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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مــدين غــر ربحــي مرخــص
لــــه مــــن م 2010.أكتوبــــر  )18يف 436وزارة الشــــؤون االجتامعيــــة اليمنيــــة
برقــم ( يهتــم بالقضايــا السياســية والفكريــة واإلعالميــة كقضايــا الدميقراطيــة
واالنتخابــــات واألحـــزاب وقضايــــا األمــــن واإلرهــــاب ونشــــاطات الجامعــــات
األيدلوجيــــة والحريــــات السياســــية والفكريــــة والصحفيــــة إىل جانــــب القضايا
االقتصاديــــة واالجتامعية واالنســــانية ذات االرتبــــاط باملتغـــرات السياســــية.
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مقدمة
يف 26مــارس/أذار 2015أعلنــت اململكــة العربيــة الســعودية عــن تشــكيل
تحالــف عــريب بقيادتهــا للحــد مــن نفــوذ إيــران بعــد انقــاب جامعــة
الحــويث املســلحة عــى الســلطة يف اليمــن ،وكان لتدخــل التحالــف األثــر
البالــغ يف دعــم الجيــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية ملواجهــة الحوثيــن
الذيــن متــددوا يف معظــم محافظــات البــاد الـــ.21
تكــون التحالــف العــريب بقيــادة الســعودية مــن  10دول عــى األقــل،
وأطلــق عــى الحملــة العســكرية اســم "عاصفــة الحــزم" ،وفقـاً لطلــب مــن
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي الســتعادة رشعيتــه ،وبعــد أقــل مــن 30
يوم ـاً تغــر مســمى العمليــات العســكرية إىل "إعــادة األمــل".
بعــد أربــع ســنوات مــن الحــرب الطاحنــة داخــل البــاد وارتفــاع أعــداد
القتــى والجرحــى وتدمــر البنيــة التحتيــة تبــدو اليمــن يف الجحيم ،إنســانياً
وسياســياً واقتصادي ـاً ،فــا يبــدو أن هنــاك نهايــة قريبــة للحــرب.
ومــع تصــادم املصالــح االس ـراتيجية للتحالــف العــريب بقيــادة الســعودية
واإلمــارات باملصالــح اليمنيــة ،هــل ميكننــا القــول أن اليمــن عــى وشــك
التفــكك؟ ام أنهــا ســتبقى وســط حــرب أهليــة طويلــة األمــد؟
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أو ًال :التطورات العسكرية
يســيطر الحوثيــون عــى معظــم
املحافظــات الشــالية وميتــد
نفوذهــم يف وســط وغــرب البــاد
مســيطرين بشــكل كيل عــى ســت
محافظــات شــالية هــي إب وذمــار
والعاصمــة صنعــاء وعمــران ورميــة
واملحويــت حيــث الكثافة الســكانية.
وتشــمل ســيطرة الحوثيــن أيضــا
عــى محافظتــي صعــدة وحجــة
الحدوديتــن مــع الســعودية
باســتثناء بعــض املناطــق الحدوديــة
التــي تســعى الســعودية مــن خــال
الحــرب فيهــا إىل خلــق حــدود آمنــة
وتشــمل مناطق قليلة مــن مديريات
البقــع وباقم وقطابــر ورازح والظاهر
يف صعــدة وأجــزاء مــن مديريــات
ميــدي وحــرض وحـران يف حجة ،كام
يســيطر الحوثيــون عــى البيضــاء
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عــدا أجــزاء واســعة مــن مديريــات
"ناطــع ،واملالجــم ،والنعــان
والصومعــة والبيضــاء" ،والحديــدة
(عــدا مديريــة الخوخــة وجــزء مــن
حيــس والخــط الســاحيل حتــى
مديريــة الدريهمــي) ،إىل جانــب
مديريــات يف تعــز (ماويــة و خديــر
والتعزيــة واجــزاء مــن مديريــات
الصلــو و حيفــان والوازعيــة و مقبنــه،
.ومديريــة "دمــت" يف الضالــع وأجـزاء
مــن مديريتــي القبيطــة واملقاطــرة يف
لحــج.
املناطــق التــي الزال الحوثيــون
يســيطرون عليهــا بعــد تحريــر
التحالــف للمناطــق الجنوبيــة وتوقف
األعــال العســكرية عــى الحــدود
الســابقة متامــا بــن اليمــن الشــايل
والجنــويب مــؤرش واضــح عــن رىض
اقليمــي أو دويل لدعــم االنفصــال.
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أمــا الحكومــة الرشعيــة فــا توجــد
بشــكل كامــل يف املناطــق املحــررة إال
يف املناطــق الرشقيــة مــأرب والجــوف
وجــزء مــن شــبوة وحرضمــوت
(ســيئون) ،فيــا غالبيــة املحافظــات
الجنوبيــة املحــررة تســيطر فعليــا
عليهــا اململكــة العربيــة الســعودية
واالمــارات العربيــة املتحــدة مــن
خــال ميلشــيات غــر مرتبطــة رســميا
بالدولــة ،ففيــا تنــر الريــاض قــوات
غــر مرتبطــة بعمليــات التحالــف
العــريب يف حرضمــوت واملهــرة،

تنــازع أبوظبــي رشعيــة الرئيــس هادي
يف العاصمــة عدن.
ويف أكــر مــن مــرة تندلــع اشــتباكات
بــن وحــدات مــن ألويــة الحاميــة
الرئاســية عســكريا وميلشــيات
الحــزام األمنــي التــي تتبــع ســلطة
املجلــس االنتقــايل الجنــويب املفروضــة
مــن اإلمــارات .فيــا شــكلت
اإلمــارات أيضــا ميلشــيات ســمتها
قــوات النخبــة للســيطرة عــى بقيــة
املحافظــات الجنوبيــة مثــل الضالــع
ولحــج وشــبوة وحرضمــوت واملهــرة
وأبــن وســقطرى وهــذه املناطــق أقــل
كثافــة ســكانية لكنهــا ذات مســاحة
كبــرة وثــروة نفطيــة هائلــة ،كــا أن
جزيــرة ســقطرى التــي تتميــز مبنــاخ
متميــز ونباتــات وحيوانــات وســواحل
نــادرة تشــكل ثــروة ســياحية جعلــت
اإلمــارات أكــر طمعــا بهــا.
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أ) الجبهات العسكرية:
مــن خــال تتبــع اداء الجبهــات
العســكرية نســتطيع القــول إن
العمليــات العســكرية االســراتيجية
توقفــت فعليــا يف  ،2017وقــد متكــن
قائــد قــوات التحالــف يف اليمــن
فهــد بــن تــريك آل ســعود مــن انتـزاع
أمــر مــن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه
منصــور هــادي باعتبــار قـرارات قائد
قــوات التحالــف ق ـرارات عســكرية

ملزمــة للجيــش مــع تقليــص بعــض
صالحيــات نائــب الرئيــس يف هــذا
الشــأن. 1
وتتحــرك قــوات الرشعيــة واملقاومــة
الشــعبية بدعــم ســعودي يف عــدة
جبهــات بالــذات (صعــدة  ،الجــوف،
نهــم) يف محاولــة إلعــادة التوازنــات
عــى األرض ومتثــل معركــة تعــز أكــر
نقــاط االشــتباك مــع الحوثيــن  ،فيام
ال زالــت بقيــة الجبهــات مفتوحــة. 2

,,
توقف األعامل العسكرية  2017عىل الحدود
السابقة متاما بني اليمن الشاميل والجنويب
مؤرش واضح عن توجه إقليمي أو دويل لدعم
االنفصال،والجبهات القتالية تحولت إىل جبهات
تأمني الحدود وأخرى استنزاف
,,
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لكــن ميكــن هنــا وضــع تقســيم جديد
للجبهــات حســب مصلحــة التحالــف
العــريب وليــس مصلحــة الحكومــة
اليمنيــة التــي مل تســتطع أن تحقــق
اخرتاقــا حتــى يف دعــم القبائــل التــي
انتفضــت ضــد الحوثيــن منــذ علــق
التحالــف العمليــات العســكرية
بشــكل غــر رســمي بســبب ضغــوط
دوليــة كبــرة تواجهــا الســعودية
قائــدة التحالــف ،وأيضــا مــن اجــل
الضغــط عــى الرشعيــة للقبــول بحلول
سياســية مســتقبال.

وتنقســم جبهــات الحــرب
بالنســبة للتحالــف إلــى:

 )1جبهــات تأميــن حــدود
الســعودية :ال تهــدف هــذه

الجبهــة لالنتصــار عــى الحــويث وإمنــا
خلــق منطقــة آمنــة عــى الحــدود
اليمنيــة الســعودية توقــف هجــات
الحوثيــن عــى حــرس الحــدود
الســعودي

ومتنعهــم مــن والتوغــل يف األرايض
الســعودية .ومتتــد هــذه الجبهــة عــى
طــول الحــدود يف محافظتــي صعــدة
وحجــة.

 )2جبهــات االســتنزاف:

تحولــت معظــم جبهــات القتــال
إىل اســتنزاف للطرفــن املتحاربــن
يف اليمــن -الحوثيــن والرشعيــة-
نظ ـرا لعــدة أســباب أهمهــا :إيقــاف
تقــدم الجبهــات عمليــا عــى األرض،
ومنــع التســليح وتســليم الرواتــب
وإتاحــة الفرصــة للفســاد يف أوســاط
العســكريني وصــوال إىل بيــع الســاح
والتغذيــة ورشاء الجنــود مــن الجبهات
االسـراتيجية إىل الجبهــات الحدوديــة،
وتقطــر الدعــم اللوجســتي بالــذات
مــا يتعلــق بالســاح النوعــي حيــث ما
يســلم للجبهــات هــو ســاح وذخــرة
عاديــة وغــر نوعيــة ال تــؤدي اىل
الحســم العســكري وإمنــا الســتمرار
الحــرب واســتنزاف للجانبــن.
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وتشــر معلومــات إىل أن هنــاك
أولويــات لبعــض أطــراف التحالــف
العــريب يف بقــاء الحــرب يف حالــة
اســتنزاف ليســهل تفكيــك الكتــل
الصلبــة الداعمــة للرشعيــة ويســهل
بعــد ذلــك التحكــم بهــا بعــد هزميــة
أو إخضــاع أو الحــوار مــع الحوثيــن. 3
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 الحوثيني
,,
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 )3جبهــات اســتراتيجية:
رغــم أهميــة الجبهات االسـراتيجية يف
تحقيق حســم عســكري عــى الحوثيني
إال أن التحالــف العــريب حولهــا إىل
جبهــات للضغــط عــى الحوثيــن
يحركهــا متــى مــا يريــد ،فجبهــة نهــم
التــي ميكــن أن تتحــرك باتجــاه أرحــب
للســيطرة عــى مطــار صنعــاء واعــان
انتهــاء العمليــات القتالية تــم توقيفها
واضعافهــا ومنــع تســليحها ،كــا أن
جبهــة رصواح التــي ميكــن أن تصــل
إىل مناطــق خــوالن البوابــة الجنوبيــة
للعاصمــة صنعــاء تحولــت إىل ثقــب
اســود ومحرقــة للحوثيــن وللجيــش
اليمنــي معــاً .وتعرضــت لقصــف
خاطــئ أكــر مــن مــرة مــن الط ـران
ومدفعيــة التحالــف كــا حــدث يف
يناير/كانــون الثــاين.4 2017
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كــا مل يتــم دعــم جبهــة الجــوف
للتحــرك رسيعــا باتجــاه عمــران
وصعــدة حيــث ظلــت تتقــدم ببــطء
حتــى تم رضب مقاتليهــا بغارة خاطئة
مــن ط ـران التحالــف يف مــارس/آذار
 2019أدت إىل مقتــل وإصابــة أكــر
مــن  30جدنديــا وضابطــا مــن قــوات
الرشعيــة.
كــا كان ميكــن أن تتحــول انتفاضــة
املجتمــع داخــل مناطــق الحوثيــن إىل
جبهــات اسـراتيجية مرهقــة ومكلفــة
للحوثيــن ،فجبهــة حجــور إىل جانــب
أنهــا ستشــجع القبائــل عــى االنتفاضة
يف وجــه الحــويث كان ميكــن أن تتيــح
للجيــش الوطنــي القــادم مــن املنطقــة
العســكرية الخامســة يف تهامة الوصول
إىل مناطــق عمــران حــول العاصمــة
صنعــاء وقطــع طريــق صعــدة حجــة
وصعــدة صنعــاء وبذلــك ينهــار وضــع
جامعــة الحــويث عســكريا.

ب) معركة الحديدة
تحركــت القــوات الحكوميــة خــال
النصــف األول مــن عــام  2018يف
محافظــة الحديــدة وقطعــت القــوات
املدعومــة مــن اإلمــارات مســافة 70
كــم عــى طــول الرشيــط الســاحيل
مــن "الخوخــة" إىل تخــوم مدينــة
الحديــدة ،خــال أيــام .لكنهــا توقفــت
عــى تخــوم املدينــة دون اقتحامهــا أو
إمكانيــة الوصــول إىل املينــاء بســبب
ضغــوط دولية تخــى أن يتأثــر إمداد
املســاعدات اإلنســانية ملاليــن اليمنيني
التــي متــر عــر املينــاء الحيــوي.

9

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

هــذه الجبهــة واســعة ،حيــث يقاتــل
فيهــا أكــر مــن  25ألــف مقاتــل
موزعــن عــى خمســة ألويــة عاملقــة
مهمتهــا تأمــن أطــراف الحديــدة،
فيــا هنــاك لوائــن ســادس وســابع
لإلســناد ،واثنــان آخــران يف تخــوم
املدينــة .وألويــة تهامــة التــي تقاتــل
يف ريــف الحديــدة وبعــض مناطــق
إقليــم تهامــة.
مــن بــن األوليــة كتائــب خاصــة
بقبائــل الزرانيــق املعروفني برشاســتهم
القتاليــة ،حيــث ينتــرون يف القــرى
املحيطــة بالحديــدة وتتكبــد خســائر
كبــرة .بينــا هنــاك قــوات خاصــة
بنجــل شــقيق الرئيــس الســابق (
طــارق صالــح) الــذي انضــم للحــرب
ضــد الحوثيــن بعــد أن تحالــف معهم
عقــب مقتــل عمــه "عــي عبداللــه
صالــح" برصــاص الحوثيــن نهايــة عــام
2017م.
ويتلقى دعامً كبرياً من اإلمارات
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وبحلــول نهايــة عــام  2018كانــت
اإلمــارات قــد قامــت بضــم ألويــة
عســكرية تهاميــة إىل قواتهــا املعروفــة
باســم "حــراس الجمهوريــة" . 5

ج) االنتفاضات القبلية:
خــال األربــع ســنوات تحركــت قبائــل
يف مناطــق ســيطرة الحوثيــن منهــا
قبائــل "بنــي معوضــة" يف مديريــة
عتمــة عــام ( ،)2018لكــن الحوثيــن
انتــروا فيهــا .ويف نهايــة  2018كانت
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
تتحــول إىل جبهــة اس ـراتيجية تؤمــن
تعــز وتخــر الحوثيــن محافظــة هــي
مــن أكــر محافظــات الجمهوريــة هي
محافظــة إب.
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ويف نهايــة يناير/كانــون الثــاين ،2019
ظهــرت مقاومــة مســلحة مــن داخــل
مناطــق الحوثيــن األوىل يف منطقــة
الحشــاء يف محافظــة الضالــع جنــويب
البــاد ،بعــد أن فجــر الحوثيــون
ِ
مــوال للحكومــة
منــازل شــيخ قبــي
املعــرف بهــا دوليـاً وتــدور مواجهــات
فيهــا -حتــى كتابــة التقريــر -وتدعــم
القبائــل قــوات الحكومــة املوجــودة
بالقــرب مــن املنطقــة.

والثانيــة يف مناطــق قبائــل حجــور
القويــة ،وتركــزت املواجهــات يف
مديريــة "كُــر" مبحافظــة حجــة
شــايل البــاد .وقاومت القبائــل هناك
أكــر مــن خمســن يومــاً .إذ يخــى
الحوثيــون مــن هجــوم حكومــي
مــن مواقــع الجيــش الوطنــي شــال
وغــرب محافظــة حجــة ،مــن مينــاء
ميــدي ومدينــة حــرض ،بالتزامــن مــع
تقــدم يجــري مــن الــرق يف مثلــث
"عاهــم".
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ودامئــا مــا رغــب الحوثيــون بالســيطرة
عــى منطقــة "كٌــر" إذ أنهــا منطقــة
محاطــة بالجبــال ومحصنــة تحصينــاً
جيــداً بفعــل التضاريــس .يبــدو كــا
هــو واضــح أن الحوثيــن مــع اق ـراب
القــوات الحكوميــة مــن املنطقــة
خرقــت اتفاقــاً مــع القبائــل ينــص
عــى هدنــة بينهــا وبــن الحوثيــن
عــام 2012م ،وتقــي بعدم اســتخدام
الحوثيــن أرايض القبائــل مــن أجــل
تنفيــذ عمليــات .لكنهــا مؤخــراً
اجتمعــت بالقبائــل وطلبــت أن
ينتــر عنارصهــا يف الجبــال املحيطــة
ونقــل دبابــات وآليــات عســكرية،
لكــن رجــال القبائــل رفضــوا ذلــك،
مــا أدى إىل قيــام الحوثيــن بنــر
عنارصهــم بالقــوة يف الجبــال وألجــل
ذلــك اندلعــت الحــرب.
حشــد الحوثيــون مســلحني مــن
القبائــل األخــرى يف صنعــاء وعمــران
وذمــار واملحويت للقتــال يف "حجور".
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واجتمــع عبدامللــك الحــويث بزعــاء
قبائــل معظمهــم موالــن للجامعــة مع
اشــتداد املواجهــات ،ووقعــوا وثيقــة
"قبليــة" تتــرأ مــن قبائــل "حجــور"
املنتفضــن عليهــم.
دعمــت الحكومــة اليمنيــة والتحالــف
العــريب حركــة القبائــل بأســلحة
وذخــرة لكنهــا مل تكــن كافيــة ،فيــا
مل تتحــرك القــوات الحكوميــة القريبــة
لفــك الحصــار الــذي يفرضــه الحوثيون
عــى "كُــر" .ويبلــغ عــدد ســكان
كــر بنحــو  114الــف نســمة ،نــزح
أكــر مــن ثلثهــم بســبب القتــال.
يف فرباير/شــباط  2019دفــع الرئيــس
اليمنــي بســبع كتائــب عســكرية لفــك
الحصــار عــن حجــور ،فيــا طالــب
القبائــل بدفــع أبنائهــا ضمــن الجيــش
الوطنــي لفــك الحصــار وتكويــن لــواء
عســكري يتحــرك بعجلــه إىل املنطقــة.
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لكــن كان الحوثيــون أرسع ففــي
الســابع مــن مــارس/أذار 2019أعلــن
الحوثيــون الســيطرة عــى املنطقــة،
بعــد إســقاط الجامعــة ملنطقــة
"العبيســة" االسـراتيجية ،عــى الرغــم
مــن اســتمرار املقاومــة الشــعبية يف
قــرى أخــرى .ومتكــن الحوثيــون مــن
الوصــول إىل منــازل قيــادات قبائــل
املقاومــة وتــم تفجريهــا واختطــاف
أبنائهــم وقتــل تلــك القيــادات.

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

يف رســالة واضحــة إىل زعــاء القبائــل
بــأن مصــر أي تحركات ضد ســيطرتهم
وقوتهــم ســيكون مشــابها ملــا حصــل
لقبائــل حجــور.
• يُظهــر الحوثيــون انتقالهــم ملرحلــة
فــرض ســلطة األمــر الواقــع وتقديــم
أنفســهم للمجتمــع الــدويل الــذي
يرعــى العمليــة السياســية عــى انهــم
قــوة واحــدة تفــرض قرارهــا عــى
املناطــق املســيطرة عليهــا بينــا
العكــس بالنســبة للمناطــق املحــررة
التــي تتنازعهــا وتتجاذبهــا أطــراف
محليــة واقليميــة.

• اســتخدم الحوثيــون قــوة مفرطــة
يف مهاجمــة رجــال القبائــل حيــث
حرصــت الجامعــة عــى إظهــار
هيمنتهــا ،لفــرض ســيطرتها عــى
املنطقــة التــي مل تدخلها منــذ 2012م،
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• كشــف التحــرك القَبــي يف
"حجــور" أن الحكومــة والتحالــف
ال ميلــكا رؤيــة واضحــة لدعــم أي
انتفاضــة قبليــة يف مناطــق ســيطرة
الحوثيــن ،وظــا متخبطــن ألســابيع
قبــل أن يعلنــا دعمهــا لرجــال
القبائــل ،كــا أن الجيــش الوطنــي ظل
يف ثكناتــه دون ح ـراك لفتــح خطــوط
اإلمــداد وتأمينهــا عــى الرغــم مــن
أهميــة املنطقــة اسـراتيجياً يف معركــة
تحريــر "حجــة" و"صعــدة".

• بعكــس مــا قــد يعتقــد الحوثيــون
أن ذلــك ســيخيف القبائــل وزعامئهــا
فــإن نكــث العهــود والهدنــة مــع
شــيوخ القبائــل التــي قدمــت الحيــاد
مقابــل دخــول الحوثيــن مناطقهــا ،
فــإن مــا حصــل يف حجــور ســيدفع
زعــاء القبائــل األصليــن  6إىل التوحــد
وبحــث طُــرق وأســاليب جديــدة
ل ِقتــال الجامعــة دون االعتــاد عــى
التحالــف العــريب أو الحكومــة املعرتف
بهــا دوليــاً مســتقبال.

,,
معركة حجور بقدر ما كشفت هشاشة الحوثيني عسكريا ،
كشفت عدم وجود رؤية لدى التحالف العريب والرشعية يف
تحويل االنتفاضات القبلية إىل جبهات اسرتاتيجية وهو ما
استفاد منه الحوثيون ليفرضون واقعا تحت مسمى الدولة
عىل تلك املناطق ويرسلون رسائل دموية ألي قبيلة تفكر
باالنتفاض ضدهم
,,
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د) تطوير أسلحة الحوثيين
انقلــب الحوثيــون عــى الســلطة
يف ســبتمرب/أيلول- 2014كميليشــيا
مســلحة متمــردة خاضت ســتة حروب
ضــد الحكومــة منــذ  2004وحتــى
 2010واســتحوذت عــى أســلحةالجيــش وأسســت أجهــزة موازيــة
للدولــة رغــم ســيطرتهم -أيضـاً -عــى
األجهــزة الرئيســية وتغيــر املســؤولني
وفــرض مراقبــن للجامعــة يف كل
مؤسســة حكوميــة.
قــام الحوثيــون بتطويــر أســلحتهم
خــال أعــوام الحــرب ووصــل التطوير
إىل مســتويات كبــرة للغايــة ،إضافــة
إىل مــدى أوســع وأكــر ،يف الصواريــخ
الباليســتية وطائــرات بــدون طيــار
مــا يجعــل منطقــة شــبه الجزيــرة
العربيــة تحــت تهديــد تلــك الطائـرات
والصواريــخ.

طائــرات الدرونــز :يف فربايــر/
شــباط  2017كشــف الحوثيــون عــن
امتالكهــم لطائــرات بــدون طيــار
لتنفيــذ مهــام قتاليــة واســتطالعية
وأعــال املســح والتقييــم واإلنــذار
املبكــر ،وتضــم الطائــرات املصنعــة
طــرازا يطلــق عليــه «الهدهــد ،»1
و«الرقيــب» و«راصــد» و«قاصــف ،»1
ومــن أبــرز مهامهــا القيــام بأعــال
تقنيــة وقتاليــة منهــا دور تصحيــح
املدفعيــة ورصــد وتحديــد أماكــن
تجمــع القــوات املســتهدفة وإرســال
اإلحداثيــات ملــا يســمونها " الوحــدة
الصاروخيــة والقــوة املدفعيــة وقــوة
اإلســناد والتقييــم". 7
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ويف عــام  2018أعلــن الحوثيــون
عــن طائــرات مســرة مــن نــوع
(صــاد ،2صــاد ،3قاصــف.)-2K
وكــا فعــل الحوثيــون باإلعــان عــن
"دائــرة خاصــة" للتصنيــع العســكري
وتطويــر الصواريــخ الباليســتية ،أعلنوا
عــن دائــرة ملــا يعــرف بـ"ســاح الجــو
املســر" وهــي الدائــرة التــي تُنســب
لهــا العمليــات التــي تنفذهــا جامعــة
الحوثيــن مــن خــال هــذا النــوع مــن
الطائــرات.
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لكــن أخطرهــا الطائ ـرات االنتحاريــة
(صــاد وقاصــف) املختلفــة مــن
حيــث املــدى وخــال األعــوام املاضيــة
تتبــن مهمــة هــذه الطائــرات التــي
تشــبه الطائـرات اإليران َّيــة دون طيــار
إىل مــدى بعيــد ،وطائــرة واحــدة عــى
األقــل متلــك أرقامــاً تسلســلية مــع
طائــرة إيرانيــة قدمتهــا مليليشــيات
الحشــد الشــعبي يف العــراق. 8
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الصواريــخ الباليســتية :عــى
الرغــم مــن الحظــر البحــري وتعقيــد
وصــول الســاح إىل الحوثيــن إال أن
الجامعــة متكنــت إمــا مــن الحصــول
عــى صواريــخ باليســتية مــن إي ـران،
مجــزأة وتــم تركيبهــا يف اليمــن ،أو أن
الجامعــة اعتمــدت عــى تكنلوجيــا
إيرانيــة لتطويــر الصواريــخ التــي
ســيطروا عليهــا مــن الجيــش اليمنــي.
ويف نهايــة 2015م طــور الحوثيــون
صواريــخ بالســتية روســية لتصــل
مــدى أكــر وتحمــل قــدرة تفجرييــة
أكــر ،مســتهدفني البلــدات الســعودية
الحدوديــة مــع اليمــن ومســتخدمني
لهــا يف معــارك داخليــة بــن املــدن
لتتطــور يف نهايــة العــام الرابــع مــن
الحــرب وتصــل إىل الريــاض ورمبــا
أبوظبــي وديب.

وأبــرز هــذه الصواريــخ التــي
أعلــن عنهــا الحوثيــون " قاهــر-1
 ،قاهــر ،M2-زلــزال ، -3بــركان، -1
بــركان  ،H2صــاروخ كــروز مجنــح
9
جــوال ،صواريــخ ذكيــة (أرض-بحر)"

,,
عىل الرغم من الحظر البحري
وتعقيد وصول السالح إىل
الحوثيني إال أن الجامعة
متكنت إما من الحصول عىل
صواريخ باليستية من إيران،
مجزأة وتم تركيبها يف اليمن،
أو أن الجامعة اعتمدت عىل
تكنلوجيا إيرانية لتطوير
الصواريخ التي سيطروا عليها
من الجيش اليمني
,,
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ثاني ًا :األوضاع السياسية
أدى اســتمرار الحــرب مــع فقــدان
اآلمــال بتوقفهــا  ،إىل تعــدد الفاعلــن
املحليــن واإلقليميــن وتحولــت
األهــداف الرئيســية للســعودية
واإلمــارات -الدولتــان اللتــان تقــودان
التحالــف يف الوقــت الحــايل -إىل
أهــداف فرعيــة ليــس مــن بينهــا
الدعــم الكامــل للحكومــة الرشعيــة يف
حســم املعركــة مــع الحوثيــن.
هــذا الوضــع أدى إىل الكثــر مــن
األزمــات املتعلقــة بالحكومــة
الرشعيــة .باملقابــل اســتمر الحوثيــون
خــال العــام األخــر يف بنــاء رشعيــة
سياســية خاصــة بعــد أن قتلــت
الجامعــة حليفهــا عــي عبداللــه صالح
(الرئيــس اليمنــي الراحــل ورئيــس
حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام).
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,,
أدى استمرار الحرب مع
فقدان اآلمال بتوقفها إىل تعدد
الفاعلني املحليني واإلقليميني
وتحولت األهداف الرئيسية
للسعودية واإلمارات إىل
أهداف فرعية ليس من
بينها الدعم الكامل للحكومة
الرشعية يف حسم املعركة مع
الحوثيني
,,
 )1التطــورات التــي طــرأت
علــى الشــرعية
تســتند الرشعية عــى انتخــاب الرئيس
اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي
رئيسـاً توافقيـاً للبــاد يف فرباير/شــباط
2012م،
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كــا يســتند التحالــف مرشوعيــة
وجــوده يف اليمــن مــن رشعيــة الرئيس
الــذي يشــر قــرار مجلــس األمــن
( )2216إىل أنــه رئيــس البــاد الرشعي
ويجــب اســتعادة رشعيتــه.
لكــن التحــوالت الطارئــة اســتهدفت
الرشعيــة الجمعيــة التــي انتخبهــا
اليمنيــون .ومــن تلــك التطــورات:
• عــدم االعتــراف بالشــرعية :ال
يعــرف الحوثيــون بـ"هــادي" رئيس ـاً،
ويتفــق معهــم يف ذلــك بقايــا املوالــن
للرئيــس الســابق عــي عبد اللــه صالح
الذيــن عــى الرغــم مــن خروجهــم من
عبــاءة الحوثيــن وال ِقتــال يف صفــوف
خصومهــم إال أن "عائلــة صالــح" ومن
يوالونهــا يرفضــون االع ـراف برشعيــة
"هــادي" أو حكومتــه.
كــا أن مــا يعــرف باملجلــس االنتقــايل
الجنــويب الــذي ُبنــي بدعــم مــن قبــل
اإلمــارات يعتــر نفســه ســلطة موازية
لحكومــة "هــادي"

يف املحافظــات املحــررة جنــوب البالد.
ومنــذ تأســيس املجلــس عــام 2017
دارت معــارك عســكرية وتوتـرات بــن
الطرفــن مــن أجــل الســيطرة عــى
العاصمــة عــدن ،وهــو مــا يشــر ضمنا
إىل أن التحالــف ال يريــد للرئيــس
هــادي والرشعيــة االســتقرار الســيايس
قبــل انتهــاء الحــرب وتحقيــق
مصالحهــم يف اليمــن.

,,
املجلس االنتقايل الجنويب يعترب
نفسه سلطة موازية لحكومة
"هادي" التي واجهها عسكريا
بدعم اإلمارات من أجل
السيطرة عىل العاصمة عدن،
وهو ما يشري ضمنا إىل أن
التحالف ال يريد للرئيس هادي
والرشعية االستقرار السيايس قبل
انتهاء الحرب وتحقيق مصالحهم
يف اليمن
,,
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•وجــود الشــرعية خــارج البــاد :مل
يتواجــد الرئيــس اليمنــي داخــل البــاد
منــذ بدء الحــرب إال يف القليــل النادر،
ويبقــى يف مقــر إقامتــه يف الريــاض
وكذلــك باقــي أعضاء الحكومة ،وســط
اتهامــات بــأن "هــادي" تحــت اإلقامــة
شــبه الجربيــة حيــث أنــه محظــور من
العــودة إىل اليمــن ،ويســتدل أصحاب
هــذا الــرأي بتمكــن التحالــف العــريب
للميلشــيات بالتحكــم يف محافظــات
الجنــوب املحــررة بالــذات العاصمــة
عــدن.
•تغييــر الحكومــة :اســتبدل هــادي
حكومتــه ثــاث م ـرات األوىل بإزاحــة
خالــد بحــاح مــن رئاســة الحكومــة
ومنصــب نائــب الرئيــس يف ،2016
وتعيــن أحمــد عبيــد بــن دغــر رئيسـاً
للحكومــة وعــي محســن صالــح
األحمــر نائبــاً لــه.
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ـم إزاحــة "بــن دغــر" مــن رئاســة
 .ثـ َّ
الحكومــة وتعيــن "معــن عبدامللــك"
يف أكتوبر/ترشيــن األول2018م
رئيســاً للحكومــة ،وهــذه التغيــرات
أتاحــت للرئيــس الســيطرة الكليــة
عــى الحكومــة دون إرشاك حقيقــي
لألحــزاب فيهــا كــا تنــص املبــادرة
الخليجيــة.
•الســيطرة علــى األمــن :ال متلــك
الحكومــة اليمنيــة ســيطرة كاملــة عىل
القــوات التــي تدعمهــا حيــث توجــد
فصائــل تتلقــى أوامرهــا مــن القيــادة
العســكرية اإلماراتيــة ،وتديــر ســجوناً
رسيــة وعامــة ليمنيــن بــإرشاف
إمــارايت ،ومنهــا قــوات "النخبــة"
و"األحزمــة األمنيــة" يف املحافظــات
املحــررة إضافــة إىل كتائــب أيب العباس
يف تعــز وقــوات عســكرية ســعودية يف
املهــرة.
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 )2سلطة الحوثيين
اســتمرت جامعــة الحويث يف االســتحواذ
عــى الســلطة مــع صــورة هامشــية
لبقايــا أتبــاع "صالــح" يف حكومــة غــر
معــرف بهــا دوليــاً ،طــوال األعــوام
الثالثــة منــذ تدخــل التحالــف.
ويكتســب الحوثيــون ســلطتهم كأمــر
واقــع ،فتدفــع املعارضــن إىل الســجن
واملوالــن إىل الفحــوص األمنيــة
املتكــررة مــن خــال أدواتهــا:
• األمــن الوقائــي :متلــك الجامعــة ما
يعــرف باألمــن الوقــايئ ،لكنهــا ترفــض
االعـراف بوجــوده ،وهــو ســلطة عليــا
عــى باقــي أجهــزة األمــن واملخابـرات،
ويهتــم مبراقبــة أعضــاء الجامعــة
واملوالــن لهــا ،فيــا تهتــم باقــي
األجهــزة بالبحــث عــن املعارضــن.
•الغطــاء السياســي :قامــت الجامعة
بتطويــع بقايــا حــزب املؤمتــر الــذي
كان متحالف ـاً مــع صالــح

وبعــد تعيــن صــادق أمــن أبــو راس
رئيســاً للحــزب ،قدمتــه مجــدداً
كحليــف للمجتمــع الــدويل مــن أجــل
إعــادة اكتســاب الغطــاء الســيايس
لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك فشــلت
الجامعــة -إىل حــ ٍد مــا -يف الحصــول
عــى تعاطــف مــن أعضــاء املؤمتــر
بعــد مقتــل "صالــح".

,,
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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• وثائــق شــرف إلخضــاع القبائــل:

اســتفادت الجامعــة مــن خــرة أعضــاء
حــزب صالــح يف الســلطة ،وفشــل
الحكومــة الرشعيــة يف إدارة املناطــق
املحــررة ،لتقديــم نفســها كســلطة أمر
واقــع .لكــن الجامعــة تواجــه معضلــة
كبــرة للغايــة فالكثــر مــن مناطــق
القبائــل ال تســتطيع الجامعــة دخولهــا
أو إنفــاذ وجودهــا بســبب تعهــدات
ســابقة منهــم بشــأن الحيــاد مقابــل
عــدم إدارة الحوثيــن ملناطقهــم.
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ويبــدو أن الجامعــة تعــاين مــع اقرتاب
القــوات الحكوميــة من صنعــاء وحجة
وعمــران ،لذلــك دفعــت مبــا يعــرف
مبيثــاق "الــرف القبــي" وأسســت
شــيوخ ُجــدد للقبائــل مــن التابعــن
لهــا متهيــداً الســتهداف شــيوخ القبائل
الرئيســيني واســقاطهم.
• البحــث عــن مشــروعية  :وفيــا
تقــوم جامعــة الحــويث باجــراء
تعيينــات مســتمرة يف مــا يعــرف
مبجلــس الشــورى – الغرفــة الترشيعية
الثانيــة ،أعلنــت عــن اجـراءات لقيــام
انتخابــات برملانيــة يف دوائــر مجلــس
النــواب الشــاغرة يف املناطــق التــي
تحــت نفوذهــا بعــد تعديــل اللجنــة
العليــا لالنتخابات ،والشــاغرة بالنســبة
للحوثيــن يعنــي إما أن يكــون النائب
الربملــاين قــد تــويف أو منضــم للرشعيــة
وغــر متواجــد. 10
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 )3الفاعلــون المحليــون
ألجنــدة خارجيــة
مــع اســتمرار الحــرب ظهــر فاعلــون
محليــون كُــر ،يعتمــدون عــى اقتصاد
الحــرب ،وهــؤالء الفاعلــن هــم
معوقــات أي اتفــاق ســام محتمــل يف
اليمــن.

• المجلــس االنتقالــي الجنوبــي:

بعكــس املتصــور فاملجلــس الــذي
تأســس يف مايو/أيــار2017م ال ميثــل
الت َّيار االنفصايل ،وإن كان يقدم نفســه
كحامــل لهــذا املــروع .لكــن التيارات
الجنوبيــة األخــرى التي تــرى االنفصال
ح ـاً أو تــرى الدولــة االتحاديــة مــن
ســتة أقاليــم أو الدولــة االتحاديــة
مــن إقليمــن يعتــرون املجلــس عــدواً
وال ميثــل املحافظــات الجنوبيــة .وال
يحظــى املجلــس برتحيــب محــي أو
إقليمــي،

وعــادة مــا تشــن عليــه وســائل اإلعالم
الســعودية حمــات بصفتــه يقــوض
الســلم يف البــاد .وتعيــش معظــم
قيادتــه يف أبوظبــي.

•األحزمــة األمنيــة وقــوات النخبــة:

يعتمــد املجلــس االنتقــايل يف الرتويــج
بكونــه ســلطة األمــر الواقــع يف
املحافظــات الجنوبيــة عــى هــذه
القــوات التــي متولها وتدربهــا وتتبناها
دولــة اإلمــارات العربيــة .يبلــغ عــدد
هــذه القــوات يف املحافظــات املحــررة
أكــر مــن  60ألفــا .تقــول أبوظبــي
إن تلــك القــوات مــن أجــل مكافحــة
اإلرهــاب لكــن مــن الواضــح أن
اإلمــارات تســتخدم شــعار مكافحــة
اإلرهــاب كغطــاء لتنفيــذ مصالحهــا.
• صالح/المؤتمــر :متــزق املؤمتــر مــع
بــدء الحــرب بــن "صالــح" و"هــادي"
وبعــد مقتــل صالــح متــزق املؤمتــر
للمــرة الثانيــة عندمــا اندفــع الذيــن
مــع صالــح يف ثالثــة مســارات،
23
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األول :مــع الحوثيــن وبقي يف صنعاء.
والثــاين :عــاد إىل الحكومــة الرشعيــة
وانخــرط يف املؤمتــر الــذي يقــوده
هــادي .والثالــث :مــع عائلــة صالــح
بعضهــم يقاتــل يف الســاحل الغــريب
ضمــن "قــوات طــارق صالــح" نجــل
شــقيق "صالــح" وآخــرون موزعــون
بــن أبوظبــي والقاهــرة والريــاض.
ال تعــرف "عائلــة صالــح" برشعيــة
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي ،ومــا
زالــت العائلــة وأنصارهــا تُقـ ِّـدم نجــل
"صالــح" (أحمــد عــي عبداللــه صالح)
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املوجــود يف أبوظبــي كقائــد خلفــاً
لوالــده عــى حــزب املؤمتــر يف ِظــل
رفــض "هــادي" وفصيــل صنعــاء.
وتدفــع أبوظبــي باتجــاه هــذه
الخيــارات لكــن "أحمــد" يخضــع
لعقوبــات مبوجــب قرار مجلــس األمن
ملســاعدة الحوثيــن يف اجتيــاح صنعــاء
وإعاقــة العمليــة السياســية واملرحلــة
االنتقاليــة التــي كانــت البــاد تعيشــها
( ،)2012-2014مــا يجعــل ظهــوره
الســيايس عــداء واضــح ودون جــدوى.

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

 )4التنافس داخل التحالف
عــى عكــس تحــركات الحوثيــن
لإلطاحــة ب"صالــح" تجنب ـاً لهشاشــة
جبهتهــم الداخليــة ،واالســتحواذ عــى
حصــة صالح من أي توافقات سياســية
ضمــن جهــود عمليــة الســام .تتوســع
الخالفــات داخــل التحالــف العــريب
الــذي تقــوده الســعودية ســواء كانــت
مــع الــدول األخــرى التــي شــاركت
منــذ البدايــة يف دعــم العمليــة أو بــن
األط ـراف املحليــة الداعمــة لــه.
• االنســحابات :خــال أربــع ســنوات
مــن الحــرب انســحبت الــدول األعضاء
مــن التحالــف ،فبعــد طرد "قطــر" من
التحالــف مــع بــدء األزمــة الخليجيــة
الداخليــة منتصــف 2017م ،انســحبت
القــوات املغربيــة وطائراتهــا بســبب
أزمــة دبلوماســية أخــرى بــن الربــاط
والريــاض.
متهمــة الســعودية بتحويــل
ا ملســا عد ا ت

التــي كانــت تقدمهــا للحكومــة
الســابقة للمشــاركة يف حــرب اليمــن
إىل قــروض .أمــا باكســتان التــي عــى
الرغــم مــن العالقــة الجيــدة مــع
الريــاض إال أن قيــود الربملــان وضغــط
الشــارع ،وتوازنــات املنطقــة جعلهــا
تســحب قــوة بســيطة كانــت عــى
الحــدود -قيــل أنهــا للتدريــب.-

,,
عىل عكس تحركات الحوثيني
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 بني األطراف
املحلية الداعمة له
,,
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تبقــى الســودان وهــذه الدولــة التــي
تعيــش اضطرابــات منــذ بدايــة العــام
الحــايل قــد تســحب وجــود قواتهــا،
مــع ضغــوط األح ـزاب والربملانيــن.
• صــراع النفــوذ :اليمــن دولــة ذات
موقــع اسـراتيجي ،عــى بحــر العــرب
والبحــر األحمــر والقــرن اإلفريقــي.
لذلــك تندفــع أبوظبــي والريــاض نحــو
التنافــس للبقــاء طويــاً يف املواقــع
الحيوية .وخالل عام 2018م اســتمرت
أبوظبــي يف قاعدتهــا العســكرية يف
املخــا والتواجــد يف ســقطرى وعــدن
وشــبوة وتوســيع بنــاء القاعــدة
العســكرية يف املــكال ،والســيطرة
عــى قــرار مــن يدخــل البــاد ومــن
يخــرج منهــا .يف نفــس الوقــت تناضــل
الريــاض إلبقــاء قاعدتها العســكرية يف
املهــرة ،وتتواجــد يف وادي حرضمــوت
حيــث تحــاول اإلمــارات التوســع اليه.
تســتخدم أبوظبــي أدواتهــا يف اليمــن
لتهديــد النفــوذ الســعودي،
26

تــارة باالجتيــاح وأخــرى بانتفاضــة
مــن الداخل.11فيــا تدفــع الســعودية،
الحكومــة اليمنيــة إىل الغضــب
والتهديــد املبطــن ضــد نفــوذ
أبوظبــي .أمــا ســلطنة عــان املجــاورة
والتــي متلــك نفــوذاً يف املهــرة ووادي
حرضمــوت تحــرك القبائــل وتثريها ضد
تواجــد الســعودية واإلمــارات بالقــرب
مــن حدودهــا ،وتحظى عــان بطأمنة
بريطانيــة بعــد أن دخلــت لنــدن
كالعــب جديــد يف األزمــة اليمنيــة
مســتفيدة مــن مواطنهــا غريفيــث
مبعــوث األمــن العــام لألمــم املتحــدة
اىل اليمــن.
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 )5الضغوط الدولية
تتعــرض الســعودية واإلمــارات يف
اليمــن إىل ضغــوط دوليــة مســتمرة
مــن أجــل وقــف الحــرب ،وكانــت تلك
الضغــوط هــي التــي أدت يف النهايــة
إىل وقــف معركــة تحريــر الحديــدة.
يف أكتوبر/ترشيــن األول 2018وبعــد
لقــاءات "غريفيــث" مــع مايــك
بومبيــو ،وزيــر الخارجيــة األمريــي،
وجيمــس ماتيــس ،وزيــر الدفــاع
األمريــي آنــذاك ،دعــا الرجلــن إىل
إنهــاء القتــال .أمــا وزيــر الخارجيــة
الربيطــاين جريميــي هنــت فقــد تحــرك
يف جــوالت مكوكيــة مــن أجــل دعــم
خطــط غريفيــث يف اليمــن شــملت
أبوظبــي والريــاض وطهــران وأيضــاً
ســلطنة عــان يف زيــارات تكــررت
للمنطقــة .كــا زار هنــت مدينــة
عــدن حيــث توجــد الحكومــة اليمنية،
محــذرا مــن فشــل االتفاقــات الدولية.

تحــدث بومبيــو وماتيــس يف لقــاءات
وبيانــات منفصلــة عــن ُســبل وقــف
الحــرب يف اليمــن وتصــور بالدهــا
لحــل األزمــة وإيقــاف الحــرب أبــرز
نقاطهــا :12
• يوقــف الحوثيــون إطــاق الصواريــخ
والطائــرات املســرة عــى الســعودية
واإلمــارات ،بعــد ذلــك ســيكون عــى
التحالــف وقــف الغــارات الجويــة
التــي تســتهدف الحوثيــن يف املناطــق
الســكنية.
• عمــل منطقــة حدوديــة منزوعــة
الســاح بــن اليمــن والســعودية.
• ســحب األســلحة الكبــرة مثــل
الصواريــخ الباليســتية مــن اليمــن
“لــن يغــزو أحــد اليمن-قــال ماتيس”.
• منطقــة حكــم ذايت للحوثيــن يف
شــال اليمــن "مــن أجــل أن يتــأزروا
ويرتكــوا إيــران ويكــون صوتهــم
مســموعاً".
27
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كــا أن الكونجــرس األمريــي يضغــط
بشــكل دائــم مــن أجــل وقــف الحــرب
يف اليمــن ،وزادت املطالبــات بــن
املرشعــن األمريكيــن عقــب مقتــل
الصحفــي الســعودي جامل خاشــقجي
يف ســفارة بــاده بإســطنبول (أكتوبــر/
ترشيــن األول .)2018ويف مــارس/أذار
 2019صــوت مجلــس الشــيوخ عــى
مــروع قـرار لوقــف دعــم واشــنطن
للســعودية واإلمــارات يف اليمــن،
وســيذهب القــرار نحــو مجلــس
النــواب إذ متوقــع أن يتــم املوافقــة
عليــه بســبب ســيطرة الدميقراطيــن.
ويتصــدى ترامــب لهــذا الق ـرار ومــن
املتوقــع أن يســتخدم أول فيتــو ضــد
قـرار الكونجــرس يف واليتــه ضــد هــذا
الق ـرار.
وتضغــط دول يف االتحــاد األورويب
لوقــف الحــرب مــن خــال وقــف
تصديــر األســلحة إىل الســعودية
واإلمــارات كــا فعلــت عــى ســبيل
املثــال أملانيــا والرنويــج.
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• مكافحــة اإلرهاب :شــنت الواليات
املتحــدة  36غــارة جويــة عــى مواقــع
لتنظيمــي الدولــة والقاعــدة يف اليمــن
خــال  2018وعــى الرغم مــن أن تلك
الغــارات أقــل بكثــر مــن إحصائيــات
عامــي 2016و2017م إال أن مدنيــن
ســقطوا فيهــا .واشــتعلت املواجهــات
بــن التنظيمــن يف محافظــة البيضــاء
وســجل راصــدوا مركــز "أبعــاد" أكــر
مــن عــر هجــات متبادلــة بــن
التنظيمــن بــن يوليو/متــوز2018
وفرباير/شــباط2019

,,
شنت أمريكا  36غارة جوية عىل
مواقع لتنظيمي الدولة والقاعدة
سقط فيها مدنيني  2018وسجل
مركز أبعاد عرش هجامت
متبادلة بني تنظيمي الدولة
والقاعدة خالل األشهر الثامنية
املاضية
,,
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ُقــدم اإلمــارات نفســها يف اليمــن
ت ِّ
كدولــة محوريــة ملكافحــة اإلرهــاب؛
وحققــت تقدمـاً يف خــروج التنظيامت
مــن املــدن لكــن أدواتهــا أوجــدت
البيئــة الالزمــة لبقــاء التنظيــات
قويــة ومتامســكة ومتلــك أســلحة
نوعيــة مســتقبالً .نــرت العفــو
الدوليــة و CCNتقري ـران  14 ،13عــن
املســتخدم األخــر لألســلحة األمريك ّية
حيــث وصلــت تلــك األســلحة إىل
أيــدي تنظيــم القاعــدة ورمبــا تنظيــم
الدولــة إضافــة إىل املخابـرات اإليران َّية
عــر الحوثيــن .تقــوم الســعودية
واإلمــارات بتســليم األســلحة للقبائــل
واملقاتلــن املوالــن لهــا ،والتــي أدت
يف نهايــة املطــاف لبيعهــا للتنظيــات
أو انضــام األفـراد إليهــا .هــذا النهــج
يف تســليم األســلحة يناقــض اتفاقــات
البيــع مــن الواليــات املتحــدة لحلفائها
اإلمــارات والســعودية ،مــا قــد يدفــع
واشــنطن إىل إجــراء عقوبــات.

كــا أنــه يــؤدي إىل معرفــة تكنلوجيــا
األســلحة األمريك ّيــة وتقاســمها مــع
املنظَّــات اإلرهابيــة الســتهدافها.
إىل جانــب ذلــك فــإن دولــة اإلمــارات
تســتخدم مــرر مكافحــة اإلرهــاب
كغطــاء لتمــدد نفوذهــا يف املحافظات
الجنوبيــة حيــث مناطــق النفــط
والغــاز ،وتتجنــب التوغــل يف مناطــق
وجــود التنظيمــن.

ثالثــا :ملــف الســام ودور
األمــم المتحــدة
 )1تحركات األمم المتحدة:
حــل مارتــن
يف مطلــع عــام ّ 2018
غريفيــث بدي ـاً عــن إســاعيل ولــد
الشــيخ أحمــد مبعوثـاً أمميـاً يف البالد.
يعتمــد غريفيــث وهــو بريطــاين
الجنســية ،يف جهــوده عــى ارتباطــه
باألط ـراف اليمنيــة منــذ عــام 2017م
عندمــا كان يقــود جهــودا خلفيــة
لصالــح االتحــاد األورويب بصفتــه
رئيسـاً ملعهــد الســام التابــع لالتحــاد،
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وشــكل مجموعــات عمــل مــن كل
األطــراف مــن باحثــن وسياســيني
وشــخصيات اجتامعيــة لتكويــن رؤيــة
ملــا هــو قــادم عليــه ،واســتند عــى
ذلــك يف تحركاتــه ،لكنــه اصطــدم يف
ســبتمرب/أيلول 2018بــأول عقبــه يف
طريقــه برفــض الحوثيــن الحضــور
إىل جنيــف؛ وبعــد تنفيــذ طلبــات
الحوثيــن التــي متثلــت بنقــل مصابــن
للجامعــة -كــا ذكرنــا -والحصــول عىل
ضامنــات بإمكانيــة العــودة ،متكــن
مــن التمهيــد ملحادثــات ســتوكهومل
بعــد عامــن مــن انقطــاع الطرفــن
عــن املشــاورات .حصــل "غريفيــث"
عــى دعــم املجتمــع الــدويل :بريطانيــا
والواليــات املتحــدة األمريكيــة

وروســيا ودول أخــرى مــن أجــل
بــدء املشــاورات ،واســتغل غريفيــث
الضغــط الــدويل بشــأن مقتــل الصحايف
خاشــقجي يف الضغــط عــى اململكــة
العربيــة الســعودية مــن أجــل تحقيــق
تقــدم يف الرؤيــة التــي يقرتحهــا مــن
أجــل الســام. 15
وكالعــادة بــرزت معضلــة دامئــة أمــام
املتحــدة يف البحــث عــن اتفــاق ســام
دائــم ،تتمثــل يف أيهــا أوالً :األمنــي
أم الســيايس ،حيــث تــرى الحكومــة
الرشعيــة االلتــزام باملرجعيــات
الثــاث "املبــادرة الخليجيــة وآليتهــا
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 عىل الحوثيني من أجل املوافقة
حتى يستمر االتفاق النووي مع أوروبا
,,
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وكان الحوثيــون وافقــوا تحــت ضغــط
أممــي يف مشــاورات جنيــف)2015( 1
عــى االعــراف بالقــرار األممــي
 ،2216والــذي يطلــب مــن الحوثيــن
االنســحاب من املدن وتســليم الســاح
الــذي تــم نهبــه مــن مخــازن الجيــش
اليمنــي للحكومــة اليمنيــة .لكنهــم
رفضــوا الحقــاً مطالبــن بــأن يكــون
حســب الوضــع عــى األرض.

 )2اتفاق ستوكهولم : 16
يــوم  13ديســمرب/كانون األول2018م،
تــم اإلعــان عــن اتفــاق "ســتوكهومل"
بعــد مشــاورات بــن الحكومــة
الرشعيــة والحوثيــن .وتوافــق الطرفان
عــى اتفــاق الحديــدة  17الــذي كان
خــارج التوافــق بــن الطرفــن حتــى
اللحظــات األخــرة مــن املشــاورات
ضمــن اتفاقــات أخــرى:

األول :اتفــاق األســرى والمعتقليــن

برعايــة الصليــب األحمــر ،الــذي
تضمــن اإلفــراج عــن كل األرسى
واملعتقلــن مــن الطرفــن وتــم تســليم
وتســلم قامئــة للطرفــن ب 16ألــف
اســم لإلفــراج عنهــم أو معرفــة
مصريهــم.

الثانــي :تفاهمــات حــول تعــز،

وهــي تفاهــات تتعلــق بفتــح املعابر
لإلغاثــة واملســافرين حيــث تخضــع
املدينــة التــي يعيــش فيهــا  600ألــف
مينــي لحصــار حــويث منــذ .2015
كانــت األمــم املتحــدة قــد وضعــت
اتفاقـاً عــى مشــاورات يف يناير/كانون
الثــاين  ،2019لكــن عــدم تحقيــق
تقــدم يف االتفاقــات الســابقة أدى يف
النهايــة إىل تأجيــل حــدوث مشــاورات
إىل أجــل غــر مســمى.
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لكــن ظهــرت مخاطــر تتعلــق
بااالتفــاق حــول توقيــف األعامل
القتاليــة يف الحديــدة:
أ) الثغــرات :بعــض فقــرات االتفــاق
فيهــا الكثــر مــن الثغـرات ،فلــم تكــن
واضحــة مبــا فيــه الكفايــة إلل ـزام أي
مــن الطرفــن وتفتــح املجــال أمــام
تأويــات الحكومــة والحوثيــن،
وتحتــاج األمــم املتحــدة إىل تفســر
ذلــك بشــكل واضــح حتــى ال تُعلــق
اآلمــال عــى بنــاء هــش فــوق اتفــاق
غــر مفهــوم.
ب) تثبيــت وقــف إطــاق النــار :يعترب
ذلــك مهــدد أخــر لالتفاق
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فــدون تثبيــت وقــف إطــاق النــار
وبــدء فريــق مراقبــة مــن يخــرق
الهدنــة قد تعــود الحــرب يف الحديدة.
ج) إعــادة االنتشــار :عــى الرغــم من
أن مــكان انتشــار القــوات ســيمثل
جــدالً متصاعــداً مــن الطرفــن إال أن
إعــادة االنتشــار مبــا يســمح بعــودة
االشــتباكات رسيعــاً ُقــرب مدينــة
الحديــدة ســيجعل مــن االتفــاق ســببا
يف حــرب جديــدة رمبــا أكــر عنفــا مــن
ذي قبــل؛ كــا أن مــن يتســلم إدارة
موانــئ الحديــدة عقبــة أكــر بكثــر
فــا يبــدو أن الحوثيــن ســيتخلون عن
املدينــة الحيويــة.
د) اللجنــة االقتصاديــة :حســب
االتفــاق فــإن اإلي ـرادات مــن املوانــئ
ســتذهب إىل البنــك املركــزي يف
الحديــدة ولذلــك يحتــاج االتفــاق إىل
آليــة رسيعــة إلدارة االقتصــاد ودفــع
مرتبــات املوظفــن.
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 )3المفاوضات مع إيران:
تحتضــن بروكســل منــذ فربايــر/
شــباط 2018اجتامعــات بــن أربــع
دول مــن االتحــاد األورويب وإيــران،
ويف شــهر مــارس/أذار 2019عقــد
الوفــد اإليــراين الــذي يقــوده نائــب
وزيــر الخارجيــة اإليــراين حســن
جابــري انصــاري االجتــاع الخامــس
مــع ممثلــن مــن (بريطانيــا ،وأملانيــا،
18
وإيطاليــا وفرنســا) بخصــوص اليمــن
وعــى الرغــم مــن تجاهــل الحوثيــن
لهــذه اللقــاءات وعــدم التعليــق
حولهــا إال أن جابــري انصــاري قــال إن
تلــك االجتامعــات تتــم بطلــب مــن
جامعــة الحــويث املســلحة .19
تقــول إيــران ودول االتحــاد األورويب
إن لطهــران دور يف الضغــط عــى
الحوثيــن مــن أجــل املوافقــة،

حتــى يســتمر االتفــاق النــووي مــع
أوروبــا ،قالــت املســؤولة يف االتحــاد
األوريب فريديــكا موغرينــي :هــذه
فوائــد اســتمرار االتفــاق النــووي
اإليـراين :نتيجــة الحوار الــذي وضعناه
مــع إي ـران حــول القضايــا اإلقليميــة،
اســتخدمت إيــران نفوذهــا عــى
الحوثيــن لبدء املناقشــات يف الســويد،
تحــت رعايــة األمــم املتحــدة  -وهــو
أمــر أرصرنــا عليــه وأيدنــاه بشــدة. 20
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خالصة:
مــا ســبق يبــدو أن الحــرب يف اليمن ال
أفــق لهــا وأن نهاياتهــا صعبــة خاصــة
مــع تغــر أولويــات التحالــف العــريب
الداعــم للرشعيــة مــن اســتعادة
الســلطة وإنهــاء االنقــاب يف اليمــن
إىل تنافــس حــول مصالــح اسـراتيجية
كبــرة تختلــف باختــاف الفاعلــن
الدوليــن واالقليميــن وهــم :

,,
الحرب يف اليمن ال أفق لها وأن
نهاياتها صعبة خاصة مع تغري
أولويات التحالف العريب الداعم
للرشعية من استعادة السلطة
وإنهاء االنقالب يف اليمن إىل
تنافس حول مصالح اسرتاتيجية
كبرية تختلف باختالف الفاعلني
الدوليني واالقليميني
,,
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 )1ايــران :تســعى إيــران إىل وجــود
ســلطة للحلفائهــا يف شــال البــاد
بالقــرب مــن الحــدود مــع الســعودية
ســواء عىل شــكل حكم ذايت أو ســيطرة
عســكرية مــع مشــاركة سياســية أو
ســلطة كاملــة يف الشــال لضــان نقل
املعركــة إىل جنــوب ورشق الســعودية
مســتقبال،

,,
إيران تريد سلطة لحلفائها
الحوثيني يف خارصة السعودية
و اإلمارات تريد السيطرة عىل
مواينء البحر األحمر والسعودية
تسعى لبناء ميناء نفطي عىل
البحر العريب وبريطانيا تدعم
انفصال الجنوب وامريكا ترى
اليمن املكان املناسب لتأديب
إيران والحصول عىل صفقات
سالح ومكافحة اإلرهاب
,,
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كــا تســعى إىل احــداث اخــراق
للجنــوب اليمنــي والتواجــد بالقــرب
مــن بــاب املنــدب مــن خــال حلفائها
الســابقني وجامعــات جنوبيــة تــم
تدريبهــم يف لبنــان بعــد 2011م
ويعملــون اآلن تحــت إرشاف أبوظبــي
مــن أجــل اكــال تهديــدا الدائــم
باغــاق املضائــق املائيــة (مضيــق
هرمــز والوصــول إىل مضيــق بــاب
املنــدب) .
 )2الســعودية :بعــد أربــع ســنوات
مــن الحــرب تســعى اململكــة إىل
التحــاور مــع الحوثيــن بعــد إضعافهم
أو وضــان اخضاعهــم لهــا وابتعادهم
عــن إيـران لتأمــن حدودهــا الجنوبية.
وتســعى للحصــول عــى منفــذ بحــري
عــى البحــار املفتوحــة بعيــدا عــن
تهديــدات إيــران باغــاق مضيــق
هرمــز لتتمكــن مــن تصديــر صادراتهــا
النفطيــة بــكل أريحيــة،

وبذلــك فهــي تحتــاج لبنــاء مينــاء
نفطــي عــى البحــر العــريب وهــو
مــا جعلهــا تكثــف مــن تواجدهــا
العســكري يف املهــرة وحرضمــوت
خاصــة بعــد تحويــل محافظــة خراخري
21
يف جنــوب اململكــة إىل مخــزن للنفط
 ،كــا تســعى الســعودية إىل أن تكــون
أكــر هيمنــة عــى اي ســلطة قادمــة
يف اليمــن ومنــع أي نفــوذ إيــراين يف
خارصتهــا.
)3اإلمــارات :تســعى اإلمــارات
للســيطرة عــى املــواينء اليمنيــة
بالــذات مينــاء عــدن لضــان عــدم
تاثــر مينــاء جبــل عــي أو مــن أجــل
الحصــول عــى بدائــل متاحــة يف
حــال حصــول تطــورات بســبب خطــة
الصــن باعــادة تفعيــل خــط الحريــر
وتنشــيط موانــئ تؤثــر عــى موانــئ
اإلمــارات،
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مــن خــال الحــرب باليمــن تســعى
أبوظبــي أيضــا إىل التواجــد يف دولــة
شــهدت ثــورة شــعبية ضمــن ثــورات
الربيــع العــريب التــي ســارعت أبــو
ظبــي لوأدهــا بحجــة أنهــا ثــورات
قادهــا تيــار اإلســام الســيايس ،وتريــد
اإلمــارات أن تكــون القــوة العســكرية
األوىل اقليميــا لتقديــم نفســها أمــام
املجتمــع الــدويل كرشيــك حقيقــي يف
مكافحــة اإلرهــاب يف املنطقــة.
 )4بريطانيــا :تحركــت بريطانيــا بــكل
ثقلهــا يف امللــف اليمنــي وأبــدت
اهتاممــا غــر مســبوق  ،ورغــم أن
سياســتها املعلنــة مــع بقــاء اليمــن
موحــدا ودعمهــا للســعودية إال
أنهــا تتحــرك يف الجنــوب بشــكل
مثــر للشــك ،حيــث أن معلومــات
خاصــة تتحــدث عــن توجــه بريطــاين
لتوحيــد فصائــل الجنــوب  22مــا يفهــم
بــأن هنــاك سياســة بريطانيــة لدعــم
انفصــال الجنــوب.
36

كــا أن بريطانيــا رعــت حــوارا بــن
الســعوديني والحوثيــن ،رعــت أيضــا
حــوارا بــن الحوثيــن واملجلــس
االنتقــايل الجنــويب يف العاصمــة
العامنيــة مســقط.23
تهتــم بريطانيــا ايضــا بحليفتهــا عــان
ومؤخــرا أجــرت منــاورات عســكرية
معهــا يف ظــل حالــة قلــق عــاين مــن
التواجــد الســعودي اإلمــارايت عــى
حدودهــا ،وتحــاول التــوازن بــن
طأمنــة حليفتهــا عــان وعــدم إثــارة
مخــاوف حليفتهــا األكــر الســعودية.

)5الواليــات المتحــدة األمريكيــة:

يبــدو أن واشــنطن تدرك مــدى اهمية
دعــم حليفتهــا الريــاض خاصــة يف ظل
حاجــة الرئيــس دونالــد ترامــب إىل
الســعودية لســد فجــوات اقتصاديــة
ورشاء صفقــات الســاح وتحقيــق
الســام مــع "االحتــال اإلرسائيــي"
والضغــط عــى إيــران ،وهــذا مــا
يجعــل الحــرب يف اليمــن ذو أهميــة
خاصــة لــدى األمريكيــن.
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وبالنســبة لرتامــب قــد يــرى أن اليمــن
املــكان املناســب لتاديــب إيـران لكــن
ذلــك قــد يدفــع بــدول كــرى للتدخــل
مثــل روســيا والصــن مــا ســيعقد
املشــهد اليمنــي أكــر ويجعلــه
متشــابها مــع املشــهد الســوري.

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

الســيناريو األول :ســيناريو
التقســيم

هــذا الســيناريو احتامليــة حصولــه
كبــرة ،خاصــة مــع تصــادم أهــداف
الفاعلــن اقليميــا ودوليــا ببعضهــم
البعــض وتناقــض أهــداف عاصفــة
الحــزم مــع املصالــح االســراتيجية
التــي تريــدان الريــاض وابوظبــي
تحقيقهــا يف اليمــن،

وقــد يكــون تقســيم اليمــن كــا كان
إىل دولتــن يحكــم املجلــس االنتقــايل
الجنــوب والحوثيــن الشــال أو إىل
أكــر مــن ثــاث دول بحيــث تضمــن
الجامعــات التــي تبحث عــن االنفصال
والتقســيم تحقيــق مصالــح اإلقليــم
والخــارج ،وهــذا الســيناريو تســعى له
جامعــات مناطقيــة ومذهبيــة مثــل
االنفصاليــن يف الجنــوب والحوثيــن يف
الشــال لضــان اســتمرار الســيطرة.

,,
ثالثة سيناريوهات
تنتظر اليمن أرجحهم
التقسيم واملحتمل
والفوىض واملستبعد
الحسم العسكري
,,
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السيناريو الثاني :سيناريو
الفوضى
هــذا الســيناريو احتامليــة حصولــه
متوســطة فتحققــه مبنــي عــى
فشــل الســيناريو األول والثالــث،
وهــذا الســيناريو تســعى الجامعــات
اإلرهابيــة لتحقيقــه ألن الفــوىض
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
يف مرحلــة أكــر فوضويــة تؤثــر عــى
األمــن القومــي لليمــن والخليــج.
الســيناريو الثالــث :الحســم

ا لعسكر ي

هــذا الســيناريو أصبــح احتامليــة
تحققــه ضئيلــة إن مل تكــن منعدمــة
باألســاس،
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حيــث أن الســعودية واإلمــارات
غــر راغبتــن بتحقيقــه يف ظــل
القيــادة الحاليــة للرشعيــة ،ويبحثــان
بشــكل هــادئ إىل انتقــال الســلطات
إىل حلفــاء موثوقــن مــن خــارج
منظومــة التحالــف بــن هــادي
واألحــزاب السياســية عــى رأســها
حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح.
وبالنســبة للســعودية فــإن تفكيــك
املنظومــة القدميــة للحكــم يف اليمــن
يعنــي القــدرة عــى التحكــم باليمــن
يف املســتقبل ،ورغــم ذلــك فــإن هــذا
الخيــار يظــل متاحــا يف حالــة واحــدة
وهــو التحــرك عســكريا عــى األرض
للحســم بقـرار وطنــي داخــي وإعفــاء
أي طــرف يف التحالــف العــريب ال يقبل
باملعركــة األخــرة مــن مهمــة املشــاركة
فيهــا وإنهــاء مهامتــه يف اليمــن.
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