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مقدمة
يف 26مــارس/أذار2015 أعلنــت اململكــة العربيــة الســعودية عــن تشــكيل 

ــة  ــالب جامع ــد انق ــران بع ــوذ إي ــن نف ــد م ــا للح ــريب بقيادته ــف ع تحال

ــر  ــف األث الحــويث املســلحة عــى الســلطة يف اليمــن، وكان لتدخــل التحال

ــن  ــة الحوثي ــي واملقاومــة الشــعبية ملواجه ــغ يف دعــم الجيــش الوطن البال

الذيــن متــددوا يف معظــم محافظــات البــالد الـــ21. 

ــل،  ــى األق ــن 10 دول ع ــعودية م ــادة الس ــريب بقي ــف الع ــون التحال تك

وأطلــق عــى الحملــة العســكرية اســم "عاصفــة الحــزم"، وفقــاً لطلــب مــن 

الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي الســتعادة رشعيتــه، وبعــد أقــل مــن 30 

يومــاً تغــر مســمى العمليــات العســكرية إىل "إعــادة األمــل".

ــاع أعــداد  ــالد وارتف ــة داخــل الب ــع ســنوات مــن الحــرب الطاحن بعــد أرب

القتــى والجرحــى وتدمــر البنيــة التحتيــة تبــدو اليمــن يف الجحيم، إنســانياً 

وسياســياً واقتصاديــاً، فــال يبــدو أن هنــاك نهايــة قريبــة للحــرب. 

ومــع تصــادم املصالــح االســراتيجية للتحالــف العــريب بقيــادة الســعودية 

ــا القــول أن اليمــن عــى وشــك  ــة، هــل ميكنن ــح اليمني واإلمــارات باملصال

ــة األمــد؟  التفــكك؟ ام أنهــا ســتبقى وســط حــرب أهليــة طويل
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أواًل: التطورات العسكرية 
معظــم  عــى  الحوثيــون  يســيطر 

وميتــد  الشــاملية  املحافظــات 

نفوذهــم يف وســط وغــرب البــالد 

ــت  ــى س ــكل كيل ع ــيطرين بش مس

محافظــات شــاملية هــي إب وذمــار 

ــة  ــران ورمي ــاء وعم ــة صنع والعاصم

واملحويــت حيــث الكثافة الســكانية.

أيضــا  الحوثيــن  وتشــمل ســيطرة 

وحجــة  صعــدة  محافظتــي  عــى 

الســعودية  مــع  الحدوديتــن 

باســتثناء بعــض املناطــق الحدوديــة 

التــي تســعى الســعودية مــن خــالل 

الحــرب فيهــا إىل خلــق حــدود آمنــة 

وتشــمل مناطق قليلة مــن مديريات 

البقــع وباقم وقطابــر ورازح والظاهر 

يف صعــدة وأجــزاء مــن مديريــات 

ميــدي وحــرض وحــران يف حجة، كام 

ــاء ــى البيض ــون ع ــيطر الحوثي يس

ــات  ــن مديري ــعة م ــزاء واس ــدا أج ع

والنعــامن  واملالجــم،  "ناطــع، 

والحديــدة  والبيضــاء"،  والصومعــة 

ــن  ــزء م ــة وج ــة الخوخ ــدا مديري )ع

حتــى  الســاحيل  والخــط  حيــس 

جانــب  إىل  الدريهمــي(،  مديريــة 

ــر  ــة و خدي ــز )ماوي ــات يف تع مديري

مديريــات  مــن  واجــزاء  والتعزيــة 

الصلــو و حيفــان والوازعيــة و مقبنــه، 

.ومديريــة "دمــت" يف الضالــع وأجــزاء 

مــن مديريتــي القبيطــة واملقاطــرة يف 

ــج. لح

الحوثيــون  الزال  التــي  املناطــق 

تحريــر  بعــد  عليهــا  يســيطرون 

التحالــف للمناطــق الجنوبيــة وتوقف 

الحــدود  العســكرية عــى  األعــامل 

ــاميل  ــن الش ــن اليم ــا ب ــابقة متام الس

والجنــويب مــؤرش واضــح عــن رىض 

االنفصــال.   لدعــم  أو دويل  اقليمــي 
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ــد  ــال توج ــا الحكومــة الرشعيــة ف أم

بشــكل كامــل يف املناطــق املحــررة إال 

يف املناطــق الرشقيــة مــأرب والجــوف 

وحرضمــوت  شــبوة  مــن  وجــزء 

ــات  ــة املحافظ ــام غالبي ــيئون(، في )س

فعليــا  تســيطر  املحــررة  الجنوبيــة 

عليهــا اململكــة العربيــة الســعودية 

مــن  املتحــدة  العربيــة  واالمــارات 

خــالل ميلشــيات غــر مرتبطــة رســميا 

بالدولــة، ففيــام تنــرش الريــاض قــوات 

التحالــف  بعمليــات  مرتبطــة  غــر 

العــريب يف حرضمــوت واملهــرة، 

تنــازع أبوظبــي رشعيــة الرئيــس هادي 

يف العاصمــة عدن.

ويف أكــر مــن مــرة تندلــع اشــتباكات 

بــن وحــدات مــن ألويــة الحاميــة 

وميلشــيات  عســكريا  الرئاســية 

الحــزام األمنــي التــي تتبــع ســلطة 

املجلــس االنتقــايل الجنــويب املفروضــة 

شــكلت  فيــام  اإلمــارات.  مــن 

ســمتها  ميلشــيات  أيضــا  اإلمــارات 

ــة  ــى بقي ــيطرة ع ــة للس ــوات النخب ق

ــع  ــل الضال ــة مث ــات الجنوبي املحافظ

ــرة  ــوت وامله ــبوة وحرضم ــج وش ولح

وأبــن وســقطرى وهــذه املناطــق أقــل 

ــاحة  ــا ذات مس ــكانية لكنه ــة س كثاف

كبــرة وثــروة نفطيــة هائلــة، كــام أن 

ــاخ  ــز مبن ــي تتمي ــرة ســقطرى الت جزي

متميــز ونباتــات وحيوانــات وســواحل 

نــادرة تشــكل ثــروة ســياحية جعلــت 

ــا.  ــا به ــر طمع ــارات أك اإلم
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,,
توقف األعامل العسكرية  2017 عى الحدود 

السابقة متاما بن اليمن الشاميل والجنويب 
مؤرش واضح عن توجه إقليمي أو دويل لدعم 

االنفصال،والجبهات القتالية تحولت إىل جبهات 
تأمن الحدود وأخرى استنزاف

,,

عام خامس يف جحيم عاصفة الحرب.. اليمن بني التقسيم والفوىض 

أ ( الجبهات العسكرية:
الجبهــات  اداء  تتبــع  خــالل  مــن 

إن  القــول  نســتطيع  العســكرية 

ــراتيجية  ــكرية االس ــات العس العملي

توقفــت فعليــا يف 2017، وقــد متكــن 

اليمــن  التحالــف يف  قــوات  قائــد 

فهــد بــن تــريك آل ســعود مــن انتــزاع 

أمــر مــن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه 

منصــور هــادي باعتبــار قــرارات قائد 

ــكرية  ــرارات عس ــف ق ــوات التحال ق

ملزمــة للجيــش مــع تقليــص بعــض 

صالحيــات نائــب الرئيــس يف هــذا 

ــأن1 . الش

وتتحــرك قــوات الرشعيــة واملقاومــة 

ــدة  ــعودي يف ع ــم س ــعبية بدع الش

جبهــات بالــذات )صعــدة ، الجــوف، 

نهــم( يف محاولــة إلعــادة التوازنــات 

عــى األرض ومتثــل معركــة تعــز أكــر 

نقــاط االشــتباك مــع الحوثيــن ، فيام 

ال زالــت بقيــة الجبهــات مفتوحــة2 . 
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لكــن ميكــن هنــا وضــع تقســيم جديد 

ــف  ــات حســب مصلحــة التحال للجبه

الحكومــة  مصلحــة  وليــس  العــريب 

ــق  ــتطع أن تحق ــي مل تس ــة الت اليمني

اخراقــا حتــى يف دعــم القبائــل التــي 

ــق  ــذ عل ــن من ــد الحوثي ــت ض انتفض

العســكرية  العمليــات  التحالــف 

بشــكل غــر رســمي بســبب ضغــوط 

الســعودية  تواجهــا  كبــرة  دوليــة 

ــل  ــن اج ــا م ــف، وأيض ــدة التحال قائ

الضغــط عــى الرشعيــة للقبــول بحلول 

ــتقبال. ــية مس سياس

ومتنعهــم مــن والتوغــل يف األرايض 

الســعودية. ومتتــد هــذه الجبهــة عــى 

ــدة  ــي صع طــول الحــدود يف محافظت

وحجــة.  

الحــرب  جبهــات  وتنقســم 
إلــى: للتحالــف  بالنســبة 

جبهــات تأميــن حــدود   )1
هــذه  تهــدف  ال  الســعودية: 
الجبهــة لالنتصــار عــى الحــويث وإمنــا 

خلــق منطقــة آمنــة عــى الحــدود 

ــة الســعودية توقــف هجــامت  اليمني

الحــدود  حــرس  عــى  الحوثيــن 

الســعودي 

االســتنزاف:  جبهــات   )2
القتــال  جبهــات  معظــم  تحولــت 

املتحاربــن  للطرفــن  اســتنزاف  إىل 

والرشعيــة-  -الحوثيــن  اليمــن  يف 

ــاف  ــا: إيق نظــرا لعــدة أســباب أهمه

ــى األرض،  ــا ع ــات عملي ــدم الجبه تق

ومنــع التســليح وتســليم الرواتــب 

ــاط  ــاد يف أوس ــة للفس ــة الفرص وإتاح

ــالح  ــع الس ــوال إىل بي ــكرين وص العس

والتغذيــة ورشاء الجنــود مــن الجبهات 

االســراتيجية إىل الجبهــات الحدوديــة، 

ــذات  ــتي بال ــم اللوجس ــر الدع وتقط

مــا يتعلــق بالســالح النوعــي حيــث ما 

يســلم للجبهــات هــو ســالح وذخــرة 

اىل  تــؤدي  ال  نوعيــة  وغــر  عاديــة 

الحســم العســكري وإمنــا الســتمرار 

الحــرب واســتنزاف للجانبــن.
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هنــاك  أن  إىل  معلومــات  وتشــر 

أولويــات لبعــض أطــراف التحالــف 

حالــة  يف  الحــرب  بقــاء  يف  العــريب 

الكتــل  تفكيــك  ليســهل  اســتنزاف 

ــهل  ــة ويس ــة للرشعي ــة الداعم الصلب

بعــد ذلــك التحكــم بهــا بعــد هزميــة 

أو إخضــاع أو الحــوار مــع الحوثيــن3 .

ورغــم تحــول كل الجبهــات إىل حالــة 

اســتنزاف إال أن جبهــات تعز والبيضاء 

هــي أكــر الجبهــات اســتنزافا. 

,,

أولويات بعض أطراف 

التحالف العريب إبقاء الحرب 

يف حالة استنزاف ليسهل 

تفكيك الكتل الصلبة الداعمة 

للرشعية ويسهل بعد ذلك 

التحكم بها بعد هزمية أو 

إخضاع أو الحوار مع الحوثين

,,

جبهــات اســتراتيجية:   )3
رغــم أهميــة الجبهات االســراتيجية يف 

تحقيق حســم عســكري عــى الحوثين 

العــريب حولهــا إىل  التحالــف  أن  إال 

الحوثيــن  عــى  للضغــط  جبهــات 

يحركهــا متــى مــا يريــد، فجبهــة نهــم 

التــي ميكــن أن تتحــرك باتجــاه أرحــب 

للســيطرة عــى مطــار صنعــاء واعــالن 

انتهــاء العمليــات القتالية تــم توقيفها 

ــام أن  ــليحها، ك ــع تس ــا ومن واضعافه

ــل  ــن أن تص ــي ميك ــة رصواح الت جبه

إىل مناطــق خــوالن البوابــة الجنوبيــة 

ــب  ــت إىل ثق ــاء تحول ــة صنع للعاصم

ــش  ــن وللجي ــة للحوثي ــود ومحرق اس

لقصــف  وتعرضــت  معــاً.  اليمنــي 

ــر مــن مــرة مــن الطــران  خاطــئ أك

ومدفعيــة التحالــف كــام حــدث يف 

يناير/كانــون الثــاين2017 4.
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كــام مل يتــم دعــم جبهــة الجــوف 

عمــران  باتجــاه  رسيعــا  للتحــرك 

وصعــدة حيــث ظلــت تتقــدم ببــطء 

حتــى تم رضب مقاتليهــا بغارة خاطئة 

ــارس/آذار  ــف يف م ــن طــران التحال م

2019 أدت إىل مقتــل وإصابــة أكــر 

مــن 30 جدنديــا وضابطــا مــن قــوات 

ــة.   الرشعي

ــة  ــول انتفاض ــن أن تتح ــام كان ميك ك

املجتمــع داخــل مناطــق الحوثيــن إىل 

جبهــات اســراتيجية مرهقــة ومكلفــة 

للحوثيــن، فجبهــة حجــور إىل جانــب 

أنهــا ستشــجع القبائــل عــى االنتفاضة 

ــح  ــن أن تتي ــه الحــويث كان ميك يف وج

للجيــش الوطنــي القــادم مــن املنطقــة 

العســكرية الخامســة يف تهامة الوصول 

ــة  ــول العاصم ــران ح ــق عم إىل مناط

صنعــاء وقطــع طريــق صعــدة حجــة 

وصعــدة صنعــاء وبذلــك ينهــار وضــع 

جامعــة الحــويث عســكريا.

معركة الحديدة  ب ( 
ــالل  ــة خ ــوات الحكومي ــت الق  تحرك

يف   2018 عــام  مــن  األول  النصــف 

محافظــة الحديــدة وقطعــت القــوات 

ــافة 70  ــارات مس ــن اإلم ــة م املدعوم

ــاحيل  ــط الس ــول الرشي ــى ط ــم ع ك

مدينــة  تخــوم  إىل  "الخوخــة"  مــن 

الحديــدة، خــالل أيــام. لكنهــا توقفــت 

عــى تخــوم املدينــة دون اقتحامهــا أو 

ــبب  ــاء بس ــول إىل املين ــة الوص إمكاني

ضغــوط دولية تخــى أن يتأثــر إمداد 

املســاعدات اإلنســانية ملاليــن اليمنين 

ــاء الحيــوي.  التــي متــر عــر املين
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ــل  هــذه الجبهــة واســعة، حيــث يقات

مقاتــل  ألــف   25 مــن  أكــر  فيهــا 

موزعــن عــى خمســة ألويــة عاملقــة 

الحديــدة،  أطــراف  تأمــن  مهمتهــا 

ــابع  ــادس وس ــن س ــاك لوائ ــام هن في

تخــوم  يف  آخــران  واثنــان  لإلســناد، 

ــل  ــي تقات ــة الت ــة تهام ــة. وألوي املدين

يف ريــف الحديــدة وبعــض مناطــق 

ــة. ــم تهام إقلي

خاصــة  كتائــب  األوليــة  بــن  مــن 

بقبائــل الزرانيــق املعروفن برشاســتهم 

ــرى  ــرشون يف الق ــث ينت ــة، حي القتالي

ــد خســائر  ــدة وتتكب املحيطــة بالحدي

كبــرة. بينــام هنــاك قــوات خاصــة 

 ( الســابق  الرئيــس  شــقيق  بنجــل 

ــذي انضــم للحــرب  ــح( ال طــارق صال

ضــد الحوثيــن بعــد أن تحالــف معهم 

عقــب مقتــل عمــه "عــيل عبداللــه 

صالــح" برصــاص الحوثيــن نهايــة عــام 

2017م. 

ويتلقى دعامً كبراً من اإلمارات

وبحلــول نهايــة عــام 2018 كانــت 

اإلمــارات قــد قامــت بضــم ألويــة 

عســكرية تهاميــة إىل قواتهــا املعروفــة 

باســم "حــراس الجمهوريــة" 5 .

ج( االنتفاضات القبلية: 
خــالل األربــع ســنوات تحركــت قبائــل 

يف مناطــق ســيطرة الحوثيــن منهــا 

قبائــل "بنــي معوضــة" يف مديريــة 

ــن  ــن الحوثي ــام )2018(، لك ــة ع عتم

انتــروا فيهــا. ويف نهايــة 2018 كانت 

قبائــل مــن الضالــع وإب قــد دعمــت 

تحــركا عســكريا للجيــش مــن مريــس 

حتــى وصلــت عــى تخــوم مدينــة 

دمــت الســياحية، ولكــن توقفــت بعد 

نفــاذ الذخــرة وعــدم تفاعــل التحالف 

العــريب معهــا كجبهــة داخليــة ميكن ان 

ــن  ــة اســراتيجية تؤم تتحــول إىل جبه

تعــز وتخــر الحوثيــن محافظــة هــي 

مــن أكــر محافظــات الجمهوريــة هي 

محافظــة إب.
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ــاين 2019،  ــون الث ــة يناير/كان ويف نهاي

ظهــرت مقاومــة مســلحة مــن داخــل 

مناطــق الحوثيــن األوىل يف منطقــة 

ــويب  ــع جن ــة الضال ــاء يف محافظ الحش

الحوثيــون  فجــر  أن  بعــد  البــالد، 

ــة  ــواِل للحكوم ــيل م ــيخ قب ــازل ش من

املعــرف بهــا دوليــاً وتــدور مواجهــات 

فيهــا -حتــى كتابــة التقريــر- وتدعــم 

ــودة  ــة املوج ــوات الحكوم ــل ق القبائ

ــة.  ــن املنطق ــرب م بالق

والثانيــة يف مناطــق قبائــل حجــور 

يف  املواجهــات  وتركــزت  القويــة، 

حجــة  مبحافظــة  "كُــرش"  مديريــة 

شــاميل البــالد. وقاومت القبائــل هناك 

ــى  ــاً. إذ يخ ــن يوم ــن خمس ــر م أك

حكومــي  هجــوم  مــن  الحوثيــون 

ــي شــامل  ــش الوطن ــع الجي مــن مواق

ــاء  ــن مين ــة، م ــة حج ــرب محافظ وغ

ميــدي ومدينــة حــرض، بالتزامــن مــع 

ــث  ــرشق يف مثل ــن ال ــري م ــدم يج تق

"عاهــم".
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ودامئــا مــا رغــب الحوثيــون بالســيطرة 

عــى منطقــة "كٌــرش" إذ أنهــا منطقــة 

ــاً  ــة تحصين ــال ومحصن ــة بالجب محاط

ــدو كــام  ــس. يب ــداً بفعــل التضاري جي

هــو واضــح أن الحوثيــن مــع اقــراب 

املنطقــة  مــن  الحكوميــة  القــوات 

خرقــت اتفاقــاً مــع القبائــل ينــص 

عــى هدنــة بينهــا وبــن الحوثيــن 

عــام 2012م، وتقــي بعدم اســتخدام 

الحوثيــن أرايض القبائــل مــن أجــل 

مؤخــراً  لكنهــا  عمليــات.  تنفيــذ 

أن  وطلبــت  بالقبائــل  اجتمعــت 

ينتــرش عنارصهــا يف الجبــال املحيطــة 

وآليــات عســكرية،  دبابــات  ونقــل 

لكــن رجــال القبائــل رفضــوا ذلــك، 

بنــرش  الحوثيــن  قيــام  إىل  أدى  مــا 

ــال وألجــل  عنارصهــم بالقــوة يف الجب

ــرب. ــت الح ــك اندلع ذل

مــن  مســلحن  الحوثيــون  حشــد 

ــران  ــاء وعم ــرى يف صنع ــل األخ القبائ

وذمــار واملحويت للقتــال يف "حجور". 

واجتمــع عبدامللــك الحــويث بزعــامء 

قبائــل معظمهــم موالــن للجامعــة مع 

ــة  ــوا وثيق ــات، ووقع ــتداد املواجه اش

ــور"  ــل "حج ــن قبائ ــرأ م ــة" تت "قبلي

ــم.  ــن عليه املنتفض

دعمــت الحكومــة اليمنيــة والتحالــف 

بأســلحة  القبائــل  حركــة  العــريب 

ــام  ــة، في ــا مل تكــن كافي وذخــرة لكنه

مل تتحــرك القــوات الحكوميــة القريبــة 

لفــك الحصــار الــذي يفرضــه الحوثيون 

عــى "كُــرش". ويبلــغ عــدد ســكان 

ــزح  ــف نســمة، ن كــرش بنحــو 114 ال

ــال.  ــم بســبب القت ــن ثلثه ــر م أك

ــس  ــع الرئي ــباط 2019 دف يف فراير/ش

اليمنــي بســبع كتائــب عســكرية لفــك 

الحصــار عــن حجــور، فيــام طالــب 

القبائــل بدفــع أبنائهــا ضمــن الجيــش 

الوطنــي لفــك الحصــار وتكويــن لــواء 

عســكري يتحــرك بعجلــه إىل املنطقــة. 
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ففــي  أرسع  الحوثيــون  كان  لكــن 

ــن  ــارس/أذار2019 أعل الســابع مــن م

الحوثيــون الســيطرة عــى املنطقــة، 

ملنطقــة  الجامعــة  إســقاط  بعــد 

"العبيســة" االســراتيجية، عــى الرغــم 

ــعبية يف  ــة الش ــتمرار املقاوم ــن اس م

ــن  ــون م ــرى أخــرى. ومتكــن الحوثي ق

الوصــول إىل منــازل قيــادات قبائــل 

املقاومــة وتــم تفجرهــا واختطــاف 

أبنائهــم وقتــل تلــك القيــادات.

يف رســالة واضحــة إىل زعــامء القبائــل 

بــأن مصــر أي تحركات ضد ســيطرتهم 

وقوتهــم ســيكون مشــابها ملــا حصــل 

لقبائــل حجــور. 

ــة  ــم ملرحل ــون انتقاله ــر الحوثي • يُظه

ــم  ــع وتقدي ــر الواق فــرض ســلطة األم

الــذي  الــدويل  للمجتمــع  أنفســهم 

يرعــى العمليــة السياســية عــى انهــم 

قــوة واحــدة تفــرض قرارهــا عــى 

بينــام  عليهــا  املســيطرة  املناطــق 

ــررة  ــق املح ــبة للمناط ــس بالنس العك

التــي تتنازعهــا وتتجاذبهــا أطــراف 

واقليميــة.  محليــة 

وميكــن اإلشــارة إىل أن معركــة 
كشــفت  مــا  بقــدر  حجــور 
عســكريا  الحوثيــن  هشاشــة 
واحتياجهــم مــا يقــارب شــهرين 
لهزميــة قبيلــة واحــدة انتفضــت، 
إال أنهــا أرســلت برســائل أخــرى:

• اســتخدم الحوثيــون قــوة مفرطــة 

يف مهاجمــة رجــال القبائــل حيــث 

إظهــار  عــى  الجامعــة  حرصــت 

عــى  ســيطرتها  لفــرض  هيمنتهــا، 

املنطقــة التــي مل تدخلها منــذ 2012م، 
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يف  الَقبــيل  التحــرك  كشــف   •

والتحالــف  الحكومــة  أن  "حجــور" 

لدعــم أي  ال ميلــكا رؤيــة واضحــة 

انتفاضــة قبليــة يف مناطــق ســيطرة 

ــابيع  ــن ألس ــال متخبط ــن، وظ الحوثي

لرجــال  دعمهــام  يعلنــا  أن  قبــل 

القبائــل، كــام أن الجيــش الوطنــي ظل 

يف ثكناتــه دون حــراك لفتــح خطــوط 

ــن  ــم م ــى الرغ ــا ع ــداد وتأمينه اإلم

أهميــة املنطقــة اســراتيجياً يف معركــة 

و"صعــدة".  "حجــة"  تحريــر 

ــون  ــد الحوثي ــد يعتق ــا ق ــس م • بعك

أن ذلــك ســيخيف القبائــل وزعامئهــا 

العهــود والهدنــة مــع  فــإن نكــث 

شــيوخ القبائــل التــي قدمــت الحيــاد 

ــا ،  ــن مناطقه ــول الحوثي ــل دخ مقاب

فــإن مــا حصــل يف حجــور ســيدفع 

زعــامء القبائــل األصليــن 6 إىل التوحــد 

جديــدة  وأســاليب  طُــرق  وبحــث 

ــى  ــامد ع ــة دون االعت ــال الجامع لِقت

التحالــف العــريب أو الحكومــة املعرف 

ــتقبال.  ــاً مس ــا دولي به

,,
معركة حجور بقدر ما كشفت هشاشة الحوثين عسكريا ، 
كشفت عدم وجود رؤية لدى التحالف العريب والرشعية يف 
تحويل االنتفاضات القبلية إىل جبهات اسراتيجية وهو ما 
استفاد منه الحوثيون ليفرضون واقعا تحت مسمى الدولة 
عى تلك املناطق ويرسلون رسائل دموية ألي قبيلة تفكر 

باالنتفاض ضدهم
,,
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د( تطوير أسلحة الحوثيين 
الســلطة  عــى  الحوثيــون  انقلــب 

-كميليشــيا  ســبتمر/أيلول2014  يف 

مســلحة متمــردة خاضت ســتة حروب 

ضــد الحكومــة منــذ 2004 وحتــى 

أســلحة  عــى  واســتحوذت   2010-

موازيــة  أجهــزة  وأسســت  الجيــش 

للدولــة رغــم ســيطرتهم -أيضــاً- عــى 

األجهــزة الرئيســية وتغيــر املســؤولن 

كل  يف  للجامعــة  مراقبــن  وفــرض 

مؤسســة حكوميــة. 

قــام الحوثيــون بتطويــر أســلحتهم 

خــالل أعــوام الحــرب ووصــل التطوير 

ــة  ــة، إضاف ــرة للغاي إىل مســتويات كب

إىل مــدى أوســع وأكــر، يف الصواريــخ 

الباليســتية وطائــرات بــدون طيــار 

مــا يجعــل منطقــة شــبه الجزيــرة 

العربيــة تحــت تهديــد تلــك الطائــرات 

ــخ. والصواري

فرايــر/ يف  الدرونــز:  طائــرات 
ــون عــن  شــباط 2017 كشــف الحوثي

طيــار  بــدون  لطائــرات  امتالكهــم 

قتاليــة واســتطالعية  لتنفيــذ مهــام 

وأعــامل املســح والتقييــم واإلنــذار 

املبكــر، وتضــم الطائــرات املصنعــة 

طــرازا يطلــق عليــه »الهدهــد 1«، 

و»الرقيــب« و»راصــد« و»قاصــف 1«، 

ــامل  ــام بأع ــا القي ــرز مهامه ــن أب وم

تقنيــة وقتاليــة منهــا دور تصحيــح 

أماكــن  وتحديــد  ورصــد  املدفعيــة 

ــال  ــتهدفة وإرس ــوات املس ــع الق تجم

ــدة  ــمونها " الوح ــا يس ــات مل اإلحداثي

ــوة  ــة وق ــوة املدفعي ــة والق الصاروخي

اإلســناد والتقييــم"7 . 
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الحوثيــون  أعلــن   2018 عــام  ويف 

نــوع  مــن  مســرة  طائــرات  عــن 

 .)-2Kقاصــف صــامد3،  )صــامد2، 

ــون باإلعــالن عــن  وكــام فعــل الحوثي

ــكري  ــع العس ــة" للتصني ــرة خاص "دائ

وتطويــر الصواريــخ الباليســتية، أعلنوا 

عــن دائــرة ملــا يعــرف بـ"ســالح الجــو 

ــي تُنســب  ــرة الت املســر" وهــي الدائ

لهــا العمليــات التــي تنفذهــا جامعــة 

الحوثيــن مــن خــالل هــذا النــوع مــن 

الطائــرات. 

ــة  ــرات االنتحاري ــا الطائ ــن أخطره لك

مــن  املختلفــة  وقاصــف(  )صــامد 

حيــث املــدى وخــالل األعــوام املاضيــة 

ــي  ــرات الت ــذه الطائ ــة ه ــن مهم تتب

ــة دون طيــار  تشــبه الطائــرات اإليرانيَّ

إىل مــدى بعيــد، وطائــرة واحــدة عــى 

األقــل متلــك أرقامــاً تسلســلية مــع 

طائــرة إيرانيــة قدمتهــا مليليشــيات 

ــراق8 .  ــعبي يف الع ــد الش الحش
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التــي  الصواريــخ  هــذه  وأبــرز 

قاهــر1-   " الحوثيــون  عنهــا  أعلــن 

، قاهــر-M2، زلــزال3- ، بــركان1- ، 

بــركان H2، صــاروخ كــروز مجنــح 
جــوال، صواريــخ ذكيــة )أرض-بحر(" 9

الصواريــخ الباليســتية: عــى 
الرغــم مــن الحظــر البحــري وتعقيــد 

وصــول الســالح إىل الحوثيــن إال أن 

ــن الحصــول  ــا م ــت إم ــة متكن الجامع

ــران،  ــخ باليســتية مــن إي عــى صواري

مجــزأة وتــم تركيبهــا يف اليمــن، أو أن 

الجامعــة اعتمــدت عــى تكنلوجيــا 

التــي  الصواريــخ  لتطويــر  إيرانيــة 

ســيطروا عليهــا مــن الجيــش اليمنــي. 

ويف نهايــة 2015م طــور الحوثيــون 

لتصــل  روســية  بالســتية  صواريــخ 

ــة  ــدرة تفجري ــل ق ــر وتحم ــدى أك م

أكــر، مســتهدفن البلــدات الســعودية 

ــتخدمن  ــن ومس ــع اليم ــة م الحدودي

لهــا يف معــارك داخليــة بــن املــدن 

ــن  ــع م ــام الراب ــة الع ــور يف نهاي لتتط

الريــاض ورمبــا  الحــرب وتصــل إىل 

أبوظبــي وديب. 

,,

عى الرغم من الحظر البحري 

وتعقيد وصول السالح إىل 

الحوثين إال أن الجامعة 

متكنت إما من الحصول عى 

صواريخ باليستية من إيران، 

مجزأة وتم تركيبها يف اليمن، 

أو أن الجامعة اعتمدت عى 

تكنلوجيا إيرانية لتطوير 

الصواريخ التي سيطروا عليها 

من الجيش اليمني

,,
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ثانيًا: األوضاع السياسية
أدى اســتمرار الحــرب مــع فقــدان 

اآلمــال بتوقفهــا ، إىل تعــدد الفاعلــن 

وتحولــت  واإلقليميــن  املحليــن 

للســعودية  الرئيســية  األهــداف 

واإلمــارات- الدولتــان اللتــان تقــودان 

إىل  الحــايل-  الوقــت  يف  التحالــف 

بينهــا  مــن  ليــس  فرعيــة  أهــداف 

الدعــم الكامــل للحكومــة الرشعيــة يف 

حســم املعركــة مــع الحوثيــن.

مــن  الكثــر  إىل  أدى  الوضــع  هــذا 

بالحكومــة  املتعلقــة  األزمــات 

الرشعيــة. باملقابــل اســتمر الحوثيــون 

ــة  ــاء رشعي ــر يف بن ــام األخ ــالل الع خ

قتلــت  أن  بعــد  خاصــة  سياســية 

الجامعــة حليفهــا عــيل عبداللــه صالح 

ورئيــس  الراحــل  اليمنــي  )الرئيــس 

حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام(. 

,,
أدى استمرار الحرب مع 

فقدان اآلمال بتوقفها إىل تعدد 

الفاعلن املحلين واإلقليمين 

وتحولت األهداف الرئيسية 

للسعودية واإلمارات إىل 

أهداف فرعية ليس من 

بينها الدعم الكامل للحكومة 

الرشعية يف حسم املعركة مع 

الحوثين

,,

1( التطــورات التــي طــرأت 
علــى الشــرعية

تســتند الرشعية عــى انتخــاب الرئيس 

هــادي  منصــور  عبدربــه  اليمنــي 

رئيســاً توافقيــاً للبــالد يف فراير/شــباط 

2012م، 
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,,
املجلس االنتقايل الجنويب يعتر 
نفسه سلطة موازية لحكومة 
"هادي" التي واجهها عسكريا 

بدعم اإلمارات من أجل 
السيطرة عى العاصمة عدن، 

وهو ما يشر ضمنا إىل أن 
التحالف ال يريد للرئيس هادي 

والرشعية االستقرار السيايس قبل 
انتهاء الحرب وتحقيق مصالحهم 

يف اليمن
,,

مرشوعيــة  التحالــف  يســتند  كــام 

وجــوده يف اليمــن مــن رشعيــة الرئيس 

األمــن  قــرار مجلــس  الــذي يشــر 

)2216( إىل أنــه رئيــس البــالد الرشعي 

ــه.  ــتعادة رشعيت ــب اس ويج

ــتهدفت  ــة اس ــوالت الطارئ ــن التح لك

انتخبهــا  التــي  الجمعيــة  الرشعيــة 

اليمنيــون. ومــن تلــك التطــورات:

ال  بالشــرعية:  االعتــراف  عــدم   •
يعــرف الحوثيــون بـ"هــادي" رئيســاً، 

ويتفــق معهــم يف ذلــك بقايــا املوالــن 

للرئيــس الســابق عــيل عبد اللــه صالح 

الذيــن عــى الرغــم مــن خروجهــم من 

ــال يف صفــوف  ــاءة الحوثيــن والِقت عب

خصومهــم إال أن "عائلــة صالــح" ومن 

يوالونهــا يرفضــون االعــراف برشعيــة 

"هــادي" أو حكومتــه.

 كــام أن مــا يعــرف باملجلــس االنتقــايل 

الجنــويب الــذي بُنــي بدعــم مــن قبــل 

اإلمــارات يعتــر نفســه ســلطة موازية 

لحكومــة "هــادي"

 يف املحافظــات املحــررة جنــوب البالد. 

ــام 2017  ــس ع ــيس املجل ــذ تأس ومن

دارت معــارك عســكرية وتوتــرات بــن 

الطرفــن مــن أجــل الســيطرة عــى 

العاصمــة عــدن، وهــو مــا يشــر ضمنا 

للرئيــس  يريــد  ال  التحالــف  أن  إىل 

هــادي والرشعيــة االســتقرار الســيايس 

وتحقيــق  الحــرب  انتهــاء  قبــل 

مصالحهــم يف اليمــن. 
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ــاد: مل  ــارج الب ــرعية خ ــود الش •وج
يتواجــد الرئيــس اليمنــي داخــل البــالد 

منــذ بدء الحــرب إال يف القليــل النادر، 

ويبقــى يف مقــر إقامتــه يف الريــاض 

وكذلــك باقــي أعضاء الحكومة، وســط 

اتهامــات بــأن "هــادي" تحــت اإلقامــة 

شــبه الجريــة حيــث أنــه محظــور من 

العــودة إىل اليمــن، ويســتدل أصحاب 

هــذا الــرأي بتمكــن التحالــف العــريب 

ــات  ــم يف محافظ ــيات بالتحك للميلش

ــة  ــذات العاصم ــررة بال ــوب املح الجن

عــدن. 

ــن دغــر" مــن رئاســة  ــمَّ إزاحــة "ب . ث

الحكومــة وتعيــن "معــن عبدامللــك" 

األول2018م  أكتوبر/ترشيــن  يف 

ــرات  ــذه التغي ــة، وه ــاً للحكوم رئيس

الكليــة  الســيطرة  للرئيــس  أتاحــت 

عــى الحكومــة دون إرشاك حقيقــي 

ــادرة  ــص املب ــام تن ــا ك ــزاب فيه لألح

الخليجيــة. 

ــر الحكومــة: اســتبدل هــادي  •تغيي
حكومتــه ثــالث مــرات األوىل بإزاحــة 

ــة  ــة الحكوم ــن رئاس ــاح م ــد بح خال

الرئيــس يف 2016،  نائــب  ومنصــب 

وتعيــن أحمــد عبيــد بــن دغــر رئيســاً 

صالــح  محســن  وعــيل  للحكومــة 

ــه.  ــاً ل ــر نائب األحم

•الســيطرة علــى األمــن: ال متلــك 
الحكومــة اليمنيــة ســيطرة كاملــة عى 

القــوات التــي تدعمهــا حيــث توجــد 

فصائــل تتلقــى أوامرهــا مــن القيــادة 

العســكرية اإلماراتيــة، وتديــر ســجوناً 

بــإرشاف  ليمنيــن  وعامــة  رسيــة 

"النخبــة"  قــوات  ومنهــا  إمــارايت، 

و"األحزمــة األمنيــة" يف املحافظــات 

املحــررة إضافــة إىل كتائــب أيب العباس 

يف تعــز وقــوات عســكرية ســعودية يف 

ــرة. امله
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• األمــن الوقائــي: متلــك الجامعــة ما 
يعــرف باألمــن الوقــايئ، لكنهــا ترفــض 

االعــراف بوجــوده، وهــو ســلطة عليــا 

عــى باقــي أجهــزة األمــن واملخابــرات، 

الجامعــة  أعضــاء  مبراقبــة  ويهتــم 

باقــي  تهتــم  فيــام  لهــا،  واملوالــن 

ــن. ــن املعارض ــث ع ــزة بالبح األجه

•الغطــاء السياســي: قامــت الجامعة 
ــذي  ــر ال ــزب املؤمت ــا ح ــع بقاي بتطوي

كان متحالفــاً مــع صالــح 

ــو راس  ــن أب ــن صــادق أم ــد تعي وبع

مجــدداً  قدمتــه  للحــزب،  رئيســاً 

كحليــف للمجتمــع الــدويل مــن أجــل 

إعــادة اكتســاب الغطــاء الســيايس 

لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك فشــلت 

ــول  ــا -يف الحص ــٍد م ــة- إىل ح الجامع

عــى تعاطــف مــن أعضــاء املؤمتــر 

ــح". ــل "صال ــد مقت بع

سلطة الحوثيين  )2
اســتمرت جامعــة الحويث يف االســتحواذ 

ــية  ــورة هامش ــع ص ــلطة م ــى الس ع

لبقايــا أتبــاع "صالــح" يف حكومــة غــر 

ــوام  ــوال األع ــاً، ط ــا دولي ــرف به مع

التحالــف.  تدخــل  منــذ  الثالثــة 

ويكتســب الحوثيــون ســلطتهم كأمــر 

واقــع، فتدفــع املعارضــن إىل الســجن 

األمنيــة  الفحــوص  إىل  واملوالــن 

ــا: ــالل أدواته ــن خ ــررة م املتك

,,
تحكم جامعة الحويث املناطق 
التي تحت سيطرتها بجهاز 

مخابرات يسمى األمن الوقايئ 
وببقايا املؤمتر الشعبي العام 
كغطاء سيايس ومبيثاق رشف 
إلخضاع القبائل وهي اآلن 

تبحث عن مرشوعية منتخبة 
من خالل اعالن اجراءات لقيام 

انتخابات برملانية يف دوائر 
مجلس النواب الشاغرة بعد 
تعيينات يف مجلس الشورى

,, 
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ــل:  ــاع القبائ ــرف إلخض ــق ش • وثائ
اســتفادت الجامعــة مــن خــرة أعضــاء 

وفشــل  الســلطة،  يف  صالــح  حــزب 

ــق  ــة يف إدارة املناط ــة الرشعي الحكوم

املحــررة، لتقديــم نفســها كســلطة أمر 

واقــع. لكــن الجامعــة تواجــه معضلــة 

ــق  ــن مناط ــر م ــة فالكث ــرة للغاي كب

القبائــل ال تســتطيع الجامعــة دخولهــا 

ــدات  ــبب تعه ــا بس ــاذ وجوده أو إنف

ــل  ــاد مقاب ــأن الحي ــم بش ــابقة منه س

ــم.  ــن ملناطقه ــدم إدارة الحوثي ع

• البحــث عــن مشــروعية : وفيــام 
باجــراء  الحــويث  جامعــة  تقــوم 

يعــرف  مــا  يف  مســتمرة  تعيينــات 

مبجلــس الشــورى – الغرفــة الترشيعية 

الثانيــة، أعلنــت عــن اجــراءات لقيــام 

ــس  ــر مجل ــة يف دوائ ــات برملاني انتخاب

النــواب الشــاغرة يف املناطــق التــي 

ــة  ــل اللجن تحــت نفوذهــا بعــد تعدي

العليــا لالنتخابات، والشــاغرة بالنســبة 

للحوثيــن  يعنــي إما أن يكــون النائب 

الرملــاين قــد تــويف أو منضــم للرشعيــة 

ــد10 . ــر متواج وغ

ويبــدو أن الجامعــة تعــاين مــع اقراب 

القــوات الحكوميــة من صنعــاء وحجة 

ــرف  ــا يع ــت مب ــك دفع ــران، لذل وعم

مبيثــاق "الــرشف القبــيل" وأسســت 

ــن  ــن التابع ــل م ــدد للقبائ ــيوخ ُج ش

لهــا متهيــداً الســتهداف شــيوخ القبائل 

ــقاطهم. ــين واس الرئيس
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الجنوبــي:  االنتقالــي  المجلــس   •
الــذي  فاملجلــس  املتصــور  بعكــس 

ــار2017م ال ميثــل  تأســس يف مايو/أي

التيَّار االنفصايل، وإن كان يقدم نفســه 

كحامــل لهــذا املــرشوع. لكــن التيارات 

الجنوبيــة األخــرى التي تــرى االنفصال 

ــن  ــة م ــة االتحادي ــرى الدول حــالً أو ت

ســتة أقاليــم أو الدولــة االتحاديــة 

مــن إقليمــن يعتــرون املجلــس عــدواً 

وال ميثــل املحافظــات الجنوبيــة. وال 

ــيل أو  ــب مح ــس برحي ــى املجل يحظ

ــي،  إقليم

• صالح/المؤتمــر: متــزق املؤمتــر مــع 
بــدء الحــرب بــن "صالــح" و"هــادي" 

وبعــد مقتــل صالــح متــزق املؤمتــر 

ــن  ــع الذي ــا اندف ــة عندم ــرة الثاني للم

ــة مســارات،  ــح يف ثالث ــع صال م

•األحزمــة األمنيــة وقــوات النخبــة: 
يعتمــد املجلــس االنتقــايل يف الرويــج 

يف  الواقــع  األمــر  ســلطة  بكونــه 

هــذه  عــى  الجنوبيــة  املحافظــات 

القــوات التــي متولها وتدربهــا وتتبناها 

دولــة اإلمــارات العربيــة. يبلــغ عــدد 

هــذه القــوات يف املحافظــات املحــررة 

أكــر مــن 60 ألفــا. تقــول أبوظبــي 

ــك القــوات مــن أجــل مكافحــة  إن تل

أن  الواضــح  مــن  لكــن  اإلرهــاب 

ــة  ــعار مكافح ــتخدم ش ــارات تس اإلم

ــا.  ــذ مصالحه ــاء لتنفي ــاب كغط اإلره

وعــادة مــا تشــن عليــه وســائل اإلعالم 

ــوض  ــه يق ــالت بصفت ــعودية حم الس

البــالد. وتعيــش معظــم  الســلم يف 

ــي. ــه يف أبوظب قيادت

المحليــون  الفاعلــون   )3
خارجيــة  ألجنــدة 

ــون  ــر فاعل ــرب ظه ــتمرار الح ــع اس م

محليــون كُــر، يعتمــدون عــى اقتصاد 

هــم  الفاعلــن  وهــؤالء  الحــرب، 

معوقــات أي اتفــاق ســالم محتمــل يف 

ــن.  اليم
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األول: مــع الحوثيــن وبقي يف صنعاء. 
والثــاين: عــاد إىل الحكومــة الرشعيــة 
يقــوده  الــذي  املؤمتــر  يف  وانخــرط 

هــادي. والثالــث: مــع عائلــة صالــح 

بعضهــم يقاتــل يف الســاحل الغــريب 

ــل  ــح" نج ــارق صال ــوات ط ــن "ق ضم

ــون  ــرون موزع ــح" وآخ ــقيق "صال ش

أبوظبــي والقاهــرة والريــاض.  بــن 

ال تعــرف "عائلــة صالــح" برشعيــة 

الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، ومــا 

م نجــل  زالــت العائلــة وأنصارهــا تُقــدِّ

"صالــح" )أحمــد عــيل عبداللــه صالح(

 املوجــود يف أبوظبــي كقائــد خلفــاً 

ــل  ــر يف ِظ ــزب املؤمت ــى ح ــده ع لوال

صنعــاء.  وفصيــل  "هــادي"  رفــض 

هــذه  باتجــاه  أبوظبــي  وتدفــع 

يخضــع  "أحمــد"  لكــن  الخيــارات 

لعقوبــات مبوجــب قرار مجلــس األمن 

ملســاعدة الحوثيــن يف اجتيــاح صنعــاء 

وإعاقــة العمليــة السياســية واملرحلــة 

االنتقاليــة التــي كانــت البــالد تعيشــها 

يجعــل ظهــوره  مــا   ،)2012-2014(

الســيايس عــداء واضــح ودون جــدوى.
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للحكومــة  تقدمهــا  كانــت  التــي   

ــن  ــرب اليم ــاركة يف ح ــابقة للمش الس

إىل قــروض. أمــا باكســتان التــي عــى 

مــع  الجيــدة  العالقــة  مــن  الرغــم 

الريــاض إال أن قيــود الرملــان وضغــط 

ــا  ــة جعله ــات املنطق ــارع، وتوازن الش

تســحب قــوة بســيطة كانــت عــى 

الحــدود -قيــل أنهــا للتدريــب-.

ــع ســنوات  • االنســحابات: خــالل أرب
مــن الحــرب انســحبت الــدول األعضاء 

مــن التحالــف، فبعــد طرد "قطــر" من 

التحالــف مــع بــدء األزمــة الخليجيــة 

الداخليــة منتصــف 2017م، انســحبت 

ــبب  ــا بس ــة وطائراته ــوات املغربي الق

أزمــة دبلوماســية أخــرى بــن الربــاط 

والريــاض.

بتحويــل  الســعودية  متهمــة 

ت ا عد ملســا ا

4( التنافس داخل التحالف
الحوثيــن  تحــركات  عكــس  عــى 

ــاً لهشاشــة  ــح" تجنب لإلطاحــة ب"صال

جبهتهــم الداخليــة، واالســتحواذ عــى 

حصــة صالح من أي توافقات سياســية 

ضمــن جهــود عمليــة الســالم. تتوســع 

الخالفــات داخــل التحالــف العــريب 

الــذي تقــوده الســعودية ســواء كانــت 

مــع الــدول األخــرى التــي شــاركت 

منــذ البدايــة يف دعــم العمليــة أو بــن 

ــه.  ــة الداعمــة ل األطــراف املحلي

,,
عى عكس تحركات الحوثين 

لإلطاحة ب"صالح" تجنباً 
لهشاشة جبهتهم الداخلية، 
واالستحواذ يف أي توافقات 
سياسية ضمن جهود عملية 

السالم، تتوسع الخالفات داخل 
التحالف العريب الذي تقوده 

السعودية سواء كانت مع الدول 
األخرى التي شاركت منذ البداية 
يف دعم العملية أو بن األطراف 

املحلية الداعمة له
,, 
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تبقــى الســودان وهــذه الدولــة التــي 

تعيــش اضطرابــات منــذ بدايــة العــام 

ــا،  ــود قواته ــحب وج ــد تس ــايل ق الح

ــن. مــع ضغــوط األحــزاب والرملاني

تــارة باالجتيــاح وأخــرى بانتفاضــة 

مــن الداخل11.فيــام تدفــع الســعودية، 

الغضــب  إىل  اليمنيــة  الحكومــة 

نفــوذ  ضــد  املبطــن  والتهديــد 

أبوظبــي. أمــا ســلطنة عــامن املجــاورة 

ــرة ووادي  ــوذاً يف امله ــك نف ــي متل والت

حرضمــوت تحــرك القبائــل وتثرها ضد 

تواجــد الســعودية واإلمــارات بالقــرب 

مــن حدودهــا، وتحظى عــامن بطأمنة 

لنــدن  دخلــت  أن  بعــد  بريطانيــة 

اليمنيــة  كالعــب جديــد يف األزمــة 

مســتفيدة مــن مواطنهــا غريفيــث 

مبعــوث األمــن العــام لألمــم املتحــدة 

اىل اليمــن.

ــة ذات  • صــراع النفــوذ: اليمــن دول
موقــع اســراتيجي، عــى بحــر العــرب 

والبحــر األحمــر والقــرن اإلفريقــي. 

لذلــك تندفــع أبوظبــي والريــاض نحــو 

التنافــس للبقــاء طويــالً يف املواقــع 

الحيوية. وخالل عام 2018م اســتمرت 

أبوظبــي يف قاعدتهــا العســكرية يف 

ــدن  ــقطرى وع ــد يف س ــا والتواج املخ

القاعــدة  بنــاء  وتوســيع  وشــبوة 

والســيطرة  املــكال،  يف  العســكرية 

ــن  ــالد وم ــل الب ــن يدخ ــرار م ــى ق ع

يخــرج منهــا. يف نفــس الوقــت تناضــل 

الريــاض إلبقــاء قاعدتها العســكرية يف 

ــرة، وتتواجــد يف وادي حرضمــوت  امله

حيــث تحــاول اإلمــارات التوســع اليه. 

ــا يف اليمــن  ــي أدواته تســتخدم أبوظب

ــعودي، ــوذ الس ــد النف لتهدي
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ــو وماتيــس يف لقــاءات  تحــدث بومبي

ــف  ــبل وق ــن ُس ــة ع ــات منفصل وبيان

الحــرب يف اليمــن وتصــور بالدهــام 

ــرز  ــرب أب ــاف الح ــة وإيق ــل األزم لح

ــا 12: نقاطه

• يوقــف الحوثيــون إطــالق الصواريــخ 

ــعودية  ــى الس ــرة ع ــرات املس والطائ

واإلمــارات، بعــد ذلــك ســيكون عــى 

الجويــة  الغــارات  وقــف  التحالــف 

التــي تســتهدف الحوثيــن يف املناطــق 

الســكنية.

• عمــل منطقــة حدوديــة منزوعــة 

الســالح بــن اليمــن والســعودية.

مثــل  الكبــرة  األســلحة  ســحب   •

اليمــن  مــن  الباليســتية  الصواريــخ 

“لــن يغــزو أحــد اليمن-قــال ماتيس”.

يف  للحوثيــن  ذايت  حكــم  منطقــة   •

شــامل اليمــن "مــن أجــل أن يتــأزروا 

صوتهــم  ويكــون  إيــران  ويركــوا 

مســموعاً".

5( الضغوط الدولية 
يف  واإلمــارات  الســعودية  تتعــرض 

ــتمرة  ــة مس ــوط دولي ــن إىل ضغ اليم

مــن أجــل وقــف الحــرب، وكانــت تلك 

ــة  الضغــوط هــي التــي أدت يف النهاي

ــدة.  ــر الحدي ــة تحري ــف معرك إىل وق

يف أكتوبر/ترشيــن األول2018 وبعــد 

مايــك  مــع  "غريفيــث"  لقــاءات 

ــي،  ــة األمري ــر الخارجي ــو، وزي بومبي

الدفــاع  وزيــر  ماتيــس،  وجيمــس 

األمريــي آنــذاك، دعــا الرجلــن إىل 

ــة  ــر الخارجي ــا  وزي ــال. أم ــاء القت إنه

الريطــاين جرميــي هنــت فقــد تحــرك 

ــة مــن أجــل دعــم  يف جــوالت مكوكي

ــملت  ــن ش ــث يف اليم خطــط غريفي

أبوظبــي والريــاض وطهــران وأيضــاً 

ســلطنة عــامن يف زيــارات تكــررت 

مدينــة  هنــت  زار  كــام  للمنطقــة. 

عــدن حيــث توجــد الحكومــة اليمنية، 

محــذرا مــن فشــل االتفاقــات الدولية.
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كــام أن الكونجــرس األمريــي يضغــط 

بشــكل دائــم مــن أجــل وقــف الحــرب 

بــن  املطالبــات  وزادت  اليمــن،  يف 

املرشعــن األمريكيــن عقــب مقتــل 

الصحفــي الســعودي جامل خاشــقجي 

يف ســفارة بــالده بإســطنبول )أكتوبــر/

ترشيــن األول2018(. ويف مــارس/أذار 

ــى  ــيوخ ع ــس الش ــوت مجل 2019 ص

مــرشوع قــرار لوقــف دعــم واشــنطن 

اليمــن،  يف  واإلمــارات  للســعودية 

مجلــس  نحــو  القــرار  وســيذهب 

ــة  ــم املوافق ــع أن يت ــواب إذ متوق الن

ــن.  ــه بســبب ســيطرة الدميقراطي علي

ويتصــدى ترامــب لهــذا القــرار ومــن 

ــو ضــد  ــع أن يســتخدم أول فيت املتوق

قــرار الكونجــرس يف واليتــه ضــد هــذا 

ــرار.  الق

األورويب  االتحــاد  يف  دول  وتضغــط 

لوقــف الحــرب مــن خــالل وقــف 

الســعودية  إىل  األســلحة  تصديــر 

ــبيل  ــى س ــت ع ــام فعل ــارات ك واإلم

والرنويــج. أملانيــا  املثــال 

• مكافحــة اإلرهاب: شــنت الواليات 
املتحــدة 36 غــارة جويــة عــى مواقــع 

لتنظيمــي الدولــة والقاعــدة يف اليمــن 

خــالل 2018 وعــى الرغم مــن أن تلك 

الغــارات أقــل بكثــر مــن إحصائيــات 

عامــي 2016و2017م إال أن مدنيــن 

ــات  ــا. واشــتعلت املواجه ســقطوا فيه

ــن يف محافظــة البيضــاء  ــن التنظيم ب

ــز "أبعــاد" أكــر  وســجل راصــدوا مرك

مــن عــرش هجــامت متبادلــة بــن 

يوليو/متــوز2018  بــن  التنظيمــن 

وفراير/شــباط2019

,,
شنت أمريكا 36 غارة جوية عى 
مواقع لتنظيمي الدولة والقاعدة  
سقط فيها مدنين 2018 وسجل 

مركز أبعاد عرش هجامت 
متبادلة بن تنظيمي الدولة 

والقاعدة خالل األشهر الثامنية 
املاضية

,, 
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اليمــن  نفســها يف  اإلمــارات  م  تُقــدِّ

ــاب؛  ــة اإلره ــة ملكافح ــة محوري كدول

وحققــت تقدمــاً يف خــروج التنظيامت 

مــن املــدن لكــن أدواتهــا أوجــدت 

التنظيــامت  لبقــاء  الالزمــة  البيئــة 

أســلحة  ومتلــك  ومتامســكة  قويــة 

العفــو  نــرشت  مســتقبالً.  نوعيــة 

ــران 13، 14  عــن  الدوليــة وCCN تقري

املســتخدم األخــر لألســلحة األمريكّية 

إىل  األســلحة  تلــك  وصلــت  حيــث 

أيــدي تنظيــم القاعــدة ورمبــا تنظيــم 

الدولــة إضافــة إىل املخابــرات اإليرانيَّة 

الســعودية  تقــوم  الحوثيــن.  عــر 

واإلمــارات بتســليم األســلحة للقبائــل 

ــي أدت  ــا، والت ــن له ــن املوال واملقاتل

يف نهايــة املطــاف لبيعهــا للتنظيــامت 

أو انضــامم األفــراد إليهــا. هــذا النهــج 

يف تســليم األســلحة يناقــض اتفاقــات 

البيــع مــن الواليــات املتحــدة لحلفائها 

اإلمــارات والســعودية، مــا قــد يدفــع 

ــات. ــراء عقوب ــنطن إىل إج واش

كــام أنــه يــؤدي إىل معرفــة تكنلوجيــا 

األســلحة األمريكّيــة وتقاســمها مــع 

ــتهدافها. ــة الس ــامت اإلرهابي املنظَّ

إىل جانــب ذلــك فــإن دولــة اإلمــارات 

تســتخدم مــرر مكافحــة اإلرهــاب 

كغطــاء لتمــدد نفوذهــا يف املحافظات 

النفــط  مناطــق  حيــث  الجنوبيــة 

والغــاز، وتتجنــب التوغــل يف مناطــق 

ــن. ــود التنظيم وج

ــا: ملــف الســام ودور  ثالث
األمــم المتحــدة

1( تحركات األمم المتحدة: 
يف مطلــع عــام 2018 حــّل مارتــن 

ــد  ــن إســامعيل ول ــالً ع ــث بدي غريفي

الشــيخ أحمــد مبعوثــاً أمميــاً يف البالد. 

بريطــاين  وهــو  غريفيــث  يعتمــد 

ــه  ــى ارتباط ــوده ع ــية، يف جه الجنس

باألطــراف اليمنيــة منــذ عــام 2017م 

خلفيــة  جهــودا  يقــود  كان  عندمــا 

بصفتــه  األورويب  االتحــاد  لصالــح 

رئيســاً ملعهــد الســالم التابــع لالتحــاد،
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وشــكل مجموعــات عمــل مــن كل 

وسياســين  باحثــن  مــن  األطــراف 

وشــخصيات اجتامعيــة لتكويــن رؤيــة 

ــى  ــتند ع ــه، واس ــادم علي ــو ق ــا ه مل

ــدم يف  ــه اصط ــه، لكن ــك يف تحركات ذل

ســبتمر/أيلول2018 بــأول عقبــه يف 

طريقــه برفــض الحوثيــن الحضــور 

تنفيــذ طلبــات  إىل جنيــف؛ وبعــد 

الحوثيــن التــي متثلــت بنقــل مصابــن 

للجامعــة -كــام ذكرنــا- والحصــول عى 

ضامنــات بإمكانيــة العــودة، متكــن 

مــن التمهيــد ملحادثــات ســتوكهومل 

بعــد عامــن مــن انقطــاع الطرفــن 

ــث"  ــل "غريفي ــاورات. حص ــن املش ع

عــى دعــم املجتمــع الــدويل: بريطانيــا 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة 

أجــل  مــن  أخــرى  ودول  وروســيا   

ــث  ــتغل غريفي ــدء املشــاورات، واس ب

الضغــط الــدويل بشــأن مقتــل الصحايف 

ــة  ــى اململك ــط ع ــقجي يف الضغ خاش

العربيــة الســعودية مــن أجــل تحقيــق 

ــن  ــا م ــي يقرحه ــة الت ــدم يف الرؤي تق

أجــل الســالم15 .

وكالعــادة بــرزت معضلــة دامئــة أمــام 

املتحــدة يف البحــث عــن اتفــاق ســالم 

ــي  ــام أوالً: األمن ــل يف أيه ــم، تتمث دائ

ــة  ــرى الحكوم ــث ت ــيايس، حي أم الس

باملرجعيــات  االلتــزام  الرشعيــة 

ــا  ــة وآليته ــادرة الخليجي ــالث "املب الث

التنفيذيــة، ومخرجــات مؤمتــر الحــوار 

الوطنــي، وقــرارات مجلــس األمــن 

أهمهــا القــرار 2216".
,,

برزت معضلة دامئة أمام املتحدة يف البحث عن اتفاق سالم دائم، 
تتمثل يف أيهام أوالً األمني أم السيايس، لكن إيران واالتحاد األورويب 
يقوالن إن لطهران دور يف الضغط عى الحوثين من أجل املوافقة 

حتى يستمر االتفاق النووي مع أوروبا
,,
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وكان الحوثيــون وافقــوا تحــت ضغــط 

أممــي يف مشــاورات جنيــف1 )2015( 

األممــي  بالقــرار  االعــراف  عــى 

ــذي يطلــب مــن الحوثيــن  2216، وال

االنســحاب من املدن وتســليم الســالح 

الــذي تــم نهبــه مــن مخــازن الجيــش 

اليمنــي للحكومــة اليمنيــة. لكنهــم 

ــون  ــأن يك ــن ب ــاً مطالب ــوا الحق رفض

ــى األرض. ــع ع ــب الوض حس

ــت  ــد وضع ــدة ق ــم املتح ــت األم كان

اتفاقــاً عــى مشــاورات يف يناير/كانون 

تحقيــق  عــدم  لكــن   ،2019 الثــاين 

ــابقة أدى يف  ــات الس ــدم يف االتفاق تق

النهايــة إىل تأجيــل حــدوث مشــاورات 

إىل أجــل غــر مســمى. 

2( اتفاق ستوكهولم 16 : 
يــوم 13 ديســمر/كانون األول2018م، 

تــم اإلعــالن عــن اتفــاق "ســتوكهومل" 

الحكومــة  بــن  مشــاورات  بعــد 

الرشعيــة والحوثيــن. وتوافــق الطرفان 

عــى اتفــاق الحديــدة 17 الــذي كان 

ــى  ــن حت ــن الطرف ــق ب ــارج التواف خ

اللحظــات األخــرة مــن املشــاورات 

ــرى: ــات أخ ــن اتفاق ضم

 األول: اتفــاق األســرى والمعتقليــن 
الــذي  األحمــر،  الصليــب  برعايــة 
األرسى  كل  عــن  اإلفــراج  تضمــن 

واملعتقلــن مــن الطرفــن وتــم تســليم 

ــف  ــن ب16 أل ــة للطرف ــلم قامئ وتس

معرفــة  أو  عنهــم  لإلفــراج  اســم 

مصرهــم.

تعــز،  حــول  تفاهمــات  الثانــي: 
وهــي تفاهــامت تتعلــق بفتــح املعابر 

لإلغاثــة واملســافرين حيــث تخضــع 

املدينــة التــي يعيــش فيهــا 600 ألــف 

ــذ 2015. ــويث من ــار ح ــي لحص مين
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لكــن ظهــرت مخاطــر تتعلــق 
بااالتفــاق حــول توقيــف األعامل 

ــدة: ــة يف الحدي القتالي
ــاق  ــرات االتف ــض فق ــرات: بع أ ( الثغ
فيهــا الكثــر مــن الثغــرات، فلــم تكــن 

ــزام أي  ــة إلل ــه الكفاي ــا في ــة مب واضح

مــن الطرفــن وتفتــح املجــال أمــام 

والحوثيــن،  الحكومــة  تأويــالت 

وتحتــاج األمــم املتحــدة إىل تفســر 

ــق  ــى ال تُعل ــح حت ــكل واض ــك بش ذل

اآلمــال عــى بنــاء هــش فــوق اتفــاق 

ــوم. ــر مفه غ

ب ( تثبيــت وقــف إطــاق النــار: يعتر 
ذلــك مهــدد أخــر لالتفاق

ــار  ــالق الن ــف إط ــت وق ــدون تثبي ف

يخــرق  مــن  مراقبــة  فريــق  وبــدء 

الهدنــة قد تعــود الحــرب يف الحديدة.

ج ( إعــادة االنتشــار: عــى الرغــم من 
أن مــكان انتشــار القــوات ســيمثل 

ــن إال أن  ــن الطرف ــداً م ــدالً متصاع ج

ــودة  ــمح بع ــا يس ــار مب ــادة االنتش إع

مدينــة  ُقــرب  رسيعــاً  االشــتباكات 

الحديــدة ســيجعل مــن االتفــاق ســببا 

يف حــرب جديــدة رمبــا أكــر عنفــا مــن 

ــلم إدارة  ــن يتس ــام أن م ــل؛ ك ذي قب

ــر  ــر بكث ــة أك ــدة عقب ــئ الحدي موان

فــال يبــدو أن الحوثيــن ســيتخلون عن 

ــة. ــة الحيوي املدين

حســب  االقتصاديــة:  اللجنــة  د ( 
االتفــاق فــإن اإليــرادات مــن املوانــئ 

يف  املركــزي  البنــك  إىل  ســتذهب 

الحديــدة ولذلــك يحتــاج االتفــاق إىل 

ــع  ــاد ودف ــة إلدارة االقتص ــة رسيع آلي

املوظفــن. مرتبــات 
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ــع  ــووي م ــاق الن ــى يســتمر االتف  حت

ــاد  ــؤولة يف االتح ــت املس ــا، قال أوروب

هــذه  موغرينــي:  فريديــكا  األوريب 

النــووي  االتفــاق  اســتمرار  فوائــد 

اإليــراين: نتيجــة الحوار الــذي وضعناه 

ــة،  ــا اإلقليمي ــران حــول القضاي مــع إي

عــى  نفوذهــا  إيــران  اســتخدمت 

الحوثيــن لبدء املناقشــات يف الســويد، 

تحــت رعايــة األمــم املتحــدة - وهــو 

أمــر أرصرنــا عليــه وأيدنــاه بشــدة20 .

3( المفاوضات مع إيران: 
فرايــر/ منــذ  بروكســل  تحتضــن 

شــباط2018 اجتامعــات بــن أربــع 

دول مــن االتحــاد األورويب وإيــران، 

عقــد  مــارس/أذار2019  شــهر  ويف 

ــب  ــوده نائ ــذي يق ــراين ال ــد اإلي الوف

حســن  اإليــراين  الخارجيــة  وزيــر 

ــس  ــامع الخام ــاري االجت ــري انص جاب

مــع ممثلــن مــن )بريطانيــا، وأملانيــا، 
وإيطاليــا وفرنســا( بخصــوص اليمــن18 

ــن  وعــى الرغــم مــن تجاهــل الحوثي

التعليــق  وعــدم  اللقــاءات  لهــذه 

حولهــا إال أن جابــري انصــاري قــال إن 

ــن  ــب م ــم بطل ــات تت ــك االجتامع تل

جامعــة الحــويث املســلحة 19. 

ــاد األورويب  ــران ودول االتح ــول إي تق

عــى  الضغــط  يف  دور  لطهــران  إن 

الحوثيــن مــن أجــل املوافقــة،
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خاصة:
مــا ســبق يبــدو أن الحــرب يف اليمن ال 

أفــق لهــا وأن نهاياتهــا صعبــة خاصــة 

مــع تغــر أولويــات التحالــف العــريب 

اســتعادة  مــن  للرشعيــة  الداعــم 

ــن  ــالب يف اليم ــاء االنق ــلطة وإنه الس

إىل تنافــس حــول مصالــح اســراتيجية 

الفاعلــن  باختــالف  تختلــف  كبــرة 

ــم : ــن وه ــن واالقليمي الدولي

ــود  ــران إىل وج ــعى إي ــران: تس 1( اي
البــالد  ســلطة للحلفائهــا يف شــامل 

بالقــرب مــن الحــدود مــع الســعودية 

ســواء عى شــكل حكم ذايت أو ســيطرة 

عســكرية مــع مشــاركة سياســية أو 

ســلطة كاملــة يف الشــامل لضــامن نقل 

املعركــة إىل جنــوب ورشق الســعودية 

مســتقبال،

,,
الحرب يف اليمن ال أفق لها وأن 
نهاياتها صعبة خاصة مع تغر 

أولويات التحالف العريب الداعم 
للرشعية من استعادة السلطة 
وإنهاء االنقالب يف اليمن إىل 

تنافس حول مصالح اسراتيجية 
كبرة تختلف باختالف الفاعلن 

الدولين واالقليمين
,, 

,,
إيران تريد سلطة لحلفائها 

الحوثين يف خارصة السعودية 
و اإلمارات تريد السيطرة عى 

مواينء البحر األحمر والسعودية 
تسعى لبناء ميناء نفطي عى 
البحر العريب وبريطانيا تدعم 
انفصال الجنوب وامريكا ترى 
اليمن املكان املناسب لتأديب 
إيران والحصول عى صفقات 

سالح ومكافحة اإلرهاب 
,, 
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ــع ســنوات  ــد أرب 2( الســعودية: بع
إىل  اململكــة  تســعى  الحــرب  مــن 

التحــاور مــع الحوثيــن بعــد إضعافهم 

أو وضــامن اخضاعهــم لهــا وابتعادهم 

عــن إيــران لتأمــن حدودهــا الجنوبية. 

وتســعى للحصــول عــى منفــذ بحــري 

عــى البحــار املفتوحــة بعيــدا عــن 

مضيــق  باغــالق  إيــران  تهديــدات 

هرمــز لتتمكــن مــن تصديــر صادراتهــا 

ــة، ــكل أريحي ــة ب النفطي

اإلمــارات  تســعى  3(اإلمــارات: 
اليمنيــة  املــواينء  عــى  للســيطرة 

ــدم  ــامن ع ــدن لض ــاء ع ــذات مين بال

ــل عــيل أو مــن أجــل  ــاء جب ــر مين تاث

يف  متاحــة  بدائــل  عــى  الحصــول 

حــال حصــول تطــورات بســبب خطــة 

ــر  ــل خــط الحري ــادة تفعي الصــن باع

ــئ  ــى موان ــر ع ــئ تؤث ــيط موان وتنش

اإلمــارات، 

اخــراق  احــداث  إىل  تســعى  كــام 

ــرب  ــد بالق ــي والتواج ــوب اليمن للجن

مــن بــاب املنــدب مــن خــالل حلفائها 

تــم  جنوبيــة  وجامعــات  الســابقن 

2011م  بعــد  لبنــان  يف  تدريبهــم 

ويعملــون اآلن تحــت إرشاف أبوظبــي 

الدائــم  اكــامل تهديــدا  مــن أجــل 

)مضيــق  املائيــة  املضائــق  باغــالق 

بــاب  هرمــز والوصــول إىل مضيــق 

املنــدب( .

وبذلــك فهــي تحتــاج لبنــاء مينــاء 

وهــو  العــريب  البحــر  عــى  نفطــي 

مــا جعلهــا تكثــف مــن تواجدهــا 

وحرضمــوت  املهــرة  يف  العســكري 

خاصــة بعــد تحويــل محافظــة خراخر 

يف جنــوب اململكــة إىل مخــزن للنفط21   

، كــام تســعى الســعودية إىل أن تكــون 

ــة  ــة عــى اي ســلطة قادم أكــر هيمن

ــراين يف  ــوذ إي ــع أي نف ــن ومن يف اليم

خارصتهــا.
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ــعى  ــن تس ــرب باليم ــالل الح ــن خ م

ــة  ــد يف دول ــا إىل التواج ــي أيض أبوظب

شــهدت ثــورة شــعبية ضمــن ثــورات 

الربيــع العــريب التــي ســارعت أبــو 

ظبــي لوأدهــا بحجــة أنهــا ثــورات 

قادهــا تيــار اإلســالم الســيايس، وتريــد 

اإلمــارات أن تكــون القــوة العســكرية 

ــام  ــها أم ــم نفس ــا لتقدي األوىل اقليمي

املجتمــع الــدويل كرشيــك حقيقــي يف 

ــة.  ــاب يف املنطق ــة اإلره مكافح

4( بريطانيــا: تحركــت بريطانيــا بــكل 
وأبــدت  اليمنــي  امللــف  يف  ثقلهــا 

اهتاممــا غــر مســبوق ، ورغــم أن 

سياســتها املعلنــة مــع بقــاء اليمــن 

إال  للســعودية  ودعمهــا  موحــدا 

بشــكل  الجنــوب  يف  تتحــرك  أنهــا 

مثــر للشــك، حيــث أن معلومــات 

خاصــة تتحــدث عــن توجــه بريطــاين 

لتوحيــد فصائــل الجنــوب 22  مــا يفهــم 

ــة لدعــم  ــاك سياســة بريطاني ــأن هن ب

الجنــوب. انفصــال 

ــن  ــوارا ب ــت ح ــا رع ــام أن بريطاني ك

ــا  ــت أيض ــن، رع ــعودين والحوثي الس

واملجلــس  الحوثيــن  بــن  حــوارا 

العاصمــة  يف  الجنــويب  االنتقــايل 
مســقط23.   العامنيــة 

تهتــم بريطانيــا ايضــا بحليفتهــا عــامن 

ــكرية  ــاورات عس ــرت من ــرا أج ومؤخ

معهــا يف ظــل حالــة قلــق عــامين مــن 

التواجــد الســعودي اإلمــارايت عــى 

بــن  التــوازن  وتحــاول  حدودهــا، 

ــارة  ــة حليفتهــا عــامن وعــدم إث طأمن

ــا األكــر الســعودية. مخــاوف حليفته

5(الواليــات المتحــدة األمريكيــة: 
يبــدو أن واشــنطن تدرك مــدى اهمية 

دعــم حليفتهــا الريــاض خاصــة يف ظل 

حاجــة الرئيــس دونالــد ترامــب إىل 

ــة  ــوات اقتصادي ــد فج ــعودية لس الس

وتحقيــق  الســالح  صفقــات  ورشاء 

الســالم مــع "االحتــالل اإلرسائيــيل" 

مــا  وهــذا  إيــران،  عــى  والضغــط 

ــة  ــن ذو أهمي ــرب يف اليم ــل الح يجع

ــن. ــدى األمريكي ــة ل خاص
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وبالنســبة لرامــب قــد يــرى أن اليمــن 

املــكان املناســب لتاديــب إيــران لكــن 

ذلــك قــد يدفــع بــدول كــرى للتدخــل 

مثــل روســيا والصــن مــا ســيعقد 

ويجعلــه  أكــر  اليمنــي  املشــهد 

ــوري. ــهد الس ــع املش ــابها م متش

وقــد يكــون تقســيم اليمــن كــام كان 

ــن يحكــم املجلــس االنتقــايل  إىل دولت

الجنــوب والحوثيــن الشــامل أو إىل 

أكــر مــن ثــالث دول بحيــث تضمــن 

الجامعــات التــي تبحث عــن االنفصال 

ــم  ــح اإلقلي ــق مصال ــيم تحقي والتقس

والخــارج، وهــذا الســيناريو تســعى له 

ــل  ــة مث ــة ومذهبي ــات مناطقي جامع

االنفصاليــن يف الجنــوب والحوثيــن يف 

الشــامل لضــامن اســتمرار الســيطرة.

ومــن خــالل قــراءة توجهــات 
الفاعلــن اإلقليميــن والدوليــن 
الحــرب يف  فــإن ســيناريوهات 
ال  ومعقــدة  مفتوحــة  اليمــن 
ميكــن التنبــؤ بهــا إال مــن بعــض 

االشــارات:
الســيناريو األول: ســيناريو 

التقســيم
هــذا الســيناريو احتامليــة حصولــه 

ــداف  ــادم أه ــع تص ــة م ــرة، خاص كب

الفاعلــن اقليميــا ودوليــا ببعضهــم 

البعــض وتناقــض أهــداف عاصفــة 

االســراتيجية  املصالــح  مــع  الحــزم 

وابوظبــي  الريــاض  تريــدان  التــي 

اليمــن،  تحقيقهــا يف 

,,
ثالثة سيناريوهات 

تنتظر اليمن أرجحهم 
التقسيم واملحتمل 
والفوىض واملستبعد 
الحسم العسكري 

,, 
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السيناريو الثاني: سيناريو 
الفوضى

هــذا الســيناريو احتامليــة حصولــه 

عــى  مبنــي  فتحققــه  متوســطة 

والثالــث،  األول  الســيناريو  فشــل 

ــات  وهــذا الســيناريو تســعى الجامع

الفــوىض  ألن  لتحقيقــه  اإلرهابيــة 

تعطيهــا فرصــة التمــدد والســيطرة. 

وقــد يــؤدي تعامــل التحالــف العــريب 

مــع الحــرب يف اليمــن بخفــة إىل انهيار 

منظومــة الرشعيــة وداعميهــا ميدانيــا 

مــا ينــذر بكارثــة الفــوىض، والدخــول 

ــر عــى  ــة تؤث ــر فوضوي ــة أك يف مرحل

األمــن القومــي لليمــن والخليــج.

الســيناريو الثالــث: الحســم 
ي لعسكر ا

احتامليــة  أصبــح  الســيناريو  هــذا 

ــة  ــن منعدم ــة إن مل تك ــه ضئيل تحقق

باألســاس،

واإلمــارات  الســعودية  أن  حيــث   

ظــل  يف  بتحقيقــه  راغبتــن  غــر 

ــان  ــة، ويبحث ــة للرشعي ــادة الحالي القي

ــال الســلطات  ــادئ إىل انتق بشــكل ه

خــارج  مــن  موثوقــن  حلفــاء  إىل 

هــادي  بــن  التحالــف  منظومــة 

رأســها  عــى  السياســية  واألحــزاب 

لإلصــالح.  اليمنــي  التجمــع  حــزب 

وبالنســبة للســعودية فــإن تفكيــك 

ــة القدميــة للحكــم يف اليمــن  املنظوم

يعنــي القــدرة عــى التحكــم باليمــن 

يف املســتقبل، ورغــم ذلــك فــإن هــذا 

الخيــار يظــل متاحــا يف حالــة واحــدة 

ــى األرض  ــكريا ع ــرك عس ــو التح وه

للحســم بقــرار وطنــي داخــيل وإعفــاء 

أي طــرف يف التحالــف العــريب ال يقبل 

باملعركــة األخــرة مــن مهمــة املشــاركة 

فيهــا وإنهــاء مهامتــه يف اليمــن.  
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1  مصدر مقرب من الحكومة أكد للباحث هذه املعلومة بعد تداول وسائل االعالم اليمنية لها.

2  لالطالع عى دراسة مركز ابعاد للدراسات "الجيش الوطني يف الجبهات الساخنة"

http://www.abaadstudies.org/pdf-20.html : عريب

 http://www.abaadstudies.org/pdf-21.html :انجليزي

3  قادة عسكريون تحدثوا لباحث أبعاد

4  قادة عسكريون تحدثوا لـ"أبعاد"

 5 دراسة أبعاد " الجيش الوطني يف الجبهات الساخنة" مصدر سابق

6 - كان الحوثيــون قــد استنســخوا زعــامء قبائــل بديــالً عــن الزعــامء األصليــن الذيــن ال يوالونهــم لكنهــم ال يتمتعــون 

بشــعبية حتــى اآلن. 

http:// 7   الحوثيــون يكشــفون عــن تصنيعهــم 4 طائــرات بــدون طيــار/ 27فرايــر2017 /الخليــج الجديــد

thenewkhalij.org/node/60578

8  للمزيد ميكن االطالع عى دراسة مركز أبعاد حول سالح الجو املسر

http://www.abaadstudies.org/pdf-24.html : بالعريب

http://www.abaadstudies.org/pdf-25.html :باالنجليزي

9  ميكــن االطــالع عــى دراســة أبعــاد حــول صواريــخ الحوثيــن وعالقتهــا بإيــران " إرهــاب الســالح اإليــراين.. قــوة 

تهــدد أمــن الخليــج"

 http://www.abaadstudies.org/news-59755.html : عريب

http://www.abaadstudies.org/news-59756.html :انجليزي

10 الحوثيون يعلنون انتخابات برملانية تريح عضو املجلس السيايس للحوثين للجزيرة نت يف 3 فراير 2019

11  وعيــد “االنتقــايل” باجتيــاح وادي حرضمــوت.. تحــركات أدوات أبوظبــي جنــوب اليمــن تصطدم بحائط الســعودية 

ــر خاص( )تقري

https://theyemen.net/وعيد-االنتقايل-باجتياح-وادي-حرضموت-ت/ 

12  دراسة مركز أبعاد للدراسات والبحوث: "السالم الصعب لليمنين.. هل يولد يف مشاورات السويد؟" 

 http://www.abaadstudies.org/news-59786.html :العريب

 http://www.abaadstudies.org/news-59789.html :االنجليزي

مراجع الدراسة
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Yemen: UAE recklessly supplying militias with windfall of Western arms https://www.amnesty. 13 

org/en/latest/news/2019/ 02/yemen-uae-recklessly-supplying-militias-with-windfall-of-western-

 /arms

 The US shipped weapons and secrets to the Saudis and Emiratis. Now, some are in the hands  14

of fighters linked to al Qaeda and Iran. https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/

/yemen-lost-us-arms

https://arabic.cnn.com/middle-east/التــايل الرابــط  عــى  متــاح   CNN مــع  غريفيــث  مقابلــة   15

article/2018/11/01/khashoggi-murder-catalyzed-calls-yemen-peace-un-envoy-agrees

16  اطلع عى تحليل مركز أبعاد للدراسات : السالم الصعب لليمنين.. هل يولد يف مشاورات السويد؟

http://www.abaadstudies.org/news-59786.html :العريب

http://www.abaadstudies.org/news-59787.html :االنجليزي

17  هل يصمد اتفاق ستوكهومل بن الحكومة اليمنية والحوثين؟ -مركز أبعاد

 http://www.abaadstudies.org/news-59788.html :العريب

http://www.abaadstudies.org/news-59789.html :االنجليزي

http://www.yemenmonitor.com/Details/ ــا بشــأن اليمــن ــران وأوروب ــن إي ــة خامســة للمشــاورات ب 18 جول

 ArtMID/908/ArticleID/31091

19  ســفر جابری انصــاری بــه بروکســل/ پنجمیــن دور گفت وگوهــای ایــران و ۴ کشــور اروپایــی دربــاره یمــن 

 /https://www.farsnews.com/news/13971227000469

 Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press conference  20

following the Foreign Affairs Council - eeas.europa https://eeas.europa.eu/headquarters/

-headquarters

21 طالع دراسة مركز أبعاد: هل يريد الخليج االنتصار عى إيران أم لديه اطامع يف اليمن؟

http://www.abaadstudies.org/news-59778.html :العريب

http://www.abaadstudies.org/news-59759.html :االنجليزي  

22  مصادر خاصة لباحث مركز ابعاد للدراسات

23  املصدر السابق


