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ستنتاجات الرئيسيةاال  

طاقة جديدة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء  19–تفشي كوفيد ثعبلقد  ما الجديد؟
الحرب األهلية اليمنية التي تحولت إلى حرب إقليمية، والتي دخلت عامها السادس. لكن 
األطراف تبقى معارضة بعناد للتوصل إلى تسوية. كما أن إطار وساطة األمم المتحدة بين 

ً واقعي ً نحو تحقيق السالم بالنظر إلى التشظي السياسي فريقين لم يعد يوفر مسارا ا
  والعسكري للبالد.

مليون  24شخص وتركت  112,000لقد أدت الحرب إلى مقتل أكثر من  ما أهمية ذلك؟
نسمة بحاجة لشكل من أشكال المساعدات اإلنسانية. كما أن الجائحة يمكن أن تفتك بالسكان 

صحية والذين أصبحوا أكثر هشاشة بسبب سوء الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية ال
  التغذية. لكن ما يزال من الممكن تجنب حدوث األسوأ إذا أمكن وقف الحرب.

ينبغي على الحكومة اليمنية والحوثيين أن تعيدا النظر في توقعاتهما  ما الذي ينبغي فعله؟
المفاوضات بشأن التسوية السياسية والقبول بإشراك فصائل سياسية ومسلحة أخرى في 

التي تقودها األمم المتحدة. وينبغي على مجلس األمن الدولي وضع مسودة قرار يدعو إلى 
  وقف إطالق نار فوري وتسوية شاملة وطرح هذا القرار إذا تمسكت األطراف بمواقفها.
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 الملخص التنفيذي

ً بعد خمس سنوات من الحرب، تواجه أطرا القبول بوقف إلطالق  ؛ فإماف الصراع في اليمن خياراً صارخا
ً في ضوء المخاوف من تفاقم تفشي جائحة كوفيد ، أو 19-النار وتسوية سياسية غير مثالية، خصوصا

االستمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من المعاناة اإلنسانية دون أن يكون بوسع أي فريق تحقيق نصر 
سوية سياسية بين الحكومة عسكري واضح على مستوى البالد. في وقت ما من الماضي كان يمكن لت

ً والحوثيين  أن تكون قادرة على إنهاء الحرب  –سلطات األمر الواقع في صنعاء  –المعترف بها دوليا
وإعادة البالد إلى عملية انتقال سياسي. إال أن التحوالت التي حدثت على التوازن العسكري، والتشظي 

ر متطلبات صنع السالم. اآلن، بات هناك حاجة غيّ السياسي والمناطقي، والتدخل اإلقليمي ثقيل الوطأة 
لتسوية متعددة األطراف بوساطة من األمم المتحدة، إضافة إلى ترتيبات حكم مؤقتة تتحاشى التحول السريع 

  إلى إعادة تركيز السلطة في صنعاء لصالح فريق أو فريقين وحسب.

تعد صالحة إلنهاء الحرب. تعتقد حكومة  يتمثل أحد أكبر عوائق التوصل إلى تسوية في مقاربة دولية لم
الرئيس عبد ربه منصور هادي أن أي اتفاق ينبغي أن يبنى على األسس التي نص عليها قرار مجلس األمن 

والذي تفسره على أنه شكل من أشكال الدعوة  2015 أبريلالذي صدر في نيسان/ 2216الدولي رقم 
حة الثقيلة والسماح للحكومة بالعودة إلى حكم اليمن من صنعاء. القانونية للحوثيين لالستسالم، وتسليم األسل

أنتجت مسودة اتفاق يستند إلى القرار  2016عام  فيها األمم المتحدة في الكويت فيالمحادثات التي توسطت 
ً للمفاوضات التالية. كان من شأن االتفاق أن يفضي إلى ترتيبات لتقاسم السلطة  تأصبح 2216 إطارا

  .على مستوى البالدمهد الطريق إلجراء انتخابات تألقلية للحوثيين في الحكومة ور اتعطي دو

. فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على الشمال الغربي وباتوا يهددون آخر 2016لقد تغير الكثير منذ عام 
ء . وقد اكتسبوا ثقة متزايدة بإحكام قبضتهم على السلطة في صنعامأربفي  –معاقل الحكومة في الشمال 

ً يتجاوز حكومة هادي ويعترف بالوقائع القائمة على األرض، والتي يعتقدون أنها  ويريدون اآلن اتفاقا
لصالح حكمهم. وإدراكاً منها لضعف موقفها على األرض، تمسكت الحكومة بوضعها القانوني وباتت أكثر 

  مقاومة ألي اتفاق قد يمنح خصومها الشرعية.

زادت في تعقيد المسائل. فاليمن منقسم اليوم إلى خمسة كانتونات كما أن تحوالت أخرى على األرض 
للسيطرة السياسية والعسكرية: المرتفعات الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون؛ والمناطق التي تديرها 

، والجوف، وشمال حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأبين ومدينة تعز؛ والمناطق مأربالحكومة في 
لس االنتقالي الجنوبي الداعي لالنفصال في عدن وما يحيط بها من مناطق داخلية؛ الخاضعة لسيطرة المج

ساحل والمناطق الواقعة على ساحل البحر األحمر حيث تشكل قوات المقاومة المشتركة القوة الرئيسية؛ و
 ، حيث السيطرة للسلطات المحلية. وتدور رحى الحرب على عدة جبهات، لكل منها ديناميكياتهاحضرموت

السياسية وسالسل السيطرة والتحكم. المجموعات المحلية، وبعضها مرتبط على نحو غير وثيق بمعسكر 
الحكومة لكن تعمل بشكل مستقل عملياً، ترفض فكرة أنه قد يترتب عليها التخلي عن استقاللها الذي حققته 

ً لحكومة مركزية، كما يقترح إطار الكويت الذي توصلت إليه األمم المت حدة والذي ترغب حكومة حديثا
هادي والحوثيين على حد سواء بحدوثه، ولو كان تحت حكم مختلف. وفي غياب مشاركة هذه المجموعات، 

  فإن أي تسوية سلمية لن تكون مستدامة.

ب إقناع األطراف أن من مصلحتها التخلي عن وجأوالً، سيت  إن عملية سياسية ناجحة تتطلب أمرين:
. يبدو أنهم يظنونهن العسكري يميل لصالح الحوثيين، لكن ليس إلى الحد الذي قد مطالبها القصوى. التواز

يعتقدون أنهم يستطيعون التوصل إلى اتفاق إلنهاء الحرب مباشرة مع الرياض، لكنهم يقاتلون جملة واسعة 
ية من الخصوم الذين من غير المرجح أن يقبلوا بتسوية ال تحمي مصالحهم الرئيسية أو يلتزموا بتسو

  .لب منهم ذلكببساطة ألن الرياض تط

إن تحقيق نصر عسكري واضح ألي طرف، بما في ذلك الحوثيين، غير مرجح على اإلطالق. عالوة على 
ً في اليمن. ولهذه  ذلك، فإن حكومة هادي، ومهما كانت ضعيفة، ما تزال السلطة المعترف بها دوليا

 ً  تتوسط فيه األمم المتحدة لن يؤدي ببساطة إلى نقل السلطة األسباب، ينبغي على الحوثيين القبول بأن اتفاقا
إليهم وتحويل الوقائع على األرض إلى اعتراف دولي بحكمهم. بالمقابل، ينبغي على الحكومة القبول بأن 

. السعودية، بالمرةمطالبها بالعودة إلى السلطة في صنعاء من خالل استسالم الحوثيين فعلياً أمر غير واقعي 
ها، لن تكون قادرة على إعالن النصر في اليمن كما قد يأمل قادة الرياض. إن مطلبها بابتعاد من جهت

  ليس شرطاً للتوصل إلى تسوية سياسية.لكن الحوثيين عن طهران قد يشكل هدفاً بعيد المدى 

اتفاق ثانياً، يتطلب التشظي السياسي والمناطقي في اليمن إعادة النظر في إطار التفاوض وفي فحوى أي 
يمكن التوصل إليه. ثمة إجماع دولي ويمني متزايد على أن التسوية التي حاولت األمم المتحدة التوصل إليها 
بين طرفين على مدى الحرب من غير المرجح أن تترجم إلى سالم دائم. لقد بات من الواضح على نحو 
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دنى لضمان مشاركة مجموعات قوية متزايد أنه ينبغي على األمم المتحدة توسيع المحادثات، في الحد األ
مثل المجلس االنتقالي الجنوبي االنفصالي، القادرة على تقويض أي تسوية. كما أن المقاربة الراهنة تستبعد 
المجموعات القبلية، والسلطات المحلية وجملة من األطراف السياسية، ومجموعات النساء والشباب وغيرها 

  ون دعمهم بالغ األهمية الستدامة أي اتفاق.  من أطراف المجتمع المدني الذين سيك

قر بأخطاء الماضي. المجموعات المحلية تعالج الوقائع الجديدة وأن تأي اتفاق أن  كوناتسيتوجب على م
تثمن االستقالل الذي اكتسبته على مدى الحرب وستقاوم االندفاع إلى إعادة السلطة المركزية للدولة إلى 

المظالم االجتماعية واالقتصادية التي أشعلت االنتفاضة الشعبية في اليمن في عام صنعاء. إن عدم معالجة 
  وأسهمت في صعود الحوثيين سيؤدي إلى عدم االستقرار والحرب في المستقبل. 2011

يمكن لجميع األطراف المتحاربة أن تشير إلى أسباب تدفعها إلى تأجيل التوجه نحو السالم. فالحوثيون 
 –لصالحهم. لكن العوامل التي أجبرت السعودية على اتخاذ موقف أكثر تصالحية يعمل قت يعتقدون أن الو

وانهيار اإليرادات النفطية، والرغبة  19-أي الضغوط المالية في الداخل التي فاقمتها تداعيات جائحة كوفيد
كما تظهر معركة قد ال تدوم. ف –بالتخلص من حرب ألحقت الضرر بمكانة المملكة لدى حلفائها الغربيين 

فإن الحوثيين يواجهون مقاومة  – 2020التي عادت إلى االشتعال في مطلع عام  – مأربالسيطرة على 
محلية قوية مع التدخل السعودي أو بدونه. وقد تشعر حكومة هادي بإغراء االنتظار إلى أن يحدث تحول 

إنها تخاطر بتردي موقفها أكثر على حاسم لصالحها، مدفوع بالدعم السعودي. لكن بمقاومة المفاوضات، ف
األرض وبأن تصنف من قبل القوى الخارجية التي تعتمد عليها في مكانتها بوصفها السلطة المعترف بها 
على أنها مفسدة لالتفاقات. المجموعات المعادية للحوثيين وغير المتحالفة مع الحكومة، مثل المجلس 

كة، قد ترى في صراع يستمر لمدة أطول فرصة لخلق وقائع على االنتقالي الجنوبي وقوات المقاومة المشتر
األرض قد تؤدي إلى تحسين موقعها التفاوضي. لكن فعل ذلك قد يعني المراهنة على أن الدعم اإلقليمي 

  وهو رهان غير مؤكد، خصوصاً خالل الجائحة. –سيستمر 

ق أهداف قصوى، ليصدم في وقت ما خالل مسار الحرب، بالغ كل طرف بتقدير قدرته على تحقي
بانتكاسات رئيسية. إن التوصل إلى اتفاق مقبول من الجميع اليوم لن يؤدي إلى تحقيق التسوية التي يفضلها 
أي طرف من األطراف، لكن من شبه المؤكد أنها ستكون أفضل مما قد يكون متوفراً بعد سنوات أخرى من 

  الصراع.
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  عادة التفكير في كيفية تحقيق السالم في اليمنإ

I. مقدمة   

النظام السياسي في اليمن بسلسلة من األحداث كانت على التوالي انتفاضة شعبية اندلعت في عام لقد تقوض 
أطاحت بالرئيس الذي حكم البالد لفترة طويلة، وإسقاط الحكومة المؤقتة التي حلت محله، واندالع  2011
طرة السياسية قد انقسمت البالد إلى كانتونات متعددة للسيوب أهلية ومن ثم التدخل الخارجي. حر

  والعسكرية، يرتبط كل منها بقوة خارجية.

، التي تحولت إلى حرب إقليمية، في جذورها إلى عملية انتقال سياسي فاشلة وانقالب اليمنية تعود الحرب
، تشارك الحوثيون (المعروفون أيضاً بأنصار هللا)، وهم تيار زيدي 2014في أيلول/سبتمبر  1ناجح جزئياً.

مع الرئيس السابق علي عبد هللا صالح النتزاع السيطرة على صنعاء من الحكومة المؤقتة إحيائي متمرد، 
خشيت السعودية المجاورة من إحكام السيطرة الكاملة على البالد من قبل  2للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ً وكيالً إليران. في آذار/مارس  ً إلعادة هادي إلى السلطة. 2015ما رأت فيه فريقا ، بدأت تدخالً عسكريا
امتنعت الواليات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا عن االنضمام إلى التحالف العربي العسكري الذي تقوده 

  لسعودية لكنها قدمت للرياض المعلومات االستخبارية، واألسلحة والغطاء السياسي.ا

، الذي أقر بشكل رئيسي بأهداف 2216من ذلك العام، تبنى مجلس األمن الدولي القرار  أبريلفي نيسان/
إلى  الحرب التي شنتها السعودية وحكومة هادي: أي استسالم الحوثيين وتخليهم عن أسلحتهم، وعودة هادي

صنعاء إلكمال عملية االنتقال السياسي التي كان يشرف عليها منذ تنحى صالح عن الحكم كجزء من مبادرة 
  .2011مجلس التعاون الخليجي لعام 

منذ عام  تي تشكلتال ةالمؤقت اتعلى نحو متزايد مع تفكك التحالف 2216تراجعت احتماالت تنفيذ القرار 
لة من القوى المنتشرة في خمسة كانتونات للسيطرة وتحول ميزان القوى لصالح جم 2015

السياسية/العسكرية. وتشمل هذه الكانتونات الشمال الغربي الذي يسيطر عليه الحوثيون؛ والمنطقة المتحالفة 
، وشبوة، وشمال حضرموت والمهرة، إضافة إلى مدينة تعز؛ وعدن التي مأربمع الحكومة في الجوف، و
، الواقعة تحت سيطرة حضرموتساحل تقالي الجنوبي، ولحج والضالع؛ ويسيطر عليها المجلس االن

سلطات عسكرية محلية؛ والمنطقة الساحلية في تعز والحديدة التي تسيطر عليها قوات المقاومة المشتركة 
غير التابعة ألي من األطراف والتي يقودها ابن شقيق علي عبد هللا صالح، طارق صالح. تقاتل األطراف 

  لى مناطق إضافية على ست جبهات رئيسية، ويعمل كل منها تحت سلسلة قيادة وتحكم مستقلة.للحصول ع

يمكن القول إن الحوثيين هم المستفيدون الرئيسيون من التوازن الجديد للقوى. فقد عززوا موقعهم بوصفهم 
حاول التخلص من سلطات األمر الواقع في الشمال الغربي منذ مقتل حليفهم السابق، الرئيس صالح، عندما 

. ومع بعض الدعم من إيران، فإنهم يسيطرون على الشمال 2017شراكتهم في كانون األول/ديسمبر 
الغربي ويتنافسون على األراضي المحيطة بالمناطق ذات األغلبية السنية/الشافعية التي كانت تاريخياً تقاوم 

لواقعة على ساحل البحر األحمر، وفي حكم المرتفعات ذات األغلبية الزيدية، بما في ذلك المناطق ا
والبيضاء، وفي مدينة تعز التي تعد المركز الصناعي لليمن، وعلى الحدود  مأربالمحافظات الوسطى مثل 
). يمكن القول إن 1990ن حتى عام ين منفصلتيمالي والجنوبي (اللذان كانا دولتالقديمة بين اليمنين الش

لى طول الحدود مع السعودية. فهناك يقاتلون في حملة برية، تشمل الجبهة األكثر أهمية للحوثيين تقع ع
توغالت في األراضي من قبل الطرفين، ضد قوات يمنية بشكل رئيسي تدفع المملكة رواتب أفرادها 
وتشرف عليها، وينخرطون في عمليات قصف متبادل عبر الحدود، حيث الصواريخ والمسيرات الحوثية 

  السعودية من الجانب األخر.من جانب والضربات الجوية 
 

 
؛ وتقرير 2015آذار/مارس  27، اليمن في حالة حرب، 45للمزيد، انظر إحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  1

 . 2016شباط/فبراير  9، اليمن: هل السالم ممكن؟، 167مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 
ً ب 2 ً في ايران الزيدية فرع من فروع الشيعة يختلف عن الجعفرية، التي تعرف أيضا االثني عشرية، الفرع الموجود حاليا

ً بالهاشميين الذين يدّعون نسبهم إلى  المعاصرة، والعراق، والبحرين ولبنان. حكم أعضاء النخبة الدينية الزيدية، المعروفون أيضا
نحو ثلث سكان اليمن  . يشكل الزيديون1962النبي محمد، شمال اليمن في ظل نظام ُعرف باإلمامة حتى الثورة الجمهورية عام 

مليون نسمة. يتمركز الزيديون في المرتفعات الشمالية، حيث معاقلهم الرئيسية في محافظات صعدة،  25الذين يقدر عددهم بـ  
وحجة وذمار، إضافة إلى العاصمة صنعاء. أغلبية اليمنيين في المناطق األخرى شافعيون، أي أتباع أحد المذاهب األربعة في الفقه 

الحوثيون: من صعدة إلى ، 154. لمعلومات إضافية حول الزيدية، انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم السني
 .2014حزيران/يونيو  10، صنعاء
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على الجانب المعادي للحوثيين، تشظت تشكيلة القوات التي حاربت المتمردين في األيام األولى للحرب 
، سيطر المجلس االنتقالي الجنوبي االنفصالي على 2019تحت مظلة حكومية اسمية. في آب/أغسطس 

 3الجنوب على شفا حرب أهلية خاصة به.عدن بعد معارك مع القوات المحلية الحليفة للرئيس، ووضع 
كشف القتال عن خالفات ليس فقط بين هادي والمجلس االنتقالي الجنوبي، بل أيضاً بين هادي واإلمارات 
العربية المتحدة. لقد شعرت أبو ظبي دائماً باإلحباط حيال ما تعتقد أنه نفوذ حزب اإلصالح في الحكومة، 

ً من الفصائل وهو الحزب اإلسالمي السني الرئيس ً كبيرا ي في اليمن وأحد أهم حلفاء هادي، ودعمت عددا
   4العسكرية المعادية لإلصالح في سائر أنحاء اليمن.

في  ى، والضالع وحديبو، عاصمة جزيرة سقطريسيطر المجلس االنتقالي الجنوبي على معظم عدن، ولحج
ع في الجنوب الذي كان مستقالً يوماً بحر العرب، وله موطئ قدم مهم في غرب أبين، وجميعها مناطق تق

، حضرموتساحل ما. السلطات العسكرية المدعومة إماراتياً في مدينة الُمكال الساحلية تسيطر على معظم 
ً من اليمن الجنوبي السابق)، وهي مهتمة أساساً  وهي محافظة غنية بالنفط في الشرق (وجزء أيضا

ة والمجلس االنتقالي الجنوبي على حد سواء. قوات المقاومة بالمحافظة على استقاللها المحلي عن الحكوم
ً في الوقت الحالي السعودية ويقودها طارق  المشتركة، التي شكلتها اإلمارات لكن تشرف عليها اسميا
صالح، الذي كان يوماً ما حليفاً للحوثيين، وتسيطر على معظم محافظة تعز الساحلية والطريق الواصل بين 

  يناء الحديدة على البحر األحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون.هذه المنطقة وم

ن على دعم السعودية. ون والمحليوها القبليؤقوات المتحالفة مع الحكومة وحلفافي مناطق أخرى تعتمد ال
شرق صنعاء، إضافة إلى أجزاء كبيرة من عدة  مأربوتسيطر على أجزاء من محافظتي الجوف و

بوة، وأبين، وحضرموت والمهرة. كما تسيطر القوات المتحالفة مع الحكومة محافظات جنوبية، بما فيها ش
على جزء كبير من مركز مدينة تعز، المركز الصناعي لليمن، وبعض المناطق الواقعة في حجة في الشمال 
لة الغربي، على الحدود مع السعودية. كما تعمل القاعدة في شبه الجزيرة العربية والفرع اليمني لتنظيم الدو

  اإلسالمية على ما يذكر في جيوب في أراضي محافظات أبين، والبيضاء، وشبوة وحضرموت.

يحلل هذا التقرير الوقائع السياسية والعسكرية الجديدة في اليمن والجهود الدولية الرامية إلنهاء الحرب. 
العبين في المفاوضات ويجادل أنه ينبغي على األمم المتحدة تغيير مقاربتها وذلك بإشراك طيف أوسع من ال

والسعي إلى التوصل التفاق أكثر محدودية إلنهاء الحرب يركز على ضمان التوصل إلى وقف إلطالق 
النار واستئناف تقديم الخدمات، وفي الوقت نفسه تحاشي اندفاعة سريعة إلعادة السلطة المركزية إلى 

 ً ً جديدا . ويستند 2216ث القرار لمجلس األمن يحدّ العاصمة. من المرجح أن يتطلب مثل هذا التحول قرارا
، 2018مقابلة تم إجراؤها في سائر أنحاء اليمن (على ساحل البحر األحمر عام  90التقرير إلى أكثر من 

)، إضافة إلى عشرات 2020وحضرموت في عام  مأربوفي  2019وفي عدن وصنعاء في عام 
 2019، ونيويورك وواشنطن في عامي العربية ريت في مصر، واألردن، ودول الخليجالمقابالت التي أج

  .2020و 

  

   

 
 
 30، اليمني الجديدالسياسي س مسارات المشهد ما بعد عدن: تلمّ ، 71انظر إحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  3

 .2019آب/أغسطس 
للتنافس في  1990اإلصالح، أو التجمع اليمني لإلصالح، حزب سياسي تشكل بعد توحيد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي في عام  4

االنتخابات الوطنية. ويوصف عادة بأنه اإلخوان المسلمون في اليمن، وفيه فعالً مكون إخواني قوي. لكنه بشكل رئيسي شبكة من 
ً رؤية المصالح المتبادلة التي  تشكلت حول تحالف لزعماء القبائل، ورجال األعمال ورجال الدين السنة، الذين ال يعتنقون جميعا

 اإلخوان العابرة لألوطان، والتي تأمل بجعل الفقه اإلسالمي أساساً لقانون الدولة في سائر أنحاء العالم اإلسالمي. 
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II. األطراف وجهات نظر"كل ما نريده هو السالم": مواقف و  

ً مشتركاً. فكل طرف يقول إنه يريد  ً وسردا ً متبادالً عميقا تتشاطر مراكز القوى اليمنية المتنافسة عداءا
فهم الرئيسي الهيمنة على جميع اآلخرين. السالم لكنه ال يستطيع أن يثق بدوافع الخصوم الذين يعتبر هد

بالنسبة للحوثيين، فإن الوغد الرئيسي في الحرب هو السعودية، التي يدعي المتمردون أنها تأمل بالسيطرة 
على اليمن عبر حلفائها اليمنيين "المرتزقة" والجهاديين المسلحين مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية 

بالنسبة ألنصار الحكومة، فإن المتمردين هم المخطئون  5في العراق والشام.وتنظيم الدولة اإلسالمية 
لقيامهم بانقالب على رئيس شرعي وتقويض العملية االنتقالية في اليمن نحو الديمقراطية. الحكومة 

أن المتمردين  تدّعيتهم هؤالء بخدمة المصالح اإلقليمية إليران وتوالفصائل األخرى المعادية للحوثيين 
يعتقدون أن  2011 مرحلةالعديد من نشطاء  6ديني استبدادي. –أملون بحكم اليمن من خالل نظام طبقي ي

الحوثيين يأملون بعكس التقدم الذي حققته النساء ومجموعات أخرى في المجتمع المدني خالل وبعد 
  2011.7انتفاضة عام 

االنفصاليون الجنوبيون، وبعضهم فآخرون يصوغون الصراع بشكل يدور حول االنقسامات الجغرافية. 
عنها، يشيرون إلى االنقسامات التاريخية بين الشمال والجنوب.  تل تحت مظلة حكومة هادي لكنه انفصلاق

ً لحكومة هادي)  ويصورون الحوثيين وحزب اإلصالح (وهو حزب يرى فيه كثير من الجنوبيين مرادفا
اليين عازمين على احتالل األراضي والموارد معتدين ال يختلفون عن بعضهم بعضاً، وشمعلى أنهم 

الطبيعية الجنوبية والسيطرة عليها. يعتقد االنفصاليون أن السبيل الوحيد لتحقيق السالم يكون من خالل 
   8تقرير المصير للجنوب.

ن الحكومة والسعودية تجادال 9وتمتد لعبة تبادل االتهامات لتشمل الكلفة البشرية للحرب، وهي كلفة كبيرة.
المسؤولون الحوثيون يحملون  10بأن الحوثيين وحدهم مسؤولون عن أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم.

المسؤولية لعمليات القصف الجوي التي يشنها التحالف السعودي والحصار الفعلي المفروض على مناطقهم 
ويعبرون  11عن األزمة. –ن القيود التي فرضتها السعودية على الحدود البرية، والجوية والبحرية لليم –

عن إحباطهم من أن سلوك المملكة في اليمن ال يجتذب نفس مستوى التمحيص والتدقيق التي تجتذبها 
ً بدقة الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على ما يدّ  عون أنها أهداف عسكرية تم اختيارها دائما

بأن وسائل اإلعالم األجنبية تركز على الكلفة اإلنسانية  المعادية للحوثيينوترد المجموعات  12وعناية فائقة.

 
 
؛ مسقط، تشرين 2019الحوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين وممثلين عن 5

 .2020؛ وعبر الهاتف، آذار/مارس 2019الثاني/نوفمبر 
، وتقرير 2009أيار/مايو  27، اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدة، 86انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  6

 سابق. ، مرجعالحوثيون: من صعدة إلى صنعاءمجموعة األزمات، 
؛ القاهرة، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع نشطاء معادين للحوثيين، ومسؤولين حكوميين، عمان، أيلول/سبتمبر  7

 .2020وكانون الثاني/يناير  2019كانون األول/ديسمبر 
سابق. انظر أيضاً تقرير ، مرجع اليمني الجديدالسياسي س مسارات المشهد ما بعد عدن: تلمّ انظر إحاطة مجموعة األزمات،  8

 .2011تشرين األول/أكتوبر  20، نقطة االنهيار؟ قضية اليمن الجنوبي، 114مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 
. 2015شخص قد توفوا كنتيجة مباشرة للصراع المسلح في اليمن منذ عام  112,000، كان أكثر من 2020بحلول آذار/مارس  9

“ACLED Resources: War in Yemen”, Armed Conflict Location and Event Data project. يقدر مكتب .
مليون نسمة  14.3% من اليمنيين يعيشون في حالة فقر وأن 75المفوض السامي لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية (أوتشا) أن 

ً لحسابات برنامج األمم .Yemen Situation Report: 6 May 2020”, OCHA“بحاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية.  . طبقا
 Assessing the Impact of War in Yemen on“المتحدة اإلنمائي فإن الحرب أعاقت التنمية في اليمن لعشرين عاماً. 

Achieving the Sustainable Development Goals”, UNDP, 26 September 2019. 
نقالب. وحدث كل شيء بسبب أفعالهم. لقد كانوا بالطبع سبب األزمة مسؤول رفيع في حكومة هادي قال: "الحوثيون بدأوا اال 10

 . 2020اإلنسانية وهم يحاولون بأقصى جهدهم التربح منها بجميع الوسائل". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، نيسان/أبريل 
؛ مسقط، تشرين 2019يوليو مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين وممثلين عن الحوثيين، صنعاء، تموز/ 11

. بالنظر إلى أن السعودية فرضت إجراءات لتقييد التجارة والنقل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نيابة 2019الثاني/نوفمبر 
سلح غير عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وألن الباحثين القانونيين والمحامين الدوليين، يصنفون الحرب على أنها صراع م

 Martin D. Fink, “Navalدولي، فإن هذه القيود ال تلتزم بمعايير الحصار المفروضة بموجب القانون الدولي. انظر 
Blockade and the Humanitarian Crisis in Yemen”, in Netherlands International Law Review, vol. 

64, no. 2 (2017), pp. 291-307. 
؛ ومع ممثل للحوثيين، مسقط، تشرين 2019مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء، تموز/يوليو مقابالت أجرتها  12

. في رواية الحوثيين، فإنهم يحددون مستوى هجماتهم على مواقع الحكومة وضرباتهم الصاروخية على 2019الثاني/نوفمبر 
 عودية.األراضي السعودية للتعبير عن القوة و/أو رداً على ضربات جوية س
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للضربات الجوية السعودية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لكنها ال تبذل اهتماماً يذكر بالتصرفات 
  13السيئة للحوثيين، مثل الحصار الوحشي لمدينة تعز.

السالم، باتت األطراف المتخاصمة  بعد خمس سنوات من الصراع المفتوح وعدة محاوالت فاشلة لصنع
متشككة بعمق حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق. ويجادل حلفاء هادي السياسيين والقبليين في اليمن بأن 

ة طيبة، وأنهم يستخدمون المفاوضات والهدنات إلعادة التجمع الحوثيين غير قادرين على العمل بنيّ 
المسؤولون السعوديون يصورون الصواريخ التي يطلقها  14والتحضير للمزيد من القتال في المستقبل.

هم إليران، ويجادلون ئة على أنها أدلة على تعنتهم ووالالحوثيون عبر الحدود والهجمات بالطائرات المسير
عي القادة الحوثيون أن يدّ  15بأن الحوثيين يعطون األولوية ألجندة إيران اإلقليمية وليس للسالم في اليمن.

ذين ينقضون االتفاقات؛ وأن هجماتهم على المملكة رد على الغارات الجوية التي تشنها خصومهم هم ال
الرياض وعلى الحصار الذي تفرضه؛ وأن حكومة هادي المدعومة سعودياً ليست في موقع يؤهلها للشكوى 

عر القصص التي ترويها األطراف صادرة عن مشا 16لتكتيكات التفاوضية.ا تدفعمصالح إقليمية وجود من 
صادقة. كما أنها تخفي أكثر بكثير مما تكشف عن الديناميكيات الداخلية المعقدة التي تدفع عمليات صنع 

صراع القرار لدى كل طرف. فيما يلي نظرة عامة إلى األجزاء المكونة للصراع اليمني، الذي تحول إلى 
  إقليمي، متعدد األقطاب.

 ت التي يقودها الحوثيون في صنعاءالسلطا  آ.

خصومهم  هيدعيالذي الحوثيون احتكاراً على السلطة السياسية وأدوات الحكم في صنعاء بالشكل  فرضي ال
التنفيذية بحكم األمر الواقع التحالف سلطة  17أحياناً. إال أنهم الشريك المهيمن في تحالف من القوى الشمالية.

، وحكومة اإلنقاذ الوطني التي عينها 2016ل في تموز/يوليو تتمثل في المجلس السياسي األعلى، الذي تشكَّ 
في العام نفسه. وكال الهيئتان تتكونان من أنصار للحوثيين وأعضاء في حزب صالح الحاكم السابق، 

ً مهيمناً في صنع القرار.  أعضاءمعظم  18المؤتمر الشعبي العام، حيث يلعب المجلس السياسي األعلى دورا
مرتفعات الشمالية ذات األغلبية الزيدية في اليمن، ومعظم ، يتحدرون من الملتحالف، لكن ليس جميعها

وهكذا يدعي خصومهم  19للنبي محمد).الساللة المحتملة المسؤولين الحوثيين الكبار من الهاشميين (أي من 
  20بأن التحالف يمثل النخبة الزيدية التاريخية في اليمن، وهو اتهام تنكره مكونات الشراكة.

ية جماعية عن حرب قوامها العدوان السعودي، وعن خذالن أو حتى خيانة من كما يتشاطر التحالف روا
لون ، يحمّ 2011قبل هادي بسبب دعوته للتدخل السعودي. الحوثيون، الذين شاركوا في انتفاضة عام 

المسؤولية للواء علي محسن األحمر (نائب الرئيس هادي) وحزب اإلصالح عن أسوأ فظاعات حروب 
. العديد من مسؤولي المؤتمر الشعبي 2010و 2004اضوها مع نظام صالح بين عامي صعدة الستة التي خ

العام الذين لم يكونوا متحالفين مع حكومة هادي يهاجمون حزب اإلصالح بسبب دوره في انتفاضة عام 
  التي أطاحت بصالح. 2011

 
 
؛ القاهرة، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع نشطاء معادين للحوثيين، ومسؤولين حكوميين، عمان، أيلول/سبتمبر  13

 .2020وكانون الثاني/يناير  2019كانون األول/ديسمبر 
 .2019ناير مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع قادة قبليين وسياسيين كبار، الجوف ومأرب، كانون الثاني/ي 14
؛ ومع مسؤول في حكومة هادي، 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، الرياض، كانون الثاني/يناير  15

 .2020نيويورك، آذار/مارس 
؛ مسقط، تشرين 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين وممثلين عن الحوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  16

 .2020، عبر الهاتف، آذار/مارس 2019الثاني/نوفمبر 
يشمل التحالف مكونات مهمة من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب سياسية أخرى، وزعماء قبائل شمالية رئيسية وعدد  17

 كبير، رغم أنه يتراجع، من التكنوقراط والطبقة البيروقراطية التي كانت تشغّل المؤسسات قبل الحرب.
م المجلس السياسي األعلى لتكون له اليد العليا على اللجنة الثورية العليا للحوثيين، التي استولت على شكل الحوثيون وحلفاؤه 18

، عين المجلس عبد العزيز بن 2016. في تشرين الثاني/نوفمبر 2015صالحيات الرئاسة والهيئة التشريعية في شباط/فبراير 
 اء في صنعاء.حبتور، العضو في المؤتمر الشعبي العام، رئيساً للوزر

المسؤولون الحوثيون ينكرون أنهم يدفعون فقط بالهاشميين أو الزيديين إلى المناصب العليا. ممثل عن الحوثيين قال: "ألن  19
الهاشميين والزيديين يتركزون في صعدة، يستخدم الناس هذا كإدعاء ضدنا. ... أتباعنا ليسوا جميعاً من الهاشميين؛ عدد أكبر منهم 

. ويعطي المسؤولون الحوثيون أمثلة على 2019ل". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر من القبائ
مسؤولين غير هاشميين، مثل محمد عبد السالم، المتحدث باسم الحركة منذ عدة سنوات، وصالح الصماد، الرئيس السابق للمجلس 

 ، وخلف الصماد في منصبه، مهدي المشاط.2018السعودية في نيسان/أبريل السياسي األعلى الذي قتل في ضربة جوية شنتها 
؛ ومسؤولين حكوميين 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع زعماء قبليين كبار، مأرب والجوف، كانون الثاني/يناير  20

 2019يين، صنعاء، تموز/يوليو ؛ ومع مسؤولين حوث2020وكانون الثاني/يناير  2019ونشطاء، القاهرة، كانون األول/ديسمبر 
 .2019ومسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 
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 من هم الحوثيون؟  .1

الدين من األتباع األيديولوجيين للزعيم الروحي عبد الملك بدر  ةالحوثي حركةيتكون الجزء المحوري من ال
الذي قتل على  حركةالحوثي، الذي يعتنق بدوره الرؤية اإلحيائية الزيدية الجذرية لشقيقه، حسين، مؤسس ال

يصف مراقبون محليون سلسلة من الدوائر  2004.21يد قوات الحكومة في محافظة صعدة الشمالية عام 
"، الذين 2004، حيث عبد الملك الحوثي في المركز، يتبعه "حوثيو عام الحركةنفوذ داخل المتراكزة لل

ً يتمثل في أولئك الذين أن مهم لكنه هناك مكوّ  22قاتلوا الحكومة خالل الجولة األولى من الصراع. قل نفوذا
سياسياً  حركةا الخالل الجوالت الخمس التالية من الحرب، ومن ثم أولئك الذين دعمو تمردانضموا إلى ال

   23خالل هذه الفترة.

منذ مقتل صالح، أصبح الحوثيون الالعبين المهيمنين في المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية، بما في 
إنهم يحاولون السيطرة على المؤسسات االجتماعية  24ذلك في مؤسستي الجيش واألمن وأجهزة المخابرات.

ذلك التأثير على التعيينات في القيادة القبلية المحلية وتشغيل دولة وفرض أعراف اجتماعية محافظة، بما في 
   25أمنية صارمة على نحو متزايد ال تسمح بأي معارضة.

بهذه  26كحال صالح من قبلهم، يبدو أنهم يستخدمون الرعاية والمحسوبية للمحافظة على الوالء والنفوذ.
سية والقبلية التي كانت متحالفة فيما مضى مع مكونات مهمة من النخب السيا حركةال تالطريقة استوعب

  27صالح.

لقد تحسن الوضع العسكري لتحالف صنعاء بشكل كبير منذ فترة اعتراه فيها الضعف بعد مقتل صالح. 
على ما قيل التي كانت تستعمل ممرات التهريب الرئيسية  مالقوات المعادية للحوثيين عنه قطعتحينذاك، 

األفريقي عبر محافظتي أبين وشبوة، بينما تقدمت القوات المدعومة إماراتياً إلى تهريب األسلحة من القرن ل
 11الحديدة، الصلة التجارية الرئيسية للحوثيين مع العالم الخارجي والمصدر الرئيسي للسلع األساسية لنحو 

األمم  ، والذي تفاوضت عليه2018اتفاق ستوكهولم الذي وقع في كانون األول/ديسمبر  28مليون يمني.
المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية، ساعد في تحاشي وقوع معركة للسيطرة على الحديدة والموانئ القريبة 
منها. ومنذ ذلك الحين، وفي سلسلة من المواجهات مع مجموعات قبلية في الشمال، تمكن الحوثيون من 

لى الحزم، عاصمة محافظة ، سيطروا ع2020إزالة معظم التهديدات الداخلية لحكمهم. في مطلع عام 

 
 
ً في حركة الشباب المؤمن التي سعت إلحياء  21 ً قياديا ً وعضوا حسين الحوثي، عالم دين من أسرة هاشمية بارزة، كان برلمانيا

يه تغلغالً للعقائد السلفية/الوهابية، وتحديث الممارسات الزيدية. بوصفه أحد منتقدي فساد وظلم الدولة، انتقد الحوثي ما رأى ف
والتأثيرات الخارجية بشكل عام، في المجتمع اليمني. نشأت التوترات مع صنعاء بسبب خطاب الحوثي المعادي لألميركيين، حيث 

ته، صعدة، تحالف نظام صالح بشكل أكثر قوة مع واشنطن في مطلع األلفية. قامت القوات الحكومية اليمنية بقتل الحوثي في محافظ
 خالل الجولة األولى من جوالت الصراع الست بين الحوثيين والحكومة.  2004في أيلول/سبتمبر 

؛ ومع 2019ومسقط، تشرين الثاني/نوفمبر  2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع قادة حوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  22
 2018سابقين في التحالف الشمالي غادرا صنعاء في عامي  ؛ ومع مسؤولين2019أحد سكان صنعاء، تشرين الثاني/نوفمبر 

؛ ومع محلل يمني، عمان، 2020وعمان، كانون الثاني/يناير  2019، على التوالي، القاهرة، كانون األول/ديسمبر 2019و
 .2020شباط/فبراير 

 ، مرجع سابق.اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدةتقرير مجموعة األزمات،  23
تها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، ومسؤولين في المؤتمر الشعبي العام، ومع سكان من صنعاء ومحللين مقابالت أجر 24

 .2020نيسان/أبريل  – 2018سياسيين يمنيين، صنعاء، مسقط، عمان، بيروت، عبر الهاتف، تشرين األول/أكتوبر 
ثيون سلطتهم إلى عمران، وهي محافظة يعمل فيها أحد العاملين في منظمة غير حكومية في صنعاء وصف كيف وسع الحو 25

تاريخياً عدد من الفصائل وقيادتها القبلية موالية إما لصالح/المؤتمر الشعبي العام أو لألسرة المهيمنة على اتحاد قبائل حاشد، بيت 
ن سيطرتهم على عمران ضد صالح. "لقد عزز الحوثيو 2011األحمر، التي كانت متحالفة مع حزب اإلصالح خالل انتفاضة عام 

... باستخدام الهيكليات القبلية. عندما يأتون إلى منطقة جديدة، يبحثون عن أبرز الشيوخ فيها ويجعلونه يظهر والءه لهم، عادة بتقديم 
فس القبائل المقاتلين للجبهات. وإذا رفض، تسوء األمور بالنسبة له. ... لقد استبدل الحوثيون هؤالء الزعماء القبليين بأشخاص من ن

 .2019مستعدين [إلظهار والئهم للحوثيين]". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تشرين الثاني/نوفمبر 
، دمجوا قواتهم بالهيكليات العسكرية واألمنية للدولة، وعينوا مشرفين 2014بعد قيام الحوثيين بغزو صنعاء في أيلول/سبتمبر  26

صعود وسقوط المسؤولين داخل مؤسسات الدولة منذ ذلك الحين بشكل وثيق بمكانتهم لإلشراف على وزارات الدولة. وقد ارتبط 
، والقاهرة، كانون 2019داخل الحركة. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع موظفين سابقين في الدولة، عمان، أيلول/سبتمبر 

 .2020الثاني/يناير 
صنعاء مسؤولون حاليون أو سابقون في المؤتمر الشعبي العام باتوا العديد من كبار المسؤولين في حكومة األمر الواقع في  27

متحالفين على نحو متزايد مع الحوثيين. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع موظفين سابقين في الدولة، عمان، أيلول/سبتمبر 
 .2020؛ والقاهرة، كانون الثاني/يناير 2019

لى بيحان في شمال شبوة وعلى مكيراس في شمال أبين. مراقبون محليون سيطرت القوات المتحالفة مع حكومة هادي ع 28
وشخصان مرتبطان بتجارة السالح الداخلية يعتقدون أن السيطرة الحوثية على هذه المناطق سمحت لهم بنقل األسلحة إلى قواتهم 

؛ عمان، 2019آذار/مارس  في سائر أنحاء شمال اليمن من الساحل الجنوبي. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، عدن،
 .2018أيلول/سبتمبر 
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ً لشن هجوم على محافظة  الغنية بالموارد، والمعقل الرئيسي األخير للحكومة  مأربالجوف، ففتحوا ممرا
  في شمال اليمن.

 التحديات الداخلية  .2

في في حين أن جميع المكونات تعتقد أنه بوسعها االنتصار  29يقر الحوثيون بوجود توترات داخل تيارهم.
اً، ثمة انقسامات بين مجموعة من الشخصيات السياسية التي تسعى إلى حل تفاوضي الحرب عسكري

للصراع ومجموعة من القادة العسكريين والسياسيين الذين يفضلون تحقيق انتصار واضح في ميدان 
يرفض المسؤولون االدعاءات باحتمال حدوث صراع داخلي وشيك، كما يتوقع البعض في  30المعركة.

ة تخضع لنقاش ستراتيجيعون أن جميع المسائل المتعلقة باالويدّ  31دوائر المعادية للحوثيين.الرياض وفي ال
داخلي قوي في مجلس استشاري يتكون من القادة السياسيين والعسكريين وصاحب القرار النهائي فيه عبد 

هذا النظام الذي يعتمد بدرجة كبيرة على توفر الزعيم الحوثي، عرضة لالختناقات، وهو  32الملك الحوثي.
وضع تعقده عزلة الحوثي ألسباب أمنية، األمر الذي يبطئ قنوات االتصال أحياناً معه، إضافة إلى النطاق 

   33الواسع للقضايا التي تتعامل معها السلطات الحاكمة بحكم األمر الواقع.

السياسية األكثر الحوثيين شراكة . اهئمع بعض حلفا اتهامعايرة عالقصعوبات في  حركةلاواجهت لقد 
غطاء حزب المؤتمر الشعبي العام. لقد ساعد الحزب على توفير لهي مع فرع صنعاء  ،أهمية، لكن المتوترة

بية التي كان ، بالنظر إلى تاريخه الطويل بصفته الحزب الحاكم لليمن، وباألغلتحالف صنعاءلمن الشرعية 
يتمتع بها في برلمان البالد قبل الحرب ودوره كجزء من حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية التي تشكلت بعد 

كانت عالقة الحوثيين بالمؤتمر الشعبي العام متوترة منذ البداية وبدت على حافة االنهيار بعد  2011.34عام 
ؤولي المؤتمر الشعبي العام غادروا صنعاء قبل أو . العديد من مس2017أن قتل الحوثيون صالح في عام 

خالل القتال الذي دار بسبب مقتل صالح، لكن مجموعة رئيسية من القادة، تشكل أغلبية اللجنة الدائمة في 
  35الحزب، ظلت موجودة.

. حاول هادي، بنجاح 2011ع مقتل صالح بتشظي المؤتمر الشعبي العام، وهي عملية بدأت عام رّ س
 ازالوة الحوثيين. أولئك الذين ما ع أنصار إضافيين للمؤتمر الشعبي العام في الرياض لمعارضمحدود، جم

موجودين في صنعاء وأولئك الذين ينتمون إلى قيادته خارج اليمن والذين تحالفوا بشكل غير وثيق مع 

 
 
  .2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  29
؛ ومع ممثل للحوثيين، مسقط، تشرين 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  30

 .2019الثاني/نوفمبر 
؛ ومع مسؤول رفيع في حكومة 2020أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، الرياض، كانون الثاني/يناير مقابالت  31

 .2020هادي، الرياض، كانون الثاني/يناير 
، 2019، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  32

 .2020ار/مارس وعبر الهاتف، آذ
، شكلت 2019. في تشرين الثاني/نوفمبر 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حوثي رفيع، تموز/يوليو  33

سلطات األمر الواقع في صنعاء المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي لإلشراف على التعاون مع 
سؤوالن حوثيان مقربان من عبد الملك الحوثي يرأسان المجلس. وسرعان ما استحدث المجلس ما وكاالت المساعدات الدولية. م

% على جميع المساعدات التي تدخل البالد. 2رأت فيه وكاالت المساعدات أنظمة جديدة متشددة، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 
ً على  هذه األنظمة وغيرها التي فرضها الحوثيون. بعض المسؤولين أوقفت الواليات المتحدة تمويل المشاريع في شمال اليمن ردا

الحوثيين يقدمون المجلس على أنه محاولة غير فعالة لتحسين فعالية الحكم يقودها مسؤولون ال يتمتعون بالخبرة سعوا إلى منع 
لحوثيين، مسقط، كانون تحويل المساعدات لكنهم لم يفهموا األعراف الدولية. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل ل

 . 2020الثاني/يناير 
% من 50. ومنحت مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحزب 1982أسس حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس السابق صالح عام  34

الحزب . وصوتت لجنته الدائمة على إقالة هادي من 2014و 2012مقاعد الحكومة في حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية بين عامي 
، ويجادل العديد من أعضاء الحزب بأن رئاسة هادي المؤقتة انتهى أمدها ذلك العام أو عندما أعلن 2014في تشرين الثاني/نوفمبر 

، بينما فرض عليه الحوثيون اإلقامة الجبرية في صنعاء. عاد هادي عن استقالته بعد هروبه 2015استقالته في كانون الثاني/يناير 
، مرجع سابق. ومقابالت أجرتها مجموعة األزمات اليمن في حالة حربلتالي. انظر إحاطة مجموعة األزمات، إلى عدن الشهر ا

 .2020؛ والقاهرة، كانون الثاني/يناير 2019مع مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 
موعة من القادة الرئيسيين في صنعاء، والمجموعة التي تحالفت مع انقسم المؤتمر الشعبي العام إلى أربعة فصائل واسعة: مج 35

الرئيس هادي في الرياض؛ وفصيل يعتقد أنه مواٍل ألسرة صالح، يقيم معظم أعضائه في القاهرة، وأبو ظبي ومسقط؛ ومجموعة 
، هدد رئيس المؤتمر 2018ير أخرى غير مرتبطة ال بعائلة صالح وال بهادي ويقيم أعضاؤها في القاهرة. في كانون الثاني/ينا

الشعبي العام صادق أمين أبو راس، أكبر مسؤولي الحزب في صنعاء، باالستقالة رداً على الهجمات اإلعالمية للحوثيين على قادة 
المؤتمر الشعبي العام داخل اليمن والتي اتهمتهم بالتواطؤ مع حكومة هادي. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في 

؛ ومع مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، أبو ظبي، تشرين الثاني/نوفمبر 2019المؤتمر الشعبي العام، صنعاء، تموز/يوليو 
 .2020؛ ومسؤولين في المؤتمر الشعبي العام، القاهرة، كانون الثاني/يناير 2019



   السالم في اليمنإعادة التفكير في كيفية تحقيق 

 7الصفحة  2020 يوليو/تموز 2، 216تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

  
  
  
 

 

في عام  36فصيل صنعاء، يقولون إنهم يريدون المحافظة على درجة من التماسك والوجود داخل اليمن.
، انتخب فرع صنعاء قيادة جديدة، بما فيها قادة يعيشون في الخارج، تسببت بتجدد التوترات مع 2018

الحوثيين، الذين ذكر أنهم شعروا بالغضب ألنهم لم يستشاروا في تعيين موالين بارزين لصالح مباشرة بعد 
  37انفصالهم عن الرئيس السابق.

الهيئات الحاكمة الحالية في صنعاء مسألة ضرورة، وليست تحالفاً ن مشاركتهم في إيقول أعضاء الحزب 
ً طويل األمد مع الحوثيين. مسؤول رفيع في المؤتمر الشعبي العام مقيم في الخليج شرح عملية  38سياسيا

التوازن هذه قائالً: "المعارضة التي ال تعمل في اليمن لن يكون لها أثر على األحداث في اليمن. ينبغي على 
ؤتمر الشعبي العام أن يبقى في صنعاء وأن يعبر عن موقفه حيال مستقبل اليمن. ولهذا السبب فإن الم

المستوى األعلى للمؤتمر الشعبي العام يتكون من أولئك الموجودين في صنعاء ويحتفظون بعالقة مع 
   39الحوثيين. لكن هذه حكاية حب وكراهية في اآلن نفسه، وليست مصالحة".

ً بالنسبة للحوثيين في المحافظة على عالقة مع الكادر الصغير من التكنوقراط  لقد تمثل تحدٍ  آخر أقل بروزا
والمسؤولين الذين أداروا الدولة اليمنية قبل الحرب، والكثير منهم من صفوف المؤتمر الشعبي العام أو 

بسبب ما ذكروه أشخاص متحالفين مع الحزب. لقد غادر كثيرون من هذه المجموعة صنعاء خالل الحرب، 
لقد ظل بعض  40من إحكام قبضة الحوثيين على جميع أوجه الحياة ووجود مناخ من الخوف وانعدام الثقة.

المسؤولين السابقين حياديين إلى حد كبير بعد مغادرة صنعاء بينما انضم آخرون إلى حكومة هادي، 
الحوثيون لبرنامج عفو عن يروج  41معبرين عن رغبة بحماية ما تبقى من مؤسسات الدولة الشرعية.

ً جداً، حيث  اليمنيين الذين يرغبون بالعودة إلى صنعاء. ويزعم مسؤولون حوثيون أن البرنامج كان ناجحا
لكن يذكر أنهم  2018.42اجتذب اآلالف الذين عادوا من مناطق واقعة خارج سيطرة الحوثيين منذ عام 

   43تعود أصول عائالتهم إلى خارج المرتفعات.صارعوا للتصالح مع سكان صنعاء ما قبل الحرب الذين 

إضافة إلى بناء التحالفات والمحافظة عليها، فإن التحدي األكبر الذي يواجه الحوثيين اقتصادي. يمكن القول 
إن االقتصاد يشكل الجبهة الوحيدة التي حافظت حكومة هادي على نجاحها فيها ضد المتمردين، رغم أن 

السعودية على عمليات الشحن والسفر  هالقد تسببت القيود التي فرضت 44يمن.ذلك كان على حساب سكان ال
جواً إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى تعطل االقتصاد. كما أسهم في ذلك قرار الحكومة بنقل 

وما تال ذلك من إصدار تشريعات حكومية تنظم  2016المركزي إلى عدن في أيلول/سبتمبر  البنكمقر 
   45عمليات صرف العمالت األجنبية والواردات من الوقود وغيره.

لقد أصبح الحوثيون أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات، والسيطرة والتربح من مبيعات 
لى مناطقهم. لكن خصومهم يتهمونهم باستخدام معظم هذه األموال لتمويل النفط والغاز اللذان ينقالن إ

 
 
؛ ومع مسؤول رفيع في 2019عاء، تموز/يوليو مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع قادة كبار في المؤتمر الشعبي العام، صن 36

؛ ومع مسؤول رفيع في المؤتمر الشعبي العام، القاهرة، كانون 2019المؤتمر الشعبي العام، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 
 .2020الثاني/يناير 

37 7 January 2018. Reuters,”, Yemeni party names new leader after Saleh killed“جرتها مجموعة . مقابلة أ
 .2020األزمات مع مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، القاهرة، كانون الثاني/يناير 

؛ مسقط، تشرين 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في المؤتمر الشعبي العام، صنعاء، تموز/يوليو  38
 .2020اني/يناير وكانون الث 2019؛ القاهرة، كانون األول/ديسمبر 2019الثاني/نوفمبر 

 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول رفيع في المؤتمر الشعبي العام، تشرين األول/أكتوبر  39
مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع تكنوقراط ومسؤولين كانوا يعملون في صنعاء، عمان والقاهرة، وعبر الهاتف،  40

 .2020وآذار/مارس  2020، وكانون الثاني/يناير 2019، وكانون األول/ديسمبر 2019أيلول/سبتمبر 
؛ ومع مسؤول سابق 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سابق في مكتب رئاسة الحكومة، عمان، آذار/مارس  41

 .2019؛ ومسؤول سابق في مصرف حكومي، القاهرة، نيسان/أبريل 2019في البنك المركزي اليمني، عدن، آذار/مارس 
 .2020وآذار/مارس  2019مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  42
؛ وزعيم قبلي كبير من 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع زعماء قبليين كبار، الجوف ومأرب، كانون الثاني/يناير  43

؛ وزعيم محلي بارز من تعز، 2019تعز، عدن، آذار/مارس ؛ ومسؤول من 2019مأرب، القاهرة، كانون األول/ديسمبر 
؛ وأفراد مرتبطين بالمجلس االنتقالي الجنوبي، عدن، 2019؛ وابن شيخ قبيلة كبير من إب، أيلول/سبتمبر 2019آب/أغسطس 

 .2019آذار/مارس 
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع محلل اقتصادي غربي، بيروت، نيسان/أبريل  44
الذي ينص على أن مستوردي الوقود ينبغي أن يتقدموا  75، أصدرت حكومة هادي القرار رقم 2018تشرين األول/أكتوبر  في 45

بطلباتهم إلى المكتب التقني في اللجنة االقتصادية التي تديرها الحكومة وااللتزام بأنظمة جديدة، ما أدى إلى انقطاعات في 
ار جديد على أن جميع مستوردي الوقود الذين يرغبون باستيراد البضائع إلى اليمن ، نص قر2019الواردات. وفي تموز/يوليو 

 ينبغي أن يدفعوا ضرائب ورسوم للحكومة.
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ُ  46مجهودهم الحربي. دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الشمال للجزء األكبر من السنوات الثالث لم ت
كما  47الماضية، حيث يجادل كل من الحوثيين والحكومة بأنه ينبغي على الطرف اآلخر دفع تلك الرواتب.

حكومة هادي القادة الحوثيين باستخدام الثروات الجديدة التي حصلوا عليها لالستثمار بشكل كبير في تتهم 
   48األراضي والممتلكات.

  ماذا يريدون؟  .3

عبر  –ها الحرب فيية واضحة حول الكيفية التي بدأت هم لديهم رواءفاتهم، فإن الحوثيين وحلفارغم خال
، نشر الحوثيون ما 2020 أبريلف يمكن أن تنتهي. في نيسان/وبشكل عام، كي –"العدوان السعودي" 

وصفوه بأنه مقترح لتسوية شاملة إلنهاء الحرب. قدمت الوثيقة أوضح تعبير علني عن الموقف الحوثي 
أوضحت الوثيقة ما كان ممثلو الحوثيين يقولونه منذ بعض الوقت؛ أي أنهم ليسوا مهتمين  49حتى تاريخه.

اتفاق ستوكهولم ويريدون أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي خارطة طريق شاملة إلنهاء  باتفاقات محدودة مثل
  50الحرب والشروع في مصالحة سياسية.

في حين يبين المقترح المواقف التي تمسك بها الحوثيون لمعظم فترة الحرب، فإن إصرارهم على أن يتم 
ومن الواضح  ،الذي تقوده السعودية أمر جديدتوقيع االتفاق بين "السلطات في صنعاء" (جانبهم) والتحالف 

العناصر األخرى ليست مفاجئة بنفس القدر. حيث ينص المقترح  51أنه يهدف إلى تهميش حكومة هادي.
على وقف شامل إلطالق النار، وهو ما يعني بالنسبة للحوثيين وحلفائهم ليس مجرد وقف للقتال، بل أيضاً 

إعادة فتح الطرقات في مناطق المعارك. تتبع ذلك مرحلة انتقالية، رفع الحصار الجوي والبري والبحري و
  52يمنية حول مستقبل البالد. –تجري خاللها مفاوضات يمنية 

اليمني، باستثناء  –ال يقدم المقترح تفاصيل تذكر حول ترتيبات الحكم المؤقت أو طبيعة الحوار اليمني 
عد حجر الزاوية في المرحلة االنتقالية في اليمن بين اإلشارة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي ت

كما أنه  53، والذي شارك فيه الحوثيون، حيث يقدم المبادئ لمرحلة انتقالية مستقبلية.2014و 2012عامي 
% من مقاعد الحكومة ألنفسهم 50ال يقل عن  ال يذكر ما إذا كان الحوثيون يسعون للحصول على ما

طنية انتقالية، وهو موقف كانوا قد تمسكوا به في مفاوضات سابقة ومن ولحلفائهم في حكومة وحدة و
   54المرجح أنهم ما زالوا يتمسكون به.

من المرجح أن تكون هذه النقطة األخيرة موضع خالف ليس فقط بالنسبة لحكومة هادي وحلفائها بل أيضاً 
مؤتمر الشعبي العام يجادلون بأن أي بالنسبة للكثيرين من أعضاء المؤتمر الشعبي العام. عدد من مسؤولي ال

، 2011عملية انتقالية في مرحلة ما بعد الصراع ينبغي أن تُبنى على مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 
التي أنهت القتال بين صالح والفصائل المعادية له، وشهدت استبدال صالح بنائبه "هادي" وخصصت 

كما يحرص مسؤولو المؤتمر على رؤية عودة إلى  55ام.% من مقاعد الحكومة للمؤتمر الشعبي الع50

 
 
؛ ومع 2019وتموز/يوليو  2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مصرفيين يمنيين، عدن، عمان وصنعاء، آذار/مارس  46

 .2020وكانون الثاني/يناير وآذار/مارس  2011ول/أكتوبر محلل اقتصادي غربي عبر الهاتف، تشرين األ
؛ ومع موظف في الخدمة المدنية في 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد أنصارالحوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  47

 .2020صنعاء عبر الهاتف، كانون الثاني/يناير 
 .2020في حكومة هادي، آذار/مارس مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول رفيع  48
. لدى مجموعة األزمات 2020نيسان/أبريل  1"وثيقة مقترح الحل الشامل إلنهاء الحرب والحصار على الجمهورية اليمنية"،  49

 نسخة منها. 
؛ 2020؛ مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ممثلين للحوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  50

 .2020وعبر الهاتف، آذار/مارس 
رغم أن الحوثيين قالوا منذ وقت طويل بأن التسوية ينبغي أن تكون مع السعودية وليست مع حكومة هادي، فإنهم أثبتوا  51

ة، استعدادهم للمشاركة في المفاوضات التي جرت بوساطة من األمم المتحدة في الماضي، بل حتى التوقيع على اتفاقات مع الحكوم
 كما حدث في اتفاق ستوكهولم.

كما ينص المقترح على تعهد التحالف بدفع الرواتب وتكاليف إعادة اإلعمار لمدة عشر سنوات بعد الحرب، وأن تغادر جميع  52
  القوى األجنبية البالد.

ي بعد أن كان المؤتمر قد الحوثيون ال يعتبرون النموذج الفيدرالي المكون من ستة أجزاء، والذي أقرته لجنة خاصة عينها هاد 53
 انتهى رسمياً، جزءاً من مخرجات الحوار الوطني.

؛ ومع ممثل للحوثيين، مسقط، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر  54
 .2020آذار/مارس 

؛ والقاهرة، كانون 2019مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر  مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع قادة في المؤتمر الشعبي العام، 55
. كما أشرنا في موقع آخر من هذا التقرير، فإن المؤتمر الشعبي العام منقسم وليس هناك رؤية موحدة بين 2020الثاني/يناير 
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وبشكل منفصل عن مقترحهم إلنهاء الحرب، فإن  56االنتخابات، التي يعتقدون أنها ستعيدهم إلى السلطة.
يمن ما بعد الحرب مع مسؤولين في المؤتمر الشعبي العام تشمل إجراء لالحوثيين وضعوا وثيقة لرؤيتهم ل

 تتفق وأنيحقق االستقرار ممثلي الحوثيين يضيفون اشتراطاً بأن اليمن ينبغي أن  انتخابات ديمقراطية. لكن
  57مكوناته السياسية حول قضايا إشكالية مثل بنية الدولة قبل إجراء أي انتخابات.

  وثيينالفصائل المعادية للح  ب.

ليست بالضرورة ع متنوع للمجموعات المعارضة للحوثيين لكنها وهي تجمّ  –الكتلة المعادية للحوثيين 
نها تمتلك أجندة مشتركة حيال مسار ألموحدة من حيث ما تقف ضده وليس  –متحالفة مع حكومة هادي 

التقدم إلى األمام. مع تعزيز المتمردين لموقعهم في الشمال الغربي، تفككت الكتلة المعادية للحوثيين. اليوم 
ها من جهة، ؤ"الشرعية" وحلفاؤكد أنها الحكومة تنقسم الجهود المعادية للحوثيين بين حكومة هادي التي ت

مثل المجلس االنتقالي الجنوبي وقوات الحزام األمني شبه  ،ومن جهة أخرى المجموعات المعادية للحوثيين
العسكرية الموالية له، وسلطات األمر الواقع في حضرموت الساحلية وقوات المقاومة المشتركة بقيادة 
طارق صالح على ساحل البحر األحمر، والعديد منها يرفض مبايعة حكومة هادي. وال توفر السعودية 

، حاولت جمعها على األقل اسمياً تحت 2018هذه المجموعات؛ فمنذ أواخر عام  روابط توحيدية تذكر بين
  قيادة هادي، وتحت إشراف الرياض.

 حكومة هادي وداعموها  .1

، باستثناء فترات قصيرة في عدن وفي مستشفى في الواليات 2015يقيم الرئيس هادي في الرياض منذ عام 
ى منعزالً عن العالم الخارجي، ويعتمد على مجموعة صغيرة من المتحدة. كحال عبد الملك الحوثي، فإنه يبق

كما تسيطر هذه المجموعة على الوصول إليه  58أفراده أسرته وحلفائه السياسيين يقومون مقام عينيه وأذنيه.
تتكون الحلقة الداخلية المحيطة بهادي من حلفاء من  59من قبل األمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية األجنبية.

افظة أبين مسقط رأسه في جنوب اليمن، بما في ذلك ابناه ناصر وجالل، إضافة إلى شخصيات من حقبة مح
العليمي، وهو سياسي من تعز يرأس التحالف  شادصالح مثل رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر ور

ل هذه الحاشية. كما أن الوطني للقوى السياسية اليمنية الموالي لهادي. العديد من الوزراء منتقون من داخ
  60لدى هادي طاقم موظفين يتمتع بنفوذ كبير يضم أعضاء في حزب اإلصالح.

عتقد أن الحلقة الداخلية للرئيس، بما فيها العديد من الوزراء، مهتمون بالمحافظة على سلطة هادي الشرعية يُ 
يعتمد فوزارات وتنفيذ السياسات، بالنسبة لإلدارة اليومية للأما  61واالمتيازات التي يستمدونها من منصبه.

الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين على كادر صغير من الجهاز التكنوقراطي من حقبة ما قبل الحرب 
والموظفين االحترافيين في الخدمة المدنية للمحافظة على بضع مؤسسات للدولة ما تزال تعمل بكفاءة إلى 

ملك سعيد ووزارة الخارجية، وكالهما يعمالن من الرياض، ن عبد اليحد ما، مثل مكتب رئيس الوزراء مع
ً له. نائب الرئيس علي محسن األحمر، ووزير الدفاع محمد  بنكوال المركزي الذي يتخذ من عدن مقرا

المقدشي، وبشكل متزايد، كبار المسؤولين العسكريين السعوديين يشرفون على الشؤون العسكرية واألمنية، 

 
 

عى للحصول عليها في أعضاءه حول الدور الذي ينبغي أن يلعبه الحزب في حكومة انتقالية مستقبلية أو الحصة التي يمكن أن يس
 حكومة وحدة وطنية.

، والقاهرة، كانون 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع قادة في المؤتمر الشعبي العام، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر  56
 .2020الثاني/يناير 

ت بنسخة منها. مقابالت أجرتها . تحتفظ مجموعة األزما2019آذار/مارس  26"الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة"،  57
. منتقدو الحوثيين 2019؛ مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 2019مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء، تموز/يوليو 

يقدمون تردد الحركة حيال قضية االنتخابات كدليل على أنه ال يسعى فعالً إلى الديمقراطية. ممثلون حوثيون كبار يرفضون هذا 
م لكن الحوثيين لم يقدموا رؤية متماسكة حول أهدافهم السياسية النهائية. كما أن ثمة غموضاً حول الكيفية التي سيشارك فيها االتها

قاوم حتى اآلن تشكيل حزب سياسي. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، صنعاء،  حيثفي االنتخابات،  الحركة
 .2019حوثيين، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر ؛ ومع ممثل لل2019تموز/يوليو 

؛ 2019؛ القاهرة، كانون األول/ديسمبر 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوميين، عمان، أيلول/سبتمبر  58
 2019؛ ومع دبلوماسيين غربيين وغير غربيين، عمان، القاهرة، الرياض، تشرين األول/أكتوبر 2020وكانون الثاني/يناير 
 .2020وكانون الثاني/يناير 

؛ ومع 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسيين غربيين، عمان، الرياض، أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر  59
 .2020والقاهرة، كانون الثاني/يناير  2019مسؤولين حكوميين ومحللين سياسيين يمنيين، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 

أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوميين ومحللين يمنيين، عمان، القاهرة، الرياض ونيويورك، تشرين  مقابالت 60
 .2020شباط/فبراير  – 2019األول/أكتوبر 
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الشرقي وفي تعز. نجل هادي، ناصر، وحلفاء رئيسيون آخرون من أبين يديرون  التي تتركز في الشمال
   62معظم الشؤون العسكرية واألمنية في الجنوب بتنسيق غير وثيق مع نظرائهم في الشمال.

لى شعبيته. بالنسبة للكثير من اليمنيين، فإن إقيمته الرمزية أكثر مما يستند  إلى يستند الدعم األوسع لهادي
ُ س أصبح أداة جامعة لمُ الرئي والمرحلة االنتقالية التي تلتها. كما ينظر إليه كثيرون  2011ل انتفاضة ث

   63بوصفه صمام أمان ضد استغالل الحوثيين لعمليات سياسية مستقبلية للحصول على الشرعية الدولية.

، بمن فيهم 2011عام وآخرين دعموا انتفاضة  ةشباب الثور، استمد هادي الدعم من مزيج من لهذه األسباب
عناصر من طبقة التكنوقراط من حقبة ما قبل الحرب، والصحفيين ومهنيين آخرين من الطبقة الوسطى؛ 
وأعضاء أحزاب سياسية أصغر مرتبطة بأحزاب اللقاء المشترك، وهو تحالف معارض للمؤتمر الشعبي 

جموعات النسائية. هذا المزيج عد حزب اإلصالح المكون األكبر فيه؛ وبعض المالعام بزعامة صالح يُ 
االنتقائي ذو صوت مرتفع ويحظى بوجود مهم في وسائل اإلعالم المحلية، واإلقليمية والدولية، وعلى 

نكليزية والعربية. ويعتبر أنه ال يمكن تحقيق المصالحة بين ط التواصل االجتماعي باللغتين اإلوسائ
رغم أن هذا التجمع من  64اواة من خالل سيادة القانون.الحوثيين وتطور دولة ديمقراطية مدنية توفر المس

ً كمجموعة ضغط مهمة وقادرة على التأثير بهادي والحلقة  ً فإنه عمل أحيانا الالعبين غير قوي عسكريا
   65الداخلية المحيطة به.

قدو يمكن القول إن أحد أكثر حلفاء هادي أهمية، وبالتأكيد أكثرها إشكالية هو حزب اإلصالح. يعتبر منت
ً للرئيس دليالً على النفوذ المتزايد لإلسالميين في  2016هادي تعيينه عام  لعلي محسن األحمر نائبا

ً في حزب اإلصالح وينكر والءه للحزب، رغم أنه كان له علي  66الحكومة. ً رسميا محسن ليس عضوا
مسؤولون حكوميون كبار  67تاريخياً عالقات سياسية وشخصية وثيقة بمسؤولين كبار في حزب اإلصالح.

ً على أن الشبكات القبلية والعسكرية المرتبطة  مأربيعملون من الرياض، والجوف، و وتعز يتفقون تماما
ً في الدفاع عن المناطق الشمالية وتعز خالل األيام األولى للحرب. لكنهم  ً مهما باإلصالح لعبت دورا

والحوثيين وآخرين إلدارة هادي على أنها  يرفضون أي تشخيص من قبل المجلس االنتقالي الجنوبي،
"حكومة حزب اإلصالح"، ويالحظون أن معظم الوزراء من مسؤولي المؤتمر الشعبي العام، 

يقدم اإلصالح نفسه كحزب سياسي يفتقر إلى مكون عسكري  68واالشتراكيين، والناصريين والمستقلين.

 
 
مع ؛ و2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين عسكريين حكوميين، مأرب، كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير  62

 .2020وآذار/مارس  2019سياسيين جنوبيين، عدن والُمكال، أيلول/سبتمبر 
كانون  –مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أنصار للحكومة، عدن، عمان، القاهرة، الجوف ومأرب، أيلول/سبتمبر  63

فإنه يستطيع أن يفعل ما فعله في  . مسؤول حكومي قال: "طالما ظل هادي رئيساً،2020وكانون الثاني/يناير  2019األول/ديسمبر 
وأن يمنع الحوثيين من جعل األمم المتحدة تتوصل إلى اتفاق يجعل حكم ميليشيا في صنعاء طبيعياً". نفس  2016أو  2015عام 

تقدم المسؤول عبر عن وجهة نظر مشتركة من الجانب الداعم للحكومة، عندما شرح قائالً: إن قرار هادي العودة عن استقالته التي 
، والحقاً رفضه توقيع اتفاق الكويت ومن ثم 2015بها عندما كان موضوعاً تحت اإلقامة الجبرية من قبل الحوثيين في مطلع عام 

وفي حالة خطة كيري، ربما  - مقترح كيري، والذي كان من شأنه أن يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بين هادي والحوثيين 
السلطة بمرور الوقت. كل ذلك منع الحوثيين من شرعنة انقالبهم في ظل القانون الدولي. مقابلة كانت مصممة إلخراج هادي من 

، كان 2015. عندما تدخلت السعودية في اليمن في آذار/مارس 2020هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، عمان، شباط/فبراير 
إلى ترتيبات حكم جديدة بين األطراف السياسية اليمنية  مبعوث األمم المتحدة حينذاك، جمال بن عمر، يعمل على وساطة للتوصل

الرئيسية في صنعاء وتضمنت الخيارات التي نوقشت تحويل هادي إلى رئيس فخري واستبداله بمجلس رئاسي. كثيرون في 
المؤتمر الشعبي  –المعسكر المعادي للحوثيين يعتقدون أن مثل ذلك الترتيب كان من شأنه أن يضفي الشرعية على انقالب الحوثيين 

؛ ومع مسؤول أممي 2019العام. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع شخصية سياسية مشاركة في النقاشات، تشرين الثاني/نوفمبر 
 .2019سابق، آذار/مارس 

 ؛ ومع صحفيين ونشطاء في2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع نشطاء في المجتمع المدني، عمان، أيلول/سبتمبر  64
 .2020؛ ومع صحفي يمني، القاهرة، كانون الثاني/يناير 2020المجتمع المدني معادين للحوثيين، مأرب، كانون الثاني/يناير 

ً على انسحاب حوثي أحادي من ميناء الحديدة في أيار/مايو  65 ، 2019عندما تحدث مبعوث األمم المتحدة مارتن غريفيث موافقا
أعضاء هذه المجموعة التحرك بأنه خديعة وضغطوا على الحكومة لقطع العالقات مع غريفيث كجزء من اتفاق ستوكهولم، وصف 

بسبب دعمه إياها. هادي، الذي كان قد شعر بالغضب بسبب موقف غريفيث، رفض مؤقتاً االجتماع بالمبعوث واقترب من إعالنه 
يين، عمان، الرياض، وعبر الهاتف، أيار/مايو شخصية غير مرغوب بها. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوم

. رغم أن هادي اقتنع أخيراً بالعودة لالنخراط مع المبعوث، فإن حملة الضغوط العامة أظهرت قدرة المجموعة على التأثير 2019
 في تفكيره وأفعاله.

؛ ومع مسؤول في المؤتمر 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حكومي يمني سابق، نيويورك، أيلول/سبتمبر  66
 .2020الشعبي العام، القاهرة، كانون الثاني/يناير 

 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أشخاص مقربين من علي محسن، مأرب، كانون الثاني/يناير  67
؛ ومع سياسي قيادي 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع سياسيين وزعماء قبائل يمنيين، مأرب، كانون الثاني/يناير  68

؛ ومع مسؤول حكومي، 2020؛ ومع مسؤول حكومي، القاهرة، كانون الثاني/يناير 2020من تعز، القاهرة، كانون الثاني/يناير 
  .2019عمان، أيلول/سبتمبر 
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ات المحلية وكبار القادة السياسيين في تعز السلط 69وإلى النفوذ على عملية صنع القرار في الحكومة.
  70يرفضون االتهامات بأن مناطقهم خاضعة لحزب اإلصالح. مأربو

عون أن حزب اإلصالح وحلفاؤه المحليون يشكلون القوة المهيمنة المرتبطة ن يدّ ون آخرون حكوميومسؤول
ً قوياً عل العديد من مسؤولي  71ى هادي.بالحكومة على األرض في الشمال، وأن قيادة الحزب تمارس نفوذا

المؤتمر الشعبي العام يجادلون بأن حزب اإلصالح يستخدم الصراع وضعف هادي الغتصاب المؤسسات 
المتناثرة بين جيوب سيطرة الحكومة داخل اليمن ومكاتب الوزارات  –المدنية والعسكرية المحلية والوطنية 

حزب اإلصالح ممزق كما المؤتمر الشعبي العام لكن  72وغير الخاضعة لسيطرة الحوثيين. –في الرياض 
ومنقسم على نحو متزايد بين مجموعة متحالفة مع الرياض، ومجموعة متحالفة مع تركيا/قطر وآخرين 

بشكل مستقل نسبياً داخل اليمن. ويعكس موقعه على األرض في بعض أجزاء البالد على األرجح  يعملون
  73ة متماسكة للسيطرة على أجزاء من اليمن.استراتيجيمما يعكس القوة النسبية لحلفائه المحليين أكثر 

 التحديات الداخلية  .2

ً ما ينتقد حلفاء هادي اال أن الرئاسة أساس تبنى عليه  الحظونسميون الرئيس وحكومته لكنهم يكثيرا
ً في عام  امات من ، ابتلي هادي باته2012الشرعية الدولية لقضية معاداة الحوثيين. لكن منذ أصبح رئيسا

 2014استغل الحوثيون عام  74فعالة.الدارة غير اإلخصومه وحلفائه السياسيين على حد سواء بالضعف و
مظالم تتعلق بسوء اإلدارة االقتصادية، وغياب تقديم الخدمات  2019والمجلس االنتقالي الجنوبي عام 

الي. حكومة هادي الحالية، واالتهامات بالفساد لتعزيز الدعم لسيطرتهما على صنعاء وعدن، على التو
الموجودة غالباً خارج اليمن، تفتقر إلى السيطرة الفعلية على المكاتب المحلية والتنسيق فيما بينها، وتتهم من 
قبل وسائل اإلعالم اليمنية والسلطات المحلية وآخرين بالفساد وبعدم دفع الرواتب وتقديم الخدمات 

   75األساسية.

المركزي  البنكلتشظي السياسي، والمؤسساتي والمناطقي في اليمن. منذ نقل لم يتمكن الرئيس من وقف ا
 البنكإلى عدن، على سبيل المثال، وهو يتنافس ليس فقط مع  2016الذي تديره الحكومة في أيلول/سبتمبر 

ً في المُ  ً مع أنظمة مصرفية مستقلة نسبيا كال المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء بل أيضا
، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الصرافين والتجار الذين تمكنوا من تشغيل خدمات بيع العملة بشكل أربمو

 –التي تعتبرها الحكومة مثاالً على قدراتها  – مأربالمسؤولون المحليون في  76مستقل لمعظم فترة الحرب.
ً بأنهم يديرون أنفسهم في متحالفون مع الحكومة لكنهم يدّ  منطقتهم تحت قيادة المحافظ، سلطان عون أيضا

  77العرادة.

وتلك الموجودة في الجنوب، والتي  مأرباألجهزة العسكرية واألمنية منقسمة بين الجبهات الشمالية في 
ً لتحقيق غايات مختلفة. بعد معارك الحكومة مع المجلس االنتقالي الجنوبي في الجنوب في  تعمل أحيانا

 
 
اإلصالح، ؛ ومع عضو في 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أحد قادة حزب اإلصالح، مأرب، كانون الثاني/يناير  69

 .2019مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 
؛ ومع 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في السلطات المحلية وزعماء قبليين، مأرب، كانون الثاني/يناير  70

؛ ومع مسؤول حكومي محلي كبير سابق من تعز، القاهرة، كانون 2019مسؤول حكومي محلي كبير، تعز، آذار/مارس 
 .2020ي/يناير الثان

 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوميين، القاهرة، كانون الثاني/يناير  71
، القاهرة، كانون 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في المؤتمر الشعبي العام، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر  72

؛ ومع محللين يمنيين، القاهرة، نيويورك، كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2020وكانون الثاني/يناير  2019األول/ديسمبر 
2020. 

؛ ومع مسؤول عسكري، 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أحد قادة حزب اإلصالح، مأرب، كانون الثاني/يناير  73
 .2020القاهرة، كانون الثاني/يناير ؛ ومع مسؤول في المؤتمر الشعبي العام من تعز، 2020مأرب، كانون الثاني/يناير 

حتى حلفاء الرئيس متفقون على أن للرئيس وحكومته نقاط ضعف كثيرة، بما في ذلك اإلدارة غير الفعالة والفساد. مقابالت  74
يين . بعض اليمن2020والقاهرة، كانون الثاني/يناير  2019أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوميين، عمان، أيلول/سبتمبر 

ً باالستعراضات العلنية أو بكفاءة الوزراء والمسؤولين اآلخرين.  المعادين للحوثيين يعتقدون أن الرئيس يشعر بأنه مهدد شخصيا
 . 2020؛ والقاهرة، كانون الثاني/يناير 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع نشطاء معادين للحوثيين، عمان، أيلول/سبتمبر 

لية تدعي أنها تعمل بشكل مستقل عن حكومة ال تقدم لها دعماً مالياً أو تقنياً يذكر. مقابالت أجرتها مجموعة معظم السلطات المح 75
؛ ومع ممثلين للحكومات المحلية، مأرب والجوف، كانون 2020األزمات مع مسؤولين حكوميين، القاهرة، كانون الثاني/يناير 

 .2019ال، آذار/مارس والمك 2019، عدن، آذار/مارس 2020الثاني/يناير 
؛ ومع محلل اقتصادي 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مصرفيين يمنيين، عدن، صنعاء، آذار/مارس وتموز/يوليو  76

 .2020غربي، بيروت، كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 
 .2020يسان/أبريل ن 17"، تعليق لمجموعة األزمات، اليمنية مأربخلف خطوط الجبهة في بيتر سالزبوري، " 77



   السالم في اليمنإعادة التفكير في كيفية تحقيق 

 12الصفحة  2020 يوليو/تموز 2، 216تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

  
  
  
 

 

ه بنقل الرجال ءللحوثيين ابن الرئيس ناصر وحلفا ماليين المعادين، اتهم بعض الش2019آب/أغسطس 
لحماية مواقع في الجنوب، وتركوا المحافظة والجوف المجاورة أكثر عرضة لهجوم  مأربوالعتاد خارج 

  2020.78للحوثيين في مطلع عام 

الية لتحسين فع 2018تعرض هادي للضغوط من الرياض، وواشنطن ومن مسؤوليه أنفسهم منذ عام 
الحكومة وتحقيق إدماج أفضل لمختلف المجموعات المعادية للحوثيين في هيكليات الدولة لتعزيز مصداقية 

لكن حتى اآلن لم يتمكن من تأمين حتى الدعم الكامل لحزبه، المؤتمر  79الحكومة كثقل فعال مواٍز للحوثيين.
  الشعبي العام، رغم مقتل صالح على أيدي الحوثيين.

 ون؟ماذا يريد  .3

تجادل حكومة هادي وأنصارها بأن السبيل الوحيد إلنهاء الحرب يكون من خالل تنفيذ ما يسمونه 
، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2011"المرجعيات الثالث": مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 

الكاملة على  . يعتقدون أنه ينبغي على الحكومة أن تحكم سيطرتها2216وقرار مجلس األمن الدولي رقم 
هم ءيقول مسؤولون إن الحوثيين وحلفا جميع مؤسسات الدولة العسكرية، واألمنية والمدنية. بالمقابل،

%، انسجاماً مع ما تقول 15-10سيحصلون على عدد محدود من مقاعد الحكومة في حكومة جديدة، نحو 
بالنسبة للحكومة، فإن تنفيذ  80يون.الحكومة والرياض إنه الحد األقصى للدعم الشعبي الذي يتمتع به الحوث

مخرجات الحوار الوطني يشمل خطة الفدرالية ذات األقاليم الستة التي طرحها هادي وأصدرتها لجنة شكلها 
الرئيس بعد انتهاء المؤتمر. رفض الحوثيون خطة األقاليم الستة، كما رفضها االنفصاليون الجنوبيون، 

وللمفارقة، فإن مسؤولين حكوميين  ،في الوقت نفسه 81ب.وأصبحت إحدى النقاط التي تسببت بالحر
هم المحليون، بما ؤالفدرالية، وهي خطة يرفضها حلفا مركزية الدولة قبل إقامةاستعادة يجادلون بأنه ينبغي 

  82.مأربفي ذلك السلطات في 

 وثيين وغير المتحالفة مع الحكومةالجماعات المعادية للح  .4

ي الكتلة المعادية للحوثيين من المجلس االنتقالي الجنوبي، والسلطات العسكرية تتكون المجموعات المتبقية ف
، وقوات المقاومة المشتركة بقيادة طارق صالح ومختلف الميليشيات السلفية، بين حضرموتساحل في 

 
 
؛ ومع مسؤول عسكري 2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في الحكومة المحلية لمأرب، مأرب، نيسان/أبريل  78

، 2020. عندما حاولت قوات الحكومة في الجنوب االندفاع عسكرياً نحو عدن في أيار/مايو 2020حكومي، نيويورك، أيار/مايو 
الحملة كان يقودها هادي ووزير الداخلية أحمد الميسري، وكالهما من أبين. مقابالت أجرتها مجموعة  قال مسؤولون حكوميون إن

. كما انتُقد هادي لعدم إرساله 2020األزمات مع مسؤول عسكري في حكومة هادي، ومستشار أمني خاص في عدن، أيار/مايو 
، وفي 2019جور، شمال غرب اليمن، في كانون الثاني/يناير قوات عسكرية لدعم رجال القبائل في معاركهم ضد الحوثيين في ح

 .2020ردمان آل عواض في محافظة البيضاء، في حزيران/يونيو 
؛ ومع مسؤول 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول كبير سابق في حكومة هادي، نيويورك، أيلول/سبتمبر  79

 .2020حكومي حالي، القاهرة، كانون الثاني/يناير 
% من المقاعد في حكومة وحدة 15-10عدد من المسؤولين الحكوميين يقولون إن الحوثيين ينبغي أن يحصلوا كحد أقصى على  80

وطنية. وقد كان هذا العدد موقفهم التفاوضي المعلن حتى تاريخه، رغم أن بعض المسؤولين يقولون إنهم يمكن أن يكونوا أكثر 
جعية األوسع لالتفاق مرضية. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوميين، عمان مرونة إذا اعتقدوا أن الشروط المر
. مسؤولون 2020، وعبر الهاتف، كانون الثاني/يناير، آذار/مارس وحزيران/يونيو 2019والقاهرة، تشرين األول/أكتوبر 

 Press Availability with“صنعاء. انظر % من سكان 10نسمة، أي  50,000سعوديون قالوا إن الحوثيين ال يشكلون سوى 
Saudi Foreign Minister Adel Al-Jubeir”, U.S. Embassy in Yemen website, 25 August 2016 ؛ انظر

. مسؤول سعودي آخر قال إنه كان لدى الحوثيين 2019أيضاً مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي رفيع، الرياض، 
داية الحرب، بينما أقر بأن هذا العدد قد يكون ارتفع بمرور الوقت. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، الرياض، مؤيد في ب 50,000

2019. 
المسؤولون الحوثيون يرفضون شرعية اللجنة التي عينها هادي لدراسة الخيارات الفدرالية وتوصيتها بفيدرالية األقاليم الستة.  81

لى أن تتخذ جميع القرارات باإلجماع. لكن وألن لجنة الفدرالية تشكلت بعد انتهاء المؤتمر قواعد مؤتمر الحوار الوطني نصت ع
ولم تضم ممثلين عن جميع المكونات، وألنهم لم يقروا نتائجها، فإن الحوثيين يقولون إن توصياتها لم تكن قائمة على اإلجماع. 

. 2020؛ مسقط، عبر الهاتف، حزيران/يونيو 2015أيلول/سبتمبر مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ممثلين للحوثيين، صنعاء، 
ً تقرير مجموعة األزمات، اليمن:  مرجع سابق. كما اعتقد الحوثيون أن خطة األقاليم الستة كانت  هل السالم ممكن؟،انظر أيضا

ة األزمات مع ممثل مصممة لعزل مجموعتهم جغرافياً، حيث كانت متمركزة بشكل أساسي في صعدة. مقابلة أجرتها مجموع
 .2015للحوثيين، صنعاء، أيلول/سبتمبر 

. يجادل العديد من حلفاء هادي 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول رفيع في حكومة هادي، عدن، آذار/مارس  82
ماليون من حزب اإلصالح ومن الجنوبيين بأن الخطة الفدرالية أفضل وسيلة لبناء السالم في اليمن، وهذا ما يقوله رجال القبائل الش

؛ ومع زعماء 2019غيره في الجوف ومأرب. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع جنوبيين موالين لهادي، عدن، آذار/مارس 
 .2020سياسيين وقبليين، مأرب والجوف، كانون الثاني/يناير 
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ً بعيدة المدى بل عداًء لحزب اإلصالح ولهادي،  شاطرمجموعات أخرى. ال تت هذه المجموعات أهدافا
  ا ترتبط بعالقات مع اإلمارات العربية المتحدة.وجميعه

االنقسام األبرز داخل الكتلة المعادية للحوثيين هو بين الحكومة والمجلس االنتقالي الجنوبي، الذي يوصف 
صاليين الجنوبيين. تأسس المجلس فين األصوات المؤيدة للوحدة واالنعادة على أنه صراع على السلطة ب

على أيدي مسؤولين  أمنيين وحكوميين حاليين وسابقين في  2017 أبريلنيسان/االنتقالي الجنوبي في 
الجنوب على أنه حكومة ذاتية للجنوب الذي كان مستقالً في الماضي. العديد من أفراد القوات العسكرية 

ً من عام  ً مرتبطون  2015واألمنية الذين دربوا وجهزوا من قبل اإلمارات في الجنوب اعتبارا وصاعدا
قالي الجنوبي. لقد تصارع المجلس وحكومة هادي بشكل متكرر على السيطرة على عدن بالمجلس االنت

والتي  2019والمحافظات الجنوبية األخرى، خصوصاً خالل معارك السيطرة على عدن في آب/أغسطس 
أدت إلى سيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي على معظم المدينة وأوشكت على إشعال حرب أهلية داخل 

اتفاق توسطت السعودية في التوصل إليه، أي اتفاق الرياض الذي وقع في  83في الجنوب. حرب أهلية
، سعى لمنع المزيد من القتال وإعادة المجلس االنتقالي الجنوبي إلى مظلة 2019تشرين الثاني/نوفمبر 

من  الحكومة. لكن االتفاق تعطل، بسبب اإلحباط من عدم اهتمام السعوديين ومحاوالت الحكومة منعه
 أبريلالتحرك قدماً، فأعلن المجلس االنتقالي الجنوبي "اإلدارة الذاتية" في المناطق الجنوبية في نيسان/

  ردت الحكومة باندفاعة عسكرية فاشلة نحو عدن.  2020.84

بي على عندما سيطر المجلس االنتقالي الجنو 2020اشتعلت األعمال القتالية مرة أخرى في حزيران/يونيو 
في بحر العرب، ما أدى إلى تجدد القتال في أبين وإلى وساطة جديدة من  ىصمة جزيرة سقطرحديبو، عا

  85قبل الرياض.

تتكون المنافسة بين الحكومة والمجلس االنتقالي الجنوبي من عناصر العداء بين الشمال والجنوب، 
ساط االنفصاليين. والخصومات التاريخية داخل الجنوب نفسه والمشاعر المعادية لحزب اإلصالح في أو

، عانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الجنوبية من التوترات 1990قبل أن تتوحد البالد في عام 
الداخلية بين فصيلين سياسيين/عسكريين قويين، "القبائل" من محافظتي الضالع ولحج، من جهة، و "البدو" 

ً في حرب أهلية في عام حاربت المجموعات ب 86من أبين وشبوة من الناحية األخرى.  1986عضها بعضا
والقيادة السياسية والعسكرية للمجلس االنتقالي الجنوبي مستمدة إلى حد كبير من مجموعة الضالع/لحج، 

. حلفاء الرئيس هادي معظمهم من 1986التي هيمنت على هيكليات الدولة بعد االنتصار في حرب عام 
ه إلى جانب صنعاء في ؤشبوة المجاورة. وقف هادي وحلفا ةالبدو من محافظة أبين مسقط رأسه ومحافظ
والتي انتهت بانتصار الشمال، بينما قاتل معظم أفراد  1994الحرب األهلية بين الشمال والجنوب عام 

مجموعة الضالع/لحج من أجل االستقالل. وكان هؤالء في مقدمة االحتجاجات والدعوات المتجددة 
  ألولى من األلفية فصاعداً.لالنفصال منذ أواسط العشرية ا

رغم أنهم يدعمون دعوة المجلس االنتقالي الجنوبي  87ال يدعم كل االنفصاليون المجلس االنتقالي الجنوبي.
إلى معالجة "القضية الجنوبية" في محادثات السالم، فإن العديد منهم يخشون من أن المجلس يسعى لكي 

وفي الحكم في المستقبل. تتقاطع هذه المخاوف إلى حد ما  يكون الممثل الوحيد للجنوب في تلك المحادثات
مع االنقسامات المناطقية الداخلية في الجنوب. فاالنفصاليون من عدن، وحضرموت، وأبين وشبوة ال 
يريدون رؤية جنوب مستقبلي تهيمن عليه الضالع ولحج. ونتيجة لذلك، فإن بعض االنفصاليين تحالفوا مؤقتاً 

العداء عميق بين المجلس االنتقالي الجنوبي وهادي إلى حد  88نوبيين المؤيدين للوحدة.مع حلفاء هادي الج
ً أقل  ً أن العديد من مسؤولي المجلس يرون في الحوثيين تهديدا من الحكومة. ويعتقد بعض ممثلي خطرا

في المجلس االنتقالي الجنوبي أن لمجموعتهم مصلحة في التوصل إلى تسوية مع سلطات األمر الواقع 

 
 
  ، مرجع سابق.بعد عدنإحاطة مجموعة األزمات،  83
 .2020نيسان/أبريل  29"، تحاشي تجدد الصراع على جنوب اليمن" تعليق لمجموعة األزمات، 84
 ,backed -Yemen separatists seize remote Socotra island from Saudi“Mohammed Mukhashafانظر  85

government”, Reuters, 21 June 2020. 
 سابق.، مرجع نقطة االنهيار؟ قضية اليمن الجنوبيانظر تقرير مجموعة األزمات،  86
؛ ومع زعيم انفصالي، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع سياسيين جنوبيين مؤيدين للفيدرالية، عدن، آذار/مارس  87

 .2019؛ ومع ناشطين شبابيين جنوبيين، عدن، آذار/مارس 2019عدن، آذار/مارس 
ومع قائد سياسي من أبين، آذار/مارس  ؛2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع انفصالي من عدن، عدن، آذار/مارس  88

 .2020؛ ومع مسؤول حضرمي، المكال، كانون الثاني/يناير 2019؛ ومع شخصية قبلية من شبوة، أيلول/سبتمبر 2019
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صنعاء، إذا كان باإلمكان إقناع الحوثيين بأن تقتصر طموحاتهم السياسية والمناطقية على شمال اليمن 
   89(وهي فكرة يتشاطرها معهم بعض القادة الحوثيين لكن ليس جميعهم).

تشكل السلطات الساحلية في محافظة حضرموت الشرقية مكوناً آخر في الكتلة المعادية للحوثيين ال تنسجم 
اماً مع معسكر الحكومة. تنقسم حضرموت بين الداخل الذي تسيطر عليه الحكومة، والذي يشمل عاصمة تم

ن، ومنطقة ساحلية تتمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير وتشرف عليها السلطات العسكرية من ئوالمحافظة سي
اء فرج سالمين قاعدتها في مدينة المكال الساحلية. سلطات المكال التي يقودها محافظ حضرموت، اللو

البحسني، وبدعم من اإلمارات العربية المتحدة، تتمتع بعالقات ودية مع المجلس االنتقالي الجنوبي لكنها لم 
ً على ترتيب حكم ذاتي لحضرموت موحدة، سواء داخل  ً مع االنفصاليين. إنها أكثر تركيزا تتحالف رسميا

   90يمن فدرالي أو كجزء من جنوب مستقل.

األحمر، يتصرف طارق صالح بوصفه السلطة العسكرية بحكم األمر الواقع في تعز  على ساحل البحر
مقاتل، بما في ذلك مزيج  40,000الساحلية. ومن قاعدته في الُمخا، يشرف مباشرة على تحالف يتكون من 

(وحدة عسكرية تتكون من موالين للرئيس السابق صالح)، ومقاتلين سلفيين وقوات  يةس الجمهورامن حر
انشق صالح عن تحالف صنعاء بعد أن  91قاومة تهامية محلية تتكون من رجال قبائل من محافظة الحديدة.م

. وانضم إلى الحملة التي قادتها 2017قتل الحوثيون عمه، الرئيس السابق علي عبد هللا صالح، عام 
ولم يقبل  2018اإلمارات العربية المتحدة ضد الحوثيين على طول ساحل البحر األحمر في مطلع عام 

  رسمياً أبداً بسلطة هادي.

يتمثل الهدف المعلن لصالح في تجدد الهجوم على الحديدة، وإلحاق الهزيمة بالحوثيين من خالل السيطرة 
النهائية على صنعاء. لكن كثيرين في معسكر الحكومة يعتقدون أنه يركز بنفس المقدار على تعز. يقول 

ح العسكري للمؤتمر الشعبي العام ويسعى إلى بناء موطئ قدم لحزب بعض المراقين إن صالح يمثل الجنا
 مأربالمؤتمر في اليمن بموازاة الموقع الذي يعتقد على نطاق واسع أنه مهيمن لحزب اإلصالح في 

المقربون من صالح يدحضون هذا الزعم، ويجادلون بدالً من ذلك بأنه يمثل إرث عمه في القيادة  92وتعز.
  93مال، ويسعى لحماية جمهورية يمنية موحدة وغير مدين ألي طرف.البراغماتية للش

ً للحيرة والقلق لدى بعض  تشكل عالقة صالح بالفصائل السلفية داخل قوات المقاومة المشتركة مصدرا
لقد  94األطراف اليمنية التي تعبر عن قلقها من القوة المتزايدة للمجموعات السلفية والبعد الطائفي للصراع.

ئل سلفية مسلحة كثيرة فأصبحت قوة مقاتلة مهمة خالل مسار الحرب بدعم من التحالف. فالعديد كبرت فصا
من أعضاء الفصيل ذي الميول السلفية العامل مع صالح قدموا من منطقة يافع في جنوب اليمن (التي تشمل 

الي الجنوبي وال أجزاء من محافظتي لحج وأبين) وهم جزء من مجموعة غير متحالفة ال مع المجلس االنتق
مع الحكومة. بدالً من ذلك، فإن هؤالء يعطون األولوية للقتال ضد الحوثيين، وبشكل رئيسي ألسباب 

  95طائفية.

 
 
؛ ومع مسؤول في 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في المجلس االنتقالي الجنوبي، عدن، آذار/مارس  89

؛ ومع مسؤول 2019؛ ومع مسؤول حوثي، صنعاء، تموز/يوليو 2020الجنوبي (عبر الهاتف)، آذار/مارس المجلس االنتقالي 
 .2019حوثي (عبر الهاتف)، كانون األول/ديسمبر 

؛ ومع صحفي حضرمي، تشرين 2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حضرمي، المكال، كانون الثاني/يناير  90
 .2020األول/أكتوبر 

 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عضو رفيع المستوى في طاقم طارق صالح، حزيران/يونيو  91
 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع شخص مقرب من طارق صالح، القاهرة وعبر الهاتف، آذار/مارس  92
 المرجع السابق. 93
؛ ومع سياسي من تعز، القاهرة، كانون 2020اط/فبراير مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع محلل يمني، نيويورك، شب 94

 .2020؛ ومع مسؤول في حكومة هادي، حزيران/يونيو 2020الثاني/يناير 
قد يكون سلفيو اليمن المجموعة التي لم تحَظ بقدر كاٍف من الدراسة في الصفوف المعادية للحوثيين. قبل الحرب وخالل المرحلة  95

. 2014و 2011طالب المدارس الدينية السلفيون مع الحوثيين في معهدين سلفيين في صعدة بين عامي  االنتقالية في اليمن، تصارع
؛ ومع طالب سلفي سابق، نيويورك، تشرين 2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع زعيم سلفي، عدن، آذار/مارس 

إلى دعم التحالف. وقد انقسموا بمرور الوقت إلى . يدين السلفيين بصعودهم وبروزهم عسكرياً بشكل أساسي 2019األول/أكتوبر 
ثالثة معسكرات. هناك أوالً، أولئك المرتبطين مباشرة بالحكومة. ثانياً، أولئك الذين أصبحوا متحالفين مع المجلس االنتقالي الجنوبي 

دية المباشرة على الحدود الجنوبية واإلمارات العربية المتحدة خالل مسار الحرب. ثالثاً، أولئك الذين يعملون تحت القيادة السعو
؛ ومع مسؤول 2019للمملكة وفي بعض مناطق الجنوب. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع زعيم سلفي، عدن، آذار/مارس 

 Laurent. للمزيد، انظر 2019؛ ومع محلل أمني يمني، كانون األول/ديسمبر 2019أمني محلي، عدن، آذار/مارس 
Bonnefoy, “Sunni Islamist Dynamics in Context of War: What Happened to al-Islah and the 
Salafis”, in Politics, Governance and Reconstruction in Yemen, Project on Middle East Political 

Science, January 2018. 
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III. مواجهة إقليمية  

  المملكة العربية السعودية  .آ

لقد تعاملت السعودية منذ وقت طويل مع االستقرار السياسي في اليمن، الذي له حدود طويلة معها، على أنه 
ألنها كانت تخشى من أن إيران تعمل مع  2015مسألة أمن داخلي. تدخلت الرياض في الحرب عام 

الحوثيين لتأسيس وكيل لها على غرار حزب هللا قادر على الوصول إلى ترسانة اليمن في مرحلة ما قبل 
ين الحوثيحد من قدرة تو أنها تريد ترتيب حصيلة للصراع ويبد 96الحرب من الصواريخ متوسطة المدى.

قنعهم بقطع عالقاتهم علنياً وفعلياً مع طهران؛ وطبقاً تر المتمردين أو جبتعلى تهديد حدودها وأراضيها؛ و
فيما  97ضع السعودية في موقع صانع الملوك في السياسة اليمنية.تن من سائر أجزاء الطيف السياسي، ليمنيي

ً موحداً، فإن عالقتها بقضية يتعلق بالخطوط العامة لشكل اليمن بعد الحرب، ورغم أن ا لرياض تدعم يمنا
، وتعترف بالمظالم 1994انفصال الجنوب معقدة. فقد دعمت االنفصاليين خالل الحرب األهلية في عام 

الجنوبية وتنظر إلى تسوية طويلة األمد تجعل من اليمن دولة فدرالية ال مركزية على أنها احتمال مرجح، 
  98بل مرغوب.

لمستمر منذ خمس سنوات، تحول موقف الرياض من المطالبة بقوة باستسالم الحوثيين على مدى الصراع ا
إلى التعبير عن مصلحة أكبر بالتوصل إلى تسوية سياسية وإجراء مفاوضات مباشرة مع المتمردين للعثور 

ً منذ البداية، يبد و أن على مخرج. ورغم أن المسؤولين السعوديين يصرون على أنهم يريدون حالً سياسيا
ووسط حملة واشنطن  99فصاعداً. 2019عدة عوامل سرعت من بحثهم عن مثل ذلك الحل منذ أواسط عام 

في ممارسة "أقصى درجات الضغط" ضد طهران، بلغت سلسلة من التصعيدات في الخليج ذروتها في 
ن تكون رغم أنه من المرجح أ –عندما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم معقد  2019أيلول/سبتمبر 

على منشآت بنية تحتية نفطية وغازية سعودية حيوية. ونتيجة لذلك، بات المسؤولون  –إيران قد شنته 
ة ويخشون تبعات تصاعد ميركيالسعوديون يتشككون في إمكانية االعتماد على المظلة األمنية األ

اليمن على مدى عام  من المرجح أن يكون قرار اإلمارات العربية المتحدة بسحب قواتها منو 100الصراع.
  قد لعب دوراً من حيث أنه قلص الخيارات العسكرية للتحالف. 2019

كما أن تطورات أخرى أثقلت على العقل الجمعي للرياض. فالحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد محمد بن 
ً على ت ة والتي عانت نتيجة الحمل –سمعة بالده التي تضررت في واشنطن  رميمسلمان، يبدو حريصا

الجوية الوحشية للتحالف في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 
ة وقمة مجموعة العشرين في الرياض، ميركيقبل االنتخابات الرئاسية األ – 2019تشرين األول/أكتوبر 

جاوز حرب اليمن مسؤول سعودي رفيع لخص هذه الرغبة بت 2020.101وكالهما في تشرين الثاني/نوفمبر 

 
 
. انظر إحاطة مجموعة األزمات، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين سعوديين كبار، الرياض، آذار/مارس  96

 ؟، مرجع سابق.اليمن: هل السالم ممكن، مرجع سابق؛ وتقرير مجموعة األزمات، اليمن في حالة حرب
قل تقليل إمكانية ظهور كيان شبيه بحزب هللا على حدود يؤكد المسؤولون السعوديون بشكل منتظم على أهمية منع أو على األ 97

المملكة، ويعنون بذلك العباً مسلحاً غير تابع للدولة تدعمه إيران وينتمي إلى شبكة طهران اإلقليمية التي يمكنها أن تهدد مصالح 
؛ 2019لرياض، آذار/مارس الوال يات المتحدة والحلفاء. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين سعوديين كبار، ا

. وفي حين ال يقر المسؤولون السعوديون بأنهم يتطلعون إلى لعب 2019ومسؤولين سعوديين كبار، جدة، كانون األول/ديسمبر 
الحوثيون، وممثلو  –دور صانع الملوك في اليمن، فإنهم شغلوا هذا الموقع تاريخياً ويشير اليمنيون من سائر أجزاء الطيف السياسي 

جميعهم إلى أن الرياض  –مة هادي، والمؤتمر الشعبي العام وأعضاء حزب اإلصالح، والمجلس االنتقالي الجنوبي وآخرون حكو
ترغب بإعادة فرض موقعها كالعب خارجي مهيمن. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوميين يمنيين، عمان، 

، وممثل للمجلس االنتقالي الجنوبي عبر الهاتف، 2019ين الثاني/نوفمبر ، وممثل للحوثيين، مسقط، تشر2019أيلول/سبتمبر 
 .2020آذار/مارس 

؛ ومع مسؤول عسكري سعودي 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين سعوديين كبار، الرياض، آذار/مارس  98
اليمنيون التصويت على انفصال الجنوب حالما . يشير بعض المسؤولين السعوديين إلى أنه إذا أراد 2019كبير، أيلول/سبتمبر 

تنتهي الحرب، فإنهم سيعتبرون ذلك مسألة يمنية داخلية. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي يتمتع بالخبرة في 
ً من أن يتهم2019الشؤون اليمنية، الرياض، آذار/مارس  وا بالرغبة . وفي الوقت نفسه، فإن المسؤولين السعوديين حساسون جدا

بتقسيم اليمن. على حد تعبير أحد صناع السياسة الكبار: "لن تكون تركة هذه الحرب االنفصال". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، 
 .2019الرياض، آذار/مارس 

 .2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين سعوديين كبار، الرياض، أيلول/سبتمبر  99
 .2019عة األزمات مع مسؤول سعودي رفيع، الرياض، كانون األول/ديسمبر مقابلة أجرتها مجمو 100
؛ ومقابالت هاتفية مع 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين سعوديين كبار، جدة، كانون األول/ديسمبر  101

س األميركي بالدفع بمشاريع قوانين . بعد اغتيال خاشقجي، بدأ الكونغر2020دبلوماسيين غربيين، كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 
بعضها بهدف سحب الدعم األميركي لقوات التحالف المنخرطة في األعمال القتالية، وأخرى لحظر مبيعات  –يدعمها الحزبان 

 والتي بعثت بإشارة إلى اإلدارة والتحالف بأن –األسلحة الهجومية، وإعادة التزود بالوقود وغيرها من أشكال الدعم للتحالف 
 Crisis Group United Statesالعالقات الثنائية بعيدة المدى قد تكون في خطر في غياب تصحيح لمسار األحداث. انظر 
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ُ واغتيال  رى في الواليات المتحدة، فإن خاشقجي قائالً: "لو أن هناك شاشة لعرض قصة السعودية كما ت
% أخرى اغتيال خاشقجي. وكل هذا سلبي ويحجب 15% من الشاشة ستشغلها حرب اليمن و75

  102ا لقصص أخرى".اإلصالحات الداخلية اإليجابية العديدة. نحن بحاجة لتنظيف مساحة أوسع وإتاحته

، كان تقييم عدد من صناع السياسات الرئيسيين في الرياض أنه بدالً من محاولة 2019بحلول أيلول/سبتمبر 
كسب الحرب عسكرياً، سيكون من مصلحة المملكة العمل مع العناصر الحوثية األكثر براغماتية في 

إن محاولة دق إسفين بين المتمردين وإيران عبر مزيج من الضغوط العسكرية  103محاولة إلنهائها سياسياً.
لم تكن جديدة. لكن، وبالنظر إلى  حركةواالقتصادية على الحوثيين والتواصل مع العناصر البراغماتية في ال

بر في تشرين األول/أكتو 104العوامل المذكورة أعاله، فإن إنهاء الصراع اكتسب درجة أكبر من اإللحاح.
، أعاد المسؤولون السعوديون إحياء المحادثات المباشرة مع سلطات األمر الواقع في صنعاء بعد 2019

توقف دام عدة سنوات، ما أدى بدوره إلى خفض كبير في تصعيد الهجمات البرية والجوية عبر الحدود في 
  األشهر التالية.

لدخول فيها. لقد دعت األمم المتحدة، ليس من المفاجئ أن يتبين أن إنهاء الحرب أكثر صعوبة من ا
منذ وقت طويل إلى إيجاد  –إضافة إلى مجموعة األزمات  –ودبلوماسيون غربيون والعديد من اليمنيين 

قناة اتصال مباشرة بين الحوثيين والسعوديين كوسيلة لتفكيك الصراع. وبالنظر إلى دور الرياض الذي 
ين واألولوية التي تعطيها لتقليص التهديدات الحوثية ألراضيها يتجاوز بحجمه أدوار جميع الالعبين اآلخر

أو لعالقاتهم بإيران، فإن االتفاق بين الطرفين أمر جوهري. لكن، من الناحية العملية، فإن القناة الخلفية التي 
ل الحوثيون مسؤولية توقف المحادثات لما ترنحت. يحمّ  2019تم تأسيسها في تشرين األول/أكتوبر 

يصفونه بعدم قدرة نظرائهم السعوديين أو عدم رغبتهم بتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها خالل المحادثات أو 
يدعي المسؤولون السعوديون أن تعنت الحوثيين هو و 105الدخول في مفاوضات مفصلة حول إنهاء الحرب.

   106ر تحقيق التقدم.الذي أخّ 

حالما أسست فواحي األخرى للحرب اليمنية متعددة الطبقات. مشكلة أخرى تمثلت في عدم ارتباط القناة بالن
الرياض القناة، شعر خصوم الحوثيين اليمنيين بالقلق من أن السعودية قد تسعى إلى التوسط في اتفاق مع 

ومن ثم الضغط على الحكومة للقبول به دون مشاركة الحكومة واألطراف األخرى في  ةالمتمرد حركةال
السعودية تسببت بقلق عميق لدى  –ولهذا السبب، فإن المحادثات الحوثية  107حوثيين.الكتلة المعادية لل

ويمكن القول أن هذا الخوف أسهم في تجدد  108كثيرين في الكتلة الذين خشوا من إقصائهم عن االتفاق.
. ومن المرجح أن يكون الخطاب التصعيدي للحكومة 2020القتال على األرض في الشمال في مطلع عام 

ً من محاولة (ناجحة) لتقويض القناة السعودية في  الحوثية بجر السعوديين  –وقت سابق خالل القتال جزءا
  إلى المعارك التي خسرتها الحكومة في النهاية رغم ذلك.

إضافة إلى ذلك، فقد واجهت الرياض تحديات في محاولتها لعب دور الوسيط الفعال داخل التحالف المعادي 
عندما تقاتل هادي والمجلس  – 2019شارف التحالف على االنهيار في آب/أغسطس للحوثيين. فبعد أن 

تدخلت المملكة للمحافظة على التحالف المتداعي. وتوسطت في  –االنتقالي الجنوبي للسيطرة على عدن 
، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الطرفين. 2019اتفاق الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 

منذ ذلك الوقت، ترنح االتفاق واستأنفت الحكومة والمجلس االنتقالي الجنوبي القتال، هذه المرة في  لكن
  محافظة أبين.

 
 

Report N°3, Ending the Yemen Quagmire: Lessons for Washington from Four Years of War, 15 
April 2019.  

 .2019يع، الرياض، كانون األول/ديسمبر مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي رف 102
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي رفيع، الرياض، أيلول/سبتمبر  103
. قبل إعادة فتح 2010المرجع السابق. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، الرياض، كانون األول/ديسمبر  104

، كان مسؤولون سعوديون قد اتبعوا استراتيجية عسكرية وفرضوا ضغوطاً مالية على 2019م قنوات التفاوض مع الحوثيين في عا
الحوثيين إضافة إلى التواصل مع العناصر األكثر براغماتية في محاولة إلحداث انقسام في الحركة ودق إسفين على األقل بين جزء 

فظة على الضغط العسكري على الحوثيين ونحن نفعل ذلك على من الحركة وإيران. طبقاً لمسؤول سعودي رفيع: "يجب علينا المحا
جبهات غير الحديدة. وربما بمرور الوقت ستنجح هذه الضغوط وسنتمكن من الفوز عسكرياً. كما أننا نواصل جهودنا إلحداث 

 .2019انقسام في الحركة". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، الرياض، آذار/مارس 
؛ ومع ممثلين اثنين للحوثيين، 2019عة األزمات مع ممثل للحوثيين، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر مقابالت أجرتها مجمو 105

 .2020مسقط، صنعاء، عبر الهاتف، كانون الثاني/يناير، آذار/مارس 
 . 2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، كانون الثاني/يناير  106
 .2020وشباط/فبراير  2019مسؤولين غربيين، كانون األول/ديسمبر  مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع 107
مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوميين محليين كبار، وزعماء قبليين، وسياسيين، مأرب، كانون  108

 .2020وكانون الثاني/يناير  2019، القاهرة، كانون األول/ديسمبر 2020الثاني/يناير 
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اليمنيون المؤيدون للحوثيين، والمؤيدون للحكومة والمؤيدون للمجلس االنتقالي الجنوبي يتفقون جميعهم 
أنها تمتلك القدرة الداخلية المطلوبة  على قضية واحدة وهي أن الرياض مفرطة في ثقتها عندما تعتقد

ة لجمع مسارات التفاوض المختلفة بمفردها إلنهاء الحرب. ويشيرون إلى مصير اتفاق ستراتيجيوالرؤية اال
وعلى نحو مماثل، فإن حكومة هادي والمجلس االنتقالي الجنوبي كالهما  109الرياض كمثال على ذلك.

ى أن تكون وسيطاً نزيهاً بينهما أو على توفير المتابعة المستمرة ان على نحو متزايد بقدرة الرياض عليشكّ 
الحوثيين، من جهتهم، وفي الوقت الذي يعتبرون فيه الرياض صانع القرار الرئيسي في إنهاء  110ألي اتفاق.

   111الحرب، فإنهم يشعرون بإحباط عميق من تجربتهم في القناة الخلفية.

الرياض ستلعب دون شك دوراً محورياً سواء في إنهاء الحرب أو  رغم اإلحباط الذي أصاب اليمنيين، فإن
بالنظر إلى مسؤوليتها العسكرية الراهنة، ونفوذها لدى الالعبين الرئيسيين  –في ضمان استمرار القتال 

على الجانب المؤيد لهادي ورهانها الكبير على حصيلة الحرب. كما أنها إحدى الدول القليلة التي تمتلك 
الدافع للمشاركة في دفع بعض الكلفة الهائلة لتحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار. في الواقع، عندما القدرة و

ينتهي الصراع، فإن السعودية سترث التركة المدمرة للحرب على حدودها الجنوبية والمتمثلة في بلد مجزأ 
  ومدمر، يعاني سكانه من الفقر المدفع، والجوع والمرض.

موقف السعودية مما يشكل تسوية سياسية مقبولة أمر محوري. وفي حين يبدو أن رغبة  ولهذه األسباب، فإن
ً بمرور الوقت، فإن هواجسها الرئيسية لم تتغير. فصناع  الرياض في إنهاء الصراع أصبحت أكثر إلحاحا

ً تابع لالسياسات السعوديون ينظرون إلى العب غير   لدولة مدعوم من قبل إيران على حدودهم، خصوصا
العب مهيمن عسكرياً، على أنه تهديد وجودي. وبالتالي، فإن عالقة المتمردين مع طهران، وكذلك قضايا 
تسليم األسلحة، ونزع السالح وتركيبة الحكومة اليمنية الجديدة واألجهزة األمنية والعسكرية من المرجح أن 

  تبقى هواجس رئيسية لدى الرياض.

سع، فإن ثمة أسئلة تبقى مطروحة حول رؤية الرياض. يدعي ممثلو لكن بصرف النظر عن هذا المبدأ الوا
الحوثيين بأن السعوديين لم يكونوا قادرين على توصيف تسويتهم المرغوبة خالل أشهر من المحادثات في 

ً ال يمتلكون  2020.112ومطلع عام  2019عام  كما يقول المسؤولون الحكوميون اليمنيون إنهم هم أيضا
من بين عالمات االستفهام المطروحة: يعترف المسؤولون  113هداف النهائية للسعودية.فكرة واضحة عن األ

السعوديون بأن الحوثيين ينبغي أن يشاركوا في الهيكليات السياسية واألمنية اليمنية، لكنهم ال يحددون مدى 
ً على أن يقطع الحوثيون عالقاتهم بإيران، لكنهم ال  114ذلك الدور. يقدمون أفكاراً كما أنهم يصرون أيضا

عما يمكن أن يعنيه ذلك من الناحية العملية، وكيف سيثبت الحوثيون أن العالقة انتهت. بدالً من ذلك، فإنهم 
إن توفير درجة أكبر من  115يركزون على أفعال تكتيكية يمكن أن يقوم بها الحوثيون لبناء الثقة مع الرياض.

ً مع سعي السعودية إلغالق صفحة الوضوح لرؤيتهم حول ما يشكل حصيلة مقبولة سيكو ً جوهريا ن أمرا
  الحرب.

  إيران  ب.

الحوثية مسألة تثير التكهنات والجدل. فالواليات المتحدة وحلفاؤها  –إن طبيعة وعمق العالقات اإليرانية 
العسكري لدعم إيران وحزب هللا اللبناني،  ابموقعه ةمدين ةاليمني حركةالعرب في الخليج يعتقدون أن ال

ً وك مسعودية على وجه الخصوص صنفتهوال إيران، من جهتها، ترفض رسمياً  116.الء إيرانيينأحيانا

 
 

؛ 2020ونيويورك، شباط/فبراير  2020مجموعة األزمات مع مسؤول حكومي، القاهرة، كانون الثاني/يناير مقابالت أجرتها  109
  .2019ومع ممثل للحوثيين، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 

؛ ومع مسؤول في حكومة 2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للمجلس االنتقالي الجنوبي، نيويورك، شباط/فبراير  110
 .2020دي، عبر الهاتف، نيسان/أبريل ها

؛ ومع ممثلين اثنين للحوثيين، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر  111
. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، كانون 2020مسقط، صنعاء، عبر الهاتف، كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 

 . 2020لثاني/يناير ا
؛ ومع ممثلين اثنين للحوثيين، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر  112

 .2020مسقط، صنعاء، عبر الهاتف، كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 
؛ ومع مسؤول حكومي، 2020ون الثاني/يناير مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في حكومة هادي، القاهرة، كان 113

 .2020؛ ومع مسؤول حكومي عبر الهاتف، حزيران/يونيو 2020نيويورك، شباط/فبراير 
 .2019؛ وجدة، كانون األول/ديسمبر 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين سعوديين، الرياض، آذار/مارس  114
 المرجع السابق. 115
؛ ومع مسؤول إماراتي، 2019موعة األزمات مع مسؤولين سعوديين كبار، الرياض، آذار/مارس مقابالت أجرتها مج 116

 . 2020؛ ومع مسؤول أميركي، واشنطن، شباط/فبراير 2019أيار/مايو 
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ً في الصراع أو تساعد الحوثيين عسكرياً؛ وقد دعا مسؤولوها منذ وقت  ً مباشرا االتهام بأنها تلعب دورا
المفاوضات،  طويل إلى تسوية سياسية إلنهاء الحرب وعرضوا المساعدة في إحضار الحوثيين إلى طاولة

   117كما يدعون أنهم فعلوا ذلك بالنسبة التفاق ستوكهولم.

بالنسبة للحوثيين، فإنهم ينكرون تلقي أي دعم مهم من طهران ويقولون إن ممارساتهم الدينية الزيدية مختلفة 
رغم ذلك، فإن ممثليهم يقرون بتلقي المشورة السياسية  118وتبقيهم على مسافة عقائدية من إيران.

والعسكرية وبعض الدعم المادي من طهران وحزب هللا على حد سواء، وأن أجزاء من الجناح العسكري 
لكنهم يؤكدون على أن طهران ال تمتلك الكلمة  119للتيار باتت أقرب إلى نظرائها اإليرانيين بمرور الوقت.

   120ة، مثل استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.ستراتيجيالفصل في القرارات اال

إعالن المتحدث العسكري الحوثي المشكوك به حول مسؤولية الحوثيين عن الهجوم على المنشآت النفطية 
ض تأكيد الحوثيين على استقاللهم الكامل نه قوّ إيمكن القول  2019ي أيلول/سبتمبر في شرق السعودية ف

ر خبراء أسلحة السعودية والواليات المتحدة المسؤولية عن الهجوم إليران، وقدّ  لتعن طهران. حيث حمّ 
ً في العراق. التنسيق  حققلقد  121مستقلون أن الهجوم أطلق من إيران أو من قبل قوات مدعومة إيرانيا

لذي عقيد الهجوم، ات . كما أنالن المسؤولية مباشرة بعد الضربةبحيث يظهر إع ةالمطلوبالنتيجة الوثيق 
نه يتجاوز قدرات الحوثيين، أعطى االنطباع بأن الحوثيين يوفرون إليران إمكانية إنكار إيقول الخبراء 

   122المسؤولية بينما يخاطرون برد فعل دبلوماسي وعسكري دولي كبير.

من الصعب قياس درجة الدعم اإليراني للحوثيين ونفوذه عليهم بدقة. لكن هناك عدة أشياء تبدو واضحة. 
ثانياً، إن االستمرار في  123، يبقى الحوثيون مجموعة يمنية مدفوعة بأولويات داخلية وليست خارجية.أوالً 

الحرب من شأنه فقط أن يعمق العالقات بين المتمردين وطهران، ويجعل االنفصال بينهما أقل ترجيحاً. 
اومة في المفاوضات على ثالثاً، الحوثيون حريصون على استخدام إيران وشبح الصراع اإلقليمي كورقة مس

تسوية بإنهاء الحرب. ويحذر المسؤولون الحوثيون من تعميق العالقات لكنهم يصورون نهاية الحرب في 
اليمن على أنها االختبار الحقيقي لعالقتهم بإيران. مسؤول حوثي رفيع قال: "إذا أوقف هؤالء [السعودية 

م الشروع في حرب في المنطقة ولن نتدخل. حينذاك، والواليات المتحدة] هذه الحرب الكلية ضدنا، يمكنه
   124سيرون ما إذا كنا ننتمي إلى إيران أو أننا نتخذ قراراتنا الخاصة بنا".

 
 

 المرجع السابق. المسؤولون الحوثيون من جهتهم يقولون إنهم قبلوا اتفاق ستوكهولم رغم معارضة اإليرانيين. مقابلة هاتفية 117
 .2019أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حوثي، آذار/مارس 

؛ ومع ممثل للحوثيين، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ثالثة مسؤولين حوثيين كبار، صنعاء، تموز/يوليو  118
 .2020آذار/مارس 

ل للحوثيين، مسقط، تشرين ؛ ومع ممث2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعا، تموز/يوليو  119
 .2019الثاني/نوفمبر 

 المرجع السابق. 120
مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع خبير أسلحة تمكن من الوصول إلى أدلة على التورط اإليراني، تشرين األول/أكتوبر  121

ة المستخدمة في الهجوم كانت من حزيران/يونيو يقيّم أن األسلح 11. تقرير لألمم المتحدة نشر في 2019وتشرين الثاني/نوفمبر 
 Implementation of Security Council Resolution 2231 (2015): Ninth Report of the“أصل إيراني. انظر 

Secretary-General”, UN Security Council, 11 June 2020. لقد رفضت إيران االدعاء. انظر .Michelle 
Nichols, “Arms seized by U.S., missiles used to attack Saudi Arabia ‘of Iranian origin’: U.N.”, 

Reuters, 11 June 2020. 
لقد تنامت األدلة على وجود دعم عسكري إيراني للحوثيين على مدى الصراع. فقد اعترضت الواليات المتحدة وقوات بحرية  122

لية المجاورة، وقد نشر الحوثيون أنظمة أسلحة متقدمة على أخرى شحنات أسلحة يبدو أنها كانت موجهة إلى اليمن في المياه الدو
نحو متزايد في الميدان، من غير المرجح أنهم تمكنوا من إنتاجها بأنفسهم. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع خبراء أسلحة 

بعد "زيارة دولة" قام بها  ، سمى الحوثيون سفيراً لهم في إيران2019. في عام 2020وآذار/مارس  2019غربيين، أيلول/سبتمبر 
 ,Yemen Shiite rebels appoint an ambassador for first time”, Bloomberg“المتحدث باسمهم إلى طهران. انظر 

18 August 2019. 
يدعي الحوثيون بأنهم اتخذوا قرارات تتعارض مع النصائح اإليرانية في عدد كبير من المناسبات، بما في ذلك قراراتهم  123

وتوقيعهم على اتفاق ستوكهولم في كانون  2015، والتقدم نحو عدن في آذار/مارس 2014بالدخول إلى صنعاء في أيلول/سبتمبر 
؛ ومع ممثل 2014. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، صنعاء، تشرين الثاني/نوفمبر 2018األول/ديسمبر 

. ويفسر الحوثيون الضربات 2019ومع ممثل للحوثيين، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر ؛ 2015للحوثيين، صنعاء، أيلول/سبتمبر 
الصاروخية بالطائرات المسيرة على أهداف داخل السعودية بأنها ردود متناسبة مع الضربات الجوية السعودية، وبوصفها ضغوطاً 

لحرب. كما يشير المسؤولون اإليرانيون إلى عسكرية على المملكة، التي يرون فيها خصمهم الرئيسي في الصراع، إلنهاء ا
-2018قرارات الحوثيين التي اختلفوا معها، خصوصاً التقدم على عدن. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين إيرانيين، 

2019. 
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حوثي، صنعاء، تموز/يوليو  124
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كما أنه من الواضح بالنسبة لطهران، أن حرب اليمن كانت منذ البداية فرصة ذات كلفة منخفضة إلغراق 
يرانيون السلوك السعودي في الحرب، والدعم خصمها السعودي في مستنقع. لقد استخدم المسؤولون اإل

للمملكة، لتقويض االنتقادات لدور إيران في سورية وأمكنة أخرى في المنطقة. مسؤول إيراني  ميركياأل
ً لسورية. أراد السعوديون تحويل سورية إلى فيتنام  قال: "بالنسبة لنا، فإن اليمن كانت في البداية انتقاما

وهم منسجمون مع الرواية الحوثية حول  125في اليمن، رأينا فرصة لرد الجميل". بالنسبة لنا. وبأخطائهم
   126أسباب الحرب وكيفية إنهائها.

بمرور الوقت، بات اليمن عالقاً على نحو متزايد في صراع القوى اإلقليمي بين إيران، من جهة، والواليات 
ً في  المتحدة وحلفائها، من جهة أخرى. وفي حين ترفض طهران االتهام، فإن خصومها يرون لها يدا

الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية، بما في ذلك الضربة الدراماتيكية على 
حقول النفط، ويعتقدون أن هذه العملية األخيرة كانت طريقة إيران في الرد على حملة واشنطن في ممارسة 

يمكن القول إن الضغط على  127يين عن المشاركة فيها.أقصى درجات الضغط وفي ثني حلفائها الخليج
ً إجراء يمكن إليران أن تعرضه للمساعدة في خفض  الحوثيين للقبول بتسوية سياسية في اليمن هو أيضا

   128تصعيد أوسع في اإلقليم وبين الواليات المتحدة وإيران.

ً في إنهاء الحرب ً محوريا ، بالنظر إلى تركيز السعودية على ستكون معالجة عالقة إيران بالحوثيين مكونا
القضية وكذلك بالنظر إلى رد الفعل الذي يتسم بالحساسية لدى كثير من اليمنيين على عالقات المتمردين 
بطهران. ال شك في أن دعم إيران الكامل لتسوية سياسية، بما في ذلك وقف اإلمدادات العسكرية للحوثيين، 

سيكون من الصعب تأمينه في غياب خفض تصعيد إقليمي أوسع سيساعد في التوصل إلى حل وسط، لكن 
ً لفعل ذلك. في غياب مثل تلك الخطوات اإليرانية، ثمة نقاش نشط بين  من شأنه أن يوفر لطهران دافعا
صناع القرار اليمنيين والدوليين حول قدرة واستعداد الحوثيين بشكل مستقل على التوصل التفاق وتنفيذه 

     129س السعودية حيال النفوذ اإليراني.بشكل يعالج الهواج

  اإلمارات العربية المتحدة  ج.

ً للسعودية، شريكتها اإلقليمية المهمة التي اعتقدت أبو ظبي أن  انضمت اإلمارات إلى حرب اليمن دعما
، عندما ساعد جيشها القوات 2015غيرت أبو ظبي مسار الحرب عام  130صعود الحوثيين يهدد أمنها.

ً على  –المحلية على إخراج تحالف الحوثيين  صالح من جنوب اليمن. وأشرف القادة اإلماراتيون الحقا
، وعلى الحملة التي شنت على طول ساحل 2016تحرير الُمكال من القاعدة في شبه الجزيرة العربية عام 

لى مدى السنتين التاليتين والتي حققت النجاحات الرئيسية األولى في ميدان المعركة ضد البحر األحمر ع
. كما أصبحت أبو ظبي الشريك الرئيسي لواشنطن في محاربة اإلرهاب في 2015الحوثيين منذ عام 

   131اليمن.

متنامية مع وسط توترات  2019أتت المغادرة المفاجئة للقوات العسكرية اإلماراتية من اليمن في عام 
. اعتقد المسؤولون بشكل متزايدالسعودية واإلماراتية عدم تطابق األجندتين حكومة هادي، إضافة إلى 

اإلماراتيون أن الحرب ال يمكن كسبها عسكرياً، خصوصاً بعد اتفاق ستوكهولم؛ وخشوا من أن السعوديين 
ً فاسداستراتيجييفتقرون إلى  ً وغير كفؤ؛ وشعروا بالقلق من أن ة خروج؛ ورأوا في حكومة هادي كيانا ا

  132ن اإلخوان المسلمين.الدعم السعودي لحزب اإلصالح سيمكّ 

فصاعداً،  2016وتبين أن خالفاتهما بشأن اإلصالح، على وجه الخصوص، ال يمكن تجاوزها. منذ عام 
صور المسؤولون اإلماراتيون مجهودهم الحربي على أنه حملة ضد الحوثيين والقاعدة في شبه الجزيرة 

الحربي العربية، إضافة إلى كونه حملة ضد حزب اإلصالح، حيث جادلوا بأنه كان يقوض المجهود 
 

 
  . 2020نيسان/أبريل  16زمات مع مسؤول إيراني رفيع، طهران، مقابلة أجرتها مجموعة األ 125
 المرجع السابق. 126
127 , 9 September 2019.Wall Street Journal”, rontferror tther os ’Iran“Brian Hook,  
ناير وكانون الثاني/ي 2019تشرين األول/أكتوبر  –مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين غربيين، آب/أغسطس  128

2020.  
وكانون الثاني/يناير  2019تشرين األول/أكتوبر  –مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين غربيين، آب/أغسطس  129

 .2020والقاهرة، كانون الثاني/يناير  2019؛ ومع مسؤولين في حكومة هادي، عمان، أيلول/سبتمبر 2020
وأبو ظبي، تشرين الثاني/نوفمبر  2017إماراتيين كبار، واشنطن، آذار/مارس مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين  130

2018. 
 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أميركيين كبار، واشنطن، كانون الثاني/يناير  131
  .2019موز/يوليو وت 2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين إماراتيين، أبو ظبي، تشرين الثاني/نوفمبر  132
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وفي سعيها إليجاد قوة موازية لحزب اإلصالح، عملت اإلمارات مع جملة  133ويزعزع استقرار الجنوب.
ً من منظورها، بما في ذلك الهيئات التي سبقت تشكيل المجلس  من المجموعات التي رأت أنها أكثر قربا

  وقوات طارق صالح. هادئوناالنتقالي الجنوبي، والسلفيون ال

دي على نحو متزايد دور اإلمارات في اليمن كما تصور دور إيران: أي كقوة خارجية وتصور حكومة ها
، كان مسؤولو 2017لدولة لخدمة أجندتها اإلقليمية الخاصة. بحلول عام تابعين لتدعم العبين مسلحين غير 

بعد معركة السيطرة على عدن في  134حكومة هادي قد اتهموا اإلماراتيين "بالتصرف كمحتلين".
، ازدادت حدة العداوة واتهم الممثل اليمني في األمم المتحدة، عبد هللا السعدي، 2019أغسطس آب/

   135اإلمارات بالمشاركة في "انقالب" المجلس االنتقالي الجنوبي.

ى ساحل البحر نقطة تحول بالنسبة النخراط اإلمارات في اليمن. بالنظر إلى تعثر حملتها عل 2019كان عام 
، والذي أوقف معركة السيطرة 2018ستوكهولم الذي وقع في كانون األول/ديسمبر اق األحمر بسبب اتف

على المدينة؛ وبسبب االنتقادات العلنية لها من قبل حكومة هادي، حليفها اليمني المعلن؛ وبسبب المزيد من 
 ميركياألالتمحيص في سلوكها من قبل وسائل اإلعالم الغربية، ومنظمات حقوق اإلنسان وحتى الكونغرس 

لدورها في الحرب اليمنية، قرر صناع السياسات اإلماراتيون أن أفضل ما يمكن أن يفعلوه هو الحد من 
لكن أعلن  2019بدأ تخفيض القوات في مطلع عام  136انكشاف اإلمارات في اليمن من خالل سحب قواتها.

   137عنه فقط في تموز/يوليو من ذلك العام.

ان ظل أبو ظبي ما يزال يلقي بثقله على حكومة هادي، وحزب اإلصالح لكن بعد سنة من سحب قواتها، ك
تحتفظ القوات اإلماراتية بوجود ألغراض محاربة اإلرهاب في شبوة  138والعديد من اليمنيين اآلخرين.

وحضرموت، وتستمر بتقديم الدعم اللوجستي والتدريب لقوات طارق صالح في الُمخا. ويدعي مسؤولون 
ية أن اإلمارات تستمر بدعم حلفائها المحليين وممارسة النفوذ عليهم، بما في ذلك المجلس في الحكومة اليمن

لقادة العديد من المجموعات المرتبطة باإلمارات منازل في أبو ظبي ودبي، حيث  139االنتقالي الجنوبي.
ح الذي تستمر بعض أسرهم على األقل باإلقامة، وكذلك أحمد علي صالح، نجل الرئيس الراحل والمرش

يحظى بالشعبية لقيادة اليمن في المستقبل في بعض أوساط حزب المؤتمر الشعبي العام. وتبقى اإلمارات 
  المعادية لحزب اإلصالح.وتلك  راعياً محتمالً للمؤتمر الشعبي العام وغيره من المجموعات العلمانية

 ً مهماً يتمتع بالنفوذ على جزء فرعي  باختصار، وحتى بعد انسحابها، فإن اإلمارات ما تزال العباً خارجيا
من الكتلة المعادية للحوثيين. لكن في الوقت الراهن، اتخذت خطوة مهمة لالنسحاب من الصراع اليمني، 
فقلصت انخراطها العسكري المباشر وأعادت تركيز طاقاتها على أولويات محلية وإقليمية أخرى. وقد كانت 

، عندما أعلن المجلس االنتقالي الجنوبي اإلدارة 2020 أبريلن/مقاربتها غير المباشرة واضحة في نيسا
الذاتية في الجنوب. ذكر قادة انفصاليون أنهم في حين أعلموا أبو ظبي بنواياهم، فإنهم لم يتلقوا مؤشراً منها 

وهو تحرك فسرته  –أعادت اإلمارات الحقاً نشر بيان للتحالف يرفض اإلعالن  140على دعمها لتحركهم.
ً إلى العودة التفاق الرياض. –اإلعالم اإلقليمية على أنه إقرار بفحواه وسائل   141ودعت الطرفين علنا

مسؤول إماراتي رفيع أوضح الموقف اإلماراتي قائالً: "لديهم [المجلس االنتقالي الجنوبي] دعوة حقيقية 

 
 

 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول إماراتي، أبو ظبي، تشرين الثاني/نوفمبر  133
134 , 12 May Middle East Eye ”,EXCLUSIVE: Yemen president says UAE acting like occupiers“

 Yemen threatens to act internationally to stop UAE support for separatists”, Middle East“؛ و 2017
Monitor, 21 August 2019. 

135 , 22 August Wall Street Journal, ”oalitionced l-rom Saudifxpulsion es ’emands U.A.E.dYemen “
2019. 

وكانون مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين إماراتيين كبار، أبو ظبي، حزيران/يونيو، تشرين الثاني/نوفمبر  136
 .2019األول/ديسمبر 

137 8 July 2019. ,Reuters”, UAE troop drawdown in Yemen was agreed with Saudi Arabia: official“ 
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في حكومة هادي، القاهرة، كانون الثاني/يناير  138
؛ والقاهرة، كانون 2019لحكومة اليمنية، عمان، أيلول/سبتمبر مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في ا 139

 .2020؛ عبر الهاتف، آذار/مارس، أيار/مايو 2020الثاني/يناير 
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في المجلس االنتقالي الجنوبي، نيويورك، نيسان/أبريل  140
 ,s for immediate return to Riyadh agreementled coalition call-Saudi“Nour Salman ,”انظر  141

Emirates News Agency, 27 April 2020 ؛ وPatrick Wintour, “Crisis in Yemen as Aden separatists 
declare self-rule”, The Guardian, 27 April 2020. 
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عبر ذلك النوع من  مرغبته لتقرير المصير. لكن ينبغي أن تكون من خالل عملية سياسية. ال يمكن تحقيق
  142الخطوات األحادية التي نختلف معها".

  

 
 

 ,UAE “Zainab Fattah. انظر أيضاً 2020و مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول إماراتي رفيع، أيار/ماي 142
hints at frustrations with beleaguered Libyan ally Haftar”, Bloomberg, 17 June 2020. 
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IV. الجهود الدولية للخروج من المأزق  

شكلت المفاوضات التي قادتها األمم المتحدة في الكويت وجولة تالية من المفاوضات قادها وزير الخارجية 
في حين أن هذه  143المحاولة األكثر شمولية إلنهاء الحرب حتى تاريخه. 2016جون كيري عام  ميركياأل

شكل قاعدة  2016المحادثات لم تكن ناجحة في المحصلة، فإن الخطوط العامة لالتفاق الذي نوقش عام 
سلسلة من  انطالق األمم المتحدة لجميع جوالت التفاوض التالية. بشكل عام، تكونت الصفقة المقترحة من

ً إلطالق النار ويشكالن هيئة لألمن الوطني  –الحكومة والحوثيون  –الخطوات. أوالً، ينفذ الطرفان  وقفا
ترأسها األمم المتحدة لإلشراف على اإلجراءات األمنية المؤقتة، بداية بالعاصمة وتتسع لتشمل المدن 

ن ممثلين عن الطرفين. ثالثاً، يعيدان ثانياً، يشكالن حكومة وحدة وطنية تتكون م 144الرئيسية األخرى.
إدماج مؤسسات الدولة في ظل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، التي ستشرف على مرحلة انتقالية تتتوج 

  145بانتخابات وطنية.

، 2216كانت محادثات الكويت تهدف إلى تنفيذ أكبر جزء ممكن من قرار مجلس األمن الدولي رقم 
ؤسسات في صنعاء بإشراك الحوثيين وحلفائهم في ترتيبات تقاسم السلطة واستعادة سلطة الدولة والم

كشريك يشكل أقلية. بدا هذا الهدف قابالً للتحقيق حينذاك. فالعديد من المؤسسات ظلت موجودة وسليمة في 
صالح والكتلة المعادية للحوثيين أقرب إلى التوازن؛  –صنعاء؛ وكان توازن القوى بين تحالف الحوثي 

ن المؤتمر الشعبي العام من وضع بعض القيود على األقل على الطموحات السياسية والعسكرية وتمك
للحوثيين من داخل تحالف صنعاء. فشلت المحادثات بشكل أساسي بسبب وجود فجوة غير قابلة للجسر بين 

اصب الذي توقع الحوثيين وحكومة هادي بشأن تتابع اإلجراءات السياسية واألمنية والعدد المناسب من المن
أصبحت هذه النزاعات سمة  146كل طرف الحصول عليه في ترتيبات الحكم والترتيبات األمنية المؤقتة.

  مشتركة لجميع المفاوضات التي تلت.

تستمر الحكومة بالمطالبة بأن ينص أي اتفاق على ترتيبات أمنية تكون لصالح طرفها، بما في ذلك تسليم 
صنعاء والمدن الرئيسية األخرى، مقابل تمثيل حوثي محدود في الترتيبات  أسلحة الحوثيين واالنسحاب من

ويستمر الحوثيون، من جهتهم، بالدفع نحو انتقال سريع إلى  147العسكرية وترتيبات الحكم االنتقالية.
ترتيبات حكم جديدة تترك لهم السيطرة على المناطق التي يسيطرون عليها أصالً؛ كما ما يزالون يطالبون 

حكومة هادي  148%.50ة من السلطة في الترتيبات األمنية وترتيبات الحكم المؤقتة، على األرجح بحص
   149ترفض هذا المطلب بشكل قطعي، وتقول إنه يبالغ بالثقل االجتماعي والسياسي للحوثيين.

. ثقة منذ محادثات الكويت، ركزت األمم المتحدة أيضاً على دفع األطراف إلى االتفاق على إجراءات بناء
وكان أحدث المقترحات الجزء الثاني من مقترح ثالثي األجزاء إلنهاء الحرب يتكون من وقف إطالق نار 
على مستوى البالد، وإجراءات بناء ثقة إنسانية واقتصادية و"االستئناف العاجل" للعملية السياسية التي 

المتحدة في نقاشات مع الطرفين  لقد انخرطت األمم 2020.150 أبريلأعلن عنها المبعوث الدولي في نيسان/
اليمنيين الرئيسيين حول إجراءات مثل تبادل السجناء، ودفع الرواتب، ورفع الحصار الحوثي عن تعز، 
وإعادة فتح شبكات الطرق، وتخفيف القيود المفروضة على الحدود البرية والبحرية والجوية اليمنية، بما في 

التجاري. مع إجراءات بناء الثقة، كان تتابع هذه اإلجراءات  ذلك إعادة فتح مطار صنعاء أمام الطيران
ً للخالف. يجادل الحوثيون، على سبيل المثال، أن رفع قيود الوصول التي يفرضها التحالف  ً مصدرا أيضا
ينبغي أن تكون جزءاً من وقف إلطالق النار يشكل نهاية للحرب، وليس إجراءاً لبناء الثقة يتخذ كجزء من 

   151لخطوات بعد تنفيذ وقف إطالق النار.سلسلة من ا

 
 

كانت محادثات الكويت الجولة الثالثة من خمس جوالت منذ بداية الصراع. عقدت األمم المتحدة جولتين في سويسرا عام  143
 .2018، قبل محادثات السويد في كانون األول/ديسمبر 2018وجولة أخرى عام  2015

تشمل هذه اإلجراءات تسليم األسلحة الثقيلة من قبل الالعبين المسلحين غير التابعين للدولة (بما في ذلك الحوثيين) للسلطات  144
 دولة.الوطنية أو لطرف ثالث، وتسليم السيطرة على المدن الرئيسية لألجهزة األمنية الجديدة في ال

 .2016تحتفظ مجموعة األزمات بنسخة منها، تم الحصول عليها في كانون األول/ديسمبر  145
146 September 2016.”, 29 Central Bank Crisis Risks Famine in Yemen“Crisis Group Alert,  
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في حكومة هادي، نيويورك، شباط/فبراير  147
 .2019قابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر م 148
 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في حكومة هادي، كانون الثاني/يناير  149
“ Mr. Martin  –Briefing to the UN Security Council: UN Special Envoy for Yemenانظر  150

Griffiths”, Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, 16 April 2020.  
 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، آذار/مارس  151
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ستبقى قضايا التتابع عقبة تعيق المفاوضات المستقبلية. لكن بالنظر إلى تغير الوقائع السياسية في البالد، ثمة 
تحديات أكبر. لم يعد من الواضح أن صيغة الكويت قابلة للتحقق، بالنظر إلى أن توازن القوى تحول أكثر 

كما كان الوضع حينذاك فإن سلطات األمر الواقع تسيطر على نحو ثلث أراضي لصالح الحوثيين. اآلن 
اليمن، وثلثي سكانه، والعاصمة، ومعها المركز االقتصادي الرئيسي في البالد ومؤسساتها القائمة. لقد عزز 

من الحوثيون سيطرتهم على هذه المناطق ويمتلكون القوى العسكرية/األمنية األكثر فعالية. على العكس 
ذلك، فإن موقف الحكومة ضعف. فقد فشلت في بناء تحالف قوي معاٍد للحوثيين، وبدالً من ذلك فقدت 

  السيطرة على عدن، عاصمتها المؤقتة، للمجلس االنتقالي الجنوبي.

 –مع تقلص مصداقيتها كنظير فعال للحوثيين، ركزت الحكومة على المحافظة على آخر أصولها الرئيسية 
ظلت تحت سيطرتها االسمية ووضعها القانوني المعترف به دولياً. يجادل مسؤولو الحكومة المناطق التي 

ً وأن القرار  يبقى اإلطار األساسي للتوصل إلى  2216أن المكاسب الحوثية على األرض ال تهم كثيرا
الوقائع  صفقة. أما في المجالس الخاصة، فإن العديد من أنصار الحكومة يعترفون بأن أي صفقة تستند إلى

  152السياسية الراهنة ستهمش الرئيس وحلقته الداخلية بسرعة لصالح مجموعات أخرى.

بمرور الوقت، باتت الدول األعضاء في مجلس األمن تدرك أن مبعوث األمم المتحدة ال يستطيع إنتاج 
هتمام مع تنامي قوة الحوثيين وتقلص قوة الحكومة، تحول االف. 2216تسوية تتوافق مع أحكام القرار 

الدولي إلى احتمال التوصل إلى صفقة بين المتمردين والسعودية. العديد من الدبلوماسيين يرون اآلن تفاهماً 
حوثياً سرياً بوصفه المكون األكثر أهمية في أي عملية سياسية ناجحة. وهم مقتنعون بأن هادي  –سعودياً 

ً على مقاومة الضغو مع  لديها الصفقة المناسبة الرياض أنط السعودية إذا اعتقدت لن يكون قادرا
  153الحوثيين.

ً آخر إلطار الكويت.  ، تفتت 2015منذ عام فيشكل االنقسام السياسي وانقسام المناطق اليمنية تحديا
المؤسسات العسكرية واألمنية إلى كيانات جديدة ومستقلة تعمل في جميع الكانتونات الخمسة المختلفة 

عل إطاراً تفاوضياً مكوناً من طرفين أمراً يصعب تصوره. إذ إن إقصاء مراكز تقريباً. وهذه االنقسامات تج
قوى يمنية رئيسية عن وقف إطالق النار، أو التسوية السياسية أو كليهما يمكن أن يشجع على إفساد 
الصفقات وترتيب صفقات أخرى خارج إطار وساطة األمم المتحدة، ما يقوض احتماالت التوصل إلى 

  154ة دائمة.تسوية وطني

ستعادة موظفي حقبة ما قبل دعت مسودة اتفاق الكويت إلى إعادة إدماج مؤسسات الدولة في صنعاء، وا
بإشراف حكومة وحدة وطنية وهيئة عسكرية وطنية جديدة. ربما لم تعد استعادة مركزية السلطة الحرب 

ً واقعياً أو حتى مرغوباً، بالنظر إلى أن العديد من المجمو عات المحلية القوية أعلنت ارتباطها بسرعة أمرا
باتت  2014كما أن العودة إلى قوائم التوظيف المدنية والعسكرية قبل عام  155باإلدارة الذاتية المستقلة.

 –من المرجح أن يعود هذا الترتيب بالفائدة على األحزاب السياسية التقليدية  –محاولة عفا عليها الزمن 
ون قوائم ؤهما كانوا يملءبالنظر إلى أن أعضا –زب اإلصالح جة أقل، حالمؤتمر الشعبي العام، وإلى در

ً من النفوذ السياسي والعسكري أمام  ً كبيرا موظفي الحكومة بشكل غير متناسب. غير أن كالهما فقد قدرا
 أعداد كبيرة من المقاتلين مع الحوثيين، والمجلس االنتقالي بعادالقوى الجديدة على مدار الحرب. يمكن است

بالمقابل، فإن مثل هذا اإلقصاء  156الجنوبي والقوات األخرى المتحالفة مع هادي، بما في ذلك السلفيين.
يمكن أن يحدث استياًء في أوساط العاطلين الجدد من العمل، وهو ما يمكن أن يشكل فرصة لمفسدي 
ترتيبات ما بعد الصراع، مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية، أو الالعبين 

  المرحلة االنتقالية. الخارجيين الستمالة العاطلين من العمل وتقويض

 
 

ونيويورك،  2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في حكومة هادي، القاهرة، كانون الثاني/يناير  152
 .2020شباط/فبراير 

 .2020مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي، نيسان/أبريل  153
على سبيل المثال، انتشرت شائعات في اليمن تقول بأن الحوثيين منخرطون في محادثات مباشرة وغير مباشرة مع المجلس  154

جديدة. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حكوميين، االنتقالي الجنوبي وحزب اإلصالح حول ترتيبات تعاونية 
؛ 2019؛ مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 2019؛ عمان، أيلول/سبتمبر 2019وصحفيين، ونشطاء جنوبيين، عدن، آذار/مارس 

 بين حكومة هادي والحوثيين.. يمكن لهذا االتفاق، فعلياً، أن يحل محل أي وساطة لألمم المتحدة 2020والقاهرة، كانون الثاني/يناير 
؛ مأرب والُمكال، كانون الثاني/يناير 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين محليين، عدن، آذار/مارس  155

2020. 
؛ وفي عدن في تشرين 2018األبحاث الميدانية لمجموعة األزمات على ساحل البحر األحمر في تشرين األول/أكتوبر  156

، تظهر أن أغلبية القوات في هذه المناطق، بما 2020؛ وفي مأرب في كانون الثاني/يناير 2019وآذار/مارس  2018األول/أكتوبر 
 في ذلك السلفيين، التحقوا بالقتال بعد بداية الحرب. 
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ال يعتقد العديد من  157لهذه األسباب تحول اإلجماع الدبلوماسي حول كيفية إنهاء الحرب بمرور الوقت.
إلى السلطات بسرعة المراقبين والخبراء أنه من الواقعي توقع قيام المجموعات المسلحة بتسليم أسلحتها 

بدالً من  158قيام بذلك يمكن أن تتسبب في تجدد الصراع.الوطنية المشكلة حديثاً، وأن محاوالت دفعها إلى ال
   159ذلك، تجري مناقشة مقاربات أكثر تدريجية.

ً بأن العملية ينبغي أن تكون أكثر شموالً؛ إذ يعتقد بعض  كما يعترف معظم المسؤولين األجانب أيضا
ية يمكن توسيعها لضمان أن الدبلوماسيين اآلن أن المحادثات األولية بشأن وقف إلطالق النار وتسوية انتقال

يشمل أي اتفاق، إن لم يكن جميع األطراف والمصالح ذات الصلة بالصراع، فعلى األقل الالعبين 
في تشرين  160العسكريين األقوياء مثل المجلس االنتقالي الجنوبي الذي يتمتع بالقدرة على تقويض التسوية.

وضات وطنية "شاملة". بالنسبة للدبلوماسيين في ، دعا مجلس األمن الدولي إلى مفا2019الثاني/نوفمبر 
ً في مواقف الدول األعضاء، بالتأكيد على الحاجة لعملية شاملة وربما منح  نيويورك، فإن هذا شكل تقدما
ً أوسع إلشراك جملة أوسع من المجموعات في  مبعوث األمم المتحدة مارتن غريفيث غطاًء سياسيا

  161المحادثات.

لكن من الناحية  162إلى درجة أكبر من الشمولية في عملية السالم من حيث المبدأ. يعترف غريفيث بالحاجة
بشدة إضافة أطراف  ونالسعودية، يعارضوكذلك الحوثيين والحكومة، أخذ في الحسبان أن العملية فهو ي

 163ية.جديدة إلى العملية التي تقودها األمم المتحدة، ألن ذلك سيضعف نفوذهما على نتائج التسوية النهائ
حتى اآلن، لم تفتح األمم المتحدة المحادثات أمام أطراف إضافية، وبدالً من ذلك حاولت معالجة النقص في 
المشاركة من خالل اتصاالت منتظمة مع المعنيين الرئيسيين مثل المجلس االنتقالي الجنوبي وطارق صالح 

  فيها. غير رسمية يقودها مكتب المبعوث أو يشارك 2من خالل حوارات مسار 

لقد بذل مكتب المبعوث جهداً خاصاً إلشراك النشيطات اإلناث والنشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني 
فقد شكلت األمم المتحدة مجموعة استشارية نسائية  164في المفاوضات من خالل دور استشاري رسمي.

لكن  165تقنية حضرت محادثات السويد التي أفضت إلى اتفاق استوكهولم وقدمت المشورة لغريفيث هناك.
أعضاء المجموعة االستشارية يتذمرون من أن األمم المتحدة لم تستخدم وجودهم على النحو األمثل وأن 

كما تتذمر مجموعات أخرى في المجتمع المدني من عدم  166ن مدخالتها.االتفاق النهائي لم يعكس أي م

 
 

؛ ومع دبلوماسي غربي، نيويورك، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي غربي، عمان، أيلول/سبتمبر  157
؛ ومع مسؤولين وخبراء غربيين، عبر الهاتف، 2019؛ ومع مسؤول غربي، نيويورك، آذار/مارس 2019ين الثاني/نوفمبر تشر

 .2019آذار/مارس 
؛ ومع مستشار أممي، 2020حزيران/يونيو  –مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسيين غربيين، أيار/مايو  158

 . 2020؛ ومع باحث يمني، شباط/فبراير 2020مني، آذار/مارس ؛ ومع محلل ي2020شباط/فبراير 
يتمثل أحد الخيارات في "السيطرة االنتقالية على األسلحة"، يحتفظ المقاتلون بموجبه بخطوط القيادة والتحكم الراهنة إضافة  159

يادة عمليات المراقبة اللصيقة. في إلى مخزونهم من األسلحة، بينما يقبلون بقيود على استخدام األسلحة ومواقعها، إضافة إلى ز
النهاية، تسلم األطراف أسلحتها إلى مؤسسات عسكرية/أمنية وطنية أو إلى أطراف ثالثة مع الوصول إلى مواعيد محددة في العملية 

 Gregory D. Johnsen, “Assault on Yemen’s Al Hudaydah would be catastrophic”, Theاالنتقالية. انظر 
New York Times, 12 June 2018. 

 .2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسيين، نيويورك، تشرين الثاني/نوفمبر  160
 المرجع السابق. 161
 .2020مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أممي، عمان، أيار/مايو  162
ً إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم  163 ديون فكرة توسيع المحادثات. مقابلة أجرتها ، يرفض المسؤولون السعو2216استنادا

. 2020؛ ومع مسؤول سعودي عبر الهاتف، آذار/مارس 2019مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، نيويورك، أيلول/سبتمبر 
أن حكومة هادي ترفض محاوالت توسيع المشاركة في المحادثات التي تقودها األمم المتحدة بوصفها هجوماً على سيادتها وتجادل ب

جميع مسائل بنية الدولة تمت تسويتها خالل مؤتمر الحوار الوطني. مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول رفيع في 
يمنية شاملة وواسعة، لكن كجزء من مرحلة  –. أما الحوثيون فيدعون إلى عملية يمنية 2020حكومة هادي، كانون الثاني/يناير 

سعودي. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين،  –لحرب عبر التوصل إلى اتفاق حوثي انتقالية حالما يتم إنهاء ا
 .2019مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 

 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أممي، عمان، أيلول/سبتمبر  164
“uring the Sweden ds Technical Advisory Group Plays an Active Role ’The Womenانظر  165

Consultations”, UN Office of the Special Envoy to the Secretary-General for Yemen, 12 December 
2018. 

رغم أن المجموعة ناقشت قضايا تبادل السجناء وإعادة فتح الطرقات في تعز مع المبعوث، فإن األعضاء يقولون إنهم لم  166
وفريقه في نقاشات مفصلة حول هذه القضايا مع األطراف المتحاربة. مقابالت أجرتها مجموعة  يستشاروا عندما انخرط المبعوث

؛ ومع عضو في المجموعة االستشارية 2019األزمات مع عضو في المجموعة االستشارية النسائية، عمان، أيلول/سبتمبر 
 .2019النسائية، عمان، تشرين األول/أكتوبر 
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كما يعترض بعض  167والمفاوضات التي تقودها األمم المتحدة. 2وجود تواصل بين حوارات المسار 
ً بتمثيل ال وإقصاء جملة أوسع من الشباب  نساءالنشطاء، بما في ذلك النساء، على ما يرون فيه هوسا

  168ي.ونشطاء المجتمع المدن

ثمة إجماع دولي ويمني متزايد على أن اإلطار الحالي للمفاوضات غير مالئم. إال أن هذه االنتقادات لم 
ة واضحة لمعالجة نقاط قصوره. واألسئلة بالنسبة لألمم المتحدة، وصناع استراتيجيتترجم بعد إلى 

إطار الكويت الستيعاب الوقائع  السياسات الدوليين واليمنيين تتعلق بمقدار التحول الذي ينبغي إحداثه في
 الجديدة وحجم التغيير الممكن.

   

 
 

؛ ومع ناشط في المجتمع 2019زمات مع ناشط في المجتمع المدني اليمني، عمان، أيلول/سبتمبر مقابالت أجرتها مجموعة األ 167
 .2020المدني اليمني، القاهرة، كانون الثاني/يناير 

 المرجع السابق. 168
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V. مسار غير مثالي إلى األمام  

عامل حاسم للتوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ سيكون إعادة ضبط توقعات األطراف. فمهما كانت الرياض أو 
ء لحكومة هادي. حكومة هادي راغبة في ذلك، فإن الحوثيين لن يتخلوا عن أسلحتهم أو سلطتهم في صنعا

فإن حكومة هادي، كما أن النفوذ اإليراني في اليمن لن يتالشى بين ليلة وضحاها. من جهة أخرى، 
هما لن يقبلوا ببساطة بوجود حكومة مركزية وجيش يسيطر عليهما الحوثيون. والسلطات ءوالسعودية وحلفا

وحضرموت لن تتخلى عن استقاللها المحلي الذي اكتسبته حديثاً لحكومة مركزية  مأربالمحلية في عدن، و
ً حكومة يشكل الحوثيون العب ً اتفق على صالحياتها دون موافقتها، خصوصا ً رئيسي ا فيها. وليس من  ا

المرجح أن يسلم طارق صالح أو القوات المتحالفة مع المجلس االنتقالي الجنوبي لسلطة وزارة دفاع أو 
خلية موحدة في صنعاء إذا لم يكونوا جزءاً من االتفاق. وسيرفض المجلس االنتقالي الجنوبي أي صفقة ال دا

ً منها وال تحتوي نصوصاً واضحة حول كيفية معالجة "ال الجنوبية"، والمظالم المرتبطة  قضيةيكون جزءا
  بوحدة اليمن ومطلب العديد من الجنوبيين باالنفصال.

تعني البدء من الصفر أو تخلي أي طرف عن موقفه. يمكن تعديل إطار الكويت بدالً  إن مقاربة واقعية ال
 –من يشارك فيها ومتى  –من إعادة كتابته كلياً. لكن ثمة حاجة ملحة إلجراء تغييرات على العملية 

ة قضايا تتابع الترتيبات السياسية واألمنية المؤقتة، إضافة إلى تركيبة الحكومة الجديد –وفحواها 
وكذلك الحصول على دعم دولي واضح ألي صفقة محتملة. وفيما يلي أربعة اقتراحات  –وصالحياتها 

  لتحديث المقاربة للمفاوضات وتحسين فرص التوصل إلى تسوية دائمة.

 توسيع المشاركة في المفاوضات  آ.

سياسية العديدة في لن ينجح وقف إطالق النار وال التسوية السياسية دون مشاركة الفصائل العسكرية وال
  اليمن. ولذلك ينبغي توسيع المشاركة في المفاوضات.

ويتمثل أحد الحلول في وضع المجموعات المختلفة المعادية للحوثيين والسلطات المحلية تحت مظلة 
إذا تمكنت الرياض من التغلب على النزاعات  .2216ذه الخطوة منسجمة مع القرار الحكومة. وستكون ه

خلية، سيكون هذا المسار هو األسهل، وسيسمح لألمم المتحدة بتجاوز، على األقل في الوقت اليمنية الدا
الراهن، مسائل تتعلق بكيفية إشراك المزيد من المجموعات في ترتيبات وقف إطالق النار ومن سيشارك 

ن، لم يتمكن في عملية سياسية موسعة. لكن بالنظر إلى االختالفات العميقة في المعسكر المعادي للحوثيي
السعوديون من إطالق هذه المقاربة، وقد ال ينجحون إذا أتيح لهم المزيد من الوقت. إذا تمكنوا من ذلك، فإن 
ً مجموعات أخرى مثل المجلس االنتقالي الجنوبي  لهذه المقاربة حدودها. فقد تؤدي إلى اتفاق يشمل اسميا

قالً كافياً في مسار المفاوضات لضمان تحقيق سالم تحت مظلة الحكومة لكن يخفق عملياً بمنحها صوتاً مست
  دائم.

يمكن تطبيق حل مماثل على قضية توسيع المشاركة في محادثات وقف إطالق النار؛ حيث يفاوض مسؤولو 
األمم المتحدة أصالً على تشكيل هيئة عسكرية وطنية لإلشراف على ترتيبات وقف إطالق النار تشمل 

ات صنعاء. ينبغي على األمم المتحدة، في الحد األدنى، الطلب من الرياض، ممثلين عن حكومة هادي وسلط
ومن حكومة هادي أو من كليهما إشراك قادة عسكريين من المجلس االنتقالي الجنوبي ومعسكر طارق 
صالح في وفدهما إلى الهيئة، كما حدث في حالة لجنة إعادة االنتشار العسكري التي ُشكلت لتنفيذ اتفاق 

  لم.ستوكهو

إذا كانت الرياض وحكومة هادي ال تستطيعان وضع المزيد من المجموعات تحت مظلة الحكومة، يمكن 
لألمم المتحدة توسيع المشاركة الرسمية في مفاوضات وقف إطالق النار و/أو المحادثات السياسية. إذ يسمح 

، والحوثيين والسعودية بمشاركة رسمية موسعة، لكن المقاومة السياسية من حكومة هادي 2216القرار 
ً على مبعوث األمم المتحدة، رغم بيان مجلس األمن في تشرين  جعلت هذه المهمة مستحيلة فعليا

ً للمحادثات  169الذي يدعو إلى توسيع المشاركة. 2019الثاني/نوفمبر  ً رسميا وبهذه الطريقة، فإن توسيعا
قرار جديد يمنح التفويض بدرجة أوسع  سيحتاج على األرجح دعماً صريحاً من مجلس األمن الدولي عبر

من المشاركة. رغم إشكالية هذه الخطوة، فإنها ستكون منسجمة مع سوابق حدثت في الماضي. فمفهوم 
وقرارات مجلس األمن الداعمة،  2011اإلجماع الوطني كان ركيزة مبادرة مجلس التعاون الخليجي عام 

  .2014-2013إضافة إلى مؤتمر الحوار الوطني في البالد في 
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من الواضح أن درجة أكبر من المشاركة ستكون ضرورية للتوصل إلى وقف إطالق نار واتفاق سياسي 
ن. بالنظر إلى قدرة مجموعات مثل المجلس االنتقالي الجنوبي على إحباط أي صفقة ال يكونون جزءاً يدائم

م المتحدة تحقيق التوازن بين منها، ومطلبهم الصريح بأن يشاركوا بالمفاوضات. لكن سيترتب على األم
توسيع المشاركة والحاجة إلى المضي قدماً في المفاوضات. بعبارة أخرى، ينبغي على األمم المتحدة توسيع 

  ال نهاية. المشاركة، لكن ليس بطريقة مفتوحة تؤخر أو تمنع التوصل لتسوية إلى ما

 ً لذلك، سيترتب عليها اختيار المشاركين.  إذا رفعت األمم المتحدة عدد المشاركين في المحادثات، طبقا
ويمكن أن تستخدم حصص المشاركة من مؤتمر الحوار الوطني كدليل تقريبي على التمثيل النسبي، مع 
بعض التعديالت لكي تعكس التطورات التي جرت خالل السنوات الخمسة الماضية، مثل صعود الحوثيين 

إطار المؤتمر ستجعل المفاوضات تشمل بشكل عام األحزاب إن العودة إلى  170والمجلس االنتقالي الجنوبي.
السياسية اليمنية والمكونات األخرى مثل المجموعات النسائية ومجموعات المجتمع المدني. أما مشكلة ذلك 
فستكون تعقيد العملية والمخاطرة في إطالة أمد المفاوضات، بالنظر إلى التحدي المحتمل المتمثل في جعل 

  إجماع حول قضايا شائكة مثل الحكم االنتقالي خالل فترة قصيرة.إلى ة تتوصل مجموعات متعدد

ثمة خيارات أخرى متوفرة. على سبيل المثال، يمكن لألمم المتحدة توسيع المشاركة بإشراك عدد محدود 
 من المجموعات مثل المؤتمر الشعبي العام (الذي قد يطلب ممثلين متعددين إذا لم يتمكن من التوصل إلى

إجماع حول أعضاء وفده، بالنظر إلى انقسامهم)، والمجلس االنتقالي الجنوبي، وأعضاء تحالف المعارضة 
ً قبل عام  والذي يشمل حزب اإلصالح (أحزاب اللقاء المشترك) في المحادثات.  2011الذي كان قائما

الت النساء في كل وفد، وكجزء من قرار جديد، يمكن لمجلس األمن الدولي أن يفوض عدداً معيناً من الممث
وهي مقاربة ستكون أكثر فعالية من االعتماد بشكل حصري على مدخالت من مجموعات استشارية 

. وسيكون المبعوث بحاجة للتشاور مع جملة واسعة من المجموعات بشكل غير 2وحوارات المسار 
ً في الم حادثات ستؤخذ على رسمي، وأن يقدم ضمانات بأن وجهات نظر أولئك غير الموجودين رسميا

محمل الجد. ويمكن تيسير المشاورات مع جملة أوسع من األطراف من خالل مجموعة تشكلها األمم 
المتحدة، ومرة أخرى باستخدام حصص المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني كدليل تقريبي، للمساعدة في 

  ترتيبات الحكم االنتقالي.صياغة وبناء اإلجماع حول نص التسوية السياسية، خصوصاً فيما يتعلق ب

الجارية، والتي تشمل جملة من الالعبين  2كما يمكن لألمم المتحدة أن تستخدم حوارات مثل المسار 
المكونات المختلفة. تتناول  وجهات نظرالسياسيين وممثلي المجتمع المدني، بشكل أكثر فعالية لتوسيع 

ً من المواضيع المحورية تترا 2محادثات المسار  وح بين الترتيبات األمنية المستقبلية وبنية الدولة، طيفا
أدوار النساء والشباب في العمليات السياسية وخيارات اإلصالح االقتصادي. إذا تم تركيز هذه المسائل في و

قائمة قصيرة من أولويات السياسات، فإن المعلومات الغنية التي تقدم في هذه النقاشات يمكن أن تسمح لألمم 
  المكونات المحلية و/أو المجموعات من غير النخب في عملية السالم.  وجهات نظرإدماج المتحدة ب

 اتفاق يعترف بالوقائع على األرض التوصل إلى  ب.

تمثلت العقبة الرئيسية في المفاوضات السابقة في تتابع الترتيبات السياسية واألمنية. وسيترتب على أي 
ة استراتيجيجل التوصل إلى اتفاق حول حكومة وحدة وطنية واتفاق مستقبلي معالجة هذه القضية من أ

للتعامل مع العديد من المجموعات المسلحة في البالد. وكي تنجح هذه المفاوضات فإنها قد تحتاج إلى تبني 
مقاربة أقل طموحاً مما حدث في الماضي، مقاربة تعترف بأن السلطات السياسية والعسكرية االنتقالية في 

  غي أن تكون شاملة وأن تجد طريقة للعمل مع واقع تحول اليمن إلى كانتونات.العاصمة ينب

سيتمثل أحد الخيارات في تحديد نطاق أي تسوية أولية باتفاق يوقف القتال، بينما يشكل حكومة مركزية 
جديدة بعدد محدود من الحقائب الوزارية وتفويض بتصريف األعمال يتركز على الوظائف الحيوية للدولة، 

ع الرواتب، والشؤون الخارجية قضايا السياسة المالية والنقدية، ودفالمثل تأمين وقف إطالق النار وإدارة 
لتوصل إلى تسوية لوالتجارة. يمكن لألطراف اليمنية من ثم أن تتفاوض على القضايا المعلقة الضرورية 

سياسية نهائية، مثل بنية الدولة، في تاريخ الحق. وخالل المرحلة االنتقالية، سيترتب على الحكومة 
سيق وثيق مع السلطات المحلية في المحافظات. باختصار، فإن المركزية وأي أجهزة أمنية انتقالية العمل بتن

 
 

قت لجنة تحضيرية على حصص الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. وحصل ، واف2012في تشرين الثاني/نوفمبر  170
، ومجموعات الشباب 50، وحزب اإلصالح على 85مقعداً، واالنفصاليون الجنوبيون على  112المؤتمر الشعبي العام على 

، 30، والناصريين على 35على  ، والحوثيين37، والحزب االشتراكي اليمني على 40والنساء والمجتمع المدني المستقلة على 
مقعداً. وخصص للزعماء القبليين والدينيين وممثلي  34وتشكيلة من المجموعات البرلمانية واألحزاب السياسية الجديدة على 

 مقعداً. 62األقليات 



   السالم في اليمنإعادة التفكير في كيفية تحقيق 

 28الصفحة  2020 يوليو/تموز 2، 216تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

  
  
  
 

 

بتجميد األعمال القتالية دون تسليم األسلحة أو األراضي في  ءمقاربة أكثر تدريجية لصنع السالم ستعني البد
البداية، يتبعها ترتيبات أمنية انتقالية محدودة ووضع ترتيبات تقاسم سلطة مركزية ومحلية تحافظ بشكل عام 

  ى هيكلية السلطة الالمركزية الحالية بدالً من اإلسراع في إعادة تكوين حكومة مفرطة في المركزية.عل

ستفرز هذه المقاربة تحديات جديدة. فمن المرجح أن ينظر المعسكر المعادي للحوثيين إليها على أنها إقرار 
على أجزاء كثيرة من اليمن لفترة بانقالب حوثي، بالنظر إلى أنها ستسمح للمتمردين باالستمرار بالسيطرة 

من الوقت. لكن حتى في هذا السيناريو، سيترتب على الحوثيين سحب بعض قواتهم من العاصمة للسماح 
لحكومة مؤقتة بالعمل في صنعاء. عامل مهم أيضاً يتمثل في أنها ستخاطر ببساطة بتأجيل جولة جديدة من 

إذا لم تكن الحكومة االنتقالية  –بتعزيز مواقعها  ما سيسمح لمختلف المجموعات المقاتلة –العنف 
والمؤسسات األمنية الجديدة فعالة وترنحت عملية االنتقال السياسي. رغم أن لهذه المقاربة مخاطر، فليس 
هناك بدائل كثيرة إذا لم يكن أي طرف مستعد لتسليم األسلحة أو نقل السلطة إلى حكومة مركزية جديدة، 

ذلك على الورق. على األقل، بهذه الطريقة يمكن وقف غالبية األعمال القتالية لمدة من حتى لو وافقوا على 
  الزمن، بما يعطي اليمنيين الفرصة إلطالق عملية سياسية.

من المرجح أن يترتب على مقاربة أكثر تدريجية لتسوية انتقالية تمكين المؤسسات المحلية في المحافظات 
يمكن لسلطة تنفيذية في صنعاء أن تعمل كآلية تنسيق ودعم وق أولي. حدى والعشرين كجزء من اتفااإل

، بينما تركز على إعادة نشر ومراقبة القوات المسلحة اتاألمنية على مستوى المحافظللهيئات الحكومية و
حدى مزايا مقاربة تركز إالمحلية لتوفير الخدمات. تتمثل  على الجبهات، إضافة إلى التعاون مع السلطات

المحافظات في أن السلطات المحلية تتمتع أصالً بصالحيات دستورية قوية لم يتم تفعيلها في الماضي على 
لكن يمكن أن تفعل خالل المرحلة االنتقالية. وسيتمثل التحدي الرئيسي في تركيبة سلطات المحافظات. قد 

؛ ومن المرجح 2015قبل  ترغب حكومة هادي والمؤتمر الشعبي العام، بين آخرين، بإعادة موظفي حقبة ما
وتعز ذلك. وسيترتب على  مأربأن يرفض الحوثيون، والمجلس االنتقالي الجنوبي والسلطات المحلية في 

األطراف التوصل إلى حلول وسط. يمكنها فعل ذلك باإلبقاء على المحافظين الموجودين أصالً في 
سؤوالً عن المحافظات المتنازع عليها. قد الكانتونات القائمة ومن ثم التوصل إلى إجماع حول من سيكون م

  .كون مستحيالً يأن  جبالصفقة، لكن ال ي يكون من الصعب التوصل إلى مثل هذه

 البنكوال ينبغي لجميع أوجه الحكومة أن تصبح مركزية. كما ذكرنا أعاله، فإن المؤسسات المركزية، مثل 
  ذا كان لالقتصاد أن يستقر وللرواتب أن تدفع.المركزي ووزارة المالية، ينبغي أن يكون دمجها أولوية إ

  وآليات اإلشراف المحلية الفعالة شيةيلوية للقضايا المعالتعلم من الماضي بمنح األو  ج.

ينبغي لصناع السياسات العاملين على الشأن اليمني أن يتعلموا من دروس الماضي عند وضع األولويات 
شية إضافة إلى اإلشراف على أي ين معالجة القضايا المعالصدد، فإ في مرحلة ما بعد الصراع. في هذا

ً لنجاح التسوية السياسية. عملية االنتقال السياسي في الفترة  لم  2014-2012عملية انتقالية سيكون حاسما
لم تنشأ بسبب الخصومة بين حزب  2011صالح أنهاها. كما أن انتفاضة عام  –تفشل ألن انقالب الحوثي 

ن ؤتمر الشعبي العام وحسب. إن التنافس السياسي وتحميل المسؤولية للطرف اآلخر بياإلصالح وحزب الم
المظالم وحسب،  فاقمت 2011الوطنية التي تشكلت في صنعاء في عام  األجزاء المكونة لحكومة الوحدة

ام وهو ما استغله الحوثيون الحقاً، باستخدام االحتجاجات على رفع حكومة هادي للدعم عن الوقود في ع
   171كمبرر لدخول صنعاء واالستيالء على السلطة. 2014

لتحقيق المشاركة في تسوية سياسية بوساطة من األمم المتحدة وعملية انتقالية، ينبغي منح األولوية ألربع 
قضايا معيشية متشابكة: االقتصاد، واألمن األساسي، وتقديم الخدمات والرواتب. كي يبدأ االقتصاد بالتحرك 

ينبغي إعادة فتح الطرقات، والموانئ والمطارات في اليمن. ينبغي أن يكون اليمنيون قادرين  مرة أخرى،
على السفر بأمان في سائر أنحاء البالد، وينبغي استئناف التجارة. إن توفير الكهرباء، والتعليم والصرف 

ه الحرب. الصحي بشكل منتظم سيخفف العبء المادي والمالي على الشركات واألفراد الذي فرضت
استئناف عمل المؤسسات وتوفير الحوافز االقتصادية. كما أن مشاريع البناء  علىوسيساعد دفع الرواتب 

الطرقات، والمدارس وغيرها من البنية  –والتشييد الصغيرة من النوع األكثر أهمية للمجتمعات المحلية 
  وز مرئية بوضوح لمزايا السالم.سيوفر الوظائف التي هناك حاجة ماسة لها ورم –التحتية األساسية 

إن جعل هذه األمور تحدث في الواقع وليس على الورق وحسب سيتطلب ماالً، وترتيباً صريحاً ألولويات 
ً سيتطلب السياسات من الحكومة الجديدة والمعنيين الدوليين، و ً  إشرافا ً بالنظر إلى أثر أيضا . خصوصا
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الركود االقتصادي العالمي وانهيار أسعار النفط، فإن الموارد اليمنية والمساعدة المالية  وبسبب ، 19-كوفيد
الخارجية ال تكفي على األرجح إلعادة البناء، ودفع الرواتب وإعادة إحياء االقتصاد. ونتيجة لذلك، فإن أي 

. إذ ينبغي توجيه حكومة يمنية جديدة ستكون بحاجة لوضع توقعات واقعية من حيث ما تستطيع تقديمه
التمويل المتاح إلى دفع الرواتب ومشاريع البناء الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالفائدة على االقتصادات 
المحلية، بدالً من مشاريع البنية التحتية الكبيرة أو الخطط الطموحة األخرى التي من غير المرجح أن تثمر 

  أو تساعد غالبية اليمنيين.

حسينات مهمة دون إنفاق موارد إضافية. إن رفع القيود الحالية، التي تشل االقتصاد في كما يمكن إجراء ت
ً من حيث إعادة إحياء االقتصاد. أوالً، كما يطالب الحوثيون، ينبغي  ً كبيرا كثير من األحيان، سيحدث فرقا

وربما باالشتراك إعادة فتح الموانئ والمطارات. ستتطلب هذه الخطوة موافقة بشكل رئيسي من السعودية، 
الد. ويمكن مع آلية تضعها األمم المتحدة للحد من مخاطر تهريب األسلحة والمواد الحربية األخرى إلى الب

زمة تتكون من وقف إطالق النار، وبناء الثقة والعودة إلى المحادثات السياسية حأن يجري ذلك كجزء من 
األمني  –فتح الطرقات، سيترتب على الجهاز العسكري  التي تعمل عليها األمم المتحدة أصالً. كي تتم إعادة

الوطني المشكل لإلشراف على الترتيبات األمنية خالل المرحلة االنتقالية العمل مع األطراف األمنية 
ً جزء من خطط األمم  .ن السياسيين على مستوى المحافظاتالمحلية والالعبي وهذه المقاربة هي أيضا

ً إضافياً، أوالً من خالل تعزيز تواصل األمم المتحدة مع الالعبين األمنيين المتحدة، لكنها تستحق تركي زا
على مستوى المحافظات وثانياً من خالل التشكيل السريع للجان أمنية على مستوى المحافظات كجزء من 

  المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة.

ً لنجاحها. ويمكن يية االنتقالية سيكون محورأهمية هو أن اإلشراف الفعال على العمل قلاألمر الذي ال ي ا
إخفاق األمم المتحدة، أو  كان 2014-2012ن أحد مواطن الخلل في العملية االنتقالية في الفترة إالقول 

األحزاب السياسية اليمنية، في تأسيس آلية تسوية نزاعات لتسوية الخالفات حول تفسير الترتيبات االنتقالية. 
نفيذية التي وضعتها األمم المتحدة إلى تشكيل "لجنة تفسير" يمنية لتسوية النزاعات. إال لقد دعت الخطة الت

 172أن الرئيس هادي رفض تشكيل اللجنة، واختار وضع حد لمعظم الخالفات عبر المراسيم الرئاسية.
ادئ من المحتم أن تتجادل األطراف حول مب ،بالنظر إلى المجموعة المربكة والمتناقضة من المرجعيات

الفترة االنتقالية المستقبلية (الدستور اليمني، مبادرة مجلس التعاون الخليجي، مخرجات مؤتمر الحوار 
فإن مثل هذه اآللية ستكون محورية. ينبغي أن وبالتالي الوطني ومختلف قرارات مجلس األمن الدولي)، 

لية انتقال مستقبلية أولوية بالنسبة يكون تشكيل هيئة إشرافية بقيادة يمنية وبدعم من مجلس األمن في أي عم
  لالعبين اليمنيين والدوليين على حد سواء.

كما أن التغذية الراجعة واإلشراف من قبل الجهات غير المشاركة في القتال، خصوصاً من المجتمع المدني 
ً في عمليا ً مهما ت بناء ومجموعات المناصرة النسائية، ستحسن فرص النجاح. فالنساء يلعبن أصالً دورا

وفي الضغط  مأربالسالم المحلية، بما في ذلك في التفاوض على إعادة فتح الطرقات في أماكن مثل تعز و
بالنظر إلى أن هذه المجموعات أثبتت فعاليتها في العمل  173على أطراف الصراع إلطالق سراح السجناء.

  على هذه القضايا، فمن المنطقي إشراكها بدور استشاري على األقل.

  مان الدعم الدوليض  د.

ً خارجياً. وبالتالي  ً وماليا ً سياسيا وحدهم اليمنيون قادرون على تحقيق سالم دائم، لكنهم سيحتاجون دعما
سيترتب على الالعبين الدوليين العاملين في اليمن أن ينسقوا بشكل أفضل فيما بينهم. حتى اآلن، هناك عدد 

دولية إلنهاء الحرب. كما جادلت مجموعة األزمات من كبير من مبادرات الوساطة التي عقدت الجهود ال
مجموعة وترؤس قبل، فمن أجل إعادة إحياء الدبلوماسية، ينبغي على األمم المتحدة أن تساعد في تأسيس 

اتصال دولية لدعم جهود المبعوث، وأن تتبنى مقاربة أكثر مبادرة مما فعلته مجموعة العمل المكونة من 
عضاء في مجلس األمن، التي تجتمع بشكل غير منتظم وتفتقر إلى أجندة محددة سفراء الدول الخمس األ

 
 

اليمن: استمرار الصراعات، والتهديدات التي تتعرض لها العملية ، 125تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  172
 .2012تموز/يوليو  3، االنتقالية

؛ ومع قائدة منظمة محلية لبناء السالم، مأرب، 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع ناشط من تعز، عدن، آذار/مارس  173
؛ ومع قائد لمنظمة غير حكومية تركز على إطالق سراح السجناء السياسيين المدنيين، مأرب، كانون 2020ثاني/يناير كانون ال

  .2020الثاني/يناير 
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الهدف الرئيسي لمجموعة االتصال تنسيق مختلف مسارات الوساطة، سكون وينبغي أن  174بوضوح.
والقيام بشكل مشترك بتحديد الخطوات التي ستعظم فرص نجاح مفاوضات تقودها األمم المتحدة وتقسيم 

الخطوات الالزمة  –ا لدعم عملية السالم. الحقاً، ينبغي أن تبدأ بالتخطيط لـ "اليوم صفر" العمل بين أفراده
حالما يتم التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في تطمين أطراف 

  الصراع أن منتهكي أي اتفاق سيواجهون العواقب، سواء كانت عقوبات أو غيرها.

حظنا أعاله، فإن اليمن سيكون أيضاً بحاجة لدعم مالي كبير إذا تم التوصل إلى اتفاق إلنهاء الحرب، كما ال
المركزي بحاجة للعمالت األجنبية لتحقيق استقرار  البنكوعندما يحدث ذلك. في الحد األدنى، سيكون 

فع الرواتب؛ كما ستحتاج الريال ودعم التجارة والواردات؛ ومن المرجح أن تحتاج الحكومة المساعدة في د
المؤسسات المركزية تمويالً إضافياً لتغطية النفقات التشغيلية؛ وستحتاج البالد إلى إعادة إعمار، بداية على 
األرجح بمشاريع بنية تحتية محلية صغيرة. بجمع كلفة هذه النواحي األساسية األربع من الدعم االقتصادي 

رات الدوالرات، إضافة إلى تمويل المساعدات اإلنسانية والتنموية من المرجح أن تبلغ كلفتها عشرات مليا
  التي يتم توزيعها أصالً.

ثمة محادثات تجري أصالً حول من سيمول إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الحرب. واالفتراض العام هو 
مالية متزايدة  دول الخليج معظم الفاتورة. لكن هذه الدول تعاني من ضغوطستدفع أنه، كما في الماضي، 

بالنظر إلى وجود هذه القيود، من غير الواقعي افتراض أن  19.175-بسبب انهيار أسعار النفط وأثر كوفيد
المانحين الخارجيين سيكونون قادرين على تلبية جميع االحتياجات المالية لليمن في مرحلة ما بعد الحرب. 

د جزء ضئيل من األموال التي تلقى اليمن وعوداً في الواقع، وخالل المرحلة االنتقالية السابقة تم تسدي
بالحصول عليها (وجزء كبير منها لمشاريع بنية تحتية مفرطة في الطموح). كما ذكرنا أعاله، فإن القيود 

ً المالية تشكل    آخر لوجود حكومة موحدة لفترة ما بعد الحرب تركز على وظائف الحكم الحيوية. مبررا

   

 
 

آذار/مارس  17، منع وقوع مواجهة مهلكة في شمال اليمن، 74انظر إحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  174
كون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن، والدول األعضاء في مجلس التعاون . يمكن لهذه المجموعة أن تت2020

 الخليجي (وبشكل أساسي السعودية، واإلمارات، وُعمان والكويت)، واالتحاد األوروبي، ويرأسها مكتب مبعوث األمم المتحدة.
 ,for Strategic and International Center ”, Gulf States: Managing the Oil Crash“Ben Cahillانظر  175

Studies, 7 May 2020. 
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VI. الخالصة  

ً الماضي، ما كان أصالً أفقر بلدان العالم العربي أصبح معلى مدى العقد  ألسوأ أزمة إنسانية في العالم  كانا
شخص، في حين قتل الجوع واألمراض التي يمكن  112,000أيضاً. لقد أدت الحرب في اليمن إلى مقتل 

، في حين أن نحو ثلثي السكان على شكل من أشكال المساعداتيعتمد الوقاية منها عشرات اآلالف أيضاً. 
  تعرضوا للتهجير الداخلي. –% من السكان 10أكثر من  –مليون نسمة  3.65

ة لمعالجة هذا الوضع المزري، فإن أطراف الصراع يخاطرون مرة أخرى بتفويت رغم الطبيعة الملحّ 
 بسرعة في أوساط أكثر سكان العالم هشاشة. سيكون من 19-الفرصة إلنهاء الحرب، حتى مع انتشار كوفيد

قبيل انعدام الضمير بالنسبة ألطراف الصراع والقوى الخارجية التي تساعد المجهود الحربي أن تبدد 
فرصة أخرى لتحقيق السالم. رغم ذلك، وحتى اآلن، يبدو أن جميع األطراف يعتقدون أن الوقت غير 

  مناسب للتوصل إلى صفقة.

فالحوثيون، الذين يعتقدون أن السعوديين يرغبون بشدة بالخروج من الحرب، يعتقدون أن الوقت يعمل 
وأنهم سيصبحون أكثر قوة وسيكونون في موقع تفاوضي أفضل إذا استمر القتال. لكن ليس  –لصالحهم 

في التشدد. هناك ضمانة على أن الرياض ستستمر في البحث عن مخرج إذا شعرت أن الحوثيين يبالغون 
المناطق التي يسيطر عليها كما قد تتحرك حكومة هادي والسعوديين إلحكام الحصار االقتصادي على 

ن، مما سيفرض قيوداً إضافية على قدرة الحوثيين على دفع الرواتب أو تقديم الخدمات للسكان الذين والحوثي
  يعيشون تحت سيطرتهم.

الحوثيون يتمتعون بميزة عسكرية واضحة، يشكل رهاناً وقد تحسب حكومة هادي أن المساومة اآلن، و
ً أطول ليست  ً وبالتالي فإن من مصلحتهم االنتظار حتى يحصلوا على دعم سعودي أكبر. لكن حربا خطرا

التفاوضية على مدار السنوات الخمس  امنطقية ال لحكومة هادي وال للسعودية. فقد تآكلت مواقعهم
يطرتهم على الشمال الغربي وتهاوي الكتلة المعادية للحوثيين تحت ثقل الماضية، مع تعزيز الحوثيين لس

تناقضاتها الداخلية. في الكويت، اقتربت الرياض من تأمين اتفاق كان سيسمح لها بإعالن النصر ومغادرة 
ً بسبب الحرب، وكذلك  اليمن. إن عدم اتمام الصفقة كلف السعودية كثيراً. فقد عانت سمعتها الدولية كثيرا

ماليتها العامة التي أصبحت تعاني من المزيد من الضغوط. من شأن االستمرار في الحرب أن يثبت أنه 
ً أو إذا دخل أحد مكوناتها في  رهان سيء على نحو صارخ إذا انفجرت الكتلة المعادية للحوثيين داخليا

  تحالف مع الحوثيين، وهو احتمال قائم.

يرقى إلى أمراً مع الحوثيين تتجاوز اتفاق الكويت الذي تم إفشاله ها في أي صفقة ؤحكومة هادي وحلفاترى 
شرعنة انقالب. لكن إذا قررت الحكومة أن ال اتفاق أفضل من اتفاق يعطي الحوثيين حصة في مستقبل 
اليمن، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحالف حوثي أقوى في الشمال وكتلة معادية للحوثيين أضعف في كل 

ً من تحقق يجعل مكان آخر، ما س   .مخاوف الحكومة من استيالء الحوثيين على ما تبقى أكثر ترجيحا

فبعد خمس سنوات من القتال، ومعاناة إنسانية كبيرة وانقسام البالد،  ،ليس هناك مبرر للمزيد من التأجيل
ً وت ً قاسمفإن أمام اليمن مسارين ال ثالث لهما: تسوية سياسية غير مثالية توقف الحرب وتطلق حوارا  ا

سلطة، أو استمرار العنف الذي يولد المزيد من اآلالم دون أن يفضي إلى منتصر واضح على المستوى لل
كلما كان الحسم الوطني. ينبغي على جميع األطراف اإلقرار بأنه كلما استمرت الحرب لمدة أطول، 

  العسكري غير مرجح وفارغاً بشكل أكبر.

  2020تموز/يوليو  2بروكسل،  مأربمسقط/عدن/صنعاء//نيويورك/واشنطن/عمان/أبو ظبي/الرياض
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   في اليمن وخطوط الجبهات الرئيسية وطنيةائط االنقسامات الخر: آ الملحق

  2020االنقسامات السياسية والمناطقية في اليمن كما هي في حزيران يونيو 

  
؛ (مصادر مفتوحة: تقرها مجموعة األزمات الدولية أنمالحظة: هذه الخريطة ألغراض توضيحية فقط وال تعني 

OSM ؛Esri ،Twitter(وسائل إعالمة محلية ،.  
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  2020الرئيسية في اليمن كما هي في حزيران/يونيو  اتخطوط الجبه

  
؛ (مصادر مفتوحة: تقرها مجموعة األزمات الدولية أنمالحظة: هذه الخريطة ألغراض توضيحية فقط وال تعني 

OSM ؛Esri ،Twitter(وسائل إعالمة محلية ،.    



   السالم في اليمنإعادة التفكير في كيفية تحقيق 

 34الصفحة  2020 يوليو/تموز 2، 216تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

  
  
  
 

 

مأرب/الجوف/ صنعاء (الحوثيون ضد القوات المتحالفة مع الحكومة) كما هو في جبهة : 1خط الجبهة 
  .2020حزيران/يونيو 

  
؛ (مصادر مفتوحة: تقرها مجموعة األزمات الدولية أنمالحظة: هذه الخريطة ألغراض توضيحية فقط وال تعني 

OSM ؛Esri ،Twitter(وسائل إعالمة محلية ،.  
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: خط جبهة الحدود اليمنية السعودية (الحوثيون مقابل القوات اليمنية التي تشرف عليها 6خط الجبهة 
  .2020السعودية) كما هي في حزيران/يونيو 

  
؛ (مصادر مفتوحة: تقرها مجموعة األزمات الدولية أنمالحظة: هذه الخريطة ألغراض توضيحية فقط وال تعني 

OSM ؛Esri ،Twitter(وسائل إعالمة محلية ،.  
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: خط جبهة أبين (المجلس االنتقالي الجنوبي مقابل القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية ) 8خط الجبهة 
  .2020كما هي في حزيران/يونيو 

  
؛ (مصادر مفتوحة: تقرها مجموعة األزمات الدولية أنمالحظة: هذه الخريطة ألغراض توضيحية فقط وال تعني 

OSM ؛Esri ،Twitter(وسائل إعالمة محلية ،.  
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 الدولية عن مجموعة األزمات: ب الملحق

موظفاً في  120مجموعة األزمات الدولية (مجموعة األزمات) هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي 
 تسويةمن أجل منع ووحشد الدعم وممارسة اإلقناع على المستويات العليا خمس قارات يعملون من خالل التحليل الميداني 

 النزاعات الخطيرة.

فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من تعمل حيث ، مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني مقاربةقوم ت

من المستقاة تقييمات المعلومات والوبناء على  عنيف.صراع الدول التي يوجد فيها خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث 

كما تقوم مجموعة  الميدان تقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملية موجهة إلى كبار صناع القرار الدوليين.

 70ما يصل إلى حول وضع اإلنذار المبكر وتحديثاً واضحاً ومنتظماً وهي نشرة شهرية تقدم  ووتشسكرايسياألزمات بنشر 

  العالم.سائر أنحاء في  حالة صراع فعلي أو محتمل

ها على على موقع، وتتوافر في نفس الوقت البريد اإللكتروني عبريتم توزيع تقارير مجموعة األزمات بشكل واسع 

. تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على www.crisisgroup.org:اإلنترنت

  في ذلك اإلعالم، من أجل إبراز تحليالتها حول األزمات وحشد التأييد لتوصياتها بشأن السياسات. الحكومات، بما

 –الذي يضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم  –مجموعة األزمات أمناء إن مجلس 

 العالم.سائر أنحاء لى انتباه كبار صناع السياسات في يعمل بشكل مباشر في المساعدة على إيصال هذه التقارير والتوصيات إ

الرئيس والمدير العام التنفيذي لمجموعة فيوري ومؤسس مؤسسة رادكليف، فرانك مجموعة األزمات يتشارك رئاسة 

مالوخ  )مارك(النائب السابق لألمين العام لألمم المتحدة والمدير اإلداري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اللورد غيوسترا، و

  براون. –

. شغل مالي 2018كانون الثاني/يناير  1، روبرت مالي، باشر مهام منصبه في ومديرها التنفيذياألزمات رئيس مجموعة 

ً منصب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجموعة األزمات؛ وكان آخر منصب شغله هو منصب  سابقا

سابق باراك أوباما ومستشاره رفيع المستوى لشؤون الحملة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية المساعد الخاص للرئيس األميركي ال

. كما عمل في الماضي كمساعد والخليج في العراق والشام، ومنسق البيت األبيض لشؤون الشرق األوسط، وشمال أفريقيا

  الفلسطينية.-يةسرائيلخاص للرئيس بل كلينتون للشؤون اإل

ة مواقع أخرى هي: بوغوتا، سبعأن لها مكاتب في لمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، كما يوجد المقر الرئيسي 

وأديس وداكار، واسطنبول، ونيروبي، ولندن، ونيويورك، وواشنطن دي سي. كما أن لها وجود في المواقع اآلتية: أبوجا، 

رغ، وجوبا، ، والقدس، وجوهانسبوومدينة غواتيماالوبانكوك، وبيروت، وكاراكاس، ومدينة غزة، أبابا، والبحرين، وباكو، 

 ، وطرابلس، وتونس، ويانغون.ووتبليسي، وتورنتوموسكو، وسيؤول، ومكسيكو سيتي، وكييف، ومانيال، وكابول، 

تقيم مجموعة األزمات والمتبرعين األفراد. والصناديق الحكومات دعماً مالياً من طيف واسع من مجموعة األزمات تتلقى 

 ً الوكالة النمساوية للتنمية، ، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية: تيةت الحكومية اآلهيئاالدوائر وال عالقات مع حاليا

وآلية وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، صندوق أمانة طوارئ االتحاد األوروبي ألفريقيا، وزارة الخارجية الدنماركية، 

وكالة التنمية الفرنسية، وزارة شؤون أوروبا وزارة الخارجية الفنلندية، االستقرار والسالم، االتحاد األوروبي للمساهمة في 

دائرة الشؤون الدولية الكندية، وزارة الخارجية اآليسلندية، وزارة الخارجية والتجارة والشؤون الخارجية الفرنسية، 

وزارة الشؤون  ،كسمبورغول شؤون األوروبية فيوالخارجية الوزارة ، ليختنشتايناإليرلندية، وزارة خارجية إمارة 

 وزارة الشؤون الخارجية االتحادية السويسرية،وزارة الخارجية السويدية،  وزارة الخارجية القطرية، الخارجية النرويجية،

  ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والبنك الدولي.

ومؤسسة غلوبال تشالنجز،  ؤسسة كارنيغي في نيويورك،ترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع المؤسسات التالية: م

، ومؤسسات أوبن سوسيتي، ومؤسسة بلوشيرز، ومؤسسة ماكآرثر .وكاثرين ت .ومؤسسة جون دومؤسسة هنري لوس، 

 .ستيفتونغ، ومؤسسة اإلخوان روكفلرروبرت بوش 

  2020 يويول/تموز
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Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another 
War in Syria, Middle East Report N°182, 8 
February 2018 (also available in Arabic). 

Averting War in Gaza, Middle East Briefing N°60, 
20 July 2018 (also available in Arabic). 

Rebuilding the Gaza Ceasefire, Middle East Re-
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The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria, 
Middle East Report N°176, 4 May 2017 (also 
available in Arabic). 
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