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يستدعي احلديث عن مستقبل احلرب والتسوية السياسية 
يف اليمن البحث يف خلفيات الرصاع ودوافعه واألطراف 
باختبار  مرورًا  عليه،  املعقودة  والرهانات  فيه،  املنخرطة 
نتائج احلرب اليت اجتازت عامها الثاين لنتبنّي احتماالت 

استمرارها أو توقفها.
الرصاعات  عن  اليمن  عىل  السعودية  احلرب  تنفصل  ال 
هذه  أن  باعتبار  سبقتها،  اليت  اليمنية  اليمنية-  الداخلية 
الرصاعات ما كانت حملية فقط، وإن أردنا تتبعها وحتديد 
نصيب الداخل واخلارج، ال بد أن نرجع إىل حروب صعدة 
الثالثة، وربما ينبغي أن نذهب إىل تواريخ  مطلع األلفية 
الكويت  وحرب   1990 عام  اليمنية  الوحدة  شأن  أبعد، 
بتخطيط  مرورًا   1994 عام  االنفصال  وحرب   1991
”الربيع  ثم  ومن   2000 عام  اليمنية  السعودية  احلدود 
العريب“ وختيل الرئيس عيل عبداهلل صالح عن السلطة بعد 
حماولة اغتياله الفاشلة. إن استنطاق هذه العناوين يفيدنا 

يف حتديد طبيعة احلرب الراهنة واحتماالتها املختلفة.

أواًل: من الوحدة إلى االنفصال إلى الوحدة

اليمن  انشقاق  ترعى  الباردة  احلرب  أطراف  كانت 
الربيطاين  االستعمار  عن  استقل  جنويب  شطرين:  إىل 
االحتاد  مع  متحالفة  ماركسية  دولة  وحتكمه   1967 عام 
 1962 عام  اإلمامي  النظام  عىل  ثار  وشمايل  السوفيييت، 
العام  حىت  النارصية  مرص  مع  متحالفة  دولة  وحتكمه 
1967، ومن ثم خاضعة إىل هذا احلد أو ذاك لنفوذ اململكة 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  وبالتايل  السعودية،  العربية 
مهامه  يزاول  أن  الدولة  رئيس  بوسع  كان  ما  صنعاء  يف 
رشطًا  كانت  موافقتها  أن  حد  إىل  الرياض،  مباركة  دون 
الدولة يف  الوزراء1. يف حني كانت شؤون  مسبقًا لتسمية 
اليمن ترتب باالتفاق مع احلليف الرويس الذي  جنوب 

كان حيتفظ بقاعدة بحرية اسرتاتيجية يف ميناء عدن.

أكرث  مهيأة  الظروف  أصبحت  الباردة  احلرب  اهنيار  مع 
إلعادة توحيد الشطرين، وبالتايل حتجيم النفوذ السعودي 
ووضع  واشنطن،  مع  مبارشة  عالقات  وإقامة  اليمن  يف 

أفق الحرب والتسوية السياسية في اليمن

فيصل جلول
باريس  يف  مقيم  لبناين  أكاديمي 

وخبري بالشأن اليمين 

المقدمة:

1 -  فيصل جلول، اليمن الثورتان اجلمهوريتان الوحدة، الطبعة الثاين، دار اجلديد بريوت 2000، ص. 17
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مع  اليمن  عالقات  متر  أن  عىل  السعودي  لإلرصار  حد 
أمريكا عرب الرياض باعتبار الدولة اليمنية تابعة للمملكة2.
يف ثمانينات القرن املايض، وعىل هامش احلرب العراقية 
اإليرانية، أقام الرئيس السابق عيل عبداهلل صالح عالقات 
وثيقة مع الرئيس الراحل صّدام حسني سامهت يف حماية 
اليمن  لتوحيد  التمهيدية  املفاوضات 
(فريدة  اليمنية  الوحدة  عن  والدفاع 
إزاء  مفتت)  عريب  عامل  يف  نوعها  من 
الفيتو  وتعطيل  اخلارجية   التدخالت 
الوحدة  تعارض  كانت  الرياض  أن  ذلك  السعودي3. 
اليمنية شماالً وجنوبًا  النخب  قناعة لدى  بشدة. وتسود 
أن اغتيال الرئيس األسبق إبراهيم احلمدي قطع الطريق 

عىل اتفاق وحدوي وشيك بني الشطرين4.

مل يستمر شهر العسل الوحدوي اليمين  طويالً فقد اجتاح 
الرئيس العراقي الراحل الكويت وفرض اصطفافًا عربيًا 
جملس  يف  عضوًا  اليمن  ،وكان  وضده  االحتالل  مع 
للعراق  يتنكر  أن  الصعب  من  وبالتايل  العريب،   التعاون 
لكنه ال يستطيع دعم احتالل الكويت وتهديد السعودية 
ودول اخلليج ، فكان أن رفض االحتالل ورفض احلرب 
ضد  األمن  جملس  يف  واقرتع  معًا،  اآلن  يف  العراق  عىل 

حرب حترير الكويت وضد اإلجماع الدويل عىل احلرب، 
ودفع ثمنًا باهظًا عىل غري صعيد5.

 تسببت حرب الكويت باهنيار احلماية اخلارجية للوحدة 
الرئيس عيل عبداهلل  اليمنية، وانفجار الزناع الداخيل بني 
صالح ونائبه عيل سامل البيض، و تطور من بعد إىل حرب 
االشرتاكي  احلزب  زعيم  خرسها   1994 عام  مفتوحة 
اليمين ونائب رئيس اجلمهورية املوحدة ، ودفع أنصاره 
للرشاكة  اجلنوبيني  خسارة  يف  متثل  باهظًا  ثمنًا  إثرها  عىل 
الذي  هادي  منصور  ربه  عبد  خال  ما  السلطة  يف  الفعلية 
ما  التمثيل.  املحدودة  االنتصار يف جماعته  نتائج  حرص  
جديدة  حرب  بدأت  حىت  االنفصال  حرب  انتهت  إن 
متثلت  سعودي  ودعم  بتغطية   1995 العام  يف  اليمن  عىل 
مل  اليمين  احلكم  لكن  حنيش،  ألرخبيل  أرترييا  باحتالل 
التحكيم  عرب  املشكلة  حل  وفضل  احلرب  فخ  يف  يسقط 

الدويل وكان له ما أراد6. 

ثانيًا: تخطيط الحدود اليمنية السعودية

عىل  وقدرته  ومتاسكه  الوحدوي  احلكم  قوة  اختبار  بعد 
أمريكية  اسرتاتيجية  مصالح  منطقة  يف  االستقرار  إشاعة 

2 - كانت اجلمهورية العربية اليمنية يف حينه عضوًا يف »جملس التعاون العريب« الذي كان يضم األردن ومرص والعراق واليمن وقد أنشاء العراق ردًا 
عىل إقامة جملس تعاون دول اخلليج العريب خالل احلرب العراقية اإليرانية واستبعاد العراق منه. وللعلم فقد شارك صالح بحماس يف احلرب العراقية 

اإليرانية وكانت تربطه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسني عالقات شخصية مهمة كما أرشنا من قبل .
3 - ذكر يل رئيس الوزراء الراحل عبدالكريم األرياين أنه أثار هذا املوضوع مرارًا مع األمريكيني وكان يقول هلم«نريد التعامل معكم مبارشة وليس عرب 

»رأس الرجاء الصالح اي  اململكة العربية السعودية .
4 - هناك إجماع يف اليمن عىل هذه القناعة وقد كشف الرئيس عيل عبداهلل صالح مؤخرًا جانبًا من هذه احلقيقة عندما أتهم امللحق العسكري السعودي 
يف اليمن صالح اهلديان باغتيال إبراهيم احلمدي. راجع: أرشف الفالحي، عيل صالح يتهم السعودية باالرهاب واغتيال احلمدي، موقع عريب 21، 30 

نيسان 2016
5 - قال جيمس بيكر وزير اخلارجية األمريكي يف مقابلة صحفية أن اقرتاع اليمن عىل رفض احلرب كلفها غاليًا  وأول الكلفة إلغاء املساعدة األمريكية 
العربية عام 2013   اليمنيني. مقابلة بيكر يف قناة  البالغة 269 مليون دوالر فضالً عن طرد مليون عامل يمين من السعودية والعمل عىل شق صفوف 

بمناسبة مرور 10 سنوات عىل احلرب  وقد نقلت املقابلة يف ما بعد إىل عدة جهات وعدة لغات.
 https://youtu.be/l9jG8-sO9pw

6 - صحيفة البيان اإلماراتية: اليمن قّدم أنموذجًا يف حل الزناعات احلدودية يف التحكيم.11 أكتوبر/ ترشين األول عام

الرياض كانت 

تعارض الوحدة 

اليمنية بشدة
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متنوعة، قررت الواليات املتحدة توثيق العالقة معه إذا ما 
استجاب خلمسة رشوط هي:

أوالً: تسوية احلدود مع اململكة العربية السعودية. 

ثانيا: دعم عملية السالم يف الرشق األوسط.

ثالثًا: مكافحة اإلرهاب.

رابعًا: القيام بإصالحات ليربالية يف االقتصاد

خامسًا: حتقيق املصاحلة الوطنية7.

ما كانت االستجابة هلذه الرشوط صعبة للغاية. فالرشط 
األول يتناسب مع الزتام  يمين بتخطيط احلدود تزامن مع 
إعالن الوحدة وتعذر تنفيذه ألن عاهل السعودية يف حينه 
امللك فهد أصيب بالشلل يف أواخر عهده ولن يبدأ التنفيذ 
إال يف عهد امللك عبداهلل الذي صادق عىل اتفاقية احلدود 
تنفيذه  تعذر  الثاين  والرشط   ،2000 العام  يف  وترسيمها 
بعد اغتيال إسحق رابني عام 1995 الذي قلب معطيات 
التفاوض رأسًا عىل عقب واستؤنفت من بعده االنتفاضة 
أن  مطروحًا  عاد  وما  املسلحة  الفلسطينية  املقاومة  و 
مع  برص  بلمحة  اهنارت  تطبيع  سياسة  العرب  يتابع 
اليمين  االلزتام  اقترص  وقد  الصهيوين.  راعيها  اغتيال 
الراحل عبد  اخلارجية  لقاء عقده وزير  البند عىل  يف هذا 
الكريم اإلرياين مع منظمات هيودية أمريكية أواخر العام 
1994. أما مكافحة اإلرهاب فقد الزتم اليمن بالعمل مع 
”يو  الفرقاطة  تفجري  بعد  التعاون  تكثف  وقد  واشنطن 
اس اس كول“ يف 12 ترشين الثاين/ أكتوبر عام 2000  يف 
الليربالية قد متت وفق  ميناء عدن. وكانت اإلصالحات 
أجندة يمنية دون االلزتام الصارم بتعاليم ورشوط البنك 
الدويل. وأخريًا جرى تهميش قضية املصاحلة الوطنية عرب 
إعادة تدوير بعض قادة االنفصال ودجمهم يف احلكم، لكن 

ذلك أدى الحقًا إىل تفجري احلراك اجلنويب الذي سيساهم 
يف تقويض سلطة الرئيس السابق عيل عبداهلل صالح.

الفعالة التفاق احلدود يف تسوية  الرغم من املسامهة  عىل 
إرساء  وبالتايل  والسعودية  اليمن  بني  تارخيية  قضية 

ومن  البلدين  بني  مستقرة  عالقات 
واشنطن،  مع  العالقات  متتني  ثم 
قضية  أدت  كله  ذلك  من  الرغم  عىل 
داخلية  خالفات  نشوب  إىل  احلدود 
يمنية جديدة من طبيعة خمتلفة. معلوم 
سياق  يف  اشرتط  اليمين  اجلانب  أن 
العربية  اململكة  تقطع  أن  التفاوض 
السعودية عالقاتها املبارشة مع مراكز 
القوى اليمنية وأن متر مساعداتها عرب 
رئيس  بعلم  األقل  عىل  أو  السلطة 
الرشط  هذا  تسبب  وقد  اجلمهورية. 

يف انشقاقني كبريين سيكون هلما تأثري مهم عىل األحداث 
الالحقة. 

نجم االنشقاق األول عن خالف حاد بني السلطة والشيخ 
حميد األحمر بسبب عمولة سعودية تقدر بخمسني مليون 
دوالر لتغطية اجلوانب اللوجستية يف ختطيط احلدود من 
اجلهة اليمنية األمر الذي مل يرق للحكومة يف صنعاء اليت 
كانت ختىش من  حتالف األحمر مع ”اإلخوان املسلمني« 
ما  الربع،  إىل  الرقم  لتخفيض  اململكة   عىل  فضغطت 
أدى إىل توتر ومن ثم انشقاق بني الرئيس صالح وأرسة 
الشيخ عبداهلل األحمر ما زال مستمرًا حىت اليوم. وأدى 
ختطيط احلدود إىل دخول قطر عىل خط الزناعات اليمنية 
يف  السلفي   والتيار  املسلمني“  ”اإلخوان  لـ  ورعايتها 

7 - اليمن... الثورتان واجلمهوريتان الوحدة، مصدر سابق، ص 277
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سياق التنافس والتنازع بني الدوحة والرياض يف الشؤون 
يمنية  أوراق  التقارب إىل خلط  اإلقليمية ،وسيؤدي هذا 

وإعادة رسم خارطة القوى السياسية يف هذا البلد.

االنشقاق الثاين متثل يف عزلة التيار امللكي حليف اململكة 
احلويث.  أرسة  ومنه  السعودية  العربية 
قوة  ترعى  أن  اململكة  بوسع  عاد  فما 
ملكية مناهضة وتريد إسقاط السلطة 
التيار  بأن  اليمن. علمًا  اجلمهورية يف 
احلويث كان حيسب هلذا التطور عندما 
الثمانينيات  أوائل  منذ  استجاب 
قد  طهران  كانت  إيرانية  لدعوات 
صالح  الرئيس  خلصوم  وجهتها 
العراقية  احلرب  يف  العراق  رشيك 
اإليرانية. وكانت الزيارة األوىل للّعالمة بدر الدين احلويث 
عام 1981 أي بعد عام واحد من اندالع احلرب مع العراق 
وتلتها زيارات ملمثلني عن هذا التيار ستتوج بعالقة قوية 
كانت إيران ترى أهنا مرشوعة طاملا أن صنعاء تشرتك يف 
حرب عليها دون عداء مسبق بني البلدين. يف هذا السياق 
سيصبح  ومنه  اليمن  يف  اإليراين  التدخل  وضع  يمكن 

لطهران دور أسايس يف الشؤون اليمنية.

ثالثًا: الزيدية وصعود المهمشين

السلفي يف صعدة مسارات معقدة  لنشوء احلويث والتيار 
مطلع  يف  تأثريمها  وتوسع  تبلورا  قد  التياران  كان  وإن 
الوحدة اليمنية اليت ترافق إعالهنا مع انتشار الديمقراطية 
وضعه  رشط  ،وهو  اليمن  يف  والتعبري  األحزاب  وحرية 
نائب الرئيس عيل سامل البيض للموافقة عىل الوحدة.نشأ 
التيار السلفي يف صعدة بجهود سعودية وعرب رموز عرفوا 
مقبل  الراحل  الشيخ  ومنهم  باململكة  الوثيقة  بعالقتهم 

الوادعي وهو زيدي األصل صار سلفيا خالل إقامته يف 
اململكة وقد عاد إىل صعدة ليزتعم التيار السلفي املقرب 
املحافظة  قلب  يف  الواقعة   دماج  منطقة  يف  الوهابية  من 

الزيدية.

التيار  هذا  نمو  عىل  تراهن  كانت  اململكة  أن  والراجح 
املعقل  يف  مذهبية  قاعدة  لتشكيل  بداياته  يف  الدعوي 
تتوسع هذه  أن  اليمن، عىل  للزيدية يف  التارخيي والديين 
عسري  مناطق  مع  احلدود  عىل  فاصالً  لتشكل  القاعدة 
وجزيان ونجران اليت يعتربها اليمنيون يف قرارة أنفسهم 
رغم ختطيط احلدود أرضًا يمنية اغتصبتها اململكة. عىل أن 
يكون السلفيون رأس حربة بمواجهة  التيار احلويث الذي 
أقام عالقات ما برحت تتوسع مع اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية.

الرئيس  بحسابات  مرضًا  السلفي  التيار  نشوء  يكن  مل 
عيل عبداهلل وبالتايل ال يشكل خرقًا التفاقية احلدود ألن 
صنعاء،  يف  الرئاسة  دار  يف  يشاهد  كان  نفسه  الوادعي 
عقيدته  مع  يتناقض  ال  وهذا  الرئيس  بسلطة  ويعرتف 
التيار  ويعطي   األمر.  ويل  طاعة  إىل  تدعو  اليت  السلفية 
السلفي السلطة يف صنعاء هامشًا أوسع للمناورة يف منطقة 
اجلمهوري  املركز  عىل  متمردة  وبتارخيها  بطبيعتها  تعترب 
فيها  الزيدي  التيار  أن  عن  ناهيك  اإلمامية  للبيئة  الطارد 
يأخذ عىل السلطة يف صنعاء تساهلها مع انخراط العديد 

من الزيود يف التيار الوهايب.

من جهتها ال تأمن صنعاء ملرجعية دينية زيدية تعترب الثورة 
عىل احلاكم بندًا ملزمًا يف صلب عقيدتها. وال تثق احلركة 
املرجعيات  أضعفت  اليت  اجلمهورية  بالسلطة  احلوثية 
ومهشت  اإلمامي  بالنظام  املرتبطة  التقليدية  الزيدية 

االنشقاق الثاني 

تمثل في عزلة 

التيار الملكي 

حليف المملكة 

العربية السعودية 

ومنه أسرة 

الحوثي
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املرجعيات البديلة اليت كان عليها أن تصادق عىل سياسة 
دولة قانوهنا وضعي بالقسم األكرب منه8.

موجز القول يف هذا اجلانب أن التيار احلويث جمع حوله 
القسم األكرب من الزيود املهمشني واملرجعية املهزومة يف 
الرصاع مع اجلمهوريني واليت خرست حرب العام 1962 
فضالً عن الفئات اليت ضعف نفوذها بعد ختطيط احلدود. 
وكان ال بد هلذا التيار املحصور يف منطقة معزولة والذي 
املركزية،  والسلطة  السلفي  والتيار  السعودية  يواجه 
إىل  إيران  استدراج  عرب  ذكية  اسرتاتيجية  يعتمد  أن  من 
احلدود السعودية ورفع شعارات الثورة اإليرانية والثورة 
الفلسطينية معًا األمر الذي يتناسب مع الثقافة السياسية 
اليمنية اليت حتتل فلسطني مكانًا مرموقًا فيها. أما العالقة 
العراقية  احلرب  انتهاء  بعد  حمّرمة  عادت   فما  إيران  مع 
اإليرانية اليت خرستها السلطة اليمنية بل صارت مقبولة 
يف  ”إرسائيل“  عىل  اهلل  حزب  انتصار  بعد  هبا  ومرحبًا 
لبنان.  جنوب  من  اهلروب  عىل  وحملها   2000 العام 
وبلغ الرتحيب ذروته عام 2006 حيث صار التيار احلويث 
نشأت  اليت  لبنان  يف  اإلسالمية  للمقاومة  معلنًا  حليفًا 

ونمت بدعم إيراين مكثف.

ما كان نمو هذا التيار الذي يتمتع برشعية زيدية وهاشمية 
ويرفع  شعار ”املوت ألمريكا واملوت إلرسائيل واللعنة 
عىل اليهود والنرص لإلسالم“ عىل مقربة من أهم احتياطي 
للنفط يف العامل ويف بلد حيتل موقعًا اسرتاتيجيًا عىل البحر 
معه  تتعايش  أن  يمكن  كان  ما  املندب،  وباب  األحمر 
السلطة املركزية يف صنعاء إال اذا اعرتف برشعيتها وهو ما 

رفض الشيخ بدر الدين احلويث اإلقرار به كما يالحظ من 
إجابته لصحيفة ”الوسط“ املحلية  بقوله ردًا عىل سؤال 
عن والئه للدولة ”ال حترجين. ما علينا من هذا الكالم“، 
وبالتايل وضع  أنصار اهلل يف مكان يتجاوز سقف املنافسة 
السلطة.  عىل  واضح  مترد  حال  يف  بل  السلفي  التيار  مع 
وكان ذلك رصحيًا للغاية عشية حرب صعدة األوىل عندما 
وصل الرئيس صالح إىل جامع املدينة للصالة يف طريقه 
وحالوا  بـ“الرصخة“  احلوثيون  فاستقبله  السعودية،  إىل 
املنطقة  ليهود  التعرض  تم  بعد  ومن  خطبته.  إلقاء  دون 
برعايتها  الغربية  اإلعالم  الدولة يف وسائل  تفتخر  الذين 
هلم وحمايتهم فطردوا من صعدة وتال ذلك اشتباك مع 

التيار السلفي... وهكذا دواليك.

السلفيني  بني  املناورة  هامش  صنعاء  يف  السلطة  فقدت 
استخدامهم  عىل  قادرة  عادت   ما  أهنا  وبدا  واحلوثيني 
الواليات  أو  السعودية  العربية  اململكة  عىل  ضغط  ورقة 
املتحدة باعتبارهم حتت سقف النظام. لقد باتت القطيعة 
السعودية  الضغوط  تزايد  مع  وترافقت  املعامل  واضحة 
األمريكية  الضغوط  عن  فضالً  احلوثيني  ضبط  بوجوب 
الدرجة  من  غربية  مصالح  منطقة  يف  هبا  يستهان  ال  اليت 
برناجمها  حول  إيران  مع  مفتوح  رصاع  ظل  ويف  األوىل 
النووي ودعمها للمقاومة اإلسالمية يف لبنان وفلسطني.

دخل  ومنها  صعدة  حروب  انطلقت  القطيعة  هذه  من 
املسلمني“  ”اإلخوان  وتيار  األحمر  حمسن  عيل  اجلرنال 
عىل خط األزمة لتحقيق انتصار كاسح ”عىل املتمردين“ 
سوف يستخدم الحقًا يف إعادة تكوين السلطة يف صنعاء 

8 - جريدة »الوسط« اليمنية مقابلة مع الشيخ بدر الدين احلويث بتاريخ 2004/8/9 وفيها يتهم ااملرجع الزيدي الكبري السلطة يف صنعاء بأهنا »تقوي 
تطبق  والسلطة  اإلسالمي  الدين  ضد  أمريكا   « بقوله  ألمريكا  بالوالء  السلطة  ويتهم   « املستضعفني  جانب  إىل  البيت  آل  يقف  حني  يف  السنة  جانب 
أغراضها« وردا عىل سؤال إن كان يعرتف برشعية السلطة قال »... ما علينا ال حترجين هبذا الكالم »ورد عىل سؤال آخر حول انتمائه إىل االثين عرشية 
بقوله » طريق الزيدية خمتلفة عن طريقة السيستاين اجلعفرية ». هنا ال بد من لفت االنتباه إىل أن مرجعية آية اهلل السيستاين كانت يف ذلك احلني متعايشة 

مع الواليات املتحدة األمريكية يف العراق وتتفاوض معهم عىل الرحيل من بالد الرافدين .
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بمباركة السعودية. هذه السلطة اليت خرج اإلخوان من 
أيضًا بعد ختطيط احلدود  العام 2000  التحالف معها يف 

مع اململكة.

سنالحظ أن حرب صعدة األوىل عام 2004، اليت انتهت 
بمقتل قائد احلوثيني امليداين حسني بدر الدين احلويث، رفع 
خالهلا اجلرنال عيل حمسن األحمر شارة النرص وظهر عىل 
غري عادته يف وسائل اإلعالم ليشهر هذا االنتصار وكأنه 
يقول للسعودية وللواليات املتحدة األمريكية إنه الوحيد 
حرب  وأعدائهم.كانت  خلصومهم  التصدي  عىل  القادر 
واإلخوان  األحمر  حمسن  عىل  للجرنال  بالنسبة  صعدة 
يف  السلطة  بتويل  ضمين   رهان  عىل  تنطوي  املسلمني 
صنعاء أو عىل األقل برشاكة جدية يف احلكم بني صالح 
تلك  ومنذ  األحمر.  عبداهلل  الشيخ  وأرسة  واإلخوان 
وأكرث  متداخلة   املحافظة  هذه  حروب  ستصبح  اللحظة 
تعقيدًا، فالنرص الذي لوح به اجلرنال األحمر كان قصري 
االستعداد  وبدأوا  أنفاسهم  احلوثيون  التقط  فقد  املدى. 
وأن  طويلة  احلرب  أن  للمنترص  وبّينوا  الثانية  للحرب 

استثمار انتصاره داخل صنعاء لن يكون  جمديًا9.

رابعًا: اليمن ما بعد »الربيع العربي«

آخر  مع  العريب“  الربيع  بـ“  يسمى  ما  اندالع  تزامن 
صار  احلرب  هذه  هناية  يف   .2009 عام  صعدة  حروب 
احلوثيون رقمًا صعبًا يف اليمن ويف اإلقليم خصوصًا بعد 
واحتالهلم  السعودية  األرايض  داخل  الناجحة  معاركهم 
عرشات القرى وأرسهم مئات اجلنود  واحتالهلم مواقع 
من  املعركة  قائد  إقالة  إىل  أدى  الذي  األمر  اسرتاتيجية 
منصبه  من  سلطان  بن  خالد  األمري  السعودي  اجلانب 

السعوديون  تفاهم  وقد  والطريان.  الدفاع   لوزير  كنائب 
مع احلوثيني عىل عدم تدخل كل منهما يف شؤون اآلخر 
دعم  عن  واالمتناع  احلدود  اخرتاق  وعدم  الداخلية 

السلطة املركزية يف حرب صعدة ”املقبلة«.

هو  العريب“  ”الربيع  أن  كبري  حد  إىل  راجحًا  صار  لقد 
”اإلخوان  ربيع  واسرتاتيجيته،  وحركته  مضمونه  يف 
األكرث  املعارضة  السياسية  القوة  بوصفهم  املسلمني“ 
القادرة عىل  والوحيدة  العريب،  الشارع  يف  ومتثيالً  تنظيمًا 
حتريك الناس وتويل احلكم الذي وصل إىل طرق مسدودة 
احلكام  أمد  طال  أن  بعد  العربية  الدول  من  العديد  يف 
انعقدت  أن  فكان  شعوهبم  ومعاناة  مطالب  وتراكمت 
”الربيع  وأنجبت  خارجية  خمططات  عىل  التغيري  رغبة 

العريب«.

يف  احلكم  ”اإلخوان“  يتوىل  أن  هذه  واحلالة  طبيعيًا  كان 
مرص ورجحت كفتهم يف ليبيا ويف تونس، ولعبوا ويلعبون 
الوطين  املجلس  يديرون  اذ  سوريا  يف  أساسيًا  دورًا 
يف  ويشاركون  الوطين،  االئتالف  عن  ناهيك  املعارض 
يف  فاشلة  بمحاولة  وقاموا  األقىص  املغرب  يف  احلكم 
غزة،  يف  مهما  دورًا  ويلعبون  املتحدة  العربية  اإلمارات 
وكانوا رشكاء يف احلكم يف اليمن بعد حرب العام 1994 
ومنهم نائب الرئيس األسبق الشيخ عبد املجيد الزنداين 
فرار  قبل  وصاروا رشكاء يف حكومة االئتالف األخرية  

الرئيس هادي إىل الرياض.

تظاهرات  قادوا  الذين  املسلمون“  ”اإلخوان  تعايش 
من  ومتكنوا  اجلنويب  واحلراك  احلوثيني  مع  اليمين  الربيع 
جمع هذه القوى ضد الرئيس صالح الذي طرح التخيل 
اآلخرين  متثيل  حدود  رسم  أن  بعد  طواعية  احلكم  عن 

9 - حول برنامج احلوثيني للحكم راجع:
http//:www.academiegeopolitiquedeparis.com/imagesGeo4514/jalloul.pdf
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ومتثيل ”املؤمتر الشعيب العام“ الذي ترأسه منذ تأسيسه. 
وكان صالح قد أدرك أن اململكة العربية السعودية ودول 
عنه  بديل  حلكم  صيغة  عىل  تفامهت  قد  التعاون  جملس 
للمملكة  املؤيدة  اإلعالم  وسائل  أن  علمًا  خصومه،  مع 
ربيع  يف  املعارضة  التظاهرات  انطالق  منذ  انفكت  ما 
أن صموده  بيد  معارضيه،  وتؤيد  عليه  العام2011 حتمل 
اجليش  يف  الثاين  الرجل  انشقاق  إىل  أوىل  مرحلة  يف  دفع 
وأرسة  املسلمني“  ”اإلخوان  حليف  األحمر  حمسن  عيل 
األحمر،  حسن  بن  عبداهلل  الراحل  الشيخ  حاشد  زعيم 
ويف مرحلة ثانية إىل حماولة الغتياله يف مسجد الرئاسة نجا 

منها بأعجوبة.

4.1 احلوار الوطين ونظام األقاليم

املذكور  للربيع  األول  العام  اليمين يف  القوى  رسا مزيان 
عىل أربع جمموعات، ثالثة منها غري متجانسة هي احلراك 
اجلنويب الذي يميل بغالبية مكوناته إىل االنفصال والعودة 
إىل ما قبل الوحدة، و«انصار اهلل« الذين يرغبون بتدعيم 
بتجربة  وااالسرتشاد  سلفي  هلجوم  املعّرضة  الزيدية 
منذ  املهمشة  معاقلهم  عن  والدفاع  اهلل  حزب  إيران/ 
عنها  ممثلني  ودمج   1962 العام  يف  اجلمهوريني  انتصار 
مع  املتحالفني  و«االخوان«  املختلفة.  الدولة  أجهزة  يف 
كانوا  وهؤالء  األحمر،  حسني  بن  عبداهلل  الشيخ  أرسة 
كما  الرتكية  الطريقة  عىل  إسالمي  حكم  بإقامة  يرغبون 
تّبني  الذي  العام«  الشعيب  »املؤمتر  وأخريًا  أدبياتهم.  تفيد 
ومعظم  اليمن  يف  التقليدي  اجلمهوري  التيار  يضم  أنه 
حاشد  من  وعشائر  قبائل  عن  فضالً  الدولة  كادرات 
كبري  رضر  عىل  تنطوي  للسلطة  خسارته  وكانت  وبكيل 

للفئات اليت يمثلها.

احلوار  طاولة  ترتيب  السعودية  العربية  اململكة  تولت 
الوطين يف صنعاء بعد أن وًقع الرئيس عيل عبداهلل صالح 
وثيقة التخيل عن السلطة يف إطار مبادرة خليجية يرعاها 

العاصمة  يف  أجنبية  دولة  سفري   18
انتقال  عىل  املبادرة  وتنص  اليمنية. 
سلمي للسلطة، عرب انتخابات رسمية 
اليمين  امليثاق  توقيع  من  عامني  بعد 
اجلديد وتتوج هذه االنتخابات باتفاق 
حكم  نظام  عىل  اليمنية  املكونات 
الوطين  احلوار  يف  والالفت  جديد. 
أن اململكة العربية السعودية اقرتحت 
مالية  تعويضات  أحد  من  طلب  دون 
هيئة  يف  العضو  وكان  للمتحاورين 
 500 من  أكرث  من  املؤلفة  احلوار 
عىل  يوميًا  دوالر  مئة  يتقاىض  مشارك 

ما  وهو  أكرث  أو  دوالرًا   150 يتقاىض  والبعض  مشاركته 
يعادل احلد األدىن لألجور يف اليمن10...

املتحاورين ولكن  أمد احلوار وتكاثرت تعويضات  طال 
املفاجأة الكربى متثلت باالتفاق عىل تقسيم اليمن إىل ستة 
أقاليم شبه مستقلة عن بعضها البعض دون أن يطرح هذا 
حوله  يدور  أن  ودون  املعارضة  التظاهرات  يف  املطلب 
املرشفة  الدول  أن  يعين  ما  العامة،  الساحات  يف  نقاش 
املتحاورين  اليمنيني  ارتأت هذه الصيغة وأن  عىل احلوار 
اليمن  يفكك  األقاليم هذا  نظام  بغالبيتهم وافقوا عليها. 
والديموغرافية  االسرتاتيجية  أمهيته  ويضعف  املوحد 
الباب  ويفتح  األقاليم  بني  تنتهي  ال  ملنازعات  ويؤسس 
اإلقليم  ليعقد صفقات خارجية عىل حساب  إقليم  لكل 

10 - تنص اتفاقية السلم والرشاكة عىل بند رصيح هبذا الشأن يقيض باندماج احلوثيني يف أجهزة الدولة املختلفة.

التيار الحوثي 

جمع حوله 

القسم األكبر 

من الزيود 

المهمشين 

والمرجعية 

المهزومة في 

الصراع مع 

الجمهوريين
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مناهضة  إىل  النظام  هذا  يف  اليمنيون  وينرصف  اآلخر، 
بعضهم البعض وتذهب رحيهم.

أهنا  بوضوح  تّبني  األقاليم  خارطة  إىل  رسيعة  نظرة  إن 
تؤسس الفرتاق بني الشوافع والزيود وتضعهم بمواجهة 
شوافع  بني  وتفّرق  البعض  بعضهم 
وبني  الوسط  وشوافع  اجلنوب 
اجلبلية.  واألقاليم  البحرية  األقاليم 
ولعل أخطرها إقليم أزال الذي حيرص 
بال  معزولة  جبلية  منطقة  يف  الزيود 
عادية،  حياة  موارد  وال  ماء  وال  بحر 
األمر الذي كان سيدفع أهايل اإلقليم 
بواسطة  أخرى  أقاليم  يف  احلياة  أسباب  عن  البحث  إىل 
للمرة  يضعف  النظام  هذا  أن  ذلك  إىل  أضف  القوة... 
الدولة  أسسوا  الذين  وهم  اليمن  يف  الزيود  دور  األوىل 

اليمنية منذ ألف عام.

انتهى احلوار الوطين باتفاقات صورية وخالفات ضمنية 
النظام  لتماسك  اختبار  أول  لدى  انفجرت  ما  رسعان 
بني  احلكومة  يف  رشاكة  عىل  قام  الذي  اجلديد  االنتقايل 
عىل  وكان  املسلمني.  واإلخوان  العام  الشعيب  املؤمتر 
السياسية   اليمن  تعيد رسم خارطة  أن  املشرتكة  احلكومة 
وأن  الدويل  للبنك  جممدة  تعهدات  تطّبق  وأن  حوهلا  من 
احلراك  من  واخلديعة  باحلرمان  املزتايد  الشعور  تواجه 
واحلصة  اجلنويب  احلق  أن  معادلة  رفض  الذي  اجلنويب 
اجلنوبية ستكون يف عهدة  الرئيس عبد ربه منصور هادي 
ألن أصحاب احلراك يف األصل ضحية من ضحايا هادي 

يف حرب العام 1986 أو 1994. 

من جهتهم ما كان لدى احلوثيني أرباح من النظام اجلديد، 
بل كان عىل قواعدهم دفع ثمن ”جرعات البنك الدويل“ 
عن  الدعم  برفع  تطبيقها  إىل  هادي  حكومة  بادرت  اليت 

الفقراء بصلب  اليمنيني  املحروقات ،األمر الذي أصاب 
الذي  احلويث  التمرد  فكان  أصالً،  الشحيحة  مواردهم 
بدأ سلميًا وحتول إىل عسكري وما زال حىت الساعة. ما 
كان لدى الرئيس صالح منفعة باالصطدام مع احلوثيني 
اإلخوان  وعزل  هادي  نظام  بإضعاف  املصلحة  كل  بل 
إىل  وأدى  قليلة  أشهر  خالل  حتقق  الذي  األمر  املسلمني 

حتالف ضمين بني الرئيس السابق وانصار اهلل.

4.2 من السلم والرشاكة إىل عاصفة احلزم

اعتمد احلوثيون تكتيكًا ناجحًا يف تفكيك سلطة »الربيع 
بتغطية  السعودية  العربية  اململكة  أقامتها  اليت  العريب« 
واإلخوان  هادي  منصور  ربه  عبد  حول  غريب  ودعم 
املسلمني وقيادات منشقة عن املؤمتر الشعيب العام وبعض 

األقطاب القبلية يف حاشد.

االعتصام  عرب  األوىل  املرحلة  يف  املتظاهرون  أطاح 
املرحلة  ويف  لليمن.  الدويل  البنك  أعده  الذي  بالربنامج 
الدولة  من  يتجزأ  ال  جزءًا  يكونوا  بان  طالبوا  الثانية 
وفرضوا  صنعاء  اقتحموا  أن  فكان  احلكومة  من  وليس 
أمرًا واقعًا عىل التحالف اآلنف الذكر وساوموا من أجل 
أعطاهم  الذي  والرشاكة“  السلم  ”اتفاق  عىل  احلصول 
يف  وجعلهم  عنها  رجعة  ال  الدولة  يف  اندماجية  حقوقًا 
موقع حاسم كمستشارين للرئيس هادي يراقبون قراراته 
فيباركون ما يناسبهم منها. وإذ سيطروا عىل الفرقة األوىل 
املدرعة ودفعوا اجلرنال عيل حمسن األحمر ملغادرة البالد 
أمامهم  مفتوحة  اليمن  طرق  كل  صارت  السعودية،  إىل 
بمباركة ضمنية من الرئيس عيل عبداهلل صالح ستتحول 

إىل مشاركة يف التصدي لعاصفة احلزم.

متكنوا  اهلل   أنصار  أن  مفادها  خالصة  إىل  سبق  ما  يفيض 
اليمن   يف  الغريب  السعودي  ”الربيع“  سلطة  تفكيك  من 

فقدت السلطة 

في صنعاء 

هامش المناورة 

بين السلفيين 

والحوثيين
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لإلمساك  اجلنوب  نحو  واجتهوا  معدودة  شهور  خالل 
بنظام  النظر  إعادة  وبالتايل  األرض  عىل  البالد  بمفاصل 
األقاليم الستة والسيطرة الفعلية عىل السلطة األمر الذي 
حديقتها  تعتربه  بلد  يف  للمملكة  سافرًا  حتديًا  يشكل 
تسمع  باتت  اليت  األمريكية  املتحدة  وللواليات  اخللفية 
”الرصخة“  مبارشة يف قاعدتها العسكرية يف جيبويت يف 

الضفة األخرى لباب املندب.

املبادرة  لرعاة  املشرتك  الرد  احلزم“  ”عاصفة  كانت 
صالح  عبداهلل  وعىل  احلوثيني  حتدي  عىل  اخلليجية 
باسم  الناطقني  تعبري  الدويل“ عىل حد  املجتمع  لـ“إرادة 
ممثلة  صنعاء  إىل  الرشعية  عودة  أجل  ومن  ”العاصفة“ 
األقاليم  هادي ومعها مرشوع  منصور  ربه  عبد  بالرئيس 
الستة اليت سقطت مع سقوط  النظام الذي كان ينبغي أن 

يقرها دستوريًا...

بيد أن احلرب كانت أيضًا تنطوي عىل وجه انتقامي يتعدى 
اليمنية  التحتية  البنية  تدمري  بذلك  وأعين  املنشود  اهلدف 
أن  والواضح  ”للعاصفة“.  الشعب  مقاومة  إلضعاف 
العاصفة ختطيطًا وقيادة ومتوينًا  املرشفني األمريكيني عىل 
العراقي  الدمار  سيناريو  تكرار  يريدون  كانوا  لوجستيًا 
الناس  انشغال  إىل  املطاف  هناية  يف  يفيض  الذي  نفسه 
من  ذلك  عن  ينجم  ما  مع  اخلدماتية  أمورهم  تدبري  يف 
مشاحنات وانقسامات، فكيف إذا كانت موارد الدولة يف 

األصل شحيحة وموارد الشعب اليمين حمدودة.

خامسًا: العدوان السعودي والرهانات المتقابلة

املتحدة  الواليات  مع  باالتفاق  السعودية  اعتمدت 
سيناريو  بعيد  حد  إىل  يشبه  للحرب  سيناريو  األمريكية 
العريضة  باخلطوط  اختصاره   ويمكن  العراقية  احلرب 

التالية:

عىل  الرشعية  تضفي  دولية  قرارات  عرب  اليمن  عزل   .1
حصار قاتل جوًا وبرًا وبحرًا.

املدنية  التحتية  البىن  تدمر  نسبيًا  آمنة  جوية  حملة   .2
للدولة ومعداتها العسكرية فضالً عن مراكز جتمع اجلنود 

واملعسكرات وطرق إمدادهم.

3. دفع احلوثيني وصالح إىل التخيل عن املناطق اجلنوبية 
والرهان عىل  الطرفني  قواعد هجومية ضد  إىل  وحتويلها 
توسيع  االنشقاقات الداخلية وبعضها قائم بني الشمال 

إىل  يصار  اآلخر  والبعض  واجلنوب 
الشمال،  وأقىص  الوسط  بني  افتعاله 
ولعل معارك تعز تفصح عن معىن هذا 
والءات  رشاء  عن  فضالً  االحتمال، 
إلحداث  الشمال  أقىص  قبائل  بعض 

انشقاقات يف البيئة اليت حتضن احلوثيني والرئيس صالح. 
انشقاقات وقعت يف أرحب وهَنم  ويف مأرب  واحلق أن 

واجلوف لكنها ظلت حمدودة التأثري.

اليمنية من باب املندب واحلؤول  4. الوصول إىل الضفة 
دون استخدامه للضغط عىل حركة املالحة الدولية. 

واقتحامها  حميطها  يف  منشقة  بجبهات  صنعاء  تطويق   .5
عليها  االنقضاض  ثم  ومن  فيها  الوطين  التيار  عزل  بعد 
ضعف  بوادر  تلوح  إن  ما  اخلارج  من  كبرية  برية  بقوات 

وانشقاقات داخلها.

6. الرهان عىل انشقاق وجماهبة بني احلوثيني وعيل عبداهلل 
صالح.

مناطق  إىل  اإلرهابية  املنظمات  ترّسب  عىل  الرهان   .7
احلوثيني إلضعافها وتشتيت قواها. 

الريال  وسقوط  كبري  اقتصادي  اهنيار  عىل  الرهان   .8
اليمين وبالتايل خلق موجة غضب عارمة تطيح باحلوثيني 

وصالح.

النصر الذي لوح 

به الجنرال األحمر 

كان قصير المدى
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9. حماية احلدود السعودية اليمنية بوحدات قتالية كبرية 
للحؤول دون اخرتاقها من طرف احلوثيني.

املغرب  من  كبرية  برية  قوات  اشرتاك  عىل  الرهان   .10
وباكستان والسودان ومرص يف هذه احلرب سواء حلماية 
ختليها  اليت  املناطق  عىل  للسيطرة  أو  السعودية  احلدود 

قوات صالح واحلويث. 

11. إهناء احلرب خالل أسابيع أو أشهر قليلة.

12. طرد احلوثيني واجليش اليمين من باب املندب وقطع 
طرق اإلمداد عن القوات املشرتكة.

الرهانات خاطئة فقد حتقق بعضها يف  مل تكن جممل هذه 
عن  اجلنوب  مناطق  معظم  فصل  وبخاصة  مبكر  وقت 
املدنية  التحتية  بالبنية  كبري  أذى  الشمالية وإحلاق  املناطق 
لكن  موقع  من  أكرث  يف  االنشقاقات  وإثارة  والعسكرية 
الوطين.  للتحالف  احلاضنة  األساسية  البنية  يف  ليس 
احلرب  إهناء  بينها  من  أساسية  أخرى  رهانات  وفشلت 
يف أسابيع أو أشهر قليلة واستدراج قوات برية مهمة من 

دول عاصفة احلزم.

اليمين حسابات  أنصار اهلل واجليش  املقابل كان لدى  يف 
مضادة من بينها:

عرب  مرتفعة  كلفتها  وجعل  احلرب  أمد  إطالة  أوالً: 
استزناف موارد اململكة البرشية واالقتصادية.

مناطق  واخرتاق  اجلنوب  مناطق  من  االنسحاب  ثانيًا: 
اململكة يف عسري وجزيان ونجران وبالتايل نقل احلرب إىل 

داخل أراضيها.

ثالثًا: الدفاع عن الضفة اليمنية يف باب املندب واالحتفاظ 
املوقع  االسرتاتيجية   باحلسابات  يعترب  الذي  املوقع  هبذا 

األهم يف اليمن.

رابعًا: تشتيت القوات الغازية عرب تعدد اجلبهات وخوض 

علمًا  معنويًا  تستزنف  بحيث  معها  وتراجع  تقدم  معرك 
بدوافع  حيتفظون  الغازية  القوات  مع  املقاتلني  معظم  أن 
قتال ضعيفة أمهها االمتيازات املالية ما خال تيار اإلخوان 

املسلمني وهو حمدود التمثيل يف جبهات القتال.

حسن  إىل  اخلارجية  والقوى  األمريكيني  طمأنة  خامسًا: 
لضمان  استعدادهم  وبالتايل  وصالح  احلوثيني  نوايا 
والعمل  اإلرهاب  ومكافحة  األحمر  البحر  يف  املالحة 

بمبدأ تبادل املصالح وحمايتها .

وتعبئة  االخرتاقات  من  صنعاء  جبهة  حتصني  سادسًا: 
يمكن  واليت  العاصمة  عن  تارخييًا  املدافعة  القبائل 
أرحب وهنم  مديرييت  أسايس عرب  ممر  من  إليها  الدخول 
وبين  مهدان  بقبائل  االصطدام  وبالتايل  العاصمة  شمال 
عرب  الغرب  من  أو  وأرحب.  هنم  من  وأجزاء  حشيش 
ثم سنحان وبين  الطيال ومن  إىل خوالن  مأرب وصوالً 
هبلول وبين حشيش وكلها قبائل مؤيدة للتحالف الوطين 
بني صالح واحلويث وبالتايل يصعب اخرتاقها أقله يف ظل 

املعطيات الراهنة.

فالناس  اليمين  الريفي  الصمود  عىل  الرهان  سابعًا: 
وقد  أرضهم  يف  عيشهم  وسائل  الغالب  يف  يصنعون 
توارثوا عرب أجياهلم مزية االعتماد عىل مواردهم اخلاصة 
ومتكنوا من قهر األتراك مرتني وطرد كل القوى اخلارجية 

اليت حاولت أن حتتل أرضهم.

ثامنًا: التفاوض املرن حول حل سلمي لألزمة عرب نظام 
خمتلف لألقاليم بحيث يتم اختصارها من 6 إىل 3 أقاليم 
باب  يبقى  أن  عىل  الشمال  وأقىص  والوسط  اجلنوب  يف 

املندب مع اإلقليم الصنعاين.

كانت  السعودية  أن  الطرفني  رهانات  بني  املقارنة  تفيد 
قهر  أرادت   إن  لليمن  الربي  للغزو  مضطرة  زالت  وما 
التحالف الوطين وبالتايل السري بالسيناريو العراقي حىت 
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هناياته فاحلرب اجلوية ال تسقط حتالفًا صلبًا حيتفظ بمزية 
بد  ال  وبالتايل  فوالذية  قتالية  وبعقيدة  أرضه  عن  الدفاع 
اجتاحت  اليت  كتلك  كبرية  بقوات  الربي  االجتياح  من 
دالئل  بل  قوية  مؤرشات  تؤيده  ال  الذي  األمر  العراق 
عىل ضعف أو ارختاء جبهات القتال وال من طرف قوات 
إن حملة   . األقىص  املغرب  منها  انسحب  اليت  التحالف 
برية الجتياح صنعاء وصوالً إىل أقىص الشمال يف صعدة 
حتتاج إىل جيش بمئات آالف املقاتلني حتت مربرات دولية 
أو إقليمية وليس من أجل إعادة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي إىل دار الرئاسة يف صنعاء ما يعين أن عاصفة احلزم 
الذين  من  أكرث  ألصحاهبا  مرضة  زوبعة  إىل  حتولت  قد 
الكبري حول  السؤال  إىل  يقودنا  الذي  األمر  استهدفتهم، 

مستقبل احلرب يف هذا البلد.

القوة  عنارص  حتديد  السؤال  هذا  عن  اجلواب  يستدعي 
طاقة  حتديد  وبالتايل   الطرفني  لدى  الضعف  وعنارص 
تتمتع  كسبها.  وحماولة  احلرب  استمرار  عىل  منهما  كل 
وصلت  ومطلقة  قوية  دولية  وحماية  بتغطية  السعودية 
للدول  املتحدة  األمم  الئحة  من  اسمها  سحب  حد  إىل 
التغطية  األطفال11. هذه  ترتكب جرائم حرب ضد  اليت 
يمين  بري  اجتياح  من  اململكة  حماية  عىل  أيضًا  تنطوي 
إىل عمق أراضيها. وحتتفظ أيضًا بتغطية عربية وإسالمية 
وهذا أمر يف غاية األمهية ألنه حيرم الطرف اليمين املعتدى 
عليه من هامش للمبادرة السياسية عىل الصعيدين العريب 
الكبرية  االقتصادية  خسائرها  من  الرغم  وعىل  والدويل. 
جراء احلرب إال أن الرياض ما زالت حتتفظ بموارد كبرية 
غري  ومن  األقل.  عىل  متوسط  اجل  إىل  توظيفها  يمكن 
املستبعد أن جتدد أسطوهلا اجلوي جزئيًا وبالتايل االحتفاظ 

أن صنعاء ال متلك  إىل وقت طويل طاملا  باملبادرة اجلوية 
احلربية  الطائرات  جماهبة  عىل  قادرة  جوي  دفاع  وسائل 

الغازية.

احلرب  أمد  إطالة  السعودية  مصلحة  من  ليس  باملقابل 
ألهنا متس امن اململكة املستنفرة منذ أكرث من عام ويمكن 

عىل  األقطاب  رصاع  يف  تدخل  أن 
السلطة. ناهيك عن أن ضعف النظام 
يقوي  أن  يمكن  للحرب  وخسارته 
غياب  عن  فضالً  ومعارضيه  أعداءه 
الرهان  عىل  اململكة  تشجع  مؤرشات 

عىل إطالة أمد احلرب.

الوطين  التحالف  يبدو  ثانية  جهة  من 
احلزم  جماعة  من  أكرث  مهيأً  اليمين 
وذلك  احلرب  يف  طويالً  للصمود 
ألسباب عديدة أوهلا أنه يقاتل دفاعًا يف 
أرضه ضد غزو خارجي ظامل، وثانيها 
للمناورة  كبري  هبامش  يتمتع  ال  أنه 

فخسارته للحرب تعين زواله وبالتايل فإن مصري احلرب 
اسرتاتيجيته  أن  وثالثها  فناء،  أو  بقاء  قضية  إليه  بالنسبة 
عن  كشفت  اململكة  داخل  إىل  املتحركة  احلرب  لنقل 
ضعف االستعداد القتايل لدى الطرف السعودي وهو أمر 
يف  تأكد  لكنه  األخرية  صعدة  حرب  خالل  واضحًا  كان 

احلرب الراهنة بما ال يدع جماالً للشك.

التكتيكية  القتال  وسائل  الوطين  التحالف  يملك 
سوق  اليمن  كون  من  مستفيدًا  للحرب  الرضورية 
سالح كبري بل ربما األهم يف العامل العريب ومن ثم خربة 
خربة  من  التحالف  ويستفيد  الطويلة.  القتالية  اليمنيني 

11 - نفى أنصار اهلل والرئيس صالح من بعد التوقيع عىل نظام األقاليم يف حني يؤكد خصومهم العكس.

نظام األقاليم 

هذا يفكك 

اليمن الموحد 

ويضعف أهميته 

االستراتيجية 

والديموغرافية 

ويؤسس 

لمنازعات ال 

تنتهي



التقرير اإلستراتيجي 88

يلعب  ال  الوقت  أن  احلرب  قضية  يف  القول  خالصة 
لصالح الغزو العسكري السعودي كما مل يلعب لصالح 
أي قوة خارجية حمتلة أو غازية يف أي مكان آخر يف العامل 
ولعل هذا ما دفع اململكة للبحث عن حل تفاويض مع 
التحالف  مصادر  وتفيد  صالح.  عبداهلل  وعيل  احلوثيني 
اململكة  بني  إليه  التوصل  جرى  مبدئيًا  اتفاقًا  أن  الوطين 
وأنصار اهلل وحظي بموافقة املؤمتر الشعيب العام ويقيض 
إلعادة  تعويضات  ودفع  األرسى  وتبادل  احلرب  بوقف 
بنظام  تتعلق  األهم  والنقطة  اليمنية،  التحتية  البنية  بناء 
األقاليم اليت ستكون ثالثة أو اثنني بدالً من ستة وستتمتع 
تكون  ولن  سياسية،  وليس  واسعة  إدارية  بصالحيات 
بحيث  خمتلطة  بل  بحرية  أو  جبلية  أو  طائفية  حدودها 
حتفظ التعايش اليمين الطويل بني املذاهب املختلفة وتتيح 

لصالح واحلويث موقعًا بارزًا يف احلكم املقبل يف اليمن12.

موافقة  انزتاع  وبالتايل  االتفاق  إخراج هذا  كيفية  أما عن 

بعد  ميرسا  ليس  انه  يبدو  أمر  فهو  عليه  األطراف  كل 
وبعض  احلل  هذا  عىل  جيمع  ال  السعودي  فالتحالف 
وهو  واملنطقة  اليمن  يف  مطامع  لدهيا  التحالف  اطراف 
أمريكية  بتغطية  القتال  متابعة  بوسائل  حيتفظ  زال  ما 
وربما بتدخل أمريكي مبارش ناهيك عن التغطية الدولية 
النهار  وضح  يف  ترتكب  وحشية  حرب  جلرائم  واألممية 
وبعلم اجلميع فضالً عن  تهديد احلرب ل 17 مليون يمين 

باملوت جوعًا.

اليمن  التحتية يف  البنية  لقد خرس حتالف احلويث- صالح 
هو  الوحيد  وخياره  للدولة  اهلرمي  البناء  خيرس  ويكاد 
تسوية  لتحصيل  الداخيل  التماسك  عىل  واحلفاظ  القتال 
الوارد  السقف  حتت  احلرب  من  مرشف  وخروج  للزناع 
مؤرشات  بانت  ما  اذا  بكثري  يتجاوزه  ما  لربما  أو  أعاله 

ضعف واهنيار يف التحالف السعودي.

كسب  الذي  صالح  اهلل  عبد  عيل  السابق  اليمين  الرئيس 
كل احلروب اليت خاضها عىل أرضه ورابعها قدرته عىل 
االحتفاظ بالضفة اليمنية لباب املندب عىل األقل يف جمال 
استخدام الصواريخ  وهذا املوقع هو األهم يف اليمن يف 
التحالف  صمود  عن  ناهيك  االسرتاتيجية،  احلسابات 
عىل  وحلفاؤها  اململكة  راهنت  اليت  اجلبهات  معظم  يف 
اهنيارها يف تعز واحلديدة ومأرب واجلوف وأرحب وهنم. 

وتبقى نقطة الضعف األهم يف هذا الفريق كامنة يف معاناة 

باتوا بحاجة ماسة إىل مساعدات من كل  الذين  اليمنيني 

نوع وهو أمر يضعف التحالف الوطين لكنه يضعف أيضًا 

جماعة احلزم الذين يتسببون هبذه املعاناة ويرفضون فك 

احلصار عن اليمن حىت تتوفر ألهله حاجاتهم الرضورية 

ناهيك عن إغاثة 17 مليون يمين مهددين باملوت جوعا.

12 - كيف متكنت العربية السعودية من سحب اسمها من الئحة جرائم األطفال... التفاصيل يف الرابط التايل: 
http//:www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/comment-l-arabie-saoudite-a-ete-retiree-de-la-
liste-de-la-honte-de-l-onu.1801122_html

13 - علمت هبذه التفاصيل خالل لقاء مع قياديني من أنصار اهلل يف بريوت. أواخر أيار 2016.

الخالصة:


