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خلصــت الورقــة إلــى أن الحوثييــن يلجــأون لالتفاقيــات فــي حالــة تعرضهــم للضغــط الــذي

يهــدد وجــود الجماعــة ،أو فــي حالــة التحـ ّـول فــي القيــادة ،أو الحاجــة الملحــة التفــاق يحمــي
عناصرهــا ،ويؤمــن إمــدادات الســاح إلــى الجماعــة ،وتســتخدم الجماعــة :اإلرهــاب الممنهــج
وإشــاعة الخــوفُ ،
القبليــة ،والمراوغــة السياســية ،والوقــت للحصــول علــى تلــك
والنظــم َ
االتفاقــات .لكنهــا تقــوم باالنقــاب عليهــا ونقضهــا :مســتخدمة القــوة المفرطــة والدفــع
بــكل إمكانياتهــا المســلحة لتحقيــق الهــدف الــذي مــن أجلــه تنقــض االتفــاق ،والتفســيرات
المتضاربــة لنصــوص االتفاقيــات للتهــرب منهــا ،وتطبيق الســلوك اإليراني فــي المماطلة.

تُ قــدم الورقــة بيانــات لالتفاقــات التــي قــام بهــا الحوثيــون خــال الفتــرة مــن ()2004-2021
وســلوك الجماعــة خــال المفاوضــات وتجــاه المبــادرات بيــن ( ،)2011-2022والتــي تؤكــد
فرضيــة قامــت عليهــا بــأن الحوثييــن ينقلبــون بســرعة علــى أي اتفــاق ال يضمــن أهدافهــم
بالهيمنــة والســيطرة علــى كل اليمــن.
يشــير ســلوك الحوثييــن خــال المشــاورات إلــى أن مــن الضــروري أن تحقــق :ضمــان إلعــان
انتصــار كامــل للجماعــة والحصــول علــى ثلــث معطــل فــي أي حكومــة انتقاليــة ،مــع تنفيــذه
بشــكل صــوري لبنــود االتفــاق المتعلقــة بــه ،بــرز ذلــك بشــكل واضــح فــي "اتفــاق الســلم
والشــراكة" و"اتفــاق ســتوكهولم" .كمــا يتضــح أن إيــران أصبحــت ذات تأثيــر كبيــر علــى
الحوثييــن وفــي قراراتــه ،تشــير مشــاورات مســقط الخلفيــة فــي  2021إلــى حجــم هــذا
التأثيــر ،كمــا يوضــح وجــود إيرانييــن خــارج مشــاورات جنيــف  2015لتقديــم االستشــارات
للحوثييــن كجــزء مــن ذلــك التأثيــر.
يســتخدم الحوثيــون األحــداث اإلقليميــة والدوليــة فــي معاركهــم ،وفــي طريقــة تنفيذهــم
لالتفاقــات ،كمــا يســتغل الحوثيــون عــدم ِفهــم األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي لهــم
إلــى فــرض أجندتهــم ،ومضــي "مراوغتهــم السياســية" دون محاســبة أو ِعقــاب ،ظهــر ذلــك
بوضــوح خــال تحــرك الحوثييــن مــن صعــدة إلــى صنعــاء ،وفــي أزمــة "الناقلــة صافــر"،
وفــي تنفيــذ اتفــاق الحديــدة.
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وتشــير الورقــة إلــى ثــاث مراحــل متعلقــة باالتفاقــات مــرت خاللهــا الجماعــة تغيــرت خاللهــا
ســلوكها تجــاه تلــك االتفاقــات ،األولــى خــال الحــروب الســت ،وفيهــا اســتخدم الحوثيــون

تكتيــكات متعــددة فــي تلــك االتفاقــات لتتكيــف مــع التحـ ّـول الــذي كانــت تعيشــه الجماعــة
مــع التأســيس ثــم التحضيــر لقيــادة جديــدة ،ثــم تأمين نفســها مــن هجمات الجيــش والقبائل

المواليــة لــه ،وتأميــن مصــادر وصــول الســاح .اســتخدم الحوثيــون الحالــة السياســية
اليمنيــة وخالفــات المعارضــة والســلطة كوســيلة إلدامــة وجودهــا تحــت الضغــط كجماعــة

تمـ ّـرد ،ولبــث غضــب الســكان المحلييــن ضــد الســلطة والحصــول علــى مزيد مــن المقاتلين.
اســتخدمت االتفاقــات فــي تلــك المرحلــة لبنــاء المتــارس وحفــر الخنــادق ،والتجنيــد للمزيــد

مــن المقاتليــن مــن المحافظــات األخــرى .أدى ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى ظهــور عالمــات

تمـ ّـرد فــي المناطــق القريبــة مــن صنعــاء .ثــم مهاجمــة الســعودية بهــدف تطميــن اإليرانييــن
أنهــم يواجهــون خصمهــم اإلقليمــي ،وإثــارة تعاطــف الســكان المحلييــن أنهــم يتعرضــون
لالعتــداء!

الثانيــة ،خــال 2011-2014م ،اســتخدمت الجماعــة تكتيــكات متنوعــة بيــن اتفاقــات ل"عدم

االعتــداء" بينهــا والقبائــل ،خاصــة قبــل ســقوط صنعــاء ،وعــزّ ل القبائل القوية لضربها بشــدة
دون نصــرة مــن القبائــل األخــرى .كمــا توضــح اســتغالل الحوثييــن ألحــداث  2011للســيطرة
علــى صعــدة وعزلهــا .وخــال العاميــن الالحقيــن قامــت بتأميــن وصــول الســاح مــن مينــاء

ميــدي فــي حجــة إلــى صعــدة ،واســتغلت االنفتــاح الديمقراطــي فــي تلــك الفتــرة للتجنيــد

وتقديــم نفســها كمتضــرر مــن النظــام؛ والحصــول علــى األســلحة مــن إيــران حيــث اســتولت
الحكومــة علــى الســفينة "جيهــان "1التــي كانــت فــي طريقهــا مــن إيــران إلــى الحوثييــن.

تميــزت هــذه المرحلــة بمراوغــة الحوثييــن ،وعــدم إشــارتهم إلــى األهــداف الرئيســية وأكــدت
ّ

مـ ً
ـرارا أن هدفهــا ليــس الســلطة أو الحكومــة أو الدولــة أو القبيلــة حتــى تعــزل أهدافهــا اتباعـ ًـا
فبــدأت :إنهــم يواجهــون فقــط الســلفيين األجانــب فــي دمــاج ،ثــم القبائــل التــي تهددهــم،
ثــم أن الهــدف هــو "عائلــة األحمــر" وليــس قبيلــة حاشــد ،ثــم أن الهــدف ليــس عمــران بــل

تغييــر المحافــظ وقيــادة اللــواء  310مــدرع وليــس حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح أو قبائــل

عمران.
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وقامــت معظــم هــذه االتفاقيــات علــى أســاس هــذه المبــررات لكــن ســرعان مــا نقضهــا
الحوثيــون مــع تلــك القبائــل وبــدأت مهاجمــة مناطقهــا بســرعة.

وتشــير معظــم االتفاقــات التــي عقدهــا الحوثيــون مــع القبائــل إلــى "الخــط اإلســفلتي"

وعــدم االعتــداء عليــه وهــذا االتفــاق منــح قــوات الجماعــة التحــرك مــن معقلهــا فــي صعــدة

إلــى عمــران وصنعــاء ثــم باقــي المحافظــات دون اعتــداء .خــال هــذه المرحلــة اســتفاد
الحوثيــون بشــدة مــن شــبكة علــي عبداللــه صالــح (الرئيــس اليمنــي الســابق) التــي كونهــا
خــال فتــرة حكمــه  33عامـ ًـا ،إذ تحالــف الحوثيــون مــع "صالــح" الــذي كان يحــاول االنتقــام
مــن المعارضــة التــي ســاهمت فــي إســقاطه مــن الســلطة .كمــا اســتفادت الجماعــة كثيـ ً
ـرا

مــن عــدم ِفهــم األمــم المتحــدة لطبيعــة الجماعــة كميليشــيا مســلحة تســعى للســيطرة
علــى البــاد .وقدمــت نفســها كضحيــة تعرضــت لهجمــات وحــروب بســبب كونهــا تمثــل

األقليــة الزيدية/الهاشــمية علــى الرغــم مــن أنهــا ادعــاءات للحصــول علــى مكاســب سياســية.

اســتخدم الحوثيــون المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي للحصــول علــى اعتــراف دولــي بكونهــم
مكــون أساســي فــي البــاد ،رغــم رفضهــم للمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة .وللتغطيــة
علــى تقدمهــم فــي المناطــق المجــاورة لمعاقلهــم ،وتحويــل محافظــة صعــدة إلــى محافظــة
خــارج ســيطرة الدولــة وبنــاء منطقــة مذهبيــة خالصــة للجماعــة ،مســتغلة المرحلــة االنتقالية

وإعــادة هيكلــة القــوات المســلحة للســيطرة علــى تلــك المناطــق .ضمنــت تلــك المشــاركة

ً
وتأثيــرا علــى األمــم المتحــدة ومبعوثهــا جمــال بنعمــر الــذي ظــل يصــف تقــدم
تفاعــا
ً
الحوثييــن بيــن  2013-2014بكونــه بينهــا معــارك بيــن جماعــات مســلحة! حتــى الح خطــر

إســقاط الحوثييــن للعاصمــة صنعــاء ،أشــار إلــى الحوثييــن بشــكل مباشــر .وافــق الحوثيــون

علــى مخرجــات الحــوار التــي تمثــل إجماعـ ًـا يمنيـ ًـا ،لكنهــم انقلبوا على ذلــك ورفضوا مخرجات
الحــوار فــي "شــكل الدولــة" ،واســتخدموها كمبــرر إلســقاط الحكومــة والدولــة فــي البــاد.
لكــن مبرراتهــم كانــت مطلبيــة بتغييــر الحكومــة وإيقــاف قــرار رفــع الدعــم عــن المشــتقات

النفطيــة الــذي قامــت بــه الحكومــة .فاعتصمــت الجماعــة فــي مداخــل العاصمــة صنعــاء
ووقعــت اتفاقــات مــع القبائــل علــى عــدم االعتــداء ،لكنهــا نقضــت معظــم تلــك االتفاقــات
وتوغلــت فــي مناطقهــم وســيطرت علــى الجبــال والتــال االســتراتيجية.
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اجتــاح الحوثيــون صنعــاء وتوصلــوا إلــى اتفــاق الســلم والشــراكة ،الــذي فرضــوه علــى
األطــراف السياســية والرئيــس اليمنــي لكنهــم ســرعان مــا نقضــوا بنــوده مجتمعــة ،وأرادوا

إدارة البــاد مــن خلــف الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي وتحويلــه إلــى دميــة .بعــد ســيطرتهم
علــى صنعــاء نقــض الحوثيــون معظــم اتفاقاتهــم مــع القبائــل التــي كانت تقوم على أســاس
عــدم دخولهــم مناطــق القبيلــة ،وشــن الحوثيــون حمــات اعتــداء علــى القبائــل والســيطرة
علــى مناطقهــم وتفجيــر منازلهــم ومســاجدهم والبنيــة التحتيــة وتدميــر أمالكهــم وتهجيــر

مســتغال حيــاد الجيــش وســيطرتهم علــى أســلحته
عائالتهــم وإعــدام قــادة القبائــل تلــك.
ً

ومعداتــه ونقلهــا إلــى صعــدة .الثالثــة :بعــد عمليــات عاصفــة الحــزم ،اســتخدم الحوثيــون
تكتيــكات متعــددة ،تضمــن تمددهــم فــي تلــك القبائــل لصالحهــم .وعــززوا اتفاقيــات أخــرى

تضمــن انتقــال قواتهــم مــن صنعــاء وصعــدة إلــى جبهــات ِ
القتــال دون اعتــداء مــن القبائــل
ويضمــن الحوثيــون عــدم دخــول أراضيهــم والتمتــرس فيهــا .لكــن الحوثييــن نقضــوا هــذه

االتفاقــات وشــنوا حمــات الجتيــاح مناطقهم وتدميرها وســحل شــيوخها وتفجيــر منازلهم،
وتدميــر أمالكهــم ،كمــا حــدث مــع قبائــل "حجــور" فــي حجــة ،وقبائــل عنــس فــي محافظــة
ذمــار ،ومناطــق أخــرى .كمــا تــم تنفيــذ عمليــات اعــدام لعــدد مــن زعمــاء هــذه القبائــل كمــا

حــدث فــي البيضــاء.

خــال هــذه المرحلــة عملــت جماعــة الحوثــي علــى منهجيــة إلغــاء دور شــيوخ القبائــل وقامــت

ببنــاء كيانــات موازيــة ،بيــن ذلــك "ميثــاق الشــرف القبلــي" الــذي بــدأ فــي جمــع توقيعــات
ـدال مــن أي اتفاقــات أخــرى مــع القبائــل .ويبــرر
منــذ  2015وبــدء تنفيــذ إجراءاتــه فــي  ،2019بـ ً
للجماعــة عــزل شــيوخ القبائــل الذيــن ال يريدونهــم واتهامهــم بالخيانــة وتفــرض عليهــم إرفــاد

جبهــات ِ
القتــال بالمزيــد مــن المقاتليــن .وهــو مــا ينقــض االتفاقــات الســابقة مــع شــيوخ
قبائــل بــأن يديــروا مناطقهــم دون تدخــل الحوثييــن وال تقــوم القبيلة ككيــان بالتجنيد .إضافة

إلــى إجبارهــم علــى دفــع تكاليــف جبهاتهــم إذا رفضــوا دفــع المزيــد مــن المقاتليــن .خــال
هــذه المرحلــة انفــرط عقــد تحالــف الحوثييــن مــع "صالــح" الــذي ُقتــل فــي نهايــة 2017م،

واســتهدف الحوثيــون أنصــار صالــح وأعضــاء حــزب المؤتمــر ،بمــا يعنــي حرفيـ ًـا "تطهيرهــم
مــن المؤسســات" .لتكشــف الجماعــة عــن الدرجــة التــي يمكــن أن يوصلهــا االنتقــام.
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وخــال هــذه الفتــرة خــاض الحوثيــون جــوالت مفاوضــات ومشــاورات بيــن جنيــف وظهــران
الجنــوب ،والكويــت واســتكهولم ،ومشــاورات أخــرى خليفــة فــي مســقط ،وتوصلــت إلــى
حال
اتفاقيــن "ظهــران الجنــوب" و"ســتوكهولم" ،وهــي اتفاقــات فــي قضايا فرعية وليســت ً

ـامال ينهــي الحــرب ،لكــن الجماعــة نقضــت كل تلــك االتفاقــات بالصواريــخ و"المراوغــة
شـ ً
السياســية" ،والتــي تتزامــن عــادة مــع أحــداث إقليميــة ودوليــة ،وخروجهــا مــن حالــة الضغــط
العســكري الموجــه ضــد الجماعــة.
تخلــص الورقــة إلــى أنــه دون وجــود ضغــط عســكري علــى الحوثييــن وتجريــده مــن عوامــل
القــوة واألســلحة والدعــم والتأثيــر الخارجــي فــإن الجماعــة لــن تذهــب إلى مشــاورات لصناعة
ـا فــي اليمــن
ســام فــي اليمــن ،وتندفــع إلــى تنفيــذ أي اتفــاق .وبــدون ذلــك ستســتمر طويـ ً
مدججــة بأســلحتها مؤثــرة علــى المنطقــة واألقليــم والتجــارة الدوليــة.
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المقدمة
ولــدت جماعــة الحوثــي المســلحة بشــكلها الحالــي مــن رحــم العنف كنتاج تمــردات قامت بها
علــى الدولــة منــذ بدايــة القــرن .وقــد بــدأت الجماعــة كفكــرة قدمــت نفســها فــي تســعينات
القــرن المنصــرم كجماعــة إحيــاء للمذهــب الزيــدي الــذي كان حاكمـ ًـا لليمــن الشــمالي خــال

الحكــم اإلمامــي قبــل ســقوطه وقيــام الجمهوريــة فــي 1962م .ومــع صعــود تمــرد الجماعــة
فــي  ،2004رفــض الكثيــر مــن فقهــاء المذهــب الزيــدي ربــط الجماعــة المســلحة بالمذهــب.
ظلــت جماعــة الحوثــي المســلحة حبيســة الجغرافيــا فــي بعــض مديريــات محافظــة صعــدة
حتــى 2011م ،حيــث ســمح لهــا انشــغال الســلطات بمظاهــرات إســقاط الرئيــس الســابق
علــي عبداللــه صالــح ،واألعــوام الالحقــة التــي شــهدت مرحلــة انتقاليــة برعايــة دول الخليــج
العربــي واألمــم المتحــدة ،بتوســيع مناطــق ســيطرتها حتــى العاصمــة صنعــاء وباقــي اليمــن
فــي  .2014عــززت الحركــة نفــوذ إيــران التــي ارتبطــت بهــا كداعــم رئيســي لهــا ،بينمــا تــرى
طهــران فيهــم حليــف غيــر مكلــف قــادر علــى ممارســة الضغــط علــى المملكــة العربيــة
الســعودية وباقــي دول الخليــج العربي-الخصــوم التقليدييــن إليــران.
لــم يكــن الحوثيــون ليحققــوا ســيطرة علــى أي مــن المناطــق ،لــوال الفــراغ الحاصــل فــي
الدولــة والــذي أدى إلــى مخــاوف مجتمعيــة نفــذت منــه الحركــة إلــى القبائــل ،خاصــة أثنــاء
تحالفهــم مــع الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح -عدوهــم الســابق -الــذي امتلــك شــبكة
واســعة خــال  33عامـ ًـا مــع مشــائخ القبائــل وداخــل مؤسســات الجيــش اليمنــي ورغبتــه

باالنتقــام مــن خصومــه السياســيين الذيــن أزاحــوه عــن الســلطة.
تجــادل هــذه الورقــة فــي اســتخدام الحوثييــن "نقــض االتفاقيــات المحليــة" ،كأداة سياســية
وعســكرية فــي ســيطرتهم علــى البــاد ،وتقــدم نمــاذج لهــذه االتفاقــات ودوافــع نقضهــا
ـاء علــى الســياقات المحليــة واإلقليميــة.
بنـ ً
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أول -اتفاقيات الحروب الست ()2004-2010
ً
نشــأت جماعــة الحوثــي المســلحة فــي تمــرد علــى الســلطات ومــن هنــا اكتســبت الجماعــة
المســلحة نســبها إلــى اســم مؤسســها حســين بــدر الديــن الحوثــي ،وتوالــت قيادتهــا بعــد
مقتلــه إلــى والــده ثــم الــى شــقيقه القائــد الحالــي للحركــة عبدالملــك بــدر الديــن الحوثــي،
ـاء علــى القرابــة لذلــك ُســميت الجماعــة باســم
فقــد كان االنتقــال فــي قيــادة الجماعــة بنـ ً
العائلــة.
يقــدم الجــدول ( )1الحــروب الســت واالتفاقيــات لوقــف إطــاق النــار ونقضهــا والجهــة
التــي رعــت الصلــح.
رقم

1

2

بنود االتفاقات

مبررات ،وسلوكيات
دوافع االتفاق
نقض االتفاق
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الحوثي (والد حسين)
قام مسلحون من
بأن صالح ال يريد
أنصار "الشباب
المؤمن" بقتل ثالثة انهاء النزاع.
القيام بعمليات ضدمن رحال األمن،
تحركت قوات األمن السلطات.
العتقال حسين
الحوثي الذي تحصن
في منطقة مران .
مقتل رئيسالجماعة.

الحرب الثانية
مارس  -مايو
2005

مسمى
االتفاق

اتفاق وقف
االقتتال

تفاهمات:
هدنة وقف إطالقالنار.
العفو العام الذيأعلنه الرئيس في
 25/9/2005البدء
بإطالق السجناء،
دفع التعويضاتللمتضررين،
إنهاء "التمردلألبد".1

تمدد الحوثيون
اختفاء بدر الدينالحوثي ،دون معرفة من جبال مران إلى
الشمال والغرب من
األسباب.
صعدة.
حاجة الحوثيينلترتيب وضعها،
مع خلل القيادة .إذ
ُاعتبرها الحوثيون رد
فعل.
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 3الحرب الثالثة:
نوفمبر - 2005
يناير 2006

صلح صعدة

شمل بنود اتفاق:
هدنة لقياماالنتخابات الرئاسية.
أفرجت السلطاتعن أسرى حوثيين.
دفع تعويضاتلجماعة الحوثي.

 4الحرب الرابعة:
يناير  -يونيو
2007

الوساطة
القطرية

الحاجة إلى اعترافعلى الحوثيإقليمي بوجودهم،
وقادة المتمردين
اآلخرين االنتقال إلى -توسيع نشاط
الحوثيين.
العاصمة القطرية
حاجة الحوثيينالدوحة لفترة غير
محددة واالمتناع عن للمال لالستمرار،
األنشطة السياسية ودفع للجماعة 18
3
مليون دوالر.
واإلعالمية ضد
2
الحكومة اليمنية .
دفع تعويضاتللحوثيين.
تبني الدوحة إلعادةاإلعمار.
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استمرار المناوشاتتجنيد الحوثيينالمزيد من المقاتلين ومحاوالت التوسع
شمال وغرب
من محافظات
أخرى ،واحتواء أنصار صعدة على الحدود
السعودية.
الجماعة
من هذه الحربظهور عبدالملكبدأت المعارضة
الحوثي كقائد
باتهامات تطال
للجماعة وحاجتها
«صالح» بمحاولة
لتنظيم صفوفها.
إغراق القوات
توسيع الحوثيينالخاضعة لقيادة
مناطق سيطرتهم
«علي محسن صالح»
دون ردع من
في معارك مع
السلطات.
الحوثيين.
 حفر الخنادق وجه الحوثيون إنذاراًوانتشار القناصة.
لليـــهود اليمنيين
بمديرية كتاف مطلع
 ،2007بمغادرة
مناطقهم.
استمرتالمناوشات ،حتى
توقيع اتفاق الدوحة
في فبراير/شباط
2008م .من جانب
الحكومة عبدالكريم
اإلرياني ،ومن جانب
الحوثيين صالح هبرة.
بعد التوقيع بشهرواحد خرق الحوثيون
االتفاق بقتل سبعة
من رجال األمن
في كمين مسلح
بمحافظة صعدة.
تنفيذ االغتياالتوالتفجيرات.
الحصول على منفذلتهريب األسلحة
ً
بحرا إلى الحوثيين
عبر موانئ صغيرة
في مدينة ميدي
الساحلية .يعتقد أنه
قادمة من إيران.
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الحرب الخامسة :وساطة محلية -هدنة أعلنتها
السلطات من جانب
لم تعرف
مارس  -يوليو
واحد.
2008
ال يوجد بنود اتفاقمعلنة.

الحرب السادسة :اتفاق إنهاء
أغسطس  2009الحرب
ـ فبراير 2010

ملف خاص
 حاجة الحوثيينللوصول إلى مراكز
إمداد باألسلحة.
والتمويل لتوسع
عملياتهم.
 عدم تحقيق بؤرالتمرد الجديدة
أهدافها حيث
امتدت إلى منطقة
بني حشيش
شمال العاصمة
صنعاء كما استمر
في مدينة صعدة
والجزء الشمالي من
محافظة عمران.

وسع الحوثيون منعملياتهم لتشمل
اختطاف األجانب.
وسع الحوثيونسيطرتهم لتشمل
مناطق على الحدود
السعودية.
 مهاجمة األراضيالسعودية ودخولها
على خط المواجهة
مع الحوثيين.
اتهام إيران بتمويلوتسليح الحوثيين،
الستهداف األمن
القومي لشبه الجزيرة
العربية .واتهامات
أخرى وجهت لحزب
الله اللبناني.

اتفاق في بنوده:
 الهجوم على ناتج عنإلتزام الحوثيينمدينة صعدة مركز
تضييق الخناق
النار
بوقف إطالق
المحافظة والسيطرة
على المتمردين
عليها.
وفتح الطرقات وإزالة ومحاصرتهم في
األلغام والنزول من
محاصرة مركز دماجالمواقع الجبلية،
المرتفعات وإنهاء
التمترس في المواقع ومن المنافذ البحرية السلفي.
محاولة توسيعوقطع خطوط
وجوانب الطرق.4
سيطرتها على
اإلمدادات التي
االنسحاب منالمحافظات
يعتقد أنها كانت
المديريات وعدم
التدخل في شئون
المجاورة.
تصل إليهم عبر
السلطة المحلية،
في هذه المرحلةالبحر. 5
المنهوبات
واعادة
ظهر مصطلح "أنصار
من المعدات المدنية
الله" في وصفهم
والعسكرية.
بدال من
ألنفسهمً .
إطالق المحتجزينالشباب المؤمن
لدى المتمردين
الذي لم يكن تأسيس
من المدنيين
التنظيم بالكامل
والعسكريين ،وإطالق
من ِقبل مؤسس
السلطات أسرى
الحوثيين بمن في
الجماعة حسين
ذلك الذين صدرت
بدر الدين الحوثي،
بحقهم أحكام.
وانقلب معظم
 وااللتزام بعدممؤسسي "التنظيم
االعتداء على أراضي
المؤمن" ضد
المملكة العربية
الجماعة المسلحة
السعودية الشقيقة.
خالل الحروب الست
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يتضح من الجدول (:)1
يلجــأ الحوثيــون لالتفاقــات عندمــا يكونــون علــى وشــك الســقوط واالنهيــار أو فــي حالــةأمــواال للحوثييــن فــي اتفــاق 2006م ،كمــا
حاجتهــم إلــى المــال حيــث دفعــت الســلطة
ً
ً
أيضــا ســلطة
ُدفعــت أمــوال للحوثييــن فــي اتفــاق الدوحــة .وهــي أمــوال حصلــت عليهــا

الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبداللــه صالــح.

اســتخدم الحوثيــون األزمــات اليمنيــة األخــرى مثــل الخالفــات السياســية بيــن الســلطةوالمعارضــة لصالحهــم .كان لتمــرد  2007و 2008ارتبــاط بتحــرك المطالبيــن باالنفصــال
جنوبــي اليمــن .وهــو مــا أدى بطبيعــة الحــال إلــى نقــض اتفاقــات مــع الســلطات الرســمية.
اســتخدم الحوثيــون القاعــدة الشــعبية للمذهــب الزيــدي للحصــول على مزيد مــن المقاتلينوالمواليــن للجماعــة .كان اســتخدام "صالــح" للقبائــل ضــد الحوثييــن انعــكاس ســلبي علــى
صــورة الجيــش فــي أذهــان الســكان باعتبــار أنــه غيــر قــادر علــى مواجهــة تمــرد بســيط.
ينقلــب الحوثيــون علــى االتفاقــات عندمــا يحصلــون علــى الســاح والمــال الكافــي لتوســيعالتمــرد وبنــاء الخنــادق والحصــول علــى أســلحة نوعيــة وتجنيــد عــدد اكبــر.
 كان لمهاجمة السعودية في الحرب السادسة هدف لتأكيد ارتباط "صالح" بالسعوديينوهــو أمــر رغبــت بــه حكومة "صالح" لدفع الســعودية لقتال الحوثيين.

ً
ثانيا :االتفاقيات السياسية بين الجماعة الحوثية والقوى اليمنية
المحلية ( )2011-2014

مــع انتهــاء الحــروب الســت ودخــول الخالفــات السياســية بيــن الســلطة والمعارضــة (اللقــاء
المشــترك) إلــى طريــق مســدود ،وتعاظــم مشــكالت الســلطة الداخليــة بمــا فــي ذلــك
الحــراك الجنوبــي المطالــب باالنفصــال،
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كان الحوثيــون يســتغلون ذلــك فــي بعــث موفديــن لشــيوخ قبائــل ومناطــق نائيــة للحصــول
علــى تأييــد ودعــم ،وركــز الحوثيــون علــى المناطــق ذات األغلبيــة "الزيديــة" والتــي فيهــا
عائــات تنتمــي لســالة الهاشــميين -يدعــون نســبهم إلــى الرســول محمــد ،للحصــول علــى
المزيــد مــن المقاتليــن والمجنديــن.
كانــت إيــران فــي مثــل هــذه الفتــرة ( )2010-2011تــدرس المزيــد مــن الخيــارات لتقديــم دعــم
أوســع للحوثييــن مــع توجــه الغــرب لزيــادة العقوبــات عليهــا وحاجتهــا إلــى مؤثــر مــن خــارج
ميــاه الخليــج العربــي الســتخدامه فــي المســتقبل وكان مضيــق بــاب المنــدب ذو األهميــة
الكبيــرة يلــوح فــي تصوراتهــا ،إضافــة إلــى تهديــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي بجماعــة
مســلحة قريبــة منهــا ،لممارســة الضغــوط عليهــا فــي ملفــات أخــرى فــي ســوريا والعــراق
ولبنــان.
مثلــت التظاهــرات ضــد نظــام الرئيــس علــي عبداللــه صالــح فرصــة مواتيــة للحوثييــن لتأكيــد
انخراطهــم فــي المجتمــع ،وتحســين صورتهــم بعــد الحــروب الســت والحمــات اإلعالميــة
ضدهــم مــن ِقبــل الســلطة ،واســتقطاب أو تحييــد الشــباب النشــط تجــاه الجماعــة ،لذلــك
تحــول بعــض الشــباب كممثليــن للحوثييــن فــي معظــم االعتصامــات فــي المحافظــات
الشــمالية .وبالفعــل انخــرط الحوثيــون فــي التظاهــرات ضــد "صالــح" مــع احتفاظهــم
باألســلحة والمعــدات ،وبــدأوا بنقــض اتفــاق  2010اتباعـ ًـا واســتعادة المواقــع العســكرية

التــي كانــوا قــد ســلموها للجيــش عقــب اإلعــان عــن اتفــاق "إنهــاء الحــرب" بــل ومحــاوالت
تمددهــم باتجــاه المحافظــات المجــاورة لمعقلهــم فــي حجــة والجــوف.
ومثلــت االتفاقــات التــي عقدهــا ممثلــون عــن جماعــة الحوثــي بيــن ( )2011-2014مرحلــة
أخــرى مــن مراحــل تطــور الجماعــة التــي تمكنــت مــن الســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء
ومعظــم المحافظــات اليمنيــة مــع مطلــع مــارس/آذار 2015م.
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يقــدم الجــدول رقــم ( )2بعضـ ًـا مــن تلــك االتفاقــات والظــروف التــي حدثــت فيهــا وســلوك
الحوثييــن فــي نقضهــا:
رقم

العام

مسمى
االتفاق

المحافظة

بنود االتفاقات

دوافع االتفاق
وفق ُأطر
األحداث
السابقة
والالحقة

1

2011

اتفاق
مشايخ
الجوف
وجماعة
الحوثي

الجوف

من بنود االتفاق*- :فشلهم في
التوسع باتجاه
 وقف إطالقمحافظة الجوف
النار.
باستغالل
 فضاالنتفاضة
االشتباكات.
 عقد صلح بين الشعبية.الطرفين في وجوه -تجنب دخولهم
الضمناء المشايخ .في استنزاف
قوتهم الضعيفة
ورفع النقاط
ومازلوا دون
من الخطوط
6
قوة كافية بعد
والمواقع.
الحروب الست مع
الحكومة وبقاءهم
معزولين كجماعة
تمرد منذ 2004م.

2

2011

االتفاق
بين جماعة
الحوثي
والسلفيين
بمركز دماج

صعدة

حاجة الحوثيينلتحييد
المجتمعات التي
يمكن أن تشكل
ً
خطرا عليها
وقياس درجة
قوتها ،واستعداد
السلطات
الرسمية للرد
عليها في ظل
تصاعد التظاهرات
ضد نظام علي
عبداالله صالح.
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االتفاق بين
الحوثيين
والسلفيين في
دماج تم من قبل
لجنة وساطة
قبلية برئاسة
حسين األحمر
على:
 وقف إطالقالنار بين الجانبين.
 رفع الحصار عندماج
 إزالة النقاط7
والمتارس.

مبررات،
وسلوكيات نقض
االتفاق
توسع الحوثيونبعد أعوام من
صعدة إلى عمران
ثم السيطرة على
صنعاء ،لذلك
توسع في محافظة
ً
مبررا ذلك
الجوف
بتأمين وجوده في
صعدة والوصول
إلى مناطق قريبة
من النفط والطاقة
للحصول على أموال
وزيادة المهددات
ضد الحكومة ،
والتوسع أكثر
على الحدود مع
السعودية.
لم يقدم الحوثيونمبررات للنقض،
ً
الحقا
اختلقوا
ً
أسبابا أخرى لتبرير
طرد السلفيين من
معقل المذهب
الزيدي.
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3

2012

"صلح
حجور" بين
قبائل حجور
مديرية كشر
وجماعة
الحوثي

حجة

نص االتفاق*:
 التعايش السلمياعتماد مبدأ الحوارفي حل أي مشاكل
على قاعدة الوطن
يتسع للجميع
وبطرق ودية
ً
سويا
 العملً
وفقا للثوابت
الوطنية.
 االبتعاد عنأساليب فرض
الرؤى بالغلبة أو
القوة.
وقف كل مظاهرالتحريض ،مع
االحتفاظ لكل
مواطن بحقه في
االنتماء السياسي
والفكري دون إكراه.
عدم دخولالحوثيون إلى
مناطقهم.

خدعة لشن هجوم
للسيطرة على
تلك المناطق.
حاجة الحوثيينللسيطرة على
ُ
طرق نقل
األسلحة المنقولة
ً
بحرا عبر ميناء
ميدي ،حيث كانت
القبائل المعارضة
ً
فكريا
والمختلفة
مع الجماعة
كسياج يعرقل
نقل تلك األسلحة
والتي تضخمت
خالل ذلك العام.

شن الحوثيونً
ً
ضخما
هجوما
ومباغتا في اليوم
التالي لتوقيع
االتفاق.8
في مطلع 2013أعلنت الحكومة
ضبط شحنة
أسلحة إيرانية كانت
في طريقها الى
9
الحوثيين.

4

2013

اتفاق بين
السلفيين
والحوثيين
في دماج
برعاية جمال
بن عمر

صعدة

مصادر اتفقت
على بنود
االتفاق*:
وقفاالشتباكات
 خروج السلفيينوطالب مركز
دماج من غير
أبناء صعدة خارج
المحافظة
دخول الفرقاإلنسانية والطبية
االتفاق نُ قض
بعد أيام وهاجم
ً
مجددا
الحوثيون
دماج واستمر
التوتر حتى اتفاق
2014

التعاون معاألمم المتحدة،
والذي استخدمه
ً
الحقا.
الحوثيون

خرق وقف إطالقالنار من ِقبل
المقاتلين في دماج.
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5

2013

"اتفاقية
وادي دنان"
بوساطة
حكومية
بين جماعة
الحوثي
وقبائل
العصيمات

عمران

يضمننص االتفاق*:
 تأمين الطرقات الحوثيون/بين صعدة ومدينة صالح انقسام
قبيلة حاشد
عمرن وصنعاء.
 إعادة المنهوبات القوة الرئيسيةلخصميهما،
إلى أهلها
"عائلة األحمر"
 تنفيذ األحكاموالمراقيم بين عذر -ضمان مرور
آمن للمسلحين
والعصيمات
 إنزال المسلحين واآلليات منصعدة إلى
من مواقع
عمران تمهيداً
التمترسات
إلسقاطها.
ومواقع
المواجهات
 حرية الفكروالمعتقد
 إعمار ما خلفتهالحرب
 تشكيل لجنةلتنفيذ كل هذه
10
النقاط".

لم يقدم الحوثيونمبررات للنقض.
سيطر الحوثيونعلى مواقع
التمترسات
والمواجهات.
فرضت هيمنتهافي مناطق قبائل
العصيمات وعذر.

6

2013

اتفاقية مع
قبائل "قفلة
عذر" وعائلة
األحمر
بوساطة
رئاسية

عمران

تحييد بطوننص االتفاق: 11
قبيلة حاشد
 الصلح شريفنظيف في الوادي من االستعداد
والبادية يأمن من لقتالهم في
في بيته وسوقه "قفلة عذر".
خدعة لبثومسجده لمدة
الوهن إلضعاف
سنة.
حماس المقاتلين
القبليين قبل شن
يتوقف اطالقً
الهجوم.
فورا وتبقى
النار
كل األطراف على
الوضع الحالي.

وبعد التوقيع لم
يلتزم الحوثيون بأي
بند من االتفاق
حيث قاموا باقتحام
مناطق مديرية قفلة
عذر متجاهلين نقاط
الصلح.
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7

2014

اتفاق دماج
األخير

صعدة

بعد أشهر من
كانت الفرصةحصار فرضه
مواتية للحوثيين
الحوثيون على
لتقليص وجود
دماج ،وساطة
السلفيين في
قادتها السلطات
محافظة صعدة
توصلت إلى*:
التي لطالما
ً
مركزا
االتفاق على إنهاء اعتبرتالمظاهر المسلحة رئيسيا للمذهب
للطرفين وسحب
الزيدي.
عناصرهما من
السلطةالمناطق والجبال
السياسية كانت
المحيطة بمنطقة
ضعيفة مع
دماج- ،تسليمها
اقتراب اختتام
إلى سرايا من
الحوار الوطني في
قوات الجيش
تتولى مراقبة التزام البالد.
الطرفين بتنفيذ
االتفاق،
سحب جثثالطالب السلفيين
الذين قاتلوا
الحوثيين.
خروج الطالبالسلفيين من غير
أبناء دماج .وأدت
إلى تهجير أكثر من
 12ألف طالب
وعائالتهم من
12
المركز الديني .

تم تنفيذ هذااالتفاق إذ أنه إعالن
نصر للجماعة.
استعادت الجبالالمحيطة بدماج
وفرضت قوة تابعة
لها .ولم يسحبوا
مقاتليهم.

8

2014

اتفاق مع
قبائل دهم

الجوف

توصلت الوساطة -هدنة خدعة
لزيادة عدد
القبلية:
القوات،
يقوم الحوثيونوالهجوم.
برفع نقاطهم
العسكرية من
حدود قبائل دهم.
رفع قبائل دهمللنقاط والتمترس.
مرور الحوثيينعلى الخط
األسفلتي.

الحوثيون نقضوا
االتفاق وحشدوا
قوات هائلة
وهاجموا القبائل
بعد يومين من
توقيع االتفاق.13
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9

18

2014

"اتفاق
المصاونة"
بين قبائل
بني صريم
وجماعة
14
الحوثي

عمران

ملف خاص

جلب الحوثيونحاجة الحوثييننصت على* :15
مقاتلين إلى مناطق
لتجنب زيادة
تأمين الطريققبائل صريم بعد
إغضاب قبائل
الرئيسي
19
أشهر من االتفاق .
حاشد بعد أن
االسفلتي الذي
قام الحوثيونقاموا بدخول
يربط العاصمة
صنعاء بمحافظة منطقة "الخمري" بنصب نقاط
تفتيش في مناطق
وتفجير منزل
صعدة ،ويمر
الشيخ عبدالله بن قبائل "بني صريم"
في أراضي "بني
ً
خالفا لالتفاق.
حسين األحمر،
صريم" وعدم
دارت معارك بيناعتراض الحوثيين شيخ مشايخ
الطرفين.
وأنصارهم المارين حاشد.
تمكن الحوثيون منفي هذا الطريق- ,حاجة الحوثيين
فرض سيطرتهم
لمرور قواتهم
إنهاء تمترسعلى مناطق القبائل
وانتقالها من
المسلحين من
ً
الحقا.
صعدة إلى عمران
الجانبين,
وصعدة دون
إيقاف تقدمتعرضها لالعتداء.
مقاتلي جماعة
حاجة عليالحوثي في
أراضي قبيلة "بني عبدالله صالح
إلى تأكيد انقسام
صريم" وعدم
قبيلة حاشد في
دخولها.
17
عمران  ،إذ أن
شيوخ القبائل
"ضمان حرية16
الذين وقعوا على
المعتقد".
االتفاقات مع
الحوثيين ضمن
شبكة صالح ومن
مقربيه. 18
حاجة الحوثيينإلى تجريد قائد
اللواء  310مدرع
من مسقط رأسه
وقبيلته حيث
ينتمي العقيد
حميد القشيبي
ل"قبائل بني
صريم".
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2014 10

اتفاق
جماعة
الحوثي
مع قبائل
همدان

صنعاء

رفض الحوثيونتحييد قبائلتم التوقيع
همدان من ِ
القتال إزالة بعض النقاط
على اتفاقية
إلى جانب القبائل لمسلحيهم من
بين الحوثيين
خارج همدان.
في عمران وفي
وزعامات قبائل
قام الحوثيونمديرية أرحب،
همدان شمال
باستحداث مخيم
صنعاء .ومن بنود ومنع مشاركتها
اعتصام في "ضالع
في الدفاع على
االتفاق*:
ً
همدان"21ساهم في
الحقا
صنعاء
وقف إطالقاجتياح صنعاء.
النار.
 خروج جميعمسلحي الحوثي
الذين جاؤوا من
خارج همدان.
السماح للحوثيينبالمرور في الخط
األسفلتي.
 رفع جميعالنقاط والمتارس
التي ينصبها
مقاتلو الحوثي.
 تبادل األسرى20
بين الطرفين.

2014 11

"اتفاق
عمران" لحل
الخالفات
بين القبائل
والجيش
من جهة
وجماعة
الحوثي
من جهة
أخرى ،وتم
عبر لجنة
رئاسية.

عمران

السيطرة علىعمران.
بمجرد مغادرة لجنةالوساطة وبدء وقف
إطالق النار والتزام
قوات اللواء 310
مدرع باالتفاق شن
َ
هجوما
الحوثيون
ضخما ومباغتاً
ً
على معسكر اللواء
وسيطروا عليه.
ومقتل قائد اللواء
 310مدرع ،العميد
حميد القشيبي
وانتهت بسيطرة
الجماعة الحوثية
23
على عمران

فشل الحوثيون تم تشكيللجنة رئاسية لحل في السيطرة
على مقر اللواء
المشكالت بين
 310مدرع ،مع
قبائل عمران
واللواء  310مدرع مقاومته الشديدة
وجماعة الحوثي ،ومساندة القبائل.
احتاج الحوثيون/وتوصلت إلى
صالح إلى خدعة
هدنة لوقف
"هدنة" لوقف نار
إطالق النار،
وتسليم اللواء إلى القوات الحكومية
الشرطة العسكرية
بأوامر من الرئيس
عبدربه منصور
هادي ووزير الدفاع
محمد ناصر
أحمد. 22
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2014 12

"اتفاق
الظفير"
بين جماعة
الحوثي
وقبائل
منطقة
الظفير
التابعة
لمديرية بني
مطر

صنعاء

2014 13

"اتفاق
التعايش"
بين جماعة
الحوثي
ومركز
السلفيين
في معبر
ذمار

ذمار

20

ملف خاص

من بنود االتفاق*- :تأمين صنعاء من -مع نزول رجال
جهة الغرب ،في القبائل من جبل
وقف إطالقحال تحرك قبائل الظفير االستراتيجي
النار.
ً
تنفيذا لالتفاق،
قبل سيطرتهم
إخراج كلتسلل الحوثيون
على صنعاء.
المسلحين
وسيطروا عليه.
وكانت غرب
القادمين من
خارج المنطقة من صنعاء منطقة
رئيسية لمخيمات
الطرفين،
الحوثيين
إخالء جبلواعتصاماتهم
«الظفير» من
المسلحين ،على قبل االنقالب
على السلطة.
أن يتحمل شيخ
المنطقة مسئولية
حماية الجبل
24
والقرية
حاجة الحوثيينتضمنت ثالث
لتقديم صورة
نقاط:
للعالم والمجتمع
 التعايشاليمني بتعايشه
السلمي بين
مع الطوائف
الطرفين
األخرى .عقب
وضع حدسيطرته على
للخطاب
صنعاء.
التحريضي
تعزيز انقساموالعدائي ضد
اآلخر من الجانبين السلفيين في
معبر-ذمار
بأي وسيلة.
التواصل المباشر ودماج-صعدة،وعدم دفع
بين الجانبين
السلفيين في
للتعامل مع أي
25
ذمار لالنتقام لما
طارئ.
ّ
حل بالسلفيين
في دماج.

فرضت أجندتهاعلى السلفيين
وبقوة السالح،
ومنعتهم من
ممارسة أنشطتهم.
قامت بترحيلعشرات السلفيين
من المحافظات
األخرى.
فرضت عليهم دعمجهود الحرب ضد
الحكومة المعترف
ً
دوليا.
بها
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ملف خاص
داهم الحوثيونمناطق القبائل،
وقصفوها
ُ
باألسلحة الثقيلة.

2014 14

اتفاق
جماعة
الحوثي مع
قبائل عبيدة
واألشراف

مأرب

حاجة الحوثييننصت االتفاقية
لتفكيك
على:
التجمعات
 التعايشالقبلية الرافضة
ومنع الصراعات
لوجودهم في
العسكرية
مأرب مثل
 التزام قبائل"مطارح نخالء".
مأرب بتأمين
الطرقات للحوثيين -حاجة الحوثيين
كغيرهم من أبناء لتطبيع األوضاع
بعد السيطرة على
الشعب اليمني.
صنعاء وخشية
 منع أي اعتداءثورة القبائل ضد
أو التعرض
الجماعة.
للحوثيين سواء
منهم أو من طرف
آخر في مناطقهم.
26عدم اعتداءالحوثيين على
مناطقهم.

2014 15

اتفاق
جماعة
الحوثي مع
األطراف
السياسية
والقبلية في
إب

إب

المرور إلى منطقةالمرور إلىنص االتفاق*:
رداع بمحافظ
منطقة رداع
على وقفإطالق النار وخروج بمحافظ البيضاء البيضاء للسيطرة
عليها.
للسيطرة عليها.
المسلحين من
تطبيع األوضاع -تطبيع األوضاعالطرفين. 27
ترك إدارة مدينة بعد السيطرة على بعد السيطرة علىالعاصمة صنعاء العاصمة صنعاء في
إب لسيطرة
سبتمبر/أيلول2014
السلطة المحلية في سبتمبر/
أيلول2014
ومنع المظاهر
المسلحة

2014 16

اتفاق
جماعة
الحوثي مع
األطراف
السياسية
والقبلية في
إب

صنعاء

هو االتفاق الثاني -االتفاق كان في -نقض الحوثيون
االتفاق ،وسيطروا
تم في ديسمبر/كانون
بعد اتفاق ًّ
فبراير/شباط 2014األول 2014احتاج على الفور على
الحوثيون إلحكام مناطق القبائل
ومن بنوده*:
شنوا حملةوقف إطالق النار سيطرتهم علىاعتقاالت لرجال
السماح للحوثيين صنعاء.القبائل.
رجال القبائلباستخدام الخط
فجروا المنازلموالون لحزب
االسفلتي لمرور
اإلصالح ويخشى والمساجد ودور
قواتهم دون
28
القرآن .
الحوثيون من
اعتراض.
عدم االعتداء على أن يثوروا ضدالجماعة.
القبائل.

ً
نصا ،وبنود االتفاق المذكورة حسب ما نشرت وسائل اإلعالم
*ال يوجد اتفاق منشور يوضح البنود
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من خالل الجدول ( )2يمكن مالحظة أن:
• اســتغل الحوثيــون المرحلــة االنتقاليــة فــي تحقيــق أهدافهــم حيــث كانــت معظــم

ً
صراعــا بيــن المواليــن لـ"صالــح" والمواليــن لالنتفاضــة ،فقــد
مؤسســات الدولــة تعانــي
جــرى تقاســم الســلطة السياســية مناصفــة بيــن حــزب المؤتمــر الــذي يقــوده "صالــح"
والمعارضــة السياســية التــي دعمــت المتظاهريــن.
• معظــم بنــود االتفاقيــات نالحــظ تكــرر "التعايــش الســلمي ،والطريــق الرئيســي" ،يشــير
أن فكرهــا األيديولوجــي والسياســي مرفــوض
ذلــك إلــى أن الجماعــة الحوثيــة كانــت تــدرك ّ
مــن ِقبــل الشــعب اليمنــي .وإال مــا الحاجــة لذكــر بنــد التعايــش الســلمي ،واليمــن ال توجــد

فيــه أثنيــات وال أعــراق مختلفــة .إضافــة إلــى ذلــك ،كانــت تركــز الجماعــة علــى "الخــط
األســود " والمقصــود هنــا فتــح الطريــق الرئيســي الــذي يمــر بيــن التجمعــات الســكانية
باتجــاه المــدن الرئيســية.
• بيــن  2011و 2013عمــدت جماعــة الحوثــي علــى اســتخدام االتفاقيــات لتأميــن معقلهــا
فــي صعــدة وتأميــن مــرور األســلحة والمــال القادميــن مــن الخــارج عبــر ميناء ميــدي للوصول
الــى صعــدة لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه نقضتهــا وفرضــت هيمنتهــا بالقــوة المســلحة وتدميــر
البنيــة التحتيــة لتلــك القبائــل وتجريدهــا مــن قوتهــا حتــى ال تتمكــن مــن اعتراضهــا أو
مواجهتهــا .حيــث زادت إيــران مــن دعمهــا للحوثييــن فــي تلــك الفتــرة مــع التكلفــة الباهظــة
التــي تنفقهــا فــي ســوريا مــن قواتهــا وأموالهــا ،إذ أن بعــض دول الخليــج كانــت تدعــم
بالمقابــل الجماعــات المســلحة المناهضــة لبشــار األســد وتعمــل الريــاض بــدون كلــل علــى
عرقلــة اتفــاق نــووي إيرانــي مــع الغــرب قبــل عــدول إيــران عــن التمــدد خــارج حدودهــا ،خاصــة
مــع حمــاس الواليــات المتحــدة فــي ذلــك الوقــت -إدارة بــاراك أوبامــا -للتوصــل إلــى اتفــاق.
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• اســتفاد الحوثيــون مــن تنصــل الجيــش واألمــن عــن مســؤولياته فــي مواجهــة الحوثييــن
وتحـ ّـول الســلطة االنتقاليــة إلــى وســيط بيــن الحوثييــن كجماعــة متمــردة والمجتمــع .أعطــت
تلــك اللجــان الرئاســية صبغــة الرســمية لتحــرك الحوثييــن وتمددهــم ،إذ أن المؤسســة
العســكرية لــم تدخــل إال فــي حــاالت نــادرة وكانــت معظمهــا بتمــرد مــن القــادة العســكريين
وتعرضــوا لغضــب وتوبيــخ مــن الرئاســة ووزارة الدفــاع .مــع رفــض الســلطة حمايــة المجتمع
كانــت معظــم القبائــل غيــر قــادرة علــى مواجهــة ترســانة الحوثييــن العســكرية فلجــأت
لالتفاقــات لتأميــن مناطقهــا حتــى يتفــرق مقاتلــو القبيلــة ويخلــون مواقعهــم العســكرية،
فيهاجــم الحوثيــون ويســتولون عليهــا ،حــدث ذلــك فــي "همــدان" و"بنــي مطــر".
• يلجــأ الحوثيــون لالتفاقــات لتفكيــك وحــدة القبائــل الرافضــة لوجودهم-ومعظمها كذلك-
وبــث الخالفــات بينهــا ،اســتخدم الحوثيــون شــبكة "صالــح" فــي الحصــول علــى مواقــف
متناقضــة مــن تلــك القبائــل .كمــا حــدث مــع قبائــل حاشــد فــي محافظــة عمــران أثنــاء
العــرف والنظــم
اجتيــاح المحافظــة والســيطرة عليهــا وكيــف َعمــد الحوثيــون علــى اســتخدام ُ

القبليــة لصالحهــم ،حتــى يتمكنــوا ثــم ينقلبــوا علــى االتفاقــات مــع تفــكك وإزاحــة المخاطــر.
واســتخدم الحوثيــون بــذكاء االتفاقــات مــع األطــراف السياســية والقبائــل فــي المحافظــات
بعــد الســيطرة علــى صنعــاء لضمــان نفوذهــم وإبــراز هيمنتهــم.
• كانــت مواقــف الحوثييــن السياســية والعســكرية فــي تلــك المرحلــة ( )2011-2014تقــوم
والتغيــرات فــي المرحلــة االنتقاليــة
علــى أســاس التحــوالت الطارئــة فــي مؤسســات الدولــة
ّ
إذ :كان الحوثيــون األشــد تطرفــا تجــاه أي انتقــال ســلمي فقــد أعلنــوا معارضتهــم للمبــادرة

الخليجيــة التــي وقــع صالــح والمعارضــة فــي  23نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011م النتقــال
الســلطة إلــى نائبــه عبــد ربــه منصــور هــادي ،كمــا منعــوا اجــراء االنتخابــات الرئاســية فــي
فبراير/شــباط 2012م فــي أغلــب مناطــق صعــدة.

23

اإلتفاقيات الهشة مع الحوثيين وفشل مبادرات السالم في اليمن

ملف خاص

كمــا صعــد الحوثيــون فــي مــارس/آذار  2012مــن عملياتهــم القتاليــة للســيطرة علــى
األرض وكان هــذا العــام هــو بمثابــة عــام غــزوات لهــم حاولــوا فيــه الســيطرة علــى مينــاء
ميــدي فــي حجــة وحصــار معهــد للســلفيين فــي دمــاج شــمال صعــدة والوصــول الــى مركــز
محافظــة الجــوف شــرقا ،كمــا رفضــوا رفــع مخيمــات االعتصامــات مــن ســاحة العاصمــة
صنعــاء بــل حولــوا أماكــن االعتصامــات الســلمية إلــى اعتصامــات مســلحة .وحــاول الرئيــس
هــادي البــدء فــي هيكلــة المؤسســة العســكرية إال أن اعمــال العنــف تصاعــدت مــن قبــل
الحوثييــن وداعمهــم صالــح منعــا لالنتقــال وهــو مــا جعــل مجلــس األمــن يصــدر فــي يونيــو/
حزيــران  2012القــرار  2051يهــدد فيــه بعقوبــات علــى مــن يقوضــون المرحلــة االنتقاليــة.
التحــركات العســكرية للحوثييــن اســتدعت الرئيــس هــادي فــي ســبتمبر/أيلول 2012م إلــى
توجيــه اتهامــات مباشــرة إليــران بتغذيــة العنــف فــي اليمــن . 29واســتفاد الحوثيــون مــن
إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة فــي العــام ذاتــه بإزالــة القــادة العســكريين الذيــن كانــوا
يواجهونهــم بمــن فــي ذلــك الجنــرال علــي محســن األحمــر (نائــب الرئيــس اليمنــي فــي
الوقــت الحالــي) .واندفــع المقربــون مــن "صالــح" لالنخــراط مــع الحوثييــن ومســاعدتهم
ضمــن تخــادم وتحالــف مــع علــي عبداللــه صالــح الــذي قــرر االنتقــام مــن القــوى التــي أزاحتــه
مــن الســلطة وكان الحوثيــون هــم األكثــر تطرفـ ًـا إزاء هــذه المرحلــة.

• حــرص الحوثيــون علــى تطميــن األطــراف والســلطات فــي صنعــاء واألمــم المتحــدة أن
حروبهــم مــع "قــوات مــن الجيــش اليمنــي" و"رجــال القبائــل" فــي عــدة محافظــات فــي
"الجــوف" و"حجــة" و"عمــران" و"صعــدة" بيــن (2012-وحتــى يوليو/تمــوز )2014ال تشــكل
خطـ ً
ـرا علــى الحكومــة المركزيــة فــي صنعــاء واألطــراف السياســية والقبائــل وقدمــوا تلــك

الحــروب كانتقــام فقــط مــن القبائــل والشــخصيات التــي أيــدت وشــاركت فــي الحــروب
الســت ضــد الجماعــة.
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األمم المتحدة واتهامات إغفال الحوثيين ()2011-2014
خــال الفتــرة بيــن ( )2011-2014بــرز دور األمــم المتحــدة بشــأن الحوثييــن ،حيــث كان
المبعــوث األممــي جمــال بنعمــر يديــر معظم الشــؤون السياســية فــي البالد ويقــدم التقارير
إلــى مجلــس األمــن الدولــي بشــكل دوري ،وظــل دور األمــم المتحــدة بشــأن الحوثييــن محــل
تشــكيك الكثيــر مــن النخبــة اليمنيــة .وفــي الحقيقــة أن جماعــة الحوثــي تمكنــت مــن تضليــل
القــوى السياســية اليمنيــة بســلوك تمددهــا وتطمينهــا -لألطــراف بأنهــا ال تســتهدفها-
كمــا أســلفنا.
وبــرز موقــف األمــم المتحــدة فــي موضوعيــن رئيســيين :مؤتمــر الحــوار الوطنــي ،واتفــاق
الســلم والشــراكة .باعتبــار أن "المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة" هــي جهــد خليجــي
مســؤولية األمــم المتحــدة هــي تنفيذهــا ،وأيضـ ًـا أن الحوثييــن لــم يكــن لهــم ارتبــاط فيهــا

بالموافقــة حتــى يتــم نقضهــا ،كمــا أن الحوثييــن فــي تلــك الفتــرة كانــوا باعتبارهــم جماعــة
متمــردة.

أ) مؤتمر الحوار الوطني منظور سلوك الحوثيين للسلطة والمشاركة
علــى عكــس االتفاقــات أعــاه التــي كانــت بيــن الحوثييــن وكيــان أو كيانــات ،فــإن مشــاركتهم
مؤتمــر الحــوار الوطنــي المنبثــق مــن المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة ُي ّبيــن رؤيــة

الجماعــة المســلحة وســلوكها تجــاه الســلطة واألحــزاب السياســية.

فــي ديســمبر/كانون األول  ،2011وفيمــا الحوثيــون يتوســعون فــي صعــدة ومحافظــة
الجــوف المجــاورة ،زار "جمــال بنعمــر" المبعــوث األممــي فــي ذلــك الوقــت محافظــة
صعــدة والتقــى بزعيــم الحوثييــن "عبدالملــك الحوثــي" وقــال عقــب لقائــه بزعيــم الحوثييــن
إن اللقــاء "أثــار احتمــال إنهــاء كفاحهــم المســلح ،وإنهــم بحاجــة إلــى ممارســة السياســة ". 30
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ً
الحقــا
رفــض الحوثيــون المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي رغــم زيــارة "بنعمــر" لكنــه تمكــن

مــن إقناعهــم ، 31مــع عــدم وجــود اشــتراطات ألســلحتهم أو تحولهــم لحــزب سياســي .وجــه

"هــادي" اتهامـ ًـا لـ"بنعمــر" بالضغــط عليــه بإشــراك الحوثييــن دون إلقــاء الســاح . 32ولــم
تشــارك األطــراف اليمنيــة فــي توزيــع حصــص مؤتمــر الحــوار ووضــع مهمــة توزيــع حصــص

المكونــات علــى عاتــق "جمــال بنعمــر" .33

ـدا ،مــن أصــل  565مقعـ ً
وم ّنحــوا ( )35مقعـ ً
ـدا،
وافــق الحوثيــون علــى حضــور المشــاورات ُ

وهــو عــدد كبيــر للغايــة لفئــة محــددة حيــث أن حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح أكبــر األحــزاب

اليمنيــة المعارضــة لـ"صالــح" حصــل علــى ( )50مقعـ ً
ـدا .حصل حزب المؤتمر الشــعبي العام
جنــاح صالــح علــى ( )112مقعـ ً
ـدا .وانخــرط ممثلــو جماعــة الحوثــي فــي لجــان مؤتمــر الحــوار

لمــدة عشــرة أشــهر فــي وقــت كانــوا يتوســعون علــى األرض فــي صعــدة والمحافظــات

المجــاورة مثــل "حجــة ،والجــوف" ،كمــا أشــرنا فــي (الجــدول.)2

انتهــى مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي يناير/كانــون الثانــي2014م ،رفــض الحوثيــون شــكل

الدولــة االتحاديــة مــن أقاليمهــا الســتة ،رغــم أن ممثلهــم الدكتــور أحمــد شــرف الديــن

34

وافــق عليهــا ،كانــت الوثيقــة تضــع مينــاء ميــدي بعيـ ً
ـدا عــن ســيطرة اإلقليــم التابــع لصعــدة

وهــو مــا أثــار غضــب الحوثييــن الذيــن ظلــوا يخوضــون الحــروب منــذ 2012م مــن أجــل تأميــن
الوصــول إليــه.

ً
نجاحــا لليمنييــن والمفاوضيــن
علــى الرغــم مــن أن نتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي تمثــل

والمبــادرة الخليجيــة واألمــم المتحــدة إال أن توقيتهــا فــي البيئــة اإلقليميــة كانــت ســيئة إذ

ُاعتبــرت انتصـ ً
ـارا النتفاضــة  2011التــي أســقطت نظــام علــي عبداللــه صالــح لذلــك ُاعتبــر
انتصـ ً
ـارا لـ"الربيــع العربــي" ،وهــو أمـ ٌـر ذو حساســية بالغــة فــي المنطقــة والشــرق األوســط

خاصــة بعــد اســتعادة المؤسســة العســكرية المصريــة للحكــم بدعــم خليجي وإســقاط النظام
الــذي افــرزه "الربيــع العربــي".
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وكان التفــاق الحوثييــن مــع علــي عبداللــه صالــح فــي رفــض "شــكل الدولــة" -علــى الرغــم

مــن أن حــزب المؤتمــر وافــق علــى مخرجــات هــذه اللجنــة أيضـ ًـا -مبـ ً
ـررا للمزيــد مــن التوســع
فــي ظــل غــض الطــرف مــن اإلقليــم والمجتمــع الدولــي .كان لألمــم المتحــدة ومبعوثها جزء
مــن تحمــل المســؤولية ،حيــث ركــز "جمــال بنعمــر" علــى أمريــن أساســيين :أ) انجــاز المرحلــة
االنتقاليــة بســرعة بغــض النظــر عــن األحــدث رغــم أن الحوثييــن كانــوا يتوســعون منــذ بــدء
جلســات الحــوار واســتمرار تدفــق األســلحة اإليرانيــة مــن الخــارج وشــراء الحوثييــن المزيــد
مــن األســلحة .ب) وقــف عائلــة الرئيــس الســابق "علــي عبداللــه صالــح" مــن البقــاء والعــودة
إلــى الســلطة ،واعتبــار تحالــف صالــح مــع الحوثييــن إدانــة لـ"صالــح" وليــس لكليهمــا .هــذا
ســاعد الحوثييــن فــي تقديــم صــورة للمجتمــع الدولــي رغــم رفضهــم للمبــادرة الخليجيــة،
واالنتخابــات الرئاســية ،والتراجــع عــن موافقتهــم علــى مخرجــات الحــوار الوطنــي .حتــى
ســيطروا علــى العاصمــة صنعــاء مــا دفــع األمــم المتحــدة لإلعــان عــن اتفــاق جديــد أطلــق
عليــه "اتفــاق الســلم والشــراكة".

ّ
ظلــت إشــارة "جمــال بنعمــر" للحوثييــن فــي تقاريــره التــي يقدمهــا للمنظمــة الدوليــة
بيــن ( )2013-2014أقــل مــن حجــم الخطــر الــذي كان يتــم التحضيــر لــه . 35وأغفــل-أو ربمــا

ً
ـتخدما
تَ عمــد -المبعــوث األممــي تقديــم "توصيــف" دقيــق لتحــركات "الحوثي-صالــح" مسـ
تعبيــرات ال تُ صــرح بــأن "الحوثييــن" يواجهــون قــوات حكوميــة  36ويســيطرون علــى المناطــق

ويمنعــون ممارســة مؤسســات الدولــة لمهامهــا .حتــى أعلــن فــي يونيو/حزيــران 2014م-
قبــل أســبوعين مــن إســقاط مدينــة عمــران -بــأن المواجهــات تــدور بيــن "جماعــات مســلحة"
والحوثييــن لتكــون أول تســمية للحوثييــن بأنهــم وراء األحــداث فــي المحافظــة؛ ولكنــه فــي
نفــس الوقــت يوضــح أن القتــال لــم يكــن مــع الجيــش بــل بيــن فصائــل مســلحة متناحــرة
وهــو مــا أثــار انتقــادات عديــدة.

37
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ب) اتفاق السلم والشراكة وحوار موفمبيك
بعــد ســقوط مدينــة عمــران عــزز الحوثيــون مــن تواجدهــم فــي محيــط العاصمــة صنعــاء،
وقامــوا بتحييــد القبائــل باالتفاقــات -كمــا يشــير الجــدول( .)2وبــرز ذلــك بوضــوح عقــب
قيــام "حكومــة الوفــاق" برفــع الدعــم عــن المشــتقات النفطيــة فــي  30يوليو/تمــوز .2014
اســتغل الحوثيــون هــذا القــرار لمحاصــرة العاصمــة بالطريقــة نفســها التــي تمت فــي عمران.
ووفقــا لذلــك تــم إنشــاء مخيمــات للمســلحين الحوثييــن علــى معظــم مداخــل العاصمــة
صنعــاء ،والتجمــع واالعتصــام داخلهــا .وبـ ّـد ًال مــن لغــة لألمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي
ً
حزمــا ،قــاد "جمــال بنعمــر" وســاطة بيــن الرئيــس االنتقالــي عبدربــه منصــور هــادي
أكثــر
والحوثييــن إلزالــة االحتقــان واســتمرت حتــى بدايــة شــهر ســبتمبر/أيلول 2014وفتحــت
ً
دائمــا برفــض أي اتفــاق .واســتمر
العديــد مــن المفاوضــات مــع الحوثييــن التــي تنتهــي

ً
واضحــا أنــه اســتعداد
الحوثيــون بحشــد مقاتليهــم إلــى تخــوم العاصمــة .فيمــا كان يبــدو
لمعركــة أوســع .وســقطت صنعــاء بالفعــل بعــد مقاومــة ضعيفــة فــي أطرافهــا مــن ِقبــل
قــوات الفرقــة األولــى مــدرع بقيــادة مستشــار الرئيــس فــي ذلــك الوقــت "علــي محســن
األحمــر" ورجــال القبائــل المواليــن لحــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح.
وفيمــا كانــت المعــارك تــدور كان المبعــوث األممــي يقــوم بجهــود إلنجــاز اتفــاق ،التقــى
"جمــال بنعمــر" بزعيــم الحوثييــن فــي صعــدة لبحــث االتفــاق وقــال إن مباحثاتــه مــع زعيــم
الجماعــة كانــت "إيجابيــة وبنــاءة" ، 38وليلــة ســقوط العاصمــة ( 21ســبتمبر/أيلول)2014
شــرع بالفعــل للحوثييــن وجودهــم برضــى
ُأعلــن عــن اتفــاق الســلم والشــراكة ، 39الــذي
ّ

األطــراف اليمنيــة التــي وقعــت االتفــاق ،وحجــب ســيطرة الحوثييــن علــى مؤسســات الدولــة
فــي األســابيع الالحقــة وتمددهــم فــي باقــي المحافظــات .يشــير الجــدول ( )2إلــى تمــدد
الحوثييــن واتفاقاتهــم بعــد ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمــة ،وكيــف نُ قضــت لخدمــة تحرك

مســلحيهم وإســقاط المديريــات اليمنيــة اتباعـ ًـا.
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علــى الرغــم مــن أن اتفــاق الســلم والشــراكة يخــدم الحوثييــن وقــدم شـ ّـرعنة لســلوكهم خــال

الســنوات الســابقة ،وقدمهــم كطــرف سياســي معتــرف بــه علــى الرغــم مــن أنهــم جماعــة

مســلحة ،إال أنهــم نقضــوا -تقريبـ ًـا -كل بنــد مــن بنــود االتفــاق فــي األســابيع الالحقــة بمــا
فــي ذلــك "حــوار موفمبيــك" فــي وقــت كان الحوثيــون يوســعون ســيطرتهم علــى باقــي
محافظــات البــاد ،ومــن الواضــح أن المكونــات السياســية كانــت تحــت الضغــط والتوتــر
ـا لســلوكيات نقــض الحوثييــن لبعــض بنــود اتفــاق
الشــديدين .يقــدم الجــدول ( )3تفصيـ ً

الســلم والشــراكة.

بند االتفاق

سلوك النقض

يجري الرئيس اليمني مشاورات شاملة وشفافة
مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار
الوطني الشامل فور توقيع هذا االتفاق ،بهدف
تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر.

 قام الحوثيون بإدارة هذه المشاورات والتيتعرف بمشاورات موفمبيك (أكتوبر/تشرين
األول 2014حتى 21مارس/آذار )2015مع إعالن
«جمال بنعمر» فشلها وغادر صنعاء. 40
 قام الحوثيون باعتقال مفاوضين يمثلونً
أطرافا في المشاورات ،وإسكات أخرين .ظل
المشرفون الحوثيون يسيطرون على األمور خارج
قاعة االجتماعات.

تشارك المكونات في هذه المشاورات بشكل
فعال ،ويتم تمثيلها في الهيئات التنفيذية على
المستوى المركزي وفي المحافظات لضمان
الفاعلية والشراكة الوطنية.

 ركز الحوثيون على سيطرتهم في باقيالمحافظات واألجهزة التنفيذية لها.
 -فرض توظيف التابعين للجماعة في الهيئات.

خالل ثالثة أيام من توقيع اتفاق السلم والشراكة  -تمكن الحوثيون من فرض مستشار وهو
يعين رئيس الجمهورية مستشارين سياسيين من "صالح الصماد".
بدال من الدور االستشاري فرض الحوثيون
الحوثيين والحراك الجنوبي السلمي
 ًوجودهم ليديروا السلطة من وراء هادي. 41
 الضغط على "هادي" إلصدار قرارات جمهوريةتتضمن تعيين نائب لرئيس الجمهورية من
الجماعة.
 فرض توظيف التابعين للجماعة في عدد منالوظائف التنفيذية العليا
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تراجع عضوية الهيئة الوطنية خالل فترة ال تتجاوز  -فرض الحوثيون إعادة تشكيل الهيئة الوطنية
لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار المعنية ،وطالبوا
 15يوما لضمان تمثيل عادل للمكونات
عضوا من الجماعة في هذه الهيئة؛
بتعيين 17
ً
ِّ
المعطل.
لكي يتمكنوا من امتالك الثلث
دفع ذلك عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته
وبدال من أن يقوم الحوثيون بالتراجع
لالستقالة.
ً
عن قراراتهم وإنقاذ االتفاق ،أصدرت الجماعة
"تضمن حل البرلمان،
اإلعالن الدستوري الذي
ّ
وتشكيل مجلس وطني انتقالي ،ومجلس رئاسي
 ...لتنظيم المرحلة االنتقالية 42".ووضع الحوثيون
رئيس البالد ورئيس الحكومة رهن اإلقامة
الجبرية.
يضع المستشارون السياسيون لرئيس الجمهورية  -فرض الحوثيون الشخصيات في الحكومة،
وتوزيع الحقائب الوزارية
معايير المرشحين للمناصب في الحكومة
الجديدة
 استمر الحوثيون باالنتشار في صنعاء ومحيطهاتتعهد األطراف إزالة جميع عناصر التوتر
وإبقاء النقاط األمنية.
السياسي واألمني من أجل حل أي نزاع عبر
 شن الحوثيون حمالت اعتقاالت لمعارضين،الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها،
ويجب وقف جميع أعمال العنف فورا بالعاصمة واستهدفوا بالرصاص الحي تظاهرات ضد
الجماعة في صنعاء وبقية المحافظات.
صنعاء ومحيطها من جميع األطراف( .المحلق
 سيطر الحوثيون على مؤسسات الدولةالعسكري)
اليمنية ،وفي فبراير/شباط 2015أعلنوا عن قيام
اللجنة الثورية العليا التي ابتلعت مؤسسات
الدولة وأدارتها.
ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها
على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار
الوطني( .المحلق العسكري)
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وقف جميع أعمال القتال ووقف إطالق النار في  -توقف إطالق النار لكن الحوثيين شنوا هجمات
على مواقع ومناطق للقبائل ،بعد تحييد مواقع
الجوف ومأرب فورا( .المحلق العسكري)
ومعسكرات للجيش كانت تستعد للمواجهة.
تلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة
البيضاء من خطر القاعدة وتقدم لهم الدعم
الالزم وتقف إلى جانبهم في مواجهة خطر
القاعدة واإلرهاب( .المحلق العسكري)

 تمكن الحوثيون من استخدام قوات الجيشللسيطرة على معظم مناطق البيضاء بموجب
اتفاقيات مع القبائل (أنظر الجدول  2اتفاقية آل
حميقان).

جدول()3

ً
ثالثا :اتفاقيات وسلوك الحوثيين تجاه "السالم" بين ابريل/
نيسان2015م وديسمبر/كانون األول2021م

فــي  26مــارس/آذار 2015أعلنــت الســعودية عــن تحالــف مــن عــدة دول تقــوده لمواجهــة
جماعــة الحوثــي المســلحة وحليفهــا علــي عبداللــه صالــح ،بهــدف إعــادة الحكومــة الشــرعية
إلــى الســلطة .كان قــرار الحــرب اإلقليميــة الداعمــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليـ ًـا صادمـ ًـا

للحوثييــن الذيــن تمكنــوا منــذ ســيطرتهم علــى العاصمــة صنعــاء.
كانــت الفتــرة بيــن ( )2015-2021مرحلــة جديــدة مــن سياســة الحوثييــن تجــاه االتفاقــات
و"الســام" فــي اليمــن ،وجــاءت تحــت ضغــط :أ) الحاجــة للمزيــد مــن المقاتليــن القبلييــن،
عما كســبوه خالل الســنوات الســابقة وشــعورهم أن القبائل -التي نقض الحوثيون
للدفاع ّ

االتفاقــات معهــا -ســتنتقم مــن الجماعــة .ب) خســارة االعتــراف الــذي ُمنــح لهــم بموجــب
اتفــاق "الســلم والشــراكة" .ج) انفرادهــم فــي إدارة الســلطة ومؤسســات الدولــة .د) رفــض

دول الخليــج التعامــل معهــم ،عــدا ســلطنة عمــان التــي ظلــت محايــدة فــي الحــرب.
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خــال تلــك الفتــرة ســعى الحوثيــون إلــى تجديــد معظــم تلــك االتفاقــات التــي نقضوهــا مــع

القبائــل وبنــاء اتفاقــات جديــدة ،والتــي نقضــت أيضـ ًـا فــي وقــت الحــق .وظهــور نمــط جديــد
مــن االتفاقــات واإلمــاءات التــي قــام بهــا الحوثيــون علــى القبائــل .وســلوك متذبــذب تجــاه

"الســام" فــي اليمــن ضمــن المشــاورات مــع الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليـ ًـا .يقــدم
الجــدول ( )4بعضـ ًـا مــن االتفاقــات التــي قــام بهــا الحوثيــون والتــي تعطــي تأكيـ ً
ـدا للفرضيــة

التي قامت عليها الدراســة بأنها تســتخدم االتفاقيات من أجل توســعها العســكري وفرض
هيمنتهــا السياســية وعندمــا تتعــارض مــع ذلــك أو تنتهــي صالحيتهــا ينقضهــا الحوثيــون.
رقم
1
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العام
2015

مسمى
االتفاق
وثيقة
الشرف
القبلية

المحافظة
معظم
المحافظات

دوافع االتفاق
وفق ُأطر
بنود االتفاقات
األحداث السابقة
والالحقة

سلوك الحوثيين
عقب االتفاق

على الرغم من أنرفض شيوخ إعالن البراءةالوثيقة بدأ التوقيع
القبائل الكبيرة،
ممن يقف في
عليها في أكتوبر/
وحتى الصغيرة
صف الحكومة
تشرين االول 2015
ِ
القتال إلى جانب
اليمنية والتحالف
إال أن جماعة الحوثي
الحوثيين ضد
العربي.
لم تتبانها بشكل
التحالف العربي،
العقوباترسمي إال في
القانونية بكل من ورفضوا طلبات
43
2019م.
الحوثيين بالقيام
يساند التحالف
أنشأ الحوثيونبدفع مقاتلين
العربي .والعزل
زعامات قبلية موازية
باسم قبائلهم
االجتماعي بحق
إلشعال الخالفات
للقتال .لكنهم ال
القبائل التي
داخل القبائل ومنع
تقف مع الدولة يتحكموا باألفراد
توحدها ضد الجماعة،
اليمنية الشرعية الذين يذهبون
قام هؤالء بتحشيد
للقتال في
المدعومة من
المقاتلين ومنافسة
التحالف
العربي .صفوف الحوثيين شيوخ القبائل
ُ
دون الرجوع
فرض مبدأالحاليين الرافضين
للقبيلة.
القبلي،
الغرم
ُ
للحوثيين .وقام
السماح بمرورومن خالله يتم
الحوثيون ببناء كيان
إجبار القبيلة على قواتهم إلى
مواز لمجلس "قبائل
ضرورة المشاركة جبهات ِ
القتال دون اليمن" ،وأطلقوا
اعتراض القبائل.
في القتال إلى
عليه مجلس التالحم
جانب الحوثيين.
القبلي وفي وثيقة
العاشر من رمضان
 2017هدد الحوثيون
باستبدالهم. 44
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تعتبر الوثيقةميثاق شرف دائم
في السلم والحرب
وسارية في كل
ظرف وزمان.
تشكيل لجنةمشتركة لوضع
قائمة العار
التي ُيسمى
فيها األشخاص
المستحقون
للعقوبات.

2

2016

اتفاق
تأسيس
المجلس
السياسي
األعلى
بين جماعة
الحوثي
والرئيس
الراحل علي
صالح

صنعاء

ملف خاص
 يعتبرها الحوثيون"تحصين للجبهة
الداخلية" 45بمنع
حدوث أي تحركات
للقبائل ضد الجماعة
المسلحة مهما كانت
األسباب لتحرك
أي قبيلة .ومع
تصعيد الحوثيين في
ّ
محافظات البيضاء
ومأرب والجوف
مطلع 2020م،
أعلنت الجماعة أنها
ستستخدم الرافضين
ِ
للقتال في صفوفهم
من أبناء القبائل-ً
"دروعا بشرية". 46

اتهم الحوثيونمن بنود االتفاق*- :حاجة جماعة
صالح بتحويل والءه
 تأسيس حكومة الحوثي إلنهاءإلى التحالف العربي.
تعويل التحالف
ومجلس رئاسي
بدال من كونهمً
العربي والحكومة
لتحالف الحوثيين
شركاء في إدارة
على إمكانية
وحزب المؤتمر
السلطة في صنعاء
حدوث انقالب
الشعبي العام
من "صالح" على اتهم الحوثيون
الموالي لـ"علي
حلفاءهم بكونهم
الحوثيين.
عبدالله صالح".
"طابور خامس"
إعادة عمل مجلس -حاجة الحوثيينوجواسيس.
النواب اليمني بعد كجماعة مسلحة
الى غطاء سياسي -يقوم االتفاق
أن ّ
حله الحوثيون
على الشراكة ،لكن
لممارسة السلطة.
مطلع فبراير/
الحوثيين استخدموا
47
حاجة الحوثيينشباط2015
االتفاق لتقويض
إلى برلمان
سلطة حزب
صوري الستمداد
المؤتمر ،واستخدام
مشروعية قراراته قدرة أعضاء الحزب
أمام المجتمع
في مؤسسات
الدولي.
الدولة لتدريب
أفرادهم.
توغل الحوثيونبشدة في مؤسسات
الدولة وقاموا ببناء
نظام موازي وطرد
الكثير من كوادر
الحزب.
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 مقتل الرئيسصالح على يد
الجماعة الحوثية في
نهاية  .2017بعد
اشتباكات طاحنة
وسط صنعاء.
سيطر الحوثيونعلى المجلس
السياسي األعلى
بما في ذلك رئاسة
المجلس الذي كان
بالتناوب.

3

2017

اتفاق قبائل
آل عواض
مع الحوثيين

البيضاء

نقض االتفاقتضمن العديد من -كان الحوثيون
ّ
في  2020بسيطرة
يستعدون
النقاط ،أبرزها: 48
لالنقضاض على الحوثيين على
انسحابالمديرية وتفجير
الرئيس علي
المسلحين
منازل شيوخ القبائل
عبدالله صالح،
الحوثيين من
ويمثل شيخ قبائل الذين وقفوا إلى
حدود منطقة آل
جانب الشيخ ياسر
عواض ،في مقابل آل عواض ياسر
العواضي أحد أبرز العواضي
انسحاب مسلحي
القبائل من المباني مساعدي "صالح".
الحكومية في مركز -خشي الحوثيون
من قيام القبائل
مديرية "ردمان"،
بالتحشيد من أجل
تعيين مدير أمن"صالح"
جديد للمديرية،
تأمين رجالقبيلتي آل ردمان
وآل عواض
لمناطق المديرية

4

2019

اتفاق جماعة الضالع
الحوثي
مع قبائل
الحشاء

قام الحوثيونبمحاولة السيطرة
على المناطق
االستراتيجية التي بدأ
القبائل االنسحاب
منها.

34

حاجة الحوثييننص االتفاق:
 انسحاب مسلحي لتأمين مناطقهمفي تعز المجاورة.
رجال القبائل
وجماعة الحوثي إلى -حاجة الحوثيين
أماكنهم السابقة .لمرور قواتهم
باتجاه جنوب
البالد.
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5

2020

االتفاق
بين جماعة
الحوثي
مع قبائل
بوعشة
في مديرية
ماهلية

6

2020

اتفاق جماعة البيضاء
الحوثي مع
قبائل آل
عواض

7

2021

الضالع

طريق
الضالع

مأ{ب

ملف خاص

لم يقدم الحوثيونكان الحوثيوننص االتفاق:
ً
مبررا لدخول مناطق
السماح للحوثيين يستعدون لهجومقبائل "بوعشة"
للوصول إلى
بالمرور عبر الخط
بعد سيطرةاالسفلتي الرئيسي .مدينة مأرب
الحوثيين على معظم
الغنية بالنفط.
عدم التعرضألراضي القبيلة 49 .ويحتاجون لالتفاق مديرية ماهلية دخل
مع القبائل بعدم الحوثيون منطقة
القبائل لفرض
االعتداء.
هيمنتهم.
نص االتفاق*:
اتفاق الحوثيونوالقبائل على
تسليم َقتلة إمرأة.
خروج المشرفينالحوثيين القادمين
من صعدة ومن
خارج قبائل آل
عواض.
عدم التعدي علىمناطق القبائل.

تم االتفاق مع
المحور العسكري
في الضالع على
فتح طريق الضالع
لمرور البضائع
وتسهيل حركة
التنقل في خط
عدن صنعاء لمرور
البضائع والتجارة
بعد ثالثة أعوام من
التعثر،

اتهم الحوثيونظلت مناطقالشيخ ياسر
قبيلة آل عواض
العواضي وآل
خارج سيطرة
الحوثيين ،واستمر األصبحي بالتستر
على عنصر من
شيوخ القبائل
تنظيم القاعدة
في إداراتها
(مبررين قتلهم
خارج الحوثيين
المرأة) ،وطالبوا
رغم تواجدهم
ياسر العواضي
وسيطرتهم في
بتسليمه وأن على
نقض التفاق
آل األصبحي اللجوء
2017م ويريد
للقضاء وبذلك
الحوثيون السيطرة
خرقوا االتفاق وعادوا
عليها.
للتصعيد واقتحام
حاجة الحوثيينالمنطقة.
لمناطق آل عواض
قصف الحوثيونمن أجل الوصول مناطق القبيلة.
إلى محافظة
مأرب.
تسهيل نقلالبضائع بين
عدن وصنعاء،
وسكان المديريات
المتجاورة في
المحافظة
بالمرور عبر الخط
االسفلتي.

رفض الحوثيونتنفيذ االتفاق من
جهتهم.
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غير أن الحوثي
نقض ذلك االتفاق
وعرقل تسهيل
الحركة وسرعان
ما تخلى عن ذلك
االتفاق ،وهو
االتفاق الثاني في
هذا الطريق الذي
ينقضه الحوثيون.

8

2021

أزمة صافر

الحديدة

شهدت أزمة صافر
توقيع ونقض
أكثر من مرة كان
آخرها اتفاقات بين
 2020و-2021
لصيانة عاجلة
للناقلة النفطية
صافر ،الراسية
قبالة سواحل
الحديدة ،بحمولة
أكثر من مليون
و 100ألف برميل
من النفط الخام،
تركز معظمها على
البنود التالية*:
السماح لفريقمن األمم المتحدة
بزيارة الناقلة
وتقييم األضرار
وإجراء إصالحات،
وزار فريق في
 2019وأطلع عليها
ً
تقريرا أنها
وقدم
قنبلة موقوتة
ستنفجر أو تتسرب
في وقت قريب.
تفريغ النفط منالسفينة.

الضغط الدوليوتحميل الحوثيين
المسؤولية في
حال حدثت كارثة
بيئية في البحر
األحمر.
يريد الحوثيوناستخدام الناقلة
قنبلة إذا قرر
خصومه الحوثي
مهاجمة الحديدة.

كرر الحوثيونتراجعهم عدة مرات
بينها :في أكتوبر/
تشرين األول2020
تراجع الحوثيون في
اللحظة األخيرة عن
التوقيع على االتفاق
ً
مقررا له
الذي كان
بدعوى أن الجانب
األممي لم يستوعب
مالحظاتهم.
وفي نوفمبر/
تشرين الثاني2020
تم توقيع اتفاق
الصيانة العاجلة
والتقييم الشامل
لخزان "صافر
العائم" بين الحوثيين
واألمم المتحدة،
وأعلن الحوثيون
استعدادهم
وترحيبهم بفريق
خبراء أممي لهذه
الصيانة .ثم رفض
الحوثيون وجود
الفريق وزيارته.

الهــدن العســكرية ،ألن ذلــك يخضــع العتبــارات عســكرية ليســت محــل دراســتها هــذا
*لــم يناقــش الجــدول ُ

البحــث ** .لــم يناقــش الجــدول معظــم االتفاقــات القبليــة الداخليــة المتعلقــة بالحــرب والتــي نقضهــا الحوثيــون
وسنشــير فــي تحليــل المعلومــات أعــاه إلــى ذلــك.
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يتبين عدة أمور:
من الجدول (ّ )4
• عــدا االتفاقيــات مــع القبائــل اليمنيــة أعــاه ،فخــال تلــك الفتــرة وقــع الحوثيــون اتفاقــات
أخــرى مــع عــدد مــن القبائــل معظمهــا فــي شــمال البــاد ،تتضمــن هــذه االتفاقــات عــدم
ِقتــال الحوثييــن والســماح بمــرور قواتهــم فــي الخــط األســفلتي ،مقابــل الســماح للقبيلــة
بــإدارة نفســها وعــدم اســتخدامها أراضيهــا فــي جغرافيــا انتشــار الحوثييــن وتمترســهم. 50
وهــي ذات المبــادئ الرئيســية التفاقــات الحوثييــن فــي الفتــرة بيــن ( -)2011-2014لكــنالحوثييــن نقضــوا تلــك االتفاقــات :توضــح حــرب الحوثييــن علــى منطقــة "حجــور" بمحافظــة
حجــة شــمالي البــاد فــي  2019واحــدة مــن تلــك الحــوادث التــي نقــض فيهــا الحوثيــون
االتفــاق .طلــب الحوثيــون الدخــول إلــى "حجــور" والســيطرة علــى الجبــال فــي مناطقهــم،
وعندمــا رفــض قــادة القبائــل وذكــروا الجماعــة باالتفــاق ،شــق مســلحو الحوثــي طريقهــم
بالقــوة نحــو تلــك الجبــال وتمركــزوا فيهــا فاندلعــت اشــتباكات بيــن الطرفيــن انتهــت بمقتــل
العشــرات وســيطرة الحوثييــن علــى تلــك المناطــق.
• أدى اســتثمار الحوثيــون فــي تحالفهــم مــع "علــي عبداللــه صالــح" وشــبكته القبليــة إلــى
بيــان قوتــه وحزبــه ،ثــم التحضيــر لنقــض هــذا التحالــف .وهــو ســلوك الجماعــة حتــى مــع
اتفاقياتهــم مــع القبائــل ،حيــث يفكــرون بمبــررات وأســاليب النقــض قبــل توقيعهــم علــى
االتفــاق.

• عندمــا شــعر الحوثيــون بالخطــر مــن الحــرب

أعلنــوا عــن "ميثــاق الشــرف القبلي" ودعــوا الناس
الجماهيــر -للتوقيــع عليــه دون تقديمــه باســمً
قائمــا بذاتــه ويــروج لــه حــزب
الجماعــة ،وكان

"صالــح" أثنــاء فتــرة التحالــف معهــم.

وألن الجماعــة المســلحة كانــت بحاجــة لعــدم إغضــاب القبائــل خــال الحــرب بــل واســتمالتها
لصالــح الجماعــة قامــت بــذات الوقــت ببنــاء "المؤسســات الموازيــة"
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لتلــك القبائــل واســتخدمت التهديــد فــي عام  2017إلرســال رســالة لزعماء القبائــل الموالين
لـ"علــي عبداللــه صالــح" بحجــم الضــرر الــذي ســيتلقونه .ولــم تتبنــى تنفيــذ إجــراءات هــذا
الميثــاق إال فــي 2019م قبــل أســابيع مــن بــدء معاركهــم للســيطرة علــى الجــوف ومــأرب،
الــذي أحجــم عــن تقديــم القبائــل دعمـ ًـا لشــقيقاتها فــي المحافظتيــن.

• تفكيــك القبائــل المعارضــة للجماعــة والتــي يريــد الحوثيــون إســقاط مناطقهــا ،إمــا بإبــراز
شــيوخ ُجــدد أو بإثــارة الحوثييــن للثــارات وخالفــات األشــقاء أو أوالد العمومــة علــى زعامــة

القبيلــة علــى ســبيل المثــال :تمكــن الحوثــي مــن احــداث شــرخ كبيــر قبيلــة "آل عــواض"
أدت إلــى دعــم عــدد مــن أبنــاء عمومــة "العواضــي" لجماعــة الحوثــي ضــد الشــيخ ياســر

العواضــي؛ ولــم تــدم انتفاضتــه أيامـ ًـا قبــل اخمادهــا مــن ِقبــل الحوثييــن فــي يونيو/حزيــران
 ،2020علــى الرغــم مــن الدعــم الــذي تلقــاه "العواضــي" مــن الجيــش الوطنــي والتحالــف
العربــي. 51

اتفاقات ومشاورات الحوثيين خارج اليمن ()2015-2021
شــهدت هــذه المرحلــة اتفاقــات ومشــاورات لجماعــة الحوثــي خــارج اليمــن ،بمــا فــي ذلــك

ً
دوليــا
اتفــاق مــع المملكــة العربيــة الســعودية ،ومشــاورات مــع الحكومــة المعتــرف بهــا
خــارج األراضــي اليمنيــة.
بــرزت هــذه المحادثــات رفــض الحوثييــن
الهــدن
لــكل محــاوالت الســام واســتخدام ُ
العســكرية والمفاوضــات التــي يرعاهــا الخــارج
لتعزيــز موقفــه العســكري مثــل :اتفــاق ظهــران
الجنــوب ،ومشــاورات الكويــت ،واتفــاق
ســتو كهو لم .
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أ) اتفاق ظهران الجنوب:
فــي مــارس/آذار 2016تــم إقــرار هدنــة غيــر معلنــة علــى الشــريط الحــدودي فــي المناطــق
ً
الحقــا إلــى
الشــمالية الغربيــة بالنســبة لليمــن ،والجنوبيــة بالنســبة للســعودية تطــورت

اتفــاق (ابريل/نيســان :)2016وقــف دائــم إلطــاق النــار ،ونــزع الحوثييــن لأللغــام التــي
زرعوهــا ،وتشــكيل لجــان مراقبــة مشــتركة ،وتبــادل األســرى والمعتقليــن .وعلــى الرغــم مــن
أن الحوثييــن شــرعوا فــي تقديــم صــورة موهومــة بالقيــام برفــع األلغــام مــن الحــدود ،وابــداء
اســتعداد لفتــح منفــذ الطــوال ،إال أنــه ســرعان مــا تراجعــت الجماعــة بعــد أســابيع بقصــف
عنيــف علــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي وقــت مــا زالــت الهدنــة ســارية واعتبــرت أطــول
الهــدن العســكرية فــي منطقــة معينــة .كانــت األمــور تمضــي بشــكل جيــد حتــى اســتمر
ُ
القصــف وإعــان الحوثييــن رفــض إرســال ممثليهــم فــي لجــان المراقبــة للتباحــث فــي
الريــاض كمــا ينــص االتفــاق.
يشــار إلــى أن االتفــاق الــذي تــم بيــن الطرفيــن الحوثييــن وقــادة عســكريين تابعيــن للحكومــة
المعتــرف بهــا دوليـ ًـا أشــار إلــى دور الســعودية فــي رعايــة االتفــاق ،ودورهــا فــي مســاع إنهــاء

الحــرب فــي البــاد ،ينقــض ذلــك أحاديــث معلقيــن مواليــن للحوثييــن بــأن االتفــاق كان مــع
الســعودية ككيــان.

ب) مشاورات الكويت (ابريل/نيسان وأغسطس/آب)2016
اســتمر الحــوار فــي الكويــت برعايــة دولــة الكويــت ومبعــوث األمــم المتحــدة ( )2016والتــي
قامــت علــى جولتيــن يفصــل بينهمــا أســبوعين حيــث صــادف إجــازة عيديه .وتقــدم كل طرف
برؤيتــه للحــل السياســي .ونصــت رؤيــة جماعــة الحوثــي والمؤتمــر الشــعبي العــام (جنــاح
أول ،تشــكيل ســلطة تنفيذيــة توافقيــة تســتلم مؤسســات
الرئيــس صالــح) حينهــا علــىً :
الدولــة مــن كل األطــراف ،ومتابعــة إعمــار مــا خلفتــه الحــرب.
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وتشــكيل لجنــة أمنيــة توافقيــه مــن مهامهــا الرئيســية اإلشــراف علــى :االنســحاب مــن كل
األطــراف مــع ضمــان محاربــة القاعــدة وداعــش ،وتســليم األســلحة الثقيلــة ،وأي مهــام

ثانيــا ،اســتئناف الحــوار السياســيً .
وتضمــن
ثالثــا ،الجانــب اإلنســاني
أخــرى ُيتفــق عليهــاً .
ّ
ملــف األســرى والمعتقليــن والمفقوديــن ،ورفــع الحصــار بــكل أشــكاله .ولكــن الجماعــة
الحوثيــة أفشــلت الحــوار وأكــد ذلــك مبعــوث األمــم المتحــدة إلــى اليمــن حينهــا إســماعيل
ولــد الشــيخ أحمــد" :أن الحوثييــن أفشــلوا التوصــل إلــى حــل توافقــي فــي المفاوضــات التــي
اســتضافتها الكويــت" مشـ ً
ـككا فــي أن لديهــم إرادة فعليــة إلنهــاء الحــرب.

تصاعــدت صــورة الحوثييــن الدوليــة بشــأن عــدم جديتهــم فــي الســام ،خاصــة بعــد عــدة
جــوالت مــن المفاوضــات ،كثيــر مــن المســؤولين أشــاروا إلــى وجــود بصمــة إيرانيــة

52

فــي

طريقــة تعامــل الحوثييــن مــع هــذه المشــاورات مــن خــال التلكــؤ فــي الوصــول ،االمتنــاع
عــن مناقشــة القــرارات الهامــة ،محاولــة الحصــول علــى مكاســب تؤمــن للجماعــة موقــف
عســكري أفضــل .كمــا بــدأ الحوثيــون باســتهداف االحتياطــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة
المودعــة فــي البنــوك الخارجيــة فــي أمريــكا وأوروبــا بعــد أن اســتنزفت مــا كان تحــت يدهــا
مــن العمــات األجنبيــة ،مســتغلة حالــة المشــاورات وعــدم تصعيــد الحكومــة السياســي
إلنجــاح المشــاورات. 53

ج) ستوكهولم ()2018
توصلــت الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثــي فــي ســتوكهولم عاصمــة الســويد فــي 13
ديســمبر/كانون األول عــام  2018إلــى اتفــاق سياســي تكــون مــن ثالثــة محــاور رئيســية:
اتفــاق حــول مدينــة الحديــدة وموانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى وآليــة تنفيذيــة حــول
تفعيــل اتفاقيــة تبــادل المحتجزيــن .وإعــان تفاهمــات حــول تعــز".
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 )1اتفاق الحديدة:

ُاعتبــر االتفــاق أهــم إنجــازات المبعــوث األممــي مارتــن غريفيــث ،وأبــرز تقــارب بيــن األطــراف
منــذ بــدء الحــرب  ،55لــم يوقــع اتفــاق ســابق برعايــة األمــم المتحــدة -واســتخدم فيــه الضغــط
الدولــي إلنجاحــه -لكــن تنفيــذ االتفــاق لــم يكــن لــه نتائــج مرجــوة .نجحــت االتفاقيــة فــي
وقــف عمليــة عســكرية كبيــرة للقــوات الحكوميــة والمواليــة لهــا المدعومــة مــن التحالــف
ً
دوليــا عليــه
العربــي لتحريــر مينــاء الحديــدة الرئيســي ،وبســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا
كانــت ســتملك نفـ ً
ـوذا علــى الحوثييــن يدفعهــم للدخــول فــي مشــاورات إنهــاء الحــرب .وعلــى

الرغــم مــن االتفــاق َصــب فــي صالــح الحوثييــن إال أن الجماعــة لــم تنفــذ بقيــة الشــروط فــي

اتفــاق الحديــدة .يقــدم الجــدول ( )5لبنــود االتفــاق وكيــف تعامــل الحوثيــون معهــا.
بند االتفاق
وقف كامل وشامل إلطالق النار

تعامل الحوثيين معها
أوقف التحالف والحكومة الشرعية العملياتالعسكرية جميعها جنوبي محافظة الحديدة على
الرغم من أن قواتهم كانت على تخوم المدينة
من جهة الشرق.
استمر الحوثيون في اطالق النار ،والصواريخ،والقذائف ،والمدفعية على مواقع القوات
الحكومية .وشن هجمات على تلك المواقع.
ً
أيضا -بخرق وقفواتهم الحوثيون خصومهم
إطالق النار.
ّ
المقدمة إلى األمم
األدلة المقنعة
تشيرَّ
بشكل
المتحدة إلى أن الحوثيين ينتهكون
ٍ
صارخ قرار األمم المتحدة رقم  2451و"اتفاق
ستوكهولم" واتفاقها الخاص بالحديدة 56،وهو
ما يعني أن الحوثيين ليسوا مستعدين لاللتزام
بأي قرار دولي ال يعلن انتصارهم الكامل على
الحكومة الشرعية.
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يقضي االتفاق بانسحاب الحوثيين من المدينة
ً
يوما ،وإزالة أي عوائق أو
والميناء خالل 14
عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية
بأداء وظائفها.

رفض الحوثيون االنسحاب من المينائين
والمدينة واستمروا في السيطرة عليها .وكان
ذلك مؤشر فشل االتفاق.

انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة
والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق
صنعاء ،في مرحلة أولى خالل أسبوعين.

لم ينسحب الحوثيون من الموانئ على عكس
من ذلك استخدمت هذه الموانئ في استهداف
المالحة الدولية والموانئ النفطية السعودية ،إما
بصواريخ ذكية بحرية ،أو بقوارب انتحارية متفجرة

تتولى السلطات المحلية وقوات األمن اإلشراف -رفض الحوثيون أن تقوم السلطة المحلية قبل
سبتمبر/أيلول- 2014وهي آخر سلطة محلية
على المدينة وفق القوانين اليمنية.
قبل الحرب -وأصروا على سيطرة التابعين لهم،
بما في ذلك قوات األمن التي تم تجنيدها بعد
2015م.
في نهاية ديسمبر/كانون األول 2018أعلنالحوثيون االنسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه
لقوات محلية “خفر السواحل” لكن تبين أنها
“خدعة” من الحوثيين فالجنود هم عناصر في
ُ
الجماعة لبسوا لبس قوات خفر السواحل.
باتريك كاميرت رئيس بعثة األمم المتحدة لتنفيذ
اتفاق الحديدة (أونهوما) ،رفض ذلك واشترط
اتفاق مسبق مع ممثلي الحكومة واألمم
وقدم استقالته بعد ذلك بأسابيع.
المتحدةَ .57
ً
مجددا في مايو/آيار2019
وأعلن الحوثيون
االنسحاب من الموانئ .لكن مايكل لوليسغارد
رئيس البعثة الجديد خاطب الحوثيين :لم تنسحبوا
ً
ً
واحدا من موانئ الحديدة والصليف ورأس
شبرا
عيسى. 58
تشرف لجنة تنسيق إعادة االنتشار (تابعة لألمم
المتحدة) على عمليات إعادة االنتشار والمراقبة،
هذا إلى جانب عملية إزالة األلغام من الحديدة
ومينائها.
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ً
مرارا جلسات المشاورات مع
وقاطع الحوثيون
األمم المتحدة.
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قام الحوثيون بوضع اإليرادات في البنكتودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف
المركزي لكنها لم تسلم لرواتب الموظفين بل تم
ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من
خالل فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في نهبها ،ووصلت إيرادات المشتقات النفطية من
دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة ميناء الحديدة أكثر من  ٣٥مليار ريال( 58مليون
دوالر). 59
الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
أكد مارتن غريفيث سحب الحوثيين لألموال:قامت جماعة الحوثي بسحب األموال التي تم
جمعتها ،بشكل أحادي ، 60.دون ذكر حجم المبلغ.
 قالت األمم المتحدة إن الحوثيين رفضوا اتفاقلفتح ممر "إنساني" بين الحديدة والعاصمة
.61
صنعاء لتقديم المساعدة

تكون الحديدة ممر إنساني

جدول()5
ً
أيضا إلى عدة أمور مكنت الحوثيين من التالعب باالتفاق:
يمكن اإلشارة
 اســتخدم الحوثيــون االتفاقيــة لمنــع تحقيــق أي تقــدم فيهــا ،حيــث أن آليــة تلــك االتفاقيــةومصطلحاتهــا غيــر واضحــة ممــا جعــل جماعــة الحوثــي تفســرها بحســب مــا تــراه مناســبا
لهــا.
 الضغــط الدولــي لمنــع الهجــوم علــى مدينــة الحديــدة ،دفــع الحوثييــن للتمســك بالمدينــةوالمينــاء وعــدم تطبيــق االتفــاق ألن الهجــوم توقــف فــي يونيو/حزيــران  2018أي قبــل
المفاوضــات بعــدة أشــهر
 بينمــا انخفــض العنــف فــي الحديــدة خــال العــام الالحــق مــن االتفــاق -علــى الرغــممــن القتلــى المدنييــن بهجمــات الحوثييــن -لكــن ذلــك يعــود بشــكل رئيســي بســبب ضبــط
القــوات المدعومــة مــن التحالــف

62

فــي نفــس الوقــت كثــف الحوثيــون العنــف وحفــزوه في

محافظــات حجــة ولحــج والضالــع والجــوف ومــأرب .لقــد غضــت األمــم المتحــدة الطــرف
عــن هجمــات الحوثييــن وتصعيدهــم فــي وقــت اســتمرت فــي تفاؤلهــا أن اتفــاق الحديــدة
ســيؤدي إلــى اتفــاق شــامل. 63
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)2تفاهمات تعز:

نصــت التفاهمــات علــى خمــس نقــاط رئيســية 64لفــك الحصار عــن مدينة تعز التــي يحاصرها
الحوثيــون منــذ 2016م مــن جميــع االتجاهــات .ولــم يحــدث أي اجتماع كما طلبــت االتفاقية

ً
مرارا عقــد االجتماعات.
رغــم تشــكيل لجــان مــن الطرفيــن ،رفــض الحوثيون

 )3تبادل األسرى والمعتقلين:

الــكل مقابــل ُ
نــص االتفــاق علــى تبــادل األســرى والمعتقليــن ُ
الــكل ،وعلــى الرغــم مــن
أن الملــف إنســاني للغايــة ويهــم الطرفيــن ،إال أنــه فشــل فــي تحقيــق تقــدم فــي تنفيــذ

ً
لجانــا لتبــادل األســرى والمعتقليــن ،وتبــادل الطرفــان
االتفــاق .شــكلت األمــم المتحــدة
قوائــم شــملت  15ألــف معتقــل وأســير ،واتهــم الحوثيــون مـ ً
ـرارا بعرقلــة تنفيــذ االتفــاق. 65

وجــرت آخــر عمليــة تبــادل لألســرى فــي حــرب اليمــن فــي أكتوبر/تشــرين األول  2020عندمــا
أفــرج كل مــن الجانبيــن عــن  1056أســيرا.

د) رفض جماعة الحوثي للمبادرات ()2020-2022
رفــض الحوثيــون كثيــر مــن المبــادرات الدوليــة بمــا فــي ذلــك مبــادرات األمــم المتحــدة ،نركــز
علــى المبــادرات الثــاث األخيــرة :االعــان المشــترك ( )2020ومبــادرة الســام الســعودية
لحــل األزمــة فــي اليمــن ( )2021ودعــوة مجلــس التعــاون لمشــاورات يمنية-يمينــة (.)2022

 )1اإلعالن المشترك:

فــي مطلــع عــام  2020أطلــق المبعــوث األممــي إلــى اليمــن ،مارتــن غريفيــث االعــان

المشــترك ،ونــص علــى العديــد مــن القضايا الهامة أبرزها :القضايا اإلنســانية ،والسياســية،
واالقتصاديــة ،...فــي إطــار ثالثــة مقترحــات فرعيــة ،وتتمثــل فــي التالــي :وقــف إطــاق النــار
علــى الصعيــد الوطنــي .وفريــق مراقبــة وقــف إطــاق النــار بقيــادة األمــم المتحــدة .وترتيــب
تقاســم المــوارد .واســتئناف مفاوضــات الســام.

66
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وتضمنــت المبــادرة قضايــا إنســانية أخــرى تمثلــت فــي التالــي :قضيــة األســرى ،والرواتــب،
والمطــارات ،والموانــئ .وآليــة تنفيذيــه لفتــح وتشــغيل مطــار صنعــاء الدولــي.

67

وقبلــت

الحكومــة اليمنيــة والتحالــف بتلــك المبــادرة .ورفضهــا الحوثيــون .وفــي منتصــف 2021
فــي آخــر إحاطــة لــه كمبعــوث دولــي إلــى اليمــن أكــد غريفيــث أن الحوثييــن يرفضــون وقــف
إطــاق النــار ويصــرون علــى "علــى اتفــاق منفصــل بشــأن موانــئ الحديــدة ومطــار صنعــاء

كشــرط أساســي مســبق لوقــف إطــاق َّ
النــار وإطــاق العمليــة السياســية".

68

 )2المبادرة السعودية ومبادرة األمم المتحدة:

أعلنــت الســعودية فــي  23مــارس/آذار  ،2021مبــادرة "للســام فــي اليمــن .وشــملت:
وقــف إطــاق النــار فــي أنحــاء البــاد تحــت إشــراف األمــم المتحــدة .وبــدء المشــاورات
بيــن األطــراف اليمنيــة للتوصــل إلــى حــل سياســي لألزمــة برعايــة األمــم المتحــدة بنــاء

علــى مرجعيــات قــرار مجلــس األمــن الدولــي  ،2216والمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة،
ومخرجــات الحــوار الوطنــي اليمنــي الشــامل .وأعطــت المبــادرة مكاســب سياســية كثيــرة
للحوثييــن ،منهــا :وقــف إطــاق النــار .وفتــح مطــار صنعــاء لبعــض الوجهــات الدوليــة
واإلقليميــة .والســماح باســتيراد الغــذاء والوقــود 69.ولكــن "رفضــت رفــض الحوثيــون وقــف
إطــاق النــار المقتــرح مــن الســعودية ،واشــترطت فتــح المطــارات والموانــئ بشــكل كامــل
دون شــرط أو قيد70.كانــت المبــادرة الســعودية لوقــف إطــاق النــار ،تتقاطــع مــع مبــادرة
قدمتهــا األمــم المتحــدة والمبعــوث األمريكــي إلــى اليمــن تميوثــي ليندركينــغ وتحظى بدعم
ومســاندة دوليــة .رفــض الحوثيــون حتــى وســاطة قادتهــا ســلطنة ُعمــان الدولــة الوحيــدة
التــي ســمحت للحوثييــن بالحصــول علــى مكتــب فــي أراضيهــا.

كانــت المشــاورات الخلفيــة فــي مســقط بشــأن مبــادرة وضعتهــا األمــم المتحــدة ،أكثــر

ً
تقدمــا ،كان الكثيــر مــن الدبلوماســيين الغربييــن المطلعيــن قالــوا إنهــم حصلــوا علــى
موافقــة مبدئيــة مــن الحوثييــن بشــأن مبــادرة مقدمــة لوقــف إطــاق النــار فــي اليمــن تبــدأ
بوقــف "هجــوم الحوثييــن" علــى مــأرب،
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مقابــل رفــع الحظــر عــن مطــار صنعــاء ،والســماح بدخــول الــواردات إلــى الموانــئ الخاضعــة
للحوثييــن (الحديــدة ،الصليــف) غربــي البــاد ،ثــم وقــف إطــاق نــار شــامل لعــدة أســابيع،
يعقبــه الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات مــع الحكومــة اليمنية.لكــن بعــد عــدة أيــام غــادر
"ليندكينــغ" و"غريفيــث" مســقط معلنيــن فشــل المشــاورات المكثفة اســتمرت منــذ ابريل/
نيســان .رفــض الحوثيــون حتــى لقــاء الرجليــن إلــى جانــب المســؤولين الســعوديين.
فــي وقــت مــا مــن تلــك المحادثــات غيــر المباشــرة كان الدبلوماســيون الغربيــون يشــيرون
إلــى أنهــم توصلــوا إلــى اتفــاق فيمــا يقــارب  90٪مــن الملفــات المطروحــة ، 71بمــا فــي
ذلــك االفتتــاح الكامــل للموانــئ فــي مناطــق الحوثييــن ومطــار صنعــاء ،والــذي ســيؤدي
إلــى وقــف إطــاق النــار .وقــاد المحادثــات فــي عمــان المتحــدث باســم الحوثييــن محمــد عبــد
الســام ،الــذي يعيــش فــي مســقط وتــم تكليفــه كمفــاوض رئيســي.
وحــاول "غريفيــث" إخفــاء خيبــة أملــه النتهــاء تلــك المحادثــات وقال "لســوء الحظ ،لســنا في
المــكان الــذي نرغــب فيــه للتوصــل إلــى اتفــاق" . 72إذ عنــد اقتــراب الحوثييــن مــن الموافقــة
ً
مجــددا ورفضــوا العــرض المطــروح .ويعــود الرفــض بعــد
علــى قبــول "االتفــاق" عــادوا

مشــاورة المفاوضيــن الحوثييــن فــي مســقط مــع "جنــاح الجماعــة العســكري" 73الــذي أكــد
أن الهجــوم المتصاعــد نحــو "مدينــة مــأرب" إذا مــا نجــح ســيغير حســابات المفاوضــات،
علــى الرغــم مــن أن حــدوث ذلــك بالنســبة للحوثييــن أصبــح صعــب المنــال بعــد عــدة أشــهر
مــن اســتئناف الهجــوم نحــو المدينــة .فــي  28ابريل/نيســان 2021التقــى وزيــر الخارجيــة
اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف ،بـ"محمــد عبدالســام" فــي مســقط ،وجــدد "ظريــف" التأكيــد
علــى موقــف طهــران المؤيــد لوقــف إطــاق النــار والعــودة لطاولــة المفاوضــات إلنهــاء

الحــرب . 74لكــن "اليمــن" يعتبــر ملفـ ًـا يديــره الحــرس الثــوري اإليرانــي (فيلــق قــدس) وليــس
الدبلوماســية اإليرانيــة ،كمــا أثبــت ملــف صوتــي مســرب لـ"ظريــف" نفســه فــي حديــث مــع
ســليماني عــن "اليمــن" فــي جبهــات مفتوحــة ضــد الســعودية. 75
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ظهــر بشــكل بــارز خــال معظــم المشــاورات الســابقة حجم الســيطرة اإليرانية علــى الجماعة.
وفــي المشــاورات فــي مســقط ظهــر بشــكل بــارز عــدم قــدرة المفاوضيــن الحوثييــن علــى
اتخــاذ خيــارات ،حيــث وافقــوا علــى مســودة اتفــاق ثــم تراجعــوا ،وتواصلــوا مــع المســؤولين
فــي الحــرس الثــوري .وتواصلــت تلــك االتصــاالت حتــى بعــد أكثــر مــن أســبوع علــى فشــل
المشــاورات بمــا فــي ذلــك تواصــل "محمــد عبدالســام" مــع "علــي واليتــي" مستشــار
المرشــد األعلــى فــي إيــران. 76
ويبــدو أن إيــران كانــت تعــول علــى رفــض الحوثييــن التوصــل إلــى ذلــك االتفــاق بالضغــط
المــدة وكانــت
علــى الســعودية فــي مشــاورات ظلــت ســرية فــي بغــداد وبــدأت فــي نفــس ُ
رفيعــة المســتوى ألول مــرة منــذ  . 77 2016وكان الملــف اليمنــي علــى رأس تلــك الملفــات

فــي التفــاوض كحاجــة ســعودية وورقــة ضغــط إيرانيــة مقابــل تنــازالت ســعودية فــي ملفات
لبنــان وســوريا والعــراق ،وعــودة العالقــات الدبلوماســية .78

 )3مبادرة مجلس التعاون الخليجي:

وفــي مــارس/آذار  2022قــدم مجلــس التعــاون الخليجــي مبــادرة إلجــراء مشــاورات يمنيــة –
يمنيــة فــي الريــاض 79 ،ورفضــت جماعــة الحوثــي قبــول الدعــوة )81( 80 .وقامــت بمهاجمــة

المملكــة العربيــة الســعودية بالعديــد مــن الصواريــخ والطائــرات المســيرة بعــد أســابيع
مــن مهاجمــة الحوثييــن لمنشــآت إماراتيــة
إلــى جانــب قاعدة الظفــرة الجوية األمريكية.
علــى الرغــم مــن أن وجــود مبــادرة مــن دول
مجلــس التعــاون يســاعد اليمــن بشــكل
كبيــر ،مــع وجــود ضامــن الحوثييــن ممثــل
بســلطنة عمــان.
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ً
رابعا :النتائج:

تخلــص الورقــة إلــى أن هنــاك ثــاث مراحــل رئيســية التفاقيــات الحوثييــن وصورها ،تتكيف

تلــك المراحــل علــى وضــع الجماعــة العســكري وتحقق هيمنتها وســيطرتها:
 )1خالل الحروب الست ()2004-2010

 )2عقب أحداث  2011حتى بعد سقوط صنعاء.
 )3عقب عمليات التحالف العربي.

تشير الدراسة إلى سلوك الحوثيين في االتفاقيات مع القبائل:
• اســتخدم الحوثيــون اتفاقيــات الهدنــة مــع الحكومــة قبــل  2011خــال االنتقــاالت داخــل

قيــادة الجماعــة ،الحصــول علــى األمــوال ،بنــاء خنــادق ومتــارس وتحصينــات ،التجنيــد،
الحصــول علــى األســلحة ،توســيع وجودهــم.

• يســتخدم الحوثيــون االتفاقــات ومعرفتهــم بشــؤون ونظــم القبيلــة لصالــح :تأميــن مــرور

قواتهــم ورجالهــم مــن أراضــي القبيلــة؛ تحييــد القبائــل وتفكيكهــا ليســهل عليهــم ابتالعهــا.

• يســتخدم الحوثيــون األزمــات اليمنيــة األخــرى مثــل الخالفــات السياســية بيــن الســلطة

والمعارضــة لصالحهــم.

• ينقــض الحوثيــون االتفاقــات عندمــا يشــعرون بالقــوة واســتيفاء احتياجاتهــم لتنفيــذ

انقــاب علــى االتفــاق ،وعنــد الحاجــة لفــرض هيمتنهــم.

• توســع الحوثييــن فــي المناطــق القريبــة مــن "مديريــة حيــدان" إلعطــاء تأثيــر وجماهيريــة

أكبــر لتمردهــم ،والــذي أدى إلــى مهاجمــة الســعودية فــي 2009م.

• تســتخدم الجماعــة تكتيــكات متنوعــة التفاقيــات "عــدم االعتــداء" بينهــا والقبائــل ،خاصــة

قبــل ســقوط صنعــاء ،وعــزّ ل القبائــل القويــة لضربهــا بشــدة بعــد تحييــد القبائــل األخــرى
باالتفاقــات فيســهل ابتــاع القبائــل الواحــدة تلــو األخــرى.

• توضــح اســتغالل الحوثييــن ألحــداث  2011للســيطرة علــى صعــدة وعزلهــا .وخــال

العاميــن الالحقيــن قامــت بتأميــن وصــول الســاح مــن مينــاء ميــدي فــي حجــة إلــى صعــدة،
واســتغلت االنفتــاح الديمقراطــي فــي تلــك الفتــرة للتجنيــد وتقديــم نفســها كمتضــرر مــن
النظــام؛
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والحصــول علــى األســلحة مــن إيــران حيــث اســتولت الحكومــة علــى الســفينة "جيهــان"1

التــي كانــت فــي طريقهــا مــن إيــران إلــى الحوثييــن.

• تشــير معظــم االتفاقــات التــي عقدهــا الحوثيــون مــع القبائــل إلــى "الخــط اإلســفلتي"

وعــدم االعتــداء عليــه وهــذا االتفــاق منــح قــوات الجماعــة القــدرة التحــرك مــن معقلهــا فــي

صعــدة إلــى أي عمــران وصنعــاء ثــم باقــي المحافظــات دون اعتــداء.

• يــراوغ الحوثيــون أثنــاء تقدمهــم ،وعــدم إشــارتهم إلــى األهــداف الرئيســية وأكــدت مـ ً
ـرارا

ً
اتباعــا
أن هدفهــا ليــس الســلطة أو الحكومــة أو الدولــة أو القبيلــة حتــى تعــزل أهدافهــا

فبــدأت :إنهــم يواجهــون فقــط الســلفيين األجانــب فــي دمــاج ،ثــم القبائــل التــي تهددهــم،
ثــم أن الهــدف هــو "عائلــة األحمــر" وليــس قبيلــة حاشــد ،ثــم أن الهــدف ليــس عمــران بــل

تغييــر المحافــظ وقيــادة اللــواء  310مــدرع وليــس حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح أو قبائــل
عمــران .وقامــت معظــم هــذه االتفاقيــات علــى أســاس هــذه المبــررات لكــن ســرعان مــا

نقضهــا الحوثيــون مــع تلــك القبائــل وبــدأت مهاجمــة مناطقهــا بســرعة.

• عندمــا يتمكــن الحوثيــون ينقلبــون علــى اتفاقاتهــم التــي ســهلت أهدافهــم ،فبعــد
ســيطرتهم علــى صنعــاء نقــض الحوثيــون معظــم اتفاقاتهــم مــع القبائــل التــي كانــت تقــوم
علــى أســاس عــدم دخولهــم مناطــق القبيلــة ،وشــن الحوثيــون حمــات اعتــداء علــى القبائــل

والســيطرة علــى مناطقهــم وتفجيــر منازلهــم ومســاجدهم والبنيــة التحتيــة وتدميــر أمالكهــم

وتهجيــر عائالتهــم وإعــدام قــادة القبائــل تلــك .مســتغلين حيــاد الجيــش وســيطرتهم علــى
أســلحته ومعداتــه ونقلهــا إلــى صعــدة.

• يعــزز الحوثيــون اتفاقاتهــم مــع المجتمعــات المحليــة عندمــا يواجهــون حربـ ًـا تضمــن تلــك
االتفاقــات انتقــال قواتهــم مــن صنعــاء وصعــدة إلــى جبهــات ِ
القتــال دون اعتداء مــن القبائل

ويضمــن الحوثيــون عــدم دخــول أراضيهــم والتمتــرس فيهــا .لكــن الحوثييــن نقضــوا هــذه
االتفاقــات وشــنوا حمــات الجتيــاح مناطقهم وتدميرها وســحل شــيوخها وتفجيــر منازلهم،

وتدميــر أمالكهــم ،كمــا حــدث مــع قبائــل "حجــور" فــي حجــة ،وقبائــل عنــس فــي محافظــة
ذمــار ،وإعــدام قــادة القبائــل ،كمــا فــي البيضــاء ،ليضمنــوا بقــاء هيمنتهــم ويوجهــوا رســائل

للقبائــل األخــرى بعــدم مواجهــة نقضهــم لالتفاقــات.
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مع األطراف السياسية واألمم المتحدة:

 -اســتفاد الحوثيــون بشــدة مــن شــبكة علــي عبداللــه صالــح (الرئيــس اليمنــي الســابق) التــي

كونهــا خــال فتــرة حكمــه  33عامـ ًـا ،إذ تحالــف الحوثيــون مــع "صالــح" الــذي كان يحــاول

االنتقــام مــن المعارضــة التــي ســاهمت فــي إســقاطه مــن الســلطة.

ً
كثيــرا مــن عــدم ِفهــم األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي لطبيعــة
 -تســتفيد الجماعــة

الجماعــة كميليشــيا مســلحة تســعى للســيطرة علــى البــاد .وقدمــت نفســها كضحيــة

تعرضــت لهجمــات وحــروب بســبب كونهــا تمثــل األقليــة الزيدية/الهاشــمية علــى الرغــم
مــن أنهــا ادعــاءات للحصــول علــى مكاســب سياســية ،وتبريــر احتفاظهــم باألســلحة .كمــا

اســتخدم الحوثيــون ســلوك رفــض مقابلــة مبعوثــي األمــم المتحــدة.

 -اســتخدم الحوثيــون المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي للحصــول علــى اعتــراف دولــي بكونهــم

مكــون أساســي فــي البــاد ،رغــم رفضهــم للمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة ،وللتغطيــة
علــى تقدمهــم فــي المناطــق المجــاورة لمعاقلهــم ،وتحويــل محافظــة صعــدة إلــى محافظــة
خــارج ســيطرة الدولــة وبنــاء منطقــة مذهبيــة خالصــة للجماعــة ،مســتغلة المرحلــة االنتقالية

وإعــادة هيكلــة القــوات المســلحة للســيطرة علــى تلــك المناطــق .ضمنــت تلــك المشــاركة

ً
وتأثيــرا علــى األمــم المتحــدة ومبعوثهــا جمــال بنعمــر الــذي ظــل يصــف تقــدم
تفاعــا
ً
الحوثييــن بيــن  2013-2014بكونــه بينهــا معــارك بيــن جماعــات مســلحة! حتــى الح خطــر

إســقاط الحوثييــن للعاصمــة صنعــاء ،أشــار إلــى الحوثييــن بشــكل مباشــر.

 -يوافــق الحوثيــون علــى اإلجمــاع اليمنــي لكنهــم ســرعان مــا ينقلبوا عليه حيــث وافقوا على

مخرجــات الحــوار التــي تمثــل إجماعـ ًـا يمنيـ ًـا ،لكنهــم انقلبــوا علــى ذلــك ورفضــوا مخرجــات
الحــوار فــي "شــكل الدولــة".

 -يســتخدم الحوثيــون المبــررات المطلبيــة لالســتهداف ،كان مبــرر اجتيــاح صنعــاء تغييــر

الحكومــة وإيقــاف قــرار رفــع الدعــم عــن المشــتقات النفطيــة الــذي قامــت بــه الحكومــة.

فاعتصمــت الجماعــة فــي مداخــل العاصمــة صنعــاء ووقعــت اتفاقــات مــع القبائــل علــى
عــدم االعتــداء ،لكنهــا نقضــت معظــم تلــك االتفاقــات وتوغلــت فــي مناطقهــم وســيطرت

علــى الجبــال والتــال االســتراتيجية.
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 ينقلــب الحوثيــون ايضـ ًـا علــى االتفاقــات التــي يقدموهــا هـ ّـم ويفرضــون علــى األطــرافتوقيعهــا ،اجتــاح الحوثيــون صنعــاء وتوصلــوا إلــى اتفــاق الســلم والشــراكة ،الــذي فرضــوه
علــى األطــراف السياســية والرئيــس اليمنــي لكنهــم ســرعان مــا نقضــوا بنــوده مجتمعــة،
وأرادوا إدارة البــاد مــن خلــف الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي وتحويلــه إلــى دميــة يحكمــون
مــن خاللــه.
 ينقلــب الحوثيــون علــى حلفائهــم بعــد أن ينتهــوا مــن اســتخدامهمَ ،قتل الحوثيــون حليفهمعلــي عبداللــه صالــح نهايــة 2017م ،بعــد أن تمكــن الحوثيــون مــن الســيطرة علــى الســلطة
والدولــة واســتخدموا شــبكته القبليــة .كمــا اســتهدفوا أنصــاره بشــدة مناطــق ســيطرتهم.
والهــدن يلجــأ الحوثيــون لهــا عنــد شــعورهم بالخطــر ،ويعــودون
 فــي االتفاقــات العســكريةُ

للقصــف واالســتهداف ناقضيــن أي اتفاقــات بمــا فــي ذلــك اتفــاق ظهــران الجنــوب.

 تســيطر إيــران علــى قــرارات الحوثييــن ومشــاوراتهم ،وتحولهــا إلــى أداة مقايضــة مــعملفــات إقليميــة أخــرى ،كمــا حــدث فــي المبــادرة الســعودية ومشــاورات مســقط .تقــدم
إيــران للحوثيــن األســلحة النوعيــة مثــل الطائــرات المسـ ّـيرة والصواريــخ الباليســتية والقوارب
المسـ ّـيرة ،والصواريــخ البحريــة التــي تهــدد المالحــة.

 -يــرى الحوثيــون أن التوصــل إلــى حــل سياســي يضمــن وجــود كل األطــراف دون امتالكهــم

ِّ
المعطــل مســتحيل ،حيــث تريــد الجماعــة إدارة الدولــة مــن خلــف أي حكومــة،
الثلــث
ويرفضــون تحمــل المســؤوليات .لذلــك فــإن المشــاورات تعتمــد علــى مــدى امتالكهــم هــذا
الهــدف ،وهــو هــدف تحقــق فــي "اتفــاق الســلم والشــراكة" لــو اســتمر فــي تنفيــذه مــن وراء
الحكومــة والرئاســة اليمنيــة فــي ذلــك الوقــت .شــريطة أن تبقــى االلتزامــات المتعلقــة بــه
صوريــة ،تكــرر ذلــك فــي اتفــاق الحديــدة.
 يســتخدم الحوثيــون تهديــد المالحــة الدولــي كأوراق ضغــط علــى المجتمــع الدولــي ،بمــافــي ذلــك الســفينة "صافــر" ،واســتهداف الســفن التجاريــة.
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المراجع

( 5 )1جوالت أزهقت آالف األرواح واستنزفت ماليين الدوالرات ..واألهداف غامضة ..واحتماالت تجددها
ُ
العربي،نشــر بتاريــخ  16أغســطس  ،2008الدخــول 20( :مــارس ،)2022فــيhttps://cutt.ly/CQns557 :
واردة ،القــدس
(Yemen’s government, Shiite rebels negotiate end to 3-year conflict )2
https://www.seattletimes.com/nation-world/yemens-government-shiite-rebels-negotiate-end-to/3-year-conflict
( 5 )3جوالت أزهقت آالف األرواح واستنزفت ماليين الدوالرات ..واألهداف غامضة ..واحتماالت تجددها
ُ
العربي،نشــر بتاريــخ  16أغســطس  ،2008الدخــول 20( :مــارس https://cutt.ly/CQns557 :،)2022
واردة ،القــدس
( )4اتفــاق بيــن الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن علــى انهــاء الحــرب فــي صعــدة -شــينخوا -نشــر فــي 11/2/2010وشــوهد
فــي  28/2/2022علــى الرابــطhttp://arabic.people.com.cn/31662/6893372.html :
( )5وقــف الحــرب السادســة فــي صعــدة :بدايــة ســام دائــم أم مجــرد "اســتراحة مقاتــل"؟ نشــر فــي  23/2/2010ونشــر
علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/yboahkj9 :
()6نقــض العهــود علــى خطــى األجــداد ..قرابــة  100اتفاقيــة وعهــد نكثــت بهــا مليشــيا اإلرهــاب الحوثيــة ،اإلصــاح نــت،
تاريــخ النشــر  20ابريــل  ،2021الدخــول 21( :مــارس  ،)2022فــيhttps://cutt.ly/OSmugtn :
( )7نقض العهود على خطى األجداد ..قرابة  100اتفاقية وعهد نكثت بها مليشيا اإلرهاب الحوثية ،مرجع
ســابق.
( )8الغــدر والخيانــة فــي تاريــخ الحركــة الحوثيــة  ،2فتحــي المنجــد ،نشــر فــي  6/3/2016وشــوهد فــي  28/2/2022علــى
الرابــطhttps://marebpress.net/articles.php?id=42140 :
()9حصري-االمم المتحدة:اليمن يضبط سفينة اسلحة ربما كانت متجهة للصومال
https://tinyurl.com/y8yf8257
( )10حــرب (الحوثــي  -األحمــر) :لجنــة وســاطة لتهدئــة الوضــع تنجــح فــي وقــف اطــاق النــار .ســام بــرس ،نشــر بتاريــخ 14
ســبتمبر  ،2013الدخــول 21( :مــارس ،)2020فــيhttps://cutt.ly/RjXVgMS :
( )11الغــدر والخيانــة فــي تاريــخ الحركــة الحوثيــة  ،2فتحــي المنجــد ،نشــر فــي  6/3/2016وشــوهد فــي  28/2/2022علــى
الرابطhttps://marebpress.net/articles.php?id=42140 :
( )12ســلفيو اليمــن يغــادرون دمــاج تنفيــذا للهدنــة ،ســمير حســن ،الجزيــرة نــت ،نشــر فــي  15/1/2014وشــوهد فــي
 29/2/2022علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/y7wfrakv :
( )13فتحي منجد ،مصدر سابق،
(ٌ )14عرف قبلي يقضي بعدم االعتداء بين الموقعين على االتفاق
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( )15تفاصيــل هامــة عــن مفاوضــات الســاعات األخيــرة بيــن الحوثييــن و قبائــل حاشــد نشــرت فــي صحيفــة الشــارع
(أهليــة) فــي  ،5/2/2014يمكــن االطــاع علــى نســخة مــن التقريــرhttps://www.yemeress.com/yemenat/44510 ،
(  ) 16خالفــات بيــن قبائــل حاشــد ببنــي صريــم والحوثييــن تهــدد بإنهــاء االتفــاق .المشــهد اليمنــي ،تاريــخ النشــر  27إبريــل/
نيســان  ،2014الدخــول 21( :مــارس  ،)2022فــيhttps://cutt.ly/KljHerQ :
( )17اليمــن بعــد حاشــد :مشــهد سياســي جديــد ،دوتشــيه فيلــه ،نشــر فــي  12/2/2014وشــوهد فــي  28/2/2022علــى
الرابــطhttps://tinyurl.com/yb9mjm4n :
( )18قبيلــة فــي «حاشــد» تتمــرد علــى آل األحمــر وتصالــح الحوثييــن ،البيــان ،نشــر فــي  4/2/2014وشــوهد فــي
 28/2/2022علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/y8dblo4t :
( )19مواجهــات مســتمرة فــي عمــران والحوثيــون ينقضــون اتفاقهــم مــع قبائــل بنــي صريــم ،المصــدر اوناليــن ،نشــر فــي
 25/6/2014وشــوهد فــي  28/2/2022علــى الرابــطhttps://almasdaronline.com/articles/114759 :
( ) 20نقض العهود على خطى األجداد ،مرجع سابق.
( )21الحوثيــون يســتحدثون مخيــم اعتصــام جديــد فــي ضــاع همــدان ويفرجــون عــن الشــاحنات المحتجــزة فــي بنــي مطــر،
يمــن بــرس ،نشــر فــي  13/9/2014وشــوهد فــي  28/2/2022علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/yc7kbo4w :
) )22القشــيبي دافــع عــن الشــرف العســكري فأعدمــه الحوثيــون ،يوتيــوب تلفزيــون الجزيــرة  29/6/2016وشــوهد فــي
 28/2/2022علــى الرابــطhttps://youtu.be/3a1vrdDc-Vg :
ً
أيضــا علــى مــادة الجزيــرة نــت المنشــورة فــي  29/6/2016وشــوهدت فــي  28/2/2022علــى الرابــط:
يمكــن االطــاع
https://tinyurl.com/yaze7vff
(  ) 23نفس المرجع السابق.
( )24الحوثيــون يســتولون علــى جبــل الظفيــر بعــد نقضهــم اتفــاق وقــف إطــاق النــار ،يمن بــرس 19/6/2014 ،وشــوهدت
في  28/2/2022على الرابطhttps://yemen-press.net/news31784.html :
(  ) 25أمجد خشافة ،اتفاقيات التعايش بين الحوثيين والسلفيين :الدوافع وآفاق المستقبل  -مركز صنعاء
للدراســات االســتراتيجية ،2021 ،ص .7
()26الحوثــي ومشــايخ عبيــدة واألشــراف يوقعــون وثيقــة لـ«منــع الصــراع المســلح» فــي مــأرب ،الخليــج ،تاريــخ النشــر 25
نوفمبــر  ،2014الدخــول 21( :مــارس  ،)2022فــيhttps://cutt.ly/0Sme0RB :
( )27قتلــى جــدد بمواجهــات بيــن الحوثييــن وقبائــل إب ،ســكاي نيــوز عربيــة ،نشــر فــي  18/10/2014وشــوهدت فــي
 28/2/2022علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/y8w6c2wz :
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يفجــرون منــزل شــيخ قبلــي فــي “أرحــب” شــمالي صنعــاء ،القــدس العربي ،نشــر فــي ،6/1/2015
( )28مســلحون حوثيــون ّ
وشوهد في  28/2/2022على الرابطhttps://tinyurl.com/y93caqa8 :
( )29محطات هامة في عنف الحركة الحوثية التي أنتجها نظام صالح ،تقرير سابق ألبعاد في يونيو/حزيران2015
(Yemeni Uprising Opens a Door to Besieged Rebels in the North-The New York Times,16/12/2011)30
accessed on: 16/7/2019. at: https://cutt.ly/ywsApEN
(Yemen: Scenarios and Indicators - Chatham House8-2012 accessed on: 18/7/2019. at: https://) 31
cutt.ly/JwsApS6
()32مقابلــة الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي مــع صحيفــة عــكاظ الســعودية نشــرت فــي 2/3/2016م ،وحذفــت
الحقـ ًـا مــن موقــع الصحيفــة https://cutt.ly/NwsAaIZ :وشــوهدت فــي ، 18/7/2019ومازالــت فــي صفحــة الرئيــس
اليمنــي علــى فيســبوك علــى الرابــط https://cutt.us/19v7e :شــوهدت فــي . 5/4/2020
()33بنعمــر يقــدم مذكــرة تفســيرية لتوزيــع مقاعــد مؤتمــر الحوار-المصــدر أوناليــن ،نشــر فــي  ،1/12/2012وشــوهدت
فــي  18/7/2019علــى الرابــطhttps://cutt.ly/uwsAaNf :
()34جرى اغتياله بعد التوقيع ،وهو فقيه دستوري وأكاديمي في جامعة صنعاء.
( )35يمكــن النظــر إلــى عدنــان هاشــم " ،األمــم المتحــدة وإدارة التســويات فــي اليمــن ..مــن جمــال بنعمــر إلــى مارتــن
غريفيــث" ،فــي كتــاب :اليمــن  ..صــراع المصالــح وفــرص اســتعادة الدولــة والســام ،مجموعــة باحثيــن ،مؤسســة تــوكل
كرمــان 2021
( )36تظهــر تصريحــات جمــال بنعمــر وصــف ِ
القتــال بيــن القبائــل مــن جهــة أو قــوات الحكومــة مــن جهــة بأنــه ِقتــال بيــن
"جماعــات مســلحة" دون ذكــر الحوثييــن.
() 37ترحيــب حــذر بتســمية الحوثييــن طرفــا بالصراع-الجزيــرة نــت -نشــر فــي  22/6/2014-وشــوهد فــي  28/3/2022علــى
الرابطhttps://goo.gl/WE4LBb :
( )38بــن عمــر يلتقــي زعيــم الحوثييــن للمــرة الثالثة-محيــط -نشــر فــي 19/9/2014م وشــوهد فــي  28/3/2022علــى
الرابــطhttps://goo.gl/TBg0pt :
() 39نص اتفاق السلم والشراكةhttps://tinyurl.com/y7patb8k ،
()40عدنــان حــزام ،األزمــة اليمنيــة ..الوضــع القائــم ومؤشــرات المســتقبل ،مجلــة دراســات شــرق أوســطية ،ربيــع ،2017
العــدد  ،79ص67
( )41اســتقالة هــادي :المخاطــر والبدائــل ،مركــز الجزيــرة للدراســات والبحــوث ،نشــر فــي  28/1/2015وشــوهد فــي
 31/3/2022علــى الرابــطhttps://studies.aljazeera.net/en/node/556 :
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( )42

ملف خاص

اإلعــان الدســتوري" المكمــل النقــاب الحوثييــن ،الجزيــرة ،نشــر بتاريــخ 06 ،ينايــر  ،2015الدخــول 20(:مــارس

 ،)2022فــيhttps://cutt.ly/if82iuz :
()43الرئيــس المشــاط يدشــن اإلجــراءات التنفيذيــة لوثيقــة الشــرف القبليــة (صحيفــة الثــورة التابعــة للحوثييــن) نشــر فــي
 20/2/2019وشــوهد فــي 31/3/2022علــى الرابــط:
() 44الحوثيــون يحضــرون الســتبدال زعمــاء قبائــل “طــوق صنعــاء” ،يمــن مونيتــور ،نشــر فــي  3/6/2017وشــوهد فــي
31/3/2022علــى الرابــطhttps://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/18669 :
()45قائــد الثــورة :وثيقــة الشــرف القبليــة تهــدف إلــى تحصيــن الجبهــة الداخليــة ،أنصــار اللــه ،نشــر فــي 3/3/2019م،
وشــوهد فــي  31/3/2022علــى الرابــطhttp://www.cfca-ye.com/news_details.php?sid=2340 :
() 46مقابلــة ضيــف اللــه رســام رئيــس مجلــس التالحــم القبلــي ،تلفزيون اللحظة التابع للحوثيين ،نشــر فــي 14/12/2020
وشوهد في 31/3/2022على الرابطhttps://youtu.be/Is6kbTVKkxA :
(  ) 47الحوثيــون وحــزب صالــح يعلنــون تشــكيلة "المجلــس األعلــى" الــذي أسســوه إلدارة اليمــن ،وكالــة شــينخوا الصينية،
نُ شر بتاريخ  06أغسطس ،2016

الدخول21(:مارس،)2022فيhttps://cutt.ly/SSmwhky:

( )48آل عــواض ...ســبب جديــد لتعميــق خالفــات الحوثييــن وحــزب صالــح ،العربــي الجديــد ،نشــر فــي 1/11/2017م
وشــوهد فــي  28/2/2022علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/y85ovqlr :
( )49نص وثيقة حصل عليها مركز أبعاد للدراسات ووقعت بتاريخ .6/8/2020
()50القبيلــة والنفــط فــي حــرب اليمــن ..معركــة مــأرب األخيرة ،مركز أبعاد للدراســات والبحوث ،نشــرت فــي 10/10/2020
وشوهدت في 31/3/2022على الرابطhttps://abaadstudies.org/news.php?id=59852 :
() 51القبيلة والنفط في حرب اليمن ..معركة مأرب األخيرة ،مصدر سابق
()52مصادر :بصمات إيرانية وراء تلكؤ الحوثيين إزاء مفاوضات الكويت https://tinyurl.com/y7l4gulb
( )53اليمن :فشل محادثات الكويت بعد أشهر من المشاورات https://tinyurl.com/yapnl64l
( )54عــام بعــد اتفاقيــة ســتوكهولم أيــن نحــن اآلن؟ .موقــع مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة
لليمن،

الدخــول 20 ( :مــارس  ،)2022فــيhttps://cutt.ly/ThjusTd :

( )55نص اتفاق الحديدةhttps://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/ltfq_hwl_lhdyd.pdf :
( )56الطاهــر ،محمــود ،إســتراتيجية المليشــيا الجديــدة ..هــل تعــي الحكومــة اليمنية مكر الحوثيين؟ نشــر فــي 9/4/2019م
وشوهد في 1/4/2022على الرابطhttps://www.noonpost.com/content/27281 :
(“ )57اتفــاق الســويد” اليمنــي يعانــي واألمــم المتحــدة تحــاول إنقــاذه ،يمــن مونيتــور ،نســر فــي  19/1/2020وشــوهد
فــي 1/4/2022علــى الرابــطhttps://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/30278 :
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ـبرا واحـ ً
( )58لوليســغارد للحوثييــن :لــم تنســحبوا شـ ً
ـدا مــن مينــاء الصليــف ورأس عيســى ،الشــاهد ،نشــر فــي 17/7/2019
وشوهد في 1/4/2022على الرابطhttps://alshahednews.net/news50978.html :
( )59الخارجيــة اليمنيــة تتهــم الحوثييــن بنهــب  35مليــار ريــال مــن مــوارد المشــتقات النفطيــة فــي الحديدة،ديبريفــر ،نشــر
فــي 18/5/2020وشــوهد فــي 1/4/2022علــى الرابــطhttps://debriefer.net/news-17260.html :
( )60غريفيــث :الحوثيــون يســحبون عائــدات مينــاء الحديــدة المخصصــة للموظفيــن (األناضــول) ،نشــر فــي 16/7/2020
وشــوهد فــي  1/4/2022علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/yclujcpn :
( Exclusive - The Houthi Hodeidah Withdrawal Farce Leaves UN Red-Faced/ 31/12/2018 )61وشوهد
فــي 1/4/2022على الرابط https://tinyurl.com/y76ro4gq
(YEMEN WAR DEATHS ON OVERALL DECLINE AS UN WORKS TO SALVAGE TRUCE )62
https://acleddata.com/2019/03/20/press-release-yemen-war-deaths-on-overall-decline-as-un/works-to-salvage-truce
(Yemen’s peace process: The Hodeida Agreement that never was? Ibrahim Jalal/16/9/2019 )63
https://www.mei.edu/publications/yemens-peace-process-hodeida-agreement-never-was
( )64نص تفاهمات تعزhttps://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/ln_tfhmt_hwl_tz.pdf :
( )65الحوثيــون ُيفشــلون جولــة مفاوضــات حــول تبــادل األســرى رغــم تنــازالت الحكومــة (العــرب) ،نشــر فــي 21/2/2021
وشــوهد فــي 1/4/2022علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/yc2yl9ej :
( Ibrahim Jalal, Yemen’s Joint Declaration: A bigger repeat of the stalled )66
,Agreement?, Middle East Institute, published on 04 March 2021

H o d e i d a

accessed: (20 march 2022), at:

https://cutt.ly/zmTyBv7
		
()67انظر نص النص الكامل لمسودة اإلعالن المشترك الذي أعده مكتب غريفث لوقف إطالق النار
واســتئناف المشــاورات السياســية ،المصــدر أون اليــنُ ،نشــر بتاريــخ  11يوليــو  ،2020الدخــول 20( :مــارس  ،)2022فــي:
https://cutt.ly/XmG7teB
( BRIEFING TO UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL BY THE )68
YEMEN – MARTIN GRIFFITHS, published on

SPECIAL ENVOY FOR

June 2021, accessed: (23 March 2022), at: 15

https://cutt.ly/smG0ZGm
(  ) 69المبــاردة الســعودية للســام فــي اليمــن ..إغــراءا كبيــرة للحوثييــن وإشــارات لبايــدن .عربــي بوســت ،نشــر بتاريــخ
22مــارس ،2021الدخــول 20( :مــارس  ،)2022فــيhttps://cutt.ly/exvywcd :
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(  )70لمــاذا يرفــض الحوثيــون "اليــد الممــدودة" مــن الســعودية؟ فرانــس بــرس ،تاريــخ النشــر  28مــارس  ،2021الدخــول:
( 29مارس  ،)2022فيhttps://cutt.ly/XDnQkcZ :
( )71وينتــور ،باتريــك ،آمــال التوصــل إلــى اتفــاق ســام فــي اليمــن تتالشــى مــع ارتفــاع "فاحــش" للقتلــى فــي مــأرب،
(الغارديــان) ،تاريــخ النشــر  ،7/5/2021وشــوهد فــي  2021//8/5علــى الرابــطhttps://www.theguardian.com/ :
world/2021/may/07/hopes-for-yemen-peace-deal-fade-as-obscene-marib-death-toll-rises
( )72غريفيــث :لســنا فــي المــكان المأمــول بشــأن التوصــل التفــاق باليمــن (األناضــول) تاريخ النشــر ،5/5/2021 ،وشــوهد
فــي  8/5/2021على الرابطhttps://cutt.us/5uaLE :
( )73فــرص الســام فــي اليمــن بعــد معركــة مــأرب ،مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث 25/5/2021 ،وشــوهد فــي
1/4/2022علــى الرابــطhttps://abaadstudies.org/news-59881.html :
( )74خــال اجتمــاع كبيــر مفاوضــي حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي اليمنيــة .ودعــا ظريــف إلــى إنهــاء الحــرب وإنهــاء حصــار اليمــن
(ارنــا) تاريــخ النشــر  ،28/4/2021وشــوهد فــي  8/5/2021علــى الرابــط/www.irna.ir/news/84312415 :
( )75مصداقي،إيــراج  ،األهميــة اليمــن االســتراتيجية للجمهوريــة اإلســامية فــي ملــف ظريــف الصوتــي (دوتشــيه فيلــه
فارســي) ،تاريــخ النشــر  ،29/4/2021وشــوهد فــي  8/5/2021علــى الرابــطhttps://p.dw.com/p/3slct :
( )76الحوثيــون يكثفــون مشــاوراتهم مــع إيــران بشــأن “مفاوضــات الســام” اليمنيــة (يمــن مونيتــور) تاريــخ النشــر
19/5/2021م ،وشــوهد فــي  20/5/2021علــى الرابــط https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/
ArticleID/54350
( )77الوفــد اإليرانــي مكــون مــن خمســة أعضــاء فــي المفاوضــات مــع الســعودية (همشــهري) تاريــخ النشــر ،15/4/2021
وشــوهد فــي  8/5/2021علــى الرابــطhamshahrionline.ir/x75kj :
ً
أيضا ،ببن هوبارد  ،فرناز فاسيحي و جين عراف ،الخصمان الشرسان  ،إيران والمملكة العربية السعودية يتفاوضان
وانظر
سـ ً
ـرا نــزع فتيــل التوتــرات( ،نيويــورك تايمــز) ،تاريــخ النشــر  ،1/5/2021وشــوهد فــي  8/5/2021علــى الرابــطhttps:// :
www.nytimes.com/2021/05/01/world/middleeast/Saudi-Iran-talks.html?searchResultPosition=1
()68يمكــن االطــاع علــى دراســة أبعــاد :ارتــدادات االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان علــى حــرب اليمــن19/9/2021 ،
وشــوهد فــي 1/4/2022علــى الرابــطhttps://abaadstudies.org/news-59886.html :
()79مجلــس التعــاون يدعــو األطــراف اليمنيــة لحــوار شــامل فــي الريــاض ،جريــدة الريــاض ،تاريــخ النشــر  16مــارس ،2020
الدخــول 22( :مــارس  ،)2022فــيhttps://www.alriyadh.com/1940489 :
()80يمكــن قــراءة تقديــر موقــف مركــز أبعــاد للدراســات حــول المشــاورات :هــل مخــاوف الخليــج بشــان الملــف اليمنــي
يدفــع إلــى مبــادرة خليجيــة ثانيــة؟ https://abaadstudies.org/news-59896.html
(  )81الحوثي يرفض الذهاب إلى الرياض للتفاوض حول إنهاء الحرب ،عربي  ،21تاريخ النشر 15
مارس  ،2022الدخول 22( :مارس  ،)2022فيhttps://cutt.ly/RSRQ5z0 :
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مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center

مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص

لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم ( )436فــي  18أكتوبــر 2010م
يهتــم بالقضايــا السياســية والفكريــة واالعالميــة كقضايــا الديمقراطيــة

واالنتخابــات واألحــزاب وقضايــا األمــن واإلرهــاب ونشــاطات الجماعــات

االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا
االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية ذات االرتبــاط بالمتغيــرات السياســية.
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