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الملخص التنفيذي
لــدى الجهــات الفاعلــة األجنبيــة تأريــخ طويــل يف اليمــن ،إذ غـ ّـر الدخــاء مســار السياســة املحليــة يف البــاد
منــذ وصــول أول إمــام زيــدي يف القــرن التاســع حتــى عــام  2015الــذي شــهد تدخـ ًـا عســكريًّا إقليم ًّيــا بقيــادة
الســعودية .وبــدا هــذا واضحً ــا خــال القــرن العشــرين مــع تطــور تكنولوجيــا االتصــاالت ووســائل النقــل
الحديثــة التــي ســمحت للقــوى الخارجيــة ،مثــل االمرباطوريــة الربيطانيــة يف جنــوب اليمــن ،التأثــر بشــكل
مباشر أكرث يف مسار األمور عىل األرض .ولكن ،ربما لم يكن للجهات الفاعلة األجنبية دو ًرا بهذا الحجم
والتأثــر يف اليمــن كمــا هــو الحــال اليــوم.
ّ
ومؤثـ ًرا يف شــؤون جارتهــا الجنوبيــة ،نظـ ًرا للحــدود املشــركة بينهمــا وتمتــع
را
تلعــب الســعودية دو ًرا كبـ ً
اململكــة بــروة نســبية .دعمــت الســعودية الطــرف الخاســر يف اليمــن مرتــن خــال الحــروب األهليــة :امللكيــن
را اقتصاد ًّيــا عــى اليمــن،
يف الســتينيات واالنفصاليــن الجنوبيــن عــام  .1994كمــا كان للســعودية تأثـ ً
عــى ســبيل املثــال ،رحّ لــت الســعودية حــوايل مليــون عامــل يمنــي مــن أراضيهــا إثــر موقــف الرئيــس الســابق
عــي عبداللــه صالــح تجــاه غــزو الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســن للكويــت عــام 1990؛ ليشـ َّـل ذلــك
َ
يتعاف عىل اإلطالق .كما تب ّنت السعودية دبلوماسية دفرت الشيكات عرب دفع
االقتصاد اليمني الذي لم
املــال مباشــرة إىل السياســيني والزعمــاء القبليــن بهــدف االحتفــاظ بنفوذهــا عــى السياســة اليمنيــة.
أخــذت الســعودية -ذات النظــام امللــي الــورايث -زمــام املبــادرة يف اإلشــراف عــى عمليــة االنتقــال الديمقراطــي
مــن حكــم صالــح يف أعقــاب الربيــع العربــي .وعــام  ،2015أي بعدهــا بثــاث ســنوات ،شــعرت الســعودية
بأنهــا مضطــرة للتدخــل عســكريًّا يف اليمــن يف محاولــة إلعــادة ســيطرة الحكومــة املعــرف بهــا دول ًّيــا بقيــادة
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي .هــذه الحــرب التــي اعتقــدت الســعودية أنهــا ستســتمر ســتة أســابيع دخلــت
مقسمً ا من عدة نواح وأكرث
عامها السادس يف الوقت الذي ال تلوح أي نهاية يف األفق .يُعد اليمن اليوم
ّ
بكثــر ممــا كان عليــه عــام  ،2015وبالتــايل ليــس مــن املؤكــد عــى اإلطــاق مــا إذا كان ســيعود اليمــن عــى مــا
كان عليــه كدولــة واحــدة يف املــدى القريــب أو املتوســط.
وإىل جانــب الســعودية ،لعبــت كل مــن اإلمــارات وإيــران دوريــن كبرييــن ً
أيضــا يف تأريــخ اليمــن الحديــث،
يف حــن مــا تــزال الواليــات املتحــدة األمريكيــة ً
طرفــا فاعـ ًـا رئيسـ ًّيا نظـ ًرا ملــا فعلتــه ومــا لــم تفعلــه يف اليمــن،
شــنت الواليــات املتحــدة عــى مــدى العقديــن املاضيــن هجمــات أحاديــة الجانــب ضــد مــا تصفــه بأهــداف
إرهابيــة ،ولعبــت دو ًرا رئيسـ ًّيا عــى املســتوى الدبلومــايس؛ إذ اتحــدت مــع الســعودية ملعاقبــة اليمــن عــى
تصويــت صالــح غــر املــدروس ضــد مواجهــة غــزو صــدام حســن للكويــت يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم
املتحــدة عــام  ،1990وضغطــت بفاعليــة لتنفيــذ املبــادرة الخليجيــة عــام  ،2011والتــي أفضــت إىل تنحــي
ً
والحقــا ،دعمــت الواليــات املتحــدة -التــي تصــر عــى أنهــا ليســت
صالــح عــن الســلطة مقابــل منحــه الحصانــة.
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ً
طرفــا مــن أطــراف النــزاع -التدخــل العســكري للتحالــف بقيــادة الســعودية وأم ّنــت الدعــم اللوجســتي
واملخابــرايت .ولعــل األهــم مــن ذلــك كلــه هــو أن الواليــات املتحــدة فشــلت يف اســتخدام نفوذهــا الدبلومــايس
مــع الســعودية للتأثــر عــى مســار الحــرب أو تغيــره.
وبالنظــر إىل الوقائــع الحاليــة عــى األرض والجهــات األجنبيــة العديــدة املنخرطــة يف الصــراع ،فإنــه مــن غــر
املرجّ ــح أن يكــون اليمــن قــاد ًرا عــى رســم مســاره الخــاص يف املســتقبل القريــب .ال تقــرح هــذه الورقــة حـ ًـا
للمــأزق الحــايل ،بــل تهــدف إىل تفســر الكيفيــة التــي وصــل عربهــا اليمــن إىل وضعــه الحــايل مــن خــال
توضيــح أدوار ومصالــح مختلــف الجهــات الفاعلــة األجنبيــة يف اليمــن.

شكر وتقدير
يتقــدم مركــز صنعــاء بالشــكر لــكل مــن عمــاد األخضــر ،وعــي الديلمــي ،وميســاء شــجاع
الديــن ،وتوفيــق الجنــد ،وعبدالغنــي اإلريــاين ،ود.محمــد الكامــل ،وهشــام الخــوالين ،وجــاي
بهــادور ،وأنتــوين بيســويل ،ولــورا كاســينوف ،وهيلــن الكــر ،ونــزار ماجــد ،وأحمــد ناجــي،
وحســام ردمــان عــى مســاهماتهم وآرائهــم خــال سلســلة مــن اجتماعــات املائــدة املســتديرة
االفرتاضيــة عــام .2020
ال يتحمل أي من هؤالء األفراد املسؤولية عن اآلراء الواردة يف هذه الورقة ،بيد أنهم منحوا
الكثــر مــن وقتهــم وخرباتهــم ملســاعدة هــذا املشــروع .نحــن ممتنــون لهــم جميعً ــا .جميــع اآلراء
الواردة يف هذا املقال تخص املؤلف وحده.
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المقدمة
يوجــد اليمــن الحديــث يف ظــل جريانــه األكــر قــوة وثــراء منــه .جذبــت الصراعــات املتكــررة يف القــرن العشــرين
وأوائــل القــرن الحــادي والعشــرين -الحــروب األهليــة يف الســتينيات وعامــي  1986و 1994ومؤخـ ًرا عــام
 – 2014والتصــورات الســائدة بعــدم االســتقرار مزيجً ــا مــن القــوى الخارجيــة ،مــن الســعودية إىل اململكــة
املتحــدة يف الســتينيات إىل الواليــات املتحــدة بعــد هجمــات القاعــدة عــى املدمــرة األمريكيــة “يــو إس إس
كــول” عــام  2000والهجمــات عــى نيويــورك وواشــنطن يف  11ســبتمرب/أيلول  .2001لطاملــا كان يُنظــر إىل
اليمــن عــى أنــه يشــكل تهديـ ًـدا عــى نفســه وعــى جريانــه بــل حتــى عــى العالــم ،وبالتــايل شـ ّـكل هــذا املفهــوم
مواقــف وردود أفعــال الجهــات الفاعلــة األجنبيــة املختلفــة وصقلهــا.
تستكشــف هــذه الورقــة تاريــخ الدخــاء يف اليمــن ،بــدءً ا بــأول إمــام زيــدي وصــل إىل اليمــن عــام  893إىل
املرتزقــة الكولومبيــن الذيــن أرســلتهم اإلمــارات عــام  .2015لــم يتعامــل اليمــن بحكمــة دائمً ــا أو حتــى بشــكل
متســق مــع األحــداث الخارجيــة ،فعــى ســبيل املثــال ،كان لقــرار الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح دعــم
ً
حديثــا قبــل أن تتمكــن حتــى
غــزو صــدام حســن للكويــت عــام  1990عواقــب مدمــرة عرقلــت الدولــة املوحــدة
مــن الوقــوف عــى قدميهــا .ويف حــن عــاىن اليمــن يف بعــض األحيــان مــن فهــم العالــم الخارجــي ،فــإن األخــر
ً
أيضــا لطاملــا عجــز عــن فهــم اليمــن بوضــوحُ .طــردت اإلمرباطوريــات -العثمانيــن والربيطانيــن -مــن البــاد،
واسـ ُتدرجت القــوى اإلقليميــة إىل قلــب الصراعــات ،وشــعرت القــوى العظمــى أن عليهــا التدخــل يف اليمــن.
وعــى الرغــم مــن تنــوع تاريــخ اليمــن ،إال أنــه لطاملــا كان هنــاك ثاب ًتــا واحـ ًـدا :الجهــات الفاعلــة األجنبيــة.
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 -1خلفية تاريخية
عــام  ،893اســتدعت القبائــل يف منطقــة صعــدة يحيــى بــن حســن ممــا ُيعــرف اليــوم بالســعودية للتوســط
بــن القبائــل املتحاربــة يف اليمــن ،وبالرغــم مــن العوائــق التــي واجههــا يف بــادئ األمــر ،أســس يحيــى ،الــذي
ً
الحقــا باإلمــام الهــادي إىل الحــق ،يف نهايــة املطــاف أول إمامــة زيديــة يف شــمال اليمــن .وعــى مــدى
سـ ُيعرف
األلــف ســنة املقبلــة ،ازدهــرت اإلمامــة وضعفــت ولكنهــا ظلــت قائمــة.
غزا العثمانيون شمال اليمن يف القرنني السادس عشر والسابع عشر ،وبعد غزوتني يف منتصف وأواخر
القرن الثامن عشر ،سيطروا عىل صنعاء .وعام  ،1904قاد يحيى بن محمد حميد الدين تمر ًدا محل ًّيا،
وبعــد خــروج األتــراك مــن اليمــن لهزيمتهــم يف الحــرب العاليمــة األوىل تمــت مبايعتــه كـ (إمــام) عــى شــمال
اليمن وأســس اململكة املتوكلية اليمنية ،التي حكمت شــمال اليمن حتى اندالع ثورة  26ســبتمرب .1962
عــام  ،1839وصلــت مفــرزة مــن مشــاة البحريــة امللكيــة الربيطانيــة إىل عــدن ،حيــث أنشــأت بريطانيــا محميــة
ً
الحقــا كمســتعمرة التــاج الربيطــاين .تمــدد النفــوذ الربيطــاين داخل ًّيــا يف أواخــر القــرن
عــدن التــي ُعرفــت
التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين غــر أن النفــوذ الربيطــاين تركــز عــى عــدن ومرافئهــا كــون ذلــك منفــذ
عبــور هــام بــن الهنــد وقنــاة الســويس .يف منتصــف القــرن العشــرين ،كان مينــاء عــدن ثالــث أكــر املــوائن
[[[
ازدحامً ــا يف العالــم.
ويف أوائــل عــام  ،1960وعــى مــدى عامــن ،اندلعــت انتفاضــات يف شــمال وجنــوب اليمــن أســفرت عــن
حــروب أهليــة طويلــة .يف الشــمال ،أدت ثــورة يف  26ســبتمرب/أيلول  1962ضــد محمــد البــدر حميــد الديــن،
الــذي كان قــد تســلم الســلطة ألســبوع واحــد فقــط عقــب مــوت أبيــه ،إىل انــدالع حــرب أهليــة اســتمرت
لثمــان ســنوات .ويف غضــون أيــام ،أرســل الرئيــس املصــري جمــال عبدالناصــر قــوات مــن الجيــش املصــري
إىل صنعــاء؛ لهزيمــة مــن كان ُيعــرف بامللكيــن حينهــا؛ ولتأســيس جمهوريــة عربيــة حديثــة عــى غــرار مــا
حدث يف مصر [[[.دعمت السعودية وبريطانيا واألردن وغريها من الدول محمد البدر ،ولكن امللكيني لم
يســتعيدوا ســيطرتهم عــى صنعــاء ،حتــى بعــد انســحاب القــوات املصريــة يف أعقــاب حــرب يونيــو /حزيــران
ّ
وحلــت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة مــكان اإلمامــة
 .1967وبحلــول عــام  ،1970كانــت الحــرب قــد انتهــت
الزيديــة يف الشــمال.
ً
صراعــا عــى
أمــا يف الجنــوب ،اندلــع القتــال ملواجهــة االســتعمار الربيطــاين يف عــدن ولكنــه تطــور ليشــمل
السلطة بني الجماعات اليسارية املختلفة .انسحبت بريطانيا من عدن عام  ،1967لتعلن الجبهة القومية
(اليســارية) قيــام جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة ،وعــى مــدى العقديــن الالحقــن ،اعتمــدت الجمهوريــة
 )1تيــم أالمينســياك" ،نبــذة تاريخيــة عــن اليمــن" ،تورنتــو ســتار 12 ،مايو/ايــار https://www.thestar.com/news/world/2012/05/12/a_brief_history_ ،2012
of_yemen.html
 )2جييس فرييس ،مقامرة ناصر :كيف تسبب التدخل يف اليمن يف حرب األيام الستة وتراجع القوة املصرية( ،نيو جرييس :مطبعة جامعة برينستون.)2015 ،
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الناشــئة بشــكل كبــر عــى املســاعدات األجنبيــة املقدمــة مــن االتحــاد الســوفيتي ،وعانــت انقســامات داخليــة
[[[
ّ
ّ
وخلفــت آالف القتــى.
تجلــت بوضــوح خــال حــرب دمويــة قصــرة اندلعــت عــام  1986يف عــدن
لــم يكــن الوضــع الســيايس يف الشــمال أفضــل حـ ً
ـال مــن الجنــوب ،إذ أُطيــح بــأول رئيســن -عبــد اللــه الســال
وعبدالرحمن اإلرياين -يف انقالبني عامي  1967و 1974عىل الرتتيب .اُغتيل الرئيس إبراهيم الحمدي الذي
خلــف اإلريــاين عــام  1977كمــا اُغتيــل خلفــه أحمــد الغشــمي بعــد تســعة شــهور مــن توليــه منصبــه ،مــا ســمح
لعــي عبداللــه صالــح -ضابــط عســكري غــر معــروف نســب ًّيا حينهــا -مــن تـ ّ
ـول الرئاســة عــام  .1978ســرعان مــا
أعــاد صالــح هيكلــة الجهازيــن األمنــي والعســكريّ ،
ومكــن أقاربــه ورجــال العشــائر املوثــوق بهــم مــن قبيلتــه
ســنحان عــر منحهــم مناصــب عســكرية كبــرة أو الســماح لهــم بتشــكيل قواتهــم األمنيــة الخاصــة [[[.ويف
السنوات الالحقة ،حكم صالح البالد ألكرث من ثالثة عقود ،وهو الذي طاملا أشار إىل أن وكالة املخابرات
[[[
املركزيــة األمريكيــة اعتقــدت أنــه لــن يســتمر بالســلطة ألكــر مــن ســتة شــهور.

الوحدة واالنقسام1990-2010 :
دفــع اكتشــاف مــوارد النفــط وانهيــار االتحــاد الســوفيتي عــام  1990شــمال وجنــوب اليمــن لالتفــاق عــى
مشروع الوحدة ،غري أن هذه الوحدة بني عيل عبدالله صالح يف الشمال وعيل سالم البيض يف الجنوب
لــم تســر عــى مــا يــرام؛ إذ قـوّض وأضعــف الطرفــان بعضهمــا.
اســتدعى صالــح العائــات القبل ّيــة التــي خســرت أرايض خــال حكــم االشــراكيني يف الســتينيات
والســبعينيات ،والجهاديــن الســابقني الــذي حاربــوا الســوفيت يف أفغانســتان يف الثمانينيــات؛ مــر ًرا ذلــك
ً
أيضــا -الشــيوعيني [[[.وعــام  ،1994اندلعــت حر ًبــا أهليــة حــاول خاللهــا الجنــوب االنفصــالأنــه كان يحــارب
عــن الشــمال .دعمــت الســعودية محاولــة االنفصــال ولكــن صالــح أحبطهــا بمســاعدة الجهاديــن الســابقني
وحــزب اإلصــاح اإلســامي يف غضــون أســابيع.
عـ ّـن صالــح عبدربــه منصــور هــادي ،الجنوبــي الــذي ينحــدر مــن أبــن والــذي لــم يؤيــد االنفصــال ،كنائــب لــه.
وبهدف ترسيخ سلطته ،عمل صالح عىل إضعاف مختلف األطراف ،من بينها حزب اإلصالح الذي لعب
دو ًرا مهمًّ ــا يف انتصــاره خــال الحــرب األهليــة ،كمــا ّألــب صالــح خصومــه املحليــن ضــد بعضهــم بأســلوب
حكــم طاملــا وصفــه صالــح بـ”يشــبه الرقــص عــى رؤوس الثعابــن” [[[.يشــر بعــض الباحثــن ،مثــل ســارة
[[[
فيليبــس ،إىل هــذا األســلوب “بسياســة األزمــة الدائمــة”.
 )3بول دريش ،تاريخ اليمن الحديث (نيويورك :مطبعة جامعة كامربيدج.)2000 ،
 )4فريق الخرباء البارزين املعني باليمن" ،التقرير النهايئ إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة" ،وزعه مجلس األمن يف  31يناير/كانون الثاين https://www. ،2017
undocs.org/S/2018/193
 )5جيم هوغالند" ،شمال اليمن مهتز رغم املساعدة األمريكية" ،واشنطن بوست 11 ،أبريل/نيسان .1979
 )6غريغوري دي جونسن" ،املالذ األخري :اليمن والقاعدة والحرب األمريكية يف الجزيرة العربية"( ،نيويورك :دبليو دبليو نورتون.)2012 ،

 )7استخدمت هذه العبارة ً
الحقا كعنوان كتاب لفيكتوريا كالرك .انظر ،فيكتوريا كالرك" ،اليمن :الرقص عىل رؤوس الثعابني"( ،نيو هيفن ونيويورك :مطبعة جامعة ييل.)2010 ،
 )8سارة فيليبس" ،اليمن وسياسة األزمة الدائمة"( ،روتليدج :لندن ونيويورك.)2011 ،
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بعــد االنتخابــات النيابيــة عــام  ،1997ونتيجــة قلقــه مــن تنامــي قــوة حــزب اإلصــاح؛ بــدأ صالــح بدعــم بعــض
خصــوم اإلصــاح املحليــن مثــل حــزب الحــق ،الحــزب الزيــدي الســيايس .شــمل هــذا الدعــم تقديــم املــال
مباشرة لقادة زيديني مثل حسني بدر الدين الحويث [[[،الذي ّ
مثل حزب الحق يف الربملان من  1993حتى
 ،1997فضـ ًـا عــن تمكــن املوالــن الزيديــن يف الــوزارات التــي كان هنــاك تنافــس حولهــا مثــل وزارة الرتبيــة
والتعليم .كانت هذه األموال ُتعرف “باالعتمادات” .استخدم حسني الحويث هذا املال ليدرس املاجستري
يف الســودان عامــي  1999و.2000
لكــن بحلــول عــام  ،2000تغـ ّـر مجــرى الريــاح السياســية مجــد ًدا؛ وتوقــف صالــح عــن تقديــم األمــوال
لحســن الحــويث؛ ليعــود نائــب الربملــان الســابق إىل اليمــن ،وإىل صعــدة تحديـ ًـدا ،حيــث أعــاد إحيــاء
تواصلــه مــع أعضــاء الشــباب املؤمــن ،حركــة فضفاضــة تتألــف مــن التالميــذ اإلحيائيــن الزيديــن تشــكلت
يف الثمانينيــات كمنتــدى لرتويــج التعاليــم الزيديــة التقليديــة التــي كان املجتمــع يشــعر أنهــا مهــددة نتيجــة
[[[1
ً
والحقــا ،شــكلت حركــة الشــباب املؤمــن ،التــي أسســها كل مــن
انتشــار الســلفية والســنية بشــكل عــام.
محمــد عــزان ومحمــد بــدر الديــن الحــويث ،األخ غــر الشــقيق لحســن الحــويث ،النــواة لجماعــة الحوثيــن
املســلحة التــي ُتعــرف اليــوم باســم “أنصــار اللــه”.
بدأ صالح بالنظر إىل جماعة الحوثيني الوليدة كتهديد يف أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين
عندمــا تعــاىل صــوت املوالــن لهــا .ويف يونيو/حزيــران  ،2004أوعــز صالــح ملحافــظ صعــدة بالقبــض عــى
حســن الحويث [[1[،الذي قاوم القوات الحكومية املنفذة لتعليمات صالح .وكانت تلك بداية ما سـ ُيعرف
ً
الحقــا بـ”الحــروب الســت”.
قتلــت القــوات اليمنيــة حســن الحــويث يف ســبتمرب/أيلول  ،2004منهيــة بذلــك الحــرب األوىل ،وتــوىل والــد
حســن ،بدر الدين الحويث الذي تويف عام  ،2010قيادة الجماعة ،وخلفه أخ حســن غري الشــقيق ،عبد
امللــك .توالــت الحــروب بــن الحوثيــن وصالــح إذ لــم يصمــد أي اتفــاق لوقــف إطــاق النــار بينهمــا.
بــدأت الحــرب السادســة يف نوفمرب/تشــرين الثــاين  ،2009وألول مــرة امتــدت الحــرب إىل الســعودية.
ً
والحقــا يف
انتهــت الحــرب يف أوائــل عــام  ،2010قبــل أشــهر مــن انــدالع مظاهــرات الربيــع العربــي يف تونــس
مصــر واليمــن .ليــس هنــاك أدلــة صلبــة تشــر إىل أن الحوثيــن كانــوا يتلقــون أي دعــم مــادي مــن إيــران خــال
تلــك املرحلــة [[1[،بيــد أنــه مــن األرجــح أن األداء الســعودي العســكري الســيئ ضــد الحوثيــن يف أواخــر عــام
 2009جذب اهتمام اإليرانيني.

[[[1

 )9مصدر سري عمل بشكل وثيق مع صالح خالل فرتة رئاسته.2012 ،
 )10دريش ،تاريخ اليمن الحديث؛ برنارد هيكل" ،نهضة زيدية" يف اليمن ،تحديث رقم http://cks.catalog.dlir.org/no-36-1995/144-a-zaydi-revival.html ،1995 ،36
 )11إيريــس جلوســيماير" ،الصــراع املحــي ،الــدوران العاملــي" ،تقريــر الشــرق األوســط رقــم  ،232خريــف https://www.merip.org/mer/mer232/local- .2004
conflict-global-spin
 )12روبــرت وورث" ،الســعودية :مهاجمــون يقتلــون حــرس الحــدود" ،نيويــورك تايمــز 4 ،نوفمرب/تشــرين الثــاين https://www.nytimes.com/2009/11/05/.2009
world/middleeast/05briefs-Saudi.html?searchResultPosition=1
 )13ســتيفن ســيش" ،إيــران يف اليمــن :ظــل طهــران يلــوح يف األفــق ،لكــن البصمــة صغــرة" ،برقيــة دبلوماســية أمريكيــة 12 ،ســبتمرب/أيلول  ،2009متــاح عــر ويكيليكــس:
https://wikileaks.org/plusd/cables/09SANAA1662_a.html
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ويف حــن كان صالــح يواجــه التمــرد الحــويث يف الشــمال وتهديــد القاعــدة املتجــدد ،ظهــر تهديــد ثالــث عــاىن
صالــح يف احتوائــه .ففــي عــام  ،2007بعــد أكــر مــن عقــد عــى الحــرب األهليــة عــام  ،1994بــدأ الجنــود
الجنوبيــون الســابقون الذيــن اسـ ُتغني عــن خدماتهــم وحُ رمــوا مــن رواتبهــم التقاعديــة بالتظاهــر ضــد
حكــم صالــح وهيمنــة األخــر يف الجنــوب .هــذا االئتــاف الفضفــاض أصبــح ُيعــرف بالحــراك الجنوبــي .هــذه
التهديــدات الثــاث لحكــم صالــح ،باإلضافــة إىل التنافــس داخــل النخبــة الحاكمــة حــول مــن ســيخلف
صالــح ،وانخفــاض إنتــاج النفــط الــذي قـوّض تمويــل شــبكات املحســوبية [[1[،جعلــت صالــح عرضــة للخطــر
عنــد انــدالع املظاهــرات الشــعبية عــام  .2011ومــع تدهــور الوضــع يف اليمــن يف أوائــل عــام  ،2010ازدادت
تدخــات األطــراف الفاعلــة األجنبيــة.

 )14الكثري من الشخصيات من الجيل األكرب س ًنا ،الذين دعموا صالح يف البداية يف الثمانينيات والتسعينيات ،مثل عبدالله األحمر ،شيخ مشائخ قبائل حاشد ورئيس
الربملان ورئيس اإلصالح ،والشيخ أبو شوارب من قبيلة حاشد قد ماتوا ،وكان أبناؤهم يتنافسون مع أبناء صالح للسيطرة عىل الدولة.
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 -2الخليج
السعودية :فاعلة خري تضع القواعد
ّ
ومعقــد مــع جارتهــا
الســعودية هــي عــى األرجــح أهــم طــرف فاعــل أجنبــي يف اليمــن ،إذ لديهــا تاريــخ طويــل
الجنوبيــة .عــام  ،1934اندلعــت حــرب بــن عبدالعزيــز بــن ســعود واإلمــام يحيــى ،ســحقت خاللهــا قــوات
بــن ســعود قــوات اإلمــام التــي كانــت تحــت إمــرة نجلــه األكــر وويل عهــده أحمــد ،ونجحــت الســعودية يف
السيطرة عىل ثالث مناطق تابعة تاريخيا لليمن :نجران وعسري وجازان .استمرت الخالفات عىل الحدود
لعقــود و ُرســمت الحــدود يف النهايــة بــن الســعودية واليمــن عــام .2000
ويف الســتينيات ،كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،دعمــت الســعودية محمــد البــدر ،نجــل اإلمــام أحمــد بــن يحيــى ،وهــو
اإلمــام الثالــث واألخــر مــن أســرة حميــد الديــن ،يف الحــرب األهليــة ضــد الجمهوريــن والقــوات املصريــة
املســاندة لهــم .وممــا ال شــك فيــه هــو أن الســعودية اعتــرت أن اليمــن يقــع ضمــن إطــار نفوذهــا يف النصــف
الثــاين مــن القــرن العشــرين وأوائــل القــرن الحــادي والعشــرين ،وبالتــايل اســتجابت بقــوة إىل أي تواجــد
حقيق ًّيــا أو متصــو ًرا -لخصومهــا األجنبيــن ،ســواء مصــر خــال الســتينيات ،أو إيــران خــال العقــد األخــر.رحّ بت السعودية طوال السبعينيات والثمانينيات بالعمال اليمنيني ،كما عاد منها إىل اليمن شخصيات
دينيــة يمنيــة تدعــو العتنــاق املذهــب الســني [[1[.كان هــذا مناسـ ًبا للنمــوذج الجمهــوري الــذي كان يســعى
نســقت
إلضعــاف الزيديــة التقليديــة ،كمــا انشــأت الســعودية اللجنــة الخاصــة بالشــؤون اليمنيــة التــي ّ
سياســة الســعودية ،وغال ًبــا مــا دفعــت املــال بشــكل مباشــر لزعمــاء القبائــل يف شــمال اليمــن ،ولعـ ّـل أبــرز
[[[1
مــن تلقــى هــذه األمــوال هــو عبداللــه بــن حســن األحمــر ،الزعيــم القبــي األبــرز لقبائــل حاشــد.
وبعد توحيد شطري اليمن الشمايل والجنوبي عام  ،1990تنامى القلق السعودي من وجود ديمقراطية
برملانيــة فاعلــة يف شــبه الجزيــرة العربيــة ،وطــردت الســعودية حــوايل مليــون عامــل يمنــي ر ًدا عــى موقــف
صالح تجاه غزو صدام حسني للكويت .مع مرور الوقت ،بدأ العمال اليمنيون بالعودة إىل السعودية،
وعام  ،2020بلغ عدد اليمنيني الذين يعملون يف اململكة مليونني ،يرسلون التحويالت املالية إىل أسرهم
التــي تحتــاج املــال بشــدة يف اليمــن [[1[.بالنســبة للســعودية ،فــإن الجــار الجنوبــي املثــايل هــو يمــن ضعيــف
ً
ضعيفــا لدرجــة بقائــه خطـ ًرا بعــدم االســتقرار الدائــم عــى حدودهــا.
ليــس بوســعه تحديهــا ،ولكــن ليــس
ســاهم نظــر اململكــة إىل اليمــن مــن هــذه الزاويــة يف دعمهــا لالنفصــال الجنوبــي عــام .1994
 )15دريش ،تاريخ اليمن الحديث.
 )16ستيفن سيش" ،أخ اليمن األكرب :ما الذي فعلته السعودية لليمن مؤخ ًرا؟" برقية دبلوماسية أمريكية 18 ،يونيو/حزيران  ،2008متاح عرب ويكيليكسhttps:// :
wikileaks.org/plusd/cables/08SANAA1053_a.html
 )17يقــدر البنــك الــدويل التحويــات مــن اليمنيــن الذيــن يعملــون يف الســعودية بنحــو  2.3مليــار دوالر ســنويًا يف الســنوات األخــرة ،ولكــن مــن املحتمــل أن تكــون األرقــام
الفعليــة أكــر بســبب االســتخدام الواســع النطــاق للشــبكات املاليــة غــر الرســمية .انظــر عــي الديلمــي" ،اليمنيــون يف الســعودية :حــواالت ماليــة أقــل وســط مزيــد مــن
الضغــوط للمغــادرة" ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 3 ،ســبتمرب/أيلول https://sanaacenter.org/publications/analysis/11448 ،2020
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وخــال التســعينيات والعقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،تحــدث مجلــس التعــاون الخليجــي،
الذي كانت السعودية الصوت الرائد فيه ،عن احتمال منح اليمن عضوية مؤقتة ،ولكن هذا لم يحدث؛
فاليمــن عــى عكــس أعضــاء املجلــس الســتة فقــر ُ
صنــف اليمــن عــام  2010كأفقــر البلــدان العربيــة[ – [[1كمــاأنــه ذا كثافــة ســكانية مرتفعــة ،إذ ُقــدر عــدد ســكانه حينهــا بــ 27مليــون.
وعــام ُ ،2009زجــت الســعودية يف أزمتــن مــن أزمــات اليمــن الثالــث :الحــرب ضــد القاعــدة والحــروب
الحوثيــة .فـ ً
ـأول يف أغســطس/آب  ،2009كاد ســعودي مــن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب -مدع ًّيــا أنــه
جهادي تائب يريد أن يسـ ّـلم نفســه إىل الســلطات -أن يغتال محمد بن نايف ،نائب وزير الداخلية حينها
واملنتمــي إىل العائلــة املالكــة [[1[.أُصيــب بــن نايــف خــال الهجــوم ،واســتغل هــذا األمــر غريمــه داخــل العائلــة
[[[2
املالكــة ،محمــد بــن ســلمان ،للتشــكيك يف قــدرة بــن نايــف عــى الحكــم.
وبعــد بضعــة أشــهر مــن محاولــة االغتيــال ،يف نوفمرب/تشــرين الثــاين  ،2009تورطــت الســعودية يف حــرب
صالــح ضــد الحوثيــن يف صعــدة .وكمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،اتســم أداء الســعودية العســكري بالضعــف خــال
بعض االشتباكات ،حينها ،نشر الحوثيون العديد من الفيديوهات عىل يوتيوب تظهر مقاتلني حفاة من
اليمــن يغــزون معســكرات عســكرية ســعودية ويســتولون عــى مركبــات عســكرية وذخائــر وإمــدادات .تنفــق
الســعودية املليــارات ســنويًّا عــى جيشــها [[2[،وبالتــايل كان محرجً ــا أن مليشــيا قبل ّيــة ،ضعيفــة التســليح
والتدريــب ،هزمــت دفاعاتهــا عــى الحــدود بســهولة .وقــد تكــون رغبــة اململكــة باالنتقــام مــن الحوثيــن أحــد
األســباب وراء قرارهــا باالنخــراط يف الحــرب باليمــن يف مــارس/آذار .2015
ولكــن قبــل ذلــك ،لعبــت الســعودية دو ًرا رئيسـ ًّيا ،إىل جانــب الواليــات املتحــدة واألمــم املتحــدة ومجلــس
التعــاون الخليجــي ،يف تســهيل الصفقــة التــي تنحــى صالــح عــن الســلطة بموجبهــا يف فرباير/شــباط .2012
كمــا وفــرت اململكــة الرعايــة الطبيــة األوليــة لصالــح عقــب تعرضــه ملحاولــة اغتيــال فاشــلة يف يونيو/حزيــران
ً
الحقــا ،اســتخدمت اململكــة قوتهــا الدبلوماســية واالقتصاديــة لضمــان تنحــي صالــح عــن الســلطة
.2011
أي أشــرفت الســعودية ذات نظــام الحكــم امللــي عــى عمليــة االنتقــال الســيايس يف اليمــن ذي الطابــعالديمقراطــي ظاهريًّــا.

" )18الفقــر يف اليمــن" ،صحيفــة بيانــات البنــك الــدويل ،يناير/كانــون الثــاين https://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/01/20/poverty- ،2010
in-yemen
" )19إصابــة أمــر ســعودي يف هجــوم انتحــاري" ،أسوشــيتد بــرس 28 ،أغســطس/آب https://www.theguardian.com/world/2009/aug/28/saudi- ،2009
prince-injured-suicide-bomb
" )20اإلدمــان واملكائــد :داخــل انقــاب القصــر الســعودي" ،رويــرز 19 ،يوليو/تمــوز https://www.reuters.com/article/us-saudi-palace-coup/ ،2017
addiction-and-intrigue-inside-the-saudi-palace-coup-idUSKBN1A41IS
 )21تشارلز فوريسرت" ،السعودية تقلل اإلنفاق الدفاعي"،Jane's Defence News ،

 | 13الجهات الفاعلة األجنبية في اليمن :التاريخ والسياسة والمستقبل

التدخل العسكري بقيادة السعودية
يف مــارس/آذار  ،2015بعــد أن فـ َّر الرئيــس هــادي مــن اإلقامــة الجربيــة يف صنعــاء وذهــب إىل عــدن ثــم إىل
ً
تحالفا لطرد الحوثيني من صنعاء وإعادة هادي إىل السلطة.
الرياض ،أعلنت السعودية أنها ستقود
[[[2
ومــن املثــر لالهتمــام أن الســعودية أعلنــت عمليــة عاصفــة الحــزم مــن واشــنطن وليــس مــن الريــاض،
مــا يشــر إىل أهميــة املوافقــة األمريكيــة عــى اســراتيجية الســعودية العســكرية .ويف اليــوم نفســه ،أعلنــت
الواليــات املتحــدة تشــكيل خليــة التخطيــط املشــرك مــع الســعودية لتنســيق الدعــم املخابــرايت عــى أن يكــون
[[[2
مقرهــا الريــاض.
[[[2

وللحصــول عــى موافقــة الواليــات املتحــدة حــول عمليــة عاصفــة الحــزم ،قالــت الســعودية للمســؤولني
الحكوميــن األمريكيــن إن الحــرب التــي تهــدف إىل طــرد الحوثيــن مــن صنعــاء ستســتغرق حــوايل “ســتة
أســابيع” [[2[.وكمــا هــو واضــح كان هــذا غــر دقيــق عــى اإلطــاق .ومــع أن الســعودية ســرعان مــا فرضــت
ســيطرتها الجويــة عــى املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن وســاعدت يف دفعهــم خــارج عــدن وتراجعهــم
إىل الشــمال ،إال أن القــوة الجويــة وحدهــا لــم تكــن كافيــة الجتثــاث الحوثيــن مــن صنعــاء.
قــرار الســعودية بالذهــاب إىل الحــرب يف اليمــن عــام  2015كان نابعً ــا إىل حــد كبــر مــن قلقهــا أن الحوثيــن
ســيتصرفون كوكيــل إليــران[ [[2عــى حدودهــا الجنوبيــة ،عــى غــرار حــزب اللــه اللبنــاين .ولكــن هــذا كان مبن ًّيــا
عــى فهــم خاطــئ لطبيعــة العالقــات اإليرانية-الحوثيــة يف أواخــر عــام  2014وأوائــل عــام  .2015حينهــا،
ً
الحقــا ،كانــت العالقــة بــن الحوثيــن وإيــران أضعــف ممــا تصورتــه الســعودية ،وبالتــايل ،كانــت
كمــا نفســر
الحــرب الســعودية يف اليمــن نبــوءة ذاتيــة التحقــق إذ أنهــا قربــت الحوثيــن مــن إيــران أكــر.
ســرعان مــا قضــت الحملــة الجويــة الســعودية عــى األهــداف العســكرية املعروفــة .تســبب ضعــف تدريــب
القــوات الجويــة الســعودية والخــوف مــن النــران املضــادة للطائــرات وعــدم االهتمــام بمقتــل وإصابــة الكثــر
مــن املدنيــن يف اليمــن [[2[.وبغضــون عــام مــن شــن عاصفــة الحــزم ،تبـ ّـن أن الســعودية لديهــا ثالثــة خيــارات
عســكرية أساســية يف اليمــن :إمــا أن تواصــل حملتهــا الجويــة وتأمــل أن يتغــر يشء مــا عــى األرض ،أو
تنشــر قــوات عــى األرض ،مــا قــد يعنــي حر ًبــا بريــة طويلــة ودمويــة دون أي ضمانــات بالنجــاح ،أو تنســحب
وتســمح للحوثيــن بإعــان النصــر وبالتــايل يبقــى الحوثيــون يف صنعــاء.
 )22عليــا أحمــد آل ثــاين وآخــرون ،رســائل إىل مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ،وزعــت يف  27مــارس/آذار http://www.securitycouncilreport.org/atf/ ،2015
cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf
 )23عــادل بــن أحمــد الجبــر" ،تصريــح الســفري الســعودي الجبــر عــن العمليــات العســكرية يف اليمــن" ،ســفارة اململكــة العربيــة الســعودية ،واشــنطن 25 ،مــارس/آذار
https://www.saudiembassy.net/press-release/statement-saudi-ambassador-al-jubeir-military-operations-yemen
،2015
" )24بيــان املتحدثــة باســم مجلــس األمــن القومــي األمريــي برناديــت ميهــان حــول الوضــع يف اليمــن" 25 ،مــارس/آذار https://obamawhitehouse.archives. ،2015
gov/the-press-office/2015/03/25/statement-nsc-spokesperson-bernadette-meehan-situation-yemen
 )25دافنــا رانــد ،تعليقــات عــن "سياســة الواليــات املتحــدة والحــرب يف اليمــن" ،فعاليــة ملؤسســة بروكينغــز 25 ،أكتوبر/تشــرين األول https://www.brookings. ،2018
/edu/events/u-s-policy-and-the-war-in-yemen
 )26عليا أحمد آل ثاين وآخرون ،رسائل إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.
 )27مايكل الفورجيا وإدوارد وونغ" ،خطر جرائم الحرب يتزايد بالنسبة للواليات املتحدة بسبب الضربات السعودية يف اليمن" ،نيويورك تايم 14 ،سبتمرب/أيلول 2020
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ليــس مســتغربًا أن الســعودية اختــارت الخيــار األول :مواصلــة الضربــات الجويــة عــى أمــل أن يتغــر يشء
ما عىل األرض .ولكن لم يتغري الكثري ،عىل األقل ليس بشكل يفيد أهداف السعودية العسكرية .قيدت
الســعودية حركــة الــواردات إىل شــمال اليمــن بشــكل كبــر بعــد فــرة وجيــزة مــن شــنها حملتهــا الجويــة.
كمــا فرضــت الســعودية حصــا ًرا اقتصاد ًّيــا شــبه كامــل يف نوفمرب/تشــرين الثــاين  ،2017وأغلقــت جميــع
املنافذ الربية والبحرية والجوية مؤق ًتا يف محاولة إلشعال اضطراب داخيل يف املناطق الخاضعة لسيطرة
الحوثيــن ،وبالتــايل إىل انــدالع انتفاضــة شــعبية [[2[.ولكــن تبـ ّـن أن هــذه الخطــوة مبن ّيــة عــى حســابات
خاطئــة ،كحــال غريهــا مــن الخطــوات السياســية التــي تبنتهــا الســعودية مؤخـ ًرا تجــاه اليمــن ،إذ كان الكثــر
مــن النــاس يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن مســتعدين أال يفعلــوا شــي ًئا تجــاه حكــم الحوثيــن
الــيء طاملــا اســتمرت الســعودية بحملتهــا الجويــة العشــوائية .بعبــارة أخــرى ،غال ًبــا مــا ألقــى النــاس
باللــوم عــى الســعودية لــردي األحــوال املعيشــية وليــس عــى الحوثيــن .اتهــم فريــق خــراء األمــم املتحــدة
[[[2
الســعودية باســتخدام “التهديــد بالتجويــع وســيلة للمســاومة وأداة للحــرب”.
عــام  ،2019أعلنــت اإلمــارات الشــريك الرئيــي للســعودية يف الحــرب ،عــن نيتهــا ســحب أعــداد كبــرة مــن
قواتها من اليمن ،ما توجّ ب عىل السعودية أن تعيد نشر قواتها يف مناطق مختلفة ،مثل عدن ومأرب،
ّ
التصدعــات داخــل املعســكر املناهــض للحوثيــن
لتحـ ّـل مــكان القــوات اإلماراتيــة .يف غضــون أشــهر ،ظهــرت
ال ســيما يف الجنــوب؛ حيــث اندلعــت اشــتباكات بــن القــوات املواليــة للرئيــس هــادي والقــوات التابعــة
للمجلــس االنتقــايل الجنوبــي الــذي يؤيــد قيــام دولــة مســتقلة يف جنــوب اليمــن.
تركـ ّزت معظــم جهــود الســعودية خــال العــام املــايض ،تحديـ ًـدا منــذ أواخــر عــام  ،2019عــى رأب الخالفــات
التــي نشــبت داخــل املعســكر املناهــض للحوثيــن عــر اتفــاق الريــاض الــذي يهــدف إىل دمــج املليشــيات املواليــة
للمجلــس االنتقــايل يف القــوات الحكوميــة ،وإىل منــح السياســيني االنفصاليــن الجنوبيــن مقاعــد داخــل
[[[3
الحكومــة.
لــم تخســر الســعودية الحــرب يف اليمــن بعــد ،ولكــن مــن املؤكــد تقري ًبــا أنــه ليــس بوســعها الفــوز بهــا .ال
يــزال الحوثيــون يســيطرون عــى أجــزاء كبــرة مــن الشــمال ويتصرفــون كدولــة ،يف الوقــت الــذي لــم تحقــق
فيــه الحملــة الجويــة املدمــرة املســتمرة عــى مــدى ســت ســنوات ســوى القليــل لتقويــض ســلطة الحوثيــن
وإبعادهــم عــن إيــران ،بــل عــى األرجــح قــد عملــت العكــس.

 )28ريــك جالدســتون" ،الحصــار الــذي تفرضــه الســعودية عــى اليمــن يهــدد املاليــن :األمــم املتحــدة" ،نيويــورك تايمــز 8 ،نوفمرب/تشــرين الثــاين https://www. ،2017
nytimes.com/2017/11/08/world/middleeast/yemen-saudi-blockade.html
 )29فريــق خــراء األمــم املتحــدة املعنــي باليمــن" ،التقريــر النهــايئ إىل مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة" ،وزعــه مجلــس األمــن يف  26يناير/كانــون الثــاين http:// ،2018
www.undocs.org/en/S/2018/594
 )30حسام ردمان" ،عام عىل اتفاق الرياض" ،تقرير اليمن 10 ،نوفمرب/تشرين الثاين https://sanaacenter.org/publications/analysis/11905 ،2020
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اإلمارات العربية املتحدة :شريكة ومنافسة السعودية
ُتعــد اإلمــارات الشــريك األســايس للســعودية يف الحــرب باليمــن ،ولكــن بــدا واضحً ــا منــذ البدايــة أنهمــا
تتبنيــان سياســتني مختلفتــن .ركــزت الســعودية عــى محاربــة الحوثيــن بينمــا ركــزت جهودهــا عــى إنشــاء
وكالء وتجهيزهــم عســكريًّا عــى ســواحل اليمــن وجزيــرة ســقطرى.
كان حجــم القــوات التابعــة لإلمــارات -ســواء جنــود إماراتيــون ومقاولــون ومرتزقــة[ – [[3املشــاركة يف القتــال
أكــر مــن حجــم القــوات الســعودية ،عــى األقــل يف البدايــة .ويف  4ســبتمرب/أيلول  ،2015منيــت القــوات
اإلماراتيــة بخســائر فادحــة يف األرواح ،إذ ُقتــل  45جند ًّيــا إمارات ًّيــا بهجــوم صاروخــيُ ،يعــد األكــر دمويــة،
شــنه الحوثيــون عــى مخــزن أســلحة يف مــأرب [[3[.عــى األرجــح ،ســاهم هــذا الهجــوم يف دفــع اإلمــارات نحــو
إنشــاء وكالء وتمويلهــم لينشــطوا خــارج ســيطرة الحكومــة املعــرف بهــا دول ًّيــا لالحتفــاظ بدورهــا القيــادي
عــى األرض .أُنشــئت أول ثــاث تشــكيالت مســلحة أواخــر  2015وأوائــل  2016بهــدف مواجهــة الحوثيــن
والقاعدة .يف حضرموت ،ساعدت قوات النخبة الحضرمية املدعومة من اإلمارات عىل طرد القاعدة من
 )31إميــي ب .هاجــر ومــارك مازيتــي" ،اإلمــارات ترســل مرتزقــة كولومبيــن سـ ًرا إىل اليمــن" ،نيويــورك تايمــز 25 ،نوفمرب/تشــرين الثــاين https://www.nytimes. ،2015
com/2015/11/26/world/middleeast/emirates-secretly-sends-colombian-mercenaries-to-fight-in-yemen.html
" )32مقتــل جنــود اماراتيــن يف معــارك اليمــن" ،وكالــة أسوشــيتد بــرس 4 ،أيلول/ســبتمرب https://www.theguardian.com/world/2015/sep/04/uae- ،2015
soldiers-killed-yemen-fighting
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مدينــة املــكال الســاحلية عــام  [[3[.2016ويف نفــس الوقــت تقري ًبــا ،أنشــأت اإلمــارات قــوات النخبــة الشــبوانية
يف شــبوة املجــاورة وقــوات الحــزام األمنــي التــي كان الهــدف منهــا حمايــة عــدن.
اصطــف املجلــس االنتقــايل الجنوبــي الــذي تأســس عــام  2017إىل جانــب اإلمــارات ،فكالهمــا لديــه مصلحــة
مشــركة يف معــاداة حــزب اإلصــاح واإلخــوان املســلمني .وبالفعــل ،فــإن قــوات املجلــس العســكرية تتألــف
مــن الــوكالء الذيــن أنشــأتهم اإلمــارات وموّلتهــم عــى مــدى الســنوات الثــاث املاضيــة ،غــر أن هنــاك بعــض
االســتثناءات مثل لواء العمالقة الســلفي وقوات املقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح ،فكالهما مقربان
مــن اإلمــارات ولكنهمــا ليســا جــزءً ا مــن قــوات الدعــم التابعــة للمجلــس.
وكمــا أشــار تومــاس جونــو ،محلــل مختــص يف الشــؤون الخليجيــة ،فــإن اســراتيجية اإلمــارات للتنميــة
االقتصاديــة “تســتند إىل موقعهــا كمركــز لوجســتي للتجــارة اإلقليميــة” [[3[.هــذا يعنــي أن األمــن البحــري
مهمًّ ا للغاية ال سيما يف املنطقة حول شبه الجزيرة العربية والتي تشمل الخليج الفاريس ،وبحر العرب
وبحــر عمــان وخليــج عــدن والبحــر األحمــر” [[3[.وبنــاءً عليــه ،فــإن انخــراط اإلمــارات يف اليمــن كان جــزءً ا مــن
[[[3
اســراتيجيتها اإلقليميــة األوســع التــي تشــمل قواعــد عســكرية ومــوائن عــى جانبــي البحــر األحمــر.
هناك سببان رئيسيان وراء قرار اإلمارات بتخفيض عدد قواتها يف اليمن عام ً .2019
أول ،أنشأت اإلمارات
مــا يكفــي مــن الــوكالء ،يقـ ّـدر عــدد أفرادهــم بتســعني ألــف ،وبالتــايل بوســعها ســحب معظــم قواتهــا مــع
االحتفــاظ بنفوذهــا .وثان ًّيــا ،كمــا أشــار تومــاس جونــو ،فاإلمــارات اســتدركت أن الحــرب يف اليمــن “مكلفــة”
ليــس فقــط عــى صعيــد األرواح ولكــن عــى الصعيــد الدبلومــايس ال ســيما مــع معارضــة أكرثيــة الكونغــرس
[[[3
األمريــي للحــرب.

 )33توفيــق الجنــد ،غريغــوري جونســن ومحمــد الكثــري 387" ،يومً ــا يف الســلطة :كيــف اســتولت القاعــدة عــى مدينــة يمنيــة وســيطرت عليهــا وفقدتهــا يف النهايــة" ،مركــز
صنعــاء للدراســات االســراتيجية 5 ،يناير/كانــون الثــاين https://sanaacenter.org/publications/main-publications/12247 ،2021
 )34تومــاس جونــو" ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف اليمــن :مــن االندفــاع إىل إعــادة النظــر يف الحســابات" ،لوفــر 11 ،أكتوبر/تشــرين األول https://www. ،2020
lawfareblog.com/uae-yemen-surge-recalibration
 )35املصدر نفسه.
 )36ماتينــا ســتيفيس-جريدنيف "،الصــراع عــى الســلطة يف الشــرق األوســط يظهــر عــى ســاحة جديــدة" ،وول ســريت جورنــال 1 ،يونيو/حزيــران https://www. ،2018
wsj.com/articles/global-powers-race-for-position-in-horn-of-africa-1527861768
 )37جونو" ،اإلمارات العربية املتحدة يف اليمن".
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الزعيم القبيل الشيخ أحمد عبدالقادر حسني املحضار يزور خيمة أُقيمت لالحتجاج عىل الوجود العسكري اإلمارايت يف
قاعدة العلم بشبوة يف  16نوفمرب/تشرين الثاين  .2020الصورة ملركز صنعاء ،التقطها سام تارلنغ.

انسحبت القوات اإلماراتية من قواعدها يف مأرب وعدنّ ،
وحلت القوات السعودية مكانها ،ولكن أبقت
[[[3
ً
ضباطــا يف قاعدتهــا باملخــا عــى ســاحل البحــر األحمــر ،يعملــون حال ًّيــا مــع قــوات طــارق صالــح.
اإلمــارات
كمــا أبقــت وحــدة مــن الجنــود يف محافظــة شــبوة ،يف مينــاء بلحــاف النفطــي ،وأخــرى يف معســكر العلــم،
[[[3
الواقــع شــمال عاصمــة املحافظــة عتــق ،عــى الرغــم مــن معارضــة املحافــظ لإلمــارات.
كما ظلت اإلمارات نشطة يف أرخبيل سقطرى حيث يلعب ممثلها هناك ،خلفان املزروعي ،دو ًرا مهمً ا عىل
صعيــد توزيــع املســاعدات .اتهمــت حكومــة هــادي اإلمــارات أنهــا تحــاول الســيطرة عــى الجزيــرة بعــد أن نشــرت
عــد ًدا قليـ ًـا مــن القــوات هنــاك عــام  [[4[.2018كمــا اســتمرت اإلمــارات بتجنيــد الســكان املحليــن وضمهــم إىل
صفــوف قواتهــا بالوكالــة ،وجهــزت منشــأة لتدريــب املجنديــن الجــدد عــى القتــال واســتخدام الســاح وكيفيــة
إجــراء اإلســعافات األوليــة قبــل إرســالهم إىل جبهــات القتــال [[4[.ويف يونيو/حزيــران  ،2020ســيطر املجلــس
" )38مآالت الحروب الضالة – تقرير اليمن السنوي  ،2019مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية 30 ،يناير/كانون الثاين  ،2020صhttps://sanaacenter. .59-60 .
org/files/TYR_Annual_2019_en.pdf
 )39ريــان بيــي" ،رحلــة إىل شــبوة" ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 22 ،ديســمرب/كانون األول https://sanaacenter.org/publications/ ،2020
analysis/12363
 )40عزيز اليعقوبي" ،الحكومة اليمنية تتهم اإلمارات بإرسال جنود انفصاليني إىل جزيرة نائية" ،رويرتز 9 ،مايو/أيار .2019
 )41بيثــان ماكرينــان" ،جزيــرة ســقطرى :جوهــرة الجزيــرة العربيــة املصنفــة كأحــد مواقــع الــراث العاملــي تختفــي وســط الحــرب األهليــة يف اليمــن" ،صحيفــة االندبندنــت،
 2مايو/أيــار https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/socotra-island-yemen-civil-war-uae-military-base- .2018
unesco-protected-indian-ocean-a8331946.html
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االنتقايل عىل الجزيرة [[4[.وبالرغم من هذا ،شكلت القوات السعودية هناك ً
رادعا أمام اإلمارات لتأسيس
موطــئ قــدم أكــر قــد يســتلزم وجــو ًدا عســكريًّا دائمً ــا لتعزيــز األهــداف السياســية واالقتصاديــة اإلقليميــة
اإلماراتيــة مــن الجزيــرة التــي تتمتــع بموقــع اســراتيجي عــى معــر رئيــي لشــحن النفــط وللتجــارة.

ّ
محصن ضد االنتقادات
ُعمان :وسيط حيادي غري
وكالســعودية ،لــدى ُعمــان حــدود مشــركة مــع اليمــن .لــم تنضــم ُعمــان ،عــى عكــس باقــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،إىل التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية .وتب ّنــت الســلطنة نهجً ــا محايـ ًـدا تجــاه
النــزاع يف اليمــن ،وســمحت ألحــد أبنــاء عــي عبداللــه صالــح ،خالــد ،بإجــراء معامــات ماليــة يف البــاد حتــى
بعــد أن فرضــت األمــم املتحــدة عقوبــات عــى الرئيــس اليمنــي الســابق [[4[.كمــا ســمحت ُعمــان للمفاوضــن
واملســؤولني الحوثيــن بالبقــاء يف ُعمــان وبتلقــي العــاج الطبــي هنــاك .ويف نفــس الوقــت ،تدخلــت ُعمــان
[[[4
كوســيط وتمكنــت يف بعــض األحيــان مــن إقنــاع الحوثيــن باإلفــراج عــن األجانــب املعتقلــن لديهــم.
نفــت ُعمــان أكــر مــن مــرة االدعــاءات بأنهــا تســمح باســتخدام أراضيهــا لتهريــب مكونــات الصواريــخ اإليرانيــة
إىل الحوثيــن .معظــم املحللــن ،باإلضافــة إىل فريــق الخــراء املعنــي باليمــن ،يُجمعــون أن مكونــات
الصواريــخ اإليرانيــة تهـ ّرب عــر البــاد مــن املهــرة ،بعــد الدخــول إليهــا بـ ًرا مــن ُعمــان أو بحـ ًرا ،وإىل املناطــق
[[[4
الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن.
وبالرغــم مــن نفــي ُعمــان لهــذه االدعــاءات ،فــإن الســعودية اســتغلت هــذه املزاعــم كذريعــة لتعــزز تواجدهــا
العســكري يف املهــرة ،بمــا يف ذلــك عــى الحــدود مــع ُعمــان .بنــت الســعودية خــال الســنوات الثــاث املاضيــة
عــد ًدا مــن املنشــآت العســكرية يف املهــرة [[4[،مــا أثــار الكثــر مــن ردود الفعــل الســلبية مــن قبــل القبائــل
املحليــة ُ
وعمــان التــي ُتعــد املهــرة ضمــن دائــرة نفوذهــا .يتواجــد املتحدثــون باللغــة املهريــة -وهــي لغــة مختلفــة
عــن العربيــة ومنبثقــة مــن اللغــات العربيــة الجنوبيــة القديمــة -عــى جانبــي الحــدود اليمنيــة العُ مانيــة.
وملواجهــة النفــوذ الســعودي يف املهــرة ،تمـوّل ُعمــان القبائــل املحليــة والشــيوخ املهريــن ،أبرزهــم هــو عــي
[[[4
ســالم الحريــزي ،قائــد حــرس الحــدود الســابق.
" )42االنفصاليون اليمنيون ينتزعون السيطرة عىل جزيرة سقطرى من قوات الحكومة املدعومة من السعودية" ،رويرتز 21 ،يونيو/حزيران ،2020
 )43فريــق الخــراء البارزيــن املعنــي باليمــن" ،التقريــر النهــايئ إىل مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة" ،وزعــه مجلــس األمــن الــدويل يف  31يناير/كانــون الثــاين ،2017
https://www.undocs.org/S/2018/193 https://www.undocs.org/S/2018/193
" )44الحوثيــون أطلقــوا ســراح ســجينني أمريكيــن يف تبــادل محتمــل لألســرى" ،رويــرز 14 ،أكتوبر/تشــرين األول https://www.reuters.com/article/us- ،2020
yemen-security/two-u-s-nationals-released-by-houthi-rebels-in-possible-prisoner-swap-idUSKBN270097
 )45فريق الخرباء البارزين املعني باليمن" ،التقرير النهايئ إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة" ،وزعه مجلس األمن الدويل يف  26يناير/كانون الثاين http:// ،2018
www.undocs.org/en/S/2018/594
 )46يحيــى الســواري" ،املهــرة اليمنيــة :مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية" ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 5 ،يونيو/حزيــران https:// ،2019
sanaacenter.org/publications/analysis/7606
" )47مــآالت الحــروب الضالــة – تقريــر اليمــن الســنوي  ،2019مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 30 ،يناير/كانــون الثــاين  ،2020صhttps://sanaacenter. .55-56 .
org/files/TYR_Annual_2019_en.pdf
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قطر :شوكة يف خاصرة الرياض معظم األحيان
كانــت قطــر عضـوًا يف التحالــف بقيــادة الســعودية يف اليمــن ولكنهــا انســحبت عــام  2017إثــر خالفهــا مــع
الســعودية .وعــام  ،2019انخرطــت قطــر يف الصــراع الفوضــوي ومتعــدد األوجــه يف تعــز حيــث دعمــت
القيــادي البــارز يف حــزب اإلصــاح حمــود املخــايف عــر دفــع املــال إىل مقاتليــه .وبهــدف تمويــه تــورط قطــر
ً
معروفــا -كانــت ُعمــان تصــرف املدفوعــات [[4[.وبالرغــم مــن طــي صفحــة الخالفــات بــن
الــذي كان سـ ًراالسعودية وقطر يف يناير/كانون الثاين  ،2021إال أنه ليس واضحً ا بعد إىل أي درجة سيؤثر هذا التصالح
عــى مختلــف الحلفــاء عــى األرض يف اليمــن.
تشــر إحــدى النظريــات إىل أن قطــر عــى األرجــح ســتخفف مــن اســتعدائها للســعودية يف اليمــن ،وبالتــايل
قــد تقلــص مــن دعمهــا لفصائــل اإلصــاح يف تعــز .يتواجــد الكثــر مــن قيــادات اإلصــاح البــارزة خــارج اليمــن،
وتحديـ ًـدا يف الريــاض ،الدوحــة وإســطنبول .هــذا األمــر ،باإلضافــة إىل السياســات الخارجيــة املختلفــة لــكل
مــن الســعودية وقطــر وتركيــا ،قــد أثــر الصــراع عــى األرض إذ ظهــر عــدة فــروع لإلصــاح :فــرع مدعــوم مــن
الســعودية نشــط يف مــأرب وتعــز ،وفــرع مدعــوم مــن تركيــا وقطــر نشــط يف تعــز .وقــد يــؤدي هــذا التقــارب
الســعودي القطــري إىل تقــارب مماثــل بــن فــروع اإلصــاح يف اليمــن.
إحــدى النتائــج األخــرى املحتملــة لهــذه املصالحــة هــو أن قنــاة الجزيــرة القطريــة قــد تخفــف مــن تغطيتهــا
اإلعالميــة لحــرب الســعودية يف اليمــن .كان إغــاق قنــاة الجزيــرة أحــد األهــداف التــي تســعى الســعودية
ً
الحقــا أن القنــاة ســتتوقف أو تخفــف مــن
لتحقيقهــا عــر حصــار قطــر ،إال أن هــذا لــم يتحقــق .وقــد يتبــن
تغطيــة االنتقــاد العربــي املحــي ألداء الســعودية يف الحــرب.

الكويت :مضيف مرحب
عــام  ،2016اســتضافت الكويــت محادثــات ســام مطولــة اســتمرت ألشــهر ولكنهــا لــم تثمــر أي نتائــج بــن
الحوثيــن وحكومــة هــادي .ومــن نــواح عــدة ،كانــت هــذه أفضــل فرصــة إلحقــاق الســام يف اليمــن ،ال ســيما
وأنهــا كانــت مدعومــة مــن قبــل األمــم املتحــدة وإدارة أوبامــا .وضــع وزيــر الخارجيــة األمريــي جــون كــري
هــذه املحادثــات عــى قائمــة األولويــات ،ولكــن الرئيــس هــادي قوّضهــا عــر تعيينــه عــي محســن األحمــر نائ ًبــا
لــه .يلقــي الحوثيــون اللــوم عــى األحمــر -اللــواء يف الجيــش اليمنــي خــال حكــم صالــح -يف الدمــار الــذي حـ ّـل
بصعــدة منــذ عــام  2004وحتــى عــام  ،2010وبالتــايل اعتــروا أن خطــوة هــادي تشــر إىل عــدم جديتــه يف
إحــال الســام .وبالرغــم مــن فشــل هــذه املحادثــات عــام  ،2016إال أن الكويــت قالــت إنهــا مــا تــزال مســتعدة
[[[4
الســتضافة أي محادثــات ســام.
 )48ماجد املذحجي" ،تعز عىل مفرتق حرب اليمن" ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية 26 ،مارس/آذار https://sanaacenter.org/publications/analysis/9450 ،2020
 )49مــرزا الخوالــدي وسوســن أبــو حســن" ،الكويــت تعــرض اســتضافة محادثــات ســام يمنيــة ،صحيفــة الشــرق األوســط 27 ،ســبتمرب/أيلول https://english.،2019
aawsat.com/home/article/1920861/kuwait-offers-host-yemeni-peace-talks
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إيران :التقرب أكرث من الحوثيني مع استمرار الحرب
تطــورت عالقــة إيــران بجماعــة الحوثيــن عــر الوقــت ،وتنامــت بشــكل كبــر منــذ شــن الســعودية حملتهــا
العســكرية عــام  .2015ولكــن حتــى قبــل هــذا التاريــخ ،كان الرئيــس عــي عبداللــه صالــح يزعــم أن جماعــة
الحوثيــن يف صعــدة هــي وكيــل إليــران [[5[.وطاملــا تب ّنــى صالــح هــذا التكتيــك حيــث يربــط التحديــات املحليــة
بالشؤون الدولية .ولكن الواليات املتحدة والسعودية ،عىل األقل عام  ،2009لم يصدقا مزاعم صالح،
ففي أواخر ذلك العام ،أرسلت السفارة األمريكية يف صنعاء برقية تنقل عن عضو يف اللجنة السعودية
ّ
املكلفــة بامللــف اليمنــي (اللجنــة الخاصــة) قولــه“ :نعلــم أن صالــح يكــذب بشــأن إيــران ،ولكــن ليــس بوســعنا
[[[5
فعــل يشء حيــال هــذا األمــر اآلن”.
وكمــا ســبق وذكرنــا ،نمــا اهتمــام إيــران بالحوثيــن يف أواخــر عــام  ،2009بعــد أن اشــتبك الحوثيــون مــع
القــوات الســعودية يف اململكــة .ويف أعقــاب تلــك االشــتباكات ،أرســت إيــران ســفينة يف البحــر األحمــر عــى
نفــس خــط عــرض مينــاء ميــدي اليمنــي .قالــت إيــران أن الســفينة هنــاك لتنســيق جهــود مكافحــة القرصنــة
[[[5
ولكــن كان يعتقــد أن الهــدف هــو جمــع املعلومــات االســتخبارية ملــا يحــدث يف اليمــن.
وخــال مظاهــرات الربيــع العربــي يف اليمــن ،سـ ّـفرت إيــران عشــرات النشــطاء اليمنيــن -حوثيــن وغــر
[[[5
ً
والحقــا عــام  ،2012كان هنــاك شــحنات أســلحة إيرانيــة تصــل إىل اليمــن .إحــدى
حوثيــن -إىل طهــران.
أبــرز الشــحنات التــي تمــت مصادرتهــا هــي ســفينة جيهــان 1-التــي ُ
اعتضــت خــال عمليــة أمريكيــة يمنيــة
مشــركة يف  23يناير/كانون الثاين  [[5[.2013كانت الســفينة محملة بصواريخ كاتيوشــا وقذائف صاروخية
[[[5
وصواريخ أرض جو ونظارات للرؤية الليلية إيرانية الصنع وكواتم للصوت ومتفجرات .C-4
ومــن املثــر لالهتمــام أنــه حــن اســتوىل الحوثيــون عــى صنعــاء يف ســبتمرب/أيلول  ،2014فعلــوا ذلــك عــى
عكــس مــا نصحــت بــه إيــران صراحــة [[5[.تطــورت العالقــة بــن الطرفــن إذ تحولــت مــن تقديــم املســاعدة
والدعم قبل الحرب بقيادة السعودية لتميس بمثابة تحالف بعد مارس/آذار  .2015بدأت إيران بتهريب
 )50بــاراك ســاملوين ،بريــس لويدولــت ومادلــن ولــز" ،النظــام واملحيــط يف شــمال اليمــن :ظاهــرة الحوثيــن" ،مؤسســة رانــد ،2010 ،صhttps://www.rand.org/ ،9 .
content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf

 )51أنجــي بريــان" ،زعيــم قبــي يمنــي :بالنســبة إىل صالــح ،التدخــل الســعودي يف صعــدة جــاء متأخــراً" ،برقيــة دبلوماســية أمريكيــة 28 ،ديســمرب/كانون األول ،2009
https://wikileaks.org/plusd/cables/09SANAA2279_a.html
 )52مايــكل نايتــس" ،آلــة الحــرب الحوثيــة :مــن حــرب العصابــات إىل االســتيالء عــى الدولــة" ،يس يت يس ســنتينل ،ســبتمرب/أيلول  ،2018املجلــد  ،11العــدد https://.8
/ctc.usma.edu/houthi-war-machine-guerrilla-war-state-capture
 )53إريك شــميت وروبرت إف .ورث" ،مســاعدة متمردي اليمن إيران تســعى إىل دور أوســع يف الشــرق األوســط" ،نيويورك تايمز 15 ،مارس/اذار https://www.،2012
nytimes.com/2012/03/15/world/middleeast/aiding-yemen-rebels-iran-seeks-wider-mideast-role.html
 )54ثــوم شــانكر وروبــرت ف .ورث" ،اليمــن يســتويل عــى مركــب شــراعي مــيء باألســلحة ،وامريــكا توجــه أصابــع االتهــام إىل إيــران" ،نيويــورك تايمــز 28 ،يناير/كانــون األول
https://www.nytimes.com/2013/01/29/world/middleeast/29military.html ،2013
 )55يــارا بيومــي ومحمــد الغبــاري" ،الدعــم اإليــراين مهــم للحوثيــن يف اليمــن" ،رويــرز 15 ،ديســمرب/كانون األول https://www.reuters.com/article/us-،2014
yemen-houthis-iran-insight/iranian-support-seen-crucial-for-yemens-houthis-idUSKBN0JT17A20141215
 )56عيل واتكينز ،ريان جريم ،أكرب شهيد أحمد" ،إيران حذرت الحوثيني من السيطرة عىل اليمن" ،هافينغتون بوست 20 ،أبريل/نيسان ،2015
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مكونــات الصواريــخ متوســطة املــدى إىل الحوثيــن الذيــن اســتخدموها لشــن هجمــات ضــد الســعودية.
اســتمرت العالقــة بــن الحوثيــن وطهــران بالتنامــي خــال ســنوات الحــرب إىل درجــة أن الحوثيــن لــم
يمانعــوا أن يكذبــوا لخدمــة سياســة اإلنــكار التــي تتبناهــا إيــران .ولعــل أبــرز مثــال هــو عندمــا تبنــى الحوثيــون
[[[5
الهجــوم اإليــراين عــى منشــآت النفــط الســعودية يف بقيــق يف ســبتمرب/أيلول .2019

[[[5

سفري إيران يف صنعاء ،حسن إيرلو ،خالل حضوره فعالية إلحياء ذكرى املولد النبوي الشريف يف  29أكتوبر/تشرين األول
 .2020الصورة ملركز صنعاء.

ريا يف إيــران .وبعدهــا بعــام ،يف أكتوبر/تشــرين األول ،2020
يف أغســطس/آب  ،2019عـ ّـن الحوثيــون ســف ً
ريا لــدى الحوثيــن يف صنعــاء ،وجــاء ذلــك بمثابــة اعــراف فعــي بالحوثيــن
ع ّينــت طهــران حســن إيرلــو ســف ً
كحكومــة شــرعية .ســرعان مــا فرضــت واشــنطن عقوبــات عــى إيرلــو [[5[،وزعمــت أن األخــر وعبدالرضــا
شــهالي ،الــذي نجــا مــن هجــوم أمريــي بطائــرة مسـ ّـرة يف يناير/كانــون الثــاين  2020يف اليمــن ،ينتميــان إىل
فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليــراين ويعمــان مــع الحوثيــن [[6[.وبعــد مــرور حــوايل ســت ســنوات
مــن الحــرب ،أصبــح اإليرانيــون والحوثيــون أقــرب مــن أي وقــت مــى ،ويعــود هــذا بشــكل كبــر إىل الحــرب
التــي تقودهــا الســعودية يف اليمــن.
 )57فريــق خــراء األمــم املتحــدة املعنــي باليمــن" ،التقريــر النهــايئ إىل مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة" ،وزعــه مجلــس األمــن الــدويل يف  26يناير/كانــون الثــاين ،2018
http://www.undocs.org/en/S/2018/594
 )58ميشــيل نيكولــز" ،حصــري :محققــو األمــم املتحــدة يكشــفون أن الحوثيــن لــم يشــنوا الهجمــات عــى منشــآت النفــط الســعودية" ،رويــرز 8 ،يناير/كانــون الثــاين ،2020
//https://www.reuters.comus-saudi-aramco-attacks-un-exclusive/article
 )59مايــك بومبيــو ،تغريــدة عــى تويــر" ،اليــوم ،تقــوم الواليــات املتحــدة 8 ،"...ديســمرب/كانون األول https://twitter.com/SecPompeo/ ،2020
status/1336343105600155650?s=20
" )60مصــدران :أمريــكا اســتهدفت ضابطــا إيرانيــا يف اليمــن يف ضربــة فاشــلة" ،فيــل ســتيوارت ،رويــرز 10 ،كانــون الثاين/ينايــر https://www.reuters.com/ ،2020
article/us-iraq-security-usa-yemen/u-s-targeted-iranian-official-in-yemen-in-failed-strike-sources-idUSKBN1Z929G

 | 22الجهات الفاعلة األجنبية في اليمن :التاريخ والسياسة والمستقبل

 -3اليمن والعالم اإلسالمي األوسع
الصراع الفلسطيني اإلسرائييل
ألقــى الصــراع اإلســرائييل الفلســطيني بظاللــه عــى اليمــن لفــرة طويلــة مــن الزمــن ،فبعــد حــرب 1948
بوقــت قصــر وتأســيس دولــة إســرائيل ،ســمح اإلمــام أحمــد حميــد الديــن -نجــل اإلمــام يحيــى ووالــد اإلمــام
محمــد البــدر -للعديــد مــن اليهــود اليمنيــن بالهجــرة إىل إســرائيل .يعــود وجــود املجتمــع اليهــودي يف اليمــن
لقــرون مــن الزمــن ،حيــث كانــت أجــزاء مــن اليمــن مملكــة يهوديــة خــال القرنــن الرابــع والخامــس .وعــام
[[[6
 1951عندمــا أراد العديــد مــن هــؤالء اليهــود العــودة إىل اليمــن ،رفــض اإلمــام أحمــد طلبهــم بالعــودة.
كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا انســحبت القــوات املصريــة مــن اليمــن بعــد هزيمتهــا يف حــرب األيــام الســتة عــام ،1967
وطوال السبعينيات والثمانينيات من القرن املايض ،ناصر اليمن القضية الفلسطينية يف خطاباته ودافع
عنها بشراسة إذ ساعده عىل ذلك البعد الجغرايف .يف أعقاب االنتفاضة األوىل عام  1987وتوحد شطري
اليمــن عــام  ،1990اســتقبل عــي عبداللــه صالــح مبعوثــن وممثلــن مــن مختلــف الفصائــل الفلســطينية،
را يف تقديــم الدعــم املــادي للقضيــة الفلســطينية.
وعــى عكــس جريانــه الخليجيــن ،لــم يســاهم اليمــن كثـ ً
عــام  ،2000كان حســن بــدر الديــن الحــويث ،الــذي عــاد مــن الســودان ،يشــاهد تغطيــة االنتفاضــة الثانيــة
عــى شاشــة التلفزيــون .ويف  30ســبتمرب/أيلول أظهــر مقطــع فيديــو مــن غــزة فتــى يبلــغ مــن العمــر  12عامً ــا
ً
عالقــا يف مرمــى النــران اإلســرائيلية مرتم ًّيــا يف أحضــان والــده الجاثــم وراءه ليحميــه مــن النــرانُ .قتــل
الصبــي ،وبحســب القصــة املرويــة ،قــال حســن الحــويث وقتهــا“ :اللــه أكــر .املــوت ألمريــكا .املــوت إلســرائيل.
اللعنــة عــى اليهــود .النصــر لإلســام” [[6[،وقــد أمســت هــذه املقولــة شــعار جماعــة الحوثيــن.
ومنــذ ذلــك الحــن ،قمــع الحوثيــون الســكان اليهــود املتبقــن يف اليمــن [[6[،والذيــن عــاش الكثــر منهــم يف
صنعــاء وصعــدة ،إىل درجــة أنــه لــم يبـ َـق يف اليمــن ســوى مــا يقــرب مــن عشــرين يهود ًّيــا [[6[.كمــا رحبــت
جماعــة الحوثيــن -كمــا فعلــت حكومــة صالــح قبلهــا -بممثلــن مــن مختلــف املنظمــات الفلســطينية يف
صنعــاء .عــى ســبيل املثــال ،كان خالــد خليفــة ممثــل الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطني حاضـ ًرا يف
الفعاليــات الرســمية التــي ُنظمــت مؤخـ ًرا يف صنعــاء إلحيــاء ذكــرى مــرور عــام عــى اغتيــال الواليــات املتحــدة
األمريكيــة اللــواء اإليــراين قاســم ســليماين ،املســؤول عــن العمليــات العســكرية اإلقليميــة ،وأبــو مهــدي
املهنــدس ،القيــادي البــارز يف ميليشــيا الحشــد الشــعبي.
 )61إبراهيم الراشد" ،اليمن تحت حكم اإلمام أحمد"( ،تشابل هيل ،نورث كاروالينا ،الواليات املتحدة األمريكية :منشورات وثائقية.)1985 ،
 )62انظــر عبــد اللــه لوكــس" ،آخــر إمــام زيــدي يف اليمــن :الشــباب املؤمــن ،املــازم ،وحــزب اللــه يف فكــر حســن بــدر الديــن الحــويث" ،يف مجلــة الشــؤون العربيــة املعاصــرة،
املجلــد الثــاين ،2009 ،ص ،434 – 369 .وماريــكا برانــدت" ،القبائــل والسياســة يف اليمــن :تاريــخ الصــراع الحــويث" (مطبعــة جامعــة أكســفورد ،)2017 ،ص.132-133 .
 )63هاجــر حــوايل  49ألــف يهــودي يمنــي إىل إســرائيل خــال الفــرة  ،1949-1950واســتمرت أعدادهــم يف اليمــن بالتناقــص حيــث لــم يبــق يف اليمــن ســوى مــا يقــرب مــن 100
يهــودي يف األيــام األوىل مــن الحــرب الحاليــة .انظــر إيــان بــن زيــون" ،نقــل  17يهــودي يمنــي جــواً ســراً إىل إســرائيل يف نهايــة مهمــة تاريخيــة" ،تايمــز أوف إســرائيل21 ،
مــارس/آذار /https://www.timesofisrael.com/17-yemenite-jews-secretly-airlifted-to-israel ،2016
 )64هسرت ليفي شيبار" ،دفعة أخرية نحو تحرير اليهود املتبقني يف اليمن" ،موقع تابلت 6 ،نوفمرب/تشرين الثاين ،2020
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أزمة الخليج والعراق
ً
حديثا وقتها ما يسمى بـ”املقعد العربي” يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.
عام  ،1990مُنح اليمن املوحد
ويف أغسطس/آب من العام نفسه ،غزا صدام حسني الكويت .وسرعان ما وجد الرئيس صالح نفسه يف وضع
ً
صديقــا لــه ،ويف الوقــت نفســه كانــت كل مــن الســعودية
يتعــذر تربيــره ،فهــو معجــب بالقائــد العراقــي ويعــده
والكويــت والواليــات املتحــدة األمريكيــة تضغــط عــى اليمــن مــن أجــل التصويــت يف مجلــس األمــن.
امتنــع صالــح عــن التصويــت يف القــرار األويل ملجلــس األمــن الــدويل ،أي قــرار مجلــس األمــن رقــم  660يف
أغســطس/آب الــذي أدان غــزو العــراق للكويــت ،وبعــد ثالثــة أشــهر ،يف نوفمرب/تشــرين الثــاين  ،1990زار
وزيــر الخارجيــة األمريــي جيمــس بيكــر اليمــن للضغــط عــى صالــح للتصويــت بنعــم يف مجلــس األمــن.
ً
مضمونــا ولكــن الواليــات املتحــدة والرئيــس جــورج بــوش األب أرادا تشــكيل جبهــة
حينهــا كان تمريــر القــرار
[[[6
موحــدة يف أول صــراع لهــا بعــد الحــرب البــاردة.
رفض صالح االلتزام بالتصويت بـ”نعم” عىل قرار مجلس األمن رقم  678الذي اس ُتخدم لتفويض عملية
عاصفــة الصحــراء العســكرية .ويف وقــت الحــق ،قــال بيكــر لســفري اليمــن لــدى األمــم املتحــدة أن التصويــت
ضــد القــرار “ســيكون أغــى تصويــت بــا يقــوم بــه عــى اإلطــاق” [[6[.أوقفــت كل مــن الواليــات املتحــدة
والكويت والسعودية مساعداتها إىل اليمن ،وطردت السعودية قرابة مليون عامل يمني مغرتب كانت
تحويالتهــم املاليــة تدعــم االقتصــاد اليمنــي .فقــد الريــال اليمنــي نصــف قيمتــه ووجــد اليمــن “نفســه معـ ً
ـزول
[[[6
دبلوماسـ ًّيا ويف خضــم أزمــة اقتصاديــة”.

أفغانستان والقاعدة
مثلهــا مثــل العديــد مــن دول الشــرق األوســط ،شــجعت دولــة شــمال اليمــن الشــباب عــى الســفر إىل
أفغانســتان خــال الثمانينيــات للمشــاركة يف الحــرب ضــد الســوفيتيني [[6[،ولكــن عــى عكــس قــادة العديــد
مــن تلــك الــدول ،رحّ ــب صالــح بعــودة مــا يســمى باألفغــان العــرب .وكمــا تطرقنــا أعــاه ،يعــود هــذا إىل جــزء
كبــر مــن رغبــة صالــح يف تقويــض وإضعــاف خصومــه االشــراكيني بعــد الوحــدة عــام  .1990وكان مــن أبــرز
 )65غريغوري دي جونسن" ،كيف ساهمت السياسة األمريكية املستندة إىل رؤية سعودية يف سوء فهم أمريكا لليمن وتعرثها هناك؟" 1 ،أكتوبر/تشرين األول ،2019
https://sanaacenter.org/publications/analysis/8135#fn3
 )66جيمــس بيكــر ،سياســة الدبلوماســية :الثــورة والحــرب والســام( ،1989-1992 ،نيويــورك ،بوتنــام" .)1995 :إىل جانــب اليمــن صوتــت كوبــا ضــد القــرار وامتنعــت الصــن
عــن التصويــت".
 )67جونسن ،املالذ األخري.
 )68جونسن ،املالذ األخري.

 | 24الجهات الفاعلة األجنبية في اليمن :التاريخ والسياسة والمستقبل

هؤالء العرب األفغان طارق الفضيل ،الذي استخدمه صالح لشن حرب عصابات ضد الحزب االشرتايك
[[[6
اليمنــي يف جنــوب اليمــن مــن  1990وحتــى .1992
يف ديســمرب/كانون األول  ،1992نفــذ األفغــان العــرب املرتبطــن بأســامة بــن الدن هجومً ــا إرهاب ًّيــا عــى
فندقــن يف عــدن العتقادهــم خط ًئــا أنهــا تســتضيف القــوات األمريكيــة التــي كانــت تســتخدم املدينــة كنقطــة
انطــاق لعمليــة اســتعادة األمــل ،وهــي مبــادرة متعــددة الجنســيات لتأمــن طــرق املســاعدات اإلنســانية يف
[[[7
ً
الحقــا اســتخدم صالــح
الصومــال .يعتقــد العديــد مــن املحللــن أن الهجــوم كان األول لتنظيــم القاعــدة.
العديــد مــن هــؤالء األفغــان العــرب -لــم يكــن مــن بينهــم طــارق الفضــي الــذي كان قيــد اإلقامــة الجربيــة يف
منزلــه بســبب دوره يف تفجــرات عــام  1992-خــال الحــرب األهليــة ضــد االشــراكيني وعــي ســالم البيــض،
الزعيــم الجنوبــي ،عــام .1994
عــى مــدى الســنوات الســت التاليــة ،بــرزت اليمــن كمــاذ آمــن ملقاتــي القاعــدة مــع انتقــال بــن الدن مــن
الســعودية إىل الســودان ويف النهايــة إىل أفغانســتان .حــاول تنظيــم القاعــدة تفجــر ســفينة حربيــة أمريكيــة
أثنــاء وجودهــا يف مينــاء عــدن ،املدمــرة يــو إس إس ســوليفان ،يف يناير/كانــون األول  ،2000ولكــن الخطــة
فشــلت عندمــا غــرق الــزورق بســبب ثقــل املتفجــرات [[7[.ويف أكتوبر/تشــرين األول  ،2000أي بعــد عشــرة
أشــهر ،نجحــت القاعــدة يف تنفيــذ هجــوم مماثــل ،حيــث اســتهدفت املدمــرة األمريكيــة يــو إس إس كــول
أثنــاء تزودهــا بالوقــود يف عــدن ،وأســفر الهجــوم عــن مقتــل  17بحــا ًرا أمريك ًّيــا.
بعــد هجمــات  11ســبتمرب/أيلول  2001يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،بــرزت اليمــن كخــط مواجهــة يف
الحــرب األمريكيــة ضــد تنظيــم القاعــدة .يف نوفمرب/تشــرين الثــاين  ،2002نفــذت الواليــات املتحــدة أول
ضربــة بطائــرة دون طيــار خــارج ســاحات املعــارك وذلــك يف اليمــن ،مــا أســفر عــن مقتــل أبــو عــي الحــاريث،
الــذي كان يشــتبه يف تخطيطــه للهجــوم عــى املدمــرة يــو إس إس كــول [[7[،وعــدد مــن املشــتبه بهــم اآلخريــن
يف القاعدة ،بمن فيهم كمال درويش املواطن اليمني األمرييك [[7[.وخالل العامني التاليني ،كانت اليمن
قد قمعت تنظيم القاعدة ،وضعف التنظيم إىل حد كبري نتيجة االعتقاالت يف صفوفه وانضمام العديد
مــن أفــراده إىل قتــال القــوات األمريكيــة يف العــراق.
ومــن عــام  2004وحتــى عــام  ،2006لــم يكــن هنــاك أي نشــاط تقري ًبــا لتنظيــم القاعــدة يف اليمــن ،ولكــن
يف فرباير/شــباط  ،2006عقــب زيــارة رســمية كارثيــة قــام بهــا صالــح لواشــنطن قيــل لــه خاللهــا أن الواليــات
املتحــدة ســتقلص مســاعداتها إىل اليمــن بشــكل كبــر ،فـ ّر  23مــن املشــتبه بانتمائهــم لتنظيــم القاعــدة مــن
 )69روبرت وورث" ،جهادي سابق يتحدى الرئيس اليمني ،وتسميات سهلة" ،نيويورك تايمز 26 ،فرباير/شباط https://www.nytimes.com/2010/02/27/ ،2010
world/middleeast/27tareq.html
 )70جونسن ،املالذ األخري.
 )71لورنــس رايــت ،الــرج الــذي يلــوح يف األفــق :تنظيــم القاعــدة والطريــق إىل  11ســبتمرب (نيويــورك :كنوبــف .)2006 ،جيمــس بامفــورد" ،هــو يف املقعــد الخلفــي" ،ذا
أتالنتيــك ،أبريل/نيســان .2006
 )72جيمس بامفورد" ،هو يف املقعد الخلفي" ،ذا أتالنتيك ،أبريل/نيسان .2006

 )73آدم تايلــور" ،الواليــات املتحــدة تواصــل قتــل األمريكيــن يف ضربــات الطائــرات بــدون طيــار ،وذلــك غالبــاً عــن طريــق الخطــأ" ،واشــنطن بوســت 23 ،أبريل/نيســان ،2015
/https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2006/04/-hes-in-the-backseat/304712
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ســجن يف صنعــاء عــر نفــق حفــروه .وكان مــن بــن الفاريــن كل مــن ناصــر الوحيــي وقاســم الريمــي،
اللــذان أعــادا إحيــاء تنظيــم القاعــدة يف اليمــن .يف البدايــة لــم يواجــه أي منهــم معارضــة إىل حــد كبــر .كانــت
الواليــات املتحــدة منشــغلة بالحــرب الدائــرة يف العــراق ،وكانــت حكومــة صالــح منشــغلة بقتــال الحوثيــن
يف شمال اليمن .وبالتايل أعاد الوحييش والريمي بناء التنظيم الذي تحول يف النهاية إىل تنظيم القاعدة
يف شــبه الجزيــرة العربيــة ،وعمــا عــى التخطيــط والتنفيــذ للهجمــات مــن معســكراتهم يف اليمــن.
وخالل الفرتة املمتدة من عام  2008وحتى  ،2018كان العديد من الشخصيات البارزة يف تنظيم القاعدة
يف شــبه الجزيــرة العربيــة مــن الذيــن ولــدوا يف الخــارج لعــل أشــهرهم أنــور العولقــي ،رجــل الديــن املولــود يف
أمريــكا والــذي ُقتــل يف غــارة أمريكيــة مسـ ّـرة عــام  ،2011وإبراهيــم العســري ،مواطــن ســعودي ُيعــد أبــرز
صانــع قنابــل يف التنظيــم وقتــل عــام  ،2017وســعيد الشــهري ،مواطــن ســعودي مــن أبــرز قيــادي التنظيــم
ُ
وقتــل عــام  .2013حتــى اليــوم وعــى الرغــم مــن ضعــف تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب بشــكل كبــر ،فــإن
بعــض كبــار شــخصياته هــم مــن األجانــب ،مــن بينهــم قائــد التنظيــم خالــد باطــريف املولــود يف الســعودية
وكذلــك الرنويجــي أنــدرس دايــل.

تنظيم الدولة اإلسالمية وبدء التنافس الجهادي يف اليمن
عــام  2015عندمــا بــدأ تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة بفقــدان قوتــه ،رســخت منظمــة إرهابيــة
إســامية جديــدة وجودهــا يف اليمــن ،حيــث أعلــن تنظيــم الدولــة اإلســامية عــن تشــكيل فــرع لــه يف اليمــن؛
مسـ ً
ـتغل نجاحــه يف العــراق وســوريا (داعــش) وإعــان الخالفــة اإلســامية هنــاك .يف البدايــة ضمــت هــذه
املجموعــة ســعوديني ومنشــقني عــن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ومجنديــن جــدد .خــال الســنوات
القليلــة األوىل خــاض تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وداعــش ،وهــو التنظيــم األصغــر بكثــر مــن القاعــدة
يف جزيــرة العــرب“ ،حر ًبــا جهاديــة بــاردة” ،اتهــم فيهــا كل منهمــا اآلخــر يف مقاطــع فيديــو دعائيــة بارتــكاب
[[[7
انتهــاكات مختلفــة ،مثــل تجنيــد عناصــر بعضهمــا ومهاجمــة مواقعهمــا.
يف يوليو/تمــوز  2018دخــل تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وداعــش يف صــراع مباشــر ألول مــرة ،حيــث
هاجــم كل منهمــا معســكرات اآلخــر ونصبــا الكمائــن لبعضهمــا البعــض .اســتمرت حــرب العصابــات هــذه
ً
أحيانــا وتخــف يف أحيــان أخــرى .يف الوقــت الحــايل ُتعــد كال املجموعتــن
لعامــن ونصــف ،حيــث كانــت تشــتد
أضعــف بكثــر ممــا كانتــا عليــه يف أي وقــت خــال الســنوات الخمــس املاضيــة ،إذ تمــزق تنظيــم القاعــدة
يف شــبه الجزيــرة العربيــة بســبب االقتتــال الداخــي وانعــدام الثقــة ،يف حــن لــم ينجــح التجنيــد املحــي يف
تنظيــم داعــش بســبب أســاليبه شــديدة العنــف.

 )74توري ريفسلوند هامينغ" ،ملاذا انتهت الحرب الجهادية الباردة يف اليمن؟" ،الحرب عىل الصخور 7 ،نوفمرب/تشرين الثاين ،2018
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اإلخوان املسلمون
لليمــن تاريــخ طويــل مــع اإلخــوان املســلمني ،ففــي أواخــر األربعينيــات مــن القــرن املــايض ،ســاعد العضــو
الجزائــري يف جماعــة اإلخــوان املســلمني ،الفضيــل الورتــاين ،يف تنظيــم مقاومــة مبكــرة ألئمــة حميــد
الديــن ،وبلغــت تلــك املقاومــة ذروتهــا يف نهايــة املطــاف باغتيــال اإلمــام يحيــى عــام  1948وفشــل “االنقــاب
الدســتوري”.
خــال الحــرب األهليــة يف الســتينيات ،ســاعد الشــاعر والســيايس اليمنــي الشــهري محمــد محمــود الزبــري
يف نشــر اإلســام املتأثــر باإلخــوان املســلمني داخــل صفــوف الجمهوريــن ،ولكــن الزبــري اغ ُتيــل عــام 1965
ومــات معــه بشــكل كبــر “النهــج الثالــث” الــذي يرفــض النمــوذج امللــي والجمهــوري عــى غــرار مصــري.
ويف الســبعينيات والثمانينيــات ،شــجّ ع صالــح والســعودية انتشــار املذهــب الســني يف الشــمال كوســيلة
إلضعــاف الهيــاكل التقليديــة الزيديــة [[7[.بعــد توحيــد شــطري اليمــن عــام  ،1990شــجع صالــح عــى إنشــاء
التجمع اليمني لإلصالح ،وهو حزب إسالمي تقليدي يُعد بشكل عام عىل أنه ينتمي إىل جماعة اإلخوان
املســلمني .يف البدايــة ،كان هــذا الحــزب بقيــادة عبداللــه بــن حســن األحمــر ،شــيخ مشــائخ قبيلــة حاشــد،
ّ
وشمل ً
املشكل من خمسة
أيضا شخصيات مثل عبداملجيد الزنداين ،الذي كان عضوًا يف املجلس الرئايس
رجــال يف التســعينياتُ .
صنــف الزنــداين فيمــا بعــد بـ”إرهابــي عاملــي” مــن ِقبــل الواليــات املتحــدة لعالقاتــه مــع
[[[7
تنظيــم القاعــدة.
عمــل اإلخــوان املســلمون داخــل حــزب اإلصــاح واســتفادوا مــن االمتــداد الوطنــي للحــزب خــال معظــم فــرة
التســعينيات عــر “التعبئــة يف حــرم الجامعــات ومؤسســة اإلصــاح الخرييــة ،وهــي واحــدة مــن اثنتــن فقــط
[[[7
مــن املنظمــات غــر الحكوميــة الوطنيــة الحقيقيــة التــي تمتلــك مكاتــب فرعيــة يف كل محافظــة يمنيــة”.
وكونــه حز ًبــا سياسـ ًّيا قائمً ــا ،أصبــح لإلخــوان املســلمني موطــئ قــدم يف اليمــن ولكــن هــذا األمــر كان محــدو ًدا
ألن اإلصــاح تألــف مــن اإلســاميني الذيــن شــملوا الســلفيني ورجــال القبائــل .وعــى الرغــم مــن اكتســاب
اإلصــاح بعــض القــوة ،وعــى األخــص يف مــأرب وتعــز ،إال أن هــذا لــم يُرتجــم بشــكل مباشــر إىل مزيــد مــن
القــوة لجماعــة اإلخــوان املســلمني يف اليمــن.
ُتعــد اإلمــارات جماعــة اإلخــوان املســلمني إرهابيــة ،وبالتــايل ،دائمً ــا مــا تســاوي أعضــاء اإلصــاح بأعضــاء
تنظيــم القاعــدة بحجــة أن اإلصــاح يمثــل جماعــة اإلخــوان املســلمني وأن اإلخــوان املســلمني هــم جــزء مــن
تنظيــم القاعــدة .ال يوجــد دليــل يدعــم هــذه االدعــاءات.

 )75دريش ،تاريخ اليمن الحديث.
" )76الواليــات املتحــدة تصنــف أحــد املواليــن لــن الدن كإرهابــي" ،وزارة الخزانــة األمريكيــة 24 ،فرباير/شــباط https://www.treasury.gov/press-center/ ،2004
press-releases/pages/js1190.aspx
 )77ســتاييس فيلربيــك يــاداف" ،اإلخــوان املســلمون يف اليمــن ومخاطــر تقاســم الســلطة" ،معهــد بروكينغــز ،أغســطس/آب https://www.brookings.edu/،2015
wp-content/uploads/2016/07/Yemen_Yadav_FINALv.pdf
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حزب الله صديق وحليف للحوثيني
كمــا حــدث يف العديــد مــن دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عــام  ،2006حظيــت الحــرب بــن إســرائيل
وحزب الله بدعم واسع النطاق لألخري يف جميع أنحاء اليمن .ومع ذلك فقد تغريت عالقة اليمن بحزب
اللــه بشــكل كبــر منــذ انقــاب الحوثيــن وســيطرتهم عــى صنعــاء عــام  .2014إيــران حليــف للحوثيــن ،لكــن
حــزب اللــه يُنظــر لــه كصديــق وحليــف ،ويرجــع ذلــك جزئ ًّيــا إىل الهويــة العربيــة لـ”حــزب اللــه” ووضعــه يف
خــط املواجهــة مــع إســرائيل.

ملصق لزعيم حزب الله حسن نصر الله ّ
معلق عىل باب متجر يف سوق املدينة القديمة يف صنعاء .ال ُتقطت الصورة يف 10
أغسطس/آب  .2017مصدر الصورة :شاترستوك

وكمــا كان حــزب اللــه ً
أيضــا داعمً ــا رئيسـ ًّيا للحوثيــن ،فــإن العديــد مــن قــادة الحوثيــن ســافروا إىل بــروت
بشــكل متكــرر أكــر ممــا ســافروا إىل طهــران ،ومقــر قنــاة املســرة التابعــة للحوثيــن ،يف بــروت .يُعتقــد أن
[[[7
عــدد مستشــاري ومقاتــي حــزب اللــه يف اليمــن يفــوق عــدد اإليرانيــن.

 )78مايــكل نايتــس" ،آالت حــرب الحوثيــن :مــن حــرب العصابــات إىل ســيطرة الدولــة" ،يس يت يس ســنتينل ،ســبتمرب/أيلول https://ctc.usma.edu/houthi-،2018
/war-machine-guerrilla-war-state-capture
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 -4اليمن والقرن األفريقي
الصومال وإثيوبيا والنزاع مع إريرتيا عىل جزيرة حنيش
عالقــة اليمــن بالصومــال عالقــة تجــارة غــر مشــروعة إىل حــد كبــر ،ســواء عــى مســتوى تدفــق األســلحة
مــن اليمــن إىل الصومــال ،أو تبــادل الــدروس املســتفادة بــن تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة
ومتمــردي حركــة الشــباب الصوماليــن ،أو تدفــق الالجئــن األفارقــة القادمــن إىل اليمــن كطريــق عبــور
لدخــول الســعودية ً
بحثــا عــن عمــل .أُدرج فــارس منــاع ،أحــد أكــر تجــار األســلحة يف اليمــن ،عــى الئحــة
عقوبــات األمــم املتحــدة عــام - 2010بموجــب نظــام العقوبــات املفــروض عــى الصومــال -لــدوره يف تهريــب
األســلحة إىل الصومــال [[7[.بــن عامــي  2008و ،2013كان لتنظيــم القاعــدة يف شــبه جزيــرة العــرب وحركــة
ً
ريا للخربات يف ســاحة املعركة وتكتيكات الحرب [[8[.يف اآلونة األخرية ،اســتمر الالجئون
الشــباب
تبادل كب ً
األفارقــة يف التدفــق إىل اليمــن ،حتــى مــع اســتمرار الحــرب ،ونصبــوا مخيمــات يف أماكــن مثــل مــأرب بهــدف
العبــور إىل الســعودية.
لليمــن -مثــل الصومــال -عالقــة طويلــة مــع إثيوبيــا ،فحتــى ســبعينيات القــرن املــايض ،كانــت هنــاك جاليــة
[[[8
يمنية كبرية يف إثيوبيا ،حيث أحضرت إيطاليا العديد منهم كعاملني يف البناء أوائل القرن العشرين.
وباملثــل كانــت هنــاك جاليــة إثيوبيــة نشــطة يف اليمــن .أدت أنمــاط الهجــرة هــذه إىل الــزواج املختلــط ،والــذي
أدى يف بعض األحيان إىل التمييز وظهور تصنيفات عرقية لألشخاص الذين يُنظر إليهم عىل أنهم ليسوا
ً
أحيانــا إىل مــن ولــد ألب يمنــي وأم إثيوبيــة أو العكــس باســم “املو ََّلديــن” ،أي
يمنيــن بالكامــلُ [[8[.يشــار
“ذوي األصل غري النقي” أو “الحبشيني” يف إشارة إىل منطقة إثيوبيا وإريرتيا .محمد عبدالويل أحد أشهر
الروائيــن اليمنيــن يف القــرن العشــرين هــو مــن أصــول يمنيــة إثيوبيــة مختلطــة.
ً
مختلفــا .ففــي عــام  1995خاضــت اليمــن وإريرتيــا حر ًبــا اســتمرت
اتخــذت عالقــات اليمــن مــع إريرتيــا مســا ًرا
ثالثــة أيــام عــى جــزر حنيــش يف البحــر األحمــر .كان كال البلــدان يدعيــان أن الجــزر الواقعــة عــى أحــد املمــرات
املالحيــة الرئيســية يف العالــم ،جــزء مــن أراضيهــا [[8[.كان القتــال قصـ ًـرا نســب ًّياُ ،
وقتــل عــدد قليــل مــن قــوات
الطرفــن ،واســتولت إريرتيــا عــى حاميــة عســكرية يمنيــة وخرجــت منتصــرة ،ولكــن بعــد تدخــل فرنســا
واألمــم املتحــدة عــام  ،1998منحــت محكمــة تحكيــم الجــزر لليمــن.
" )79فــارس محمــد منــاع" ،مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 29 ،أكتوبر/تشــرين األول https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/ 2014
materials/summaries/individual/fares-mohammed-mana%27a
" )80املقاتلون األفارقة يتعلمون من القاعدة يف اليمن" ،جلوبال بوست 10 ،سبتمرب/أيلول ،2012
 )81محمود السامعي" ،املجتمع اليمني يف إثيوبيا :تاريخ من التكامل"  EthiopianReview.com ، 22أبريل/نيسان ،2008
 )82أطياف الوزير" ،املولدين اليمنيني :الكفاح من أجل املواطنة املتساوية" ،الجزيرة 5 ،أبريل/نيسان ،2014
" )83اليمن وإريرتيا تصعّ دان الخالف حول الجزيرة" ،أسوشيتد برس 19 ،ديسمرب/كانون األول ،1995
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بــرزت إريرتيــا منــذ ذلــك الحــن كمضيــف لقواعــد اإلمــارات [[8[،وخاصــة مينــاء عصــب ،حيــث تلقــت فيهــا
وحــدات عســكرية بالوكالــة مثــل ألويــة العمالقــة التدريــب .كمــا ســاهمت إريرتيــا ،التــي كانــت تخضــع يف
ذلك الوقت لعقوبات األمم املتحدة ،بأعداد صغرية من القوات الربية للتحالف الذي تقوده السعودية
[[[8
يف وقــت مبكــر مــن الحــرب.

تجارة النفط يف مضيق باب املندب
عــام  ،2018عــر مضيــق بــاب املنــدب مــا يقــرب مــن  6.2مليــون برميــل مــن النفــط يوم ًّيــا [[8[،ممــا يجعلــه
واحـ ًـدا مــن نقــاط االختنــاق الرئيســية يف الشــرق األوســط إىل جانــب قنــاة الســويس ومضيــق هرمــز .أصبــح
ممــر البحــر األحمــر يف الســنوات األخــرة منطقــة تنافــس إقليمــي بــن الســعودية واإلمــارات وقطــر وتركيــا،
حيــث أنشــأت كل دولــة قواعــد واســتولت عــى مــوائن يف املنطقــة كوســيلة لتوســيع نفوذهــا [[8[.أنشــأت دول
عديــدة خــارج املنطقــة ً
أيضــا قواعــد أو وجــو ًدا عســكريًّا عــى طــول بــاب املنــدب والبحــر األحمــر ،للحمايــة
مــن القرصنــة وحمايــة املصالــح النفطيــة والتجاريــة .يف جيبــويت وحدهــا تمتلــك الواليــات املتحــدة واليابــان
[[[8
وإيطاليــا والصــن وفرنســا قواعــد عســكرية.

 )84ماغنوس تايلور" ،دول القرن األفريقي تتبع الخليج يف حرب اليمن" ،مجموعة األزمات الدولية 25 ،يناير/كانون الثاين ،2016
 )85رحمــة حســن" ،اعتمــاد اإلمــارات العســكري والبحــري عــى إريرتيــا يجعــل الحــرب يف اليمــن أكــر خطــورة بالنســبة للواليــات املتحــدة" ،جســت ســيكيوريت 31 ،مايو/أيــار
.2017
" )86مضيق باب املندب طريق اسرتاتيجي لشحنات النفط والغاز" ،إدارة معلومات الطاقة األمريكية 27 ،أغسطس/آب ،2019
 )87ماتينا ستيفيس-جريدنيف" ،الصراع عىل السلطة يف الشرق األوسط يظهر عىل مسرح جديد" ،وول سرتيت جورنال 1 ،يونيو/حزيران ،2018
 )88أندرو سوال مارتن" ،املوائن والقواعد العسكرية واملعاهدات :من هناك يف البحر األحمر؟" ،تقرير أفريقيا 2 ،ديسمرب/كانون األول ،2020
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ناقلة النفط صافر

ناقلة النفط صافر .الصورة غري مؤرخة
أحــد املخــاوف الدوليــة الرئيســية مــن الحــرب يف اليمــن هــو أن ألغــام الحوثيــن البحريــة ســتتحرك يف نهايــة
املطــاف وتنجــرف إىل ممــرات الشــحن الدوليــة؛ وســيخلق مخاطــر كبــرة لــكل مــن الشــاحنني وشــركات
التأمــن [[8[.املخــاوف األخــرى تتمثــل يف ناقلــة النفــط صافــر املهجــورة واملتداعيــة والراســية بشــكل دائــم وعــى
متنهــا أكــر مــن مليــون برميــل نفــط ،وقــد تنفجــر أو يحــدث تســرب نفطــي منهــا ،مــا يؤثــر عــى الشــحن عــر
ممــر البحــر األحمــر وجنــوب شــرق مضيــق بــاب املنــدبّ .
توصــل الحوثيــون الذيــن يتحكمــون بالناقلــة مــرا ًرا
وتكــرا ًرا إىل اتفاقــات مــع األمــم املتحــدة للســماح للمفتشــن بالصعــود إىل الناقلــة ولكنهــم كانــوا يمنعونهــم
[[[9
مــن ذلــك يف اللحظــة األخــرة.

 )89فريق خرباء األمم املتحدة املعني باليمن" ،التقرير النهايئ إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة "،وزعه مجلس األمن يف  26يناير/كانون الثاين ،2018
" )90الناقلة صافر :صفقة جديدة لتأمني ناقلة النفط املهجورة قبالة اليمن" ،بي بي يس 25 ،نوفمرب/تشرين الثاين ،2020
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 -5اليمن والقوى الدولية
الواليات املتحدة :اليمن مشكلة أمنية يجب إدارتها
اعرتفــت الواليــات املتحــدة باململكــة املتوكليــة اليمنيــة عــام  ،1946لكنهــا لــم تفتتــح ســفارة هنــاك حتــى عــام
 .1959قبل ذلك ،كان سفريها لدى السعودية يشغل منصب سفري غري مقيم لدى اليمن [[9[.وبعد حرب
 1967بــن إســرائيل والــدول العربيــة املتاخمــة لهــا ،قطــع اليمــن الشــمايل عالقاتــه مــع الواليــات املتحــدة،
وبعــد عامــن ،أي عــام  ،1969فعــل اليمــن الجنوبــي ذات األمــر .ثــم عــادت العالقــات بــن الواليــات املتحــدة
ً
إطالقــا.
واليمــن الشــمايل عــام  ،1972ولــم تعــد مــع اليمــن الجنوبــي
وقد أبقت واشنطن اليمن عىل مسافة معينة يف أعقاب حرب الخليج يف عامي  1991 - 1990والتصويت
غــر املــدروس الــذي أدىل بــه الرئيــس صالــح يف مجلــس األمــن .وشــهدت العالقــة األمريكيــة اليمنيــة تحـ ً
ـول
دراماتيك ًّيــا بعــد التفجــر الــذي اســتهدف املدمــرة األمريكيــة يــو إس إس كــول عــام  2000وهجمــات 11
ســبتمرب/أيلول عــام .2001
عــى مــدى العقديــن املاضيــن ،اعتــرت الواليــات املتحــدة اليمــن مشــكلة أمنيــة يجــب إدارتهــا .هــذا التهديــد
اإلرهابــي املتصــور أثــر تقري ًبــا عــى جميــع قــرارات واشــنطن بشــأن عالقتهــا مــع اليمــن .ففــي البدايــة ،منــذ
 2001حتــى  ،2004ســعت الواليــات املتحــدة ونجحــت يف الحصــول عــى إذن واضــح مــن حكومــة صالــح
ملالحقــة تنظيــم القاعــدة يف اليمــن .وقــد أدى ذلــك إىل اتخــاذ قــرارات مــن قبيــل غــارة الطائــرة املسـ ّـرة يف
نوفمرب/تشــرين الثــاين  ،2002والتــي ذكرناهــا أعــاه.
وبمجــرد مــا بــدا أن تنظيــم القاعــدة قــد هُ ــزم يف اليمــن ،ح ّولــت إدارة بــوش انتباههــا نحــو قضايــا الفســاد
كجــزء مــن خطتهــا الراميــة إىل دمقرطــة الشــرق األوســط .وخــال زيارتــه إىل واشــنطن يف نوفمرب/تشــرين
ّ
يتوقــع تلقــي التهــاين والتقديــر عــن تعاونــه يف محاربــة اإلرهــاب ،أن
الثــاين  ،2005قيــل لصالــح ،الــذي كان
اإلرهــاب هــو قضيــة األمــس ،وأن القضيــة يف الوقــت الحــايل هــي الفســاد .وقــد ُع ّلقــت عضويــة اليمــن يف
مؤسسة تحدي األلفية ،وهي وكالة مساعدات خارجية أمريكية مصممة لتشجيع الحكم الرشيد ،كما
اسـ ُتبعد اليمــن مــن برامــج البنــك الــدويل .وكان صالــح غاض ًبــا أثنــاء رحلــة عودتــه إىل اليمــن [[9[.وبعــد أربعــة
شــهور ،يف فرباير/شــباط  ،2006نفذ تنظيم القاعدة عملية هروب كبرية من الســجون اليمنية وأصبحت
اليمــن تهديـ ًـدا إرهاب ًّيــا مــرة أخــرى.
ويف أغســطس/آب  ،2009حــاول تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب اغتيــال محمــد بــن نايــف ،نائــب وزيــر
الداخليــة الســعودي آنــذاك .ويف وقــت الحــق مــن ذلــك العــام ،يف يــوم عيــد امليــاد عــام  ،2009حــاول
انتحــاري مــن التنظيــم تفجــر قنبلــة عــى مــن طائــرة متجهــة مــن أمســردام إىل ديرتويــت ،ولكنــه فشــل.
" )91تاريخ العالقات األمريكية اليمنية" ،السفارة األمريكية يف اليمن،
 )92جونسن ،املالذ األخري.
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يف ذلــك الوقــت ،كانــت الواليــات املتحــدة ّ
تكثــف نشــاطاتها العســكرية يف اليمــن ،وتشــن هجمــات جويــة
بالطائــرات الحربيــة والطائــرات املسـ ّـرة ،فضـ ًـا عــن قصــف الســفن الحربيــة ملعســكرات ُيشــتبه أنهــا تابعــة
للتنظيــم .وبحســب مكتــب التحقيقــات الصحفيــة يف لنــدن ،شـ ّنت الواليــات املتحــدة مــا ال يقــل عــن 332
غــارة جويــة بالطائــرات املســرة بــن األعــوام  2010و ،2020مــا أســفر عــن مقتــل نحــو  ،1,389 - 1,020كان
[[[9
العديــد منهــم مدنيــون.
وســاعدت الواليــات املتحــدة ،بالتعــاون مــع الســعودية واألمــم املتحــدة ،يف اإلشــراف عــى االنتقــال الرئــايس
يف اليمن من صالح إىل هادي يف  2011و  [[9[.2012حتى أنها ســمحت لصالح بتلقي العالج يف مستشــفى
جامعــة كولومبيــا بنيويــورك بعــد محاولــة االغتيــال التــي تعــرض لهــا منتصــف عــام .2011
ً
ً
مطلقــا لشــن هجمــات
تفويضــا
وحافــظ هــادي عــى العالقــات الوثيقــة مــع الواليــات املتحــدة ،ومنحهــا
بالطائــرات املسـ ّـرة يف أي وقــت ومــكان داخــل اليمــن حســبما تــرى ذلــك ضروريًّــا.
ويف فرباير/شــباط  ،2015بعــد اســتيالء الحوثيــن عــى الســلطة وحصارهــم لهــادي ،أغلقــت الواليــات
املتحــدة ســفارتها ونقلــت جميــع موظفيهــا [[9[،ومــا يــزال جميعهــم يف الريــاض.
وبعــد شــهر ،يف مــارس/آذار  ،2015أعلنــت الســعودية بدايــة عمليــة عاصفــة الحــزم مــن واشــنطن .ويف
مساء ذلك اليوم ،أعلنت إدارة أوباما تأييدها التدخل العسكري السعودي ،وتشكيل خلية استخبارات
[[[9
ً
والحقــا بــدأت الواليــات املتحــدة بتزويــد الطائــرات الســعودية واإلماراتيــة التــي تشــن
مشــركة يف الريــاض.
ً
غــارات جويــة يف اليمــن بالوقــود جـوًا ،وقدمــت دعمً ــا اســتخبارات ًّيا ولوجســت ًّيا فضــا عــن بيــع التحالــف
بقيادة السعودية ذخائر وقطع غيار لقوته الجوية .ويف عام  ،2018تحت إدارة ترامب ،أوقفت الواليات
املتحــدة يف نهايــة املطــاف تزويــد الطائــرات بالوقــود جـوًا ،مستشــهدة بســجل الســعودية الــيء واملتســبب
[[[9
بخســائر للمدنيــن.
وقبيــل مغــادرة إدارة ترامــب البيــت األبيــض يف يناير/كانــون الثــاين  ،2021أعلــن وزيــر الخارجيــة ،مايــك
بومبيــو ،تصنيــف الحوثيــن كتنظيــم إرهابــي أجنبــي ،وهــو قــرار مثــر للجــدل مــن شــأنه أن ّ
يؤثــر ســل ًبا عــى
مستويات املساعدات اإلنسانية التي تدخل البالد [[9[.وبعد يومني من ّ
تول اإلدارة الجديدة زمام األمور،
[[[9
وبعــد ثالثــة أيــام فقــط مــن بــدء ســريان العقوبــات ،بــدأت وزارة الخارجيــة بمراجعــة ذلــك التصنيــف.
(شطبت الواليات املتحدة جماعة الحوثيني من قائمة اإلرهاب يف  16فرباير/شباط لكنها أبقت العقوبات
عــى قــادة الجماعــة /املحــرر).
املسية يف اليمن" ،مكتب التحقيقات الصحفية ،تم االطالع يف يناير/كانون الثاين ،2020
" )93الغارات الجوية بالطائرات
ّ
" )94أسئلة وأجوبة مع جريالد فايرستاين ومايكل مولروي" ،تقرير اليمن ،نوفمرب/تشرين الثاين ،2020
 )95جرييمي إم شارب" ،اليمن :الخلفية والعالقات مع الواليات املتحدة" ،دائرة البحوث يف الكونغرس 11 ،فرباير/شباط ،2015
 )96بيان املتحدث الرسمي باسم مجلس األمن القومي" ،مجلس األمن القومي ،البيت األبيض 25 ،مارس/آذار،2015
 )97فيل ستيوارت" ،أمريكا توقف تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية بالوقود" ،رويرتز 9 ،نوفمرب/تشرين الثاين ،2018
 )98مايكل آر بومبيو" ،التصنيف اإلرهابي ألنصار الله يف اليمن" ،وزارة الخارجية األمريكية 10 ،يناير/كانون الثاين ،2021
 )99حمرية باموق" ،متحدث :الخارجية األمريكية تعمل عىل مراجعة تصنيف الحوثيني منظمة إرهابية" رويرتز 22 ،يناير/كانون الثاين ،2021
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اململكة املتحدة :قوة استعمارية تستخدم نفوذها
ّ
مفصــل أعــاه ،تاريــخ طويــل يف اليمــن ،مــن املســتعمرة امللكيــة والحــرب يف
لــدى اململكــة املتحــدة ،كمــا هــو
عــدن إىل دعــم امللكيــن خــال الحــرب األهليــة بالشــمال يف ســتينيات القــرن املــايض .وبعــد انســحاب اململكــة
املتحدة من عدن عام  1967وخسارة امرباطوريتها ،تراجعت عن لعب دور رئييس يف الشرق األوسط .يف
ً
خصوصــا بعــد أحــداث
اليمــن ،لعبــت اململكــة املتحــدة يف كثــر مــن األحيــان دو ًرا داعمً ــا للواليــات املتحــدة،
 11ســبتمرب/أيلول .2001
ويف يناير/كانــون الثــاين  ،2010ســاعدت اململكــة املتحــدة يف تشــكيل مجموعــة “أصدقــاء اليمــن” ،التــي
أُنشئت ملساعدة اليمن عىل حل األسباب الكامنة وراء عدم االستقرار يف البالد .وبعد عام واحد ،اندلعت
احتجاجــات الربيــع العربــي يف مختلــف أنحــاء الشــرق األوســط ،بمــا فيهــا اليمــن .ورغــم أن اجتماعــات
ريا ما أســفرت عن تعهدات مثرية لالنتباه ،أغلبها من الســعودية وبقية دول
مجموعة أصدقاء اليمن كث ً
[[[10
الخليــج ،لكــن األمــوال لــم تتوفــر دائمً ــا ،وهــو مــا كان شــائعً ا.
وعــام  ،2015أغلقــت اململكــة املتحــدة ســفارتها يف صنعــاء بعــد وقــت قصــر مــن عمليــة اإلجــاء التــي قامــت
بهــا الواليــات املتحــدة يف أعقــاب اســتيالء الحوثيــن عــى العاصمــة .ويف األمــم املتحــدة ،لعبــت اململكــة
املتحــدة دو ًرا بــار ًزا .وكان اثنــان مــن املبعوثــن الثالثــة الخاصــن إىل اليمــن ،جمــال بنعمــر ومارتــن غريفيــث،
مواطنــن بريطانيــن .كمــا أن بريطانيــا هــي ً
أيضــا حامــل قلــم القــرارات الخاصــة بامللــف اليمنــي يف األمــم
املتحــدة.
بقيــت اململكــة املتحــدة ،مثــل الواليــات املتحــدة ،مــو ّردة ثابتــة لألســلحة واملعــدات العســكرية للســعودية.
وبــن األعــوام  2010و ،2017كانــت اململكــة املتحــدة ثــاين أكــر مــورد لألســلحة للســعودية [[10[.وحتــى حكــم
املحكمة الربيطانية الذي أعلن أن تراخيص التصدير إىل السعودية “غري قانونية” لم يفعل الكثري لوقف
تدفــق األســلحة الربيطانيــة إىل الســعودية .توقــف إصــدار تراخيــص جديــدة لوقــت قصــر ،لكــن يف يوليــو/
تمــوز  ،2020أعلنــت الحكومــة الربيطانيــة عــن إصــدار تراخيــص تصديــر جديــدة إىل الســعودية .وقــال وزيــر
التجارة الربيطاين“ :ليس هناك خطر واضح بأن تصدير األســلحة واملعدات العســكرية إىل الســعودية قد
ُيســتخدم يف ارتــكاب انتهــاك خطــر للقانــون اإلنســاين الــدويل” [[10[.ويتعــارض هــذا االســتنتاج مــع توجهــات
[[[10
مجموعات أخرى كفريق الخرباء البارزين التابع ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.

 )100ميشيل نيكولز" ،األمم املتحدة تنتقد السعودية واإلمارات لعدم تسديد تعهدات املساعدات لليمن" ،رويرتز 18 ،يوليو/تموز ،2019
 )101إبراهيم جالل" ،االستمرارية والتغيري يف السياسة الخارجية الربيطانية تجاه اليمن" ،معهد الشرق األوسط 1 ،سبتمرب/أيلول ،2020
 )102أليستري سماوت" ،بريطانيا تقول إن بإمكانها استئناف إصدار تراخيص تصدير األسلحة إىل السعودية" ،رويرتز 7 ،يوليو/تموز ،2020
 )103رشــا محمــد وفيليــب ناصيــف" ،تقريــر فريــق الخــراء البارزيــن املعنــي باليمــن يســلط الضــوء عــى ضــرورة وقــف بيــع األســلحة" ،جســت ســيكيوريتي 20 ،ســبتمرب/أيلول
،2019
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روسيا :العب صامت
ومثــل بريطانيــا ،لروســيا -مــن خــال االتحــاد الســوفييتي سـ ً
ـابقا -تاريــخ طويــل يف جنــوب اليمــن .وكمــا
ُذكــر أعــاه ،كانــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية دولــة تابعــة لالتحــاد الســوفيتي إىل حــد كبــر
يف ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين .يف الواقــع ،كان انهيــار االتحــاد الســوفييتي أحــد العوامــل
األساســية وراء توحيــد شــمال وجنــوب اليمــن عــام .1990
ويف تســعينيات القــرن املــايض وبدايــات القــرن الحــايل ،لعبــت روســيا دو ًرا محــدو ًدا نســب ًّيا يف اليمــن .وكمــا
[[[10
أشار بعض الباحثني ،افتقرت روسيا إىل مصلحة اقتصادية كبرية يف اليمن أو إىل التواجد العسكري.
وتزامــن اســتيالء الحوثيــن عــى صنعــاء أواخــر عــام  2014ومــا تــاه مــن انســحاب ملعظــم الســفارات الغربيــة
أوائــل عــام  2015مــع عــودة روســيا إىل ســاحة الشــرق األوســط عــر ســوريا ،حيــث ســاعدت يف دعــم حكومــة
بشــار األســد .ويف اليمــن ،اســتغلت روســيا غيــاب الســفارات األخــرى لتعــزز عالقاتهــا مــع الرئيــس الســابق
صالــح ،حيــث كانــت الســفارة منــذ عــام  2015وحتــى  2017عــى عالقــة وثيقــة مــع صالــح .ولكــن روســيا ً
أيضــا
أغلقــت ســفارتها يف صنعــاء ،يف أعقــاب مقتــل صالــح عــى يــد الحوثيــن يف ديســمرب/كانون األول ،2017
ومــا تــزال مغلقــة منــذ ذلــك الحــن.
ـف روســيا ازدراءهــا مــن فــرض عقوبــات جديــدة .إذ تــم تمريــر آخــر جولــة مــن
ويف األمــم املتحــدة ،لــم ُتخـ ِ
العقوبــات الناجحــة يف اليمــن يف أبريل/نيســان  ،2015قبــل التدخــل العســكري الــرويس يف ســوريا يف
ســبتمرب/أيلول مــن ذلــك العــام .ولــم ُتفــرض عقوبــات جديــدة مــن األمــم املتحــدة يف اليمــن منــذ ذلــك الحــن.
ويف فرباير/شباط  ،2018استخدمت روسيا حق الفيتو عىل مشروع قرار يف مجلس األمن ،يدين انتهاك
إيــران لحظــر بيــع األســلحة إىل اليمــن عــر تهريــب األســلحة إىل الحوثيــن .وبـ ً
ـدل منــه ،اقرتحــت روســيا
“تمديـ ًـدا تقن ًّيــا” ،بتغيــر التواريــخ مــن قــرارات الســنة الســابقة مــع اإلبقــاء عــى لغــة القــرار كمــا هــي.

الصني :مقاول البناء
يتســم تاريــخ الصــن املبكــر يف اليمــن ،خــال خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين ،ببنــاء الطرقــات إىل
حــد كبــر ،إذ شـ ّيدت الصــن طريــق صنعــاء الحديــدة باإلضافــة إىل مصنــع نســيج كبــر .اآلونــة األخــرة ،ويف
را مــن
األمــم املتحــدة ،بــدأت الصــن بمعارضــة فــرض املزيــد مــن العقوبــات عــى اليمــن .ويبــدو أن قــد ًرا كبـ ً
مخاوفها يدور حول خطتها االقتصادية طويلة األمد ،مبادرة الحزام والطريق ،بما أن تجارة الصني مع
أوروبــا تمــر بشــكل عــام عــر خليــج عــدن والبحــر األحمــر .وكانــت شــركة النفــط ســينوبك اململوكــة مــن الدولــة
الصينيــة تعمــل يف اليمــن حتــى بدايــة الحــرب عــام .2015
 )104ليونيد إيساييف وآندريه كوروتاييف" ،سياسة روسيا تجاه الشرق األوسط :حالة اليمن" ،الصحيفة اإليطالية للشؤون الدولية ،يوليو/تموز  ،2020املجلد ،55:3
ص.132-147 .
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حاويات شحن يف ميناء عدن جنوب اليمن 24 ،يناير/كانون الثاين  .2021كانت الصني قد خططت للمساعدة يف تحديث
امليناء وتوسيعه ،وهو مشروع تأخر تنفيذه بسبب الحرب .الصورة ملركز صنعاء .التقطها أحمد وقاص.

تدعــم الصــن حكومــة هــادي ،ويعتــر موقفهــا تجــاه الحــرب مبنــي إىل حــد كبــر عــى رغبتهــا يف الحفــاظ عــى
عالقــة وثيقــة مــع الســعودية [[10[.نجحــت بكــن يف تحقيــق التــوازن يف عالقاتهــا مــع دول الخليــج ،إذ حافظــت
عــى عالقــات وديــة مــع الســعودية ،املــو ّرد الرئيــي لنفــط الشــرق األوســط الخــام ،ومــع إيــران واإلمــارات،
الطرفــن الفاعلــن الرئيســيني يف اليمــن .اســتمرت تلــك العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بالتطــور منــذ عــام
 2015عرب تنفيذ مشاريع متعلقة بمبادرة الحزام والطريق ،مثل تحسني شبكات السكك الحديدية يف إيران
[[[10
وتوســيع مرافــق الحاويــات يف اإلمــارات .ويف املقابــل ،توقــف تقري ًبــا نشــاط الصــن االقتصــادي يف اليمــن.
رغــم ذلــك ،أوضحــت الصــن أنهــا تعتــزم لعــب دور يف إعــادة إعمــار اليمــن بعــد انتهــاء الحــرب ،واســتئناف
[[[10
جميــع املشــاريع التــي ُع ّلقــت أثنــاء الحــرب ،بمــا يف ذلــك توســيع مينــاء عــدن.
 )105آي-وي جينيفــر تشــانغ" ،حــرب الصــن واليمــن املنســية" ،معهــد الواليــات املتحــدة للســام 16 ،يناير/كانــون الثــاين https://www.usip.org/،2018
publications/2018/01/china-and-yemens-forgotten-war
 )106هشــام الخــوالين" ،مصالــح الصــن النفطيــة واالقتصاديــة مــع الخليــج تتجــاوز اليمــن العالــق يف الحــرب" ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 25 ،يناير/كانــون
الثــاين ،2021
 )107معــاذ راجــح" ،املصــدر أوناليــن يحــاور الســفري الصينــي لــدى اليمــن حــول كورونــا والشــأن اليمنــي ..كان يونــغ :القضيــة اليمنيــة معقــدة لوجــود كثــر مــن الالعبــن
الخارجيــن" ،املصــدر اوناليــن 22 ،مــارس/آذار ،2020
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 -6اليمن والقوى االقتصادية والمالية العالمية
شركات النفط الدولية
اك ُتشــف النفــط يف اليمــن عــام  1984يف محافظــة مــأرب عــر شــركة هَ نــت أويــل األمريكيــة ،وبعدهــا
بعامــن ،اك ُتشــف يف محافظــة شــبوة [[10[.ســاعد هــذا األمــر باإلضافــة إىل االعتقــاد بــأن معظــم احتياطــات
اليمــن النفطيــة تقــع يف املنطقــة الحدوديــة بــن اليمــن الشــمايل والجنوبــي ،باإلضافــة إىل انهيــار االتحــاد
الســوفييتي ،يف دفــع البلديــن نحــو الوحــدة عــام .1990
بلغ إنتاج النفط اليمني ذروته عند نحو  450ألف برميل يوم ًّيا عام  ،2001ورغم الرتاجع منذ ذلك الحني
بقي مهمًّ ا للغاية بالنسبة لالقتصاد الوطني إذ ّ
مثل  63%من عائدات الحكومة قبل الحرب الحالية.
وبعد استيالء الحوثيني عىل صنعاء عام  2014وإغالق السفارات الغربية يف العاصمة أوائل عام ،2015
خرجــت شــركات النفــط األجنبيــة مــن البــاد .وانخفــض اإلنتــاج اإلجمــايل للنفــط والســوائل البرتوليــة الــذي
[[[11
بلغ متوسطه  125ألف برميل عام  2014إىل نحو  18ألف برميل يوم ًّيا بحلول عام .2016

[[[10

علم اليمن الجنوبي السابق يرفرف فوق موقع عسكري لحراسة منشأة بلحاف للغاز الطبيعي املسال املستخدمة كقاعدة
للجنود اإلماراتيني وحلفائهم اليمنيني يف محافظة شبوة 13 .نوفمرب/تشرين الثاين  .2020الصورة ملركز صنعاء .التقطها
سام تارلينج.
 )108مصطفى السروري ورسول سرخابي" ،تاريخ التنقيب عن النفط يف اليمن" ،تاريخ الصناعة النفطية ،رقم  ،15املجلد .2014 ،1
" )109بوادر واعدة للصناعة النفطية يف اليمن ،لكن الحرب األهلية تشتعل" ،مؤسسة إس آند بي غلوبال 23 ،يناير/كانون الثاين ،2020
 )110تقرير اليمن ،إدارة معلومات الطاقة األمريكية 13 ،نوفمرب/تشرين الثاين .2020
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يعتمــد اليمــن يف تصديــر نفطــه وغــازه عــى الشــركات األجنبيــة كشــركة توتــال ،وهــي شــركة فرنســية ّ
علقــت
أعمالهــا يف اليمــن عــام  .2015وعــام  ،1997اتخــذت الشــركة اليمنيــة للغــاز خطــوة هامــة بتأســيس الشــركة
اليمنيــة للغــاز الطبيعــي املُســالُ .تعــد شــركات توتــال وهَ نــت أويــل وشــركة إس يك الكوريــة الجنوبيــة
وهيونــداي وكوغــاس إىل جانــب الشــركة اليمنيــة للغــاز والهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة واملعاشــات،
مــن أصحــاب املصلحــة يف مصنــع الغــاز الطبيعــي املُســال الوحيــد يف اليمــن الواقــع يف بلحــاف بمحافظــة
شبوة [[11[.أبحرت أوىل شحنات الغاز الطبيعي اليمني ُاملسال من بلحاف عام  ،2009واستمرت الصادرات
لسنوات ،رغم هجمات املسلحني واملخ ّربني التي استهدفت خط األنابيب [[11[،وتوقفت عمليات التصدير
مــن مرفــأ بلحــاف منــذ تفاقــم الحــرب عــام  2015ومغــادرة الشــركات األجنبيــة األرايض اليمنيــة.
وحــاول عــدد قليــل مــن شــركات النفــط األجنبيــة اســتئناف العمــل يف اليمــن بعــد التوقفــات األوليــة ،وحال ًّيــا
تنشــط شــركة أو إم يف النمســاوية وحدهــا هنــاك بعــد عودتهــا عــام  [[11[.2018ورغــم أن اإلنتــاج ازداد منــذ
عــام  ،2016ووصــل إىل نحــو  61ألــف برميــل يوم ًّيــا عــام  ،2019إال أن ذلــك يعــود إىل عمليــات شــركة
[[[11
برتومســيلة اململوكــة للدولــة اليمنيــة يف حــوض املســيلة.
ورغم سحب معظم قواتها من اليمن ،تحتفظ اإلمارات حال ًّيا بقوة من ألف جندي ( 200جندي إمارايت
[[[11
و 800جندي محيل) يف منشأة الغاز الطبيعي املُسال يف بلحاف.

البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
نشــط البنــك الــدويل يف اليمــن ألكــر مــن أربعــة عقــود .فبعــد الحــرب األهليــة عــام  ،1994قـ ّـدم البنــك الــدويل
ً
قروضــا كبــرة إىل الحكومــة اليمنيــة واملؤسســات العامــة .وانتهــج البنــك الــدويل،
وصنــدوق النقــد الــدويل
مــع مــرور الوقــت ،اســراتيجيات مختلفــة يف اليمــن ،ففــي أوائــل الثمانينيــات والتســعينيات ،ســعى إىل
بنــاء مؤسســات قويــة يف اليمــن ،ثــم بــدأ يف منتصــف العقــد األول مــن القــرن الحــايل بتكريــس الالمركزيــة
ملكافحــة الفســاد والتضخــم داخــل هيــاكل الخدمــات العامــة واملدنيــة.
وبعــد انــدالع الحــرب الحاليــة وتفاقمهــا ،اضطــر البنــك الــدويل إىل تكييــف محفظتــه البالغــة  1.36مليــار
دوالر للمســاعدة يف مواجهــة األزمــة [[11[.وشــملت هــذه الربامــج دعــم البنــك للصنــدوق االجتماعــي للتنميــة
" )111تحديــث عــن الغــاز الطبيعــي املســال يف اليمــن" ،شــركة توتــال 11 ،يوليو/تمــوز https://www.total.com/media/news/press-releases/yemen-،2019
lng-update
 )112كولبــي كونيــي" ،هــل ســيعود اليمــن إىل تصديــر الغــاز مجــدداً؟" ،معهــد دول الخليــج العربيــة بواشــنطن 10 ،مــارس/آذار https://agsiw.org/will-،2020
/yemen-be-a-gas-exporter-again

 )113مقابلة مع مسؤول محيل عىل دراية بعمليات الصناعة ،يناير/كانون الثاين .2021
 )114املصدر نفسه.
 )115مقابلة مع املحافظ محمد صالح بن عديو 11 ،نوفمرب/تشرين الثاين  ،2020عتق ،محافظة شبوة.
" )116مذكرة املشاركة القطرية لليمن للسنوات املالية  ،"2020-2021مجموعة البنك الدويل ،تقرير رقم  136046-RY، 16أبريل/نيسان ،2019
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التابــع للحكومــة املركزيــة ،وشــبكة األمــان االجتماعــي التــي ســاعد البنــك الــدويل الحكومــة يف تأسيســها عــام
 ،1997ودعمــه لربامــج األشــغال العامــة التــي وظفــت يمنيــن يف مشــاريع لبنــاء وتحســن الطــرق واملراكــز
[[[11
الصحيــة ومرافــق امليــاه والصــرف الصحــي.
وبعــد وقــت قصــر مــن انــدالع الحــرب ،أوقــف مشــروع األشــغال العامــة عملياتــه ،لكــن البنــك الــدويل
وبرنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة تشــاركا عــام  2016يف إعــادة إطــاق العديــد مــن جوانبــه عــى الصعيــد
الوطنــي [[11[.وبحلــول ديســمرب/كانون األول ّ ،2019
وفــرت مشــاريع موّلهــا مشــروع األشــغال العامــة أكــر
مــن  117,500وظيفــة ليمنيــن %30 ،منهــم كانــوا مــن النازحــن داخل ًّيــا .رغــم انقســام الحكومــة املركزيــة
اليــوم واختاللهــا وظيف ًّيــا إال أن مشــاريع الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة ومشــروع األشــغال العامــة ظلــت
قائمــة.
وُجّ هــت مســاعدة صنــدوق النقــد الــدويل لليمــن أواخــر تســعينيات القــرن املــايض وأوائــل القــرن الحــايل نحــو
توفــر الخــرة التقنيــة لعمليــات إعــادة الهيكلــة واإلصــاح الضخمــة الالزمــة للقطــاع العــام بعــد الوحــدة.
وكان اليمــن يعــاين يف ذلــك الوقــت مــن العواقــب االقتصاديــة لتصويــت صالــح يف مجلــس األمــن ضــد حــرب
الخليــج عــام  .1991ويف عــام  ،1995ق ِبــل اليمــن نصيحــة صنــدوق النقــد الــدويل ،ويف الســنة التاليــة أصــدر
أول خطــة خمســية للجمهوريــة اليمنيــة .وتلتهــا الخطــة الخمســية الثانيــة ( )2005-2001مباشــرة .إذ هــدف
بنــاء جهــاز الدولــة الحديثــة إىل مســاعدة اليمــن يف تنويــع الــواردات بعيـ ًـدا عــن النفــط وإنهــاء الدعــم ،وعمــل
مستشــارو صنــدوق النقــد الــدويل ووزارة املاليــة معً ــا مــن أجــل إصــاح القطاعــن النقــدي واملــايل .ورغــم
الجهــود املبذولــة يف مجــاالت تشــمل الضرائــب والجمــارك وامليزانيــة واإلشــراف املصــريف ،إال أن التقــدم كان
[[[11
را مــا كانــت الربامــج تتطلــب إصــدار العديــد مــن اإلعفــاءات ل ُتســتكمل.
بطي ًئــا وكثـ ً

 )117مليــس االريــاين وآالن دي جانفــري وإليزابيــث ســادوليه بعنــوان "الصنــدوق االجتماعــي اليمنــي للتنميــة :مقاربــة مجتمعيــة فعالــة وســط زعزعــة سياســية"،
 ،International Peacekeepingيوليو/تمــوز  ،2015املجلــد  ،22العــدد  ،4صhttps://doi.org/10.1080/13533312.2015.1064314 ،321-336.
" )118مشــروع األشــغال العامــة يف اليمــن :توفــر خدمــات أساســية وخلــق فــرص عمــل" ،برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ حــول العالــم يف اليمــن 2 ،يونيو/حزيــران ،2020
https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/stories/creating-essential-services--jobs--and-resilience-through-yemens.html
" )119املساعدة التقنية املقدمة إىل اليمن ،السنوات املالية  ،"1999-2003تقييم املساعدة التقنية املقدمة من صندوق النقد الدويل ،املجلد  ،2مكتب التقييم املستقل،
 31يناير/كانون الثاين ،2005
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امرأة حصلت عىل عمل عرب برنامج وظائف صندوق التنمية االجتماعية ،تعمل عىل إزالة األنقاض يف  6أغسطس/آب
 ،2018غرب مدينة تعز .الصورة ملركز صنعاء .التقطها أحمد الباشا.

ورغــم أن نصيحــة صنــدوق النقــد الــدويل كانــت يف كثــر مــن األحيــان صائبــة مــن الناحيــة الفنيــة ،إال أن
صالــح كان يتالعــب بهــا يف كثــر مــن األحيــان .عــى ســبيل املثــال ،رفــع صالــح يف يوليو/تمــوز  2005فجــأة
الدعــم عــن الوقــود ،مــا أدى إىل ارتفــاع فــوري يف األســعار وإىل انــدالع أعمــال شــغب ،ثــم أســرع إىل حــل
األزمــة التــي افتعلهــا والمهــا عــى صنــدوق النقــد الــدويل ،وبــدأ بوضــع أســس إعــادة انتخابــه عــام .2006
حــدث أمــر مشــابه يف أغســطس/آب  2014عندمــا قــرر خليفــة صالــح اتبــاع نصيحــة صنــدوق النقــد الــدويل
بشــكل انتقــايئ؛ ّ
خفــض هــادي الدعــم عــن الوقــود بمقــدار  %90بــن عشــية وضحاهــا ،مــا تســبب يف ارتفــاع
فــوري ألســعار النفــط ،يف حــن كان صنــدوق النقــد الــدويل يضغــط مــن أجــل تخفيــض تدريجــي للدعــم.
ودعا الحوثيون إىل احتجاجات شعبية تستنكر رفع الدعم ،يف مشهد ،عندما نستذكره اليوم ،نرى أنه
[[[12
أشــبه باســتعراض للقــوة ســاعدهم يف تمهيــد الطريــق نحــو اســتيالئهم عــى العاصمــة بعــد شــهر.

" )120عشرات اآلالف من الحوثيني يحتجون عىل إصالحات قطاع النفط ،الحكومة" ،رويرتز 18 ،أغسطس/آب ،2014
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قبل الحرب ،كانت األزمة السياسية اليمنية بني عامي  2011و 2012قد دمّ رت االقتصاد الضعيف ً
أصل،
مــا دفــع صنــدوق النقــد الــدويل إىل املوافقــة عــى منــح قــرض طــارئ بقيمــة  93.75مليــون دوالر دون فائــدة
يف أبريل/نيســان  ،2012وكان الهــدف منــه دعــم احتياطــات النقــد األجنبــي وتوفــر فــرص العمــل وتخفيــف
حدة الفقر لكسب الوقت لحكومة هادي الجديدة لتلبية االحتياجات االقتصادية [[12[،لكن ذلك الوقت
نفــد عــام  ،2014حــن انســحبت جماعــة الحوثيــن املســلحة مــن عمليــة املصالحــة السياســية واتجهــت نحــو
الحــرب .بعــد اســتقرارها يف صنعــاء يف ســبتمرب/أيلول  ،2014ســيطرت الســلطات الحوثيــة عــى مؤسســات
الدولــة وبــدأت يف إدارة األرايض التــي اســتولت عليهــا .ومنــذ  ،2016تنافســت فــروع البنــك املركــزي اليمنــي
للحصــول عــى اليــد العليــا .واآلن باســتطاعة البنــك املركــزي بمحافظــة عــدن ،التابــع للحكومــة ،الوصــول
إىل الشــبكات املاليــة العامليــة ،لكــن فــرع البنــك املركــزي بصنعــاء ،الخاضــع لســيطرة الحوثيــن ،يتحكــم
باملركــز املــايل واألســواق الكــرى.
ال يــزال صنــدوق النقــد الــدويل يــزوّد اليمــن باملســاعدة الفنيــة التــي تهــدف إىل “حمايــة املؤسســات والحفــاظ
عليهــا” ،ال ســيما البنــك املركــزي ووزارة املاليــة [[12[.كمــا كانــت اليمــن مــن البلــدان األفقــر التــي حصلــت عــى
منح تخفيف أعباء الديون من صندوق النقد الدويل يف أبريل/نيسان  2020للمساعدة يف الحد من اآلثار
[[[12
االقتصادية لفريوس كورونا.

" )121مســح لصنــدوق النقــد الــدويل :اليمــن يتحصــل عــى قــرض طــارئ بقيمــة  93مليــون دوالر مــن صنــدوق النقــد الــدويل" ،صنــدوق النقــد الــدويل 5 ،أبريل/نيســان
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar040512a
,2012،2012
 )122جهــاد ازعــور" ،اإلحاطــة الصحفيــة إلدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى (نســخة أكتوبر/تشــرين األول  ،")2020صنــدوق النقــد الــدويل 19 ،أكتوبر/تشــرين الثــاين
،2020

" )123املجلس التنفيذي يوافق عىل تخفيف فوري ألعباء ديون  25بلداً" ،صندوق النقد الدويل 13 ،أبريل/نيسان ،2020
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 -7اليمن واألمم المتحدة
بعــد اعــراف الواليــات املتحــدة باململكــة املتوكليــة اليمنيــة عــام ُ ،1946قبلــت عضويــة شــمال اليمــن يف األمــم
املتحــدة عــام  .1947واعرتفــت األمــم املتحــدة بالجمهوريــة العربيــة اليمنيــة يف  20ديســمرب/كانون األول
 ،1962عىل أنها الحكومة الرسمية لشمال اليمن .كان هذا االعرتاف بعد يوم واحد من اعرتاف الواليات
املتحــدة بالحكومــة الجمهوريــة يف صنعــاء.
ً
الحقــا بعثــة مراقبــة إىل اليمــن عــام  ،1963لرتصــد التقــدم املحــرز يف الحــرب األهليــة
أنشــأت األمــم املتحــدة
يف الشــمال وتطبيــق الســعودية ومصــر التفاقيــة فــك االرتبــاط ،لكنهــا غــادرت األرايض اليمنيــة يف ســبتمرب/
أيلــول  1964بعــد فشــلها يف إتمــام مهمتهــا إذ لــم ّ
تنفــذ مصــر أو الســعودية اتفاقيــة فــك االرتبــاط بالكامــل.
[[[12
ً
ووفقــا
بعــد ثالثــة عقــود ،يف عــام  ،1994وافقــت األمــم املتحــدة عــى مراقبــة حــرب أهليــة جديــدة.
للمنــدوب الفرنــي يف ذلــك الوقــت ،أراد مجلــس األمــن تأمــن أكــر قــدر مــن “حريــة اتخــاذ القــرارات”
لألمــن العــام ومبعوثــه الخــاص ،بحيــث يبقــى املجلــس “منفتحً ــا قــدر اإلمــكان يف تحديــد آليــة مراقبــة وقــف
إطــاق النــار” [[12[.ويف  7يوليو/تمــوز ،بعــد املوافقــة عــى املراقبــن ،انتهــت الحــرب يف اليمــن.

األمم املتحدة وانتفاضة عام 2011
يف صيــف عــام  ،2011وبعــد “مجــزرة”  18مــارس/آذار التــي ُقتــل فيهــا أكــر مــن  50متظاهـ ًرا بالرصــاص خــارج
مسجد يف صنعاء ،أرسل األمني العام لألمم املتحدة ،بان يك مون ،جمال بنعمر ،وهو مواطن بريطاين
ً
ً
خاصــا إىل اليمــن.
مبعوثــا
مــن أصــول مغربيــة ،إىل اليمــن كممثــل خــاص لــهُ .عـ ِّـن بنعمــر يف وقــت الحــق
طــوال الربيــع والصيــف ،ال ســيما بعــد إصابــة صالــح بجــروح خطــرة يف محاولــة االغتيــال التــي تعــرض لهــا،
زادت الضغــوط عليــه للتنحــي عــن الســلطة يف ظــل االحتجاجــات الشــعبية الواســعة.
يف نهايــة املطــاف ،اتفــق مجلــس التعــاون الخليجــي بقيــادة الســعودية مــع الواليــات املتحــدة واألمــم املتحــدة
واالتحــاد األوروبــي عــى دعــم مــا أصبــح ُيعــرف باســم “مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي” .دعــت االتفاقيــة
صالــح إىل التنحــي عــن الرئاســة يف مقابــل حصانــة شــاملة والســماح لــه بالبقــاء يف اليمــن ،وراوغ األخــر يف
[[[12
را يف  23نوفمــر /تشــرين الثــاين .2011
التوقيــع ،قبــل أن يوقعهــا أخـ ً
 )124ريتشارد دي ليونز" ،األمم املتحدة توافق عىل إرسال قوة ملراقبة الهدنة يف اليمن" ،صحيفة نيويورك تايمز 30 ،يونيو/حزيران ،1994
 )125الحالــة يف الجمهوريــة اليمنيــة ،مــداوالت األمــم املتحــدةhttps://www.un.org/en/sc/repertoire/93-95/Chapter%208/MIDDLE%20 ،1994 ،
EAST/93-95_8-26-YEMEN.pdf
" )126أسئلة وأجوبة مع جريالد فايرستاين ومايكل مولروي" ،تقرير اليمن ،نوفمرب /تشرين الثاين .2020
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رئيســا مؤق ًتــا للبــاد حيــث
وكجــزء مــن االتفاقيــة ،ان ُتخــب عبدربــه منصــور هــادي ،نائــب الرئيــس صالــح،
ً
ترشــح وحيـ ًـدا يف فرباير/شــباط  2012عــر اســتفتاء جــرى فيــه انتقــاص عــدد األصــوات الرافضــة لــه ،كمــا
ضغــط بنعمــر لعقــد حــوار وطنــي واســع ،بــدأ يف مــارس/آذار  2013وضــم مشــاركني مــن مختلــف األحــزاب
الوطنيــة واملجتمــع املــدين عــى الصعيــد الوطنــي.

مرحلة انتقالية قادت البالد إىل حرب جديدة
استمر مؤتمر الحوار الوطني ما يقرب من عام ،وبعد فرتة وجيزة ،بدأ املشهد السيايس اليمني بالتحول
بصــورة دراماتيكيــة .يف الشــمال ،ســيطر الحوثيــون عــى محافظــة صعــدة ،وتقدمــوا إىل محافظــة عمــران
[[[12
املجــاورة يف صيــف  ،2014بعــد هزيمــة أعدائهــم مــن الســلفيني املحليــن يف دمّ ــاج.
ويف صنعــاء ،كانــت هنــاك مواجهــة بــن أربعــة أطــراف وهــم الرئيــس الســابق صالــح والرئيــس هــادي وعــي
محســن األحمــر وعائلــة األحمــر القبليــة (ال ينحــدر منهــا عــي محســن) ،دامــت حتــى دخــل الحوثيــون
رئيســا لعامــن فقــط .قبــل انتهــاء واليتــه
صنعــاء يف ســبتمرب/أيلول  .2014كان مــن املفــرض أن يبقــى هــادي
ً
يف فرباير/شــباط  ،2015وضــع الحوثيــون هــادي تحــت اإلقامــة الجربيــة وأجــروه عــى االســتقالة يف ينايــر/
كانــون الثــاين  ،2015ولكــن بعــد شــهر ،يف فرباير/شــباط  ،2015فـ َّر هــادي مــن صنعــاء نحــو عــدن ومــن ثــم
إىل الســعودية ،حيــث تراجــع عــن اســتقالته وطلــب مــن الســعودية التدخــل عســكريًّا إلخــراج الحوثيــن مــن
صنعــاء .وأطلقــت الســعودية عمليــة عاصفــة الحــزم يف  26مــارس/آذار  .2015لــم ُتمــدد واليــة هــادي رســم ًّيا
منــذ ذلــك الحــن ،رغــم بقائــه رئيــس اليمــن “املعــرف بــه دول ًّيــا”.

عملية السالم الحالية
املبعوث الخاص إىل اليمن هو حال ًّيا الثالث منذ عام  ،2015حني مرر مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
القــرار رقــم  2216الــذي يدعــو الحوثيــن لالنســحاب مــن جميــع األرايض واملرافــق التــي كانــت تحــت ســيطرة
الحكومــة [[12[.مــع تطــور األحــداث عــى األرض وتنامــي ســيطرة الحوثيــن ،لــم يعــد القــرار رقــم  ،2216عــى
األرجــح ،إطــا ًرا عمل ًّيــا لتســوية شــاملة.
وكجــزء مــن املقاربــة التــي تبنتهــا األمــم املتحــدة يف اليمــن ،فرضــت ً
أيضــا عقوبــات عــى خمســة أفــراد ،عــي
عبداللــه صالــح وابنــه البكــر أحمــد ،وعــى ثالثــة أعضــاء مــن جماعــة الحوثيــن ،كمــا فرضــت حظـ ًرا عــى بيــع
ً
فريقــا مــن الخــراء ملراقبــة نظــام العقوبــات.
األســلحة ،وشـ ّـكلت
 )127روانثيكا غونارات وغريغوري دي جونسن" ،متى بدأت الحرب يف اليمن؟" مدونة لوفري 28 ،يونيو/حزيران ،2018
 )128قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،2216أبريل/نيسان ،2015
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مــع ذلــك ،لــم يكــن لعقوبــات األمــم املتحــدة األثــر املأمــول .يف الواقــع ،يقــول البعــض إنــه رغــم التطبيــق
املتســاوي لعقوبــات األمــم املتحــدة عــى كل مــن شــبكتي صالــح والحوثيــن ،مــن تجميــد لألصــول وحظــر
ـول دوليــة يمكــن تجميدهــا بينمــا ال يمتلــك الحوثيــون أصـ ً
ســفر ،إال أن صالــح تأثــر أكــر كونــه يمتلــك أصـ ً
ـول
مماثلــة .وضعفــت قــوة صالــح يف نهايــة املطــاف لدرجــة ّ
مكنــت الحوثيــن مــن قتلــه وتحطيــم شــبكته وبســط
ســيطرتهم عــى املرتفعــات الشــمالية .أظهــرت عــدة مراجعــات لفريــق خــراء األمــم املتحــدة تلقــي الحوثيــن
أسلحة وقطع صواريخ من إيران [[12[.لكن روسيا ،استخدمت حق الفيتو عام  2018ضد قرار يدين إيران
ويحاســبها عــى انتهــاك حظــر بيــع األســلحة يف اليمــن.
يف ديســمرب/كانون األول ّ ،2018
تمكــن املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة ،مارتــن غريفيــث ،مــن تيســر
اتفاقيــة ســتوكهولم بــن حكومــة الرئيــس هــادي والحوثيــن .تتألــف االتفاقيــة يف الواقــع مــن ثــاث اتفاقيــات
منفصلــة .تتمحــور االتفاقيــة األوىل ،واألكــر ،حــول مدينــة الحديــدة وتطالــب الحوثيــن باالنســحاب مــن
ً
إطالقــا يف نــص االتفاقيــة ،وتطالــب حكومــة
املدينــة وتســليمها لقــوات الدفــاع املحليــة ،التــي لــم ُتحــدد
هــادي بوقــف األعمــال العســكرية التــي تهــدف إىل االســتيالء عــى املدينــة .توقفــت األعمــال العســكرية ّ
ونظــم
الحوثيــون مراســم للتســليم ان ُتقــدوا عليهــا فيمــا بعــد بأنهــم سـ ّـلموا املدينــة مــن جماعــة داخليــة إىل أخــرى.
وال يــزال الحوثيــون يســيطرون عــى مدينــة الحديــدة حتــى اليــوم.
لــم يُنفــذ ســوى القليــل مــن االتفاقيــة الثانيــة بشــأن مدينــة تعــز .أمــا االتفاقيــة الثالثــة ،املتعلقــة بآليــة تبــادل
األســرى ،فأســفرت عــن تبــادل كبــر لألســرى عــام  .2020مــع ذلــك ،انتقــد مراقبــون خارجيــون دور األمــم
املتحــدة ،مشــرين إىل أن اتفاقيــة عــام ّ 2018
حفــزت الطرفــن عــى أخــذ رهائــن مــن املدنيــن ليتــم مبادلتهــم
[[[13
مــع مقاتلــن.
طــوال عــام ُ ،2020ك ِّرســت معظــم جهــود األمــم املتحــدة للوصــول إىل “إعــان مشــرك” ،والــذي كان مــن
املقــرر أن يتفــق عليــه كل مــن الحوثيــن وحكومــة الرئيــس هــادي ،ويشــمل ً
وقفــا إلطــاق النــار عــى الصعيــد
الوطنــي ،وخطــوات اقتصاديــة وإنســانية ،واســتئناف للعمليــة السياســية .بيــد أن ســنة  2020انتهــت دون
إبــرام أي اتفــاق.
مــع ذلــك ،كانــت األمــم املتحــدة مؤثــرة يف توفــر كميــات كبــرة مــن املســاعدات إىل املحتاجــن يف اليمــن،
ولكن يف أوائل عام ّ ،2020
خفضت الواليات املتحدة املساعدات اإلنسانية إىل املناطق الخاضعة لسيطرة
[[[13
ُ
اضطــرت األمــم املتحــدة بالتــايل إىل إغــاق
الحوثيــن بســبب مزاعــم اســتغالل الحوثيــن للمســاعدات.
عــدد مــن املشــاريع يف الشــمال .وغال ًبــا مــا تشــر األمــم املتحــدة إىل اليمــن بأنهــا تشــهد “أســوأ أزمــة إنســانية
[[[13
يف العالــم”.
 )129انظر ،عىل سبيل املثال ،تقرير فريق خرباء األمم املتحدة إىل مجلس األمن ،قدم يف  26يناير/كانون الثاين ،2018
 )130ندوى الدوسري" ،ضرورة إبعاد ملف تبادل األسرى عن املفاوضات السياسية" ،تقرير اليمن 10 ،نوفمرب/تشرين الثاين ،2020
 )131سودارسان راغافان" ،تخفيضات املساعدات األمريكية تزيد من بؤس اليمن .وها قد انتشر فريوس كورونا" ،واشنطن بوست 23 ،أبريل/نيسان ،2020
 )132روبرت مايل وبيرت ساليزبريي" ،وصف املتمردين الحوثيني باإلرهابيني سيطيل أجل الحرب يف اليمن ،ولن ينهيها" ،واشنطن بوست 27 ،نوفمرب/تشرين الثاين ،2020
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تشرف األمم املتحدة ً
أيضا عىل آلية األمم املتحدة للتحقق والتفتيش يف اليمن .بدأت اآللية ،التي تستند
إىل قــرار مجلــس األمــن رقــم  ،2216العمــل يف مايو/أيــار  2016مــن جيبــويت ،حيــث يتعـ ّـن عــى الســفن أن
ترســو لضمــان عــدم انتهاكهــا لعقوبــات األمــم املتحــدة قبــل توجههــا إىل اليمــن .ومــع ذلــك ،لــم يكــن لــدى
الســعودية ثقــة باآلليــة ،مــا أدى إىل عمليــات تفتيــش مزدوجــة ،واحــدة يف جيبــويت وأخــرى يف الســعودية،
قبــل الســماح للســفن بتفريــغ حمولتهــا يف اليمــن .وأدى هــذا التأخــر إىل زيــادة تكاليــف الشــحن وأســعار
التأمــن ،ويف بعــض األحيــان ،إىل انتهــاء صالحيــة بعــض الســلع القابلــة للتلــف .ويف عامــي  2017و،2018
ُك ِّلــف فريــق خــراء األمــم املتحــدة بإيجــاد ســبل لتعزيــز ثقــة الســعودية باآلليــة [[13[،دون جــدوى.

 )133خربة املؤلف الشخصية أثناء فرتة عمله يف فريق خرباء األمم املتحدة املعني باليمن.
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 -8خاتمة
تطـوّق اليمــن حال ًّيــا ثــاث حــروب منفصلــة ولكنهــا متداخلــة [[13[.هنــاك الحــرب التــي تقودهــا الواليــات
املتحدة ضد اإلرهاب ،والحرب اإلقليمية بقيادة السعودية ضد ما تعتربه وكيل إيراين ،والحرب األهلية
الداخلية .اثنتان من هذه الحروب الثالثة بقيادة أجنبية ،لكن الحرب الثالثة ،الحرب األهلية الداخلية،
هــي التــي يُرجــح أن تكــون األكــر اســتعصاءً عــى الحــل.
فالحــرب التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة ضــد اإلرهــاب تشــتد وتضعــف يف اليمــن ،وهــي حال ًّيــا يف مرحلــة
ُســبات .والحــرب اإلقليميــة بقيــادة الســعودية -الحــرب التــي تســتحوذ عــى القــدر األكــر مــن االهتمــام
اإلعالمــي والتــي أحدثــت الدمــار األكــر يف البــاد -هــي يف واقــع األمــر األســهل حـ ًـا ،رغــم عــدم رجــوح توقيــع
أي اتفاقيــة ســام أو تســوية أو حــدوث انســحاب يف إطــار قــرار مجلــس األمــن رقــم 2216؛ إذ أن الحقائــق
عــى األرض تجــاوزت قــرار عــام  ،2015الــذي يدعــو فعل ًّيــا إىل استســام الحوثيــن .واألمــر األكــر ترجيحً ــا هــو
التفــاوض نحــو انســحاب الســعودية مــن اليمــن بشــكل يحفــظ مــاء الوجــه ،وإنهــاء هــذا الجــزء مــن الحــرب.
وقــد اتجهــت إدارة بايــدن لوقــف دعــم الواليــات املتحــدة للحــرب والســعودية ،إذ قــال وزيــر الخارجيــة
[[[13
الجديــد ،أنتــوين بلينكــن ،إن اإلدارة الجديــدة “ســراجع العالقــة بمجملهــا” مــع الريــاض.
وإذا أوقفــت الريــاض ضرباتهــا الجويــة ،وســحبت قواتهــا ،وأنهــت هــذه الحــرب اإلقليميــة ،ســيتم الرتكيــز
عىل الحرب األهلية الداخلية ،وهو ما يحدث بالفعل يف بعض املناطق مثل تعز وجميع أرجاء الجنوب.
بيــد أن هــذا لــن يمثــل نهايــة التدخــل الخارجــي يف اليمــن ،بــل قــد ّ
يحفــز التدخــل الخارجــي ،مــع زيــادة دعــم
الجهــات الخارجيــة للجماعــات املحليــة عــى األرض يف محاولــة منهــا لصياغــة نتيجــة الحــرب األهليــة .تزايــد
التدخــل بصــورة مطــردة منــذ عــام  ،2016مــن دعــم اإلمــارات للجماعــات املســلحة وتدريبهــا ،إىل تدخــل
قطــر ،ودعــم إيــران للحوثيــن ،وســيزيد انســحاب الســعودية وتــرة هــذا التوجــه.
ومــن املرجّ ــح أن يشــهد اليمــن يف الســنوات الخمــس القادمــة مزيـ ًـدا مــن التدخــل الخارجــي .ســيكون جــزء
منهــا ألســباب إنســانية ،مــع تفاقــم الحالــة االقتصاديــة املرتديــة يف البــاد ،وجــزء آخــر ألســباب عســكرية،
حيــث تســعى األطــراف الخارجيــة إىل تحويــل ســاحة املعركــة إىل صالحهــا ،وجــزء أخــر عــى الجبهــة
الدبلوماســية ،حيــث يــزداد إدراك املجتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة لحقيقــة أن مــا لــم ينجــح يف الســنوات
الخمــس املاضيــة لــن ينجــح عــى األرجــح يف الســنوات الخمــس املقبلــة.

 )134غريغوري دي جونسن" ،حروب اليمن الثالث" ،مدونة لوفري 23 ،سبتمرب/أيلول ،2018
" )135يناقش مرييف وقف الدعم األمرييك للحرب يف اليمن ،وإعادة النظر يف التحالف األمرييك السعودي ،ودعم أوكرانيا مع املرشح لوزارة الخارجية أنتوين بلينكني"،
نســخة جزئيــة ،مكتــب الســيناتور األمريــي كريــس مــريف 20 ،يناير/كانــون الثــاين https://www.murphy.senate.gov/newsroom/press-releases/ ،2021
murphy-discusses-ending-us-support-to-the-war-in-yemen-resetting-the-us-saudi-alliance-supporting-ukraine-withsecretary-of-state-nominee-antony-blinken

غريغوري دي جونسن هو زميل غير مقيم في مركز
صنعاء للدراسات ،تركز أبحاثه على تنظيمي القاعدة وما
يعرف بالدولة اإلسالمية (داعش) والجماعات المسلحة
عضوا في فريق خبراء لجنة
في اليمن .عمل د .جونسن
ً
العقوبات المتعلقة باليمن في مجلس األمن الدولي خالل
الفترة  2016و ،2018وهو مؤلف كتاب "المالذ األخير :اليمن
والقاعدة والواليات المتحدة" الذي تُ رجم لعدة لغات.

هذا التقرير جزء من سلسلة إصدارات لمركز صنعاء تسلط
الضوء على أدوار الجهات الحكومية وغير الحكومية
األجنبية الفاعلة في اليمن.
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