة الرِّئايس«، ومع مشاورات 

مبعوث األمم املتحدة الجديد مع جميع القوى السياسية املختلفة، ِمن أجل التحضري لبعض املفاوضات 

الرَّسمية الحًقا. ولكنَّ األمر ال يزال غري واضح يف هذه املرحلة فيام إذا كان تشكيل املجلس القيادي 

أنَّ  اعتقد  ط والبعيد،  لكن، عىل املدى املتوسِّ أو سيعرقلها.  األمم املتحدة  سيساعد جهود مبعوث 

هناك أمل يف إنهاء القتال.

السالم يف اليمن.. أخريًا؟

وتحت عنوان )السالم أخريًا يف اليمن(، نرش معهد »بروكنز«، تقريرًا لكبري الباحثني اإلسرتاتيجيني فيه، 

»بروس رايدل«، يف 6 أبريل/ نيسان، قال فيه: يبدو أنَّ وقف إطالق النار يف اليمن، الذي ترعاه األمم 

الهدنة  سنوات.  سبع  منذ  املشتعلة  للحرب  املؤقَّت  الوقف  عىل  عمل  والذي  قامئًا،  أصبح  املتحدة، 

تعكس ميزان القوى عىل األرض: املتمرِّدون الحوثيون الزَّيديون الشيعة يسيطرون عىل صنعاء ومعظم 

البالد إىل دويالت صغرية، حيث ضمنت  اليمن وهم املنترصون يف امليزان؛ بينام تنقسم بقية  شامل 

إيران موطئ قدم لها يف شبه الجزيرة العربية.

عودية  والسُّ الحوثيني  أنَّ  وأوضح 

إطالق  وقف  عىل  أخريًا  اتَّفقوا 

بالتزامن  شهرين،  ة  ملدَّ النار 

وميكن  رمضان،  شهر  حلول  مع 

بني  بالرتايض  الهدنة  متديد 

الحصار  رفع  جرى  وقد  الجانبني. 

الوقود  واردات  عىل  السعودي 

حمولة  أفرغت  حيث  )للحوثيني(، 

ميناء  يف  األوىل  فينة  السَّ

كام  اليمني.  للشعب  األخرى  واملساعدات  واألدوية  الغذائية  املواد  توصيل  سيسهِّل  وهذا  الحديدة. 

التجارية أسبوعيًّا،  الجوية  الرحالت  الحصاُر املفروض عىل مطار صنعاء للسامح لعدد قليل ِمن  سرُيفُع 

ن. عىل ما يبدو إىل القاهرة وعامَّ

وذكر »رايدل« أنَّ اتفاق وقف إطالق النار يف اليمن ترك للحوثيني حيازة الصواريخ والطائرات املسرية 

التي استخدموها لقصف املدن السعودية واإلماراتية، والبنية التحتية للطاقة هناك.
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رًا بأنَّهم ال يستطيعون منع الرضبات )الحوثية( والتي تقوِّض ثقة املستثمرين  فلقد أقرَّ السعوديون مؤخَّ

لوا بالفعل إىل هذا االستنتاج يف وقت سابق ِمن هذا  يف السعودية، يف حني كان اإلماراتيون قد توصَّ

العام.

خ موطئ قدم لطهران يف شبه الجزيرة العربية،  مؤكًِّدا أنَّ إيران مستفيدة ِمن هذه الهدنة، حيث ترسَّ

أنَّ  ِمن  الرغم  عىل  الهندي،  واملحيط  األحمر  البحر  بني  اإلسرتاتيجي،  املندب  باب  مضيق  عىل  يِطلُّ 

ة  بكثري إىل طهران، وخاصَّ أقرب  لكنَّهم  إيران،  ِمن  الكاملة  للسيطرة  الحوثيني مستقلِّني، وال يخضعون 

»الحرس الثَّوري اإلسالمي« مامَّ كانوا عليه قبل سبع سنوات، يف بداية التدخُّل السعودي باليمن.

عدم  أو  القليل  مع  لالنهيار  يتعرَّض  أن  ميكن  حيث  »هش«،  بـأنَّه  النار  إلطالق  الحايل  الوقف  ووصف 

التحذيرات املسبقة، فهناك العديد ِمن املفسدين للهدنة يف البالد، مبا يف ذلك عنارص »القاعدة« 

يتمثَّل يف  إنَّ »التحدي األكرب  الحرب. وقال:  ن يريدون استمرار  الحرب املستقلِّني، وغريهم ممَّ وأمراء 

تحويل هذه الهدنة إىل عملية سياسية ضخمة«.

وأوضح أنَّه قد يكون ِمن الحكمة الرتكيز عىل خطوات قصرية املدى، عىل سبيل املثال املزيد ِمن الرحالت 

النَّار  الجوية ِمن صنعاء لعمليَّات اإلجالء الطِّبي، وإعطاء األولوية القصوى لعملية متديد وقف إطالق 

إىل أجل غري مسمى.

املجلس الرئايس وامكانية فتح صفحة جديدة باتجاه انهاء الرصاع 

ويف تقرير نرشه معهد الرشق األوسط، يف واشنطن، للسفري األمرييك األسبق لدى اليمن، »غريالد 

اليمنية-  الداخلية  املداوالت  ِمن  أسبوع  ختام  يف  إنَّه  فيه:  قال  نيسان،  أبريل/   7 بتاريخ  فايرشتاين«، 

أعلنت حكومة عبدربه منصور هادي  الرياض،  يف  الخليجي،  التعاون  التي استضافها مجلس  اليمنية، 

ا يفتحون  تغيريات جذرية تهدف إىل إزالة عقبات التعاون بني القوات املناهضة للحوثيني يف البالد. ورمبَّ

الباب أمام مفاوضات إلنهاء الحرب األهلية التي دخلت عامها الثامن حتَّى اآلن. واألهم ِمن ذلك كلِّه، أعلن 

رئيس  نائب  منصب  شغل  الذي  العليمي،  رشاد  برئاسة  رئايس،  مجلس  لصالح  سلطاته  نقل  عن  هادي 

فاع واألمن، يف عهد عيل عبدالله صالح، كام أقال نائب الرئيس، املثري للجدل، عيل محسن  الوزراء للدِّ

األحمر، املتحالف مع اإلصالح. وعقب ذلك استجابت السعودية واإلمارات برسعة بضخِّ )3( مليارات دوالر 

نقًدا لليمن، ميكن أن تساعد يف استقرار االقتصاد اليمني ووقف التَّضخُّم الهائل.
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، منذ فرتة طويلة، التِّفاق الرياض  وأضاف: يبدو يف ظاهر األمر أنَّ هذه الخطوة تدفع بالتنفيذ املتعثِّ

حكومة  مع  االنفصايل  الجنويب  االنتقايل«  »املجلس  مواءمة  إىل  يهدف  كان  والذي  2019م،  لعام 

بالقوَّات  اليمن  يف  املسلحة  امليليشيات  عنارص  ودمج  الوزراء،  ملجلس  جدد  أعضاء  وتعيني  هادي، 

املسلحة الحكومية.

2020م وما بعده، يف تحريك هذه األمور، ومع إبعاد هادي  وقد فشلت الجهود السابقة، يف عام 

ن آفاق التنفيذ، لكن ِمن املرجَّح أن يواجه العهد الجديد ُجملة ِمن نفس  واألحمر )عن السلطة(، قد تتحسَّ

التحديات.

رئيس  الزبيدي،  عيدروس  وبتعيني   

الجنويب،  االنتقايل«  »املجلس 

والشيخ سلطان العرادة، محافظ مأرب، 

سيتمكَّن  الرئايس،  املجلس  يف 

قيادي  هيكل  تنظيم  ِمن  العليمي 

مبثابة  هذا  سيبقى  أو  متامسك، 

يسعى  املتنافسني«  ِمن  »فريق 

كام  متباينة.  وغايات  أهداف  لتحقيق 

أنَّ ضمَّ قائدي امليليشيات املدعومة 

حول  تساؤالت  سيثري  الرئايس،  املجلس  يف  زرعة،  أبو  وعبدالرحمن  صالح  طارق  بقيادة  اإلمارات،  ِمن 

احتاملية زيادة التنسيق والتعاون بني القوات املتحالفة مع الحكومة يف ساحة املعركة.

وإىل جانب قدرة املجلس الرئايس الجديد عىل إخفاء الخالفات يف التحالف املناهض للحوثيني، وتوفري 

درجة الحكم الالزمة لدفع اليمن نحو العملية السياسية، والتي ستثري مسألة ردِّ فعل الحوثيني. عىل 

سة الرئاسة عىل أنَّها دعوة لالنخراط يف عملية  وجه التحديد، هل سريى الحوثيون التغيريات يف مؤسَّ

محمد  الحوثيِّني  باسم  املتحدث  قبل  ِمن  األويل  الفعل  ردُّ  جاء  املتحدة؟  األمم  تقودها  التي  السالم 

عبدالسالم »غري واعد«، حيث دعا إىل استمرار »معركة التحرير الوطني« الحوثية.

ة شهرين غري واضحة، عىل  وال تزال نوايا الحوثيني يف أعقاب الهدنة التي رعتها األمم املتحدة ملدَّ

مة للعودة إىل طاولة  الرغم ِمن وجود بعض التفاؤل بأنَّ الهدنة قد يجري متديدها لتكون مبثابة مقدِّ

موا أي دليل واضح عىل هذه النية. املفاوضات، إالَّ أنَّ الحوثيني مل يقدِّ



اليمن يف التناوالت البحثية واإلعالمية الدولية 

11

ومأرب،  شبوة  محافظتي  يف  العسكرية  عملياتهم  يف  االنتكاسات  ِمن  معاناتهم  ِمن  الرغم  وعىل 

خالل األشهر القليلة املاضية ِمن عام 2022م، قد يرى الحوثيون هذه الهدنة »كفرصة إلعادة التجمع 

فرصة  النار  إطالق  وقف  إعالن  يوفِّر  أن  وميكن  الفطر«.  عيد  بعد  القتال  ِمن  جديدة  لجولة  والتجهيز 

أكث متاسًكا  اندفاًعا  كانوا سيواجهون  إذا  ما  الحكومة، وتحديد  تنظيم  إعادة  لتقييم أهمية  للحوثيني 

وأفضل تنظياًم للميض قدًما يف املواجهة.



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، عــرب فريــق متميِّــز مــن الخــرباء 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.


