


مؤسســة بحثيــة، تهتــم بدراســة الشــأن اليمنــي، واملؤثــرات 

ــل  ــايض، وتحلي ــراءة امل ــال ق ــن خ ــه، م ــة علي ــة والدولي اإلقليمي

الحــارض، واســترشاف القــادم، بهــدف املشــاركة اإليجابيــة يف 

ــن. ــتقبل اليم ــم مس رس
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حظر الحوثيني عىل صادرات النفط اليمنية:

تحــت هــذا العنــوان، نرش »معهــد الرشق األوســط«، يف واشــنطن، 

تقريــرًا، بتاريــخ 9 ديســمرب/ كانــون األول 2022م، للباحثــة اليمنيــة 

غــر املقيمــة يف معهــد الــرشق األوســط، فاطمــة أبــو األرسار، 

قــال فيــه: إنَّ مليشــيا الحــويث، املدعومــة ِمــن إيــران شــنَّت -يف 

ــى  ــار، ع ــدون طيَّ ــرة ب ــا، بطائ ــاين- هجوًم ــن الث ــرب/ ترشي 21 نوفم

ــة النفطيــة، يف محافظــة حرضمــوت اليمنيــة؛ وهــذا  بَّ محطــة الضَّ

ات،  هــو الهجــوم الثــاين الــذي تشــنُّه عــى هــذه املنشــأة بالــذَّ

والثالــث ِمــن نوعــه عــى موانــئ النفــط اليمنيــة خــال الشــهرين 

املاضيــن.

وأوضــح التقريــر أنَّ هــذا التصعيــد الحــويث جــاء بعــد انتهــاء الهدنة 

اليمنيــة، مطلــع أكتوبــر/ ترشيــن األول، التــي رفــض الحوثيــون 

ــات  ــن الهج ــد ِم ــنِّ مزي ــويث بش ــد الح ــزال التهدي ــا؛ وال ي تجديده

ــرب  ــث تخت ــا، حي ــكرية مرتفًع ــداف العس ــط واأله ــئ النف ــى موان ع

اليمنيــة  الحكومــة  الحــويث املســلَّحة مــدى تســامح  جاعــة 

ــا. ــادة مطالبه ــع زي ــتجابتها م ــدويل، واس ــع ال واملجتم
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ــة  ــة اليمني ــع الحكوم ــة م ــن للهدن ــض الحوثي ــر أنَّ رف ــاف التقري وأض

يعــود إىل ثاثــة عوامــل أساســية؛ األول هــو عــدم قــدرة املتمرديــن 

ــن  ــار ع ــع الحص ــاق رف ــال اتف ــم حي ــاء بالتزاماته ــى الوف ــن ع الحوثي

ــة تضغــط عــى  ــة تعــز، العتقادهــم أنَّ ســيطرتهم عــى املدين مدين

خصومهــم، وتعطيهــم نفــوًذا متزايــًدا يف أيِّ مفاوضــات ســام، 

ــع  ــها، ألنَّ الوض ــام نفس ــة الس ــام بعملي ــدم االهت ــو ع ــاين ه والث

الراهــن مينــح الحوثيــن الوصــول إىل املــوارد اليمنيــة دون االلتــزام 

لــأرايض  احتكارهــم  د  يهــدِّ أن  ميكــن  الســلطة  لتقاســم  باتفــاق 

الشــالية للبلــد الــذي مزَّقتــه الحــرب، والثالث هــو الرغبــة يف العودة 

إىل العنــف بــأرسع وقــت ممكــن، ألنَّ هــذا التكتيــك أثبــت أنَّــه منحهــم 

ــة. ــات املاضي ــا يف املفاوض ــد العلي الي

املتحــدث  ر  حــذَّ الهدنــة،  انتهــاء  ِمــن  ســاعة   )48( غضــون  ويف 

َل النفط، الســعودين واإلماراتيــن، ملغادرة  العســكري للحوثيــن عــاَّ

ــق  ــوم. ولتحقي ــتعدُّ للهج ــلحة تس ــة املس ــت الجاع ــا كان ــاد، بين الب

تهديداتهــم، فــرض الحوثيــون حظــرًا عــى صــادرات النفــط مبهاجمــة 

املوانــئ اليمنيــة، وكان هــذا جــزًءا ِمــن عمليــة أوســع للضغــط عــى 

الحكومــة اليمنيــة، لتقاســم املــوارد االســتخراجية يف املناطــق التي 

ــن. ــوات الحوثي ــا ق ــيطر عليه ال تس
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كــا ذكَّــر الهجــوم الحــويث دول الخليج، التــي أبدت اســتعداًدا لانخراط 

ــرات  ــات بطائ ــنَّ هج ــم ش ــن ميكنه ــأنَّ الحوثي ــام، ب ــة الس يف عملي

ــار، عــى أهــداف معرضــة للهجــوم دون أيِّ خطــر  ة، بــدون طيَّ مســرَّ

بَّة مل  انتقــام. ويف حــن أنَّ غــارة الطائــرة بــدون طيَّــار عــى مينــاء الضَّ

تتســبَّب يف أرضار ماديــة كبــرة للبنيــة التحتيــة ملحطَّــة النفــط، إالَّ أنَّهــا 

ــا  ــحنة صادراته ــتام ش ــاء دون اس ــادرة املين ــى مغ ــة ع ــربت ناقل أج

النفطيــة ِمــن األرايض التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة.

إنهــاء الدعــم األمريــي للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية لــن 

ينهــي الحــرب يف اليمــن:

ــرًا،  ــز- AEI« تقري ــكان إنرتبراي ــد »أمري ــرش معه ــوان، ن ــذا العن ــول ه ح

ــه:  ــال في ــر«، ق ــان كارت ــب »بري ــون األول، للكات ــمرب/ كان ــخ 13 ديس بتاري

م الكونجــرس األمريــي  ـه -يف شــهر مايــو/ أيــار املــايض- قــدَّ إنَـّ

قــراًرا يتعلَّــق بصاحيــات الحــرب، يهــدف إىل إنهــاء الحــرب يف اليمــن، 

ِمــن خــال منــع الدعــم األمريــي للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية 

هنــاك. ولكــنَّ هــذا القــرار لــن يغــرِّ الســلوك الســعودي يف اليمــن، 

ـه ســيؤثِّر ســلبًا عــى العاقــة  ولــن ينهــي الحــرب فيهــا، رغــم أنَـّ

األمريكيــة الســعودية. ويجــادل مؤيِّــدو القــرار بأنَّــه »ســيضغط« عــى 

ــن  ــس ِم ــى العك ــن ع ــن، ولك ــة يف اليم ــد الهدن ــعودين لتجدي الس

ــة  ــى معاقب ــز ع ــد يركِّ ــرار -أو أيَّ جه ــو أنَّ الق ــع ه ــإنَّ الواق ــك ف ذل

ــر يف  ــرق كب ــداث ف ــل يف إح ــا- سيفش ــط عليه ــعودية أو الضغ الس
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ــن  ــج عكســية ِم ــل هــذا القــرار إىل نتائ مســار اليمــن، وقــد يــؤدِّي مث

خــال تشــجيع جاعــة الحــويث وتحفيزهــا عــى اســتئناف العنــف، 

ــن. ــشِّ يف اليم ــدوء اله ــاء اله وإنه

ــات  ــم للعملي ــواع الدع ــة أن ــف كاف ــب بوق ــرار مطال ــذا الق ــن ه ويتضمَّ

ــف  ــك وق ــا يف ذل ــن، مب ــعودية يف اليم ــة الس ــكرية الهجومي العس

ــف  ــة، ووق ــات الجوي ــن الرضب ــتخباراتية لتمك ــات االس ــادل املعلوم تب

توفــر صيانــة الطائــرات وقطــع الغيــار. وِمــن غــر املحتمــل أن يكــون 

لهــذا التغيــر تأثــر كبــر، ألنَّ دعــم الواليــات املتحــدة للعمليــات 

ــراع. وإذا كان  ــن ال ــة ِم ــذه املرحل ــل يف ه ــل بالفع ــعودية ضئي الس

ــعودية  ــتخدام الس ر باس ــرضَّ ــاق ال ــر بإلح ــه يخاط ــاك أيُّ يشء فإنَّ هن

لهــذه الطائــرات لجهــود الدفــاع عن الوطــن العرتاض هجــات الحوثين 

ــعودية. ــة س ــداف مدني ــدَّ أه ض

ــي  ــون يف أن يُبق ــي يأمل ــرار األمري ــدي الق ــر أنَّ مؤيِّ ــح التقري وأوض

هــذا القــرار الســعودية عــى طاولــة املفاوضــات، لكــنَّ الحوثيــن هــم 

التهديــد األكــرب لعمليــة الســام يف اليمــن، حيــث انتهــت الهدنــة 

ــتولت  ــي اس ــويث، الت ــة الح ــن جاع ــدة ب ــم املتح ــا األم ــي رعته الت

ــة  ــول 2014م، والحكوم ــبتمرب/ أيل ــن، يف س ــلطة يف اليم ــى الس ع

ــا، بدعــم ِمــن »التحالــف«، الــذي تقــوده  اليمنيــة، املعــرتف بهــا دوليًّ

الســعودية، يف أكتوبــر/ ترشيــن األول 2022م. وقــال مبعــوث األمــم 
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مــوا مطالــب جديــدة عرقلــت  املتحــدة إىل اليمــن: إنَّ الحوثيــن قدَّ

متديــد الهدنــة، يف أكتوبــر/ ترشيــن األول. وكــرَّر املبعــوث األمريــي 

إىل اليمــن تريحــات مبعــوث األمــم املتحــدة، مضيًفــا أنَّ الســعودية 

ــة. ــد الهدن اتَّخــذت خطــوات اســتباقية لتمدي

ويعــرض الحوثيــون للخطــر الهــدوَء الهشَّ بعــد الهدنة، والذي اســتمرَّ 

ــر/ ترشيــن األول، عــى الرغــم ِمــن االشــتباكات املتقطِّعــة  ــذ أكتوب من

عــى طــول الجبهــات اليمنيــة، حيــث تســتهدف جاعــة الحــويث البنيــة 

ــتئناف  د باس ــدِّ ة، وته ــرَّ ــرات املس ــن بالطَّائ ــة يف اليم ــة املدني التحتي

الدوليــة  املاحــة  ضــدَّ  ة،  املســرَّ والطائــرات  الصاروخيــة  الرضبــات 

والســعودية واإلمــارات. ويســتعدُّ الحوثيــون أيًضــا لتجديــد الــراع ِمــن 

ــار وصواريــخ، عــى الجبهــات  خــال نــرش تعزيــزات وطائــرات بــدون طيَّ

د املاحــة البحريــة الدولية. الرَّئيســة واملناطــق الســاحلية، مــا قــد يهدِّ

وأضــاف التقريــر األمريــي أنَّ ســلوك الحوثيــن ال يــربِّر االنتهــاكات 

املوثَّقــة جيِّــًدا، والتــي ارتكبهــا »التحالــف«، الــذي تقــوده الســعودية، 

ــاكات  ــنَّ انته ــاكات؛ لك ــذه االنته ــة ه ــدة معالج ــات املتح ــى الوالي وع

ــدة وممنهجة، حيث يقــوم الحوثيون  الحوثيــن لحقــوق اإلنســان متعمَّ

بتجنيــد األطفــال الســتئناف الــراع، عــى الرغــم ِمــن وعــود الجاعــة 

لأمــم املتحــدة بأنَّهــا أوقفــت هــذه املارســة. وتقــوم جاعــة 

الحــويث بتدريــب أطفــال ال تتجــاوز أعارهــم 10 ســنوات، وعمل غســيل 
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، والــزَّواج  دمــاغ لهــم، كــا تشــمل انتهــاكات الحوثيــن إعــدام الُقــرَّ

ــر، والتعذيــب. ولــن يــؤدِّي إلغــاء الدعــم األمريــي للســعودية  املبكِّ

إىل إنهــاء الحــرب، بــل قــد يــؤدِّي إىل زيــادة العنــف، ِمــن خــال إطــاق 

تصعيــد حــويث انتهــازي ضــد الســعودية.

كيف ميكن لألوربِّيني املساعدة يف إنهاء الرصاع يف اليمن:

ــاعدة  ــن املس ــن لأوربِّي ــف ميك ــة: كي ــة مترشذم ــوان » دول ــت عن تح

يف إنهــاء الــراع يف اليمــن«، نــرش »املجلــس األوريِّبِّ للعاقــات 

ــن  ــة »هيل ــون األول، للكاتب ــمرب/ كان ــخ 12 ديس ــرًا، بتاري ــة« تقري األجنبي

الكنــار«، أوضحــت فيــه أنَّــه عــى مــدى مثــان ســنوات عــاىن اليمــن ِمن 

حــرب أهليــة، فاقمــت تداعياتهــا قــوى خارجيــة، ال ســيَّا الســعودية 

واإلمــارات ِمــن جهــة، وإيــران ِمــن جهــة أخــرى، والتــي دعمــت الطــرف 

اآلخــر )الحوثيــون(.

ــا،  ــا ودينيًّ ــا وجغرافيًّ ــيًّا واجتاعيًّ ــزَّأة سياس ــة مج ــن دول ــح اليم وأصب

ــة  ــا الحكوم ــيطر عليه ــن تس ــن عريضت ــل منطقت ــك داخ ــا يف ذل مب

اليمنيــة، املعــرتف بهــا دوليًّــا، والحوثيــون عــى التــوايل. وقــد تخفِّض 

الســعودية واإلمــارات قريبًــا ِمــن تدخُّلهــا العســكري يف اليمــن، 

لكــن خروجهــا ِمــن اليمــن قــد يكشــف االنقســامات يف كلِّ املناطــق 

التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، وكــذا الحوثيــن.
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وأوضــح التقريــر أنَّ اليمــن كان فقــرًا قبــل الــراع الراهــن، لكــنَّ الفســاد 

ــخ اآلن أكرث، مــاَّ أدَّى إىل تعزيــز مجموعة  يف اقتصــاد الحــرب قــد ترسَّ

ــي إىل  ــعب اليمن ــق الش ــا ينزل ــدة، بين ــة الفاس ــوى املحلي ــن الق ِم

حافــة الفقــر، ويــزداد العــوز أكــرث ِمــن أي وقــت مــى، والذي فشــلت 

يف معالجتــه التدابــر قصــرة املــدى التــي تــمَّ اتخاذهــا بدعــم ِمــن 

املجتمــع الــدويل لتحقيــق اســتقرار الوضــع االقتصــادي. ويجــب عــى 

األوربِّيــن اتِّبــاع نهــج طويــل املــدى تجــاه اليمــن، ويجــب عليهــم 

تعزيــز القضيــة اليمنيــة يف دبلوماســيتهم مــع دول الخليــج العــريِّب، 

وااللتــزام بالدعــم االقتصــادي، والنهــج القائــم عــى القيــم، والرتكيــز 

عــى حقــوق اإلنســان يف اليمــن.

وقــت  أيِّ  ِمــن  انقســاًما  أكــرث  بلــًدا  اليمــن  أصبــح  التقريــر  وأضــاف 

ــا إعــادة تجميعــه  ــه قــد يكــون ِمــن املســتحيل قريبً مــى، لدرجــة أنَّ

ــي  ــة الت ــات الداخلي ــن الديناميكي ــة ِم ــث أدَّت مجموع ــرى، حي ــرَّة أخ م

تفاقمــت بســبب ترفــات الــدول املجــاورة إىل دفــع اليمــن إىل هــذا 

، وســيكون ِمــن الصعــب عــى املجتمع الــدويل واالتحــاد األوريِّبِّ  الحــدِّ

والــدول األوربِّيــة برُّمتهــا معالجــة هــذا األمــر، لكــن ميكنهــم القيــام 

بذلــك ِمــن خــال تقديــم مســاعدة طويلــة األجــل، بــداًل ِمــن الرتنُّــح بــن 

ــدى. ــرة امل ــول قص الحل
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كيــف ميكــن للمفاوضــات الحوثيــة- الســعودية أن تنقــذ اليمــن 

أو تغرقــه؟

نــرشت »مجموعــة األزمــات الدوليــة« تقريــرًا لهــا، تحــت هــذا العنــوان، 

29 ديســمرب/ كانــون األول، قالــت فيــه: إنَّ الحــرب اليمنيــة  بتاريــخ 

متوقفــة بشــكل غــر مســتقر، منــذ 2 أكتوبــر/ ترشيــن األول، وهــو 

ــل  ــدة يف التوصُّ ــم املتح ــطت األم ــي توسَّ ــة الت ــاء الهدن ــد انته موع

ــا إذا كان القتــال سيســتأنف أم ال، فيعتمــد غالبًــا عــى قنــاة  إليهــا. وأمَّ

االتِّصــال املبهمــة بــن الســعودين والحوثيــن، والتــي كان الُعانيون 

ــوده  ــذي تق ــس ال ــار الرئي ــى املس ــس ع ــاءها، ولي وا إنش ــرَّ ــد ي ق

ــل أليِّ اتِّفــاق حــويث- ســعودي  األمــم املتحــدة. وأوضــح أنَّ التوصُّ

د األعــال القتاليــة، لكــن إذا صيــغ بشــكل يسء،  يعــدُّ أفضــل ِمــن تجــدُّ

أي إذا كان أكــرث كرًمــا مــاَّ ينبغــي مــع الحوثيــن، أو ببســاطة غــر 

ــأنه  ــن ش ــإنَّ ِم ــابقة، ف ــات الس ــال املقرتح ــا كان ح ــق، ك ــل للتطبي قاب

ــع  ــات، ودف ــن املفاوض ــرُّب ِم ــى الته ــن ع ــرأة الحوثي ــن ج ــد ِم أن يزي

ــة  ــرث فوضوي ــة أك ــؤدي إىل مرحل ــه أو ي ــرى إىل تعطيل ــراف األخ األط

ــه؟  ــي فعل ــاَّ ينبغ ــر ع ــاءل التقري ــال، تس ــذا الح ــال. ويف ه ــن القت ِم

ِمــن  يائســة  للحوثيــن  املعاديــة  اليمنيــة  الفصائــل  بــأنَّ  وأجــاب: 

ــت  ــا، وإذا كان ــت عنه ــي أقصي ــعودية، والت ــة- الس ــات الحوثي املفاوض

األمــم املتحــدة ســترشع يف نقاشــات تهــدف إىل تســوية سياســية 

ــي  ــك ينبغ ــرة. ولذل ــاركة كب ــح مش ــى األرج ــتجد ع ــا س ــاملة، فإنَّه ش
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ــب أن  ــن يج ــع الحوثي ــاق م ــوا أنَّ أيَّ اتف ــعودين أن يضمن ــى الس ع

يــؤدِّي إىل إعــادة توجيــه املفاوضــات نحــو األمــم املتحــدة. وإذا مل 

ــكرية  ــة عس ــإنَّ مواجه ــاء ف ــذه األثن ــاق يف ه ــل إىل اتِّف ــم التوصُّ يت

أخــرى تلــوح يف األفــق. لــذا ينبغــي عــى األمــم املتحــدة، والقــوى 

الخارجيــة، أن تدفــع الســعودين والحوثيــن إىل العثــور عــى أرضيــة 

دة األطــراف، وأن يوضحــوا  ون ملحادثــات متعــدِّ مشــرتكة، بينــا يســتعدُّ

ــاد. ــام يف الب ــق الس ــه ال يحقِّ ــدِّ ذات ــعوديًّا بح ــا- س ــا حوثيًّ أنَّ اتِّفاقً

ــاج مســاومة  وقــال التقريــر: إنَّ مرحلــة »الهدنــة والاهدنــة« كانــت نت

ــى  ــدِّ األق ــى الح ــول ع ــدف إىل الحص ــن ته ــل الحوثي ــن قب ــة ِم صلب

ِمــن املزايــا ِمــن املفاوضــات مــع الســعودية، بينــا تقــي أعداءهــم 

م عــدًدا قليــًا ِمــن التنــازالت،  يف »مجلــس القيــادة الرئــايس«، وتقــدِّ

مــوا شــيئًا ِمــن جهتهم، حيــث كانــت مطالب اللحظــة األخرة  هــذا إذا قدَّ

م بهــا الحوثيــون هــي التــي قوَّضــت جهــود األمــم املتحدة  التــي تقــدَّ

ة ســتة أشــهر، يف أواخــر ســبتمرب/ أيلــول  لتمديــد وقــف القتــال ملــدَّ

املــايض.

ــك الحوثيــون بــرشوط مســبقة، يصفونهــا بأنَّها  ومنــذ ذلــك الحــن متسَّ

إغــاق امللــف اإلنســاين، برفــع جميــع القيــود عــن حركــة الطــران 

مينــاء  يف  الحركــة  وعــن  صنعــاء،  مطــار  ِمــن  واملغــادر  القــادم 

الحديــدة، ودفــع رواتــب جميــع موظفــي الدولــة، مبــا فيهــا األجهــزة 
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ــون،  ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــة يف املناط ــكرية واألمني العس

ــه الحوثيــون إلنهــاء  ــا الثمــن الــذي طلب ــل اســتعادة اإلنفــراج. أمَّ مقاب

الحــرب فهــو أعــى؛ أي أن يتوقَّــف الســعوديون عــن دعــم خصومهــم 

مــوا إىل جانــب ذلــك متويــات ضخمــة إلعــادة  اليمنيــن، وأن يقدِّ

ــاق. ــد االتف ــا بع ــام م ــم يف نظ ــان تفوقه ــار، أي ض اإلع

ل  وأوضــح التَّقريــر أنَّ األمــر األكــرث أهميــة هــو أنَّــه مثَّــة محادثــات للتوصُّ

إىل هدنــة أخــرى، ولــو بشــكل رئيــس عــرب مفاوضــات حوثية- ســعودية 

مبــارشة، وليــس عــرب املفاوضــات التــي تقودهــا األمــم املتحــدة؛ 

فيــا يبــدو أنَّــه عامــة عــى الرغبــة بإنهــاء دورهــا يف الحــرب األهلية 

ث إىل الحوثيــن رغــم هجاتهــم  يف اليمــن. وتســتمر الريــاض بالتحــدُّ

عــى البنيــة التحتيــة لتصديــر النفــط والغــاز. ويبــدو أنَّ الحوثيــن أيًضــا 

يســتعملون لهجــة أكــرث تصالحيــة مــع الســعودين، ســواء رسًّا أو علًنــا. 

ــاليب  ــبب أس ــرتكة، بس ــة مش ــد أرضي ــاء بع ــاض وصنع ــد الري ــن مل تج لك

التفــاوض املختلفــة، واملطالــب غــر املتوافقــة. يدفــع الحوثيون إىل 

ــق مطالبهــم، بشــكل رئيــس  ــل، يحقِّ ــي مفصَّ ــل إىل اتفــاق خطِّ التوصُّ

إنهــاء القيــود املفروضــة عــى مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة، ودفع 

رواتــب جميــع موظفــي الدولــة، مبــا يف ذلــك أجهزتهــم العســكرية 

واألمنيــة )مقابــل هدنــة طويلة(، وأن ينســحب الســعوديون ِمــن الحرب، 

وأن يوقفــوا دعمهــم لـ»مجلــس القيــادة الرئــايس«، وأن يدفعــوا 

للحوثيــن ِمــن أجــل إعــادة اإلعــار )إلنهــاء الحــرب(.
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ــل إىل تفاهــم حــول مســار  يف حــن يســعى الســعوديون للتوصُّ

ــرتض  ــي. ويف ــأيِّ يشء خطِّ ــزام ب ــرتدَّدون يف االلت ــرب، وي ــاء الح إلنه

كلٌّ ِمــن الطرفــن أنَّ الطــرف اآلخــر ســيقبل مبطالبــه، عاجــًا أم آجــًا. غــر 

ــم  ــًا لأم ــا محتم ــكِّل مأزقً ــعودي يش ــويث- الس ــار الح ــذا املس أنَّ ه

املتحــدة، والاعبــن الدوليــن اآلخريــن الســاعن إىل إنهــاء حــرب 

ــن. اليم




