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القوات الحكومية املوالية لهادي يف قرية الشيخ سالم بمحافظة أبين بمواجهة قوات تابعة للمجلس االنتقالي
الجنوبي 12 ،نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها أحمد محمد عبيد الشطيري.

افتتاحية مركز صنعاء
بايدن يحتاج إلى سياسة جديدة تجاه اليمن ال تنظر إلى الوراء
صعــد الرؤســاء األمريكيــون املتعاقبــون ىلع مــدى العقديــن املاضييــن مــن تدخــل أمريــكا
ّ
ً
العســكري يف اليمــن ســع ًيا وراء خدمــة أهــداف لــم تضــع اليمــن أول ،إذ كان األخيــر موضــع
اهتمــام ثانــوي يف أفضــل األحــوال .وبتبنــي هــذا النهــج ،ســاعدت الواليــات املتحــدة،
ـدا البيــت األبيــض ،ىلع تأجيــج الوضــع الــذي يعانــي منــه اليمــن اليــوم ،إذ أضحــى
وتحديـ ً
ـدا يعانــي مــن التشــرذم بمواجهــة أســوأ كارثــة إنســانية يف تاريخنــا الحديــث.
بلـ ً
مســاهمة واشــنطن يف تشــظي اليمــن أدت لتقويــض املصالــح نفســها التــي ســعت
نحوهــا يف البلــد نفســه ،كمكافحــة اإلرهــاب وعالقتهــا بالريــاض .وبالتالــي يترتــب ىلع
اإلدارة املقبلــة واجــب أخالقــي واســتراتيجي إلعــادة ترتيــب األولويــات بطريقــة مجديــة
مــن أجــل تغييــر املســار.
أذن الرئيــس جــورج دبليــو بــوش بتنفيــذ أول ضربــة بطائــرة دون طيــار يف محافظــة
ِ
مــأرب عــام  ،2002وخــال العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،شــكلت إدارتــه القــوة
الدافعــة وراء إنشــاء وحــدات القــوات الخاصــة اليمنيــة للقتــال فيمــا ســماها بــوش بـ”الحــرب
ىلع اإلرهــاب” .ولخدمــة هــذا الهــدفّ ،
وفــرت الواليــات املتحــدة الســاح وبرامــج التدريــب،
ولكــن الحكومــة اليمنيــة وجهــت معظــم هــذا الدعــم ملواجهــة جماعــة الحوثييــن الوليــدة
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ً
الحقــاُ ،نشــرت هــذه القــوات
آنــذاك وســحق تمردهــا يف شــمال البــاد بطريقــة وحشــية.
الخاصــة يف محاولــة داميــة لقمــع االحتجاجــات الشــعبية الجماهيريــة خــال انتفاضــة
الربيــع العربــي يف اليمــن عــام .2011
ومــع تسـ ّلم بــاراك أوبامــا ســدة الرئاســة ،ازدادت عمليــات الطائــرات املسـ ّيرة ضــد املشــتبه
يف انتمائهــم لتنظيــم القاعــدة ،وســط غيــاب املحاســبة والشــفافية فيمــا يتعلــق بارتفاع
عــدد الضحايــا يف صفــوف املدنييــن .ويف العــام  ،2015دعمــت إدارة أوبامــا تدخــل التحالف
العســكري بقيــادة الســعودية واإلمــارات يف اليمــن ضــد جماعــة الحوثييــن .اســ ُتخدمت
قنابــل أمريكيــة الصنــع يف الضربــات الجويــة التــي اســتهدفت معظــم أنحــاء اليمــن وشــنها
طيــارون دربتهــم الواليــات املتحــدة ،وبــذل الدبلوماســيون األمريكيــون يف مجلــس األمــن
ـودا لتأميــن غطــاء قانونــي دولــي للتحالــف وأحبطــوا جميــع
التابــع لألمــم املتحــدة جهـ ً
املحــاوالت الهادفــة ملحاســبة األخيــر ىلع جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا.
وحيــن وصــل دونالــد ترامــب إلــى البيــت األبيــض ،ضاعــف من حــدة هــذه السياســات املتبناة
ـعا نطــاق هجمــات الطائــرات املسـ ّيرة وعمليــات القــوات الخاصــة
خــال عهــد أوبامــا ،موسـ ً
يف اليمــن .كمــا ّ
وقــع ترامــب مــع التحالــف عقــود أســلحة بقيمــة مليــارات الــدوالرات،
وحمــى الريــاض مــن إخضاعهــا للمســاءلة عــن ممارســتها يف جارتهــا الجنوبيــة.
هــذا التأثيــر الضخــم للواليــات املتحــدة يف اليمــن خــال اإلدارات الثــاث املتعاقبــة جــاء
وســط غيــاب سياســة خارجيــة متماســكة تجــاه اليمــن ،إذ أن حســابات الرؤســاء األمريكييــن
(ونخبــة واشــنطن بشــكل عــام) عنــد صياغــة السياســات ،اقتصــرت ىلع النظــر إلــى اليمــن
مــن زاويــة خدمــة مصلحتيــن أمريكيتيــن أساســيتين :مكافحــة اإلرهــاب ،والحفــاظ ىلع
العالقــة مــع الســعودية.
ســيبقى هــذان األمــران مــن أولويــات واشــنطن ،ولكــن تولّــي جــو بايــدن منصــب الرئاســة
ـدا يضــع
نهجــا جديـ ً
يف يناير/كانــون الثانــي  2021قــد يــؤدي إلــى تبنــي الواليــات املتحــدة ً
ً
الحقــا – ىلع أجنــدة بايــدن .ومــن
خفــض التصعيــد يف اليمــن – وبنــاء ســام مســتدام
املمكــن ً
أيضــا أن يعيــد بايــدن -الــذي شــغل منصــب نائــب الرئيــس يف عهــد أوبامــا -تدوير
الكثيــر مــن املوظفيــن الســابقين يف إدارة أوبامــا يف مناصــب مختلفــة حيــث يعيــدون
تغليــف أولويــات اإلدارة الديمقراطيــة الســابقة ونهــج مقاربتهــا للسياســات تحــت ســتار
“بدايــة جديــدة”.
تعهــد بايــدن خــال حملتــه االنتخابيــة بوقــف دعــم الواليــات املتحــدة لجهــود الحــرب
ّ
الســعودية ،ولكــن هــذه الخطــوة لــن تكــون كافيــة إلحــال الســام يف اليمــن إذا لــم
يواكبهــا طفــرة دبلوماســية .وبمــا أن الســعودية ال تجــد سـ ً
ـبيل للخــروج مــن الحــرب بشــكل
يحفــظ مــاء الوجــه ،فهــي بحاجــة إلــى الدعــم الدبلوماســي للخــروج مــن املســتنقع الــذي
أغرقــت نفســها فيــه.
ويف هــذه األثنــاء ،ســتلتقط إيــران ،الداعــم الدولــي الرئيســي لجماعــة الحوثييــن ،أنفاســها
عنــد خــروج ترامــب ذو الســلوك السياســي االعتباطــي مــن البيــت األبيــض ،وســتق ّيم مــا إذا
كانــت مســتعدة لتقديــم تنــازالت يف املنطقــة مــن أجــل إعــادة التفــاوض بشــأن االتفــاق
النــووي الــذي أحبطــه ترامــب وتخفيــف العقوبــات إلــى حــد مــا إلعانــة اقتصادهــا املنهــك.
ُتعــد الواليــات املتحــدة الطــرف األكثــر قــدرة ىلع قيــادة الجهــود الدوليــة للتأثيــر ىلع
أطــراف الصــراع املختلفــة وإعادتهــم إلــى طاولــة املفاوضــات ،حتــى بعــد بطــش ترامــب
بنهــج العمــل املتعــدد األطــراف واألطــر الدوليــة ىلع مــدى الســنوات األربــع األخيــرة.
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مــرر مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة القــرار رقــم - 2216الــذي يشــكل األســاس القانوني
للتدخــل العســكري بقيــادة الســعودية يف اليمــن -يف أبريل/نيســان  ،2015ومــن املقــرر
تجديــد العمــل بــه لســنة أخــرى يف فبراير/شــباط  .2021سيشــكل التفــاوض ىلع تحديــث
هــذا القــرار يف مجلــس األمــن نقطــة انطــاق مثاليــة إلدارة بايــدن .كمــا يجــب أن تشــمل
هــذه املفاوضــات توســيع معاييــر ونطــاق عمــل لجنــة العقوبــات الخاصــة باليمــن.
مــن الواضــح أنــه ىلع الرئيــس األمريكــي الجديــد إعطــاء األولويــة للســام يف اليمــن ،إذ من
دون صفقــة ســام مســتدام ،ســتكون النتيجــة األكثــر احتمـ ً
ـال هــي املزيــد مــن التشــرذم
يف الجنــوب وقيــام دويلــة يديرهــا الحوثيــون يف الشــمال ىلع الحــدود مــع الســعودية
ـدا طويــل املــدى ىلع الســعودية
وقــادرة ىلع الوصــول إلــى البحــر األحمــر ،مــا يمثــل تهديـ ً
وكذلــك ىلع أولويــات األمــن االقليمــي لواشــنطن ومصالحهــا االقتصاديــة.
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سوق خضار يف شبام بمحافظة حضرموت 4 ،ديسمبر/كانون األول  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها محمد حيان.

نوفمبر في لمحة

التطورات السياسية والدبلوماسية
الحوثيون يع ّينون سفي ًرا يف سوريا
يف  15نوفمبر/تشــرين الثانــي ،أعلنــت جماعــة الحوثييــن املســلحة تعييــن عبــداهلل علــي
صبــري ســفي ًرا لــدى النظــام الســوري .هــذا ثانــي ســفير يع ّينــه الحوثيــون إذ ع ّينــوا ابراهيــم
الديلمــي ســفي ًرا لــدى طهــران يف أغســطس/آب  .2019بادلــت إيــران باملثــل وع ّينــت
ســفي ًرا لــدى ســلطات الحوثييــن يف صنعــاء يف أكتوبر/تشــرين األول .2020

الحوثيون يعلنون عن صفقة تبادل أسرى جديدة تشمل اإلفراج عن شقيق هادي
أكــد القيــادي البــارز يف جماعــة الحوثييــن محمــد الحوثــي ىلع تويتــر أن صفقــة تبــادل
األســرى الجديــدة مــع الحكومــة اليمنيــة والتحالــف بقيــادة الســعودية ،ستشــمل إفــراج
الجماعــة عــن شــقيق الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي ،ناصــر منصــور هــادي ،أحــد الســجناء
ً
ووفقــا ملســؤول
األربعــة الذيــن نــص قــرار مجلــس األمــن رقــم  2216ىلع إخــاء ســبيلهم.
ملــف األســرى يف جماعــة الحوثييــن عبــد القــادر املرتضــى ،ســيتم اإلفــراج عــن مائتيــن
مــن أســرى الجماعــة مقابــل إطالقهــا ســراح  101أســير للحكومــة.
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شــهد شــهر أكتوبر/تشــرين األول أكبــر عمليــة تبــادل أســرى بيــن األطــراف املتحاربــة منــذ
نشــوب الصــراع .وبموجــب الصفقــة التــي ا ُتفــق عليهــا خــال محادثــات أشــرفت عليهــا
األمــم املتحــدة يف سويســرا يف ســبتمبر/أيلول .أُفــرج عــن  1,056أســي ًرا ىلع مــدى يوميــن
يف عمليــة ســهلتها اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر( .للمزيــد ،انظــر“ :ضــرورة إبعــاد ملــف
تبــادل األســرى عــن املفاوضــات السياســية”).

التطورات االقتصادية
معركة فرعي البنك املركزي اليمني ىلع البيانات املالية
داهمــت قــوات الحوثييــن مقــر بنــك التضامــن اإلســامي الدولــي يف صنعــاء منتصــف
نوفمبر/تشــرين الثانــي بعــد أن قــدم البنــك بياناتــه املاليــة إلــى فــرع البنــك املركــزي يف
عــدن ،العاصمــة املؤقتــة لحكومــة هــادي ،وأوقفــت كاميــرات املراقبــة وأمــرت املوظفيــن
باملغــادرة .ســيطر الحوثيــون ىلع البنــك لعــدة أيــام ،مــا أجبــر فروعــه البالــغ عددهــا 37
يف جميــع أنحــاء اليمــن ىلع اإلغــاق .تأتــي هــذه الخطــوة ضمــن ســياق املعركــة األوســع
بيــن فرعــي البنــك املركــزي املتنافســين يف عــدن وصنعــاء للســيطرة ىلع الوصــول
إلــى بيانــات القطــاع املالــي خــال األشــهر األخيــرة (ملزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر“ :النشــرة
االقتصاديــة اليمنيــة :معركــة َ
ض ْبــط البنــوك تهــدد بتمزيــق القطــاع املالــي“) .فتــح بنــك
ـددا بعــد دفــع غرامــة ماليــة.
التضامــن أبوابــه مجـ ً
ّ
خفــت حــدة الصــراع بيــن فرعــي البنــك املركــزي بحلــول نهايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي.
وبحســب مســؤولين مصرفييــن يف صنعــاء ،جــاءت هــذه التهدئــة بعــد موافقــة الفرعيــن
ىلع تشــكيل لجنــة وســاطة مصرفيــة رفيعــة املســتوى تتألــف مــن رؤســاء مجلــس اإلدارة
يف أربعــة بنــوك يمنيــة :بنــك اليمــن الدولــي ،بنــك اليمــن والكويــت ،بنــك التضامــن
اإلســامي الدولــي ،وبنــك الكريمــي للتمويــل األصغــر اإلســامي.

اتساع الفجوة بين سعر صرف الريال اليمني يف صنعاء وعدن
فقــدت أوراق الريــال اليمنــي املطبوعــة حدي ًثــا ،التــي ُتســتخدم يف الجنــوب واملحظــور
التــداول بهــا يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن ،الكثيــر مــن قيمتهــا يف
نوفمبر/تشــرين الثانــي ،مــا أســفر عــن ازديــاد التبايــن بيــن أســعار الصــرف .ويف بدايــة
شــهر ديســمبر/كانون األول ،بلــغ ســعر الصــرف  880ريـ ً
ـال مقابــل الــدوالر الواحــد يف عــدن
و 600ريــال مقابــل الــدوالر الواحــد يف صنعــاء.
تلقــى البنــك املركــزي يف عــدن نوفمبر/تشــرين الثانــي شــحنة مــن األوراق النقديــة
قدرهــا  180مليــار ريــال مطبوعــة يف الخــارج ،مــا زاد الضغــط الهبوطــي ىلع قيمــة الريــال
نقــودا جديــدة لعــدة أســباب مثــل معالجــة
املطبــوع حدي ًثــا .تطبــع الحكومــة اليمنيــة
ً
العجــز الضخــم يف ميزانيتهــا املاليــة .اســتخدمت الحكومــة حوالــي  100مليــار ريــال مــن
الـــ 180ريــال التــي تسـ ّلمتها لدفــع الرواتــب املســتحقة عــن حوالــي شــهرين إلــى الوحــدات
العســكرية واألمنيــة.
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سلطات الحوثيين يف صنعاء تعّلق دفع الرواتب
يف  19نوفمبر/تشــرين الثانــي ،أعلــن رئيــس املجلــس السياســي األىلع التابــع للحوثييــن،
مهــدي املشــاط ،تعليــق دفــع رواتــب املوظفيــن الحكومييــن يف مناطــق ســيطرتها .كان
املشــاط قــد وجــه وزارة املاليــة بصنعــاء يف يناير/كانــون الثانــي بصــرف نصــف راتــب
كل شــهرين لكافــة موظفــي الدولــة املدنييــن والعســكريين يف املناطــق الواقعــة تحــت
تــف ســلطات الحوثييــن بهــذا التعهــد .ومــن الجديــر بالذكــر أن
ســيطرة الحوثييــن .لــم ِ
معظــم موظفــي القطــاع العــام اليمنــي البالــغ عددهــم  1.25مليــون موظــف لــم يتلقــوا
رواتبهــم بانتظــام منــذ عــام .2016
(للمزيــد مــن التفاصيــل حــول التطــورات االقتصاديــة ،انظــر“ :نشــرة اليمــن االقتصاديــة:
تطــورات نوفمبــر“).
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التطورات اإلنسانية والحقوقية
زيادة حاالت سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي
اســتنتج آخــر تحليــل أجرتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة واليونيســف وبرنامــج األغذيــة
العاملــي أن أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل دون ســن الخامســة يعانــون مــن ســوء التغذيــة
الحــاد ،مــا ُيعــد زيــادة بنســبة  10%خــال عــام  .2020شــمل التحليــل  133مديريــة يف
املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة .يأتــي هــذا يف الوقــت الــذي حصلــت فيــه خطــة
االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن لعــام  2020ىلع  48%فقــط مــن التمويــل الــازم ،مــا
يعنــي أن عــدد اليمنييــن الذيــن يتلقــون املســاعدات كل شــهر انخفــض بمقــدار  4مالييــن
بحلــول نهايــة العــام.
كمــا أشــارت توقعــات تقريــر منفصــل ملبــادرة التصنيــف املرحلــي املتكامــل لألمــن الغذائي
إلــى أن عــدد اليمنييــن الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد ســيرتفع مــن 13.5
مليــون إلــى  16.2مليــون بينمــا ســيرتفع عــدد اليمنييــن يف املناطــق التــي تواجــه حالــة
الطــوارئ لألمــن الغذائــي مــن  3.6مليــون إلــى  5مليــون بحلــول يونيو/حزيــران .2021

التطورات البيئية
الحوثيون يوافقون ىلع السماح لبعثة أممية بفحص ناقلة النفط صافر
يف  24نوفمبر/تشــرين الثانــي ،أعلنــت األمــم املتحــدة أن الحوثييــن ســمحوا لفريــق
خبــراء بزيــارة وتقييــم ناقلــة النفــط صافــر الراســية قبالــة ســاحل الحديــدة .ومــن املقــرر أن
يتفقــد الفريــق الفنــي الناقلــة يف يناير/كانــون الثانــي أو فبراير/شــباط .وكان الحوثيــون
قــد وافقــوا ىلع زيــارة مماثلــة يف يوليو/تمــوز ولكــن املوافقــة ظلــت حبــ ًرا ىلع ورق
(ملزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر“ :إعــادة تركيــز االنتبــاه ىلع الكارثــة املحتملــة التــي تشــكلها
ناقلــة النفــط  .)”FSO Saferتحتــوي الناقلــة املتهالكــة ىلع أكثــر مــن مليــون برميــل مــن
كارثيــا ىلع البحــر األحمــر واملناطــق الســاحلية
بيئيــا
النفــط الخــام ،مــا يشــكل تهديـ ً
ًّ
ـدا ًّ
املحيطــة بــه يف حالــة حــدوث انفجــار أو تســرب (ملزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر“ :قيامــة
بيئيــة تلــوح يف أفــق البحــر األحمــر“).

شبام تحت خطر االنهيار
تواجــه بعــض أجــزاء مــن شــبام ،املدرجــة ىلع قائمــة التــراث العاملــي لليونســكو ،خطــر
االنهيــار نتيجــة األمطــار الغزيــرة والفيضانــات التــي شــهدتها محافظــة حضرمــوت خــال
األشــهر املاضيــة .عانــت املدينــة التــي تشــتهر بأبراجهــا ومنازلهــا املبنيــة مــن الطــوب
الِلبــن مــن نقــص التمويــل الــازم ألعمــال الترميــم والــذي ازدادت حدتــه خــال ســنوات
الحــرب ،ونتيجــة نقــص العمــال املهــرة.
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مدينة شبام القديمة ،محافظة حضرموت 24 ،فبراير/شباط  .2008الصورة :دان/فليكر

الجراد يواصل غزوه اليمن
قالــت منظمــة األغذيــة والزراعــة إن الجــراد واصــل تدميــر املحاصيــل يف اليمــن بمــا يف
ذلــك أشــجار النخيــل .وقالــت املنظمــة يف بيــان إن منــاخ اليمــن وجغرافيتــه يمثــان ً
أرضــا
خصبــة لتكاثــر الجــراد ،وإن الســيطرة ىلع انتشــاره أمــر بالــغ األهميــة ملنــع انتشــار جديــد
لآلفــة .ولكــن لــم تتمكــن املنظمــة مــن الوصــول إلــى أجــزاء كثيــرة مــن البــاد بســبب
القتــال القائــم.
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التطورات الدولية
الواليات املتحدة تنظر يف تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية
أفــادت تقاريــر صحافيــة أن إدارة ترامــب تــدرس تصنيــف جماعــة الحوثيين كمنظمــة إرهابية
أجنبيــة .مــن شــأن هــذه الخطــوة تجريــم التعامــل مــع الجماعــة بشــكل عــام إذا تــم ذلــك
دون موافقــة الحكومــة األمريكيــة .تحسـ ًبا لهــذه الخطــوة ،ســحبت األمــم املتحــدة وغيرهــا
مــن منظمــات اإلغاثــة موظفيهــا األمريكييــن الذيــن يعملــون يف املناطــق الخاضعــة
لســيطرة الحوثييــن( .للمزيــد حــول احتمــال إدراج الواليــات املتحــدة الحوثييــن ىلع قائمــة
اإلرهــاب ،انظــر“ :خطــوة ترامــب األخيــرة :النظــر يف تصنيــف جماعــة الحوثييــن كمنظمــة
إرهابيــة أجنبيــة“).

مبيعات األسلحة األمريكية إلى اإلمارات
ـوت مجلــس الشــيوخ األمريكــي يف وقــت مــا خــال األســبوع الــذي يبــدأ
مــن املقــرر أن يصـ ّ
يف  7ديســمبر/كانون األول ىلع مقتــرح بيــع أســلحة إلــى اإلمــارات بقيمــة  23مليــار
دوالر .تشــمل الصفقــة طائــرات مقاتلــة مــن طــراز  F-35وطائــرات مســ ّيرة مــن طــراز MQ-
 9Bوذخائــر وصواريــخ .انتقــد مشــرعون ديمقراطيــون الصفقــة املقترحــة إذ اتهمــوا إدارة
ترامــب بمحاولــة التعجيــل بإتمامهــا مــن دون إخضاعهــا لعمليــة املراجعــة املناســبة قبــل
أن يغــادر ترامــب البيــت األبيــض يف يناير/كانــون الثانــي .2021
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القوات الحكومية املوالية لهادي يف قرية الشيخ سالم بمحافظة أبين بمواجهة قوات تابعة للمجلس االنتقالي
الجنوبي 12 ،نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها أحمد محمد عبيد الشطيري.

تطورات الحرب
أبو بكر الشماحي

مأرب
اســتمرت املعركــة للســيطرة ىلع مــأرب خــال شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي حيــث ّ
تركــز
القتــال حــول االســتيالء ىلع معســكر مــاس ،املقــر املؤقــت لقيــادة املنطقــة العســكرية
الســابعة يف الجيــش اليمنــي .بــدأت القــوات الحكوميــة بخســارة قبضتهــا ىلع املعســكر،
تدريجيــا مــع اســتمرار القتــال.
الواقــع يف شــمال غــرب مديريــة مدغــل ،غــرب مدينــة مــأرب،
ًّ
تقــدم عناصــر جماعــة الحوثييــن املســلحة تجــاه معســكر مــاس خــال األشــهر املاضيــة،
وبحلــول بدايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي كانــت قــد تمركــزت ىلع بعــد بضــع كيلومتــرات
فقــط مــن املعســكر وهاجمتــه مــن الجنــوب والشــمال والغــرب.
نقلــت القــوات الحكوميــة األســلحة الثقيلــة مــن املعســكر يف  5نوفمبر/تشــرين الثانــي،
مــا يشــير إلــى أنهــا أدركــت أن دفاعهــا للبقــاء يف املعســكر ال جــدوى منــه .وكان عناصــر
الحوثييــن قــد ســيطروا يف وقــت ســابق ىلع قســم مــن الطريــق الرئيســي بيــن مــاس
ومدينــة مــأرب ،مــا أجبــر الحكومــة ىلع ســلك طريــق أطــول إليصــال اإلمــدادات إلــى
قواتهــا يف املعســكر .ولكــن الحوثييــن ،التــي ســيطرت ىلع مواقــع للقــوات الحكوميــة
غــرب مديريــة رغــوان بحلــول منتصــف الشــهر ،هاجمــت ً
أيضــا طريــق اإلمــدادات البديــل
املمتــد عبــر املديريــةّ .
أثــر القتــال يف رغــوان ىلع عــدة قــرى إذ نــزح منهــا العديــد مــن
الســكان.
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حاولــت قــوات الجيــش عرقلــة تقــدم الحوثييــن عبــر زرع ألغــام يف املناطــق املحيطــة
بمعســكر مــاس ولكنهــا اضطــرت إلــى االنســحاب منــه يف  20نوفمبر/تشــرين الثانــي.
تقــدم الحوثيــون الحتــال املعســكر غيــر أن قصــف القــوات الحكوميــة وغــارات التحالــف
الجويــة أجبرهــم يف بعــض األحيــان ىلع االنســحاب .أســفر القتــال املســتمر يف محيــط
املعســكر عــن مقتــل وجــرح العشــرات مــن كال الطرفيــن ،بينهــم قــادة عســكريين بارزيــن
يف الحكومــة اليمنيــة وأفــراد مــن قبيلــة الجدعــان التــي قاتلــت إلــى جانــب الحكومــة .مــن
بيــن الذيــن ُقتلــوا ناجــي بــن ناجــي عايــض ،مســاعد قائــد املنطقــة العســكرية الســابعة.

تعز
ّ
تركــز القتــال بيــن القــوات الحكوميــة وعناصــر الحوثييــن يف مدينــة تعــز مؤخــ ًرا ىلع
جبهــة شــارع األربعيــن .ونظــ ًرا ألن جبهــات القتــال يف املدينــة اتســمت بالجمــود
ً
طفيفــا بمثابــة نجــاح .اســتعادت القــوات
ألكثــر مــن ســنتين؛ ُيعــد أي تقــدم مهمــا كان
الحكوميــة الســيطرة ىلع عــدد مــن املواقــع واملبانــي التــي كانــت قــد احتلهــا الحوثيــون
يف األربعيــن ،شــمالي املدينــة ،خــال شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي ،مــن بينهــا مدرســة
النعمــان ومبنــى الهنجــر.
وجــرح العشــرات خــال القتــال ىلع هــذه املواقــع مــن كال الطرفيــن ،وبحســب
ُقتــل ُ
الســكان املحلييــن ،شــن الحوثيــون مــن املواقــع التــي يتمركــزون فيهــا يف األربعيــن
هجمــات بقذائــف الهــاون ىلع املناطــق املأهولــة بالســكان ،مــا أســفر عــن ســقوط عــدد
مــن الضحايــا املدنييــن بيــن قتيــل وجريــح.
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كمــا اندلــع القتــال يف محافظــة تعــز التــي شــهدت أعنــف االشــتباكات يف مديريــة
مقبنــة ،غربــي املحافظــة ،يف بدايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي .ويف  7و 8نوفمبر/تشــرين
الثانــي ،أســفر القتــال للســيطرة ىلع موقــع البركنــة العســكري ،شــرق مقبنــة ،عــن ســقوط
العشــرات بيــن قتيــل وجريــح يف صفــوف الطرفيــن .اســتمرت القــوات الحكومية بالســيطرة
ىلع املوقــع بالرغــم مــن ســيطرة الحوثييــن عليــه لفتــرة وجيــزة .ويف  11نوفمبر/تشــرين
الثانــي ،هاجمــت القــوات الحكوميــة مواقــع للحوثييــن واســتولت ىلع تلتــي الخــزان
وحامــد ،جنــوب شــرق مقبنــة ،بعــد أن أوقعــت املعــارك العشــرات بيــن قتيــل وجريــح مــن
كال الطرفيــن ،حســبما أفــادت مصــادر محليــة.
ويف  5نوفمبر/تشــرين الثانــي ،اســتهدفت طائــرة مسـ ّيرة معســكر تدريــب للجيــش اليمني
يف جبــل حبشــي مــا أســفر عــن مقتــل عــدد مــن الجنــود .أُنشــئ املعســكر بدعــم مــن
حمــود املخــايف ،القيــادي املحســوب ىلع حــزب اإلصــاح وأحــد قــادة املقاومــة ضــد
ً
معروفــا مــن يقــف وراء
حاليــا يف تركيــا .وليــس
الحوثييــن يف بدايــة الحــرب واملقيــم
ًّ
الهجــوم بالطائــرة املســ ّيرة .أتــى هــذا الهجــوم يف نفــس اليــوم الــذي أمــر فيــه خالــد
فاضــل ،قائــد محــور تعــز العســكري املوالــي لإلصــاح ،إقالــة العديــد من القــادة العســكريين
الذيــن يعتقــد أنهــم مقربــون مــن املخــايف.

أبين
بالرغــم مــن التقاريــر اإلعالميــة التــي تتحــدث عــن اتفــاق وشــيك لتطبيــق اتفــاق الريــاض
بيــن الحكومــة اليمنيــة واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،كانــت االشــتباكات خــال شــهر
نوفمبر/تشــرين الثانــي بيــن الطرفيــن ىلع جبهــة شــقرة يف أبيــن هــي األعنــف منــذ
أغســطس/آب  .2019شــهدت الجبهــة التصعيــد الكبيــر األول يف  9نوفمبر/تشــرين الثانــي
حيــن ُقتــل القيــادي يف القــوات الخاصــة التابعــة للحكومــة عبــد الناصــر املشــرقي
وآخــرون .ويف  13نوفمبر/تشــرين الثانــيُ ،قتــل القيــادي هيثــم الزمكــي ،شــقيق العميــد
لــؤي الزمكــي ،خــال االشــتباكات.
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ويف  20نوفمبر/تشــرين الثانــي ،اســتعادت القــوات الحكوميــة الســيطرة ىلع مزرعــة
موســى قــرب قريــة الشــيخ ســالم ،عقــب اشــتباكات يف منطقــة الطريــة شــرق مدينــة
زنجبــار ،وجبــل الكثيــب ،شــمال شــرق زنجبــار ،مــا عــد ذلــك جــز ًءا مــن التقــدم العســكري
النــادر يف أبيــن .أُفيــد عــن وقــوع إصابــات بيــن قتيــل وجريــح مــن كال الطرفيــن ،كمــا أســرت
الحكومــة اليمنيــة  20مقاتـ ً
ـا مــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــيً ،
وفقــا ملصــادر عســكرية.
ـودا لوقــف
بــذل فريــق الوســاطة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية واملوجــود يف أبيــن جهـ ً
القتــال ،ولكــن فشــله يشــير إلــى مــدى البعــد بيــن الحكومــة اليمنيــة واملجلــس االنتقالــي
الجنوبــي فيمــا يتعلــق باالتفــاق ىلع وقــف إطــاق نــار وصفقــة تقاســم ســلطة.

الحديدة
توقــف القتــال يف مدينــة الدريهمــي ،جنــوب مدينــة الحديــدة ،بحلــول نهايــة نوفمبــر/
تشــرين الثانــي .اســتمر عناصــر الحوثييــن بمحاولــة اختــراق خطــوط القــوات املشــتركة
املدعومــة مــن التحالــف يف شــمال وجنــوب وغــرب املدينــة لكــن دون جــدوى ،بينمــا
لــم تنجــح القــوات املشــتركة ،بقيــادة طــارق صالــح ،مــن إعــادة تطويــق الحوثييــن يف
املدينــة.
اســتمرت االشــتباكات داخــل وحــول مدينــة الحديــدة خــال الشــهر ،مــا أســفر عــن نــزوح 56
عائلــة مــن حــي املنظــر جنــوب املدينــة.

أبــو بكــر الشــماحي ،هــو باحــث يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية .كصحفــيُ ،نشــرت أعماله
يف مواقــع إعالميــة مثــل الجزيــرة اإلنجليزيــة ،والغارديــان ،وتــي أر تــي ورلــد ،والعربــي الجديــد ،وبــي
بــي ســي .يغــرد ىلع .@abubakrabdullah
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وفدا من الصحفيين األجانب تنتظر يف الصحراء قرب الطريق من عتق إلى وادي حضرموت ،شمال
وحدة عسكرية ترافق ً
محافظة شبوة يف  17نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام تارلينج.

مقاالت

رحلة إلى شبوة
ريان بايلي
نظــم مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية خــال شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي زيــارة
لوفــد صحفــي دولــي إلــى محافظــة شــبوة اليمنيــة .هــذه ثالــث رحلــة مــن نوعهــا ينظمهــا
املركــز ،حيــث نظــم سـ ً
ـابقا رحلــة إلــى محافظــة مــأرب وأخــرى إلــى محافظــة حضرمــوت.
تأتــي هــذه الرحلــة كجــزء مــن التــزام مركــز صنعــاء بضمــان رؤيــة العالــم ،عبــر وســائل
إعالمــه ،اليمــن ،ال ســيما يف ظــل القيــود املفروضــة ىلع وصــول وســائل اإلعــام الدوليــة
إلــى البــاد بســبب الحــرب وجائحــة كورونــا.

رافــق الوفــد الصحفــي إلــى شــبوة ريــان بيلــي ،وهــو محــرر وباحــث يف مركــز صنعــاء يعيش
خــارج اليمــن ،كمــا وثــق تفاصيــل زيارتــه األولــى إلــى اليمن.

اليوم األول – الوصول
حطــت رحلتنــا التــي طــارت ىلع متــن الخطــوط الجويــة اليمنيــة يف مطــار ســيئون يف
وقــت مبكــر مــن املســاء .ترجلنــا مــن الطائــرة نحــو هــواء الصحــراء الدافــئ ونزلنــا ىلع
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رجل يمشي قرب مسجد يف عتق ،عاصمة محافظة شبوة .ال ُتقطت الصورة عبر نافذة مظللة يف  11نوفمبر/تشرين
الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام تارلينج.

الســالم ضمــن طابــور طويــل مــن العائــات اليمنيــة ومجموعــة صغيــرة مــن الطــاب
األجانــب يف طريقهــم للدراســة بــدار املصطفــى ،مركــز إســامي صــويف شــهير يف بلــدة
تريــم القريبــة.
كادت هــذه اللحظــة ّأل تتحقــق .ففــي وقــت ســابق مــن اليــوم ،أُلغيــت تذاكرنــا قبل ســاعات
قليلــة فقــط مــن موعــد إقــاع رحلتنــا املقــرر مــن مطــار القاهــرة ،مــا جعلنــا يف حيــرة مــن
أمرنــا .ك ّنــا يف مركــز صنعــاء نخطــط لهــذه الرحلــة منــذ شــهور .حصلنــا ىلع التصاريــح
الالزمــة ،ومألنــا االســتمارات املطلوبــة ،وأجرينــا فحوصــات الكشــف عــن كورونــا ،ولكــن يبــدو
ـخصا مــا يف الحكومــة اليمنيــة أو التحالــف العربــي الــذي يســيطر ىلع أجــواء اليمــن
أن شـ ً
كان لديــه رأي آخــر يف الســماح ملجموعــة مــن الصحفييــن الغربييــن بالدخــول إلــى البــاد.
ومــع اقتــراب موعــد إقــاع الطائــرة ،أجــرى رئيــس مركز صنعــاء فارع واملديــر التنفيــذي ماجد
العديــد مــن االتصــاالت ،واســتخدما كل الوســائل مــن مجامــات وتهديــد وتــودد ،طالبيــن من
ً
معروفــا وممــن يديــن لهمــا بمعــروف أن يــرد الجميــل .وتمكنــا أخيـ ًرا مــن
البعــض إســداءهم
تأخيــر الرحلــة ملــدة ســاعة؛ كانــت كافيــة لتجديــد اإلذن بالســفر والصعــود ىلع الطائــرة
وربــط أحزمــة األمــان واالنطــاق نحــو وجهتنــا.
بعــد املــرور عبــر الجمــارك وفحــص الحقائــب يف ســيئونُ ،
اصطحبنــا إلــى غرفــة ،فقــد حان
وقــت األكلُ .وضعــت أطبــاق مســتديرة كبيــرة مــن األرز يغطيــه لحــم الضــأن املشــوي ىلع
مائــدة مــن النايلــون ُفرشــت ىلع األرضُ ،
وقدمــت مــع خبــز “امللــوح” وصلصــة “الســحاوق”
رائعــا .ويف وقــت الحــق ،بعــد أن أشــبعنا بطوننــا بتلك الوجبة الشــهية،
التــي كان طعمهــا ً
ً
شــخصا
جميعــا وعددنــا 16
ونحــن مــا زلنــا مشــتتين الذهــن قليــا بعــد الرحلــة ،صعدنــا
ً
ً
ىلع أربــع ســيارات دفــع رباعــي مدرعــة وانطلقنــا يف رحلــة اســتمرت لســت ســاعات يف
الظــام إلــى مدينــة عتــق ،عاصمــة محافظــة شــبوة .مررنــا عبــر محافظــة حضرمــوت التــي
قيــل لــي أن تضاريســها الجــرداء جميلــة للغايــة.
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ســارت الســيارات وراء بعضهــا ورافقنــا
أفــراد مــن القــوات الحكوميــة اليمنيــة
وقــوات األمــن الشــبوانية املحليــة
ورجــال القبائــل املســلحين يف
ً
جــدا
متشــوقا
مركبــات أخــرى .كنــت
ً
ولــم أســتطع النــوم ،وأمضيــت الكثيــر
ً
محدقــا يف ســيارة
مــن الرحلــة
ً
الحراســة التي تمضــي أمامنا متســائل،
كيــف انحشــر الرجــال املســلحون يف
الجــزء الخلفــي مــن شــاحنة النقــل
الصغيــرة أمامنــا؟! شــعرت بالتعاطــف
معهــم.
مــا زال عناصــر القاعــدة يتواجدون يف
منطقــة وادي حضرمــوت حــول مدينــة
ســيئون ،ولذلــك كان علينــا عبــور
املنطقــة بســرعة .ليــس بوســعنا
إنــزال النوافــذ املضــادة للرصــاص،
وبــكل األحــوال ،لــم يكــن هنــاك الكثيــر
لرؤيتــه يف عتمــة الليــل باســتثناء
نقــاط التفتيــش البســيطة.

كيس من أوراق القات للبيع يف سوق القات بمدينة عتق ،شبوة.
 11نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام
تارلينج.

مضــغ العديــد مــن مجموعتنــا القــات لتمضيــة الوقــت ،وعلمنــي عمــار ،وهــو أحــد
املنظميــن للرحلــة ،ينحــدر مــن عائلــة شــبوانية بــارزة ،أفضــل طريقــة لتقليــم ورقــة القــات
قبــل إدخالهــا وتركهــا يف فمــي ليتشــكل خــدي ىلع شــكل كــرة .كان القــات -وهــو نبتــة
مخــدرة ىلع نحــو خفيــفُ -مــ ًرا يف البدايــة ،ولكننــي ســرعان مــا اعتــدت ىلع طعمــه
بــل وبــدأت يف االســتمتاع بــه .حتــى أن ســيارتنا كان بهــا عــدة أصنــاف وكان القــات األكثــر
جــودة مــن محافظــة صعــدة ،شــمالي اليمــن ،موطــن جماعــة الحوثييــن.
أدركــت أننــا وصلنــا شــبوة بتغ ّيــر الطريــق ،ففــي حضرمــوت كانــت مليئــة بالشــقوق والحفر،
مــا أدى إلــى تطايــر األتربــة والرمــال يف بعــض األحيــان ،أما يف شــبوة فــكان الطريــق مع ّب ًدا
باإلســفلت .بدأنــا باالرتفــاع قليـ ً
ـا مــع اقترابنــا مــن عتــق .ال أســتطيع أن أشــعر بهــذا ولكــن
تغيــر الضغــط يف أذنــي أشــعرني أننــا نصعــد نحــو املدينــة ىلع ارتفــاع يزيــد عــن 1,100
متــر فــوق مســتوى ســطح البحــر.
أخيـ ًرا ،بــدت لنــا أضــواء الشــارع الرئيســي يف عتــق مــن بعيــد .أول األشــياء التــي تالحظهــا
يف اليمــن هــو قلــة اإلنــارة ،فقــد أمضينــا ســاعات يف الســيارة وكانــت هــذه تقري ًبــا أول
أضــواء نراهــا.
تصطــف ىلع جانبــي الطريــق إلــى البلــدة صــور الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي واملحافــظ
وع ّلقــت كــي نراهــا .هذه هــي عتــق ،منزلنا ألســبوع
محمــد صالــح بــن عديــو ،تبــدو جديــدة ُ
قادم.
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عاما ،جندي يف وحدة أمن املحافظ ،يمر بجانب غزال يف منزل محافظ شبوة يف  11نوفمبر/تشرين
عبد العزيزً 20 ،
الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام تارلينج.

اليوم الثاني – املحافظ
اســتيقظنا مبكـ ًرا -يف فنــدق الفخامــة حيــث مكثنــا -لنرتــص يف الســيارات ونعبــر الزحــام
املــروري الصباحــي يف املدينــة ونصــل إلــى مقــر إقامــة املحافــظ املحــاط بحراســة
عــددا مــن الغــزالن الصغيــرة التــي تشــبه األلعــاب
شــديدة .حيــن دخلنــا املجمــع ،رأيــت
ً
ً
الحقــا أنهــا هديــة إلــى املحافــظ مــن إحــدى قبائــل شــبوة.
ترعــى ىلع العشــب ،علمــت
اســتقبلنا املحافــظ نفســه مــع عــدد مــن الوجهــاء املحلييــن .يتحــدث بــن عديــو ببــطء
متعمــد ،ممــا يحتــم ىلع الجمهــور االســتماع بعنايــة إلــى كلماتــه .وأكــد -مثــل أي سياســي
جيــد -ىلع إنجــازات الســلطة املحليــة وتركيزهــا ىلع التنميــة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق
بالطــرق والكهربــاء والرعايــة الصحيــة .يفتخــر املحافــظ -ولــه الحــق يف ذلــك -بمــا أنجــزه
فريقــه يف ِخضــم الحــرب ،وذكــر أن املستشــفى الجديــد يف املدينــة ُشــيد باســتخدام
املــال الــذي حصلــت عليــه املحافظــة مــن عائــدات النفــط والغــاز املخصصــة لشــبوة
البالغــة  20%-التــي تفاوضــت عليهــا الســلطة املحليــة مــع الحكومــة املركزيــة .وألناملستشــفى الــذي ســيجري افتتاحــه قري ًبــا ُبنــي بأمــوال محليــة فإنــه ســيخضع للســلطة
املحليــة وليــس إلشــراف وزارة الصحــة .لكــن معظــم هــذا االزدهــار يف البنــاء قــد ُرتــب مــن
مســتويات أىلع ،إذ ُمنحــت عقــود البنــاء ورصــف الطــرق دون إجــراء عمليــات مناقصــات
تنافســية.
حــان وقــت الغــداء .وكان بانتظارنــا وليمــة أخــرى يف غرفــة كبيــرة يف الطابــق األرضــي مــن
منــزل املحافــظ .لحــم ضــأن وأرز وفواكــه طازجــة وخضــروات وطبــق محلــي ،ســمك القــرش
ا لصغير .
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رجل يحرق البخور خالل جلسة مضغ القات يف منزل محافظ شبوة يف  11نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز
صنعاء .التقطها سام تارلينج.

بعــد تنــاول الطعــام ،حــان وقــت مضــغ القــات (التخزيــن) يف ديــوان املحافــظ (مجلــس
تقليــدي يمنــي) .جلســنا ىلع أرائــك طويلــة تحيــط بثالثــة جوانــب مــن الغرفــة ،يف حيــن
تنــاوب املحافــظ وفريقــه ىلع شــرح الصــراع املســتمر بيــن الحكومــة اليمنيــة واملجلــس
االنتقالــي الجنوبــي املدعــوم مــن اإلمــارات .يف أغســطس/آب املاضــي ،اشــتبكت
الحكومــة مــع املجلــس االنتقالــي وســيطر األخيــر ىلع عــدن واتجــه شـ ً
ـرقا .ولكــن أُحبــط
هجــوم املجلــس يف عتــق حيــث تضافــرت القبائــل املحليــة والقــوات الحكوميــة لهزيمــة
قــوات النخبــة الشــبوانية املدعومــة مــن اإلمــارات ،وإنهــاء محاولــة االنفصالييــن لبســط
ســيطرتهم عبــر جنــوب اليمــن.
ومنــذ هزيمــة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي العــام املاضــي ،ظلــت شــبوة تحــت ســيطرة
الحكومــة بشــكل شــبه كامــل ،باســتثناء قاعدتيــن مــا زالتــا تأويــان القــوات اإلماراتيــة وهمــا
معســكر العلــم شــمال عتــق ،ومنشــأة بلحــاف للغــاز الطبيعــي املســال ،أكبــر مشــروع
اســتثماري يف تاريــخ اليمــن .تــأوي اإلمــارات يف محطــة بلحــاف ألــف جنــدي ،منهــم قرابــة
مائتيــن جنــدي إماراتــي وثمانمائــة جنــدي مــن قــوات النخبــة الشــبوانية .بــدا نفــور بــن
واضحــا.
عديــو تجــاه اإلماراتييــن
ً
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طبيب يستخدم معدات طبية تبرعت بها السعودية يف عيادة إلجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا يف عتق،
عاصمة محافظة شبوة ،يف  12نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام تارلينج.

اليوم الثالث – جائحة كورونا
إلحاحــا يف رحلتنــا :مــا الــذي حــدث بالضبط
حاولنــا هــذا اليــوم التطــرق ألحــد أكثــر األســئلة
ً
لجائحــة كورونــا يف اليمــن؟ هــل تخطــى البلــد الجائحــة ،هــل انحســر مؤقتــا أم ســيواجه
ـددا؟
موجــة أخــرى مجـ ً
كانــت زيارتنــا األولــى إلــى مستشــفى عتــق العــام حيــث تحــدث األطبــاء وموظفــو
املستشــفى عــن التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصحــي :نقــص حــاد يف املوظفيــن
ـدا لعــاج
واإلمــدادات واملعــدات يف الوقــت الــذي يســعى فيــه املستشــفى ويعمــل جاهـ ً
العــدد املتزايــد مــن حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد لألطفــال والكوليــرا والدفتيريــا وحمــى
الضنــك.
بالنظــر إلــى كل هــذه األمــراض ،ال يتربــع فيــروس كورونــا ىلع قائمــة مخــاوف الطاقــم
الطبــي .أشــار األطبــاء الذيــن تحدثنــا إليهــم إلــى ارتفــاع عــدد اإلصابــات بفيــروس كورونــا
يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام ،وقالــوا إن الفيــروس يبــدو قــد انحســر واختفــى تقري ًبــا
خــال األشــهر األخيــرة.
بعــد زيارتنــا للمستشــفى ،زرنــا املركــز الجديــد للحجــر الصحــي والفحوصــات الخاصــة
بكورونــا حيــث قيــل لنــا إن املنشــأة هــي واحــدة مــن أفضــل املنشــآت تجهيـ ًزا يف البــاد،
ولــم تســجل أي إصابــة مؤكــدة بكورونــا منــذ شــهر أغســطس/آب .كيــف ُيعقــل ذلــك ،خاصة
يف ظــل قلــة االكتــراث باالحتياطــات مثــل االلتــزام بارتــداء الكمامــات وتطبيــق إجــراءات
التباعــد االجتماعــي يف شــبوة؟
هنــاك الكثيــر مــن النظريــات ،ولكــن ال توجــد إجابــات حاســمة .فالبعــض يتكهــن أن فيــروس
كورونــا ال يمكنــه العيــش يف منــاخ دافــئ ،يف حيــن يفتــرض البعــض أن معــدل أعمــار
الســكان الصغيــر ســاعد اليمــن ىلع تفــادي األســوأ .يف حيــن يقــول البعــض إن اليمنييــن
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جندي يمني يسير ىلع الشاطئ يف بير علي ،بالقرب من منشأة بلحاف للغاز الطبيعي والقاعدة العسكرية اإلماراتية
يف محافظة شبوة يف  13نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام تارلينج.

يتمتعــون بمناعــة قويــة أو إن معنوياتهــم مرتفعــة .ولكــن تفســيري املفضــل عــن ســبب
عــدم غــزو الفيــروس للبلــد الــذي مزقتــه الحــرب هــو مــا قالــه املحافــظ بــن عديــو“ :ال
يجمــع اهلل مصيبتيــن يف آن واحــد”.
اختتمنــا يومنــا بمشــاهدة غــروب الشــمس مــن هضبــة خــارج عتــق .مشــهد خــاب تصطــف
فيــه الهضــاب يف الصحــراء مــن شــبوة إلــى حضرمــوت .كانــت الرحلــة املتعرجــة إلــى القمة
ىلع الطريــق الضيــق األحــادي املســار مجزيــة بالفعــل حيــث منحنــا غــروب الشــمس األحمر
الرائــع لحظــة مناســبة للتأمــل الهادئ.

(مالحظــة املحــرر :يف الســادس مــن ديســمبر/كانون األول ،ســجلت شــبوة أول حالــة إصابــة
مؤكــدة بفيــروس كورونــا منــذ أشــهر).

اليوم الرابع – الساحل
اليــوم هــو الجمعــة ،بدايــة عطلــة نهايــة األســبوع يف اليمــن .اتجهنــا جنو ًبــا إلــى الســاحل.
وجهتنــا هــي محطــة بلحــاف للغــاز الطبيعــي املســال املتوقفــة عــن العمــل منــذ بدايــة
الصــراعّ .
ـيا للتوتــر بيــن بــن عديــو واإلمــارات .فاملحافــظ الــذي
تمثــل املحطــة مصــدًرا رئيسـ ًّ
يقــول“ :لــم تعطنــا اإلمــارات رصاصــة واحــدة ملحاربــة الحوثييــن” ،يريــد خــروج القــوات
اإلماراتيــة وعــودة شــركات النفــط األجنبيــة واســتئناف عمليــات تصديــر النفــط والغــاز .لكــن
ال يبــدو أن اإلماراتييــن ســيذهبون إلــى أي مــكان قري ًبــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــا تــزال هنــاك تســاؤالت حــول رغبــة شــركات النفــط العامليــة للعودة
إلــى اليمــن يف الوقــت الحالــي ،حتــى مــع وجــود أمــن نســبي يف شــبوة .كانــت شــركة
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مهاجرون أفارقة وصلوا إلى اليمن ىلع متن قوارب يسيرون باتجاه السعودية ىلع الطريق بين عتق والساحل يف
محافظة شبوة يف  13نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام تارلينج.

أو إم يف ( )OMVالنمســاوية ،التــي
ً
ّ
نفطيــا يف مديريــة
حقــا
تشــغل
ًّ
حبــان بشــبوة ،هــي أول شــركة نفــط
دوليــة تســتأنف عملياتهــا يف البــاد
عــام  ،2018ولكــن حتــى اآلن لــم ُيشــر
أي مــن الشــركاء يف مشــروع بلحــاف
وأبرزهــم شــركة توتــال الفرنســية إلــى
أنهــم جاهــزون لذلــك.
اتجهنــا جنو ًبــا نحــو بحــر العــرب ،حيث
مررنــا قــرب تقاطــع يتفــرع غر ًبــا باتجاه
ً
وشــرقا باتجــاه املــكال ،كانــت
عــدن
هــذه هــي أبعــد نقطــة وصلــت إليهــا
قــوات جماعــة الحوثييــن املســلحة
يفشــبوة عــام  ،2015قبــل أن يجبرهــا
التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية
واإلمــارات ىلع التراجــع ويطردهــا
مــن املحافظــة عــام  .2018ومــن ثــم
توجهنــا شـ ً
ـرقا عبــر عــزان التــي ســيطر
عليهــا مســلحو القاعــدة عامــي 2011
و 2012ومــرةأخــرى لفتــرة وجيــزة عــام
.2016

عامــا ،مــن إثيوبيــا ،تقــف يف
زهــرة أحمــدً 23 ،
هــرب يف مجمــع
الغرفــة التــي تســتأجرها مــن ُم ِّ
ُيســتخدم إليــواء املهاجريــن يف عتــق بشــبوة،
 16نوفمبر/تشــرين الثانــي  .2020وصلــت زهــرة
وشــقيقها إلــى اليمــن قبــل شــهرين ىلع متــن
قــارب .مثــل العديــد مــن املهاجريــن اآلخريــن
يف هــذا الجــزء مــن البــاد ،تنتظــر زهــرة دخــول
الســعودية ،ولكــن هــذا صعــب يف الوقــت الحالــي
بســبب اإلجــراءات املفروضــة مــن ِقبــل الحوثييــن
والســعوديين منــذ تفشــي جائحــة فيــروس كورونا.
الصــورة ملركــز صنعــاء .التقطهــا ســام تارلينــج.
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عاما ،يحمل بندقيته أثناء تصويره مع والده وأقاربه خالل اجتماع أفراد من القبائل التسع
علي مبخوت الحماميً 12 ،
الرئيسية يف محافظة شبوة لتناول العشاء يف الصحراء خارج عتق يف  14نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز
صنعاء .التقطها سام تارلينج.

بدأنــا نــرى مســاحات خضــراء مــع اقترابنــا من الســاحل ،وأنهــاًرا صغيــرة تــر ّوي الحيــاة النباتية
الخصبــة .مـ ّرت قافلتنــا بعــدة مجموعــات من املهاجريــن األفارقــة الذين يدفعــون للمهربين
إلحضارهــم إلــى الســاحل اليمنــي ىلع أمــل عبــور البــاد والوصــول إلــى الســعودية .يبــدو
كل شــيء يف الســاحل واضــح املعالــم بشــكل مذهــل .فعلــى اليســار توجــد كثبــان رمليــة،
الجمــال بيــن الفينــة واألخــرى ،وإلــى اليميــن بحــر العــرب .أمــا باتجــاه بلحــاف،
حيــث تــرى ِ
تبــرز الصخــور البركانيــة الســوداء لتضيــف املزيــد مــن الجمــال إلــى هــذا املنظــر الخــاب.
كانــت خطتنــا هــي زيــارة منشــأة بلحــاف ولكــن لــم يتحقــق هــذا .ويف وقــت الحــق ،تبــادل
كل مــن اإلمــارات ومكتــب املحافــظ اللــوم ىلع عــدم التنســيق فيمــا يتعلــق بزيارتنــا.
وبالتالــي ،توجهنــا إلــى خــط طويــل مــن الشــواطئ يف بيــر علــي ،وهــو مينــاء بحــري قديم
يومــا مــا .ســمعنا هنــاك عــن
يحلــم الســكان املحليــون الطموحــون بتحويلــه إلــى منتجــع ً
ً
خطــط لتطويــر الســاحل ،حيــث يأمــل مديــر املشــروع أن تســتقبل تلــك الســواحل كل مــن
الســياح اليمنييــن والــزوار األجانــب .هــي ســواحل جميلــة بحــق ،فمــا كان مــن البعــض منــا
إال أن يقفــز لســباحة ســريعة يف امليــاه الزرقــاء الزمرديــة.

اليوم الخامس – الصحراء
غادرنــا عتــق قبــل غــروب الشــمس بقليــل متوجهيــن إلــى الصحــراء للقــاء زعمــاء القبائــل.
ارتشــفنا أكوا ًبــا مــن الشــاي الحلــو ،واســتمعنا إليهــم وهــم يشــرحون تاريــخ قبائــل شــبوة
وعاداتهــا ،والــدور األساســي الــذي تلعبــه يف مجتمــع ُتعــد فيــه الدولــة املركزيــة ضعيفــة.
هــذا ليــس مجــرد تاريــخ فقــط ،فالقبائــل هــي مــن قلبــت الطاولــة ىلع املجلــس االنتقالي
الجنوبــي حيــد تقــدم يف أغســطس/آب  2019نحــو شــبوة؛ برفضهــا القتــال فيمــا بينهــا،
وبالتالــي إجبــار قواتــه ىلع التراجــع نحــو عــدن.
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نحال يبيع علب من أقراص العسل يف سوق عتق بمحافظة شبوة يف  15نوفمبر/تشرين الثاني  .2020يتراوح سعر
العلبة بين  20دوالًرا و 40دوالًرا .يتراوح سعر العلبة سعة خمس لترات بين  100دوالر و 400دوالر .هذا سوق بالجملة بشكل
املصدرون واملطاعم واليمنيون األثرياء .الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام تارلينج.
عام إذ زبائنه هم
ّ

حــان وقــت العشــاء .املزيــد مــن لحــم الضــأن الشــهي! وخــال تناولنــا الطعــام ،شــرحوا لنــا
أنــه ً
وفقــا لعــادات بعــض القبائــلُ ،يعطــى الضيــف جــز ًءا معي ًنــا مــن اللحــم إلــى املضيــف
الــذي يأخذهــا بــدوره إلــى الشــخص الــذي طبــخ الوجبــة .وتســمى هــذه العــادة بالصائبــة.
يكمــن التحــدي هنــا يف معرفــة الضيــف أي جــزء مــن اللحــم يجــب أن يقدمــه إلــى املضيف،
إذ تختلــف القطعــة التــي يتــم تقديمهــا مــن قبيلــة إلــى أخــرى ومــن منطقــة إلــى أخــرى.
مــن األفضــل للضيــف أن يعــرف أي قطعــة يقــدم ،إذ عــدم احتــرام هــذه التقاليــد ُيعــد خطــأً
جســيما يف املجتمــع القبلــي .قــد يغفــرون لألجانــب هفوتهــم هنــا إال أن اليمنــي لــن
ً
ً
ـدا مــن واجــب فهــم واحتــرام هــذه القواعــد غيــر املحكيــة واملتناقضــة أحيانــا.
ُيعفــى أبـ ً
ـون مــن خبــز طــري اســفنجي
مــن ثــم أحضــروا لنــا املعصوبــة ،نــوع مــن أنــواع الحلــوى املكـ ّ
ومقــدم يف وعــاء صغيــر .غســلنا أيدينــا ىلع الطريقــة القبليــة ،عبــر
مغطــى بالعســل
ّ
فركهــا يف الرمــل وثــم غســلها بامليــاه املتدفقــة مــن صنبــور يف مغســلة بالخلــف.
ودعنــا مضيفينــا الكــرام وصعدنــا يف الســيارات التــي ســارت فــوق الرمــال تحــت الســماء
املرصعــة بالنجــوم لتعــود بنــا إلــى عتــق.

اليوم السادس – السوق
بــدأ صبــاح األحــد بزيــارة إلــى ســوق عتــق .مررنــا يف طريقنــا إلــى هناك عبــر بيــوت الصفيح
حيــث يســكن املهمشــون ،وهــي الفئــة التــي يف أســفل الهــرم االجتماعــي التقليــدي يف
اليمــن .عنــد الوصــول إلــى مدينــة عتــق القديمــة ،مررنــا بالعديــد مــن املبانــي التــي تعــود
إلــى الحقبــة االشــتراكية يف جنــوب اليمــن .إذا نظــرت عــن كثــب ،تســتطيع رؤيــة مخطــط
لنجــم أحمــر ىلع بعــض الواجهات.
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النحالون يجمعون قرص العسل من خاليا النحل خارج عتق بمحافظة شبوة 16 ،نوفمبر/تشرين الثاني  .2020العسل
اليمني ذو قيمة عالية ويمكن بيعه بحوالي  90دوالًرا للتر الواحد .الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام تارلينج.

يف الســوق ،كان العســل هــو املنتــج الرئيســي املعــروضُ .يعــد العســل املحلــي املنتــج
مــن النحــل الــذي يتغــذى ىلع رحيــق أزهــار شــجرة الســدر ،أفضــل األنــواع يف العالــم،
والشــبوانيون فعـ ً
ـا محقــون بفخرهــم بــه .أخبرنــا الســكان املحليــون أن العســل الشــبواني
هــو األفضــل يف اليمــن ســاخرين مــن تحديــات اآلخريــن الذيــن يقولــون أن العســل املنتــج
يف مديريــة وصــاب بمحافظــة ذمــار (وســط اليمــن) أو أي مــكان آخــر يف اليمــن ،يفوقــه
جــودة.
أوضــح البائعــون املحليــون -بعــد اعطائنــا بعــض العينــات للتــذوق -أن مــا يقــرب مــن
ـدر إلــى الخــارج ،مــا يســاعد املنتجيــن يف الحصــول ىلع متوســط
نصــف عســل شــبوة ُيصـ ّ
يتــراوح بيــن  40ألــف دوالر و 70ألــف دوالر خــال موســم الحصــاد الــذي يمتــد مــن ثالثــة إلــى
أربعــة أشــهر.

اليوم السابع – النحل
يف صبــاح اليــوم التالــي ،انطلقنــا لرؤيــة النحاليــن وهــم يعملــون يف مناحلهــم .كان
بعــض الرجــال يعملــون ىلع عــدد مــن األدراج املليئــة بخاليــا النحــل ،وكان يطيــر النحــل
قطعــا صغيــرة مــن الخيــش لينبعــث منهــا الدخــان لتهدئــة
حــول رؤوســهم وهــم يشــعلون
ً
النحــل أثنــاء أخذهــم العســل.
قــال لنــا صاحــب املنحــل إنــه دخــل مجــال النحــل بعــد اســتخدام مدخراتــه لشــراء عــدة
خاليــا نحــل قبــل بضــع ســنوات ،وشــرح لنــا كيــف يقــوم بنقلهــا وكيــف يأخذهــا إلــى حيــث
ينســق النحالــون فيمــا بينهــم عبــر الواتســاب ويتبادلــون
تزدهــر أفضــل أشــجار الســدرّ .
النصائــح ويقارنــون مالحظاتهــم حــول التوزيــع الجغــرايف املناســب للنحــل لتحقيــق
أفضــل عائــد.
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وفدا من الصحفيين األجانب تنتظر يف الصحراء قرب الطريق من عتق إلى وادي حضرموت ،شمال
وحدة عسكرية ترافق ً
محافظة شبوة ،يف  17نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها سام تارلينج.

يف طريــق عودتنــا إلــى الســيارة ،أخبرنا ســالم ،وهو ســائقنا والســكرتير الشــخصي للمحافظ
بــن عديــو ،أن صاحــب املنحــل اُعتقــل منــذ فتــرة “واح ُتجــز ملــدة ســتة أشــهر باعتبــاره مــن
املتعاطفيــن مــع القاعــدة” .كانــت هــذه املعلومــة الصادمــة واملثيــرة للســخرية محــط
تبــادل النــكات واالمتنــان ىلع التغييــر الــذي حــدث يف حياتــه املهنيــة.

اليوم الثامن – الرحلة
تعقــدت مغادرتنــا اليمــن بســبب إلغــاء تذاكرنــا األوليــة قبــل أســبوع .وبعــد نقــاش األمــر،
قررنــا أن نخــرج مــن اليمــن عبــر الحــدود البريــة الشــرقية للبــاد مــع ســلطنة ُعمــان ،التــي
جميعــا بفحوصــات بــي ســي آر
تبعــد مســافة  20ســاعة يف الســيارة مــن عتــق .قمنــا
ً
لفيــروس كورونــا -والحمــدهلل -جــاءت جميــع النتائــج ســلبية.
صباحــا .مضغــت
غادرنــا عتــق بصحبــة قافلــة مــن الســيارات املدرعــة حوالــي الســاعة 6
ً
القــات طــوال الليلــة الســابقة ،فنمــت معظــم الرحلــة واســتيقظت عندمــا بدأنــا بالصعــود
مــن وادي حضرمــوت نحــو طريــق محــاط بالوديــان .وقبــل ســاعات مــن الوصــول إلــى الحدود
بــدأت بالنــوم مــن جديــد وصــور الصحــراء ال تفــارق ذهنــي.

ريان بايلي هو محرر وباحث يف مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية.
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محطة وقود بالقرب من الحدود العمانية يف حضرموت 17 .نوفمبر/تشرين الثاني  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها
سام تارلينج.

ثالثة أسابيع في قبضة الحوثيين
كيسي كومبز
جالســا بيــن ضابطيــن يمنييــن يف ســيارة شــرطة
يف  15مايو/أيــار  ،2015وجــدت نفســي
ً
خلــف مبنــى إدارة البحــث الجنائــي يف صنعــاء“ .ســتكون حـ ًرا يف غضــون ســاعتين” .هــذا
ـدق بقلــق يف املبنــى ،حيــث تديــر وحــدة مكافحــة اإلرهاب
مــا قالــه لــي أحدهــم وهــو يحـ ّ
املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة ســج ًنا.
يف وقــت ســابق مــن ذلــك اليــوم ،دخلــت مجموعــة مــن املراهقيــن مســلحين ببنــادق
كالشــنكوف عليهــا ملصقــات لشــعارات جماعــة الحوثييــن املســلحة منزلــي يف حــارة
البونيــة (وســط املدينــة) ،فتشــوا ممتلكاتــي ثــم ســلموني إلــى رجــال أمــن يف قســم
ـكريا أن يعرفــا كل التفاصيــل
زيــا عسـ ًّ
شــرطة قريــب .أراد مديــر القســم ورجــل آخــر يرتــدي ًّ
حــول الوقــت الــذي أمضيتــه يف اليمــن ،وملــاذا لــم أغــادر البــاد حيــن اندلعــت الحــرب قبــل
بضعــة أشــهر.
شــرحت لهمــا أننــي صحفــي مقيــم يف العاصمــة منــذ ثــاث ســنوات ونصــف ،وحاولــت
املغــادرة عــدة مــرات خــال األســابيع التــي تلــت انــدالع الحــرب .قبــل ذلــك بيــوم ،رفــض
مســؤول اســتخباراتي يف مطــار صنعــاء الدولــي الســماح لــي بالعبــور عبــر بوابــة الصعــود
واملغــادرة ىلع متــن طائــرة اإلجــاء التــي نظمــت رحلتهــا األمــم املتحــدة ،ألن جواز ســفري
لــم يحتــوي ىلع الختــم املطلــوب.
كان موظــف الجمــارك الــذي بوســعه معالجــة األمــر قــد غــادر ،فقــال لــي املســؤول
االســتخباراتي“ :عــد غــدًا”.
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ً
منتظمــا عقــب شــن عمليــة
جويــا
شــهدت صنعــاء خــال األســابيع الســت -حينهــا-
قصفــا ًّ
ً
عاصفــة الحــزم ،الحملــة العســكرية التــي قادتهــا الســعودية بهــدف إنهــاء االنقــاب الــذي
أدى إلــى اســتيالء جماعــة الحوثييــن وقــوات الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صالــح ىلع
الســلطة يف العاصمــة أواخــر عــام .2014
ســعت قــوات الحوثييــن وصالــح إلــى تعزيــز ســيطرتها ىلع صنعــاء ،وشــملت أســاليبهم
احتجــاز أي شــخص قــد يشــكل خط ـ ًرا محتمـ ً
ـا لحكمهــم ،أو بوســعهم اســتخدامه كورقــة
مســاومة يف النــزاع.
لكــن يف حالتــي أنــا ،كان األمــر يتعلــق بمالــك منــزل غاضــب ســلمني إلــى ســلطات األمــر
الواقــع؛ تخلفــت عــن دفــع اإليجــار لشــهر مايو/أيــار بالكامــل وكان ينقصنــي مئــة دوالر،
فطلــب منــي حــزم أغراضــي وإخــاء املنــزل .حيــن حضــر حــارس املالــك -الدمــث عــادة-
وحــاول الدخــول بالقــوة ،قاومتــه ودفعتــه إلــى الــوراء ،اســتعاد توازنــه ورفــع يديــه عال ًيــا
كأنــه يحمــل بندقيــة موجهــة نحــو رأســي ،وقــال إنــه ســيحضر الحوثييــن.
بعــد أن أصبحــت يف قبضــة رجــال األمــن ،ظلــوا ينقلوننــي حســب أوامــر سلســلة القيــادة
إلــى أن انتهــى بــي األمــر يف ســجن شــديد الحراســة خــارج العاصمــة ،وخــال اســتجوابي،
لــم يــأت أحــد ىلع ذكــر املئــة الــدوالر الناقصــة مــن اإليجــار.
****
بعــد نحــو  45دقيقــة يف موقــف الســيارات خلــف مبنــى إدارة البحــث الجنائــي ،خــرج رجــل
ذو شــعر أبيــض وهيبــة قياديــة مــن املبنــى ،توجهــت نحــوه عربــة بيضــاء المعــة نوافذهــا
مظللــة ،وأمــر رجــال الشــرطة بإحضــاري إليــه .رأيــت هــذا النــوع مــن املركبــات مــن قبــل يف
مجمعــات الحوثييــن عبــر املدينــة خــال الفتــرة املاضيــة ،حاولــت تجاهــل األمــر وعــدم
التفكيــر بمــا يعنيــه وصــول هــذه املركبــة ىلع أمــل أن االلتبــاس ســينتهي بغضــون
ً
منعطفــا نحــو
ســاعات .لكننــي وقعــت بيــد الحوثييــن ،وأدركــت حينهــا أن قصتــي ســتأخذ
األســوأ.
ً
قائــا“ :مرح ًبــا
توجهــت نحــو الرجــل ذو الشــعر األبيــض الــذي خاطبنــي باإلنجليزيــة
كايســي” ،وطمأننــي أنــه ال داع للقلــق ،لكنــه أضــاف بنبــرة توحــي باألســف أنــه ســيجري
تكبيــل يــداي .أحضــر جنــدي شـ ً
تقليديــا مــن املركبــة البيضــاء وعقدهــا ،ثــم كبــل
يمنيــا
ـال
ًّ
ًّ
معصمــي بهــا .لــم أقــاوم.
فتحوا باب املركبة الجرار وأشاروا لي بالصعود.
قــال الرجــل ذو الشــعر األبيــض مــن مقعــده يف األمــام“ :علينــا وضــع هــذا ىلع عينيــك”،
حك ًمــا ربطــه أىلع رأســي ،وأضــاف سـ ً
بينمــا أســدل الجنــدي شـ ً
ـائل بنبــرة
ـال ىلع وجهــي ُم ِ
ً
ـدا .أجبتــه قائـ ً
مندهشــا
ـا“ :ال بأس”،
ـدودا جـ ً
حازمــة ولكــن متعاطفــة ،مــا إذا كان الشــال مشـ ً
نوعــا مــا.
بأســلوبه اللطيــف ً
فظيعــا! أنــت
حيــن حاولــت الســؤال عــن وجهتنــا ،قاطعنــي وصــرخ“ :لقــد فعلــت شــي ًئا
ً
كــذاب! أخــرس واخفــض رأســك!” ومــد يــده لدفــع رأســي بيــن ركبتــاي.
ث ّبــت رأســي ً
أرضــا خلــف مقعــد الســائق ،وأقلعــت املركبــة مــن املوقــف املوحــل نحو شــارع
مزدحــم .كنــت أشــعر بقدمــي تغرقــان يف املقعــد الخلفــي بينمــا أســرعت املركبــة .امتزج
صــوت املحــرك بأبــواق الســيارات وحديــث خافــت باللغــة العربيــة يف املقعــد األمامــي.
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كانــت املركبــة تهتــز طيلــة الوقــت كــون الســائق يقــود بســرعة ثــم يتوقــف فجــأة .داس
الســائق ىلع دواســة الوقــود لتنزلــق املركبــة نحــو منعطــف ،وشــعرت بقطعــة معدنيــة
ـددا وشــق طريقــه عبــر الزحــام .شــد الجنــدي
حــادة تغــرز رجلــي الشــمال .ثــم أســرع مجـ ً
الــذي كان ىلع يمينــي الربــاط حــول معصمــي ،مــا قطــع تدفــق الــدم عبــر شــراييني.
بعــد حوالــي نصــف ســاعة ىلع مــا أعتقــد ،وصلنــا إلــى قاعــدة ســرية لجهــاز األمــن القومي
يف الجــزء الشــمالي الغربــي لصنعــاء ،حيــث يتــدرب ضبــاط املخابــرات إلــى جانــب القــوات
شــبه العســكرية مــن وحــدة مكافحــة اإلرهــاب .كان الســجن ُيســتخدم الحتجــاز واســتجواب
“العناصــر اإلرهابيــة” ،حســبما قــال لــي علــي األحمــدي ،رئيــس جهاز األمــن القومي الســابق،
مؤخــ ًرا .وقــال إن الواليــات املتحــدة ســاعدت يف بنــاء منشــأتين جــدد لوحــدة مكافحــة
اإلرهــاب يف القاعــدة ،لكنهــا لــم تشــارك يف بنــاء الســجن وليــس لهــا أي دور يف إدارتــه.
غال ًبــا مــا ســخر حــراس الســجن مــن األمــر ،مذكريــن الســجناء األمريكييــن بأنهــم محتجزيــن
يف منشــأة شــيدتها دولتهــم الحتجــاز املشــتبه بانتمائهــم إلــى القاعــدة.
ـرادا ُيشــتبه أنهــم
عندمــا وصلــت إلــى الســجن يف منتصــف  ،2015كان أغلبيــة الســجناء أفـ ً
أعضــاء يف تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب .ومــع مــرور الوقــت خــال فتــرة التحالــف
بيــن الحوثييــن وصالــح ،أصبــح الســجن يضــم صحفييــن أمريكييــن وأوروبييــن ويمنييــن
ومواطنيــن أجانــب ،بينهــم أمريكييــن اُعتقلــوا يف صنعــاء ،وأعضــاء مــن األقليــة الدينيــة
البهائيــة وناشــطين سياســيين ،مــن بينهــم الدكتــور عبدالقــادر الجنيــد.
اقتادنــي الرجــل ذو الشــعر األبيــض والجنــدي إلــى الســجن ،وتأكــدوا مــن أننــي لــن أتعثــر
عنــد صعــود الــدرج إلــى البــاب األمامــي ،وبعــد أن أفرغــوا جيوبــي مــن محتوياتهــا وأخــذوا
حذائــي وحزامــي وســترتي ،فــك اثنــان مــن حــراس الســجن القمــاش عــن معصمــي
واســتبداله بأصفــاد معدنيــة .فتحــوا بوابــة كبيــرة واقتادونــي حــايف القدميــن يف رواق
مظلــم تصطــف فيــه الزنزانــات ىلع جانــب واحــد.
حديديــا
عندمــا وصلنــا إلــى نهايــة املمــر تقري ًبــا ،أزالــوا الشــال عــن عينــاي وفتحــوا با ًبــا
ًّ
ـدق بــي ثالثــة يمنييــن ،شــاب واهــن مــن صنعــاء ،ورجــل ممتلــئ
ألحــد الزنزانــات حيــث حـ ّ
الجســم مــن أبيــن ،وشــاب عشــريني العمــر عريــض املنكبيــن ومفعــم الحيويــة مــن عــدن.
جزئيــا-قدمــا ،ويســد جــدار خرســاني بارتفــاع الخصــر
ًّ
كانــت مســاحة زنزانتنــا نحــو ً 15×6
مرحــاض القرفصــاء .لــم يكــن هنــاك أي نوافــذ ،باســتثناء فتحــة صغيــرة فــوق الحمــام
قــرب الســقف يدخــل منهــا الهــواء النقــي والصــوت وتتســلل منهــا أشــعة الشــمس .وكلمــا
انفجــرت قذيفــة كنــا نســمع صــوت فرقعــة خافــت نتيجــة تغيــر ضغــط الهــواء .أخبرنــي
ً
الحقــا -أنهــم كانــوا يفقــدون ســمعهم مؤق ًتــا عنــد ســقوط القذائــفســجناء ســابقون
قــرب الســجن نتيجــة الضغــط الناتــج عــن االنفجــار.
كان مــا يشــغل بالــي فعـ ً
ـا وأنــا محبــوس يف تلــك الزنزانــة الخرســانية هــو إقنــاع الحــراس
يوميــا لإلحبــاط والقلــق ،فعــدم أخــذ
بإحضــار الــدواء الــذي أتناولــه بموجــب وصفــة طبيــة
ًّ
الجرعــة االعتياديــة منــه مؤلــم للغايــة .حــدث لــي ذلــك أكثــر مــن مــرة يف صنعــاء عندمــا
تأخــر وصــول الــدواء مــن الواليــات املتحــدة ،ولــم يكــن الــدواء الباهــظ الثمــن متوف ـ ًرا يف
أي صيدليــة محليــة .كانــت أطــول مــدة لــم أخــذ فيهــا الــدواء هــي يوميــن فقــط؛ شــعرت
خاللهمــا بالعجــز عــن الحركــة؛ وانتابتنــي عــوارض شــبيهة بأعــراض األنفلونــزا فضـ ً
ـا عــن
حساســية تجــاه الصــوت والضــوء وأي شــكل مــن أشــكال الحركــة حولــي.
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أخبــرت الحــراس أن بوســعهم إيجــاد علبــة الــدواء يف حقيبــة الســفر بمنزلــي .بعدهــا
بســاعات ،أتــى أحــد الحــراس وبحوزتــه حبتيــن تشــبهان حبــوب التايلينــول .كتبــت اســم
الــدواء ىلع ورقــة وقلــت لــه -بمســاعدة رفيقــي العدنــي يف الزنزانــة الــذي يتكلــم
اهتمامــا باألمــر.
ـدا مــن دونــه .ولكــن بــدا وكأنــه لــم يعــر أحــد
االنجليزيــة -إننــي ســأمرض جـ ً
ً
تجاهــل الحــراس مطالبــي املتكــررة إلحضــار الــدواء وســرعان مــا تب ّيــن أنــه لــم ينــوي أحــد
جلبــه .تلــك الليلــة ،نمنــا ىلع أصــداء صــراخ ســجين يلقبونــه -لســبب أو آلخــر -بكاســبر.
قــال لــي الســجين العدنــي الــذي يشــاركني الزنزانــة إن كاســبر فقــد عقلــه .بعدهــا
بســنوات ،قــال لــي ســجين ســابق إن كاســبر ،املشــتبه انتمائــه إلــى القاعــدة ،كان يعتقــد
أنــه ممســوس مــن الجــن.
يف وقــت مبكــر مــن صبــاح اليــوم التالــي ،اســتيقظنا يف حالــة ذعــر ىلع رفيقنــا األبينــي،
إذ كان متص ّلــب ومرتعــش الجســد بالكامــل .كان يحــاول أن يجلــس وهــو يئــن مــن األلــم،
صــرخ العدنــي للحــارس وطــرق ىلع البــاب الفــوالذي إلــى أن أتــى أبــو حمــزة ،محقــق كبيــر
البطــن وحجــم رأســه أكبــر مــن الطبيعــي.
ثــم دخــل رجــل آخــر ،ووخــز األبينــي بإبــرة يف ذراعــه موصولــة بكيــس مصــل يحتــوي ىلع
ســائل شــفاف وغــادر ،ويف غضــون دقائــق ،انتفخــت يــده -حيــث حقــن باإلبــرة -وأصبحــت
بحجــم ثمــرة الجريــب فــروت ،مــا دب فينــا الذعــر وصرخنــا لنجدتــه .عــاد الرجــل نفســه،
عابســا؛ إذ مــن الواضــح أنــه منزعــج مــن األمــر .أزال الحقنــة مــن يــد األبينــي وعندمــا
وكان
ً
ـددا ونــاول كيــس املصــل لألبينــي ،وغــادر.
ـدا ،غرزهــا مجـ ً
وجــد وريـ ً
ويف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم ،وأنــا أحــاول االعتيــاد ىلع روتيــن رفاقــي يف الزنزانــة،
فتــح أبــو حمــزة البــاب بقــوة وأشــار إلــي .كان يرتــدي قنــاع وجــه أســود ،مــا أبــرز حجــم رأســه
ـدا أنهــم ســيخلون ســبيلي .ولكــن أبــو حمــزة
أكثــر .قفــزت بحمــاس ممــزوج بالقلــق معتقـ ً
وحــارس يحمــل كالشــينكوف اقتادانــي إلــى زنزانــة انفراديــة ال تحــوي أي فتحــة تهويــة.
تمامــا عــن العالــم الخارجــي ،شــعرت وكأن الغرفــة تحــت األرض أو شــبيهة
كانــت منعزلــة
ً
بالقبــر ،مســاحة ضيقــة يف أعمــاق األرض حيــث لــن يجدنــي أحــد ىلع اإلطــاق.
بــدأت يف هــذه األثنــاء أشــعر بتأثيــر عــدم تنــاول الجرعــة الصباحيــة مــن دوائــي .انتابنــي
ـاس مــر ّوع كلمــا
صــداع نصفــي وألــم عضــات يف جميــع أنحــاء جســمي ،وشــعرت بإحسـ ٍ
حركــت عينــاي ،وذلــك أحــد األعــراض الشــائعة لالنســحاب مــن تنــاول مضــادات االكتئــاب.
حاولــت أقــاوم ذلــك الشــعور بالهــاك الوشــيك الــذي انتابنــي نتيجــة انخفــاض مســتوى
الســيروتونين يف الدمــاغ ،فرحــت أمشــي ذها ًبــا وإيا ًبــا وقمــت ببعــض تماريــن الضغــط.
ولكــن حماســي تالشــى عندمــا اجتــاح الظــام الزنزانــة وأُطفئــت األنــوار .ســواد حالــك.
ً
خائفــا مــن التفكيــر يف املصيــر الــذي قــد أواجهــه .كلمــا حاولــت
وحيــدا
قابعــا هنــاك
ً
ً
النــوم أســتيقظ مذعــوًرا؛ عنــد إضــاءة األنــوار التــي كانــت تومــض كلمــا غفــت عينــاي ،أو
ســماع الصريــر الدائــم والناتــج عــن إغــاق وفتــح البوابــة الحديديــة خــارج زنزانتــي.
كانــوا يحضــرون الطعــام ،الخبــز والحبــوب املطبوخــة ،مرتيــن يف اليــوم ،وخــال ذلــك ،كان
حــراس الســجن يك ّبلــون معصمــي وكاحلــي ويقتادونــي إلــى غــرف االســتجواب ويعيدونــي
إلــى الزنزانــة .خــال االســتجواب ،كان أبــو قيــس ،وهــو موظــف يف جهــاز األمــن القومــي
منــذ فتــرة طويلــة وأحــد املواليــن لعلــي عبــداهلل صالــح ،يأمرنــي باالعتــراف بأنــي عميــل
يف وكالــة املخابــرات املركزيــة أو أســاعد الســعودية ىلع قصــف صنعــاء ،وأحيا ًنــا كان
آن واحــد.
يطلــب منــي االعتــراف بــكل ذلــك يف ٍ
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ال أدري إلــى أي مــدى اســتمر هــذا ،إذ فقــدت إحساســي بالوقــت بعــد أن أمســيت حبيــس
تلــك الزنزانــة التــي ال يتســلل إليهــا ضــوء الشــمس ،وتوقفــت فجــأة عــن تنــاول دوائــي.
انجرفــت أفــكاري وتبعثــرت.
****
ال أذكــر مــا الــذي حــدث خــال األيــام القليلــة التــي تلــت كل هــذا… وكأنهــا ُمحيــت مــن
ذاكرتــي .أذكــر بعــض التفاصيــل… مشــاهد مجــزأة… بعــد ذلــك بســنوات ،أطلعنــي الســجناء
اآلخــرون ىلع بعــض التفاصيــل األخــرى .يف بعــض األحيــان ،يبــدو وكأن قطــع األحجيــة
تتســاقط وتتكامــل ،ويف أحيــان أخــرى تتبعثــر ،ولكــن ممــا ال شــك فيــه أن جســدي يذكــر
مــا نســيه عقلــي.
أعادونــي إلــى الزنزانــة األولــى يف فتــرة مــا .ويف أحــد األيــام ،كنــت ورفاقــي الثالثــة
نجلــس يف دائــرة ىلع األرض ونــأكل األرز حيــن حضــر أبــو شــامخ ،حــارس حوثــي ذو منصــب
رفيــع يهــوى إهانــة النــاس وتأليــب الســجناء ضــد بعضهــم البعــض ،وهــذا مــا أتــى لفعلــه
بالضبــط ،إذ ألقــى بهــراوات خشــبية عبــر فتحــة البــاب وأمــر اآلخريــن بضربــي .هــذا مــا
ِقيــل لــي ،لكنــي ال أتذكــر شــي ًئا مــن هــذا.
مجــددا إلــى الزنزانــة االنفراديــة حيــث أجبرنــي حــارس ىلع الوقــوف
بعدهــا نقلونــي
ً
والجلــوس تكــراًرا ملــدة عشــر دقائــق .كان هــذا أحــد أشــكال العقــاب الشــائعة التــي قــد
جيــدا جلوســي ووقــويف
تســتمر لســاعات ،ولكننــي عجــزت عــن إطاعــة أوامــره .أذكــر
ً
ولكنــي ال أذكــر إحساســي بــأي ألــم .ولســبب مــا ،لــم أســتطع مــن الوقــوف باســتقامة بعــد
ـتقيما لكــن ظهــري خذلني.
جلوســي ىلع األرض .اجتاحنــي االرتبــاك وحاولــت الوقــوف مسـ
ً
ً
صارخــا عبــر أحــد فتحــات بــاب الزنزانــة؛
كل مــا أذكــره بعــد ذلــك هــو صــوت أبــو حمــزة
ممــددا ىلع األرض ،يف ألــم ال ُيحتمــل ،عاجــ ًزا عــن الحركــة،
يســألني مــا الخطــب .كنــت
ً
وكلمــا حاولــت أن أتحــرك كانــت العضلــة تحــت القفــص الصــدري تتقلــص .ظــل يصــرخ وأنــا
ً
محــاول أن أفهــم مــا يحــدث .وبعدهــا اختفــى ،وفقــدت قدرتــي ىلع التركيــز.
أعانــي

نجحــت يف الزحــف ىلع البــاط القــذر نحــو املرحــاض يف الزاويــة ،حيــث كان بوســعي
أن أنتظــر مــا قــد يحــل بــي .قــال الســجناء يف الزنزانــات املجــاورة إنهــم ســمعوني أصــدر
أني ًنــا وأصــرخ ىلع األقــل خــال ليلتيــن متتاليتيــن ىلع األقــل قبــل أن يأخذنــي الحــراس
ً
فعــا بهــذا الشــكل ،ولكننــي
إلــى املستشــفى ،حســبما ُيعتقــد .لعلنــي كنــت أصــرخ
ال أذكــر شــي ًئا .يف اليــوم التالــي أو الــذي يليــه ،أعادونــي إلــى زنزانتــي االنفراديــةِ ،قيــل
لــي إننــي لــم أتوقــف عــن األنيــن والصــراخ مــن شــدة األلــم ،ولكــن ذاكرتــي تخوننــي .يف
مرحلــة مــا ،يف اليــوم التالــي أو الــذي بعــده ،اقتادنــي الحــراس خــارج الســجن ،يتذكــر أحــد
ً
مربوطــا ىلع نقالــة
الســجناء أنــه كان برفقتــي يف مركبــة تقلنــا إلــى املستشــفى ،كنــت
بالســتيكية ،ومك ّبــل األطــراف.
اســتيقظت داخــل جهــاز التصويــر بالرنيــن املغناطيســي يف املستشــفى الســعودي
يمنيــا كبيــر الســن يقــف قــرب النقالــة التــي
األملانــي يف صنعــاء .كان هنــاك طبي ًبــا
ًّ
مســحا بالرنيــن املغناطيســي
أحضرونــي عليهــا ،وقــال لــي إنهــم كانــوا يجــرون لــي
ً
للكشــف عــن إصابــات .ال أذكــر صــوت الرنيــن الصاخــب الــذي يصــدره الجهــاز ولكننــي أتذكــر
الطبيــب .ثــم غبــت عــن الوعــي.
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ــدا ىلع النقالــة .ويف
اســتعدت وعيــي يف غرفــة باملستشــفى وكنــت مــا أزال مق ّي ً
حــدق ثالثــة منهــم بــي،
الزاويــة ،جلــس أربعــة رجــال حوثييــن يحملــون كالشــنكوف.
ّ
وكانــوا يبــدون وكأنهــم يف املرحلــة الثانويــة مــن ســن التعليــم .حاولــت تجنــب التقــاء
ً
ـدا
العيــون
خوفــا مــن أن يعتقــدوا أن نظــرات األلــم يف عينــاي نظــرات عــداء .بــدا وكأن واحـ ً
ً
ً
منهــم فقــط ،وهــو األكبــر سـنا -لعلــه يف أوائــل العشــرينيات مــن عمــره -متعاطفــا معــي،
إذ ن ّبــه الطاقــم الطبــي عندمــا الحــظ أن وجعــي ال ُيحتمــل ،فأتــت ممرضــة وحقنت مســكن
ـددا.
لأللــم يف املصــل ،مــا أراحنــي لبرهــة قبــل أن أفقــد وعيــي مجـ ً
دخــل الطبيــب الــذي كان يف الغرفــة حيــث خضعــت لتصويــر الرنيــن املغناطيســي إلــى
غرفتــي عــدة مــرات بصحبــة طبيــب آخــر مشــلول ،وناشــد الحــراس تســفيري خــارج اليمــن
ـر العمليــة
إلجــراء عمليــة جراحيــة طارئــة ال يمكــن إجرائهــا يف اليمــن ،وصــرخ“ :إذ لــم يجـ ِ
ســيموت أو يصبــح مشـ ً
ـلول مثلــه” ،مشــي ًرا إلــى الطبيــب ىلع الكرســي املتحــرك.
أظهــرت مســوحات التصويــر بالرنيــن املغناطيســي واألشــعة املقطعيــة التــي أُجريــت
يف  27و 28مايو/أيــار ،كســوًرا وإصابــات خطيــرة يف وســط الجــزء الســفلي مــن ظهــري،
حيــث تتصــل الفقــرة الصدريــة والقطنيــة مــن العمــود الفقــري ،وكانــت شــظايا العظــام مــن
الفقــرات املكســورة تشــكل خط ـ ًرا ىلع الحبــل الشــوكي لقربهــا الشــديد منــه.

ويف  1يونيو/حزيــران ،أخذنــي الحــراس إلــى املطــار حيــث كانــت تنتظرني طائرة لتســفيري
إلــى مســقط ،عاصمــة ُعمــان ،وكان بصحبتنــا الطبيــب الــذي و ّبــخ الحــراس وناشــدهم
ـي بنظــرة
إطــاق ســراحي .عنــد نقلــي إلــى الطائــرة ىلع الحمالــة ،وقــف الطبيــب ونظــر إلـ ّ
ملؤهــا التعاطــف وقــال وهــو ممسـ ً
ـكا بيــدي“ :ليــس كل اليمنييــن ســيئين ،مســتر كايســي”.
****
بعــد قضائــي أســبوع يف مســقطُ ،نقلــت إلــى ســياتل يف واشــنطن حيــث خضعــت
لعمليــة جراحيــة اســتمرت لتســع ســاعات واســتبدل الجراحــون الفقــرة القطنيــة  L1بقفــص
دمــج فقــرات العمــود الفقــري حيــث دمجــوا  11فقــرة .حينهــا ،لــم يكــن لــدي أي فكــرة كيــف
حدثــت هــذه اإلصابــات .تكهــن الجراحــون أنهــا قــد تكــون ناتجــة عــن تعرضــي لحــادث
ســيارة عاليــة الســرعة أو أننــي وقعــت مــن علــو مرتفــع عــن األرض .أحــد النظريــات األخــرى
هــي أن الســجن حيــث كنــت معتقـ ً
ـا اسـ ُتهدف بغــارة جويــة ولكــن الجراحــون اســتبعدوها
ألنــه لــم يكــن هنــاك أي عظــام أخــرى مكســورة أو خــدوش أو إصابــات توحــي بذلــك.
خــال الســنوات التــي تلــت إطــاق ســراحي ،جمعــت ببــطء تفاصيــل الفتــرة التــي قضيتهــا
يف الســجن بفضــل مــا أطلعنــي عليــه الســجناء الســابقون :الضــرب الــذي تعرضــت لــه ىلع
أيــدي رفاقــي يف الزنزانــة ،الليالــي التــي أمضيتهــا يف الزنزانــة االنفراديــة ،وكيــف انتهــى
بــي األمــر يف املستشــفى .وبنــاء ىلع هــذه الروايــات ،أفضــل تخميــن هــو أن الكســور يف
عمــودي الفقــري ناتجــة عــن الضــرب -ربمــا وقعــت وارتطــم ظهــري بالحائــط الخرســاني يف
زاويــة الزنزانــة أو ربمــا بــكل بســاطة تلقيــت ضر ًبــا بالعصــي الخشــبية -ثــم تضــررت أكثــر
خــال التماريــن التــي أجبرنــي الحــارس ىلع القيــام بهــا.
احتجــت ســنوات ألتعافــى .تركــزت األشــهر الســتة األولــى بعــد الجراحــة ىلع بنــاء قــوة
مجــددا ،وأتعلــم كيــف أصعــد وأنــزل مــن مقعــد الراكــب يف
العضــات ألعــاود املشــي
ً
ً
الحقــا ،تعلمــت كيــف اســتقل البــاص وأنــزل مــن ىلع متنــه دون الوقــوع .ســاعدت
الســيارة.
املســك ّنات القويــة والفاليــوم ىلع تخفيــف األلــم الــذي شــعرت بــه خــال هــذه الفتــرة،
ولكنهــا خــدرت مشــاعري ً
أيضــا كلمــا اســتعرضت مــا حــدث لــي خــال آخــر ثالثــة أســابيع
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قضيتهــا يف اليمــن أو حاولــت تذكــر كيــف تكشــفت هــذه األحــداث املصيريــة.
ومنــذ إخــاء ســبيلي ،ســمعت الكثيــر مــن القصــص عــن بعــض األشــخاص الذيــن كانــوا
محتجزيــن يف الســجن نفســه .شــملت أســاليب التعذيــب التــي تعرضــوا لهــا الصعــق
بالصدمــات الكهربائيــة والخنــق والضــرب املبــرح والــركل والضــرب بالهــراوات الخشــبية
والتعريــض لعمليــات اإلعــدام الوهمــي .كمــا ربــط الحــراس الســجناء مــن أطرافهــم يف
وضعيــات مؤملــة لســاعات ،وأجبروهــم ىلع الجلــوس يف أحــواض املــاء البــارد خــال
فصــل الشــتاء ،وهددوهــم بــأن يخبــروا ســجناء تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب بــأن
الســجناء الذيــن يشــاركونهم الزنزانــة ســاعدوا الطائــرات املسـ ّيرة األمريكية ىلع اســتهداف
التنظيــم.
كمــا عانــى معظــم الســجناء مــن املــرض يف أوقــات عديــدة :الجــرب الناجــم عــن العــث،
ونوبــات الهلــع ،وااللتهــاب الرئــوي ،واضطــراب مــا بعــد الصدمــة ،وأمــراض القلــب ،وارتجــاج
املــخ ،وغيرهــا مــن اإلصابــات الناتجــة عــن التعذيــب.
جمــال املعمــري ،زعيــم قبلــي مــن مــأربُ ،شــل مــن الخصــر نتيجــة ضــرب املحققيــن
الحوثييــن الذيــن اختطفــوه يف مــارس/آذار  .2015أمضــى املعمــري ثــاث ســنوات يف
ســجون مختلفــة ،بمــا فيهــا الســجن حيــث اح ُتجــزت ،قبــل أن ُيطلــق ســراحه .انتحــر العديد
مــن الســجناء ،ومــن نجــا مــن االنتحــارُ ،عوقــب.
بعــد خمســة أشــهر مــن إطــاق ســراحي ،تــويف ســجين أمريكــي يف الزنزانــة االنفراديــة
ً
اختناقــا ،كمــا أشــارت
حيــث اح ُتجــزت ،اســتنتج التقريــر النهائــي لتشــريح الجثــة أنــه تــويف
الدعــوى القضائيــة التــي رفعتهــا عائلــة الســجين إلــى أنــه ُخنــق حتــى املــوت.
ابتعــدت عــن كل مــا يتعلــق باليمــن لســنوات .احتجــت وق ًتــا ألســتعيد عافيتــي واســتوعب
تدريجيــا ألكتــب عــن اليمــن.
مــا حــدث وأتعلــم كيــف أتعايــش معــه .عــام  ،2019عــدت
ًّ
مــا حصــل معــي ليــس اســتثناء ،ليــس بالنســبة ألولئــك الذيــن ســجنهم الحوثيــون .يف
الواقــع ،هانــت تجربتــي مقارنــة بمــا يتعــرض لــه الســجناء اليمنيــون يف قبضــة الحوثييــن،
إذ ســاعدتني جنســيتي ىلع مغــادرة البــاد حيــن احتجــت الرحيــل وتلقيــت العــاج
الطبــي الجســدي والنفســي وحصلــت ىلع الــدواء الــازم ألتعافــى مــن الضــرر النفســي.
أمــا الكثيــر مــن اليمنييــن الذيــن يخرجــون مــن الســجون فليــس بوســعهم مغــادرة البــاد
ً
خوفــا مــن أن ُيلقــى بهــم
عمــا حــدث لهــم
أو تلقــي املســاعدة الطبيــة أو حتــى الحديــث ّ
أو بأفــراد عائلتهــم يف الســجن .ولكننــي أســتطيع الــكالم ،فهــا أنــا ذا أتكلــم .قصتــي هــي
واحــدة فقــط مــن قصــص كثيــرة لــم تــروى ،ولكنهــا ليســت تجربــة فرديــة.
كيســي كومبــز هــو صحفــي مســتقل يركــز ىلع اليمــن وباحــث يف مركــز صنعــاء للدراســات
االســتراتيجية .يغــرد ىلع .@Macoombs
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بعد يومين من الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية ىلع مركز احتجاز يديره الحوثيون يف ذمار ،أسفرت
عن مقتل أكثر من  120سجي ًنا ،يسأل رجالن جند ًيا عن قريبهم املفقود الذي كان محتج ًزا يف املنشأة 3 .سبتمبر/أيلول
 .2019الصورة ملركز صنعاء .التقطها صقر أبو حسن.

مساحة نقاش

بايدن يتسلم سدة الرئاسة :التوقعات،
ونصائح لإلدارة األمريكية الجديدة
أعــرب الرئيــس األمريكــي املنتخــب جــو بايــدن بوضــوح أن إدارتــه ســتنهي دعمهــا للحــرب
واضحــا بعــد كيــف ســتبدو السياســة
التــي تقودهــا الســعودية يف اليمــن ،ولكــن ليــس
ً
األمريكيــة تجــاه اليمــن يف ظــل إدارة بايــدن.
لطاملــا كانــت سياســة واشــنطن تجــاه اليمــن مدفوعــة بمصالــح مكافحــة اإلرهــاب ومصالــح
إقليميــة أوســع ،وظلــت ىلع مــا هــي عليــه دون أي تغييــر جوهــري خــال عهــد إدارات
الرؤســاء الثالثــة جــورج دبليــو بــوش وبــاراك أوبامــا ودونالــد ترامــب .ويف بعــض األحيــان،
كثفــت الواليــات املتحــدة ضربــات الطائــرات املسـ ّيرة أو خففــت مــن حــدة العمليــات البريــة
العســكرية املباشــرة ،ولكنهــا تركــت الشــؤون الداخليــة اليمنيــة -السياســية واالقتصاديــة
واألمنيــة -باســتمرار للســعودية .وفيمــا يتعلــق بحــرب اليمــن ،دعمــت واشــنطن الســعودية
بثبــات يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ،ووفــرت األســلحة والدعــم اللوجســتي
ملواصلــة القتــال ضــد جماعــة الحوثييــن املســلحة.
ولكــن خــال النصــف الثانــي مــن فتــرة إدارة ترامــب ،بــدأ دعــم الواليــات املتحــدة يف
الكونغــرس حــول اســتمرار الوضــع الراهــن ىلع مــا هــو عليــه يتذبــذب إلــى حــد كبيــر.
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ُصــدم املشــرعون بتعذيــب وقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي ،املقيــم الدائــم
يف الواليــات املتحــدة واملعــروف يف واشــنطن ،يف أكتوبر/تشــرين األول  2018داخــل
القنصليــة الســعودية يف اســطنبول .كمــا ازدادت املعارضــة ىلع مبيعــات األســلحة
يف الوقــت الــذي تنامــت فيــه املخــاوف بشــأن دور الســعودية يف حــرب اليمــن .اســتمر
ترامــب بدعــم القيــادة الســعودية بــا هــوادة ولكــن بــدأ بعــض املنافســين مــن الحــزب
الديمقراطــي بطــرح أســئلة حــول العالقــة مــع الســعودية وأولويــات الواليــات املتحــدة يف
الخليــج وتأثيــر القــرارات األمريكيــة ىلع اليمــن.
تعهــد بايــدن بإحــداث
سيســتلم أحدهــم ،بايــدن ،ســدة الرئاســة يف يناير/كانــون الثانــيّ .
تغييــر يف هــذه السياســات ولكنــه لــم يوضــح مــا إذا كانــت الواليــات املتحــدة ســتتراجع
ببســاطة عــن القتــال أو ستســتثمر رأس مــال دبلوماســي يف اليمــن .يف هــذا املنشــور،
يناقــش أربعــة خبــراء السياســة التــي يجــب أن تتبناهــا إدارة بايــدن يف اليمــن.
هــذه املــادة جــزء مــن سلســلة إصــدارات ملركــز صنعــاء تناقــش أدوار الفاعليــن الحكومييــن وغيــر
الحكومييــن األجانــب يف اليمــن.

التحدي الثالثي أمام بايدن يف اليمن
ستايسي فيلبريك ياداف
عندمــا يتعلــق األمــر باليمــن – كمــا هــو الحــال بأمــور شــتى – ســتواجه إدارة بايــدن ثالثــة
تحديــات متداخلــة ،فــاإلدارة القادمــة ســ ُتك ّلف بعكــس السياســات الضــارة التــي تبنتهــا
إدارة ترامــب ،وإعــادة التعامــل مــع املؤسســات والشــركاء متعــددي األطــراف ،وإعــادة تصــور
عالقتهــا بالصــراع يف اليمــن .ســيتطلب هــذا إنهــاء السياســات التــي انتهجتهــا إدارة ترامــب
وكذلــك إنهــاء -ىلع األقــل -بعــض السياســات التــي انتهجتهــا إدارة الرئيــس الســابق بــاراك
أوبامــا.
التزامــا فات ـ ًرا -اقتصــر ىلع التصاريــح إلــى
خــال الســنوات األربــع املاضيــة ،أبــدى ترامــب
ً
ً
مضعفــا بذلــك هــذه
حــد كبيــر – بالجهــود املتعــددة األطــراف لبنــاء الســام يف اليمــن،
الجهــود عبــر اســتمرار التعــاون العســكري مــع التحالــف بقيــادة الســعودية .ويجــوز أننــا لــم
نــر بعــد أكثــر سياســاته ضــرًرا ،فمنــذ خســارته االنتخابــات ،أثــار قــرار إدارة ترامــب دعــم البيــع
املقتــرح ملعــدات عســكرية بقيمــة  23مليــار دوالر إلــى اإلمــارات مخــاوف بقلــب موازيــن
القــوى داخــل التحالــف نفســه بطريقــة قــد ّ
تعقــد التصعيــد املحمــوم يف الجنــوب بــا
داع.
كمــا بــدأت اإلدارة األمريكيــة بالنظــر يف تصنيــف جماعــة الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة ،مــا
يشــير إلــى أن إدارة ترامــب تبتعــد عــن الدبلوماســية وتســعى نحــو حــل عســكري للنــزاع
الــذي تتفــق معظــم األطــراف اليمنيــة ىلع إنهائــه عبــر املفاوضــات.
كمــا قللــت إدارة ترامــب مــن أهميــة الدبلوماســية ،وأوقفــت دعمهــا للمشــاريع اإلنســانية
الرئيســية يف اليمــن؛ تاركــة بذلــك املالييــن عرضــة للخطــر .ليســت الواليــات املتحــدة
وحدهــا مــن يقــف وراء انخفــاض نســبة التــزام املانحيــن ،ولكــن معارضــة إدارة ترامــب
تشــجع ىلع تقليــص
ملختلــف أشــكال محاســبة األطــراف التــي تســتهدف املدنييــن
ّ
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برامــج اإلغاثــة األساســية يف البلــد الــذي يشــهد أســوأ أزمــة إنســانية يف املنطقــة.
دعــا فريــق الخبــراء البارزيــن املعنــي باليمــن مجلــس األمــن خــال األشــهر املاضيــة إلــى
إحالــة األطــراف املنخرطــة يف الحــرب للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ىلع أســاس مــا وثقــه
مــن اســتهداف للبنيــة التحتيــة وإعاقــة وصــول املعونــات .ولكــن الواليــات املتحــدة لــم
تدعــم هــذه الجهــود ملحاســبة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات ،بــل وذهبــت أبعــد مــن ذلــك
إذ جرمــت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة نفســها عبــر فــرض عقوبــات ىلع كبــار موظفيهــا.
ً
أيضــا-لــن يقتصــر عمــل الرئيــس املنتخــب بايــدن ىلع إصــاح أو عكــس الضــرر إذ لديــه
تصــور أوســع للسياســة األمريكيــة يف وتجــاه اليمــن ،ومــن
فرصــة فريــدة ليبــدأ بإعــادة
ّ
املخ ّيــب لآلمــال أن دعــوات الكونغــرس إلخضــاع السياســة الخارجيــة تجــاه الخليج للمســاءلة
أتــت متأخــرة ،ولــم تــأت إال حيــن ُقتــل مواطــن ســعودي واحــد -جمــال خاشــقجي -ولكــن
كليــا عــن الــذي عمــل معــه حيــن كان
بايــدن ســيصيغ السياســات مــع كونغــرس مختلــف ًّ
نائــب أوبامــا.
ســاهم ضغــط الكونغــرس ىلع التحالــف األمريكــي الســعودي يف كســر الجمــود
الدبلوماســي الحــاد يف ســتوكهولم عــام  ،2018ومــن الواضــح أن تحديــات الحزبــان
الجمهــوري والديمقراطــي -ملبيعــات األســلحة لحلفــاء واشــنطن الخليجييــن ستســتمرحتــى ضمــن هــذا الســياق املنقســم بعــد االنتخابــات .وحــان الوقــت اآلن الســتخدام وعــي
الكونغــرس بتكاليــف الحــرب (وتــورط الواليــات املتحــدة فيهــا) للضغــط مــن أجــل إعــادة
التفــاوض ىلع إطــار العمــل الدبلوماســي .ويف حــال عــدم اســتخدام الرئيــس األمريكــي
لحــق النقــض الرئاســي ،قــد يكــون مــن املمكــن للســلطات التنفيذيــة والتشــريعية العمــل
بمــا يتجــاوز النهــج الضيــق لقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم .2216
ومــع أن اإلدارة املنتهيــة واليتهــا تعمــل ىلع عرقلــة فريــق بايــدن بطــرق غيــر مســبوقة،
فــإن التحديــات الثــاث املوضحــة هنــا تتعلــق بطريقــة التفكيــر بقــدر مــا تتعلــق
بالتخطيــط ،وهــي تســتلزم ىلع الواليــات املتحــدة إعــادة التفكيــر بنهجهــا تجــاه اليمــن
قبــل أي شــيء آخــر ،وهــذا تحــدي مــن املمكــن للفريــق الجديــد -بــل وعليــه -الشــروع يف
مواجهتــه.
ستايســي فيلبريــك يــاداف هــي أســتاذة مســاعدة يف العلــوم السياسـ ّية يف كليــات هوبــارت وويليــام
ســميث ،وزميلــة غيــر مقيمــة يف مركــز كــراون لدراســات الشــرق األوســط يف جامعــة براندايــس.
حاليــا منصــب عضــو يف املجلــس االستشــاري يف مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة
وتشــغل ًّ
مــع الشــرق ( )CARPOحيــث ســاهمت يف عمــل حــول بنــاء الســام يف اليمــن .تغــرد ىلع تويتــر
.@philbrickyadav
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َ
لخ ْلق النفوذ وتطبيقه ىلع جميع األطراف
براء شيبان
مــع دخــول النــزاع يف اليمــن عامــه الســابع ،حــان الوقــت للواليــات املتحــدة األمريكيــة
وإدارة بايــدن تب ّنــي نهــج مختلــف ،وبالرغــم مــن حقيقــة وجــود صــراع بالوكالــة ،فمــن
الضــروري مقاربــة النــزاع مــن منظــور يمنــي.
ً
أول ،ىلع الواليــات املتحــدة خلــق نفــوذ لحــث األطــراف املختلفــة ىلع الجلــوس ىلع
طاولــة املفاوضــات .لــم ينتــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي ُعقــد بعــد انتفاضــة الربيــع
العربــي وال الجــوالت األربــع للمحادثــات التــي ُعقــدت برعايــة األمــم املتحــدة أي نتائــج
ملموســة؛ يعــود هــذا بشــكل أساســي إلــى فشــل املجتمــع الدولــي يف خلــق نفــوذ
ىلع الحوثييــن بطريقــة تجبرهــم ىلع الجلــوس ىلع طاولــة املفاوضــات .بوســع إدارة
بايــدن ،ىلع ســبيل املثــال ،ربــط أي مشــاركة أمريكيــة بخطــة العمــل الشــاملة املشــتركة
(االتفــاق النــووي اإليرانــي) باســتخدام إيــران نفوذهــا لدفــع الحوثييــن ىلع تقديــم تنازالت.
وباملقابــل ،ىلع الواليــات املتحــدة اســتخدام نفوذهــا لفعــل األمــر نفســه مــع الســعوديين
والحكومــة اليمنيــة.
ثان ًيــا ،تحالفــات مكافحــة اإلرهــاب تعرقــل مؤسســات الدولــة .ىلع إدارة بايــدن إعطــاء
األولويــة لكبــح جمــاح اإلمــارات ،وربــط أي شــراكة مســتمرة معهــا بإنهــاء األخيــرة لدعمهــا
للميليشــيات ومرتكبــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف جنــوب اليمــن ،فعمليــات مكافحــة
قوضــت بشــكل مباشــر قــدرة الحكومة
اإلرهــاب املزعومــة التــي تشــنها اإلمــارات يف اليمــن ّ
اليمنيــة ىلع بنــاء هيــاكل دولــة محليــة وقويــة ،كمــا أضعــف دعــم اإلمــارات للميليشــيات
األمــن عبــر الجنــوب وأدى إلــى احتجــاز واغتيــال األشــخاص الذيــن يعارضونهــا ،وبالتالــي إلــى
تــآكل الجهــود املبذولــة مــن أجــل إعــادة توحيــد اليمــن.
ثال ًثــا ،هجمــات الطائــرات دون طيــار ال تســاعد اليمــن .ىلع إدارة بايــدن إنهــاء تلــك العمليات
يف اليمــن فــوًرا ،وإلغــاء الخطــط التــي أُعلــن عنهــا يف نوفمبر/تشــرين الثانــي حــول بيــع
االمــارات طائــرات مس ـ ّيرة مــن طــراز  MQ-9Bغيــر مســلحة لكنهــا جاهــزة لألســلحة .وغال ًبــا
مــا تكــون املعلومــات االســتخباراتية التــي تســتند إليهــا ضربــات الطائــرات املسـ ّيرة معيبة،
فضـ ً
ـا عــن أن غيــاب املســاءلة يســاعد جماعــات مثــل القاعــدة يف جزيــرة العــرب والدولــة
اإلســامية ىلع تجنيــد املقاتليــن وبــث بــذور الخــاف.
وأخي ـ ًرا ،يجــب ىلع إدارة بايــدن إعــادة تأكيــد دعمهــا لحكومــة الرئيــس عبدربــه منصــور
هــادي مــع ربــط هــذا الدعــم بمعاييــر معينــة ،تضمــن أن األخيــرة شــفافة و ُتحاســب
ىلع أفعالهــا .ىلع الواليــات املتحــدة أن ال تتــردد يف فــرض عقوبــات ىلع املســؤولين
الفاســدين الذيــن يســتفيدون مــن الصــراع الجــاري ،كمــا يجــب أن تحــذو هــذا النهــج تجــاه
شــركاء الحكومــة اليمنيــة ،مثــل الســعودية واإلمــارات.
بــراء شــيبان هــو املســؤول عــن ملــف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بمنظمــة ريبريــف الحقوقيــة
حيــث يجــري تحقيــق ميدانــي حــول برنامــج الطائــرات املســ ّيرة األمريكــي .وهــو مستشــار ســابق
للســفارة اليمنيــة يف لنــدن وشــارك يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي اليمنــي ممثـ ً
ـا الشــباب .يغــرد ىلع
.@BShtwtr
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خطوة نحو استراتيجية
غريغوري دي جونسون
ص ـ ّرح الرئيــس األمريكــي املنتخــب جــو بايــدن بوضــوح أن إدارتــه ســتنهي دعــم الواليــات
املتحــدة لحــرب الســعودية يف اليمــن .هــذه خطــوة ضروريــة وحكيمــة ولكــن يجــب أخذهــا
كجــزء مــن اســتراتيجية أوســع إلنهــاء الحــرب يف اليمــن ،والعمــل بأنــاة لتج ّنــب التقســيم
الفعلــي للبــاد.
مــن دون تب ّنــي سياســة أوســع؛ لــن ينجــز إنهــاء الدعــم األمريكــي الكثيــر ،لكنــه ســيؤدي
ـدع العالقــات األمريكيــة الســعودية التــي هــي بحاجــة إلــى إصــاح ،كمــا يضفــي
إلــى تصـ ّ
ّ
الطابــع املؤسســي ىلع انقــاب جماعــة الحوثييــن املســلحة يف صنعــاء ،ويف نهايــة
يقســم دولــة اليمــن إلــى أجــزاء .هــذا الســيناريو املتمثــل بتقســيم البــاد إلــى
املطــافّ ،
أجــزاء ســيكون لــه عواقــب وخيمــة وبعيــدة املــدى ىلع األمــن القومــي األمريكــي.
عنــد اســتالمها زمــام األمــور يف البيــت األبيــض ،ىلع إدارة بايــدن إبــاغ الســعودية ثالثــة
أمــور :ضــرورة إنهــاء الحــرب يف اليمــن ،وإيقــاف الدعــم األمريكــي للســعودية ،ومســاعدة
واشــنطن الريــاض يف التوصــل إلــى خطــة ســام قابلــة للتنفيــذ .احتاجــت الســعودية إلــى
موافقــة الواليــات املتحــدة لبــدء هــذه الحــرب وبالتالــي ســتحتاج إلــى مســاعدتها إلنهائهــا.
كان لــدى املبعوثيــن الخاصيــن لألمــم املتحــدة حوالــي ســت ســنوات للتوصــل إلــى اتفــاق
شــامل يف اليمــن ،ولكنهــم عجــزوا عــن ذلــك ليــس ألنهــم ليســوا دبلوماســيين ماهريــن،
ولكــن األمــم املتحــدة تفتقــر إلــى النفــوذ الــازم إلجبــار األطــراف املختلفــة ىلع الجلــوس
ىلع طاولــة املفاوضــات ثــم اإلصــرار ىلع تنفيــذ مــا ُيتفــق عليــه .تمتلــك الواليــات
املتحــدة هــذا النفــوذ ،ىلع األقــل مــع الســعوديين.
كمــا يجــب ىلع الواليــات املتحــدة ،كجــزء مــن جهودهــا الدبلوماســية ،التوســط يف
دوليــا والحوثييــن
محادثــات بيــن األطــراف الثالثــة ،الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا
ًّ
والســعودية ،واإلصــرار ىلع الســامة اإلقليميــة لليمــن ووحــدة أراضيــه.
ىلع الحوثييــن أن يفهمــوا أنهــم يتفاوضــون بهــدف أن يكونــوا جــز ًءا مــن الدولــة وليســوا
الدولــة ،وىلع الســعودية أن تســتوعب بــأن الحوثييــن ســيكون لهــم دوًرا يف مســتقبل
اليمــن ،كمــا ىلع الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي أن يعــي أن إعــادة ســيناريو
محادثــات الكويــت عــام  2016لــن يكــون مقبـ ً
ـول ،وإمــا يكــون هــو جــز ًءا مــن الحــل أو مــن
املشــكلة.
لقــد أخفقــت الواليــات املتحــدة مرتيــن يف اليمــن ،فخــال إدارة أوباما ،اســتعانت واشــنطن
بمصــادر خارجيــة لعمليــة االنتقــال الديمقراطــي املفترضــة يف اليمــن ،وأوكلــت املهمــة
إلــى الســعودية ومجلــس التعــاون الخليجــي ،وبعــد بضــع ســنوات ،عندمــا فشــلت عمليــة
متوقعــا – ضاعفــت واشــنطن مــن الخطــأ عبــر دعــم الســعودية يف
االنتقــال – كمــا كان
ً
حــرب حمقــاء ال يمكــن الفــوز بهــا ،ولــم تحقــق الكثيــر ســوى تقريــب الحوثييــن أكثــر مــن
إيــران.
ليــس هنــاك أي وقــت إلضاعتــه ،فتصرفــات الحوثييــن تحاكــي ممارســات الدولــة ،فهــم –
ىلع ســبيل املثــال – يع ّينــون ويســتقبلون الســفراء .كمــا يســعى املجلــس االنتقالــي
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الجنوبــي إلــى االنفصــال .وعــدة جيــوب يف البــاد أصبحــت تتمتــع باســتقالل ذاتــي كبيــر
خــال الســنوات املاضيــة.
ّ
ســيمثل تحديــات للواليــات املتحــدة؛ ىلع صعيــد
املقســم إلــى عــدة أجــزاء
اليمــن
ّ
املســاعدات اإلنســانية الهائلــة التــي ســيتوجب إرســالها؛ وأمــن ممــرات الشــحن البحــري؛
واحتمــال تجــدد التهديــدات اإلرهابيــة .وبالتالــي ،قــد تكــون الجهــود الدبلوماســية
موحــد.
املتجــددة ،بقيــادة الواليــات املتحــدة الفرصــة األخيــرة نحــو يمــن ّ
د .غريغــوري دي جونســن ،هــو محــرر تقريــر اليمــن الشــهري وهــو زميــل غيــر مقيــم يف مركــز صنعــاء
ويف مؤسســة بروكينغــز .وهــو مؤلــف كتــاب “املــاذ األخيــر :اليمــن والقاعــدة والواليــات املتحــدة”.
يغــ ّرد ىلع تويتــر .@gregorydjohnsen

خيارات بايدن قد تكون محدودة مع تصنيف الحوثيين كمنظمة
إرهابية
توماس جونو
تعتــزم اإلدارة األمريكيــة تصنيــف جماعــة الحوثييــن املســلحة كجماعــة إرهابيــة قبــل
انتهــاء واليــة ترامــب يف يناير/كانــون الثانــي  ،2021حســبما أفــادت تقاريــر صحفيــة .يتســم
حكــم الحوثييــن يف شــمال غربــي اليمــن بفســاده وتســلطه وعنفــه املتزايــد ،وبثبــات
ق ّربــت الحــرب يف اليمــن الجماعــة مــن إيــران.
بالتالــي ،هــذه السياســة الصحيحــة التــي يجــب أن تتبناهــا الواليــات املتحــدة ملواجهــة
وأخالقيــا .غيــر أن إدراج الحوثييــن ىلع الئحــة االرهــاب قــد يأتــي
ـتراتيجيا
الحوثييــن ،اسـ
ًّ
ًّ
ً
بنتائــج عكســية؛ إذ قــد يعرقــل عمــل املنظمــات اإلنســانية -الصعــب أصــا -التــي تحــاول
إيصــال املســاعدات التــي يحتاجهــا اليمنيــون بشــدة يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا
الحوثيــون ،حيــث يعتمــد  80%مــن الســكان ىلع املســاعدات اإلنســانية ،كمــا قــد يعقــد
هــذا القــرار جهــود الســام املتعثــرة ،فضـ ً
ـا عــن أنــه بالــكاد ســيؤذي الحوثييــن.
النتيجــة الرئيســية لهــذا التصنيــف ســتتمثل يف تقييــد أيــدي إدارة بايــدن القادمــة .يجادل
مؤيــدو إدراج الحوثييــن ىلع قائمــة اإلرهــاب أن هــذا التصنيــف سـ ّ
ـيوفر لــإدارة األمريكيــة
القادمــة نفـ ً
ـوذا إضاف ًيــا يف أي عمليــة ســام تحــدث يف نهايــة املطــاف عبــر الســماح لهــا
بانتــزاع مزيــد مــن تنــازالت الحوثييــن مقابــل إزالتهــم مــن قائمــة اإلرهــاب.
هــذا صحيــح بعــض الشــيء مــن الناحيــة النظريــة ،وبالتالــي هــذه الخطــوة ليســت فكــرة
ســيئة؛ إذ مــن املمكــن املســاومة عليهــا قبــل أي مفاوضــات مســتقبلية .وبمــا أن الحوثيين
لهــم اليــد العليــا يف ميــزان القــوة العســكرية ىلع األرض يف اليمــن ،فمــن املناســب بنــاء
نفــوذ ضدهــم.
فاملرجــح أن تكاليــف تصنيــف الحوثييــن كجماعــة إرهابيــة
لكــن مــن الناحيــة العمليــة،
ّ
ســتفوق جدواهــا .يف مرحلــة مــا يف املســتقبل ،قــد تعتبــر واشــنطن أن شــطب الحوثيين
مــن قائمــة اإلرهــاب ضــروري ىلع مســتوى إحــراز تقــدم يف عمليــة الســام ،غيــر أن القــول
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ســيكون أســهل مــن الفعــل؛ ألن الخطــوة ســتلقى معارضــة كبيــرة ال محالــة مــن الســعودية
وحتــى داخــل الواليــات املتحــدة نفســها.
التمعــن يف أمثلــة أخــرى عــن
مــن الناحيــة اإلجرائيــة ،األمــور غيــر معقــدة ،ولكــن عنــد
ّ
ـدا رفعهــا ،والتــي يصعــب الســيطرة ىلع العواقــب
العقوبــات التــي أصبــح مــن الصعــب جـ ً
تحديــا ىلع الصعيديــن املحلــي
املترتبــة عنهــا ،نــرى أن السياســة هــي التــي تشــكل
ًّ
والدولــي.
يتســق هــذا النهــج مــع جانــب أساســي مــن السياســات الخارجيــة املتشــددة تجــاه
إيــران :النيــة يف تقييــد أيــدي اإلدارات األمريكيــة املســتقبلية ،وضمــان عــدم خروجهــا
مــن ديناميكيــة املواجهــة الحاليــة ،وعرقلــة أي جهــود للتعامــل مــع إيــران والجماعــات
املســلحة التــي تدعمهــا.
مثــل هــذه السياســات العقابيــة ضروريــة إلــى حــد مــا ،فإيــران هــي خصــم للواليــات
املتحــدة وحلفائهــا وشــركائها ،وهنــاك الكثيــر مــن عــدم االســتقرار يف الشــرق األوســط
نتيجــة السياســات اإليرانيــة؛ بالتالــي ،مــن الضــروري أن تعمــل الواليــات املتحــدة الحتــواء
ً
بــدل عــن كونهــا
إيــران ،ولكــن عنــد اســتخدام العقوبــات كمطرقــة تبحــث عــن مســمار،
وســيلة تحقــق أهدافهــا بدقــة وحكمــة ،فــإن التكاليــف تفــوق املكاســب.
هــذه العقوبــات املفرطــة وغيــر الضروريــة ال تجعــل التعامــل مــع إيــران أو الجماعــات
املســلحة مسـ ً
ـتحيل -فمــن الناحيــة النظريــة مــن املمكــن رفــع العقوبــات -ولكنهــا تجعــل
ً
سياســيا أكثــر .ونتيجــة لذلــك ،فــإن اآلثــار الجانبيــة الســلبية
ومكلفــا
معقــدا أكثــر
األمــر
ً
ًّ
التــي مــن الواضــح أنهــا مقصــودة – (ويف حالــة اليمــن هــي إعاقــة إيصــال املســاعداتوخلــق عقبــات أمــام مســار الســام) ســيطول أمدهــا.
تومــاس جونــو ،هــو زميــل غيــر مقيــم يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،تتركــز أبحاثــه ىلع
عالقــة اليمــن باإلقليــم ،وهــو ً
أيضــا أســتاذ مســاعد للشــؤون العامــة والدوليــة يف كليــة الدراســات
العليــا ،بجامعــة أوتــاوا يف كنــدا .يغ ـ ّرد ىلع تويتــر .@thomasjuneau
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جماعة الحوثيين املسلحة تقيم ً
عسكريا يف ساحة التحرير بصنعاء يف  20سبتمبر/أيلول  2020إلحياء الذكرى
عرضا
ًّ
السادسة الستيالئها ىلع العاصمة اليمنية .الصورة ملركز صنعاء .التقطها عاصم البوسي.

خطوة ترامب األخيرة :النظر في تصنيف
جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية
مــع اقتــراب واليــة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ىلع االنتهــاء ،أشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن
واشــنطن تــدرس مــرة أخــرى فكــرة تصنيــف جماعــة الحوثييــن املســلحة (أنصــار اهلل) ،كمنظمــة
ـتجرم هــذه الخطــوة التعامــل مــع جماعــة الحوثييــن بشــكل عــام إذا تــم ذلــك
إرهابيــة أجنبيــة .سـ ِّ
دون موافقــة الحكومــة األمريكيــة.
لــم يعــرب حلفــاء الواليــات املتحــدة -التــي تعتبــر أحــد الالعبيــن الدولييــن الرئيســيين يف الصراع
اليمنــي وداعــم قــوي للتحالــف بقيــادة الســعودية -عــن دعمهــم لهــذه الخطــوة املحتملــة .يف
 8ديســمبر/كانون األول ،فرضــت الواليــات املتحــدة عقوبــات متصلــة باإلرهــاب ىلع حســن إيرلــو،
الســفير اإليرانــي املع ّيــن حدي ًثــا لــدى حكومــة الحوثييــن (غيــر معتــرف بهــا) يف صنعــاء .تزعــم
الواليــات املتحــدة أن إيرلــو ضابــط يف فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي .وليــس
واضحــا مــا إذا كانــت العقوبــات التــي تســتهدف إيرلــو ترتبــط بخطــة إدراج جماعــة الحوثييــن
ً
ىلع الئحــة اإلرهــاب أو تشــير إلــى أن الواليــات املتحــدة ربمــا تعيــد النظــر يف خططهــا.
يــدرس خبــراء مركــز صنعــاء احتمــال تصنيــف الجماعــة كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة ومــا هــو التأثيــر
الــذي يمكــن أن تحدثــه هــذه الخطــوة األخيــرة التــي قــد تتخذهــا إدارة ترامــب قبــل تســلم جــو
بايــدن ســدة الرئاســة يف يناير/كانــون الثانــي -بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الخطوة تســعى
ـدا إلــى اســتهداف الحوثييــن أو النظــام اإليرانــي الــذي يدعمهــم -ىلع الصــراع يف اليمــن
تحديـ ً
واملدنييــن اليمنييــن.
هــذه املــادة جــزء مــن سلســلة إصــدارات ملركــز صنعــاء تناقــش أدوار الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن
األجانــب يف اليمــن.

خطوة ترامب الوداعية ضد إيران ستكون ىلع حساب اليمن
وليد الحريري
يأتــي تصنيــف جماعــة الحوثييــن املســلحة (أنصــار اهلل) ،كمنظمــة إرهابيــة بمثابــة محاولــة
مــن إدارة ترامــب لتصعيــد حملــة “الضغــط األقصــى” ىلع إيــران .ولكــن ىلع مســتوى اليمــن
واملحــاوالت إلنهــاء الحــرب املســتمرة ىلع مــدى الســنوات الســت املاضيــة ،ســتمثل هــذه
الخطــوة نكســة كبيــرة.
تصنيــف الواليــات املتحــدة لجماعــة الحوثييــن منظمــة إرهابيــة أجنبيــة ســيحد مــن الوصــول
الدبلوماســي الغربــي للحوثييــن .فعلــى ســبيل املثــال ،شــارك دبلوماســيون أمريكيــون يف
التوســط يف صفقــات صغيــرة لتبــادل األســرى ســهلتها ُعمــان .وبغيــاب أي ضغــوط أمريكيــة -إذ
يحظــر تصنيــف الجماعــة كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة هــذا النــوع مــن التواصــل معهــا -ســيكون
ً
مجــال أوســع للمماطلــة وتجاهــل مناشــدات األمــم املتحــدة لتقديــم تنــازالت.
لــدى الحوثييــن
النهــج األكثــر فاعليــة هنــا هــو اســتهداف أعضــاء جماعــة الحوثييــن ،كمــا أوصــت لجنــة العقوبــات
التابعــة لألمــم املتحــدة يف تقريرهــا الصــادر يف يناير/كانــون الثانــي  2020وكمــا ســتوصي
ـددا يف تقريرهــا املرتقــب حســبما أكــد مركــز صنعــاء.
بذلــك مجـ ً
وفقــا لدبلوماســي عربــي ّ
ً
مطلــع ىلع األمــر وىلع جهــود الضغــط ،تســعى الحكومة اليمنيــة وراء
ـكريا
تصنيــف الجنــاح العســكري فقــط للحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة بهــدف إضعــاف الجماعــة عسـ ًّ
مفتوحــا أمــام سياســييها للتفــاوض ىلع تســوية سياســية .وقــال الدبلوماســي
وإبقــاء البــاب
ً
ملركــز صنعــاء إن اإلماراتييــن والســعوديين ،الذيــن قــادوا التحالــف العســكري العربــي ضــد
الحوثييــن ،ضغطــوا مــن أجــل تصنيــف أوســع يشــمل الجماعــة بأســرها.
صنفــت الســعودية واإلمــارات جماعــة الحوثييــن املدعومــة من إيــران كجماعــة إرهابية عــام 2014
ـلحا واســتولوا ىلع العاصمــة صنعــاء واملحافظــات املجــاورة.
بعــد أن قــاد الحوثيــون انقال ًبــا مسـ ً
ومنــذ ذلــك الحيــن ،ضغطــت الريــاض وأبــو ظبــي إلــى جانــب الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا
دوليــا -وىلع مســار منفصــل ،إســرائيل -ىلع إدارة أوبامــا ً
ً
الحقــا لتصنيــف
أول وىلع إدارة ترامــب
ًّ
الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة.
وكمــا عهدنــا ،تتصاعــد الدعــوات لتصنيــف جماعــة الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة عندمــا
تقــرر الواليــات املتحــدة ودول الخليــج العربــي وإســرائيل الضغــط ىلع خصمهــم املشــترك،
إيــران .أشــارت إدارة ترامــب باســتمرار ،خــال اإلحاطــات اإلعالميــة ويف بيانــات األمــم املتحــدة،
إلــى الدعــم الــذي تقدمــه طهــران للحوثييــن بهــدف إدانــة إيــران والضغــط عليهــا .كمــا قدمــت
مشــروع قــرار ملجلــس األمــن يف فبراير/شــباط  2018بشــأن اســتخدام الحوثييــن غيــر القانونــي
لصواريــخ إيرانيــة الصنــع يف اليمــن ،ولكنــه لــم ُيمــرر نتيجــة الفيتــو الروســي .واصلــت إدارة ترامــب
حملــة الضغــط التــي شــنتها ضــد إيــران ،مشــيرة باســتمرار إلــى اســتخدام الحوثييــن لصواريــخ
إيرانيــة الصنــع لتبريــر اتخــاذ إجــراءات أكثــر صرامــة ضــد إيــران ،بمــا يف ذلــك إدراج الحوثييــن ىلع
قائمــة اإلرهــاب.
قدمــا يف هــذه الخطــة بعــد أن أثــارت انتقــادات واســعة مــن األطــراف
لــم تمــض اإلدارة األمريكيــة ً
التــي ُتعنــى بالشــأن اإلنســاني ،إذ أعربــت عــن خوفهــا مــن أن خطــوة كهــذه قــد تعرقــل عمليــات
االســتجابة اإلنســانية ،ومــن مكتــب مبعــوث األمــم املتحــدة لليمــن ،الــذي التمــس مســاعدة

اململكــة املتحــدة إلقنــاع األمريكييــن بــأن هــذا التصنيــف ســيكون لــه تأثيــر ســلبي ىلع جهــود
التفــاوض التــي تبذلهــا األمــم املتحــدة.
واليــوم ،ينتــاب إســرائيل ودول الخليــج العربــي القلــق مــن احتمــال إحيــاء إدارة بايــدن لالتفــاق
النــووي املبــرم مــع إيــران يف عهــد أوبامــا بشــكل مــا ،احتمــال ّ
كثــف الحملــة ضــد إيــران كمــا
واضحــا مــن عمليــة اغتيــال عالــم نــووي إيرانــي بــارز مؤخ ـ ًرا ،وإعــادة الحديــث عــن الخطــة
بــدا
ً
لتصنيــف جماعــة الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة .يغــادر الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب
البيــت األبيــض قري ًبــا ،ويبــدو أنــه عــازم ىلع تســجيل نقطــة أخيــرة ضــد إيــران ىلع حســاب
اليمــن.
وليــد الحريــري ،مديــر مكتــب نيويــورك يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،حيــث يركــز ىلع قضايــا
اليمــن يف األمــم املتحــدة.

قرار سياسي قد يساهم يف تقوية الحوثيين
ميساء شجاع الدين
يف أوقــات كثيــرة مــن تاريــخ اليمــن الحديــث ارتبــط الصعــود للســلطة بالعنــف ،إال أن صعــود
ً
محبطــا للغايــة ،إذ جــاء بعــد انتفاضــة  2011التــي قامــت ىلع فكــرة النضــال
الحوثييــن كان
الســلمي ،وســعت إلــى القضــاء ىلع تســلط أفــراد أو فئــات وتشــكيل حكومــة تخضــع للمســاءلة
الشــعبية ،لكــن الحوثييــن اختــاروا فــرض إرادتهــم مــن خــال العنــف مــع أنهــم ً
أيضــا ،كغيرهــم،
كان لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى وســائل املشــاركة السياســية والتنافــس ىلع الحكــم بعــد
االنتفاضــة.
قوضــت جماعــة الحوثييــن -عبــر تفجيــر منــازل خصومهــا ولجوئهــا إلــى
منــذ ذلــك الحيــنّ ،
العقوبــات الجماعيــة مثــل محاصــرة مدينــة تعــز وزرع ألغــام بطريقــة عشــوائية -محاولــة املجتمع
كســر دائــرة العنــف ،وأيقظــت ثــارات وانقســامات تاريخيــة .وبالتالــي ليــس مــن املســتغرب أن
ـميا ىلع الئحــة اإلرهــاب؛
بعــض اليمينيــن احتفــوا بخطــة واشــنطن الســاعية إلدراج الجماعــة رسـ ًّ
ً
عامليــا متأخـ ًرا بعنــف الجماعــة ،وباالنتكاســة الكبــرى التــي لحقــت باليمــن
اعترافــا
باعتبــار ذلــك
ًّ
عقــب انتفاضــة .2011
الترحيــب بهــذا القــرار يغفــل عــدة أمــورً .
أول :هــو قــرار يتعلــق فقــط بمصالــح وأمــن أمريــكا ،إذ
أنــه قــرار سياســي يســتهدف إيــران ويأتــي بمثابــة الطلقــة األخيــرة إلدارة ترامــب يف هــذا الصــدد،
وبالتالــي ليــس إدانــة أخالقيــة ملــا يرتكبــه الحوثيــون مــن عنــف ضــد مواطنــي بلدهــم .ثان ًيــا:
يســمح هــذا القــرار للحوثييــن بتأكيــد ســرديتهم بــأن الصــراع الحالــي هــو صــراع ضــد اإلمبرياليــة
ـوي خطــاب الجماعــة واصطفافهــا الداخلي
ومواجهــة القــوة العامليــة العظمــى ،أمريــكا؛ وهــذا يقـ ّ
عبــر كســب تعاطــف أولئــك الذيــن يعــادون الهيمنــة األمريكيــة ،والــذي يشــمل نشــطاء وإعالمييــن
ـرب الحوثييــن مــن أطــراف فاعلــة أخــرى تســتهدفها الواليــات املتحــدة
غربييــن .كمــا أن القــرار ُيقـ ِّ
بقــرارات مماثلــة ،مثــل حــزب اهلل والنظاميــن اإليرانــي والســوري ،ومــن قــوى عامليــة منافســة
ألمريــكا مثــل روســيا والصيــن.

أخالقيــا ،بــل تكمــن يف
مســألة القــرار ال تكمــن فيمــا إذا كانــت الجماعــة تســتحق هــذه اإلدانــة
ًّ
يقــوض هــذا التصنيــف -ســواء اســتهدف أنظمــة
تداعياتــه .فبحســب التجــارب الســابقة ،لــم
ّ
بصفتهــا ً
دول راعيــة لإلرهــاب أو جماعــات مثــل حــزب اهلل وحمــاس -مــن ســيطرة هــذه الجماعــات
أو األنظمــة ىلع مواطنيهــا ،كمــا قــد يســاهم يف تعزيــز قــوة هــذه الجماعــات واألنظمــة ويزيــد
مــن االضطهــاد الذيــن يمارســونه بحــق شــعوبهم عبــر اســتخدام هــذا التصنيــف كذريعــة لتبريــر
مســتوى الخدمــات الســيئ وتدهــور األوضــاع املعيشــية.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تجــد هــذه الجهــات ســواء كانــت حكومــات أو جماعــات مســلحة ً
طرقــا
لاللتفــاف ىلع العقوبــات والحصــار ،كمــا قــد تتحكــم أكثــر بالقنــوات القليلــة املفتوحــة مــع
العالــم ،مــا يعنــي مزيــد مــن التحكــم بمجتمعاتهــم املعزولــة .وبالتالــي ،فــإن هــذه الحالــة مــن
العزلــة والحرمــان االقتصــادي التــي تفاقمهــا العقوبــات تنهــك املجتمــع املحلــي أكثر وتســتنزفه،
مــا يق ّلــل مــن قدرتــه ىلع مقاومــة االســتبداد الــذي يعيــش يف ظلــه.
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من سيستفيد من إدراج الحوثيين ىلع قائمة املنظمات اإلرهابية
األجنبية؟
عبد الغني اإلرياني
دائمــا نحــو
تتســم حــاالت النــزاع عــادة بعــدم االســتقرار ولكــن الديناميكيــات السياســية تســعى ً
التــوازن الــذي يســفر اإلخــال بــه عــن جولــة أخــرى مــن عــدم االســتقرار والعنــف ،وبالتالــي تســعى
األطــراف املعنيــة املختلفــة إلــى تحقيــق تــوازن جديــد .تعتــزم إدارة ترامــب تصنيــف أنصــار اهلل،
املعروفــة باســم جماعــة الحوثييــن ،كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة ،حســبما نقلــت التقاريــر ،خطــة
ســتؤدي إلــى اإلخــال بالعديــد مــن التوازنــات يف الصــراع اليمنــي.
مــن تلــك التوازنــات ،التــوازن الداخلــي لجماعــة الحوثييــنُ :تعــد الحركــة شــديدة املركزيــة يوحدها
والء أعضائهــا األيديولوجــي والدينــي لـ”الولــي العلــم” .ومــع ذلــك فــإن توســعها الســريع ىلع
مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة أدى إلــى تشــرذم جماعــة الحوثييــن ىلع أســس أيديولوجيــة
وعمليــة .الفصيــان الرئيســيان اللــذان وازن كل منهمــا اآلخــر حتــى اآلن ،همــا القــادة البراغماتيــون
ـدا ومســتعدين لتقديــم تنــازالت لحمايــة املكاســب املهمــة
الذيــن أصبــح الكثيــر منهــم أغنيــاء جـ ً
التــي حققوهــا حتــى اآلن ،واأليديولوجيــون الذيــن يعــدون ســيطرتهم ىلع اليمــن بمثابــة نقطة
انطــاق ملهمتهــم الحقيقيــة باالســتيالء ىلع مكــة واملدينــة املنــورة ومــا يليهمــا .وبالتالــي
ســيأتي تصنيــف الجماعــة كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة بمثابــة دفعــة قويــة لأليديولوجييــن
واســتراتيجيتهم ملواصلــة التصعيــد ضــد الســعودية.
التــوازن اآلخــر ،هــو بيــن جماعــة الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي:
يأتــي الحديــث عــن تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة يف الوقــت الــذي ُيعــد فيــه التــوازن

بيــن األطــراف اليمنيــة املنخرطــة يف الصــراع متق ّلــب للغايــة نتيجــة نجاحــات الحوثييــن يف
ترجيحــا لهــذا التصنيــف هــي دفــع الحوثييــن واملجلــس االنتقالــي
جبهــة مــأرب .النتيجــة األكثــر
ً
الجنوبــي إلــى التقــارب باعتبــار أن خصمهمــا الرئيســي ،أي الحكومــة اليمنيــة ،يســتمد قوتــه مــن
الشــرعية الدوليــة ويحظــى باعتــراف دولــي ،وهــو مــا يفتقــده كال الطرفيــن ويهددهمــا.
التــوازن بيــن جماعــة الحوثييــن وحــزب اإلصــاح :هــذا التصنيــف باإلضافــة إلــى تصنيف الســعودية
لإلخــوان املســلمين كمنظمــة إرهابيــة يف وقــت ســابق ســيقوي الرئيــس اليمنــي عبدربــه
ـدا عــن هــادي وأقــرب إلــى الحوثييــن.
منصــور هــادي ىلع حســاب دفــع اإلصــاح بعيـ ً
التــوازن بيــن جماعــة الحوثييــن واملبعــوث األممــي :لطاملــا كانــت العالقــة بيــن مكتــب املبعــوث
الخــاص لألميــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن والحوثييــن هشــة .وبمــا أن عمــل املبعــوث األممــي
مق ّيــد أصـ ً
ـا بقــرارات مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة والنفــوذ الكبيــر الــذي تتمتــع بــه الدول
تمــول أنشــطة مكتــب املبعــوث الخــاص ،فــإن تصنيــف الحوثييــن
املنخرطــة بالصــراع والتــي
ّ
كجماعــة إرهابيــة أجنبيــة ســتجعل قــدرة املبعــوث ىلع الحفــاظ ىلع مظاهــر الحيــاد والعــدل
أكثــر صعوبــة.
التــوازن بيــن جماعــة الحوثييــن ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانيةُ :يعــد تــوازن
القــوى بيــن جماعــة الحوثييــن ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية غيــر متــوازن
إلــى حــد كبيــر ،إذ أن للحوثييــن اليــد الطولــى مــن حيــث منــح التأشــيرات وتصاريــح اإلقامــة
والوصــول إلــى املجتمعــات التــي تحتــاج إلــى مســاعدة ،ومــا إلــى ذلــك .يف حيــن أن عمــل مكتب
جمــة كونــه يفتقــر إلــى النفــوذ الــازم نتيجــة قــرارات
تنســيق الشــؤون اإلنســانية يواجــه عوائــق ّ
مجلــس األمــن .كمــا أن حاجــة مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية والتزامــه بتقديــم املســاعدة
اإلنســانية ً
وفقــا ملعاييــره وقواعــده تق ّيــد عملــه أكثــر .وبالتالــي ،ســيؤدي إدراج الحوثييــن ىلع
ـودا إضافيــة
قائمــة اإلرهــاب إلــى إضعــاف مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أكثــر إذ ســيفرض قيـ ً
ىلع أنشــطة االســتجابة اإلنســانية.
التــوازن بيــن جماعــة الحوثييــن والشــعب اليمنــيُ :تظهــر التجــارب الســابقة ،ال ســيما يف العــراق
بعــد حــرب الخليــج األولــى ،أن الضغــط االقتصــادي يؤثــر ىلع الســكان املغلوبيــن املغلــوب ىلع
أمرهــم أكثــر بكثيــر ممــا يؤثــر ىلع الســلطات الحاكمــة والنخــب املرتبطــة بهــا .وبالتالــي فــإن
تصنيــف الجماعــة كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة سيســاعدها يف إحــكام قبضتهــا ىلع الســكان يف
املناطــق الخاضعــة لســيطرتها ويعــزز قدرتهــا ىلع تجنيــد املقاتليــن.
ومــن ذلــك يتبيــن أن تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة ســيطلق العنــان الختــاالت
يف هــذه التوازنــات بمــا يخــدم يف النهايــة جماعــة الحوثييــن.

عبــد الغنــي اإلريانــي ،باحــث أول يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،تتركــز أبحاثــه ىلع عمليــة
الســام وتحليــل النــزاع وتحــوالت الدولــة اليمنيــة .يغــرد ىلع .@abdulGhani1959

يجب أن تكون هناك عقوبات ذكية
ماجد املذحجي
ً
جــدل حــول
أثــار احتمــال تصنيــف الواليــات املتحــدة األمريكيــة الحوثييــن كجماعــة إرهابيــة
الجــدوى مــن ذلــكّ .
يتركــز هــذا الجــدل بشــكل أساســي حــول نقطتيــن :هــل ســيصبح احتمــال
مرجحــا أكثــر يف اليمــن؟ وهــل ســيلحق هــذا التصنيــف ضــرًرا أكبــر بقطــاع كبيــر مــن
الســام
ً
اليمنييــن يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن نتيجــة حــؤول هــذه الخطــوة وصــول
املســاعدات اإلنســانية؟ لكــن األمــر يطــرح سـ ً
ـؤال أعمــق :هــل جماعــة الحوثييــن هــي منظمــة
إرهابيــة ألن واشــنطن ،بنــا ًء ىلع أهدافهــا الخاصــة ومركزهــا كقــوة عظمــى ،تســتطيع وضــع
ً
فعــا منظمــة إرهابيــة تســتحق هــذا الوصــف بجــدارة؟
املعاييــر لهــذا التصنيــف ،أو ألنهــا
اإلجابــة ىلع هــذا الســؤال تقتضــي النظــر إلى اليمــن ،فعلى الصعيــد املحلي ،تســتويف الجماعة
وتفجر
كافــة شــروط “اإلرهــاب”ُ .تم ّيــز جماعــة الحوثييــن خصومها ىلع أســاس النــوع االجتماعــي،
ّ
املنــازل ،وتحاصــر املــدن ،وتق ّيــد الحريــات التــي ينــص عليهــا الدســتور اليمنــي ،وتصــدر أحــكام
اإلعــدام دون مراعــاة األصــول القانونيــة ،وتســعى لفــرض تفســيرها الخاص للشــريعة اإلســامية.
عقودا إلــى الوراء ،إذ سيشــكلون
وبالتالــي ،مــن شــأن انتصــار الحوثييــن يف الحــرب أن يعيــد اليمــن
ً
دولــة تحكــم بنســخة تمــزج بيــن إيــران وطالبــان .تحــت حكــم الحوثييــن ،ســيصبح اليمــن دولــة
معزولــة وســيدفع مالييــن اليمنييــن حياتهــم الثمــن .ولذلــك فالتحــدي الــذي تشــكله جماعــة
الحوثييــن ال يرتبــط بحســابات سياســية مؤقتــة ،بــل بمســتقبل اليمنييــن واملنطقــة إذا وقــع
اليمــن تحــت ســيطرة جماعــة متطرفــة وراديكاليــة.
بالتأكيــد يجــب محاســبة الحوثييــن ىلع أفعالهــم ،ولكــن هــم مــن يجــب أن ُيحاصــروا وليــس
اليمنييــن ،كمــا ال يجــب الخضــوع البتزازهــم بــأن أي ضــرر يصيبهم ســيصيب اليمنييــن يف املناطق
الواقعــة تحــت ســيطرتهم.
يجــب أن تكــون هنــاك عقوبــات أذكــى .ىلع الواليــات املتحــدة مالحقة أعضــاء جماعــة الحوثيين
واملتعاطفيــن معهــا والذيــن يقيمــون خــارج اليمــن ،وتجفيــف مصــادر تمويــل الجماعــة والحــد
مــن قدرتهــا ىلع بنــاء تحالفــات أو ترويــج البروباغنــدا .هــذه العقوبــات يجــب أال تســتهدف فقــط
زعيــم الجماعــة ،عبدامللــك الحوثــي ،ولكــن – واألهــم مــن ذلــك – يجــب أن تالحــق ً
أيضــا أولئــك
الحوثييــن الذيــن يرتــدون البــدالت ويتجولــون بحريــة حامليــن حقائــب املــال وينشــئون الشــركات،
ويتحدثــون يف محافــل العالقــات العامــة الدوليــة ،ويســافرون ىلع متــن الدرجــة األولــى يف
رحــات شــركات الطيــران العامليــة.

ماجــد املذحجــي هــو مؤســس مشــارك واملديــر التنفيــذي ملركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ويغــ ّرد
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حــــــوار

سؤال وجواب مع جيرالد فايرستاين
ومايكل باتريك مولروي
لعبــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف الغالــب دوًرا كبي ـ ًرا يف شــؤون اليمــن ،ســواء مــن خــال
نفوذهــا السياســي أو عبــر برنامجهــا للطائــرات املسـ ّيرة .ويف هــذه املقابلــة يتبادل مركــز صنعاء
أطــراف الحديــث مــع الســفير األمريكــي الســابق جيرالــد فايرســتاين حــول الفتــرة التــي قضاهــا
يف اليمــن ،والربيــع العربــي ،ومغــادرة علــي عبــد اهلل صالــح الســلطة .انضــم إلــى فايرســتاين
مايــكل مولــروي النائــب املســاعد الســابق لوزيــر الدفــاع األمريكــي لشــؤون الشــرق األوســط ،والــذي
تحــدث عــن مبــادرة توجيــه اليمــن والنســخة الجديــدة مــن البرنامــج التــي يقودهــا هــو والســفير
فايرســتاين.
مالحظةُ :حررت هذه املقابلة مراعاة للوضوح.
مركــز صنعــاء :لنبــدأ معــك ســعادة الســفير .كنــت ســفي ًرا ألمريــكا يف اليمــن خــال فتــرة الربيــع العربــي،
وخــال الفتــرة الالحقــة ومــا واكبهــا مــن تســاؤالت حــول مــا إذا كان علــي عبــداهلل صالــح ســيتنحى أم ال.
مــا الــذي تعتقــد أن الواليــات املتحــدة أصابــت فيــه مــن خــال سياســتها يف اليمــن تلــك املرحلــة ،ومــا
الــذي تعتقــد أنــه كان بإمــكان الواليــات املتحــدة أو كان يتوجــب عليهــا أن تفعلــه بشــكل مختلــف؟
جيرالــد فايرســتاين :مــا كان يمكنهــا فعلــه ومــا كان يجــب عليهــا فعلــه همــا شــيئان
مختلفــان بالطبــع .أعتقــد أن القضيــة برمتهــا حــول أيــن ســتقف حكومــة الواليــات املتحــدة
ً
مفتوحــا يف
ســؤال
مــن الربيــع العربــي يف اليمــن ،وأيــن كان يجــب أن نضــع ثقلنــا ،كان
ً
ً
واشــنطن .كان هنــاك العديــد مــن اآلراء املختلفــة ،والكثيــر منهــا كان مرتبطــا باهتمامــات
معينــة للــوكاالت املعن ّيــة.
ـدا عــن الــوكاالت التــي كانــت مشــاركة بنشــاط يف حملــة مكافحــة
وإذا مــا تحدثنــا تحديـ ً
اإلرهــاب بأكملهــا وعملــت مــع الحكومــة اليمنيــة ،بالفعــل ،كان التــردد موجــود يف مســألة
التخلــي عــن علــي عبــداهلل صالــح ،لذلــك كان هنــاك الكثيــر مــن النقــاش بيــن أولئــك -وأنــا
منهــم -الذيــن رأوا أننــا بحاجــة ً
حقــا إلــى دعــم االنتقــال يف اليمــن ودعــم الحركــة ،وأنــه
انفتاحــا وديمقراطيــة وتوازنًــا
وأكثــر
جديــد
مجتمــع
نحــو
يمكننــا املســاعدة يف الدفــع
ً
يف اليمــن ،وآخريــن رأوا -كمــا تعلمــون -أن مصلحــة الواليــات املتحــدة هــي يف مكافحــة
اإلرهــاب وليســت يف السياســات املحليــة لليمــن ،وبالتالــي يجــب علينــا فقــط التمســك
جميعــا نعــرف أنــه لــم يكــن الشــريك املثالــي
بصالــح ،ىلع الرغــم مــن أننــي أعتقــد أننــا
ً
لنــا يف حملــة مكافحــة اإلرهــاب.
ربحنــا النقــاش يف نهايــة املطــاف ودعمــت الواليــات املتحــدة عمليــة االنتقــال ،وأعتقــد
مهمــا فمــن وجهــة نظــري الخاصــة إذا لــم تدعــم الواليــات املتحــدة
أن هــذا األمــر كان ًّ

االنتقــال السياســي يف اليمــن ،ملــا كان املجتمــع الدولــي ليدعمــه .وأعتقــد أن النتيجــة
تمامــا عمــا هــي عليــه.
كانــت ســتكون مختلفــة ً
فيمــا يتعلــق بنتيجــة هــذا األمــر ،يقــول الكثيــر مــن اليمنييــن إن املجتمــع الدولــي “باعنــا
بثمــن بخــس للغايــة” أو “ســحب البســاط مــن تحــت أقدامنــا” ،ولكننــي أظــن أن اعتقــاد
بعــض اليمنييــن بــأن جميــع الســكان كانــوا داعميــن للعمليــة االنتقاليــة هــو أمــر غيــر
صحيــح.
جــدا بنســبة  50-50تقري ًبــا ،فلــم تكــن هنــاك
مــا أذكــره ،هــو أن املجتمــع كان
منقســما ً
ً
حركــة ســاحقة قويــة ضــد صالــح ،ففــي الحقيقــة احتفــظ صالــح بالكثيــر مــن الدعــم
بمــرور الوقــت ،كمــا أن قدرتنــا ىلع دفعــه نحــو التنحــي كانــت ضعيفــة ،وكان مــن املمكــن
أن يذهــب مســار األمــور يف االتجــاه املعاكــس .بعــد أن انتهــى كل شــيء وتــرك صالــح
منصبــه ،أخبرنــي النــاس أنــه ع ّبــر عــن ندمــه ىلع اتخــاذه قــرار التنحــي ،بــل وأعــرب عــن
بعــض اإلعجــاب ببشــار األســد قائـ ً
ـا إنــه لــو عــاد بــه الزمــن لفعــل مــا فعلــه األســد.
كان مــن شــأن إقــدام صالــح ىلع هــذه الخطــوة أن يدفــع اليمــن نحــو الصــراع (الــذي تشــهده
البــاد اليــوم) قبــل خمــس ســنوات مــن اندالعــه ،كان علينــا التنــازل وتقديــم التســويات،
وبالتالــي قمنــا ببعــض األشــياء التــي -بــكل صراحــة -ســاهمت يف تفاقــم الوضــع بعــد
ذلــك ،ال ســيما فكــرة أن صالــح يمكــن أن يظــل يف اليمــن وإمكانيــة اســتمراره لعــب دور يف
الحيــاة السياســية يف البــاد ،وأنــه ســيمتلك الحصانــة ضــد املالحقــة القضائيــة .كل هــذه
كانــت أشــياء كان علينــا أن نقدمهــا مقابــل حملــه ىلع قبــول قــرار التنحــي.
هــل كان علينــا فعــل شــيء بشــكل مختلــف؟! هــل كان يجــب أن نضغــط أكثــر لفعــل ذلــك؟!
أكــرر ،ال أعتقــد أنــه كان بإمكاننــا الفــوز بهــذا النقــاش .ولكــن ،وعنــد اســتعادة األحــداث
املاضيــة ،مــن الواضــح أنــه أمــر مخيــب لآلمــال.

مركــز صنعــاء :ذكــرت أن قدرتكــم كانــت ضعيفــة .مــا هــي نقــاط الضغــط التــي ســاعدت يف دفــع صالــح
للتنحــي عندمــا فعــل ذلــك أخيـ ًرا يف أوائــل عــام 2012؟
جــدا
جيرالــد فايرســتاين :بشــكل مــا ،فعــل صالــح ذلــك بنفســه ،وهــو األمــر الغريــب
ً
طبعــا -حدثــت مجــزرة ســاحة الثــورة (مجــزرة الكرامــة) ،وظهــر علــي محســن
فكمــا تذكــرً
مصرحــا أنــه ســيقطع عالقتــه بصالــح وســينضم لحركــة
ىلع التلفــاز بعــد ذلــك مباشــرة
ً
املعارضــة .خــاف صالــح واعتقــد أنــه إذا غــادر علــي محســن فســوف يخســر الجيــش
بأكملــه ،وهــو مــا تبيــن أنــه ليــس كذلــك ،ولكــن هــذا مــا اعتقــده (صالــح) حينهــا ،لذلــك،
يف تلــك املرحلــة ،تواصــل صالــح مــع األطــراف املعن ّيــة وأخبرهــم أنــه مســتعد للتنحــي.
مســتعدا للتنحــي يف ذلــك األســبوع.
يف الحقيقــة لقــد كان
ً

مركز صنعاء :إن لم تخني الذاكرة فقد كان ذلك يف شهر مارس من عام…
جيرالــد فايرســتاين .2011 :مــارس  .2011حينهــا ،بــدأ عمليــة تفــاوض وقــال إنــه ســيتنحى
ـدوا اتفــاق لعمليــة انتقاليــة تتوافــق مــع الدســتور اليمنــي” ،أنــا لــم أكــن
تعـ ّ
شــريطة “أن ِ
جــز ًءا مــن تلــك املفاوضــات ،لكننــي كنــت هنــاك لضمــان أن يصــدق الجميــع .اســتمر األمــر
ً
قليــا ،وكان الكثيــر مــن النــاس مــن حــزب
لثالثــة أو أربعــة أيــام حتــى اســتقرت األمــور
املؤتمــر الشــعبي العــام يذهبــون إلــى صالــح ويقولــون لــه“ :مــا الــذي تفعلــه؟ ملــاذا تفعــل
ذلــك؟” وانتشــرت شــائعات بــأن بعضهــم -أي أعضــاء حــزب املؤتمــر -هــدد صالــح بالقتــل
يف حــال تنحــى عــن الســلطة .تراجــع صالــح حينهــا عــن قــراره وتخّلــى عــن تلــك املبــادرة،
ولكنــه كان قــد فتــح البــاب أمــام العمليــة االنتقاليــة .منــذ تلــك اللحظــة ومــا بعدهــا ،لــم
يعــد األمــر مــا إذا كان ســيتنحى أم ال ،ولكــن األمــر أصبــح يتعلــق بالظــروف التــي ســيوافق

فعليــا ،والتــي نتجــت عنهــا املبــادرة
عليهــا ليتنحــى ،وبتلــك اللحظــة بــدأت املفاوضــات
ًّ
الخليجيــة يف نهايــة املطــاف.
مــن خــال تلــك املفاوضــات ،وصلنــا إلــى شــهر مايــو  2011عندمــا أُبــرم االتفــاق ،حيــث وافــق
كال الجانبيــن ،املؤتمــر الشــعبي العــام وتكتــل أحــزاب اللقــاء املشــترك (تحالــف املعارضــة)
ىلع شــروط انتقــال الســلطة .أحضرنــا شــخصيات املعارضــة للتوقيــع ىلع االتفــاق ،وكان
ذلــك بتاريــخ  21مايــو إذ أصــر صالــح ىلع توقيــع االتفــاق يف اليــوم املوافــق للعيــد الوطنــي
وقعــت
(ذكــرى إعــان الوحــدة بيــن شــطري اليمــن) ،وكانــت أحــزاب اللقــاء املشــترك قــد ّ
الليلــة الســابقة .يف اليــوم التالــي ،كان مــن املقــرر أن نذهــب إلــى القصــر الرئاســي حيــث
سـ ّ
ـيوقع حــزب املؤتمــر ىلع االتفــاق .ولكــن -وال أعلــم إذا تذكــر ذلــك -حــدث أمــر غريــب،
ّ
جميعــا يف الســفارة اإلماراتيــة ،أحــاط صالــح الســفارة ببالطجتــه وأخذنــا
ــا
ن
ك
فحيــن
ً
كرهائــن ألن النــاس كانــوا يطالبــون بعــدم توقيــع االتفاقيــة .اســتمر هــذا طــوال ذلــك اليــوم.
نوعــا مــن املهزلــة الكبيــرة.
لقــد كان األمــر ً

ومــن ثــم أخيـ ًرا ،أعتقــد أن رئيــس الــوزراء الســابق عبدالكريــم اإلريانــي هــو مــن أقنــع صالــح
بــأن عليــه ا ُ
قدمــا يف هــذا األمــر .وذهبــت أنــا وعبداللطيــف الزيانــي ،األميــن العــام
ملضــي ً
ملجلــس التعــاون الخليجــي ،إلــى القصــر الرئاســي حامليــن معنــا االتفــاق ّ
ليوقــع عليــه
الجميــع .دخلنــا إلــى القاعــة ،وكانــت جميــع كاميــرات القنــوات التلفزيونيــة حاضــرة ،وكان
الجميــع هنــاك بمــن فيهــم جميــع أعضــاء حزبــه .جعــل صالــح الجميــع ّ
يوقعــون ،وكان
آخــر مــن عليــه أن يوقــع هــو علــي عبــداهلل صالــح ،لكنــه رفــض“ .مــا الــذي تقصــده بأنــك
ترفــض؟ لقــد وافقــت ىلع التوقيــع مسـ ً
ـبقا” .ال ،لــن يوقــع ،ورفــض التوقيــع.
ـابها للوضــع الحالــي .رفــض أن يتنــازل ،فقلــت “حسـنًا ،انســى األمــر” وغادرنــا
كان الوضــع مشـ ً
القصــر .بعــد أســبوع أو نحــو ذلــك ،يف بدايــة شــهر يونيــو ،وقعــت محاولــة اغتيــال صالــح
يف مســجد النهديــن ،ثــم انتهــى األمــر بــه للذهــاب إلــى الريــاض لتلقــي العــاجُ ،
وقتــل
عــدد مــن رجالــه خــال تلــك املحاولــة.
اســتمر الوضــع ىلع مــا هــو عليــه طــوال الصيــف ،وعنــد عودتــه يف ســبتمبر ،بــدأ األمــر
برمتــه مــن جديــد ،وســأخبركم مــا الــذي دفــع صالــح إلــى التوقيــع يف النهايــة؛ لقــد كان
امللــك الســعودي عبــداهلل الــذي اتصــل بصالــح وقــال لــه“ :يكفــي .لقــد انتهــى األمــر ،عليــك
توقــع” .وأعتقــد أن صالــح ُحصــر يف الزاويــة ،واضطــر أن ّ
أن ّ
يوقــع.

مركــز صنعــاء :حسـ ًنا ســأتحدث مــع مايــكل اآلن .مايــكل ،عملــت كضابــط يف البحريــة وضابــط يف وكالــة
املخابــرات املركزيــة ،ومــن ثــم شــغلت مؤخـ ًرا منصــب نائــب مســاعد وزيــر الدفــاع للشــرق األوســط خــال
أول عاميــن مــن إدارة ترامــب ،هــل يمكنــك شــرح “مبــادرة تيســيير اليمــن”؟
مايــكل مولــروي :أُطلقــت هــذه املبــادرة داخــل وزارة الدفــاع األمريكيــة ،ونحــن يف الــوزارة
لــم نكــن ســوى مجــرد جــزء صغيــر منهــا -مــن الجانــب األمنــي والعســكري .أمــا املبــادرة
فقــد تضمنــت جوانــب دبلوماســية واقتصاديــة وإنســانية وأمنيــة.

مركــز صنعــاء :لكــن الخطــة نفســها لــم ُتحــدث الكثيــر مــن التغييــر ،فقــد وصلــت إلــى طريــق مســدود
إلــى حــد مــا ىلع املســتوى السياســي ولــم ُت ّ
نفــذ يف الواقــع .ولذلــك أنتــم اآلن يف طــور االنتقــال الــى
النســخة الثانيــة مــن مبــادرة توجيــه اليمــن ،هــل ذلــك صحيــح؟
مايــكل مولــروي :صحيــحُ .بــذل الكثيــر مــن الجهــد يف املبــادرة ،وأعتقــد أنهــا كانــت
جيــدة إلــى حــد مــا ،لكنهــا لــم تحصــل ىلع أي اهتمــام .كان جــزء مــن ســبب عــدم حصولهــا
ىلع االهتمــام هــو أننــا يف كل مــرة تحدثنــا فيهــا إلــى املســؤولين يف مبنــى الكابيتــول،
يطلبــون م ّنــا التوقــف وإنهــاء املشــاركة يف اليمــن .هــذا فضــ ً
ا عــن تجاهــل األشــخاص

يف اإلدارة االمريكيــة للمبــادرة ،وبالتالــي ،لــم ُيحــرز أي تقــدم يف األمــر .وأعتقــد أن الســفير
يمكنــه أن يؤكــد صحــة ذلــك ً
أيضــا ،قــد تكــون لدينــا فرصــة أفضــل اآلن حيــث ســتكون
هنــاك إدارة أمريكيــة مختلفــة ،ولهــذا الســبب نحــاول اآلن بجــد وضــع املبــادرة وتأطيرهــا
حتــى نتمكــن مــن تقديمهــا؛ إذا كانــوا ىلع اســتعداد للســماح لنــا بتقديمهــا.

مركــز صنعــاء :هــل يمكنكــم اســتعراض خططكــم املتعلقــة بالنســخة الثانيــة مــن مبــادرة توجيــه اليمــن،
يف أي مرحلــة هــي اآلن؟ مــا هــي أهدافهــا؟
جيرالــد فايرســتاين :تعتمــد مبــادرة توجيــه اليمــن ىلع فكــرة أننــا يف بيئــة مــا بعــد
الصــراع ،أي أن األســاس الــذي تقــوم عليــه مبــادرة توجيــه اليمــن هــو نجــاح جهــود املبعــوث
الخــاص لألمــم املتحــدة ،وأنــه يمكــن الوصــول إلــى وضــع حيــث يمكــن البــدء يف معالجــة
بعــض هــذه املشــاكل املتوطنــة داخــل اليمــن.
أتوقــع أن إدارة بايــدن ســتعود إلــى مــا كنــا عليــه تحــت إدارة أوبامــا تقري ًبــا .أكــرر أن هــذا ال
ـتعدادا مــن جانــب إدارة بايــدن
يعنــي أننــا ســنغير موقفنــا أو سياســتنا ،لكــن قــد نــرى اسـ
ً
لبــذل املزيــد مــن الجهــد والعمــل ،والقليــل مــن الضغــط ،يف محاولــة لدعــم جهــود األمــم
املتحــدة الراميــة إلعــادة األطــراف إلــى الطاولــة للتفــاوض ،واعتقــد أن هــذا قــد ينجــح.
العنصــر اآلخــر ،الــذي يمكننــا اســتقراءه وتوســيعه بقــدر مــا نريــد ،يشــبه العــزف ىلع
آلــة األكورديــون ،ولكــن إذا كنــت تتوقــع أنــه ســيكون هنــاك تغييــر يف طبيعــة العالقــة
األمريكيــة اإليرانيــة ،وإذا كان ســيخف التوتــر يف املنطقــة بشــكل عــام -وهــو بالتأكيــد
التوجــه الــذي تقــول إدارة بايــدن إنهــا تريــد الســير فيــه -يمكنــك حينهــا توقــع احتمــال أن
يــؤدي ذلــك بــدوره إلــى تخفيــف بعــض الضغــط الــذي يعرقــل مســار التوصــل إلــى اتفــاق
يف اليمــن ،وأن يــرى اإليرانيــون أنهــم لــم يعــودوا بحاجــة إلــى االســتمرار يف الضغــط ىلع
الســعودية مــن خــال الحفــاظ ىلع وجودهــم يف اليمــن ،واإلبقــاء ىلع الصــراع يف اليمــن.
برأيــي ،هنــاك نافــذة فــرص أمامنــا ،وأعتقــد أننا ســنرى الواليــات املتحــدة أكثر مشــاركة فيما
يخــص اليمــن ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى مزيــد مــن دعــم املجتمــع الدولــي .أعتقــد أنــه إذا
كانــت الواليــات املتحــدة أكثــر مشــاركة ،فســيكون البريطانيــون أكثــر مشــاركة ،وربمــا يكــون
مجلــس األمــن أكثــر مشــاركة .إذا كان هنــاك انخفــاض شــامل يف التوتــر يف املنطقــة ،فقــد
يعنــي ذلــك أن اليمــن ســيصبح مــن جديــد مهيــأ للســير نحــو األمــام والخــروج مــن الوضــع
الــذي نحــن فيــه اآلن .هــذا ســيفتح البــاب أمــام مبــادرة توجيــه اليمــن.

مركــز صنعــاء :هــل ســتوقف إدارة بايــدن ً
حقــا دعمهــا للســعودية؟ وإذا فعلــت الواليــات املتحــدة ذلــك
وأجبــرت الســعودية ىلع إنهــاء حربهــا ،فمــا هــي الخطــوة التاليــة؟
طبعــا جميــع هــذه األســئلة يف مكانهــا .أعتقــد أنــه فيمــا يتعلــق
جيرالــد فايرســتاين:
ً
بالعالقــات األمريكيــة الســعودية ،فليــس لــدي أدنــى شــك يف أن إدارة بايــدن ســتعيد
إدخــال القيــم األمريكيــة -حقــوق اإلنســان والحريــات املدنيــة -يف املعادلــة عندمــا نحــدد
عالقاتنــا حــول العالــم.
نوعــا مــا عــن ســؤالك األخيــر
النقطــة األخيــرة التــي أود أن أطرحهــا وهــي التــي ســتجيب ً
“مــاذا بعــد ذلــك أو مــا الخطــوة التاليــة؟” .موقفــي الشــخصي مــن هــذا األمــر ،هــو كالتالــي:
حســنًا ســتوقفون دعــم الســعوديين وســتخبرونهم أننــا لــن ندعمكــم يف اليمــن بعــد
اآلن ،أي أننــا ســنقوم بــكل بســاطة بإضعافهــم وتدميــر قدراتهــم الدفاعيــة ،أو ًّأيــا كان مــا
ســنفعله ،ومــن ثــم ســنفرض نهايــة للصــراع يف اليمــن .حســنا هــذا عظيــم .ولكــن مــاذا
اآلن؟

هــل يعتقــد أحــد أنــه يمكــن إعــادة إعمــار اليمــن وأن أي شــخص ســيقدم عشــرات املليــارات
مــن الــدوالرات املطلوبــة إلعــادة إعمــار اليمــن دون الســعوديين؟ الواليــات املتحــدة لــن
تفعــل ذلــك .األوروبيــون لــن يفعلــوا ذلــك .إيــران لــن تفعــل ذلــك .إذا ابتعــد الســعوديون
عــن األمــر وقالــوا “نحــن لســنا راضيــن عــن الطريقــة التــي انتهــى بهــا األمــر ونــرى أن اليمــن
دائمــا ألمننــا ولــن نتحــرك قيــد أنملــة ملســاعدتهم” ،مــن الــذي ســيبقي
اآلن يمثــل تهديـ ً
ـدا ً
اليمــن متماسـ ً
ـكا؟ مــن الــذي سيســاعدهم يف إعــادة البنــاء؟ ال أحــد.
نحــن بحاجــة للســعوديين اآلن ،يف املســتقبل .لــن تنجــح مبــادرة توجيــه اليمــن إال إذا كان
الســعوديون شــركاء بشــكل كامــل فيهــاً .
إذا هــذه هــي اإلجابــة ىلع ســؤالك “مــا الخطــوة
التاليــة” .النقطــة األخيــرة التــي أود ذكرهــا وأكررهــا هــي أننــا يمكننــا قــول مــا نريــد بشــأن
فشــل الحملــة العســكرية الســعودية .ليــس هنــاك شــك -ىلع الرغــم مــن أن االعتــراف بهذا
يزعجنــي أحيا ًنــا -ذلــك أن كل الفضائــع التــي نتهــم الســعوديين بارتكابهــا خطــأ يف اليمــن
قــد ارتكبناهــا نحــن أنفســنا يف أفغانســتان وجميــع أنحــاء العالــم .هــل قصفنــا حفــات
زفــاف ودمرنــا مــدارس ،وهــل فعلنــا كل ذلــك وأكثــر؟ بالطبــع فعلنــا .ليــس ألننــا مــؤذون أو
خبثــاء .هــذه األشــياء تحــدث .وهــذا مــا حــدث يف اليمــن ً
أيضــا ،وهــو أمــر مأســاوي ،واملــرء
فعـ ً
ا يكــره رؤيــة هــذا يحــدث .ولكــن ال أعتقــد أن األمــر متعمــد مــن الجانــب الســعودي.
مــن الجديــر بالذكــر أنــه عندمــا أصبــح األمــر أمــام إدارة أوبامــا يف  2014و ،2015بعــد اســتيالء
الحوثييــن ىلع صنعــاء ،وعندمــا كنــا نتحــدث مــع الســعوديين قائليــن إن عليهــم فعــل
شــيء ملســاعدة هــادي -وكان هــذا قبــل بــدء الحــرب -كان يقولــون “ال لــن نتدخــل .نحــن
مســتاؤون مــن هــادي ونشــعر بخيبــة األمــل منــه .لــن نقــوم بــأي شــيء ”.ثــم بــدأت الحــرب.
ـدا مــع وجهــة النظــر والخطــوط الحمــراء الســعودية األساســية ،ومــا زلــت ال
لــم نختلــف أبـ ً
أختلــف معهــا .أعتقــد أن تلــك الخطــوط الحمــراء هــي ثالثــة :أعتقــد أن الســعوديين لهــم
كامــل الحــق يف قولهــم إنهــم يريــدون األمــن ىلع حدودهــم الجنوبيــة ،وهــم يريــدون
حكومــة يف صنعــاء يمكنهــم العمــل معهــا ومتعاونــة (بدورهــا) معهــم ،ويريــدون أن
يطمئنــوا أنــه لــن يكــون هنــاك وجــود مســتمر للحــرس الثــوري اإليرانــي أو حــزب اهلل يف
اليمــن يهددهــم بنفــس الطريقــة التــي يهــدد بهــا حــزب اهلل اســرائيل ىلع حدودهــا
الشــمالية .أعتقــد أن هــذه هــي الخطــوط الحمــراء الســعودية الثالثــة.
إذا أعــادت الواليــات املتحــدة فــرض نفســها مــن جديــد وحاولــت التوصــل إلــى اتفــاق يف
ً
كامــا ،وإذا
دعمــا
اليمــن ،وإذا دعمنــا املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث ً
بدأنــا يف دفــع أنفســنا ملحاولــة إعــادة األطــراف إلــى الطاولــة ونجحنــا يف ذلــك ،أعتقــد
أن الســعوديين ســيكونون ســعداء إذا نجحنــا – ألننــي أعتقــد أنهــم أرادوا الخــروج مــن هــذا
الصــراع خــال الســنوات األربــع املاضيــة – طاملــا مــا نفعلــه يحتــرم خطوطهــم الحمــراء.
إذا تمكنــا مــن القيــام بذلــك ،وإذا اســتطعنا املســاعدة يف التوصــل إلــى اتفــاق ،فأعتقــد
أننــا والســعوديون ســنكون ىلع نفــس الصفحــة وســيكون كل شــيء ىلع مــا يــرام .مــا
أقصــده هــو أننــا كان لدينــا بعــض املشــاكل مــع الســعوديين بشــأن حقــوق اإلنســان وهــذا
النــوع مــن األشــياء لعقــود ،ولــن يتغيــر هــذا ،ولكــن كال الجانبيــن يعرفــان كيفيــة التعامــل
مــع األمــر .يمكننــا القيــام بذلــك .أعتقــد أن الشــيء املهــم هــو التأكــد مــن خــروج اليمــن
مــن الصــراع بطريقــة ال تقطــع العالقــة األمريكيــة الســعودية.

مركــز صنعــاء :حسـ ًنا ،أفهــم كيــف سيســاعد هــذا الواليــات املتحــدة والســعودية ،ولكــن الســؤال اآلن هــو
كيــف ســيكون األمــر مــع الحوثييــن؟ إذا لــم يكــن الحوثيــون مســتعدون للتنــازل عمــا ربحــوه يف ســاحة
املعركــة ىلع طاولــة املفاوضــات ،فهــل هنــاك ً
حقــا أي اتفــاق يمكــن التوصــل إليــه؟
جيرالــد فايرســتاين :عندمــا كنــت ال أزال يف صنعــاء وأحــاول إشــراك الحوثييــن ،عقــدت
جــدا أو تخــرج بنتيجــة،
معهــم بعــض االجتماعــات .لــم تكــن تلــك االجتماعــات ناجحــة
ً
لكــن الشــخص الوحيــد الــذي كان الحوثيــون يرغبــون وبشــدة الحديــث معــه هــو الســفير
الســعودي.
دائمــا أن الحوثييــن ليســوا أغبيــاء،
عــام  2016كان هنــاك الكثيــر مــن األخــذ والــرد ،وكان رأيــي ً
فهــم يعرفــون مــن هــي الدولــة التــي تقــع ىلع حدودهــم .هــم يعرفــون أن إيــران بعيــدة
وغيــر قــادرة ىلع فعــل الكثيــر مــن أجلهــم .لطاملــا كنــت أعتقــد أن الحوثييــن ســيتخلون
عــن عالقتهــم بإيــران ويتفقــون مــع الســعوديين يف ظــل الظــروف املناســبة .باملناســبة،
يعتقــد الســعوديون أنفســهم ذلــك .لــذا أعتقــد أنــه مــن الــوارد فعــل ذلــك .أعتقــد أن
األمــر ســيتطلب حصــول الحوثييــن ىلع مقعــد ىلع الطاولــة يف العمليــة السياســية يف
املســتقبل .يمكــن تحقيــق ذلــك .املشــكلة الكبــرى هــي أنــه ال يمكــن أن تكــون حكومــة
حوثيــة ،يمكــن للحوثييــن أن يكونــوا جــز ًءا مــن الحكومــة ،وطاملــا أن الســعوديين يشــعرون
بالراحــة بــأن لديهــم أصدقــاء يف صنعــاء ســيكون األمــر ىلع مــا يــرام بالنســبة لهــم.
وأعتقــد أن الحوثييــن ســيحصلون ىلع مــا يحتاجونــه.

فنون وثقافة

طريقة الحرب األمريكية
مل ِّ
قراءة يف كتاب فيل كالي “ا ُ
بشرين”
براين أونيل
عــام ُ ،1904قتــل ُم ِّ
بشــر أمريكــي يف شــمال غــرب إيــران .حينهــا ،أخــذ الرئيــس األمريكــي ثيــودور
ً
معروفــا عنــه عــادة) وهــدد إيــران ،التــي كانــت تحــارب
روزفلــت األمــر بصــورة شــخصية (كمــا كان
قــوى اإلصــاح ،بإرســال قــوات أمريكيــة إلــى الخليــج الفارســي إذا لــم تتخــذ الحكومــة اإليرانيــة أي
مل ِّ
إجــراء بشــأن مقتــل ا ُ
بشــر.
صراعــا مــع اإلمبراطوريــة
تدفقــت مئــات الجحافــل الفارســية إلــى املنطقــة وكادت أن تشــعل
ً
العثمانيــة التــي كانــت منشــغلة حينهــا مــع خســارة قبضتهــا يف البلقــان.
مل ِّ
طالبــت الواليــات املتحــدة باتخــاذ إجــراء ملقتل ا ُ
بشــر :الســجن املؤ ّبــد للقتلة ،أو الحكــم عليهم
باإلعــدام يف حــال شــن القبيلــة الكرديــة -التــي ينتمــي القتلــة إليهــا -املزيــد مــن الهجمــات
ضــد األمريكييــن .مــن املعلــوم أنــه حتــى ذلــك الوقــت ،كانــت الحكومــة الفارســية واإلمبراطوريــة
العثمانيــة تركــزان ىلع الشــأن الكــردي ،ويف ِخ ّ
ضــم هــذا املزيــج ،أتــى الثــور األمريكــي مســرع
الخطــى.
تنفيــذ روزفلــت لتهديــده كان أمـ ًرا مشـ ً
ـكوكا فيــه .إرســال قــوة اســتطالعية إلــى الشــرق مــن أجــل
شــخص واحــد حــدد املصلحــة الوطنيــة ضمــن إطــار ض ّيــق للغايــة ،ففوائــد خطــوة كهــذه -ســواء
امللموســة أو حتــى غيــر امللموســة -مــا كانــت لتتناســب مــع التكلفــة ىلع اإلطــاق .ولكــن فيمــا
يتعلــق بأمريــكا ،التــي كانــت قــد انتصــرت ىلع إســبانيا يف الحــرب املفتعلــة ضدهــا وأطلقــت
جناحيهــا كقــوة عامليــة ،كان التهديــد أكثــر مــن كاف.
مل ِّ
يف كتابــه “ا ُ
بشــرين” ،يأخذنــا فيــل كالي إلــى كولومبيــا ،فبعــد أكثــر مــن مئــة عــام ىلع
هــذه األحــداث ،تجــري صحفيــة أمريكيــة بعــض األعمــال يف بوغوتــا .يســرد كالي حدي ًثــا أجرتــه
الصحفيــة مــع حبيــب ســابق ،مقــاول أمنــي ســابق يف القــوات الخاصــة ،يعمــل ىلع إيقــاف
حاليــا
تجــارة املخــدرات يف األدغــال الكولومبيــة .قالــت إنهــا ســمعت أن بــاك ووتــر (املعروفــة
ًّ
باســم أكاديمــي) تج ّنــد عســكريين كولومبييــن للعمــل لحســاب اإلمــارات إلرســالهم إلــى اليمــن.
تقــول بشــكل بديهــي“ :وهــذه – وهــل أنــا مخطئــة يف ذلــك – (أســوأ) الحــروب املنخرطيــن فيهــا
حاليــا؟”
ًّ
ـدا بالــكاد جديــرة بالذكــر بالنســبة
ينتقــل الحديــث إلــى أمــور أخــرى إذ أن هــذه املحادثــة تحديـ ً
لهــا كمراســلة حربيــة مخضرمــة يف تغطيــة أفغانســتان والعــراق والحــروب الصغيــرة التــي ال

ُتحصــى حــول العالــم .ولكــن ،كحــال التفاصيــل األخــرى يف الكتــاب ،تكشــف هــذه النقطــة عا ً
ملــا
كامـ ً
ـا للقــارئ.
يف كتــاب كالي ،يج ّنــد املقاولــون األمريكيــون (مصطلــح غيــر دمــوي بشــكل غريــب) عســكريين
مولتها
كولومبييــن ســابقين ،تدربــوا يف الحــرب الدمويــة والوحشــية ملكافحــة املخــدرات والتــي ّ
الواليــات املتحــدة ،ملســاعدة اإلماراتييــن ىلع شــن حــرب مدمــرة داخــل اليمــن .مــن نــواح عــدة،
هــذا هــو شــكل الحــرب يف القــرن الحــادي والعشــرين :مدرِبــون مــن حــزب اهلل يوجهــون مقاتلــي
الحوثييــن بنــاء ىلع مــا تعلمــوه مــن الحــرب ضــد إســرائيل؛ املستشــارون اإليرانيــون ِّ
يعلمــون
التقنيــات والتكتيــكات التــي تعلموهــا مــن املعــارك يف العــراق وســوريا؛ الطائــرات الســعودية،
املــزودة بالوقــود والذخائــر األمريكيــة ،تشــن غــارات جويــة؛ والواليــات املتحــدة تطبــق الــدروس
املســتقاة مــن حروبهــا املختلفــة – مــن أفغانســتان إلــى كولومبيــا إلــى العــراق – يف اليمــن .إنــه
عالــم صغيــر بالفعــل!
وكمــا يوضــح كالي ليــس هنــاك مصلحــة أمريكيــة ض ّيقــة بمــا فيــه الكفايــة لعــدم العمــل ىلع
خدمتهــا عبــر العنــف .ليــس هنــاك مهمــة بعيــدة املنــال.
تبــدأ أحــداث الكتــاب يف أفغانســتان ،ثــم يأخذنــا الكاتــب إلــى كولومبيــا حيــث تــدور معظــم
أحــداث الروايــة ،وتنتهــي يف اليمــن .هــذه هــي النقطــة األساســية :آلــة الحــرب األمريكيــة عاملية
للم ِّ
بشــرين.
حتــى عندمــا تكــون التأثيــرات ىلع أمريــكا نفســها بالــكاد تذكــر .ال حــدود ُ
مل ِّ
لكــن الكتــاب ليــس عــن ا ُ
بشــرين فقــط ،فهــو ً
أيضــا عــن األشــخاص الذيــن حــدد هــذا العنــف
حياتهــم :ســواء كان ذلــك مراسـ ً
حوثيــا.
ـدا
ـدد األهــداف) إسـ
ـا
ـرائيليا أو قائـ ً
أمريكيــا أو راصـ ً
ًّ
ًّ
ًّ
ـدا (محـ ِ
ثالثــة مــن الشــخصيات الرئيســية يف الروايــة التــي تعكــس وجهــات نظــر مختلفــة هــم
كولومبيــون :ضابــط عســكري رفيــع املســتوى ،ومقاتــل ســابق يف قــوات شــبه عســكرية ،وامــرأة
تعمــل مــع جماعــات كانــت تهــ ّرب املخــدرات وقــوات شــبه عســكرية ،كلهــم يحاولــون إحــال
الســام يف البــاد.
جــذور العنــف يف كولومبيــا ّ
معقــدة .هيمنــت العاصمــة بوغوتــا ىلع املناطــق النائيــة -التــي
تتســم بالفقــر وبطابعهــا املحلــي امللمــوس ىلع عكــس بوغوتــا -وأهملتهــا .وكان للحــرب
البــاردة تأثيــ ًرا بــدت انعكاســاته ىلع الثــورات املحليــة ىلع مــر عقــود مــن الزمــن ،كمــا هــو
الحــال مــع الحــرب ىلع اإلرهــاب مؤخــ ًرا.
كالي بــارع للغايــة يف وصــف معتــرك الحيــاة بمدهــا وجزرهــا وســط كل هــذه الفوضــى .كان
صبيــا صغيـ ًرا عندمــا ذبــح أفــراد عائلتــه وآخريــن يف قريتــه .نجــا هابيــل وهــرب وكاد أن
هابيــل ًّ
جوعــا .عــاش يف العــراء يف غابــات كولومبيــا قبــل أن ينتهــي بــه املطــاف مــع إحــدى
ـور
ً
يتضـ ّ
امليليشــيات .هــل كانــت قصتــه لتختلــف لــو وضعــه كالي يف أفغانســتان يف التســعينيات أو
العــراق يف منتصــف العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين؟ ربمــا ،ولكــن ليــس بالقــدر الــذي
قــد يعتقــده املــرء إذا مــا اســتندنا إلــى مــا يوضحــه ُك ّتــاب آخــرون مثــل دون وينســلو .ففــي
الواقــع ،هنــاك أوجــه شــبه بيــن عصابــات املخــدرات يف أمريــكا الجنوبيــة والجماعــات الجهاديــة
يف الشــرق األوســط.
بعــد انضمامــه إلــى إحــدى املليشــيات ،عمــل هابيــل بمثابــة وســيط بيــن مجموعتــه (بقيــادة
جيفرســون ،الزعيــم الكاريزمــي واملرعــب) والقــرى .بوســع مجموعــة جيفرســون إحــال النظــام
كليــا ملــن يرفــض الخنــوع.
ملــن يخضــع لهمــا والســماح لهــم بجنــي الثــروة ،ولكــن األمــر مختلــف ًّ

قيــد ىلع بيانــو ..مناشــير ..أنــاس ُتقطــع أجســادهم إلــى
تصــف الروايــة مشــاهد وحشـ ّية ،رجــل ُي َّ
نصفيــن ..وأنــاس ُتدمــر حياتهــم بالكامــل .ســمحت معاهــدات الســام خــال هــذا القــرن لهابيــل
بإعــادة بنــاء حياتــه بمســاعدة منظمــة غيــر حكوميــة تديرهــا لويــزا التــي كان والدهــا أحــد ضحايا
ممارســات جيفرســون الوحشــية .لــدى لويــزا عمــل لتنجــزه ،وهــذا مــا تفعلــه بالضبــط.
هــذا أحــد املحــاور األساســية يف الكتــاب :العمــل الــذي يجــب إنجــازه .الصحفــي لديــه وظيفــة،
الجنــود األمريكيــون والكولومبيــون ىلع حــد ســواء لديهــم وظائــف ،املرتزقــة وامليليشــيات
لديهــم وظائــف ،املنظمــات غيــر الحكوميــة واملتطوعيــن الشــباب الذيــن يعملــون معهــم
لديهــم وظائــف.
تتقاطــع هــذه الوظائــف – وحيــاة هــؤالء األشــخاص – يف الروايــة ،تتقاطــع قصصهــم ،حبكــة
الروايــة أقــل أهميــة مــن حيــاة الشــخصيات التــي تحددهــا هــذه الصراعــات الطاحنــة التــي ال
املصــورة بدقــة والواقعيــة
نهايــة لهــا يف كل أنحــاء العالــم تقري ًبــا .ولكــن هــذه الشــخصيات،
ّ
للغايــة ،أقــل أهميــة مــن الصراعــات ذات الطبيعــة املتناقضــة للغايــة ،كمــا يوضــح كالي مــراًرا
وتكــراًرا :تتغيــر طــرق وأســاليب وأهــداف خــوض هــذه الصراعــات باســتمرار ،ولكــن طبيعــة هــذه
دائمــا.
الصراعــات هــي نفســها ً
يف بدايــة الروايــة ،هنــاك ضابــط عســكري كولومبــي رفيــع املســتوى ،ال يمكننــا تحديــد مبادئــه
ً
(الحقــا ،نحــو نهايــة
ؤســر األعــداء اآلن و ُيق َتلــون.
األخالقيــة بشــكل حاســم ،يفكــر بعمــق كيــف ُي َ
ـدا عندمــا ينظــر
الروايــة ،يعــود ليفكــر بهــذا األمــر عندمــا ينظــر إلــى مــا يحــدث يف اليمــن ،تحديـ ً
إلــى مقطــع فيديــو لطائــرة دون طيــار) .يســتنتج هــذا الضابــط أن هنــاك “شــبكة متكاملــة بقيادة
أمريكيــة تتألــف مــن وكاالت مختلفــة مصممــة إليجــاد األهــداف ،وتحديــد موقعهــا (بدقــة)،
والقضــاء عليهــا ،واســتغالل وتحليــل املعلومــات االســتخباراتية التــي ُجمعــت ،ثــم تعميــم هــذه
املعلومــات ىلع الــوكاالت والقيــادات القــادرة ىلع العمــل بنــا ًء عليهــا بأســرع مــا يمكــن” .يف
نظامــا إلبــراز القــوة .ويضيــف الضابــط:
النهايــة ،كان هــذا
ً
“غال ًبــا مــا يتــم تجاهــل هــذا النظــام عنــد مناقشــة القــدرات العســكرية ،ألنــه ليــس وحــدة (ذو
معالــم واضحــة) ،أو نظــام أســلحة ،أو تقنيــة (مع ّينــة) ،أو أســلوب تدريــب ،ولكنــه شــيء ذو معالــم
غيــر واضحــة .هــو نظــام (يجمــع) تقري ًبــا كل هــذه العناصــر -يضاعــف قدرتهــا الفتاكــة وســرعتها
(ىلع تحقيــق أهدافهــا) .هــذا ليــس مــن قبيــل املبالغــة .ســوف يســتخدم األمريكيــون هــذه
النظــام نفســه يف البلقــان ،ثــم (يســتخدمونه بوتيــرة أىلع) يف العــراق .والنتيجــة :قيــادة
عمليــات خاصــة كانــت تشــن  12غــارة يف الشــهر عــام  2004تحولــت إلــى آلــة قتــل (ذو حجــم
كبيــر ال مثيــل لــه) تشــن  250غــارة يف الشــهر بعــد ذلــك بعاميــن فقــط”.
(أحــد عيــوب الكتــاب هــو أن الشــخصيات التــي يرســمها كالي بدقــة تبــدو كشــخصية تحاكــي
ذاتهــا ىلع طريقــة تومــاس كالنســي عندمــا يكــون هنــاك نقطــة يجــب إيضاحهــا ،ولكنهــا ىلع
األقــل نقــاط مثيــرة لالهتمــام).
هــذه نقطــة عــادة ال يتــم التطــرق إليهــا عندمــا نتحــدث عمــا إذا كانــت الواليــات املتحــدة أو
حلفاؤهــا “تفــوز” أو “تخســر” الحــروب .تقلصــت الصراعــات الواســعة النطــاق يف أفغانســتان
والعــراق ببــطء لتقتصــر ىلع مجــرد مهــام تشــمل التدريــب أو األســر والقتــل ،مــع االحتفــاظ
ببعــض األراضــي لخدمــة بعــض األهــداف التــي تتســم معاملهــا بعــدم الوضــوح .كمــا تفككــت
الحــروب التــي ال ُتحصــى يف أجــزاء أخــرى مــن العالــم ،مــن كولومبيــا إلــى اليمــن .قــد تكــون هنــاك
اســتراتيجية ،وقــد تكــون هنــاك تكتيــكات ،ولكــن ال توجــد نهايــة حقيقيــة للعبــة ،إنــه نظــام
يديــم نفســه.

جــدا .مــن ناحيــة ،هــو
يديــم نفســه ألنــه ناجــح للغايــة بطريقتيــن مختلفتيــن ومتناقضتيــن
ً
تقري ًبــا فائــق الدقــة؛ إذ أنــه قــادر ىلع نشــر املــوت يف جميــع أنحــاء العالــم وتحريــر الرهائــن مــن
ً
ـتحيل .يف الروايــة ،نــرى الضابــط الكولومبــي ،الــذي
املناطــق التــي كان ُيعــد الوصــول إليهــا مسـ
ً
يمنيــا بطائــرة دون طيــار صينيــة يف قاعــدة إماراتيــة.
هدفــا
جندتــه الشــركة األمريكيــة ،يختــار
ًّ
ومــن ناحيــة أخــرى ،يــدر هــذا النظــام مبالــغ كبيــرة مــن املــال لكثيــر مــن النــاس ،ويضمــن عمــل
آالت الحــرب املتعــددة.
ولكــن هنــاك احتمــال أن يكــون هــذا املســار القاتــم والثابــت للحــروب الدائمــة هــو يف الواقــع
مســتقبل أمريــكا .يف كتابــه “نهايــة األســطورة” ،يقــول جريــج غرانديــن ،الحائــز ىلع جائــزة
(تدعــي) بــأن
بوليتــزر ،إن هنــاك ُحجــة موجــودة “ىلع مــدار التاريــخ الطويــل للواليــات املتحــدة،
ّ
التوســع الالمتناهــي ،ســواء ىلع األرض أو مــن خــال األســواق والنزعــة العســكرية ،يعيــد توجيــه
نوعــا مــا.
التطــرف املحلــي” .أعتقــد أن هــذا صحيــح ً
جادلــت “أطروحــة الحــدود” الشــهيرة ،التــي كتبهــا فريدريــك جاكســون تيرنــر قبــل فتــرة قصيــرة
مــن غضــب روزفلــت مــن إيــران ،بــأن أمريــكا يجــب أن تســتمر يف إعــادة تشــكيل نفســها مــن
طبعــا،
خــال االنتقــال إلــى حــدود جديــدة (وهــو تعبيــر لطيــف لالســتيالء ىلع األرض بالقــوة).
ً
لــم يتوقــف التوســع عنــد مناطــق املحيــط الهــادئ إذ ســرعان مــا أصبــح ألمريــكا إمبراطوريــة
مخفيــة تتألــف مــن الجــزر يف مناطــق املحيــط الهــادئ ومنطقــة الكاريبــي .ويمكــن القــول إن
الحــرب البــاردة ،والحــرب ىلع املخــدرات ،والحــرب ىلع اإلرهــاب هــي مجــرد امتــدادات لهــذه
قدمــا وأن جميــع هــذه الحــروب ،كل ىلع حــدة ،التــي تدمــج هــذه العناصــر،
الرغبــة باالندفــاع ً
هــي النتيجــة النهائيــة.
صحيحــا ،ولكــن هنــاك شــيء أكثــر مــن ذلــك ،شــيء قــد يكــون أكثــر قتامــة.
قــد يكــون هــذا
ً
فاألميركيــون أنفســهم منفصلــون بشــكل مــا عــن هــذه الحــروب “الحديثــة” التــي ُتحــارب
باســمهم .هــذه الحــروب محترفــة ومتخصصــة للغايــة بشــكل قاتــم ويغيــب عنهــا كل أشــكال
جــدا.
الرقابــة .الصراعــات معوملــة وواســعة النطــاق ولكنهــا ال تــزال غامضــة
ً
ربمــا أراد ثيــودور روزفلــت اســتخدام القــوة إلجبــار إيــران ىلع الرضــوخ لطلبــه ،ولكــن ذلــك كان
ـدا هائـ ً
ً
الحقــا ،وبعــد نصــف قــرن ،ســاعد حفيــد روزفلــت ،كيرميــت ،يف اإلطاحــة
ـا.
ســيتطلب جهـ ً
بزعيــم إيــران املنتخــب حيــن أدار عمليــة ّ
معقــدة لوكالــة املخابــرات املركزيــة كان لهــا تداعيــات
كبيــرة .وبعــد ذلــك بأكثــر مــن نصــف قــرن ،كان بوســع الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ،النشــط
ىلع تويتــر ،قتــل الجنــرال اإليرانــي قاســم ســليماني .مــن املمكــن النظــر إلــى هــذا ىلع أنــه
ـرض.
تقــدم ،ولكنــه تقــدم ذو طابــع تقنــي قاتــم وغيــر مـ ٍ
أصبــح الصــراع عبــارة عــن مئــات العمليــات الصغيــرة دون اســتراتيجية شــاملة باســتثناء اســتمرار
الصــراع .لســوء الحــظ ،هــذا ال يعنــي أن هــذه العمليــات ال تؤثــر ىلع حيــاة النــاس أو أنــه ال ينتــج
عنهــا عواقــب ســلبية غيــر مقصــودة يســتمر تأثيرهــا ألجيــال .أنــاس حقيقيــون ُيدمــرون ،ينزفــون
يف الغابــة أو يفقــدون أرجلهــم يف أفغانســتان .هنــاك أنــاس تنتهــي حياتهــا يف اليمــن عندمــا
يلمــع الضــوء ىلع شاشــات الــرادار.
يوضــح فيــل كالي تكلفــة هــذه الصراعــات ىلع حيــاة النــاس ،ولكنــه ُيظهــر ً
أيضــا املحصلــة
النهائيــة -وهــذا األكثــر رع ًبــا -وهــي أن أرواح النــاس وحياتهــم ال تأثيــر لهــا ىلع الصــراع .الحــروب
نوعــا مــن املقيــاس ،مهمــة يجــب إتمامهــا.
هــي العملــةً ،
حاليــا كاتــب وناقــد مســتقل مقيــم يف شــيكاغو.
برايــن أونيــل ،هــو محــرر ســابق يف يمــن أوبزرف ـر ،وهــو ًّ
يغــرد ىلع .@oneillofchicago

شــكر وتقدير
أعــد هــذا التقريــر (حســب الترتيــب األبجدي) :أبــو بكر الشــماحي ،أماني حمد،
تومــاس جونــو ،حســام ردمــان ،حمــزة الحمادي ،ريــان بيلي ،زياد اإلرياني،
سبنســر أوســبرغ ،ســوزان ســيفريد ،عبدالغني اإلرياني ،علي الديلمي،
غريغوري جونســن ،غيداء الرشــيدي ،فارع المســلمي ،كيســي كومبز ،ماجد
المذحجــي ،ماغنــوس فيتــز ،ميســاء شــجاع الديــن ،نزيهــة بعاصيري ،هانا
باتشــيت ،وليــد الحريري وياســمين اإلرياني.

مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجة
هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج املعريف،
مع تركيز خاص ىلع اليمن واإلقليم املجاور .تغطي إصدارات وبرامج
املركز ،املتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية ،التطورات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واألمنية ،بهدف التأثير ىلع السياسات
املحلية واإلقليمية والدولية.
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