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 الملخص التنفيذي

ار هللا أنصبين الصراع  يدوربعد ما يقارب السنة، ال تلوح في األفق أية بوادر لنھاية الحرب في اليمن. 
خليط متنوع  دض المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد هللا صالحن) والوحدات العسكرية ي(الحوثيالمتمردين 

منصور ھادي، المدعومة من تحالف تقوده  عبدربهمن الخصوم، بما في ذلك ما تبقى من حكومة الرئيس 
السعودية ويحظى بدعم الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا. إن إنھاء الحرب يتطلب مفاوضات 

ؤقتة ينبغي أن تشمل ترتيبات أمنية تضمن انسحاب الميليشيات من المدن، والعودة إلى تفضي إلى تسوية م
ً لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  واالتفاق على قيادة انتقالية. في  2216العملية السياسية تطبيقا

لمتحدة، فإن مشاركة تقررھا األطراف اليمنية خالل مفاوضات ترعاھا األمم ايجب أن حين أن ھذه مسائل 
المملكة مما تعتقد أنه يد إيرانية وراء الحوثيين وھجماتھم على  قلقستكون جوھرية، نظراً لفيھا السعودية 

األراضي السعودية. سيستغرق التوصل إلى اتفاق وقتاً، وھو ترف ال يملكه اليمنيون. وھكذا فإن األولوية 
إيصال المساعدات اإلنسانية والسلع التجارية للمناطق  لتوصل إلى اتفاق حولل عطىالفورية ينبغي أن ت

  المحاصرة التي تمزقھا الحرب. 

التي طغى عليھا االقتتال  2011تعود جذور االنزالق إلى الحرب األھلية إلى عملية االنتقال السياسي بعد عام 
 ر الحوار الوطني (حجرالداخلي بين نخب النظام القديم، والمستويات المرتفعة من الفساد وعدم قدرة مؤتم

حول تقاسم السلطة وبنية الدولة،  توافقلتوصل إلى على ا) 2011الزاوية في خريطة العملية االنتقالية لعام 
ً وضع جنوب اليمن، حيث ھناك رغبة قوية باالستقالل. الحوثيون، وھم حركة زيدية (شيعية)  خصوصا

 لحوثيونا ى أنھا العب خارجي لم يطله الفساد. عقدإحيائية تحولت إلى ميليشيا، ازدھرت بتصوير نفسھا عل
ً مع عدوھم القديم،  ً انتھازيا ، ضد األعداء الداخليين المشتركين، بمن فيھم حزب علي عبد هللا صالحتحالفا

اإلصالح اإلسالمي السني، وعائلة األحمر القوية واللواء علي محسن األحمر (وھو ليس قريب العائلة)، 
ً والذين كانوا قد ت . عندما استولى الحوثيون على صنعاء، 2011ضد صالح خالل انتفاضة عام  حولوا جميعا

، كان أغلبية اليمنيين يشعرون 2014مستغلين موجة من االستياء الشعبي من حكومة ھادي في أيلول/سبتمبر 
سيع سلطتھم لوا تومن العملية االنتقالية. لكن الحوثيين توسعوا أكثر مما ينبغي؛ حيث حاو لماألأصالً بخيبة 

  روا داعميھم الجدد وأكدوا أسوأ مخاوف منتقديھم.بالقوة على سائر أنحاء البالد، فنفّ 

، طغى على صراع القوى الداخلية وأعاد تشكيله تدخل عسكري بقيادة سعودية. تنظر 2015في آذار/مارس 
حمد بقيادة الملك سلمان وابنه مفقررت،  ،ن تھديد إيراني يتمدد في المنطقةالسعودية إلى الحوثيين كجزء م

عتقد أنه مكاسب إيرانية وذلك بكبح جماح بن سلمان، وزير الدفاع وولي ولي العھد، أن تحاول عكس ما يُ 
ً يتكون من فالحوثيين وإعادة تنصيب حكومة ھادي.  عد ، تُ ةسنّيدول عربية ذات أغلبية  تسعحشدت تحالفا

عمت الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا الجھد الحربي، وقد د .اإلمارات العربية المتحدة أبرزھا
ستمراره وتبعاته غير حيال المدة المحتملة الضرورة الصراع ومخاوفھا  إزاءرغم ما لديھا من تحفظات 

المقصودة، خصوصاً األزمة اإلنسانية شبه الكارثية (حيث وصلت األمور إلى حافة المجاعة) واالنتشار الذي 
  لقاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية.ا لكل من ه للمجموعات الجھادية مثل الفرع اليمنيطيصعب ضب

ا م، وبالتالي تصعب السيطرة عليه، أضاف التدخل إلى حرب أھلية معقدة أصالً صراعاً إقليمياً متعدد األبعاد
. كما عزز الجبھات الداخلية المعارضة التي ال يجمعھا سوى بشكل كبيراحتماالت التوصل إلى السالم  عقّد

ً تكتيكياً، رغم  موقفھا من الحملة العسكرية التي تقودھا السعودية. فمن جھة، نسج الحوثيون وصالح تحالفا
 نانعدام الثقة المتبادل بينھما، ضد ما يعتبرونه تھديداً وجودياً. ومن جھة أخرى، فإن الكتلة المعادية للحوثيي

مھم) ، واالنفصاليين الجنوبيين (العلمانيين في معظالسنّةأكثر تنوعاً، حيث تجمع طيفاً واسعاً من اإلسالميين 
  ومقاتلين من القبائل واألقاليم يرفضون ھيمنة الحوثيين/صالح لكن لديھم رؤية مختلفة جذرياً لمستقبل اليمن.

ن تحقيق نصر عسكري حاسم. يتمركز المقاتلون بعد حوالي سنة من المعارك، لم يقترب أي من الطرفين م
 االتابعون للحوثيين وصالح في المرتفعات الشمالية الزيدية، بينما التحالف الذي تقوده السعودية وحلفاؤھ

) في الجنوب والشرق. عند إخراج التحالف لقوات الحوثيين السنّيةاألقوى في المناطق الشافعية ( واليمنيون ھ
الجنوبية، حيث اعتبروا بشكل عام غزاة شماليين، اندفع طيف من المجموعات المسلحة، وصالح من المناطق 

واالنفصاليين الجنوبيين، للحلول محلھم. إذا نجح التحالف الذي  شبه الجزيرة العربيةبما في ذلك القاعدة في 
ً بدو مصمميالشمال، وھو ما تقوده السعودية في االستيالء على مناطق إضافية في  جح فعله، من المر على ا

تؤدي إلى المزيد من الفوضى والتشظي. كتلة الحوثيين وصالح، األمد أن تكون النتيجة معركة دموية طويلة 
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ة، في السعودي علىسالم بزيادة وتيرة ھجماتھا عبر الحدود المن جھتھا، تضيف إلى تعقيدات التوصل إلى 
 ما ال تستطيع أن تفخر بتحقيق نصرتحرك يجعل من الصعب على المملكة أن توقف الصراع عند

  عسكري واضح. 

لطرفين بعد امن سم التزام كال الطرفين بمحادثات السالم التي تقودھا األمم المتحدة بالفتور. لم يشعر أي يتّ 
بأنه مھزوم أو مستنزف؛ ويعتقد كالھما بأنھما قادران على تحقيق مكاسب عسكرية إضافية؛ ولم يكن أي 

ديم التنازالت المطلوبة لوضع حد للعنف. ھذا إضافة إلى أن بنية المحادثات إشكالية أيضاً، منھما مستعداً لتق
في حين أنھا أحد األطراف المحورية في القتال. يمكن الحتماالت عنھا السعودية  يلفت النظر غيابحيث 

ة ت مشاورات مباشرنار وإجراء محادثات يمنية مثمرة أن تتحسن إذا أجريالوقف إطالق اتفاق لالتوصل إلى 
رفيعة المستوى بين كتلة صالح والحوثيين من جھة والسعودية من جھة أخرى حول قضايا حساسة مثل 

جح أن تنللمفاوضات التي تقودھا األمم المتحدة كان الحدود وعالقة الحوثيين بإيران. عالوة على ذلك، إذا 
يين ممكن لتتجاوز وفدي الحكومة وصالح والحوثفإنھا ينبغي أن تكون أكثر شمولية، وأن تتسع في أقرب وقت 

  لتشمل األطراف اليمنية المعنية األخرى.

ً كبيرة للقاعدة في  المستقبل القريب يبدو قاتماً. لقد دمرت الحرب بنية تحتية ضعيفة أصالً، وأتاحت فرصا
ة في اليمن، سياسية الداخليوتنظيم الدولة اإلسالمية للتوسع وفاقمت من حدة االنقسامات ال شبه الجزيرة العربية

شخص قتلوا، بمن فيھم  6,000وكذلك االنقسامات اإلقليمية والطائفية. تقدر األمم المتحدة أن ما ال يقل عن 
بسبب الضربات الجوية التي تقودھا السعودية. حتى إذا كان بوسع  بشكل أساسيمدني،  2,800أكثر من 

ع حد للمعارك الرئيسية، فإن الطريق نحو سالم دائم سيكون لتوصل إلى اتفاق لوضلاألمم المتحدة التوسط 
مرت البالد إلى درجة تتطلب وقتاً طويالً، وموارد كبيرة واتفاقيات سياسية جديدة لتجاوز صعباً وشاقاً. لقد دُ 

ھذا الوضع. دون تحقيق اختراق، فإنھا ستستمر باالنزالق إلى حالة من التفتت واالنقسام والعنف الطائفي. 
ض بشدة أمن الخليج، وخصوصاً أمن السعودية، يكون لھذا المسار تداعيات كارثية على سكان اليمن وسيقوّ وس

   وذلك بمفاقمة أزمة الالجئين وتغذية التطرف في المنطقة لمصلحة المجموعات الجھادية العنيفة.
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   التوصيات

  اليمنفي من أجل التوصل إلى وقف إطالق نار عام والعودة إلى العملية السياسية 

  :إلى جميع المتحاربين

الحرب، واالمتناع عن الحمالت اإلعالمية التي تصف الخصوم بعبارات طائفية أو بأنھم  انونااللتزام بق .1
ات نار وإلى مفاوضالطالق عمالء لدول أجنبية والتعبير عن الدعم والعمل بفعالية للتوصل إلى وقف إ

 تفضي إلى تسوية دائمة.

  :والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق علي عبد هللا صالح ،إلى السعودية

قضايا ذات األولوية، مثل تخفيف حدة التوترات الالشروع في مشاورات فورية رفيعة المستوى حول   .2
ل التوصل إلى وقف إطالق النار برعاية األمم مما يمكن أن يسھّ  الحدود وعالقة الحوثيين بإيران، على

 المتحدة وإلى محادثات ذات معنى بين اليمنيين.

  :إلى الحكومة اليمنية، والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح

لمتحدة دون تأخير أو شروط مسبقة في الجولة القادمة من المفاوضات التي ترعاھا األمم ا المشاركة   .3
   .طبقاً لجدول أعمال يضعه المبعوث الخاص لألمم المتحدة

  إلى التحالف الذي تقوده السعودية، وخصوصاً السعودية واإلمارات العربية المتحدة:

تشجيع الحكومة على تقديم الدعم لجدول أعمال المفاوضات الذي يضعه المبعوث الخاص لألمم المتحدة،    .4
وتقديم التنازالت الالزمة لتنفيذه وإعادة إحياء العملية  2216مجلس األمن رقم بما في ذلك تنفيذ قرار 

  السياسية اليمنية.

  إلى األعضاء الدائمين في مجلس األمن، وخصوصاً الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا:

قف فوري دعم المبعوث الخاص لألمم المتحدة، وذلك من خالل دعم قرار المجلس الذي يدعو إلى و .5
  إلطالق النار من قبل جميع األطراف والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

ً بدعم التحالف لوقف  .6 جعل تقديم أنظمة األسلحة والذخائر إلى التحالف الذي تقوده السعودية مشروطا
  إطالق نار فوري والشروع في مفاوضات سياسية شاملة.

  السعودية وكتلة الحوثيين/صالح. تشجيع إجراء مشاورات مباشرة رفيعة المستوى بين .7

  من أجل تحسين فرص تحقيق تسوية سياسية دائمة

  إلى المبعوث الخاص لألمم المتحدة:

 تحسين إطار المفاوضات، وذلك من خالل: .8

إدماج المخاوف األمنية اإلقليمية وإعادة البناء االقتصادية في المفاوضات، وذلك بدعم المشاورات   .أ
بين السعودية واألطراف اليمنية،  مسار ثاٍن غير رسميالرسمية رفيعة المستوى ونقاشات 

ً الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح،   عن المفاوضات بين األطراف منفصلةخصوصا
 ؛عليھاتؤثر ويمنية ال

توسيع المفاوضات لتشمل، في أسرع وقت ممكن، أطرافاً يمنية أخرى، ومن بينھا حزب اإلصالح   .ب
اإلسالمي السني، والمجموعات السلفية والمقاومة الجنوبية، من أجل ضمان وقف إطالق نار دائم؛ 

 سائية، للمساعدة فييتبعه إشراك مجموعات المجتمع المدني، واألحزاب السياسية والمنظمات الن
 ؛ تسوية التحديات السياسية العالقة

) االتفاق على قيادة تنفيذية مقبولة على نطاق واسع 1إعطاء األولوية لثالثة تحديات سياسية:   .ج
لتسوية الوضع المستقبلي للجنوب واألقاليم  آلية) وضع 2وحكومة أكثر شمولية حتى االنتخابات؛ 

 ) المساءلة والمصالحة الوطنية.3األخرى التي تسعى إلى نقل المزيد من السلطات إليھا؛ 
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  إلى أنصار هللا (الحوثيين):

د الصراع وبناء الثقة من خالل: إطالق السجناء السياسيين؛ والسماح بوصول المواد يوقف تصع .9
إعاقة إلى المدنيين في تعز؛ وتعليق األعمال العدائية على الحدود السعودية  اإلنسانية والتجارية دون

لفترة محددة من الوقت إلظھار القدرة على فعل ذلك والنوايا الطيبة قبل المفاوضات التي تقودھا األمم 
 المتحدة.

  إلى صالح والمؤتمر الشعبي العام:

طراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق حول رحيل العمل مع السعودية، واإلمارات العربية المتحدة واأل .10
للواء ، ومثالياً رحيله مع اأكبرالرئيس السابق من اليمن لفترة محددة من الزمن كجزء من تسوية سياسية 

 منصور ھادي. عبدربهعلي محسن والرئيس 

  إلى الرئيس ھادي والحكومة اليمنية:

وقف تصعيد الصراع ودعم التوصل إلى تسوية وذلك من خالل: اإلحجام عن الدعوة إلى "التحرير"  .11
تسھيل وصول المواد اإلنسانية والتجارية دون إعاقة إلى جميع والعسكري لصنعاء والمدن األخرى؛ 

ى إل ن؛ واالعتراف العلني بالحاجةوالمناطق التي يسيطر عليھا الحوثيأجزاء اليمن، بما في ذلك 
 المصالحة السياسية وإعادة إحياء العملية السياسية اليمنية.

إلى األحزاب والمنظمات اليمنية المستبعدة حالياً من إطار مفاوضات األمم المتحدة، باستثناء المجموعات 
  التي ترفض العمل السياسي:

 شاركة فيھا، وكذلك فيمت، للمدّ التعبئة والضغط من أجل إشراكھا في المفاوضات وقبول الدعوة، إذا قُ  .12
 ، دون شروط مسبقة.2نقاشات المسار 

اختيار ممثلين للمفاوضات وإعداد مقترحات لعناصر التسوية السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا  .13
الحساسة التي تمثل بنية الدولة، وتقاسم السلطة على المستوى الوطني ونزع سالح الميليشيات وتفكيكھا 

 وإعادة إدماجھا.

  لى المملكة العربية السعودية:إ

ً فيما يتعلق بالحدود، وقضايا نزع  ھااألمنية المحددة ومخاوف ھامتطلبات إيصال .14 السياسية، خصوصا
 المفاوضاتجميع األطراف اليمنية المشاركة في إلى السالح، وعالقة الحوثيين بإيران، مباشرة 

 والمبعوث الخاص لألمم المتحدة.

ھا من قبل المبعوث الخاص لألمم المتحدة، في المشاورات الرسمية ونقاشات لب إليالمشاركة، إذا طُ  .15
غير الرسمية لدعم المفاوضات اليمنية؛ وتقديم مقترحات محددة إلعادة البناء، بما في ذلك في  2المسار 

 مجلس التعاون الخليجي. إلىاليمن  انضمام علىالشمال، والعمل 

صنعاء، لفترة محددة من الوقت إلظھار حسن النوايا قبل  تعليق العمليات العسكرية في العاصمة، .16
 المفاوضات التي ترعاھا األمم المتحدة.

 إلى اإلمارات العربية المتحدة: 

المساعدة في إيجاد تسوية سياسية لقضية الجنوب وذلك بمساعدة المقاومة الجنوبية على اختيار ممثليھا  .17
 في المحادثات المستقبلية. 
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 سالمية اإليرانية:إلى الجمھورية اإل

مقاربة األزمة اليمنية على أنھا فرصة ذات كلفة منخفضة وقيمة مرتفعة لتخفيف حدة التوترات مع  .18
 السعودية من خالل: 

مخاوف من النوايا اإليرانية باستخدام اليمن لتھديد أمن الوقف الخطاب التحريضي الذي يثير   آ. 
 السعودية؛

تشجيع الحوثيين على المشاركة البناءة سواء في المفاوضات التي ترعاھا األمم المتحدة أو في     ب. 
 النقاشات المباشرة مع السعودية حول تسوية الصراع؛ 

إجراء نقاشات مباشرة مع السعودية إليجاد الوسائل لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، بما في   .ج
 يين.حالياً للحوث يقدمذلك من خالل القيام بأفعال في اليمن يمكن أن تبدأ بوقف أي دعم عسكري 

 2016شباط/فبراير  9بروكسل، 

  
 

  



  مجموعة األزمات الدولية

 2015 فبراير/شباط 9 167تقرير الشرق األوسط رقم 

 ؟اليمن: ھل السالم ممكن

I. مقدمة  

نشطاء شباب  ،  أطلق2011تعود الحرب اليمنية في جذورھا إلى فشل عملية االنتقال السياسي. في عام 
بوحي من األحداث في تونس ومصر احتجاجات ضد النظام االستبدادي لعلي عبد هللا صالح، الذي كان قد 

. وسرعان ما انضمت إليھم األحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك اإلصالح 1978حكم البالد منذ عام 
نات مھمة من نظام صالح، بما في ذلك (اإلسالمي السني الذي يضم الفرع اليمني لإلخوان المسلمين) ومكو

عائلة األحمر (العائلة البارزة في اتحاد قبائل حاشد، وھو أحد اتحادين قبليين رئيسيين في شمال اليمن) واللواء 
، كان النظام القديم، بما 2011بحلول صيف عام  1علي محسن األحمر، الجنرال القوي وحليف صالح القديم.

حرب  يركانت البالد على شف 2إلى معسكر يدعم صالح وآخر يدفع إلى تنحيته.في ذلك الجيش، قد انقسم 
لكن على عكس سورية وليبيا تحاشت اندالع العنف على نطاق واسع بفضل اتفاق دعمته السعودية،  ،أھلية

تي ال والواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، واالتحاد األوروبي وفي النھاية األمم المتحدة. منحت المبادرة،
رعاھا مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية صالح حصانة داخلية من المالحقة القضائية مقابل استقالته 

منصور ھادي، من خالل انتخابات لم يترشح فيھا منافسين جرت في  عبدربهونقل صالحياته إلى نائبه، 
ن تحدة عملية انتقالية تدوم سنتين، يكوضعت برعاية األمم الم. حددت آلية التنفيذ التي وُ 2012شباط/فبراير 

حجر الزاوية فيھا مؤتمر حوار وطني شامل يھدف إلى توجيه اإلصالحات الدستورية قبل االنتخابات الجديدة 
  .2014التي كان من المقرر إجراؤھا في شباط/فبراير 

، حتجاجات المناھضة لصالحكانت المبادرة حافلة بالمشاكل منذ البداية. مكونات مھمة كانت قد انضمت إلى اال
، "ار هللاأنصاسم "بما في ذلك الحوثيين، وھم حركة زيدية (شيعية) إحيائية في الشمال تشير إلى نفسھا ب

والعديد من المحتجين الشباب األصليين، رفضوھا ألنھم رأوا أنھا تحمي مصالح األحزاب السياسية وداعميھا 
ان قد دعا بعضھم إلى تنحية صالح، رفضوھا بوصفھا ترتيباً نشطاء الحراك الجنوبي، الذي ك 3من النخب.
ً أ ً بحتا كانت نقطة قوة  4مطالبھم بالحصول على درجة أكبر من الحكم الذاتي وحتى االستقالل. ھملشماليا

حات ن اإلصالإھي نقطة ضعف أيضاً، حيث  –حماية مصالح مراكز القوى التقليدية لمنع الحرب  –االتفاق 
. كان الرابحون الكبار الرئيس ھادي (ومجموعة صالحاتضرر من االتستعتمد على المجموعات التي تكانت 

األحمر، الذي ازدادت حصته في آل صغيرة من الموالين له والملتفين حوله) وتحالف اإلصالح/محسن/
جيش، ، باتت شرائح كبيرة من أنصار صالح في ال2013الحكومة والجيش على حساب صالح. بحلول عام 

، بات من 2014بحلول عام  5والشبكات القبلية والسياسية الحليفة له تشعر بأنھا خسرت أكثر مما ينبغي.
الواضح أن صالح عقد تحالفاً ضمنياً مع أعدائه القدامى، الحوثيين، كطريقة للمحافظة على حياته السياسية، 

 
 
ً لصالح  1 ً وشريكا ً قويا اللواء، وھو ليس من أفراد عائلة األحمر، من قرية سنحان، مسقط رأس صالح أيضاً، وكان قائداً عسكريا

، كان قائداً للفرقة األولى مدرع في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، 2011عاماً. عند اندالع انتفاضة عام  33خالل حكمه الذي دام 
. تربطه عالقات سياسية قوية مع الحزب 2010-2004معقل الحوثيين. قاد معركة عسكرية ھناك ضد الحوثيين، التي تضم صعدة، 

اإلسالمي السني، اإلصالح، وكان يُنظر إليه على أنه صلة الوصل بين صالح والحزب. كلّفه صالح بإدّماج عبدربه منصور ھادي، 
. يعود الخالف 1986ل بعد أن ھُزموا خالل حرب أھلية في الجنوب عام الذي خلف صالح، وضباط جنوبيين آخرين في جيش الشما

بعقد من الزمن على األقل ونتج بشكل أساسي عن محاوالت صالح تقوية ابنه، أحمد علي عبد هللا صالح،  2011بينھما إلى ما قبل عام 
 تفاضة، آخذاً أجزاء كبيرة من الجيش معه. لالنضمام إلى االن 2011آذار/مارس  18تحضيراً لنقل السلطة إليه. انشق محسن في 

، "االحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق 102انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم  22
 .2011آذار/مارس  10): اليمن بين اإلصالح والثورة،" 3األوسط (

ً باالثني عشرية، والموجودة في إيران المعاصرة، والعراق، الزيدية فرع من الشيعة يختلف عن الجعفرية (ال 3 تي تعرف أيضا
والبحرين ولبنان). حكمت نخبھا الدينية، التي تّدعي أن نسبھا يعود إلى النبي محمد، اليمن في ظل نظام ُعرف بحكم اإلمامة حتى 

مليون نسمة، ويتبع أغلبھم المذھب الشافعي، أحد  25. يشكل الزيديون حوالي ثلث اليمنيين الذين يقدر عددھم بـ 1962ثورة عام 
مذاھب الفقه اإلسالمي السني األربعة. يقطن الزيديون المرتفعات الشمالية، حيث معاقلھم الرئيسية في محافظات صعدة، وحجة 

، "اليمن: 86قم وذمار، إضافة إلى العاصمة، صنعاء. للمزيد من المعلومات، انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط ر
 .2009أيار/مايو  27نزع فتيل األزمة في صعدة،" 

، "اليمن: استمرار الصراعات، والتھديدات التي تتعرض لھا المرحلة 125تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  4
 .2012تموز/يوليو  3االنتقالية،" 

، "اإلصالحات العسكرية واألمنية في اليمن: بذور صراع 139رقم المرجع السابق. تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط  5
 .2013نيسان/أبريل  4جديد؟" 
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ير ت المنافسة غ. شلّ النتقالية عالقة بخيط واهٍ واالنتقام من أعدائه وربما العودة إلى الحكم. كانت المرحلة ا
األحمر النظام السياسي. آل  المنضبطة على موارد الدولة بين ھادي، وصالح ومجموعة اإلصالح/محسن/

 ي، وزيادة حدة الفساد وتردّ اً شديد اً وكان الخاسر األكبر ھو الشعب، الذي شھدت مستوياته المعيشية تدھور
  الوضع األمني.

إلى مبادئ عامة لتوجيه اإلصالحات الدستورية  2014مؤتمر الحوار الوطني في كانون الثاني/يناير انتھى 
لكن دون التوصل إلى توافق حول تقاسم السلطة على المستوى الوطني قبل االنتخابات ودون تسوية القضية 

ً وضع الجنوب. للقوى في الشمال قد كان التوازن العسكري  6الحساسة المتمثلة في بنية الدولة، خصوصا
ين في حزب صالح المؤتمر الشعبي العام، وھزموا ئجه الحوثيون، بمساعدة أعضاء مستاتغير، حيث وا
 2013األحمر، الذي انضم إليه المقاتلون السلفيون، في معارك على مدى عامي آل  /محسن /تحالف اإلصالح

  2014.7و 

العاصمة، مستفيدين من موجة من االستياء الشعبي ، ھجم الحوثيون على صنعاء، 2014في أيلول/سبتمبر 
كة الوطنية، الذي كان من الممكن امن حكومة ھادي وبمساعدة من أنصار صالح. قوضوا اتفاق السلم والشر

ً أن يعيد التفويض بتشكيل حكومة أكثر شمولية، وانسحاب من خالل العملية االنتقالية إلى مسارھا  نظريا
 الحكومة أن ال ألراضي التي كانوا قد استولوا عليھا ومراجعة قضية بنية الدولة. إالّ المقاتلين الحوثيين من ا

  8وال الحوثيين وفوا تماماً بالتزاماتھم.

ن بالتوسع، وتيالئھم على صنعاء، استمر الحوثيمدفوعين بالحماسة الثورية ومكتسبين المزيد من الجرأة بعد اس
ة وتنظيم الدول شبه الجزيرة العربيةالمتنامي من القاعدة في  وجادلوا بأن ذلك ضروري لمواجھة التھديد

وبدأوا مباشرة تقريباً بتشكيل حكومة ظل لإلشراف على  9اإلسالمية، اللذان كانا يزدھران في الفراغ األمني.
انت كالوزارات، وظاھرياً لمكافحة الفساد. عندما حاول ھادي الدفع بمسودة دستور شملت خططاً للفيدرالية 

رفضوھا وتحولوا إلى العنف، واعتقلوا مستشاراً  تشكل انتھاكاً واضحاً لروح اتفاق السلم والشراكة الوطنية،
ً وحاصروا مقر إقامة الرئيس. دفع ھذا الحكومة وھادي إلى االستقالة في  كانون الثاني/يناير  22رئاسيا

2015.  

اندالع الحرب األھلية. على خلفية المفاوضات  وھكذا فإن الحوثيين يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية عن
ً ثورياً"، نوا "مجقيادة تنفيذية جديدة في شباط/فبراير، عيّ  لتشكيلالمتوقفة التي تقودھا األمم المتحدة  لسا

بواسطة "إعالن دستوري" وتقدموا جنوباً، بدعم من وحدات عسكرية حليفة لھم، ظاھرياً لمنع عدن من أن 
د ھرب وا ھادي، الذي كان ق. من الناحية الفعلية، فإنھم تحدّ شبه الجزيرة العربيةللقاعدة في تصبح مالذاً آمناً 

إن ن قد أشعلوا فتيل الصراع، فوتشكيل حكومة. لكن إذا كان الحوثيإلى ھناك، وسحب استقالته وحاول إعادة 
 سعتة جوية مدعومة من قبل دته. بدافع من مزيج من الحسابات اإلقليمية والمحلية، أطلقت حملالسعودية صعّ 

آذار/مارس، وبھدف معلن ھو وقف تقدم الحوثيين وإعادة تنصيب حكومة  26في معظمھا في  سنّيةدول 
على تصورھا بأن إيران كانت تحاول فرض ھيمنتھا في الخليج، في  تدخلت السعودية جزئياً كردّ  10ھادي.

 
 
؛ 2011تشرين األول/أكتوبر  20، "نقطة االنھيار؟ قضية اليمن الجنوبي،" 114تقريرا مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  6

 .2013أيلول/سبتمبر  25، "قضية اليمن الجنوبي: تجنب الفشل"، 145
، "الحوثيون: 154، انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 2011للمزيد حول توسع الحوثيين في الشمال بعد عام  7

. لم يلعب السلفيون دوراً محورياً في االنتفاضة ضد صالح، وال كانوا جزءاً رئيسياً 2014حزيران/يونيو  10من صعدة إلى صنعاء،" 
ي الثالثي على مغانم الدولة بين صالح/حزب المؤتمر الشعبي، وتحالف اإلصالح/محسن/األحمر والرئيس ھادي. من التنافس السياس

ً في  ً أيديولوجيا كانت الحركة السلفية في الشمال منذ وقت طويل في حالة تنافر مع النزعة اإلحيائية الزيدية، التي رأت فيھا غازيا
، اندلع القتال بين الحوثيين وطالب جامعة دار الحديث ، وھو معھد سلفي، 2013ألول/أكتوبر المناطق الزيدية التقليدية. في تشرين ا

ھزم الحوثيون المقاتلين السلفيين ھناك وفي كتاف (صعدة). تلقى السلفيون دعماً عسكرياً وسياسياً  2014في دّماج (صعدة)، وفي عام 
ه من الحرب الراھنة. للمزيد من التفاصيل حول مختلف المجموعات من قبل كتلة اإلصالح/محسن/األحمر، وھم على الجانب نفس

 أدناه. 2.ب.2السلفية في اليمن، انظر الجزء 
لم ينسحب الحوثيون من األراضي التي كانوا قد استولوا عليھا والمؤسسات الحكومية التي كانوا قد احتلوھا، بل وسعوا سيطرتھم،  8

ة ھادي تبعث بھا، والتي دعت أحياناً قوات األمن التابعة للدولة للتعاون مع اللجان األمنية بسبب الرسائل المختلطة التي كانت حكوم
الحوثية وفي أحيان أخرى دعتھا لمعارضتھم. لم يقترح ال الحوثيين وال الحكومة خططاً واضحة إلعادة السلطة إلى مؤسسات الدولة. 

ر أھمية من ذلك، فإنه انتھك روح االتفاق وذلك بدعم مشروع دستور كما أن ھادي لم يوسع مجلس الشورى (االستشاري). واألكث
 أقاليم فيدرالية، دون السماح بإجراء نقاش كان من شأنه أن يفضي إلى توافق حول الموضوع. 6لتقسيم البالد إلى 

 .ج. أدناه.2.ب.2انظر الجزء  9
ويت، واألردن، ومصر، والمغرب، والسودان والباكستان. في كانت تلك الدول اإلمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والك 10

، صوت البرلمان الباكستاني ضد طلب السعودية الحصول على دعم عسكري. وتباين التزام الدول األخرى 2015نيسان/أبريل  10
 بشكل كبير، حيث تجاوزت اإلمارات العربية المتحدة اآلخرين بشكل كبير في مساھماتھا العسكرية.
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يران خالل المفاوضات النووية. عندما رأت أو حتى تغازل إ تغض الطرفالوقت الذي كانت فيه واشنطن 
   11قة، رسمت خطاً في اليمن لمنع ما اعتبرته كياناً شبيھاً بحزب هللا من تھديد خاصرتھا الجنوبية.أنھا مطوّ 

غييرات ت أتى الھجوم الجوي في أعقاب عملية انتقالية في السعودية من الملك عبد هللا إلى الملك سلمان أحدثت
ك تركيز السلطة في يد ابن سلمان، محمد بن سلمان، واستعدادات لتحويل خط الخالفة إلى مھمة، بما في ذل

راً العھد والذي عين وزيأحفاد الملك عبد العزيز ابن سعود، مؤسس البالد. أصبح محمد بن سلمان، ولي ولي 
ترتبط  نفسھا المملكةلحرب. يعتقد كثيرون بأن حظوظه السياسية، إن لم يكن استقرار الممثل لوجه الللدفاع، 

  النجاح أو الفشل العسكري في اليمن.ب

كانت الحرب على ثالث مراحل. بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، توسع الحوثيون وحلفاؤھم إلى مناطق 
معادية انطالقاً من المرتفعات الزيدية، واستولوا بسھولة على مناطق جنوبية وأجبروا ھادي على الھرب إلى 

ً في اليمن الجنوبي السابق، ومدينة تعز المنفى في السع ً للمقاومة المحلية، خصوصا ودية. واجھوا جيوبا
أن المزيج المكون من الميليشيات الحوثية وشرائح واسعة من الجيش والموالية  ومحافظة مأرب الشرقية. إالّ 

ظيم. أدت والتنالتدريب  ئيأكبر قوة مقاتلة في اليمن حافظت على تفوقھا على خصومھا سي يشكللصالح 
 ،دتقدمھا وتقييد خطوط اإلمداالحملة الجوية العقابية بقيادة السعودية والحصار البحري والجوي إلى إبطاء 

ثرھا في ترويع المدنيين كان أكبر من أثرھا في إلحاق األذى بالحوثيين. تحول الحصار، الذي كان ألكن 
  12جماعي وأسھم بشكل كبير في حدوث مجاعة محتملة.يھدف إلى منع الحوثيين من إعادة التسلح، إلى عقاب 

، على المحيط الھندي، بسھولة على الُمكاّل  شبه الجزيرة العربيةخالل ھذه الفترة، استولت القاعدة في 
قليم حضرموت، وھو جزء من اليمن الجنوبي سابقاً. كما أن ثمة فرعاً وليداً لتنظيم الدولة اإلسالمية إوعاصمة 

انھيار  وذلك باستغالل اً يدة في الجنوب. لقد اكتسبت كلتا المجموعتان حلفاء وأعضاء جدديكتسب قوة متزا
سلطة الدولة، وتركيز التحالف الذي تقوده السعودية بشكل أساسي على الحوثيين وتقدم الحوثيين إلى المناطق 

  . السنّيةذات األغلبية 

ً الستعادة  دخلت الحرب مرحلتھا الثانية في تموز/يوليو، عندما قادت ً بريا اإلمارات العربية المتحدة ھجوما
عدن. نجح الھجوم بسرعة بدعم من المقاتلين اليمنيين المتحالفين على نحو غير وثيق مع ھادي، واستعاد 
خالل أسابيع مناطق جنوبية أخرى بدعم كبير من السكان الذين يعتبر كثيرون منھم الحوثيين والجيش اليمني 

حول  التحالف الثاني طرفيسھمت االنقسامات التي حدثت بين أكما  13غزاة شماليين.المتحالف مع صالح 
لكن، ورغم الھزائم العسكرية، بما في ذلك في أجزاء  14.حصيلةفي تلك القضايا السيطرة وتوزيع اإلمدادات 

ى، قومن اليمن الشمالي السابق، خصوصاً في المناطق ذات األغلبية الشافعية حيث معارضة ھادي ھي األ
ً في تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، والواقعة في الجنوب لكن تمكن فإن ھذا التحالف  من المقاومة خصوصا

  تعتبر سياسياً جزءاً من الشمال.

منذ أيلول/سبتمبر والصراع في حالة مأزق دموي. لقد انتقلت خطوط المعارك إلى الشمال، مع محاولة 
لحوثيين في معاقلھم واالقتطاع التدريجي للمناطق التي يسيطرون عليھا. التحالف الذي تقوده السعودية خنق ا

ً على ساحل البحر األحمر، حيث الوجود العسكري للحوثي/صالح خفيف واألرض التحالف لقد حقق  تقدما
مستوية غالباً. حقق توغل كبير في محافظتي حجة والجوف، على الحدود السعودية، بعض المكاسب في 

عارك على بعد ، اندلعت الم2016يسمبر، خالل محادثات السالم. ثم، في مطلع شباط/فبراير كانون األول/د
ين نھم". ولم يتب ةستراتيجية ھي "فرضامال شرق صنعاء على قاعدة عسكرية متراً شكيلو 70ما يقرب من 

. يزان القوىإلى العاصمة ستغير مالمؤدي حتى اآلن ما إذا كانت ھذه المعارك في المعبر الجبلي الشرقي 
حتى اآلن، لم يحدث اختراق حاسم لصالح التحالف ھناك أو في تعز إلى الجنوب، حيث القتال كثيف على 

  نحو خاص.

 
 
قاء نظرة عامة على االنقالب الحوثي، والتوسع جنوباً والتدخل العسكري بقيادة السعودية، انظر إحاطة مجموعة األزمات حول إلل 11

 .2015آذار/مارس  27، "اليمن في حالة حرب،" 45الشرق األوسط رقم 
12  ; “Urgent action“Half a million Yemeni children face malnutrition: UN”, Reuters, 16 October 2015

needed to prevent famine in Yemen, warns Justin Greening”, UK Department for International 
Development, 27 September 2015; “Yemen coalition blocking desperately needed fuel”, Human 

Rights Watch, 10 May 2015. 
مارات العربية المتحدة قوات الحوثي/صالح من عدن، والضالع، ولحج وأبين. انسحب الحوثيون أخرجت القوات البرية بقيادة اإل 13

من محافظة شبوة الجنوبية بشكل سلمي عموماً، وسلموا األمن لقبائل محلية. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع شيخ من شبوة، 
 .2015ومع أحد أنصار الحوثيين، أيلول/سبتمبر 

؛ ومع قائد عسكري سابق، تموز/يوليو 2015ھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار المؤتمر الشعبي العام، تموز/يوليو مقابالت أجرت 14
 .2015؛ ومع محلل يمني، تموز/يوليو 2015
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لقد صعد الحوثيون الرھانات بإطالق ھجمات عبر الحدود مع السعودية، بما في ذلك إطالق صواريخ سكود 
ين لن تلين. ويبدو أن فرضيتھم تتمثل في أن السعوديبين المدنيين والمقا التمييزذات السمعة السيئة في عدم 

يوقفوا عملياتھم إلى أن يشعروا باأللم في بالدھم. لكن بالنسبة للسعوديين، فإن ھذه الھجمات ساعدتھم على 
إسباغ الشرعية على الحرب محلياً وستسھم في تعقيد أي جھد إلنھائھا دون منتصر واضح. مع انتقال المعارك 

يات خت الحرب العديد من الميليشفإن االقتتال الداخلي وعدم االستقرار ابتلعا الجنوب. لقد فرّ إلى الشمال، 
المسلحة الغاضبة التي تحمل أجندات متنافسة. ويشكل انعدام القانون على نحو متزايد، وانتشار القاعدة في 

  وتنظيم الدولة اإلسالمية والخصومات بين الفصائل االنفصالية نذيراً بالمزيد من العنف. شبه الجزيرة العربية
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II. المتحاربون الرئيسيون 

تصف وسائل اإلعالم في كثير من األحيان الحرب على أنھا دائرة بين الحوثيين المدعومين من إيران وحكومة 
يكشف. داخل اليمن، ھناك فصيلين رئيسيين الرئيس ھادي المدعومة من السعودية. وھذا يخفي أكثر مما 

متحاربين يتمتعان بدرجات متفاوتة من الدعم الخارجي؟ كتلة مقاتلي الرئيس ھادي والقوات المتحالفة مع 
ً لكن، وكما تتم مناقشته أدناه، يركز عليھ ً إيرانيا ل أقل بكثير؛ بشك االرئيس السابق صالح، التي تتلقى دعما

يتكون من مجموعات أصغر تتحالف على نحو غير وثيق مع حكومة ھادي ويدعمھا  وتحالف معادي للحوثيين
التحالف الذي تقوده السعودية. الفصائل متنوعة داخلياً، ما يعكس المصالح واألولويات المتعارضة. ليس ھناك 

رض بعنف اأي والء لھادي في الجانب المعادي للحوثيين؛ فالكتلة المعارضة ال تناصر الحوثيين بقدر ما تع
تقوده السعودية والذي يھدف إلى  حزب اإلصالح اإلسالمي السني، الذي يدعم حكومة ھادي، والتدخل الذي

  تلك الحكومة. إعادة تنصيب

متقاطعة: المرتفعات الشمالية الزيدية، حيث كتلة الحوثي/صالح ھي  ةالقتال ثالثة خطوط تماس تاريخي يجمع
)؛ والشمال مقابل اليمن الجنوبي الذي كان مستقالً في سنّيةشافعية (وھي األقوى، مقابل ما تبقى من البالد 

بقيادة صالح مقابل اإلصالح، وكالھما يحاوالن االحتفاظ العام الماضي؛ وما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي 
ھذه ل الدعم الخارجي ميزانلمشاعر اإلقليمية المتنامية. إن بجاذبية واسعة النطاق ضد التشظي السياسي وا
 بشكل صارخ؛ حيث يقدم التحالف الذي تقوده السعودية كافئالتحالفات غير المترابطة بشكل وثيق غير مت

مساعدات عسكرية، ومالية وسياسية مباشرة للمقاتلين المعادين للحوثيين، في حين تعمل إيران على موازنة 
ً دون تقديم مساعد ً ومعنويا ً سياسيا ة ة عسكرية ومالية تذكر. إنھا ليست معركمتقشفة، وتمنح الحوثيين دعما

ذات جانبين منقسمين بشكل واضح، بل حرب متعددة األقطاب، ذات مكونات داخلية وخارجية، وتحالفات 
  غير متوقعة وتنطوي على المزيد من التشظي.

 صالح – كتلة الحوثي  آ.

ية الواسعة ة، والعسكرية والقبليجمع التحالف غير المنسجم الحوثيين مع شرائح كبيرة من الشبكات السياسي
معظم دعمھما من المرتفعات الزيدية  تستمدانعاماً. وكالھما  33كمه الذي دام التي بناھا صالح خالل ح

  15الشمالية، وھي المنطقة التي كانت معاناتھا ھي األكبر من الضربات الجوية التي تقودھا السعودية.

األيديولوجيين الذين يعتبرون عبد الملك الحوثي زعيمھم  ن مجموعة متماسكة من المؤيدينويشكل الحوثي
تدفعھم مشاعر معادية للغرب، وللسعودية و ،الروحي، ويعتقدون أن لھم رسالة مقدسة إلصالح اليمن

جوالت من  6تشكلت خالل  ةالمدرب لديھم ميليشيا تتكون من عشرات آالف العناصر 16وللسلفية/الوھابية.
والخصوم  السنّة)، وفي وقت الحق، في المعارك ضد اإلسالميين 2010-2004القتال مع حكومة صالح (

كما يمكن للحوثيين أن يعتمدوا على مقاتلين من شبكة اللجان الشعبية المحلية التي  17القبليين في الشمال.
ن على بعض التدريب لكنھم في يھؤالء المقاتل . حصل2011بعد عام أسسوھا كجزء من توسعھم العسكري 

 
 
يعود الحوثيون في جذورھم إلى الحركة اإلحيائية الزيدية التي بدأت في أواخر سبعينيات القرن العشرين كرّد على الدعوة  15
لفية/الوھابية في المناطق ذات األغلبية الزيدية. قاعدتھم مدينة صعدة، المعقل الزيدي والمحافظة التي تتحدر منھا أسرة الحوثي. الس

علي عبد هللا صالح زيدي أيضاً، من منطقة سنحان القبلية في محافظة صنعاء. خالل حكمه، كانت قاعدة قوته تستند إلى ثالث 
القبلية واإلسالميين السنّة، وجميعھم موجودون بقوة في الشمال الزيدي، بما في ذلك الزيديون الذين دعامات: الجيش، والشبكات 

تحولوا إلى السنّة، مثل الشيخ المتوفى عبد هللا بن حسين األحمر. داخل الجيش، كان صالح يمنح االمتيازات لرجال القبائل من سنحان 
نت صالته باإلسالميين السنّة تعتمد بشكل أساسي على عالقاته مع الشيخ األحمر، وعدة مناطق أخرى في المرتفعات الزيدية. وكا

 قائد اإلصالح وزعيم اتحاد قبائل حاشد في الشمال، وأئمة بارزين مثل عبد المجيد الزنداني، الذي يتحدر من المرتفعات أيضاً.
. 2004ن الحوثي، في المعارك مع الحكومة اليمنية عام أصبح عبد الملك الحوثي الزعيم الروحي للمجموعة بعد مقتل شقيقه، حسي 16

صطلح وھي نفسھا م –ينتمي الحوثيون إلى واحدة من العائالت الھاشمية (المتحدرة من النبي محمد) العديدة في شمال اليمن. "الوھابية 
سالم الذي ارم للمذھب الحنبلي في اإلظھرت في أواسط القرن الثامن عشر فيما أصبح الحقاً السعودية. تستند إلى تفسير ص –إشكالي 

، وتستند إلى 'األصلي'يؤكد على توحيد هللا ويرفض ادعاء الھاشميين بأحقيتھم بالسلطة. السلفية حركة سنّية تسعى إلى إحياء اإلسالم 
ز المذاھب السنّية اوما يسمى بالسلف الصالح. ظھرت في النصف الثاني من القرن العشرين وتتميز في المسائل الدينية بالرغبة بتج

األربعة (الشافعي، والحنفي، والحنبلي والمالكي) وسياسياً بعدم ثقتھا بالحياة السياسية القائمة على األحزاب ووصم اإلسالم الشيعي". 
  .28تقرير مجموعة األزمات، "اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدة،" مرجع سابق، الحاشية 

ً لشيخ قبلي كان قد تقرير مجموعة األزمات،  17 "الحوثيون،" مرجع سابق. تتفاوت التقديرات حول حجم الميليشيا الحوثية. طبقا
مقاتل.  مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات،  30,000و 20,000حاربھا في الماضي عدداً من المرات، فإن عددھا يتراوح بين 

. مقابلة أجرتھا 40,000-30,000بالقطاع األمني يقدرون العدد بـ . أحد مؤيدي المؤتمر الشعبي العام العارفين 2015نيسان/أبريل 
 .2015مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر 
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ً الغالب من السكان المحليين الذين انضموا إلى الحوثيين مع انتشارھم جنوباً،  ترك بسبب العداء المش غالبا
  19كثيراً ما يتقاطع دعم الحوثيين من اللجان الشعبية والقبائل مع شبكات صالح. 18لإلصالح وآل األحمر.

، سيطر الحوثيون على ما تبقى من أجھزة الدولة األمنية، 2015/فبراير طدي في شباعندما أسقطوا حكومة ھا
ي اللجنة ن ھم األغلبية فوية. أصبح قادة الميليشيات الحوثيوتمكنوا بذلك من الوصول إلى قوة عسكرية إضاف

ين من د منھم مقرباألمنية العليا، التي تضم أيضاً رئيس األركان، ووزيري الدفاع والداخلية وغيرھم، والعدي
يقول الحوثيون إنھم يكتسبون والء الجيش بمرور الوقت، وھو  20صالح. وھي تدير وتنسق المجھود الحربي.
لقد وسع صالح الشبكات العسكرية، والقبلية والسياسية الموالية  21احتمال يثير المخاوف لدى الموالين لصالح.

شر في سائر أنحاء البالد لكنھا في أقوى أشكالھا في له. بفضل سنواته في السلطة، فإن ھذه الشبكات تنت
ً في  المرتفعات. يقول البعض بأنه كان القوة الدافعة الكامنة وراء صعود الحوثيين ويلعب دوراً حاسما

أنصار صالح ينكرون في  23آخرون، بمن فيھم من أنصار الحوثي، يقولون إن نفوذھم محدود. 22الحرب.
  24ن الحرب ويقولون إن الحوثيين ھم المسؤولون.كثير من األحيان أنھم يوجھو

ين ه القبليين والعسكريءفاصالح، فإن شرائح واسعة من المؤتمر الشعبي العام وحلالمحدد لدور المھما كان 
ً إلى الحوثيين وأثبتوا محوريتھم في استمرار القتال.  وثيين الجيش التي تقاتل مع الح شرائحانضموا مؤقتا

الشعبي العام  ت المؤتمرالمرتبطين بصالح وھم األفضل تدريباً وعتاداً. لقد أثبتت شبكاالضباط/الجنود  تضم
ً في مناطق مثل تعز، حيث المعارضة للحوثيين ھي ووالمرتبط ن بھا من القبائل بأنھا تلعب دوراً محوريا
   25األقوى.

 سرديات ومصالح مشتركة  .1

المشتركون. تتمثل جذور التعاون في اإلحباط المتبادل حيال إن ما يجمع كتلة الحوثي/صالح ھو األعداء 
وتقييمھم بأنھا عادت بالفائدة بشكل رئيسي على خصومھم السياسيين. في  2011العملية االنتقالية بعد عام 

أن تلك  ، انضم الحوثيون إلى اإلصالح. وآل األحمر وعلي محسن لمواجھة صالح، إالّ 2011البداية، في عام 
سرعان ما توترت بسبب الخالفات األيديولوجية والسياسية العميقة؛ حيث يعود الحوثيون بجذورھم العالقة 

إلى الحركة القاعدية لحماية الثقافة الزيدية والتقاليد الدينية من تعديات التعاليم الوھابية/السلفية، وھي األنشطة 
 26من قبل صالح.حتى  بعض األحيانوفي  ،التي كانت مدعومة من قبل مجموعة اإلصالح/آل األحمر/محسن

، رفض الحوثيون مبادرة مجلس التعاون الخليجي ودعوا إلى مراجعة جذرية لنخب 2011خالل انتفاضة عام 
  النظام القديم، بما في ذلك صالح ومجموعة اإلصالح/آل األحمر/محسن.

له بھا بداية، فإن صالح خاب أمفي حين أن الحوثيين شعروا بالنفور من مبادرة مجلس التعاون الخليجي منذ ال
ن بأنھم يمكن أن يستمروا في لعب دور مھيمن في وه المقربولوقت. في البداية افترض ھو وداعمبمرور ا

السياسة، حيث ُسمح لصالح بأن يظل رئيساً للمؤتمر الشعبي العام. لكن خصومه السياسيين والداعمين الدوليين 

 
 
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار الحوثيين، تشرين األول/أكتوبر  18
 .2015شعبي العام، آذار/مارس مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار الحوثيين، وأحد أنصار المؤتمر ال 19
ً على قادة الميليشيات المحلية لتنسيق العمليات مع الوحدات  20 في كل منطقة/ناحية دارت فيھا المعارك، اعتمد الحوثيون أيضا

/أكتوبر لالعسكرية والمقاتلين القبليين المحليين. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار المؤتمر الشعبي العام، تشرين األو
2015. 

. أحد أنصار الحوثيين قال، "إن 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع موالين لصالح في الجيش، أيار/مايو، تموز/يوليو  21
الضباط والجنود ... يصبحون موالين للحوثيين ... وحتى داعمين أيديولوجيين ... الحوثيون ال يقومون فقط بقيادة الجيش ضد القوات 

ة ... إنھم يعلّمون الجنود والضباط أيديولوجيتھم. إن الحرب تثبت [بأنھم] كانوا على حق بالتحذير ... من مخاطر ... السياسة السعودي
 .2016الغربية حيال اليمن والمسلمين بشكل عام". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، كانون الثاني/يناير 

دي، وأحد أنصار المؤتمر الشعبي العام، ودبلوماسي غربي وأحد أعضاء مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول سعو 22
 .2015؛ ومع سياسي عدني، تموز/يوليو 2015؛ ومع سياسي مستقل، حزيران/يونيو 2015اإلصالح، نيسان/أبريل 

ان/يونيو ؛ وأحد أنصار الحوثي، حزير2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع عضو بارز في اإلصالح، نيسان/أبريل  23
 .2015؛ وأحد أنصار الحوثي، آب/أغسطس 2015

؛ ومع أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار صالح البارزين، أيار/مايو  24
 .2015؛ ومع أحد أنصار صالح، تشرين األول/أكتوبر، تشرين الثاني/نوفمبر 2015العام، حزيران/يونيو 

؛ ومع سياسي بارز من المؤتمر الشعبي العام، 2015ت أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسي بارز من تعز، تموز/يوليو مقابال 25
 .2015؛ ومع سياسي من تعز، تشرين األول/أكتوبر 2015آب/أغسطس، أيلول/سبتمبر 

 .Barak Aي صعدة،" مرجع سابق؛ للمزيد حول أصول الحوثيين، انظر تقرير مجموعة األزمات، "اليمن: نزع فتيل األزمة ف 26
Salmoni, Bryce Loidolt and Madeleine Wells, Regime and Periphery in Northern Yemen: The Huthi 
Phenomenon, (RAND, 2010); and Shelagh Weir, “A Clash of Fundamentalism”, Middle East Report, 

no. 204 (Fall 1997). 
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ذلك الممثل الخاص لألمم المتحدة، والواليات المتحدة، والمملكة  التفاق مجلس التعاون الخليجي، بما في
المتحدة واالتحاد األوروبي، دعموا جھود ھادي إلقصاء صالح وعائلته تدريجياً من الحياة السياسية. في عام 

، كان ھناك دعم محلي واسع النطاق لتنحية أفراد العائلة من المناصب العسكرية واألمنية الرئيسية. 2012
مع تعمق آثار ھذه المحاولة في إضعاف شبكات صالح، بدأ قدر كبير من االستياء بالتنامي ضد ھادي، العضو 
ً في المؤتمر الشعبي العام، الذي لم يبذل جھداً يذكر إلظھار الشفافية في التغييرات التي أحدثھا على  أيضا

  27ھا في المرحلة االنتقالية.المستوى المتوسط لتطمين قيادة المؤتمر الشعبي العام على مستقبل

عقد صالح والحوثيون ما يمكن أن يتبين  28، كانت قد حدثت تعديالت مذھلة على التحالفات.2014بحلول عام 
إللحاق الھزيمة بتحالف اإلصالح/األحمر/محسن سياسياً وعسكرياً في الشمال. يبقى مستوى  خاسرةأنه صفقة 

أنصار صالح القبليين، والعسكريين والسياسيين دعموا التوسع أن  التنسيق فيما بينھما موضع جدل، إالّ 
العسكري الدراماتيكي للحوثيين إما صراحة أو بشكل غير مباشر ضد آل األحمر، خصوصاً داخل المناطق 

ظل  30كان ھادي إما غير قادر أو غير مستعد الستخدام الجيش أو التفاوض. 29التقليدية التحاد قبائل حاشد.
ليون، بما في ذلك أعضاء مجلس التعاون الخليجي الداعمين للعملية االنتقالية، دون حراك، الالعبون الدو

يركزون على األولويات اإلقليمية مثل سورية والعراق أو على إكمال مؤتمر الحوار الوطني. كان ھناك 
يين ية الحوثتكھنات واسعة في اإلصالح بأن السعودية واإلمارات العربية المتحدة كانتا مسرورتين برؤ

عندما دخل الحوثيون صنعاء في أيلول/سبتمبر، وحده محسن قاوم  31فان بعضھما بعضاً.عواإلصالح يض
  بجدية لكنه أجبر على الھرب إلى الرياض. 

، فإن زواج الحوثيين وصالح تعتريه درجة كبيرة من عدم السياسية كالعديد من حاالت زواج المصلحة
وا تقدم رالمؤتمر الشعبي العام/صالح راضون عن ذلك؛ حتى أولئك الذين يسّ  االستقرار. لم يكن جميع أنصار

، وقبل التدخل العسكري 2015الحوثيين بدأوا بالحشد ضدھم حالما استولوا على صنعاء. في آذار/مارس 
ي ف ،التي كانت متحالفة مع صالح ،السعودي، اصطدم الحوثيون والقوات الخاصة في الحرس الجمھوري

سياسياً، عارض المؤتمر  32.ى المعسكرمة حميد شمال صنعاء، عندما حاول الحوثيون السيطرة علمعسكر ري
شباط/فبراير، والذي شكل فيه  11الشعبي العام واألحزاب األخرى "اإلعالن الدستوري" الصادر في 

  الحوثيون لجنة ثورية لإلشراف على عمليات الدولة. 

طغى عليه مؤقتاً التدخل السعودي. استھدفت الضربات الجوية  مفاجئع حدوث طالق ما كان يمكن أن يسرّ 
الحوثيين والقواعد العسكرية المرتبطة بصالح ومستودعات األسلحة في سائر أنحاء البالد، ويذكر أن ھذه 
المستودعات تضررت بشكل غير متناسب ألنھا كانت أھدافاً ثابتة وبارزة. لكن بدالً من كسر إرادة الجيش 

كان للھجمات على المنازل  33إن الھجمات دفعت شرائح واسعة للعمل بشكل أكثر تنسيقاً مع الحوثيين.بالقتال، ف
والممتلكات األخرى لصالح وعائلته واألعضاء البارزين في المؤتمر الشعبي العام نفس األثر، وكذلك كان 

ومنذ ذلك الحين،  34الحوثيين./أو و أثر الھجمات على المناطق القبلية المتعاطفة مع المؤتمر الشعبي العام
تعاون معسكرا الحوثيين وصالح للمدافعة عن نفسيھما ضد ما يرون فيه عدواناً خارجياً وتھديداً وجودياً. تلقى 

المشتركة للدفاع عن األمة والشرف ضد عدو أجنبي صدى في المرتفعات، حتى بين أولئك الذين  اروايتھم

 
 
-2012أجرتھا مجموعة األزمات مع أعضاء كبار ومتوسطي المستوى في المؤتمر الشعبي العام، صنعاء،  مقابلة 50أكثر من  27

2015. 
مع خيبة أمله ومؤيديه بشكل  2012، ربما عام 2014بداية التحالف بين الحوثيين وصالح موضع جدال كبير. بدأ ذلك قبل عام  28

 متزايد من العملية االنتقالية. 
 ألزمات، "الحوثيون،" مرجع سابق.تقرير مجموعة ا 29
أتيحت العديد من الفرص لحكومة ھادي للتوسط لوقف إطالق النار. للمزيد حول الشكل الذي كان يمكن أن يتخذه ذلك، انظر  30

 . 2014شباط/فبراير  26"اليمن: تحذير من مخاطر الصراع،" الذي أصدرته مجموعة األزمات، 
 .2014ع عضو بارز في اإلصالح، صنعاء، شباط/فبراير مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات م 31
؛ ومع أحد أنصار صالح، 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع جندي سابق في الحرس الجمھوري، صنعاء، آذار/مارس  32

 .2015تشرين األول/أكتوبر 
؛ ومع ضابط يمني 2015حزيران/يونيو مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع شيخ من اتحاد قبائل بكيل، وداعم للحوثيين،  33

 .2016؛ ومع أحد أنصار المؤتمر الشعبي العام من تعز، كانون الثاني/يناير 2015سابق، وأحد أنصار صالح، آب/أغسطس 
مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار المؤتمر الشعبي العام، ومع صحفي يمني مستقل، وشيخ من اتحاد قبائل بكيل،  34

؛ وأحد أعضاء المؤتمر الشعبي العام من تعز، كانون الثاني/يناير 2015و بارز في المؤتمر الشعبي العام، حزيران/يونيو وعض
2016. 
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ً منھما. إالّ  يين ينزعون للتأكيد على مؤامرة سعودية/أمريكية للھيمنة على اليمن أن الحوث ال يدعمون أيا
   35، في حين أن أنصار صالح غاضبون على نحو خاص من السعودية.السنّةواستقدام المتطرفين 

في حين أن لديھم شروحات مختلفة لكيفية فشل العملية االنتقالية ومن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن اندالع 
كوناتھم الرئيسية تتفق بشكل عام على أن الفترة الرئاسية االنتقالية لھادي انتھت؛ وأنه فقد العنف، فإن م

الشرعية عندما حدث االنقالب الحوثي (حيث إنه استقال) وأصبح خائناً بسبب دعوته لدول الخليج لمساعدته. 
ألون عن خصومھم، فإنھم ينزعون إلى التقليل من أھمية المقاومة المحلية لحملتھم العسكرية. عندما يُس

عونھم ضوتنظيم الدولة اإلسالمية، الذين ي شبه الجزيرة العربيةاإلصالح، والسلفيين، والقاعدة في  برزوني
  36في كثير من األحيان على أنھم القاعدة أو داعش.في سلة واحدة معاً 

رات السياسية ون بأن العالقات أعمق بكثير من الضروبعض خصوم الحوثي/صالح يقولون إنھم يشكّ 
والعسكرية. يصورون الصراع بتعابير طائفية ومناطقية متقاطعة، ويجادلون بأن الحوثيين وصالح اجتمعا 

قل تلتشكيل حلف قوي في الشمال الزيدي وذلك لمنع السلطات الحكومية، المتمركزة في الشمال، من أن تن
حيث قاموا بشكل روتيني بقصف المناطق إن وحشية القتال في مناطق مثل تعز وعدن،  37إلى أقاليم أخرى.

  م.يھمنتقد اعتقادالمدنية ومنع وصول األغذية والمؤن، يعزز 

 يھدف إلى منع أن التحالف شمالي/زيديكثيراً ما يضيف الجنوبيون عامالً آخر إلى ھذا، حيث يجادلون ب
ة دون شك. في مؤتمر أغلبية أنصار الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام يؤيدون الوحد 38انفصال الجنوب.

الحوار الوطني، عارض المؤتمر الشعبي العام االنفصال وعارض بنية فيدرالية تتكون من إقليمين، في حين 
أن الحوثيين أظھروا بعض المرونة، وحتى االستعداد للنظر في مقترح قدمه حلفاؤھم في مؤتمر الحوار 

أن أنصار الحراك يقولون إن  إالّ  39شمال والجنوب.الوطني، الحراك الجنوبي، إلقامة ترتيب فيدرالي يضم ال
ال يزال الحوثيون يدعمون الفيدرالية لفظاً، لكنھم يقولون إنه ال بد من إجراء دراسة  40تلك كانت خدعة.

   41تفصيلية قبل تحديد عدد األقاليم.

  االختالفات الكامنة  .2

تحالف المصلحة ھذا. أنصار المؤتمر الشعبي رغم المصالح المشتركة، فإن ثمة اختالفات عميقة تھدد بضرب 
العام بقيادة صالح، والعديد منھم يفخرون بانتمائھم إلى حزب يتبنى المركزية وغير قائم على الدين، ينظرون 
إلى الحوثيين بصفتھم متدينين راديكاليين شباب فتحوا الباب للطائفية وتسببوا دون مبرر بصراع بإطالقھم 

لشعبي العام سياسي بارز في المؤتمر الشعبي العام قال، "إن عالقة المؤتمر ا 42حملة عسكرية متھورة.
العالقة غير المريحة التي تقيمھا أمريكا مع السعودية. المؤتمر الشعبي العام ال يتفق مع أفكار بالحوثيين أشبه ب

   43اء مشتركين".الحوثيين أو أفعالھم لكنه بحاجة إلى التأثير على الحوثيين لمصلحة البالد وضد أعد

 
 
؛ ومع أنصار للحوثيين، حزيران/يونيو 2014مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار الحوثيين، صنعاء، شباط/فبراير  35

؛ ومع ممثلين بارزين للحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، حزيران/يونيو، 2016انون الثاني/يناير ؛ ومع أنصار للحوثيين، ك2015
 .2015آب/أغسطس، أيلول/سبتمبر 

مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع ممثلين بارزين للحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، حزيران/يونيو، آب/أغسطس،  36
 .2015أيلول/سبتمبر 

؛ ومع مستشار لحكومة ھادي، تشرين 2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع رجل أعمال يمني، صنعاء، آذار/مارس  37
 .2015؛ ومع ناشط يمني من إب، تشرين الثاني/نوفمبر 2015األول/أكتوبر 

 .2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسيين عدنيين، حزيران/يونيو  38
ي العام خيار الفيدرالية من حيث المبدأ، لكن العديد من أعضائه ينزعون إلى تأييد حكم محلي قوي بدالً من قبل المؤتمر الشعب 39

 النموذج الفيدرالي.
 .2015؛ ومع صحفي عدني، نيسان/أبريل 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسيين عدنيين، أيار/مايو  40
ً لممثل عن الحوثيين، فإن "موقفنا 41 من الفيدرالية لم يتغير. نريد إحالة القضية إلى لجنة خبراء من أجل المزيد من الدراسة.  طبقا

نحن ال نعارض فيدرالية من جزأين أو أي تقسيم فيدرالي من حيث المبدأ. األمر األكثر أھمية بالنسبة لنا ھو الدراسة الصحيحة لتحديد 
 .2015األزمات، أيلول/سبتمبر  ما ھو أفضل لليمن واليمنيين". مقابلة أجرتھا مجموعة

أيلول/سبتمبر  –مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أعضاء بارزين في المؤتمر الشعبي العام، آذار/مارس، حزيران/يونيو  42
 .. أحد قادة المؤتمر الشعبي العام البارزين قدم رؤية شائعة للحوثيين داخل الحزب: "إنھم شباب، دون خبرة ومتشككين بعمق2015

يعمل المؤتمر الشعبي العام معھم اآلن، رغم أخطائھم ألن جميع اليمنيين بحاجة إلى حل. لكن ذلك محبط". مقابلة أجرتھا مجموعة 
  .2015األزمات، آب/أغسطس 

 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع قائد بارز في المؤتمر الشعبي العام، آب/أغسطس  43
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ضمرون ون بأن الحوثيين يكحال اإلصالح وغيره من المنتقدين، فإن كثيرين في المؤتمر الشعبي العام يشكّ 
يشتكي الجنود  44أجندة مناھضة للجمھورية وتعطي امتيازات للھاشميين (المتحدرين من النبي محمد).

تية التي دمرت البنية التح الحرب م من أنالموالون لصالح من التدخل في سلسلة القيادة ويعبرون عن قلقھ
لدى الحوثيين شكوكھم حيال صالح وأنصاره.  45ن الحوثيين والميليشيات األخرى حالما تنتھي.للجيش، ستمكّ 

، 2004لونھم مسؤولية جزئية على األقل عن مقتل زعيمھم، حسين الحوثي (شقيق عبد الملك) عام إنھم يحمّ 
من  اً جزءن في صالح والدائرة المقربة منه . إنھم يرو2010ذلك الوقت وعام  قدر كبير من المعاناة بينعن و

يقولون إنھم أصالً قد ضموا أنصار صالح القبليين والسياسيين  46ماٍض فاسد وأن حركتھم تمثل المستقبل.
  47شبكاتھم ھم. إلىوالعسكريين 

 نتھيتيقر أنصار كال المجموعتين بأن تحالفھما غير مؤكد في أفضل األحوال وأنه يمكن أن يضعف حالما 
يجادل قادة المؤتمر الشعبي العام وآخرون بأن الطريقة الفعالة الوحيدة لتحدي الحوثيين تتمثل  48الحرب.

ياسات في أن الحوثيين يقولون يتمثل أحد االختالفات في مجال الس 49بإنھاء الحرب والعودة إلى السياسة.
بأنھم يريدون، قبل االنتخابات، فترة انتقالية بحكومة قائمة على التوافق، يمكن إعادة االستقرار إلى البالد 

تم تسويتھا مثل بنية الدولة. إنھم ال يحددون طول تلك الفترة، لكنھم يجادلون تخاللھا ومعالجة القضايا التي لم 
ً على األقل.بأنھا ينبغي أن تستمر  حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يراھن بأنه سيحصد فوائد  50عاما

االستقرار، يريد أيضاً مرحلة انتقالية، لكن مع إجراء انتخابات في أقرب رغبة في االستنزاف من الحرب وال
   51وقت ممكن، حتى قبل تسوية قضايا مثل بنية الدولة بشكل كامل.

التحالف الذي تقوده السعودية، بما في ذلك الواليات المتحدة، واإلمارات  لقد تركز جزء كبير من اھتمام
العربية المتحدة والسعودية نفسھا، على تخفيف نفوذ صالح وفصل المؤتمر الشعبي العام عن الحوثيين. لقد 
استضاف السعوديون ودعموا مجموعة مناھضة لصالح في المؤتمر الشعبي العام في الرياض، وتكثر 

إالّ أن الحملة الجوية زادت  52ات حول جھود للتوصل إلى صفقة يغادر بموجبھا الرئيس السابق اليمن.الشائع
ً لحزبه. أمّ ومن شعبيته  وھي ميزة سيفقدھا لو غادر أو  ظل في اليمن،في موقف ينم عن التحدي، نت مكانا

الحوثي/صالح يبقى متماسكاً بشكل إن معسكر  53بينما الحرب مستمرة. استقال من قيادة المؤتمر الشعبي العام
  رئيسي بسبب الحرب.

  الدعم اإليراني  .3

ھا من مجلس التعاون الخليجي في التحالف وحكومة ھادي يتھمون الحوثيين بأنھم يد ؤالسعودية، وشركا
ھا. جيھاتن، بقيادة مرتبطة بإيران وتتبع توون راديكاليوظرون إلى الحوثيين على أنھم زيديإيران في اليمن. ين

 
 
؛ ومع عضو في المؤتمر الشعبي العام، 2014ات مع أنصار لصالح، تشرين الثاني/نوفمبر مقابالت أجرتھا مجموعة األزم 44

. الھاشميون يتحدرون من النبي محمد. والحوثيون 2015؛ ومع عضو في المؤتمر الشعبي العام، أيلول/سبتمبر 2015شباط/فبراير 
 عائلة ھاشمية. بعض الھاشميين اليمنيين سنة. 

 .2015ة األزمات مع ضباط في الجيش يدعمون صالح، أيار/مايو، آب/أغسطس مقابالت أجرتھا مجموع 45
. كما قال: "في الماضي، لم يكن بوسع شرائح مقصاة 2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار الحوثي، شباط/فبراير  46

الحكومة، بما في ذلك صالح، وجماعته، من المجتمع اليمني [مثل الحوثيين] التخلص من ھيمنة القوى التقليدية في الجيش و
 واالشتراكيين، واإلصالح، وعلي محسن وآل األحمر. اآلن بدأ ھذا يتغير. 

 .2016مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار الحوثيين، كانون الثاني/يناير  47
. بعض ممثلي 2015غسطس، أيلول/سبتمبر مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أنصار للمؤتمر الشعبي العام والحوثي، آب/أ 48

المؤتمر الشعبي العام والحوثيين ال يوافقون على ذلك، ويجادلون بأنه من المرجح أن يشكل الطرفان تحالفاً سياسياً حتى بعد انتھاء 
 مجموعة األزماتالحرب، بالنظر إلى موقفھم السياسي المشترك حول قضايا مثل وحدة البالد وعدائھم لإلصالح. مقابالت أجرتھا 

 .2016مع أحد قادة المؤتمر الشعبي العام، ومع ممثل للحوثيين، شباط/فبراير 
مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع قادة في المؤتمر الشعبي العام متحالفين مع صالح، حزيران/يونيو، آب/أغسطس،  49

؛ 2015ومع شيخ من بكيل، حزيران/يونيو، أيلول/سبتمبر ؛ 2015؛ ومع متعاطف مع الحوثيين، حزيران/يونيو 2015أيلول/سبتمبر 
 .2015ومع سياسي مستقل من الجنوب، آب/أغسطس 

 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع ممثل بارز للحوثيين، أيلول/سبتمبر  50
 .2015/سبتمبر مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع قادة بارزين في المؤتمر الشعبي العام مرتبطين بصالح، أيلول 51
أدناه للمزيد من التفاصيل. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسيين من المؤتمر الشعبي العام  4، ب. IIانظر القسم   52

؛ 2015؛ ومع سياسي مستقل، حزيران/يونيو، آب/أغسطس 2015يدعمون صالح، حزيران/يونيو، آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر 
 .2015تشرين الثاني/نوفمبر -بيين، تشرين األول/أكتوبرومع مسؤولين أمريكيين وأور

مصدر مقرب قال: "ال يستطيع صالح ترك الحوثيين للتحالف واإلصالح. إذا تخلى عنھم ...، سيكون خائناً". مقابلة أجرتھا  53
  .2015مجموعة األزمات، تموز/يوليو 
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ن لھم كميات كبيرة من المعدات العسكرية، والمشورة اوحليفھا اللبناني حزب هللا يقدم يقولون بأن إيران
  54والتدريب. المسؤولون األمريكيون والبريطانيون يقدمون تقييماً أكثر تواضعاً بقليل لنفوذ إيران ودعمھا.

 يعترفون بأن 55في صنع قرارھم السياسي.أن إيران مھمة حتى أو ينكر الحوثيون تلقي دعم عسكري إيراني 
إيران وحزب هللا يقدمان لھم المشورة، لكنھم يقولون بأنھم يرفضونھا في كثير من األحيان، وھو زعم يلقى 

إنھم ال يخفون إعجابھم بمواقف إيران وحزب هللا المعادية للغرب ومن المؤكد أنھم  56دعماً في بعض األنحاء.
أنھم يسارعون باإلشارة إلى أن ثمة اختالفات دينية  الشعارات السياسية والتكتيكات. إالّ بعض منه استعاروا 

كما أن البعض في الحركة  57التي تعتنقھا إيران وحزب هللا ومعتقداتھم الزيدية. عشرية يبين الشيعة االثن
ا مع إيران وما إذيعترف بوجود مناظرة داخلية نشطة حول المدى الذي ينبغي أن يمضوا فيه في التحالف 

   58كان ينبغي أن يأخذوا بمشورتھا، ومتى.

في حين أن الحجم الدقيق للدعم غير واضح، يمكن قول بضعة أشياء. يتلقى الحوثيون دعماً سياسياً، ومعنوياً 
ھذا أقل بكثير مما يرسله مجلس التعاون  59وربما قدراً من الدعم والتدريب العسكري من إيران وحزب هللا.

 كتسباي إلى الكتلة المعادية للحوثيين وال يلعب دوراً حاسماً بقدرة معسكر الحوثي/صالح على القتال. الخليج
. 2010و 2004خبرة واسعة في حرب العصابات ضد قوات األمن في الفترة الواقعة بين عامي الحوثيون 

باالستيالء على ما تركته  من خالل النھب، أو خالل العام الماضي –معظم أسلحتھم تأتي من مخازن الحكومة 
الدولة. كما أنھم يقاتلون إلى جانب أكثر قوات األمن قدرة على القتال، أولئك الذين تبعوا صالح ويستطيعون 
إطالق صواريخ سكود وتشغيل العربات القتالية وغيرھا من المعدات التي ربما لم يكن بوسع الحوثيين 

  استغاللھا بشكل كامل.

ير المخاوف د الحوثيين تثالتي يطلقھا السياسيون وصناع الرأي اإليرانيون التي تمجّ البيانات التحريضية 
علي رضا زاكاني ع اإليراني المشرّ ، على سبيل المثال، تباھى 2014السعودية والخليجية. في أيلول/سبتمبر 

ث (حيعواصم في الشرق األوسط  أربععي السيطرة على بأنه بسقوط صنعاء، بات بوسع إيران أن تدّ 
، فإن المسؤولين عالمياإل بصرف النظر عن التبجح 60العواصم األخرى ھي بغداد، ودمشق وبيروت).

ن ه كثيراً، حتى عند اعترافھم بأن التقدم الذي يحققه الحوثيوبلون بأن نفوذھم في اليمن مبالغ ن يقوياإليراني
  يشكل مكسباً استراتيجياً لھم:

ليمن محدود جداً، والسعوديون يعرفون ھذا. اليمن بعيدة عن سواحلنا. الواقع ھو أن النفوذ اإليراني في ا
ً فعل ذلك. لكن من  ولم نكن بحاجة إلرسال األسلحة إلى اليمن قبل الحرب، واآلن من المستحيل عمليا
ً ويعود علينا ببعض المنافع. الواقع ھو أن  منظور استراتيجي، فإن الصراع في اليمن ال يكلفنا شيئا

 
 
ة ودبلوماسيين من مجلس التعاون الخليجي، أيار/مايو، مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤولين في الحكومة اليمني 54

؛ ودبلوماسي بريطاني، 2015؛ ومسؤولين بريطانيين أيار/مايو 2015؛ ومسؤولين أمريكيين كبار، أيار/مايو 2015حزيران/يونيو 
 . 2015آب/أغسطس 

 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع ممثلين عن الحوثيين، أيلول/سبتمبر  55
يزعم الحوثيون، على سبيل المثال، بأن اإليرانيين نصحوھم بعدم تشكيل المجلس الثوري ليحل محل الحكومة في شباط/فبراير  56

. المسؤولون اإليرانيون ومسؤول أممي رفيع 2015. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار الحوثي، آب/أغسطس 2015
ً واالستيالء على صنعاء في أيلول/سبتمبر قاال بشكل منفصل إن الحوثيين تجاھلوا  . مقابالت 2014المشورة بعدم التحرك جنوبا

 .2015؛ ومع مسؤول إيراني، طھران، أيار/مايو 2015أجرتھا مجموعة األزمات، األمم المتحدة، نيسان/أبريل 
مام علي. الخامس من خط الخالفة بعد اإلعلى سبيل المثال، فإن الزيديين يختلفون عن الشيعة االثني عشرية فيما يتعلق بالجيل  57

 بالنسبة لالثني عشرية، فإن اإلمام الخامس ھو محمد بن علي؛ بينما ھو بالنسبة للزيديين شقيقه، زيد بن علي. 
؛ ومع أحد أنصار الحوثي، كانون الثاني/يناير 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع اثنين من أنصار الحوثي، آب/أغسطس  58

2016. 
يعترف الحوثيون بتلقي المشورة والدعم السياسيين. على سبيل المثال، يسمح حزب هللا لمحطتھم التلفزيونية، "المسيرة"، بالعمل  59

. أما الدعم العسكري فيصعب التحقق منه. 2016من بيروت. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، أيلول/سبتمبر 
طانيون، وخليجيون ويمنيون يقولون إن الحوثيين يتلقون التدريب والمشورة من مستشارين من الحرس مسؤولون أمريكيون، وبري

الثوري اإليراني وحزب هللا موجودين مع قواتھم. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول أمريكي، واشنطن، أيار/مايو 
. ثمة بعض 2015؛ ومع مسؤول بريطاني، آب/أغسطس 2015و ؛ ومع مسؤولين خليجيين ويمنيين، أيار/مايو، حزيران/يوني2015

، قال اليمن والواليات 2013األدلة على أن إيران ترسل شحنات من األسلحة؛ بعد أن أوقف اليمن السفينة اإليرانية جيھان في عام 
 2إيران في  مقدم إلى لجنة العقوبات علىالمتحدة إن السفينة كانت تحمل أسلحة للحوثيين. تقرير لجنة الخبراء التابعة لألمم المتحدة ال

: "كما يشير 2009أكد ھذا وأشار إلى أن الشحنة كانت جزءاً من نمط متكرر من الشحنات البحرية منذ عام  2015حزيران/يونيو 
أخرى  لى جھاتالتحليل ... أن إيران كانت مصدر الشحنة ... وأنھا كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن أو ربما في بعض الحاالت إ

  .S/2015/401، 2015حزيران/يونيو  2)، 2010( 1929في بلدان مجاورة". التقرير النھائي ... من أجل تطبيق القرار 
 Iran“. 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع دبلوماسيين من مجلس التعاون الخليجي، نيسان/أبريل، حزيران/يونيو  60

continues to boast of its regional reach”, Middle East Eye, 10 March 2015. 
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غارقون ھناك. تكلفھم الحرب غالياً من حيث الدماء، والثروات والسمعة وسط صعوبات مالية  السعوديين
   61جدية.

ً فاقت التوقعات، وبمرور الوقت يمكن  وبالفعل، يبدو أن االستثمارات اإليرانية قبل الحرب حققت أرباحا
السعودية، وھم يعترفون بأنھم لنفوذھا أن يزداد. لقد جعلت الحرب من الحوثيين أكثر معاناة وتشدداً حيال 

 62يرحبون بتلقي المزيد من المساعدات من أي طرف يعارض الحرب، بما في ذلك إيران أو حزب هللا.
العالقة التي تخشاھا السعودية. رغم اإلحجام الواضح حتى اآلن،  يسھم في بناءالمفارقة ھي أن الصراع ربما 

  ا ينبغي.الحوثيون أكثر ممخسر وترات اإلقليمية المتنامية أو إذا فإن إيران قد تختار زيادة انخراطھا بسبب الت

  الكتلة المعادية للحوثيين  ب.

نات ثالثة مكوّ  . داخلياً، تجمع الكتلةحوثيينتضم الكتلة المعادية للحوثيين شركاء أكثر تنافراً حتى من شركاء ال
ن أو وغيرھم من الخصوم القبليي لسنّةارئيسية معادية للحوثيين: االنفصاليون الجنوبيون، واإلسالميون 

المناطقيين، وجميعھم يتقاطعون ومتنوعون داخلياً. تشمل الكتلة الحكومة المعترف بھا دولياً، إضافة إلى 
المنشقين عن المؤتمر الشعبي العام في الرياض، لكن لھؤالء قيمة رمزية سياسية أكثر مما لھم قيمة عسكرية 

ھا أنھا في أقوى حاالتھذه الكتلة والبناء على الدعم السياسي المحلي، أثبتت على األرض. من خالل القتال 
) تاريخياً. إنھا تعتمد على الدعم السياسي والعسكري السنّيةفي الجنوب والشرق، وھي المناطق الشافعية (

حوثيين ة الالخارجي، لكن لداعميھا الدوليين أولويات معقدة ومتعارضة. الخط المشترك فيما بينھم ھو معارض
  نات، بما في ذلك حول الرؤى السياسية.أو ما يفعله الحوثيون. وثمة اختالفات كثيرة بين ھذه المكوّ 

 االنفصاليون الجنوبيون  .1

، 1990أغلبية المقاتلين المعادين للحوثي/صالح في اليمن الجنوبي السابق، الذي كان مستقالً قبل عام 
، كان التجمع السياسي الرئيسي في الجنوب، وھو 2015ر/مارس انفصاليون. قبل اندالع الحرب في آذا

م درجة أكبر من الحكالحصول على الحراك، حركة سياسية في مجملھا تدعو الستقالل الجنوب أو على األقل 
  لقد تطور اآلن ليشمل ميليشيات متحالفة بشكل غير وثيق تسمي نفسھا "المقاومة الجنوبية". 63الذاتي.

ً حول ما إذا كان ينبغي الدفع نحو ينقسم ھذا التحا لف على أساس خطوط مناطقية داخل الجنوب وسياسيا
بدرجة أكبر  القبول –وھو خيار أقل شعبية  –االستقالل المباشر، أو القبول بمرحلة انتقالية قبل االنفصال أو 

زاة اية الجنوب من "الغبالنسبة للمقاومة الجنوبية، فإن المعركة تتعلق باالستقالل وحم 64من الحكم الذاتي.
يتراوح موقفھا من الحكومة بين المتردد والمعادي. بعد ھزيمة كتلة الحوثي/صالح في عدن في  65الشماليين".

 ً ن مجموعة صغيرة من وعيّ  تموز/يوليو، أعاد الرئيس ھادي تأسيس الحكومة على التراب اليمني اسميا
تتمثل قاعدة دعمه في المسؤولين الحكوميين، ونسبة  الموالين في الوزارات الرئيسية والمناصب األمنية.

ضئيلة منھم موالون له، بينما يعمل آخرون معه بحكم الضرورة مع سعيھم لالستقالل. كما كان ھناك مجموعة 
صغيرة من المقاتلين تسمي نفسھا "المقاومة الشرعية"، في إشارة لالعتراف بھادي وحكومته؛ وقد اندمج 

 66في نواة جيش وطني جديد. ھؤالء منذ ذلك الحين

 معظم المجموعات الجنوبية ترفض الحكومة أو تعاديھا بشكل صريح، رغم كون ھادي جنوبياً، ألنھم يعتبرون
أوضحوا أولوياتھم بمقاومة دعوات حكومة ھادي والتحالف الذي تقوده السعودية  67ترفض االنفصال.أنھا 

 
 
 . 2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول إيراني، تشرين األول/أكتوبر  61
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع ممثلين للحوثيين، أيلول/سبتمبر  62
 ،" مرجعان سابقان. اليمن الجنوبي قضيةفيما يتعلق بالحراك، تقارير مجموعة األزمات، "نقطة االنھيار"؛ " 63
ً ألحد قادة المقاومة الجنوبية من لحج، "الھدف االستراتيجي المتمثل في تحرير، واستقالل واستعادة السيادة الكاملة لدولة  64 طبقا

يجري استفتاًء  أناليمن الجنوبي لم يتغير. لكن [من الناحية التكتيكية] ھناك وجھات نظر مختلفة. يعتقد البعض أن الجنوب ينبغي 
ً ... بينما يدعم آخرون الفيدرالية ... قبل االستقالل الكامل. آخرون يريدون االستمرار في الصراع بجميع الوسائل حتى  فوريا

 .2015المفاوضات المباشرة ... حول استقالل الجنوب". مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، عدن، تشرين األول/أكتوبر 
؛ ومع أحد 2015؛ ومع صحفي عدني، أيلول/سبتمبر 2015موعة األزمات مع نشطاء عدنيين، أيار/مايو مقابالت أجرتھا مج 65

 .2015أنصار المقاومة الجنوبية، تشرين األول/أكتوبر 
 .2016، وكانون الثاني/يناير 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع محلل عدني، تشرين األول/أكتوبر  66
؛ ومع محلل عدني، ومع أنصار للحراك، تشرين 2015عة األزمات مع نشطاء عدنيين، أيار/مايو مقابالت أجرتھا مجمو 67

. سبب آخر لخيبة األمل بالحكومة ھو التصور بأنھا فاسدة وغير كفؤة في توفير األمن والخدمات. أحد سكان 2015األول/أكتوبر 
وقد خذلتنا عندما احتجناھا خالل الحرب. اآلن وقد غادر ھادي،  عدن عبّر عن وجھة نظر يكررھا كثيرون: "أعتقد أن الحكومة فاسدة
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ن، وركزوا بدالً من ذلك على تأمين الحدود القديمة مع لمالحقة الحوثيين شماالً نحو تعز بعد معركة عد
   68الشمال وعلى الصراع الجنوبي على السلطة.

يظھر الصراع على تعز انقسامات عميقة في المعسكر المعادي للحوثي وتحدياً لعملية تنسيق جبھاته العسكرية 
ً سكان عدن، يتھمون تعز بالسما مرور ح للحوثيين وحلفائھم بالوالسياسية. العديد من الجنوبيين، خصوصا

ستعادة ن من رفض المقاتلين الجنوبيين مساعدتھم الءولين المعادين للحوثي في تعز مستانحو عدن، بينما المقات
 ناشط سياسي من تعز وصف االنقسامات على النحو اآلتي:  69مدينتھم.

تبدو خريطة اليمن اآلن كسلسلة من الغرف المنفصلة. كل مجموعة تجلس في غرفتھا الخاصة وتصرخ 
. سكان عدن يقولون: "ال المجموعات األخرىسماع ي مجموعة ستطيع أتالعدالة، لكن ال انعدام حول 

  70.اً أحد معنا". في تعز يقولون: "ال أحد يقف معنا". وفي الضالع: "ال أحد يساعدنا". وھلم جر

عدن،  أشھر من أجل خمسةبالنسبة للعديد من الجنوبيين، فإن الحرب، خصوصاً المعركة الوحشية التي دامت 
الذي يعتمل في الصدور منذ وقت طويل ضد الشمال، والكراھية كشفت النقاب عن وجود طوفان من الغضب 

يبدو أن روايات "إما نحن أو ھم" تتعزز، ما يشجع على التمييز الصارخ  71رغبتھم باالنفصال.ي يغذ
اليمنيون الذين يؤيدون الوحدة يعترفون بأنه سيكون ھناك معركة  72والھجمات ضد الشماليين وممتلكاتھم.

رقت سمعة أحد أنصار الحوثي اعترف قائالً: "لقد حُ  73كبيرة وطويلة للمحافظة على دولة واحدة بعد الحرب.
أنصار هللا [الحوثيين] في عدن. وحدث الشيء ذاته في الضالع ... إذا انتھت الحرب، وعندما تنتھي، فإن 

   74ات من االنتقام ستستمر بين الشمال والجنوب وبين صنعاء وتعز".حلق

حتى مع تنامي الرغبة في االستقالل، فإن االنقسامات بين مقاتلي المقاومة الجنوبية تتضاعف. قبل الحرب، 
كثر ال ه أتخلفالمقاومة التي  تكان الحراك ال مركزياً بدرجة كبيرة، دون ھيكلية قيادية متماسكة. وقد بات

قائد حي،  300مركزية، مع ازدياد عدد كوادر القادة المحليين الجدد. في عدن وحدھا، قد يكون ھناك حوالي 
  75يسيطر كل منھم على مجموعة مسلحة صغيرة.

طقية خط تماس جنوبي رئيسي آخر. العدنيون الذين يتشككون في سكان المناطق تشكل االختالفات المنا
وا عنھم لصالح الحوثي خالل معركة االستيالء الداخلية يزعمون أن المقاتلين من أجزاء أخرى من الجنوب تخلّ 

ً  76على المدينة، وأنه يتم تھميشھم في عملية إعادة بناء وتأمين المدينة. سياسياً بين كما أن ھناك انقساما
المقاتلين من محافظتي الضالع ولحج وأولئك من أبين حول السيطرة على عدن ومواردھا، بما في ذلك رواتب 

 77وتعويضات إدماج المقاتلين في الجيش الوطني الذي يتم تأسيسه ھناك بأموال التحالف الذي تقوده السعودية.

 
 

لم تحدث تغييرات إيجابية تذكر، رغم تقديم اإلمارات العربية المتحدة والسعودية لماليين الدوالرات من أجل إعادة اإلعمار". مقابلة 
 .2015أجرتھا مجموعة األزمات، أيلول/سبتمبر 

 .2015ع صحفي جنوبي، أيلول/سبتمبر مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات م 68
ومع سياسيين  2015؛ ومع أحد سكان عدن، تموز/يوليو 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع نشطاء عدنيين، أيار/مايو  69

 .2015من تعز، تشرين األول/أكتوبر 
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر  70
؛ ومع أحد سكان عدن، تشرين األول/أكتوبر 2015مجموعة األزمات مع صحفي عدني، تشرين األول/أكتوبر مقابالت أجرتھا  71

 .2015؛ ومع أحد قادة الحراك، تشرين األول/أكتوبر 2015
ستاذ أيقول السكان المحليون بأن حتى السياسيين في عدن يعبرون بشكل روتيني عن التشكك العام حول دوافع اليمنيين الشماليين.  72

جامعي، على سبيل المثال، قال إنه يعتقد أن "جميع الشماليين الذين يعيشون في عدن ساعدوا الحوثيين خالل معركة عدن". مقابلة 
 . 2015أجرتھا مجموعة األزمات، أيار/مايو 

بارزين، آب/أغسطس مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع رجل أعمال من تعز، ومع اثنين من قادة المؤتمر الشعبي العام ال 73
؛ ومع موظف خدمة مدنية عدني، ومع أنصار للحوثيين، ومع زعيم قبلي شمالي، ومع أحد القادة العسكريين اليمنيين الشماليين، 2015

 . 2015أيلول/سبتمبر 
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد أنصار الحوثيين من الجنوب، أيلول/سبتمبر  74
. ھناك تقديرات أقل: أحد سكان عدن قال إن 2015مجموعة األزمات مع دبلوماسي غربي، تشرين الثاني/نوفمبر مقابلة أجرتھا  75

. تقديرات أخرى 2015قائداً بارزاً للمقاومة الجنوبية في المدينة. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، أيلول/سبتمبر  20ھناك حوالي 
ً أعلى. صحفي عدني قدر أن ھناك  قائد محلي في منطقة عدن الكبرى. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، تشرين  400تعطي رقما

 .2015الثاني/نوفمبر 
؛ ومع محلل 2015؛ ومع أحد السكان، تموز/يوليو 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع طبيب عدني، حزيران/يونيو  76

 .2015مع المدني في عدن، أيلول/سبتمبر ؛ ومع نشطاء بارزين في المجت2015سياسي يمني جنوبي، آب/أغسطس 
؛ ومع محلل عدني، آب/أغسطس، تشرين 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد سكان عدن، أيلول/سبتمبر  77

 .2016؛ ومع رائد أعمال جنوبي، كانون الثاني/يناير 2015؛ ومع أحد قادة الحراك، كانون األول/ديسمبر 2015األول/أكتوبر 
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يشكل انعدام الثقة بين  78باة سكان محافظته.العديد من الجنوبيين يتھمون ھادي، وھو من أبين، بمحا
/لحج الضالعفي الجنوب، حيث ھزم مقاتلو  1986الضالع/لحج وأبين نسخة عما حدث في الحرب األھلية عام 

 عشرةشخص في  000,10(الطغمة)، خصومھم من أبين وشبوة (الزمرة)، في معارك قتل فيھا حوالي 
   79أيام.

اك ن سلفي/إسالمي داخل الحراإلسالميين وغير اإلسالميين. لقد كان ھناك دائماً مكوّ كما أن ھناك توترات بين 
ً بعالقات  ينظر إليه بشك من قبل القوميين أو اليساريين. وعلى نحو مماثل، فإن الحراك كان يرتبط دائما

زية على المركمتوترة مع اإلصالح، بالنظر إلى موقف ذلك الحزب المؤيد للوحدة وتفضيل قادته المحليين ل
  80االستقالل.

نظيم ، وكذلك الفرع الوليد لتشبه الجزيرة العربيةوثمة عداوات كبيرة بين المقاومة الجنوبية والقاعدة في 
به شالدولة اإلسالمية. خالل المعركة ضد الحوثيين، أنكر معظم مقاتلي المقاومة وجود مقاتلي القاعدة في 

 81مية، مقللين بذلك من أھمية التھديد الذي يشكلونه على مستقبل الجنوب.وتنظيم الدولة اإلسال الجزيرة العربية
وتنظيم الدولة في مواجھة مفتوحة مع حكومة ھادي والقوات  شبه الجزيرة العربيةاليوم، باتت القاعدة في 

االنفصالية على حد سواء، وثبت أن طردھم من عدن وأجزاء أخرى من الجنوب صعب في غياب سلطة 
  82وية في عدن واالفتقار إلى التنسيق بين مقاتلي المقاومة.مركزية ق

الحالة العامة لغياب القانون في عدن تغذي وتؤكد على االنقسامات بين المقاومة الجنوبية وتبرز تحديات 
الحوكمة التي تواجھھا الكتلة المعادية للحوثيين وصالح. منذ رحيل الحوثيين، عانت المدينة من عشرات 

في حين أن السكان  83والھجمات على المباني الحكومية، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن أغلبھا.االغتياالت 
لون المسؤولية في كثير من األحيان لصالح، الذي يعتقدون أنه يستغل المتطرفين اإلسالميين المحليين يحمّ 

 طاقنظر إليھا على نحيث يُ المسؤولية، الحكومة لون لزرع الفوضى، فإن آخرين يرون تھديداً حقيقياً ويحمّ 
كما يذكر السكان أن بعض مقاتلي المقاومة الجنوبية لھم عالقة بالقاعدة  84على أنھا فاسدة وغير فعالة. واسع

كومة ، وألن الحالمال ألن بوسع ھذه المجموعات أن تدفعاإلسالمية أو تنظيم الدولة  شبه الجزيرة العربيةفي 
رون في المقاومة تحولوا إلى النشاط اإلجرامي، حيث يسيطرون على أجزاء آخ 85ال تلبي احتياجاتھم المالية.

  86من المدينة أو الحكومة لتحقيق المكاسب.

  السنّةاإلسالميون   . 2

ل كبير في التي تتباين بشك السنّيةتضم الكتلة المناھضة للحوثي/صالح طيفاً واسعاً من المجموعات اإلسالمية 
 ،ين أنفسھمالحوثيكحال طموحاتھا وتكتيكاتھا السياسية لكنھا موحدة في معارضتھا األيديولوجية للحوثيين. 
ين يصفونھم الذ – السنّةفإن قواعدھم مدفوعة بالحماسة الدينية. بينما يحشد الحوثيون قواعدھم ضد المتطرفين 

أتباعھا على مقاومة الشيعة، الذين يشيرون إليھم  إن ھذه المجموعات تحثّ بشكل عام بالتكفيريين أو داعش، ف

 
 
؛ ومع محلل عدني، آب/أغسطس، تشرين 2015ت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد سكان عدن، أيلول/سبتمبر مقابال 78

  .2015األول/أكتوبر 
 تقرير مجموعة األزمات، "نقطة االنھيار؟"، مرجع سابق. 79
 المرجع السابق. 80
 .2015جنوبي شاب، كانون األول/ديسمبر ؛ ومع ناشط 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع ناشط من الحراك، أيار/مايو  81
. أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن 2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع صحفي عدني، تشرين األول/أكتوبر  82

 Yemen rocket attacks“الھجوم على فندق اتُّخذ مقراً للحكومة اليمنية ومبنيين تستخدمھما قوات التحالف الذي تقوده السعودية. 
on government hotel kill 15 in Aden”, The Guardian, 6 October 2015 العديد من الجنوبيين يعتقدون بأن القاعدة .

في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية يخضعان لسيطرة النخب السياسية "الشمالية"، خصوصاً صالح أو محسن، وھي 
لشمال. االنفصاليون يشيرون في كثير من األحيان إلى نمو القاعدة في شبه الجزيرة العربية/تنظيم الدولة رواية تبرز انعدام الثقة با

اإلسالمية في الجنوب على أنه محاولة شمالية لتقويض االستقالل وذلك بإظھار أن المنطقة غير مستقرة، وتميل إلى التطرف وغير 
 قادرة على إدارة شؤونھا. 

تشرين األول/أكتوبر،  6والھجوم الذي وقع في  2015كانون األول/ديسمبر  6لھجمات في اغتيال محافظ عدن في لقد تمثلت أبرز ا 83
 والذي ادعى تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنه، على فندق اتُّخذ مقراً للحكومة اليمنية.

؛ 2015أحد قادة الحراك، تشرين األول/أكتوبر  ؛ ومع2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد سكان عدن، أيلول/سبتمبر  84
. مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد قادة المقاومة 2015ومع ناشط في المجتمع المدني في عدن، كانون األول/ديسمبر 

 .2015؛ ومع ناشط شبابي جنوبي، كانون األول/ديسمبر 2015الجنوبية، تشرين الثاني/نوفمبر 
؛ ومع سياسي عدني، ومع قائد في الحراك، 2015موعة األزمات مع ناشط شاب جنوبي، كانون األول/ديسمبر مقابالت أجرتھا مج 85

 .2016كانون الثاني/يناير 
؛ 2015؛ ومع أحد قادة الحراك، كانون األول/ديسمبر 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد سكان عدن، أيلول/سبتمبر  86

 .2016؛ مع رائد أعمال جنوبي، كانون الثاني/يناير 2016؛ كانون الثاني/يناير 2015ثاني/نوفمبر ومع صحفي جنوبي، تشرين ال
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يؤدي االستخدام واسع  87خلفاء شرعيين للنبي محمد). السنّةبازدراء بالروافض (الذين يرفضون ما يعتبره 
االنتشار للخطاب الديني التحريضي من قبل الطرفين إلى مزيد من االستقطاب في صراع على السلطة 

  د جھود ما بعد الحرب لتحقيق المصالحة السياسية.تشجع الطائفية وستعقّ  وبطرق

 اإلصالح  (آ)

األھم ھي اإلصالح (التجمع اليمني لإلصالح)، وھو، كالمؤتمر الشعبي العام، حزب سياسي  السنّيةالمجموعة 
قبل وتجارية. ي له قاعدة وطنية واسعة، يجمع الفرع اليمني لإلخوان المسلمين مع مكونات سلفية، وقبلية

. تحالف مع 1990الحزب بالعملية الديمقراطية وقد أظھر درجة كبيرة من البراغماتية منذ تأسيسه عام 
لتشكيل تحالف أحزاب اللقاء المشترك ضد صالح،  2001االشتراكيين واألحزاب ذات القاعدة الزيدية في عام 

  لإلطاحة بنظام صالح. 2011وثيين، عام ومن ثم عمل مع مجموعة متنوعة من الالعبين، بمن فيھم الح

رغم تعاونھما لفترة وجيزة، فإن اإلصالح والحوثيين خصوم سياسيون وأيديولوجيون. اليوم، يتحالف 
إلى الرياض في آذار/مارس  ة اإلصالحكتلة الحوثي/صالح. ھرب معظم قاداإلصالح مع حكومة ھادي ضد 

ة الرياض، واستخدم الحرب للتصالح مع السعودية، التي . تتناغم رواية الحزب بشكل وثيق مع رواي2015
انضم  88صنفت، في ظل حكم الملك عبد هللا، اإلخوان المسلمين منظمة إرھابية وابتعدت عن فرعھا اليمني.

ً في محافظتي م رب وتعز، حيث يتمتع الحزب أالعديد من أعضائه إلى الحرب ضد الحوثيين، خصوصا
ح للتحالف الذي تقوده السعودية للحوثيين سبباً إضافياً الستھدافه، وقد عملوا بقاعدة قوية. أعطى دعم اإلصال

  89على سجن وإخفاء، وعلى ما يروى، تعذيب العديد من قادة وأتباع اإلصالح خالل الحرب.

على عكس الحوثيين، لكن على غرار المؤتمر الشعبي العام، فإن اإلصالح يفتقر إلى ميليشيا عاملة. بدالً من 
، فإن لديه شبكة من المقاتلين القبليين المرتبطين به والموالين داخل األجھزة األمنية تلعب دوراً مھماً في ذلك

ً في محافظتي مأرب وتعز وفي معاقله مثل أرحب في محافظة  معركة المعارضة في الشمال، خصوصا
الح للواء محسن، حليف اإلص صنعاء. تمر عالقاته باألجھزة األمنية بشكل رئيسي من خالل الشبكات الواسعة

. خالل 2010و  2004جوالت من القتال ضد المتمردين الحوثيين بين عامي  6منذ وقت طويل والذي قاد 
، استفاد ھو وحلفاؤه في اإلصالح عندما حصل أتباعھم على مناصب في 2011عملية االنتقال السياسي عام 

كبار مثل اللواء محمد المقدشي، رئيس  ما في ذلك ضباطقى من شبكاتھم، باألجھزة المدنية واألمنية. ما تب
أركان الجيش المتحالف مع ھادي، تم إدماج معظمھم في القوات الموالية للحكومة التي تحارب الحوثيين. 

خالل الجزء األخير من حكم صالح، وبالتالي فإن األجزاء األكثر  بشكل متعمد غير أن قوات محسن أھملت
  90فة اآلن مع الحوثيين.قدرة في الجيش متحال

ً للحرب، وھي ً محوريا ة عن منفصل تعد الخصومة بين اإلصالح والمؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح دافعا
ومحسن  ل اإلصالحفي الوقت نفسه. المؤتمر الشعبي العام يحمّ لكنھا مرتبطة بھا  ،عداوة اإلصالح للحوثيين

(كجزء من حاالت اليقظة العربية). وھو ينظر إلى العملية  2011مسؤولية االحتجاجات التي اندلعت عام 
االنتقالية التي رعاھا مجلس التعاون الخليجي على أنھا محاولة لبسط السيطرة من قبل اإلصالح، ييسرھا 

 91اإلصالح. بأعضاءالحكومة واألجھزة األمنية ھادي، إلزاحة صالح، وتھميش المؤتمر الشعبي العام وملء 
لون صالح والمؤتمر الشعبي العام مسؤولية اختطاف وإعاقة المبادرات اإلصالحية اإلصالح وحلفاؤه يحمّ 

ً بالتحالف مع الحوثيين وتسھيل تقدمھم نحو العاصمة. وھم يفسرون  خالل المرحلة االنتقالية، خصوصا
  92م يقوم به صالح.األحداث الراھنة على أنھا انتقا

يشكل التنافس بين المؤتمر الشعبي العام واإلصالح عنصراً مھماً في ديناميكيات المعركة. ويمكن اعتبار تعز 
في  –ثمة حديث عن بعض العائالت الھاشمية بشكل رئيسي  – على ذلك. للحوثيين قاعدة ضيقة مثاالً 

 
 
، انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق 2003خالل الصراع الطائفي في العراق بعد عام  'الروافض'حول استعمال كلمة  87

  .2006شباط/فبراير  27ألھلي،" ، "الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع ا52األوسط رقم 
 .2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أعضاء في اإلصالح، أيار/مايو  88
. تقرير لھيومان رايتس ووتش ينقل عن 2015أبرز سجناء اإلصالح ھو محمد قحطان، الذي يحتجزه الحوثيون منذ آذار/مارس  89

 Yemen: Arbitrarily Held by the“، معظمھم من اإلصالح. محتجز 800محام يمني قوله إن لدى الحوثيين أكثر من 
Houthis”, 10 January 2016. 

 تقارير مجموعة األزمات، "اليمن: استمرار الصراعات"؛ اإلصالحات العسكرية واألمنية في اليمن،" وكالھما مرجعان سابقان.  90
 .2015، 2013الشعبي العام، صنعاء، مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع قادة وأعضاء في المؤتمر  91
 .2015-2013مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع قادة وأعضاء في حزب اإلصالح، صنعاء،  92
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الوحدات العسكرية الموالية لصالح،  93شعبية كبيرة.المحافظة، حيث يتمتع المؤتمر الشعبي العام واإلصالح ب
، وإن يكن ليس من قبلھم الشعبي العامالمؤتمر القبائل األعضاء في  شيوخوالمدعومة من قبل العديد من 

 ً ً في قدرة الحوثيين على االستمرار في مقاتلة رجال القبائل المرتبطين باإلصالح  ت، لعبجميعا دوراً حاسما
للحوثيين، والذين  تمر الشعبي العامالعديد من أعضاء المؤالتي يكنّھا  صريحةاوة الوغيرھم، رغم العد

  94.وحسب أھون الشرينيعتبرونھم 

يمكن اعتبار اإلصالح أكثر معاداة للحوثي مما ھو مواٍل لھادي. ثمة انقسامات عميقة بين ھادي وتحالف 
ً عن استيالء الحوثيين على صنعاء دون األحمر. يعتبر التحالف ھادي مسؤوالً جزئيآل اإلصالح/محسن/ ا

ً ويتمتع بالدعم الخارجي في  95قتال. التحالف يدعمه فقط ألنه ال يزال يرأس الحكومة المعترف بھا دوليا
الحرب ضد اإلصالح والحوثيين. كما أن عالقة غير مريحة تربط اإلصالح بالمقاومة الجنوبية المؤيدة 

ً من حيث الدعم الجنوبي له بمرور المؤيد للوحدة، والذي كلّ لالستقالل، بالنظر إلى موقف الحزب  فه غاليا
  الوقت.

 المقاتلون السلفيون  (ب)

ب الرشاد معظمھم غير سياسيين وغير عنيفين. البعض مثل حز 96في اليمن أشكال مختلفة من السلفيين.
وھم شركاء اإلصالح، لكن العديد من أعضائه غير  شدةه ينتقدون الحوثيين بؤانخرط في السياسة. أعضا

ً عدن وتعز.  العاملين في السياسة قاتلوا الحوثيين. لقد برز المقاتلون السلفيون على عدة جبھات، خصوصا
ن والكثير ملكن كيفية تمويلھم وتنظيمھم تبقى غير واضحة وكذلك ما يسعون لتحقيقه من خالل الحرب. تعلّ 

اج وكتاف في الشمال ولديھم تاريخ من الصراع مع الحوثيين، الذين رأوا فيھم نية في دمّ منھم في المعاھد الدي
عد أن وة إليه. بمتطفلين ومتدخلين. السلفيون يقولون بأنھم كانوا يدافعون عن حقھم بممارسة دينھم والدع

ى بعضھم ناك. تلقّ ، ھربوا إلى مناطق أخرى إلعادة التجمع ومحاربة الحوثيين ھ2014ن عام وھزمھم الحوثي
تدريباً عسكرياً في السعودية وفي قواعد التحالف الذي تقوده السعودية في الجنوب إلى جانب مقاتلين آخرين 

   97معادين للحوثيين.

 98لقد انضمت المجموعات السلفية في الجنوب إلى الحرب لتدافع عن مناطقھا ضد التعديات الزيدية/الشيعية.
ماج قاتلوا في عدن بين شھري آذار/مارس وتموز/يوليو، وكان المقاتلون المقاتلون من الجنوب ومن د

اج، ويعد أقدر القادة قائدھم، أبو العباس، رجل محلي تعلم في دمّ  99السلفيون بارزين على نحو متزايد في تعز.
   100.ينالميدانيين الذين يحاربون الحوثي

 
 
؛ ومع سياسي بارز من تعز، كانون 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع ناشط في المجتمع المدني، تشرين الثاني/نوفمبر  93

 .2015األول/ديسمبر 
. سياسي آخر من تعز قال إن 2015أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسي من المؤتمر الشعبي العام من تعز، تموز/يوليو مقابلة  94

التنافس بين المؤتمر الشعبي العام واإلصالح يعد جزءاً مھماً من الصراع، لكن استھداف منازل قادة المؤتمر الشعبي العام وممتلكاتھم 
سعودية كان سبباً رئيسياً لوقوف ھذه الجماعة مع الحوثيين. مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، كانون من قبل التحالف الذي تقوده ال

. ال يقاتل جميع أعضاء المؤتمر الشعبي العام إلى جانب الحوثيين. أعضاء المؤتمر الشعبي العام موجودون على 2016الثاني/يناير 
 لعبوا دوراً محورياً في استدامة الحرب تدفعھم جزئياً عداوتھم لإلصالح.جانبي الصراع، لكن أولئك الذين يعارضون التحالف 

 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد قادة اإلصالح، صنعاء، آذار/مارس  95
96 (London, 2011) Salafism in Yemen: Transnationalism and Religious IdentityLaurent Bonnefoy, .  
مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد قادة المقاومة الجنوبية، تشرين زمات، "الحوثيون،" مرجع سابق. تقرير مجموعة األ 97

 .2016، ومع ضابط أمن يمني يدعم التحالف الذي تقوده السعودية، كانون الثاني/يناير 2015األول/أكتوبر 
 .2014حراك، عدن، شباط/فبراير مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع قائد سلفي عدني تربطه عالقة بال 98
؛ ومع رجل أعمال من تعز، تشرين األول/أكتوبر 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مؤيد عدني للحراك، أيار/مايو  99

؛ ومع 2015؛ ومع سياسيين من تعز، أيلول/سبتمبر، كانون األول/ديسمبر 2015؛ ومع صحفي جنوبي، تشرين الثاني/نوفمبر 2015
 .2015نموي مسؤول عن تعز، تشرين الثاني/نوفمبر خبير ت

، والذي قال إن سلفيي تعز أكثر فعالية في 2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسي من تعز، كانون األول/ديسمبر  100
ي ال ة والسعودية، التالقتال ضد الحوثيين من اإلصالح: على عكس اإلصالح، فإنھم يتلقون دعماً مالياً من اإلمارات العربية المتحد

 تعتبرھم تھديداً سياسياً على المدى البعيد، حيث إنھم يفتقرون إلى الطموحات الواضحة باستثناء إلحاق الھزيمة بالحوثيين.
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  وتنظيم الدولة اإلسالمية شبه الجزيرة العربيةالقاعدة في    )ج(

الدولة اإلسالمية ھما المستفيدان الرئيسيان من تنظيم و شبه الجزيرة العربيةيمكن القول إن القاعدة في 
إنھم األعداء األيديولوجيون للحوثيين، حيث يعتبرون الشيعة روافض ومرتدين، ولذلك انضموا  101الحرب.

ھادي على أنھا مرتدة. مع انتشار القتال، الذي اجتذب قوى  بحماسة إلى الحرب، بينما يرفضون أيضاً حكومة
داخلية وخارجية على حد سواء، وانتقال مركزه إلى الشمال، نقلوا مقاتليھم إلى المناطق التي أخالھا الطرفان، 

ون لسيطرتھا، خصوصاً في محافظة حضرموت. الحوثيون يحمّ  شبه الجزيرة العربيةوفرضت القاعدة في 
لتحالف الذي تقوده السعودية وحكومة ھادي عن السماح لھذه المجموعات بتوسيع انتشارھا في المسؤولية ل

  أن الطرفين يتحمالن المسؤولية. الن المسؤولية للحوثيين. إالّ الجنوب؛ أما التحالف والحكومة فيحمّ 

/تنظيم بيةزيرة العرشبه الجللقاعدة في  السنّيةر التوسع العسكري للحوثيين إلى المناطق ذات األغلبية وفّ 
 لسنّيةاالدولة اإلسالمية سبباً إضافياً لمحاربتھم وأتاح فرصاً جديدة لتجنيد أفراد القبائل المحلية والمجموعات 

ع الجھد الحربي الذي تقوده السعودية بنزع التأكيد عن التھديد الذي يشكله الجھاديون و/أو التعاون معھا. سرّ 
ھة إلى المعارضة بكتلة الحوثي/صالح. لقد تسربت األسلحة والموارد الموجمن أجل إلحاق الھزيمة  السنّة

 /تنظيم الدولة اإلسالمية، وھي نزعة من المرجحشبه الجزيرة العربيةإلى أيدي القاعدة في  ينالمعادية للحوثي
ة الحكومة األكثر أھمية ھو أن ھذه المجموعات تستفيد من انھيار سلط 102أن تستمر إذا تراجع الحوثيون أكثر.

المحلية وخدماتھا في الجنوب، حيث تمأل الفراغ الذي تتركه حكومة ھادي التي ال تحظى بالشعبية من خالل 
ً تقديم المال للشباب المحبطين ومنحھم  في  ةشبه الجزيرة العربي، وفي حالة القاعدة في يعملون من أجله ھدفا

  اإلدارة والخدمات.  بعض، الُمكال

ظيم الدولة وتن شبه الجزيرة العربيةالح بشكل روتيني إلى تضخيم دور القاعدة في تعمد كتلة الحوثي/ص
اإلسالمية والتقليل من شأن اإلصالح والمقاومة الجنوبية (غير اإلسالمية)، رغم األھداف والتكتيكات المختلفة 

ية ثر راديكالوتفعل ذلك من أجل نزع الشرعية عن خصومھا، لكنھا بذلك تسھم في جعل الصراع أك 103جداً.
  بيئة الحرب. والشيعة تنمو في السنّةوذلك بتغذية رواية جديدة وخطيرة للصراع بين 

بالنظر إلى االستقطاب الطائفي المتزايد والمناطق الرمادية بين المجموعات المتحاربة، من الصعب تحديد 
ً م نيشكال الكنھم، اإلسالمية /تنظيم الدولةشبه الجزيرة العربيةالنفوذ النسبي للقاعدة في  ً في مكونا ھما

المعارضة الواسعة المعادية للحوثيين، الذين يقاتلون على عدة جبھات إلى جانب آخرين يشاطرونھم ھدفھم 
ن وتشارك قاتلت في عد شبه الجزيرة العربيةالمتمثل في إخراج الحوثيين من مناطقھم. وھكذا، فإن القاعدة في 

يبدو مثل ھذا التعاون بشكل  105المحلية. السنّيةضاء، تتحالف مع القبائل في البي 104في محاولة استعادة تعز.
م الدولة وتنظي شبه الجزيرة العربيةرئيسي نتيجة وجود عدو مشترك. بعد تحرير عدن، دخلت القاعدة في 

اإلسالمية في صراع مفتوح مع مقاتلي المقاومة الجنوبية وحكومة ھادي التي أعيد تنصيبھا على حد سواء. 
زيرة شبه الجر طيف واسع من المقاتلين المعادين للحوثيين عن خوفھم من وجود القاعدة في ي تعز، عبّ ف

في عدن، يمكن توقع أن ينقلبوا ضدھا عندما يتم إخراج العدو كما ھو الحال واإلسالمية، /تنظيم الدولة العربية
   106المشترك منھا.

راسخة ولھا جذور عميقة في اليمن.  ه الجزيرة العربيةشبكما أن ھناك اختالفات مھمة أيضاً. القاعدة في 
ً مع األولويات العالمية للقاعدة، فإن قادتھا يھدفون إلى استخدام البالد كقاعدة للتخطيط، والتنظيم  وانسجاما

وقد تم استھدافھم بشكل متكرر من قبل الطائرات األمريكية دون  ،وإطالق الھجمات ضد األعداء الخارجيين
ى عكس تنظيم الدولة اإلسالمية، فإنھا تركز على معالجة المظالم المحلية وأثبتت استعدادھا للعمل، طيار. عل

 
 

ة من اندّماج بين فرعي القاعد 2009الواليات المتحدة تعتبر القاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي تشكلت في كانون الثاني/يناير  101
في اليمن والسعودية، أخطر فرع للقاعدة ألنھا يمكن أن تضرب خارج اليمن، خصوصاً ضد الواليات المتحدة. اعترفت بالمسؤولية 

لتفجير رحلة الخطوط الجوية نورث ويست وحاولت إرسال طرود مفخخة  2009عن المحاولة التي جرت في كانون األول/ديسمبر 
 يبدوتشارلي إ. وأعلنت عن مسؤوليتھا عن الھجوم على مجلة 2010دة في تشرين األول/أكتوبر على رحلة جوية إلى الواليات المتح

. على عكس تنظيم الدولة اإلسالمية، الجديد في اليمن، فإن لھا تاريخ طويل وشبكة اجتماعية 2015في باريس في كانون الثاني/يناير 
، إلى أن ھزمت من قبل الجيش ورجال 2011وشبوة وحكمتھما في عام وعائلية واسعة ھناك. استولت على مناطق في محافظتي أبين 

  . تقرير مجموعة األزمات، "نقطة االنھيار؟" مرجع سابق. 2012القبائل المحليين عام 
؛ ومع صحفي عدني تشرين األول/أكتوبر 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع صحفي غربي، تشرين الثاني/نوفمبر  102

 .2015من شبوة، آب/أغسطس  ي، وشيخ قبل2015
 . 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أنصار للحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، آب/أغسطس، أيلول/سبتمبر  103
؛ ومع سياسي مستقل بارز من 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسيين معادين للحوثيين من تعز، تموز/يوليو  104

 .2015؛ ومع سياسي من تعز، كانون األول/ديسمبر 2015تعز، أيلول/سبتمبر 
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع شيخ قبلي معاٍد للحوثيين من البيضاء، أيار/مايو  105
 .2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع سياسي من تعز ومع ناشط في المجتمع المدني، تشرين الثاني/نوفمبر  106
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إلى الُمكال،  2015إلى حد ما، ضمن حدود األعراف والحساسيات المحلية. منذ وصولھا في نيسان/أبريل 
ھرباء، وسعت لتوفير الك ته "أبناء حضرموت" وحكمت من خالله،على سبيل المثال، شكلت مجلساً سلفياً سمّ 

عرفون كمجموعة بأنصار لديھا شبكة واسعة من األعضاء المحليين، الذين يُ  107واألمن والعدالة السريعة.
قائدھا أيمن الظواھري. يحتل مقاتلو أنصار الشريعة تبايع الشريعة، وتعترف بالعالقة مع القاعدة لكنھا ال 

واألجزاء األخرى من الكتلة المعادية للحوثيين  زيرة العربيةشبه الجمنطقة رمادية كبيرة بين القاعدة في 
   108على جبھات مثل عدن. شبه الجزيرة العربيةويذكر أنھم يشكلون العدد األكبر من مقاتلي القاعدة في 

أعلن وجوده و شبه الجزيرة العربيةتنظيم الدولة اإلسالمية جديد نسبياً في اليمن، وقد انشق عن القاعدة في 
ً  140قتل أكثر من  –وأعلن مسؤوليته عن أول ھجوم  2014ين الثاني/نوفمبر في تشر  20في  –شخصا

ضد مساجد زيدية في صنعاء. تبدو المجموعة أقوى ما تكون في حضرموت، وعدن  2015آذار/مارس 
تبدو و شبه الجزيرة العربيةولحج، مع وجود متزايد في أبين. وتنخرط في أعمال وحشية أكثر من القاعدة في 

أقل اھتماماً بمراعاة األعراف المحلية وتشكيل تحالفات محلية. عتبة االنضمام إليھا، كما ھو الحال في أنصار 
الشريعة، منخفضة، ويتم تجنيد األعضاء بنشاط في أوساط الشباب الفقراء والمحبطين في الجنوب. طبقاً 

  لصحفي يتخذ من عدن مقراً له خالل الحرب: 

نف في عدن مفرطة وكان الدمار يصعب تخيله. أصبح شباب عدن معتادين على كانت مستويات الع
العنف وعدد كبير من أولئك الذين كانوا متعاطفين مع القاعدة تخرجوا، إذا جاز التعبير، ودخلوا في تنظيم 

   109ة حققت ذاتھا.وءالدولة اإلسالمية. لقد أصبحت ذريعة الحوثيين للذھاب إلى عدن لمحاربة داعش نب

على  اوتنظيم الدولة اإلسالمية، ما يعكس تنافسھم شبه الجزيرة العربيةرتفع حدة التوترات بين القاعدة في ت
ين بالتعاون مع حكومة ھادي ضد الحوثي شبه الجزيرة العربيةنفس المجندين. تنظيم الدولة يتھم القاعدة في 

عدة شخصيات  شبه الجزيرة العربيةخسرت القاعدة في  110البغدادي. لمبايعةزعيمھا، قاسم الريمي،  اودع
، وھو ما يمكن أن يقلل 2015رئيسية بسبب الغارات الجوية األمريكية التي تستخدم طائرات دون طيار عام 

يبدو أن كال المجموعتين تتحركان نحو  111من قدرتھا على وقف جھود تنظيم الدولة على تجنيد أعضائھا.
 ً  إالّ  112في أبين، معقل أنصار الشريعة، حيث يحاول تنظيم الدولة توسيع شبكاته. الصراع المفتوح، خصوصا

أن كالھما حققا مكاسب سياسية وجغرافية كبيرة في الحرب ومن المرجح أن يستمرا في فعل ذلك في ظل 
  عدم وجود حكومة قادرة ومقبولة على نطاق واسع يمكن أن تھمشھم وفي النھاية تھزمھم.

 ذات األساس المناطقيالمجموعات األخرى بلية وعارضة القمجموعات الم . 3

ً مھمة للمعارضة ذات األساس القبلي، حتى في الشمال. ترى القبائل في  تواجه كتلة الحوثي/صالح جيوبا
حماية مناطقھا من الغزاة جزءاً من الدفاع عن شرفھا. بالنسبة للبعض، رغم أن ھذا ال ينطبق على الجميع، 

ھماً للحرب في مأرب، التي كانت قبائلھا مستاءة مشكلون غزاة خارجيين. وقد كان ھذا بعداً فإن الحوثيين ي
منذ وقت طويل من التھميش السياسي واالقتصادي. العديد من أولئك المنخرطين في القتال مدفوعون على 

نوا من ، الذين لم يتمكنوعاء، الحوثياألقل جزئياً برغبتھم بحماية مناطقھم من القوة الجديدة المھيمنة في صن
االستيالء على مدينة مأرب أو على األراضي المنخفضة في المحافظة، رغم عدة محاوالت قاموا بھا منذ 

  113وصولھم إلى العاصمة.

بينما يتمتع الحوثيون بميزة في المرتفعات الزيدية، فإن البعض يشير إلى أنه حتى ھناك فإن الديناميكيات قد 
ستراتيجية التحالف ان ھام في مكوّ  114ھم مسؤولية الصعوبات االقتصادية للحرب.تتحول، حيث يتم تحميل

الذي تقوده السعودية يتمثل في محاولة استعداء القبائل على كتلة الحوثي/صالح من خالل اإلغراءات المالية، 
ؤولية ل المسا تحمّ أن ھذا يحقق نجاحاً محدوداً، جزئياً ألنه عندما تتعرض القبائل للضربات الجوية، فإنھ إالّ 

 
 

 .2015وعة األزمات مع أحد سكان الُمكال، تشرين األول/أكتوبر مقابلة أجرتھا مجم 107
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع الصحفية المستقلة إيونا كريغ، تشرين الثاني/نوفمبر  108
 المرجع السابق. 109
 .2015الثاني/نوفمبر  تشرين 20، العربي الجديد"تنظيم الدولة اإلسالمية يطلق فيديو دعائي يستھدف القاعدة في اليمن"،  110
مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع كاثرين زيمرمان، الزميلة والباحثة في معھد أميريكان إنتربرايز، تشرين الثاني/نوفمبر  111

2015. 
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع صحفي جنوبي، ودبلوماسي غربي، كانون األول/ديسمبر  112
مات مع ندوى الدوسري، وھي محللة وزميلة رفيعة المستوى غير مقيمة في مشروع ديمقراطية مقابلة أجرتھا مجموعة األز 113

 .2015الشرق األوسط، أيار/مايو 
؛ ومع ناشط في المجتمع المدني، تشرين 2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد سكان صنعاء، تشرين األول/أكتوبر  114

 .2015الثاني/نوفمبر 
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يمكن أن  أن ھذه التحالفات يمكن للحوثيين أن يستغلوا التحالفات القبلية في بعض الحاالت، إالّ  115للسعودية.
  ل ليست واضحة في معظم األحيان.تلعب ضدھم أيضاً بسبب تغيرھا المستمر، رغم أن نقطة التحوّ 

  المؤتمر الشعبي العام في الرياض  .4

وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، خصوصاً في الشمال، يعارضون بقوة اإلصالح والتحالف الذي  ادةأغلبية ق
ال صالح الحوثيين. ال يزبتقوده السعودية، رغم وجود شكوك عميقة لديھم حيال حلفائھم المؤقتين المتمثلين 

إلى  والشيوخ القبليين حمة التي تجمع الحزب، رغم انشقاق بعض قادة الحزب البارزينمركز الجاذبية واللُّ 
 يناجحكومة ھادي. لبعض أعضاء ھذه المجموعة، التي تضم رشاد العليمي، وأحمد بن دغر والشيخ محمد 

شايف، بين آخرين، عالقات تاريخية بالسعودية؛ وجميعھم يعارضون بقوة محاوالت الحوثي، المدعومة من ال
 2015تشرين األول/أكتوبر  12لرياض أعلنوا في من مالذھم الجديد في ا 116صالح، لالستيالء على السلطة.

لھذا أن في حين  117أنھم كانوا قد عزلوا صالح من زعامة الحزب وتعھدوا بمحاكمته بسبب دعمه للحوثيين.
ن معظم أعضاء الحزب الزالوا إاإلعالن أھمية رمزية، فإنه ليس له أي أثر على األرض في اليمن؛ حيث 

  عسكري األجنبي.يعارضون بقوة ھادي والتدخل ال

رغم ذلك، فإن االنشقاقات تبرز المستقبل غير األكيد للمؤتمر الشعبي العام، والذي، كحال اإلصالح، يصارع 
للمحافظة على أھميته ونفوذه على المستوى الوطني في وجه تنامي المناطقية ووجود منافسين محليين جدد. 

نقسم إلى ثالثة أجزاء: فصيل صالح، وھو األكبر واألكثر قائد بارز في المؤتمر الشعبي العام قال إن الحزب م
نفوذاً؛ ومجموعة الرياض، التي تضم عدداً من األعضاء البارزين؛ ومجموعة من األفراد الذين يحاولون 

ما يبقى ھو نسخة مصغرة من المؤتمر الشعبي العام  118المحافظة على تماسك الحزب بالتوسط بين الفصيلين.
، خصوصاً في 2011في الماضي، بعد أن فقد عدداً كبيراً من أعضائه خالل انتفاضة عام الذي كان موجوداً 
  ل العديد من أتباعه إلى الحراك/المقاومة الجنوبية.الجنوب، حيث تحوّ 

  حكومة ھادي الركيكة . 5

. ينوثيلحن األكثر واألقل أھمية في اآلن نفسه في الكتلة المعادية لتعد حكومة ھادي في الوقت نفسه المكوّ 
بوصفھا الحكومة المعترف بھا دولياً، والتي يرأسھا رئيس حصل على منصبه بفضل العملية االنتقالية التي 
رعاھا مجلس التعاون الخليجي، فإنھا تشكل حجر الزاوية في التبرير السعودي للحرب. لقد كان عزل ھادي 

ً بكل المقاييس. لكن إذا استثنينا وظيفته انقال 2015من السلطة من قبل الحوثيين في انقالب شباط/فبراير  با
 يعتمد بشكل مطلق في حياته السياسيةوحكومة،  لَّ في إسباغ الشرعية، فإن ھادي شخصية ضعيفة يرأس ظِ 

  على رعاته الخليجيين الذين يمكن أن يتخلوا عنه عندما يطرح بديل أكثر جاذبية نفسه.

القة اعتماد متبادل؛ لكن في الواقع، فإن المملكة، بمواردھا ظاھرياً، تبدو العالقة بين ھادي والسعودية ع
الھائلة، لھا اليد العليا. ال يمتلك ھادي قاعدة شعبية في اليمن، وكانت شرعيته مھزوزة في أفضل األحوال 

، واستقال تحت الضغط في كانون 2014عندما بدأت الحرب؛ حيث إن فترته الرئاسية انتھت في شباط/فبراير 
، بانتظار حصيلة المفاوضات التي تقودھا األمم المتحدة لتشكيل حكومة جديدة. قضى ھو 2015يناير الثاني/

ً ضيوف 2015وزمالؤه معظم عام  على السعودية في مقرات فارھة في الرياض، حيث تدفع السعودية تكاليف  ا
رب ون صعوبات الحموضع استياء في اليمن خصوصاً من قبل أولئك الذين يعان و واقعجميع أنشطتھم، وھ

  داخل البالد.

ھم أية أوھام فيما يتعلق بضعف ھادي وعدم شعبيته، لكنھم يفتقرون إلى بديل ءال تساور السعوديين وحلفا
بدعم من  2014نه ھادي في تشرين األول/أكتوبر أفضل. رئيس الوزراء ونائب الرئيس خالد بحاح، الذي عيّ 

تحسين إدارة الحكومة واحتماالت المصالحة، يمكن أن يشكل بديالً عتبره قادراً على ت تيالقوى الغربية ال
موا أن السعوديين أحج محتمالً. لقد كان االثنان خصمان أكثر منھما شريكين خالل سنواتھما في العمل معاً، إالّ 

 
 

 .2015ا مجموعة األزمات مع شيخ قبلي من البيضاء، وشيخ من اتحاد قبائل حاشد، وضابط أمن يمني، أيار/مايو مقابالت أجرتھ 115
 .2015مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع قادة في المؤتمر الشعبي العام، أيار/مايو  116
117 , 14 October Gulf Newsl”, Batati, “Saleh fired by his own party, to be put on internal tria-Saeed al

2015. 
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع قائد في المؤتمر الشعبي العام يرتبط بالمجموعة الثالثة، أيلول/سبتمبر  118
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يابة نض مزاعمھم بأنھم يتدخلون عن دعم أي تغيير، جزئياً ألنھم يعتقدون أن تنحية ھادي اآلن يمكن أن تقوّ 
   119عن حكومة منتخبة.

أضاف التنافس بين ھادي وبحاح بُعداً إضافياً إلى تشظي التحالف المعادي للحوثي/صالح. في حين ينظر إلى 
ً من قبل الدبلوماسيين الغربيين ويذكر أن له عالقات جيدة مع اإلمارات  ، تبدو العربية المتحدةبحاح إيجابيا

، عندما أجرى ھادي 2015كانون األول/ديسمبر  1ت إلى العلن في خرجت الخالفا 120قل حماسة.أالسعودية 
ن ثالثة نواب لرئيس الوزراء. بحاح وصف التغييرات بأنھا غير بشكل أحادي تعديالً حكومياً، حيث عيّ 

ربما ينبغي تسوية مثل ھذه الصراعات على السلطة إذا كان التحالف الذي  121شرعية ألن ھادي لم يستشره.
ى للحرب، حيث إن الحل المستدام ينبغي أن يستند إل ةتفاوضي نھايةة جاداً فيما يتعلق بوضع تقوده السعودي

  المحادثات بين خصوم منسجمين نسبياً، بحيث يمكن لكل منھم أن يقدم ما عليه.

  الدعم الخارجي . 6

 ً ياً كبيراً. ، خارجفي مسعاھا لتحقيق نصر عسكري، فإن الجبھة المعادية للحوثي تتلقى دعماً عسكرياً، وماليا
داعمھا الرئيسي ھو السعودية، التي تقود الحملة العسكرية، وبدعم وثيق من اإلمارات العربية المتحدة وتحالف 
تم تركيبه من دول إقليمية بشكل رئيسي، بما في ذلك األعضاء اآلخرين في مجلس التعاون الخليجي باستثناء 

المتحدة تكاليف تدريب وتجھيز المقاتلين المعادين للحوثيين،  تدفع السعودية واإلمارات العربية 122ُعمان.
الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة  123بينما يبدو أن السعوديين يتحملون حصة األسد من نفقات حكومة ھادي.

وفرنسا، بشكل خاص بين الدول الغربية، تدعم أيضاً الجھد الحربي من خالل مبيعات األسلحة لدول الخليج، 
ً السعودية. تمضي الواليات المتحدة أبعد من ذلك بكثير، حيث تقدم الدعم اللوجستي (بما في ذلك خصو صا

  ) والدعم االستخباراتي.في الجو إمداد الطائرات بالوقود

ھدية سياسية من خالل قرار مجلس األمن  ليجيينقدمت ھذه الدول، وبتساھل من روسيا والصين، لحلفائھا الخ
ودول عربية  –وھي طرف في الصراع  –)، الذي شاركت السعودية 2015ان/أبريل نيس 14( 2216رقم 

لحكومة اليمنية في الحرب األھلية. القرار ل بشكل مطلقجاء منحازاً الذي و ته،أخرى بشكل كبير في صياغ
للدولة  ميوجه مطالباته فقط للحوثيين، بما في ذلك االنسحاب من المناطق التي استولوا عليھا، وتسليم أسلحتھ

والتوقف عن جميع األنشطة التي تعتبر من صالحيات الحكومة. كما أنه يحظر سفر الزعيم الحوثي عبد 
الملك الحوثي وابن صالح، أحمد علي عبد هللا صالح ويجمد ممتلكاتھما، ويؤسس آللية تفتيش مصممة لمنع 

   124الحوثيين من إعادة التسلح.

 السعودية  )آ(

دول عربية أخرى، لكنھا ھي واإلمارات العربية المتحدة يشكالن الالعبان  تسعاسمياً تقود السعودية تحالفاً من 
األكثر أھمية. إنھما يريان أن الحرب تدور بين الحكومة الشرعية وميليشيا مدعومة من إيران عازمة على 

 الجزيرة العربية. بالنسبة لھم، فإنھا حربھدد استقرار شبه تا على اليمن بقوة السالح، وبذلك فرض إرادتھ
ن بالحكومة، والحقوا ھادي عند فراره إلى عدن ونقلوا صواريخ ورة فرضت عليھم عندما أطاح الحوثيضرو

الحوثيين/صالح، فإن روايتھم تتغاضى عن تعقيدات السياسة ما رواية ك 125السكود إلى الحدود السعودية.

 
 

؛ ومع دبلوماسيين غربيين، 2015مسؤولين إماراتيين، حزيران، آب/أغسطس  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 119
 .2015حزيران/يونيو، تموز/يوليو 

؛ ومع دبلوماسيين غربيين، تشرين 2015مستشار لبحاح، تشرين األول/أكتوبر  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 120
 .2015األول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر 

كانون األول/ديسمبر  1رئيس الوزراء اليمني يرفض التعديل الوزاري الذي أمر به الرئيس،"، رويترز، "مصدر حكومي:  121
2015 . 

أعاله)، فإن الكويت، والبحرين، وقطر،  10من بين البلدان التسعة السنّية غالباً التي عبّرت عن دعمھا للحرب (انظر الحاشية  122
رمزياً. منذ البداية، رفضت ُعمان، العضو في مجلس التعاون الخليجي، االنضمام وحثت واألردن والمغرب أرسلت دعماً عسكرياً 

 على التوصل إلى حل سياسي، وھو موقف أدى إلى توتر عالقتھا بالسعودية واألعضاء اآلخرين في مجلس التعاون الخليجي.
، كانون 2015سعوديين، كانون األول/ديسمبر مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع خبير أمني يمني تربطه عالقات وثيقة بال 123

 .2016الثاني/يناير 
 .2216انظر الملحق ج الذي يحتوي نص القرار  124
؛ ومع مسؤولين 2015مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي، أيار/مايو، حزيران/يونيو  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 125

ً 2015إماراتيين، أيار/مايو، نيسان/أبريل  لمسؤول سعودي، فإن "السعودية ردت بالقوة العسكرية فقط بعد استنفاد جميع  . طبقا
المسارات األخرى. كانت السعودية قد دعمت التوصل إلى حل سياسي في اليمن من خالل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وكانت قد 

إرادتھم على المجموعات اليمنية. إنھم  سكرية لفرضدعمت الحكومة اليمنية اقتصادياً. لكن الحوثيين أصروا على استعمال القوة الع



  اليمن: ھل السالم ممكن؟ 

 20الصفحة  2015شباط/فبراير  9، 167تقرير مجوعة األزمات رقم 

 
 
 
 

الدعم الشعبي الذي يحظى به والمشروعة الموجھة ضد حكومة ھادي، اليمنية، وتقلل من أھمية المظالم 
قوده من التحالف الذي ت -بعد بداية الحرب  - العميقالمرتفعات، والغضب خصوصاً في الحوثيون وصالح، 

  السعودية بسبب قصفه للمدن وفرض حصار جوي وبحري.

ھا . عندما تعتبر نفسھا محاطة بإيران، فإنتستند دوافع السعودية إلى حسابات إقليمية ومحلية على حد سواء
ر المسؤولون السعوديون بشكل ن عضالتھا ضد الوجود الحوثي على حدودھا الجنوبية. يعبّ تريد أن تمرّ 

 لغة القوة وترتبط أجندتھم بطموحاتسوى يفھمون ال ن وھم بأن الحوثيين ھم عمالء إيرانيروتيني عن قناعت
ون باالختالفات الدينية العقائدية لكنھم يتھمون الحوثيين بتسييس يقرّ العارفون بشؤون اليمن  126طھران.

ً لتحقيق أجندة معادية للسعوديين وموالية لألجندة اإلقليمية  الزيدية التقليدية وجعلھا أكثر راديكالية سعيا
  127إليران.

م ر طائفي وتدعنات سعودية كبيرة ترى الحرب من منظوثمة حسابات محلية معقدة تلعب دورھا أيضاً. مكوّ 
ل المزاودة حتى بأن السياسة السعودية تحاو في الخليج يجادلضربة استباقية للتوسع اإليراني. البعض توجيه 

 ة اليمن بشكل مستقل لمحاربة الحوثيين. مسؤولسنّ  سيحشدكان  ،المملكةتتدخل ن وھابي قوي، لو لم على مكوّ 
جبرتا على التدخل لمنع حرب أھلية على النمط مارات أُ إماراتي مضى أبعد من ذلك ليؤكد أن السعودية واإل

به ش، الذين يفتقرون إلى الحماية، إلى مجموعات مثل القاعدة في السنّةالسوري وإفشال سيناريو يتحول فيه 
  128وتنظيم الدولة اإلسالمية. الجزيرة العربية

ً بُعيد االنتقال من  الملك عبد هللا إلى الملك سلمان، وھي ما ال يقل أھمية ھو أن السعودية تدخلت عسكريا
العملية التي ركزت سلطات غير مسبوقة بيد ابن الملك الجديد، محمد بن سلمان الذي، بوصفه وزيراً للدفاع 

ً لولي العھد، أصبح وجه الحرب. يبدو أن ھذه الثقة الجديدة آتت ثمارھا لدى مكوّ  نات محلية رأت أن ووليا
بشكل  129ھديد بسبب األولويات المختلفة لعبد هللا ومواقفه اإلقليمية األكثر حذراً.المصالح السعودية تتعرض للت
األخوان المسلمين (بما في ذلك اإلصالح، ولو إلى درجة أقل من نظيره حركة خاص، كان عبد هللا ينظر إلى 

مملكة منظمة إرھابية وقمعھا بشدة. أجرى سلمان مراجعة لتصورات ال امني، وصنفھالمصري) كتھديد أ
ً في اليمن، وجعل من  إيران  للتھديدات، فرفع بعض القيود التي كانت مفروضة على اإلخوان، وخصوصا

وافقون ن في الشأن السعودي يصيس الدعم الشعبي للحرب، فإن المختأولويته القصوى. في حين يصعب قيا
، أو روھذا ما يجعل النص 130بشكل عام على أن التدخل العسكري ربما ما كان ليحدث في ظل حكم عبد هللا.

، أمراً حاسماً بالنسبة الستقرار المملكة، وبشكل خاص المستقبل السياسي لمحمد بن رعلى األقل تصور النص
  سلمان.

  اإلمارات العربية المتحدة  )ب(

لقد كانت اإلمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف، حيث خصصت موارد كبيرة 
بما في ذلك عدداً كبيراً من المقاتلين. وقد كان ھؤالء مسؤولين بشكل رئيسي عن االستيالء على للحرب، 

ً في مأرب، حيث قتل   52عدن وشاركوا بشكل كبير في محاولة تأمين وإعادة بناء المدينة. لقد قاتلوا أيضا
ي بر خسارة في األرواح فجندياً عند سقوط صاروخ واحد على إحدى قواعدھم في أيلول/سبتمبر، فيما يعد أك

التاريخ العسكري لإلمارات. المسؤولون الحكوميون يشاطرون السعودية تصورھا للدور اإليراني في اليمن، 
   131لكن قرار الحرب كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالرغبة بالوقوف مع السعودية وقت الحاجة.

 
 

. 2014[الحوثيون] ال يفھمون إالّ القوة. السعودية لم تستخدم القوة حتى بعد أن استولى الحوثيون على العاصمة في أيلول/سبتمبر 
مات، كانون الثاني/يناير تدخلت فقط عندما ھاجم الحوثيون ھادي في عدن وھددوا حدود السعودية." مقابلة أجرتھا مجموعة األز

2016 . 
 .2015، حزيران/يونيو 2015مسؤولين سعوديين، أيار/مايو  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 126
 .2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، حزيران/يونيو  127
صالت وثيقة بالسعودية، حزيران/يونيو  مسؤول سعودي، ومع رجل أعمال يمني تربطه مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 128

 .2015؛ ومع مسؤول إماراتي، أيار/مايو 2015
؛ 2015، ومع رجل أعمال سعودي، آب/أغسطس 2015مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع أحد سكان الرياض، أيار/مايو  129

 .2015ومع خبير أجنبي في الشؤون السعودية، تشرين األول/أكتوبر 
؛ ومع دبلوماسيين غربيين سابقين في السعودية، 2015رجل أعمال سعودي، آب/أغسطس  مجموعة األزمات مع مقابالت أجرتھا 130

 .2015تشرين األول/أكتوبر 
. يؤكد ھؤالء 2015مسؤولين إماراتيين، أيار/مايو، نيسان/أبريل، كانون األول/ديسمبر  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 131

بطلب منھا وأن الرياض تقود الجھد الحربي. دبلوماسيون ومحللون على إطالع على السياسة ى السعودية على أن اإلمارات انضمت إل
ً من رغبتھا بإرسال رسالة قوية إلى القادة السعوديين الجدد بأن األمن  الخارجية لإلمارات يشيرون إلى أن مشاركتھا تنبع أساسا
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أن تقييم اإلمارات للتھديدات واألولويات في اليمن، الذي لعب دوراً مھماً في تشكيل الصراع، يختلف عن  إالّ 
تقييم السعوديين. األمر األكثر أھمية، ھو أنه في حين أن الملك سلمان احتضن اإلصالح فإن اإلماراتيين لم 

ين سياً محلياً وإقليمياً. لقد منحوا دعمھم آلخريفعلوا؛ بل إنھم يستمرون باعتبار اإلخوان المسلمين تھديداً سيا
في الكتلة المناھضة للحوثيين، وخصوصاً المقاومة الجنوبية. وقد ظھر ھذا االختالف في معركة تعز، التي 

. ظھرت التوترات بين الجانبين واضحة عندما ھناك غاب عنھا جنود اإلمارات جزئياً بسبب بروز اإلصالح
الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية في تشرين الثاني/نوفمبر قائالً إنه "لوال فشل  قاش، وزيرد أنور قرغرّ 

لقد ركزت اإلمارات  132."لكانت تعز قد تحررت أصالً "اإلصالح واإلخوان المسلمين في فعل شيء"، 
جھودھا السياسية والعسكرية على الجنوب، خصوصاً عدن، حيث اإلصالح ضعيف، بينما يركز السعوديون 

الشمال، حيث يتحالف أقوى خصوم الحوثيين مع اإلصالح. يعتقد العديد من الجنوبيين بأن اإلمارات  على
ً مستقالً. المسؤولون  133مدفوعة بشكل رئيسي بالمصالح التجارية في ميناء عدن وأنھا قد تدعم جنوبا

ھادي  بتعزيز قوة حكومةوالمعلقون اإلماراتيون ينكرون ھذا، قائلين إن التركيز على عدن ينطلق من الرغبة 
   134من خالل تحقيق نجاح ھناك.

، يذكر 2015في أعقاب الھجوم على مأرب، وخصوصاً منذ حدث تبديل في القوات في تشرين الثاني/نوفمبر 
ال يزال الجنود اإلماراتيون في الجنوب،  135العدنيون انخفاضاً في الوجود العسكري اإلماراتي في مدينتھم.

ً بجنود سودانيين، وكما يذكر، بمرتزقة كولومبيين، بينما تستمر اإلمارات بمساعدة  لكن يتم تبديلھم تدريجيا
تبدو اإلمارات مستعدة لالستمرار بدعم الحرب، ولو بعدد أقل  136حلفائھا اليمنيين بتزويدھم بالعتاد والمؤن.

أن تفضيالتھم بالنسبة لمستقبل  رض، طالما ظلت الرياض مصممة على االستمرار. إالّ من مواطنيھا على األ
  اليمن، خصوصاً فيما يتعلق باإلصالح، ستستمر في التباين عن تفضيالت السعوديين.

  لمتحدة، والمملكة المتحدة وفرنساالواليات ا (ج)

ً انتشار رغم التحفظات المتصلة بضرورة الحرب، وفترة استمرارھا وتبعاتھ ا غير المقصودة، خصوصا
وتنظيم الدولة اإلسالمية، فإن الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا  شبه الجزيرة العربيةالقاعدة في 

ً وغطاءً قدموا للسعودية واإلم ً حاسما ً عسكريا سياسياً، وقبلوا بحساسيات الرياض حول أفضل  ارات دعما
في اليمن. في حين أنھم يدعون لوضع حد للعنف، والوصول غير المقيد الطرق لمعالجة األزمة السياسية 

للمساعدات اإلنسانية والعودة إلى العملية االنتقالية في البالد، فإن إجراءات مجلس األمن والمساعدات 
  رت احتماالت التوصل إلى تسوية سياسية.العسكرية أدت فعلياً إلى استمرار الحرب وأخّ 

ً الحوثيين لالستسالم، وشرعن العمل العسكري الذي تقوده قرار مجلس األمن في  نيسان/أبريل دعا أساسا
يانات عدة ب خدم كتبرير لتجنب التوصل إلى اتفاق سياسي. بعد ذلك أصدر مجلس األمنالسعودية واستُ 

إلى يار/مايو، كان أكثر توازناً حيث دعا جميع األطراف إلى العودة غير المشروطة أ 12صحفية، أولھا في 
المحادثات التي تيسرھا األمم المتحدة. لكنه لم يصحح بعد خطأه السياسي، الذي يقوض بشكل خطير التصور 
عن حيادية األمم المتحدة في اليمن، بإصدار قرار جديد ملزم. في الواقع، فإن الدول الغربية أحجمت عن 

سؤولين سألون، فإن الميفھم. عندما يُ الضغط على السعوديين علناً، بالنظر إلى حساسية اليمن بالنسبة لحل
األمريكيين والبريطانيين يذكرون في مجالسھم الخاصة بأن نفوذھم على عملية صنع القرار السعودية محدود 

   137وأنه يكون أكثر فعالية عندما يمارس بھدوء.

ً المساعدات العسكرية، متناقضة مع أي مشورة تھدف إلى وضع حد لل صراع. يبدو أن أفعالھم، خصوصا
بالنسبة للواليات المتحدة بشكل خاص فإن دعم التحالف الذي تقوده السعودية يبدو جزءاً من ثمن قبول 

 
 

مسؤولين غربيين، أيار/مايو، حزيران/يونيو، تشرين األول/أكتوبر  األزمات مع مقابالت أجرتھا مجموعةمترابط، وأنھم سيؤيدونھم. 
 .2015؛ ومع أكاديمي إماراتي، أيلول/سبتمبر 2015

؛ ومع سياسيين من تعز معاديين للحوثيين، 2015محلل سياسي إماراتي، أيلول/سبتمبر  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 132
 ,UAE blames Islamists for delay in anti-Huthi operations”, The Daily Star“ .2015تشرين األول/أكتوبر 

24 November 2015 . 
؛ ومع أحد قادة المقاومة الجنوبية، تشرين 2015صحفي عدني، تشرين األول/أكتوبر  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 133

 .2015الثاني/نوفمبر 
 .2015؛ ومع أكاديمي إماراتي، أيلول/سبتمبر 2015سؤول إماراتي، آب/أغسطس مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع م 134
 .2016صحفي عدني، ومع سيدة أعمال وناشطة في المجتمع المدني، كانون الثاني/يناير  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 135
 Emily. 2015يو، تشرين األول/أكتوبر دبلوماسيين غربيين، أيار/مايو، حزيران/يون مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 136

Hagar and Mark Mazzetti, “Emirates Secretly Sends Colombian Mercenaries to Yemen Fight”, The 
New York Times, 25 November 2015. 

 .2015تموز/يوليو، تشرين األول/أكتوبر  –دبلوماسيين غربيين، أيار/مايو  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 137
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نطن ب تطمينات شاملة. لقد قدمت واشر حلفاء واشنطن الخليجيين وتطلّ يران، الذي نفّ إالسعودية باالتفاق مع 
 25الت السعودية بالوقود في الجو. في مساعدات لوجستية واستخباراتية للحرب بما في ذلك تزويد المقات

آذار/مارس، اليوم الذي بدأت فيه الضربات الجوية، أدان بيان للبيت األبيض التحركات العسكرية للحوثيين 
  ضد حكومة ھادي وحدد الدعم المقدم للتحالف الذي تقوده السعودية: 

ا عنف الحوثي، فقد سمح الرئيس أوبامدعماً لإلجراءات التي اتخذھا مجلس التعاون الخليجي للدفاع ضد ال
بتقديم الدعم اللوجستي واالستخباراتي للعمليات العسكرية التي يقودھا مجلس التعاون الخليجي. في حين 
أن القوات األمريكية لن تقوم بعمل عسكري في اليمن دعماً لھذا الجھد، فإننا نؤسس خلية تخطيط مشتركة 

   138االستخباراتي األمريكي. مع السعودية لتنسيق الدعم العسكري

مليار  21منذ بداية الحرب، وافقت الواليات المتحدة على مبيعات أسلحة جديدة للسعوديين بقيمة حوالي 
   139دوالر، معظمھا للتعويض عن الصواريخ والذخائر التي استخدمت في اليمن.

لإلدارة، حيث إن الحرب كانت غالباً قد تكون الواليات المتحدة والمملكة المتحدة قدرتا بأن ثمن الدعم قابل 
أن الخسائر في صفوف المدنيين لم تكن قليلة، وكذلك الحال بالنسبة للكارثة  بعيدة عن أعين الجمھور، إالّ 

 عربيةشبه الجزيرة الاإلنسانية والعقبات التي شكلتھا في جھود محاربة اإلرھاب فيما يتعلق بالقاعدة في 
ً من ع 140وتنظيم الدولة اإلسالمية. الوة على ذلك، فإن كال الحكومتين تعرضتا لتدقيق كبير خصوصا

ي ف ھماالمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وھيومان رايتس ووتش وأوكسفام، لمساعدت
  141عمليات يُقال إنھا تنتھك القانون الدولي اإلنساني.

بعدد من األشكال. سحب الدعم العسكري من  إن حلفاء السعودية الغربيين ھم في وضع يخسر فيه الجميع
االستمرار في الدعم يسھم في كارثة وشأنه أن يؤكد مخاوف السعودية من أنه تم التخلي عنھا لصالح إيران. 

الغرب  وربما يجعل تنظيم الدولةاإليرانية، ويزيد من تھديد القاعدة/ –إنسانية، ويصعد التوترات السعودية 
. إن أي نفوذ يمكن ممارسته على السياسة السعودية من خالل المشاركة في الجھد متواطئاً في جرائم حرب

  الحربي قد أخفق بتحقيق نتائج تذكر، ھذا إذا حقق أي نتائج على اإلطالق.

   

 
 

 بيان للمتحدثة باسم مجلس األمن القومي األمريكي بيرناديت ميھان. 138
موقع وكالة التعاون الدفاعي واألمني األمريكية. تتضمن األسلحة التي وافقت وزارة الخارجية على بيعھا: طائرات ھليكوبتر  139

)؛ صواريخ 2015مليار دوالر (تموز/يوليو  0.5)؛ وذخائر بقيمة 2015الر (أيار/مايو مليار دو 1.9بقيمة  MH-60Rمتعددة المھام 
-UH (Black Hawk))؛ طائرات ھليكوبتر 2015مليار دوالر (تموز/يوليو  5.4) بقيمة PAC-3باتريوت ذات قدرات متطورة (

60M  مليار دوالر (تشرين  11.25المھام بقيمة )؛ سفن قتالية متعددة 2015مليار دوالر (تشرين األول/أكتوبر  0.495بقيمة
). التواريخ ھي تواريخ اإلخطارات 2015مليار دوالر (تشرين الثاني/نوفمبر  1.29)؛ وذخائر جو أرض بقيمة 2015األول/أكتوبر 

  الرسمية للكونغرس األمريكي.
معارضة السعوديين". مقابلة أجرتھا مجموعة "ببساطة، اليمن ليست مھمة بما يكفي كي تنفق ھذه البلدان رأس مال سياسي في  140

 .2015األزمات مع دبلوماسي غربي، حزيران/يونيو 
؛ 2015كانون األول/ديسمبر  17"حكومة المملكة المتحدة تنتھك القانون بتقديم السالح للسعودية، كما يقول مشّرعون قياديون"،  141

؛ "اليمن: دعوة لتعليق 2015تشرين الثاني/نوفمبر  25غير قانونية،"  "اليمن: التحالف استخدم صاروخاً بريطانياً في ضربة جوية
، وجميع ھذه من منظمة العفو الدولية. 2015تشرين األول/أكتوبر  7مبيعات السالح للتحالف والمساءلة عن جرائم الحرب"، 

ن: التحالف لم يحقق في الضربات الجوية ؛ "اليم2015تشرين الثاني/نوفمبر  18"الواليات المتحدة: ارفضوا بيع السالح للسعودية،" 
؛ "تقارير: معاملة خاصة من األمم المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن،" 2015تشرين الثاني/نوفمبر  26غير القانونية،" 

سقوط ضحايا ، وجميعھا من ھيومان رايتس ووتش. المشرعون األمريكيون عبّروا عن قلقھم من 2016كانون األول/ديسمبر  22
يدعم توقف  2015مدنيين وأزمة إنسانية. ھكذا، كتب النائب تيد دبليو ليو رسالة إلى رؤساء األركان المشتركة في أيلول/سبتمبر 

الدعم األمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية إلى أن يتم ضمانات لمنع سقوط ضحايا مدنيين. "السعوديون يواجھون ضغوطاً متزايدة 
". في جلسة استماع للجنة العالقات 2015أيلول/سبتمبر  29، نيويورك تايمزق بالضحايا المدنيين في الصراع اليمني، فيما يتعل

الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي، المشرعون سألوا حول إعادة تسليح السعودية. جوليان بيكيت، "ديمقراطيو مجلس الشيوخ 
 .2015تشرين األول/أكتوبر  7، المونيتوريمن"، يعلقون بيع األسلحة لحرب السعودية في ال



  اليمن: ھل السالم ممكن؟ 

 23الصفحة  2015شباط/فبراير  9، 167تقرير مجوعة األزمات رقم 

 
 
 
 

III. ھل السالم ممكن؟  

  أ. التحديات اإلقليمية والمحلية

ه صراع ع داخلي على السلطة طغى عليال تبشر الديناميكيات المحلية واإلقليمية بتحقيق السالم. ما بدأ كصرا
تصعب إدارته بين السعودية وإيران. في حين أن الخصومة بين البلدين ليست الدافع الرئيسي للصراع، فإنھا 

استراتيجي الذي تدور في إطاره المعارك المحلية في اليمن، وتسھم في زيادة استقطاب -توفر السياق الجيو
  وراديكالية وضع صعب أصالً.

اإليرانية في أعقاب إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي  –مع تدھور العالقات السعودية وحظ اليمنيين،  لسوء
دا حربھما بالوكالة، بما في ذلك في ، فإن الدولتين قد تصعّ 2016المعارض نمر النمر في كانون الثاني/يناير 

عاء، حيث اتھمت إيران السعودية أصالً بعض أشد عمليات القصف وطأة في صن 2016اليمن. لقد شھد عام 
يال السعودية ح صلبكانون الثاني/يناير. يمكن لتصاعد التوترات أن يزيد من ت 7بقصف سفارتھا ھناك في 

الحوثيين، ما يزيد من تعقيد أية تسوية سياسية ويزيد من جرأة األطراف الراديكالية في الحركة الحوثية التي 
   142ة الحكم الملكي السعودي.ترى في أحداث المنطقة بداية نھاي

األمر األكثر إثارة للقلق يتمثل في التحديات السياسية الداخلية في اليمن. إن المشاكل التي أدت إلى اندالع 
بل إنھا تضاعفت بفعل الحرب وما نتج عنھا من انقسامات. كثيرون في الجنوب باتوا  يتھاتسوتتم العنف لم 

وا على أن يحصل أن بإمكانھمأكثر التزاماً باالستقالل من أي وقت مضى، وأصبحوا أكثر تسليحاً ويعتقدون 
فما مية يتحركان كيوتنظيم الدولة اإلسال شبه الجزيرة العربيةالقاعدة في  143دعم الخليج في النھاية لالنفصال.

في الجنوب، مستغلين الفراغ السياسي واألمني. وفي أماكن أخرى أيضاً، أثارت الحرب المشاعر  اشاء
قصى حاالتھا، حيث يشعر أھل تعز بعدم أالمناطقية. باتت االنقسامات بين تعز وصنعاء وتعز وعدن في 

سيطر على جزء كبير من النفط اليمني في مأرب، التي صدت الحوثيين وت 144االرتياح في أي من الفلكين.
اليمن، التي لم تكن في يوم من األيام دولة قوية، أصبحت  145وكل غازه، ازدادت المطالبة بالحكم الذاتي.

تتكون من أقاليم في حالة تشبه الحكم الذاتي متحاربة مع بعضھا، وسيكون من الصعب إعادتھا إلى إطار 
  متماسك.

المستوى الوطني أصبح أكثر تعقيداً. ھناك حكومتان: واحدة في صنعاء يديرھا كما أن تقاسم السلطة على 
ً الحوثيون، وواحدة في عدن، معترف بھا دولياً وترتبط بالرئيس ھادي. إن أي لية؛ منھما ليست فعالة وال تمثي ا

األمني أحد  عوكالھما ستحاوالن االحتفاظ بالحد األقصى من السلطة في أي ترتيبات انتقالية. وسيشكل القطا
أكثر المشاكل تعقيداً. في الماضي، كان االنقسام الداخلي الرئيسي في الجيش بين قوات صالح وقوات محسن؛ 

ينبغي أن يأخذ في االعتبار وجود الحوثيين والمقاومة الجنوبية، الذين أدمجوا مقاتليھم في األجزاء فأما اليوم، 
  ھا. المجموعتين. ينبغي نزع سالح الميليشيات المتعددة وتفكيك المتنافسة من الجيش التي تسيطر عليھا كل من

الطائفية، التي لم تكن تاريخياً سبباً للصراع أو إطاراً تحشيدياً للعنف، باتت واسعة االنتشار اآلن. وقد تضاعفت 
ً موجودة في الماضي، بدرجة كبيرة. وستستمر الضغائن ذات األساس ال بلي ققضايا الثأر، التي كانت دائما

  إلى ما بعد نھاية الصراع.

لن تكون االتفاقيات القائمة وأطر المفاوضات، بما في ذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومؤتمر الحوار 
ھذه التحديات. أنتج مؤتمر الحوار الوطني، الذي  معالجة، كافية ل2216الوطني وقرار مجلس األمن رقم 

ين بما في ذلك الشباب، والنساء، ونشطاء المجتمع المدني، واألحزاب جمع طيفاً واسعاً من الالعبين السياسي
المشاركة السياسية،  –من الحراك الجنوبي، قائمة طويلة من المبادئ العامة  السياسية، والحوثيين وجزءً 

 ةما يمكن أن يكون نقطة بداي –وسيادة القانون، والعدالة االجتماعية ونقل السلطات من خالل نظام فيدرالي 
أنه لم يتوصل إلى حل ألكثر التحديات إلحاحاً والمتمثلة في تفاصيل بنية الدولة  إلصالح النظام السياسي. إالّ 

يعالج جزءاً صغيراً من القضايا األمنية.  2216وتقاسم السلطة على المستوى الوطني قبل االنتخابات. القرار 

 
 

طبقاً ألحد أنصار الحوثيين، فإن "النظام السعودي يعتقد بأن إعدام الشيخ نمر النمر سيجعله أقوى. إالّ أن عملية اإلعدام ستشجع  142
ً على اتخاذ خطوات أقوى في دعم الحوثيين في اليمن، إن لم يكن علناً، فسراً. الحوثيو تي ن ھم القوة المقاتلة الوحيدة الإيران أيضا

يمكن أن تتحدى العائلة المالكة السعودية بشكل مباشر، وھم يتوقعون أن ھذا سيمنحھم المزيد من الدعم من إيران والطائفة الشيعية". 
 .2016مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات، كانون الثاني/يناير 

؛ ومع ناشط جنوبي، 2015تشرين الثاني/نوفمبر  –تشرين األول/أكتوبر  صحفي جنوبي، مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 143
  .2016كانون الثاني/يناير 

 .2015تشرين الثاني/نوفمبر  –سياسيين بارزين من تعز، تشرين األول/أكتوبر  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 144
ة والزميلة رفيعة المستوى غير المقيمة في مشروع ديمقراطية مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع ندوى الدوسري، المحللة اليمني 145

 .2015الشرق األوسط، تشرين الثاني/نوفمبر 
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اب الحوثيين، وتفكيك الميليشيات وإعادة إنه يحتوي على عناصر التفاق مستقبلي، بما في ذلك انسح
المسؤوليات إلى الحكومة المنتخبة، لكن لم يعد الحوثيون ھم الطرف الوحيد الذي يفرض إرادته بالقوة، وال 

  يمكن اتخاذ أي من ھذه الخطوات دون سلطة تنفيذية شاملة تحظى بقبول واسع.

  متحدةالمفاوضات التي تقودھا األمم ال  ب. 

ً لن يكون مفا تحقق محادثات السالم التي تتوسط فيھا األمم المتحدة تقدماً كبيراً. لقد حاول المبعوث  إذا لم جئا
الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، منذ بداية الحرب جمع كتلة الحوثيين/صالح مع الحكومة اليمنية على 

ً من الطرفين لم يھزم أو أ طاولة واحدة لترتيب وقف إطالق النار والعودة إلى المسار السياسي. إالّ  ن أيا
ف، وكالھما يعتقدان بأنھما يستطيعان تحقيق موقف تفاوضي أفضل بالوسائل العسكرية. كما أن لديھما ستنزَ يُ 

وجھات نظر مختلفة جداً حول ما يشكل تسوية معقولة: بالنسبة لمجموعة الحوثي/صالح، فھي تعني تغيير 
لميليشيات (وليس فقط سالحھم) ومن ثم التوجه إلى االنتخابات؛ الحكومة، ونزع السالح التدريجي من كل ا

  ، أي استسالم عدوھم.2216أما بالنسبة للحكومة، فھي تعني التنفيذ السريع للقرار 

ً ليس أقله بسبب انحياز القرار  الواضح لموقف الحكومة  2216إن إيجاد أرضية مشتركة يعد أمراً صعبا
القوى على األرض أو الحاجة لتسوية دائمة وشاملة. كما أن بنية والسعودية وكونه ال يعكس توازن 

ن عسكري مھم وقوي ، إشكالية أيضاً. لدى كتلة الحوثي/صالح مكوّ 2216ھة بالقرار المفاوضات، الموجّ 
لكنھا ال تمثل التنوع السياسي لشمال اليمن. ھادي جنوبي، لكن حكومته ال تمثل الجنوب أو الشرق، أو حتى 

لمعادي للحوثيين. السعودية، مع أصولھا المالية الھائلة، توجه الجھد الحربي على الجانب المناھض التحالف ا
للحوثيين، لكن تفضيالتھا واھتماماتھا ليست ممثلة بشكل مباشر. لقد كانت حتى اآلن غير مستعدة لالنخراط 

روا عن استعدادھم عبّ مباشرة في نقاشات رفيعة المستوى مع خصومھا في كتلة الحوثي/صالح (الذين 
للتفاوض) حول إجراءات وقف التصعيد التي يمكن أن تمھد الطريق لوقف إلطالق النار ومفاوضات ذات 

  معنى بقيادة األمم المتحدة.

، ، والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبيالمتحدة تحت الضغوط الدبلوماسية المكثفة من األمم المتحدة والواليات
ذھبت الوفود اليمنية إلى سويسرا مرتين إلجراء محادثات برعاية األمم المتحدة. في حزيران/يونيو، ذھب 
كل من الطرفين لتقديم المطالب وكي يتجنب أن يوصف بأنه الطرف الذي رفض اللقاء. كانت كتلة 

في مزاج تسووي. أصر الطرف اآلخر على أن أساس  الحوثي/صالح ھي المھيمنة حينذاك ولم تكن
. التقى . جولة كانون األول/ديسمبر كانت أفضل قليالً 2216المفاوضات كان ببساطة التنفيذ الكامل للقرار 

محادثات جوھرية حول القضايا، بما في ذلك وصول المساعدات اإلنسانية، وبناء  ءاالطرفان وجھاً لوجه وبد
قف دائم إلطالق النار، لكن االتفاق الوحيد المؤكد كان حول االجتماع مرة أخرى في الثقة والتوصل إلى و

  .2016مطلع عام 

رتھا األمم المتحدة في ُعمان بين تموز/يوليو التقدم الذي حدث كان بين الجولتين. في المشاورات التي يسّ 
ا للتعامل بشكل جدي مع رت كتلة الحوثي/صالح بشكل متزايد عن استعدادھ، عبّ 2015وأيلول/سبتمبر 

طرأ ھذا التحول بسبب  146المطالب بانسحابھا ونزع سالحھا واعترافھا، على األقل لفترة محدودة، بالحكومة.
الخسائر العسكرية في الجنوب والضغوط المالية المتزايدة التي تسبب بھا االنھيار االقتصادي وغياب الدعم 

يدة لالنخراط بشكل بناء، وبشكل دائم وثابت من الواليات المالي الخارجي. تعرضت الحكومة لضغوط متزا
المتحدة، والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي، الراغبون بإنھاء الحرب بسبب تدھور األوضاع اإلنسانية 

/تنظيم الدولة اإلسالمية. األھم من ذلك، وفي التصريحات العلنية شبه الجزيرة العربيةوتوسع القاعدة في 
تشرين الثاني/نوفمبر، بدت السعودية أقرب إلى تقديم دعم حقيقي للتسوية السياسية. أكد  والخاصة في

  147دبلوماسيون غربيون أنھا كانت تضغط على حكومة ھادي لحضور المباحثات.

منذ بداية الصراع، ادعت السعودية بأنھا تريد العودة إلى عملية سياسية في اليمن تضم الحوثيين، ولو في 
مھم لحكومة ھادي ونزع سالحھم بسرعة. كما يؤكد المسؤولون السعوديون على أھمية قطع سياق استسال

جماتھم ، وكذلك وقف ھما يعنيه ذلك من الناحية العمليةالحوثيين لعالقاتھم بإيران، رغم أن من الصعب معرفة 

 
 

146 -“Houthis reaffirm acceptance of Security Council resolution aimed at ending violence in Yemen
UN”, UN News Centre, 7 October 2015; “al-Houthis, ex-president’s party accept peace terms”, Gulf 

News, 7 October 2015. 
؛ ومع مسؤول إماراتي، 2015مسؤولين سعوديين، وأممين، تشرين الثاني/نوفمبر  مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع 147

 Saudi Supports Peace Talks: FM”, Gulf Times, 12“. 2015ودبلوماسي من االتحاد األوروبي، كانون األول/ديسمبر 
November 2015. 
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مليارات دوالر  6 تنفق المملكة –بالنظر إلى ازدياد كلفة الحرب بالنسبة لجميع األطراف  148عبر الحدود.
ً على الحرب في وقت تشد فيه األحزمة بسبب انخفاض أسعار النفط تضررت كما أن سمعتھا  149.شھريا

العديد من الدبلوماسيين  –قانون الحرب واتساع رقعة األزمة اإلنسانية لبسبب االنتھاكات المزعومة 
ن كحال كتلة الحوثي/صالح، يريدو ن بأن السعوديين، حالھمويين المقربين من المفاوضات مقتنعوالسياس

  مخرجاً، لكنھم لم يجدوا حتى اآلن تسوية مقبولة.

رغم بعض العالمات اإليجابية، فإن االتجاه العام يسير نحو المزيد من العنف. لقد تصاعدت حدة الصراع 
ي أعلنه ر الذبشكل دراماتيكي خالل مباحثات كانون األول/ديسمبر، مع انتھاك كال الطرفين لوقف إطالق النا

التحالف الذي تقوده السعودية وقبلته كتلة الحوثي/صالح. زادت كتلة الحوثي/صالح من غاراتھا عبر الحدود 
وضرباتھا الصاروخية على السعودية وأبقت حصارھا على تعز. القوات اليمنية المدعومة من السعودية، 

 ً رئيسياً تمكنت من خالله من االستيالء على  والمرتبطة بشكل أساسي بمحسن واإلصالح، أطلقت ھجوماً بريا
، مع 2016جوف الشماليتين. لقد ازدادت حدة القتال في مطلع عام الو ةبعض المناطق في محافظتي حج
  تھديد التحالف بالتقدم نحو صنعاء.

يال ح يتسم التزام كال الطرفين بالمحادثات بالفتور في أحسن األحوال، وال يزاالن يحتفظان بمواقف متباعدة
جوھر المحادثات. كتلة الحوثي/صالح المتحصنة في المناطق ذات األغلبية الزيدية أبعد ما تكون عن االنھزام؛ 
بل إن أفعالھا تشير إلى أنھا تعتقد أن بإمكانھا تعزيز موقفھا التفاوضي بشن المزيد من الھجمات داخل 

ستعادة ابالحكومة وداعموھا يظھرون التزامھم السعودية، وھو ما يجعل قبول السعودية بتسوية أكثر صعوبة. 
السيطرة على مناطق شمالية إضافية، وربما العاصمة حتى. ثمة مخاطرة حقيقية في أن يلجأ الطرفان إلى 
استخدام المباحثات التي تقودھا األمم المتحدة لتجنب التعرض للمزيد من االنتقادات بينما يسعيان لتحقيق 

  بعات اإلنسانية.مكاسب عسكرية وتجاھل الت

السعودية و/أو حدوث تغيير واضح في الميزان العسكري، وكالھما  –دون تخفيض حدة التوترات اإليرانية 
غير مرجح، فإن احتماالت حدوث اختراق دبلوماسي سريع تبقى ضئيلة. بما أن القتال سيستمر على األرجح، 

ء في جولة جديدة من المباحثات أو بشكل مستقل فإن األولوية القصوى بالنسبة لوسطاء األمم المتحدة، سوا
ً في مدن مثل تعز، بما في  عنھا، ينبغي أن تكون االتفاق على آليات لتحسين الظروف اإلنسانية، خصوصا
ذلك عدم إعاقة وصول المساعدات اإلنسانية، بصرف النظر عن التقدم المحرز حول وقف إطالق النار 

ء، فإن ثمة عدة خطوات من شأنھا أن تساعد على تحسين فرص نجاح وقف والتسوية السياسية. في ھذه األثنا
  إطالق النار والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة وھي: 

  ينبغي على كتلة الحوثيين/المؤتمر الشعبي العام االنخراط في مشاورات مباشرة رفيعة المستوى تھدف
قيادة يمنية ذات معنى ب –ومفاوضات يمنية إلى تخفيف حدة التوترات وتمھيد الطريق لوقف إطالق النار 

األمم المتحدة. ينبغي أن تعالج المحادثات، بين قضايا أخرى، أمن الحدود، وعالقة الحوثيين بإيران 
 ومستقبل صالح.

  لضمان احتواء أي تسوية يمنية نھائية المخاوف األمنية والسياسية المشروعة للسعودية، على األمم
قاشات بين المعنيين في السعودية واليمن، من خالل محادثات رسمية ونقاشات المتحدة تشجيع إجراء ن

لھا. يمكن للنقاشات أن تشمل أمن مسار ثاٍن غير رسمية منفصلة عن مفاوضات األمم المتحدة لكن تكمّ 
/تنظيم الدولة اإلسالمية شبه الجزيرة العربيةالحدود، والعالقات مع إيران، ومواجھة القاعدة في 

واالندماج االقتصادي لليمن في المنطقة. إن الھدف األخير لن يساعد فقط في إعادة البناء، بل أيضاً في 
 معالجة المخاوف الجوھرية للسعودية من أن يخرج اليمن من فلكھا ويدخل في فلك إيران.

 ين، خصوصاً رينبغي لمحادثات األمم المتحدة أن تكون أكثر شمولية. ينبغي إشراك متحاربين رئيسيين آخ
اإلصالح، والمجموعات السلفية والمقاومة الجنوبية، لضمان وقف إطالق نار دائم. كما ينبغي إشراك 
المجتمع المدني، ومنظمات المرأة وكامل طيف األحزاب السياسية في المفاوضات حول القضايا السياسية 

 تفكيك/إعادة اإلدماج.اللسالح/العالقة، مثل توقيت االنتخابات المستقبلية، وبنية الدولة، ونزع ا

  ينبغي لمحادثات األمم المتحدة أن تھدف إلى التوصل إلى اتفاق حول قيادة تنفيذية مقبولة على نطاق واسع
وحكومة وحدة وطنية. يمكن أن تكون حكومة ھادي الضحية الرئيسية إلعادة التشكيل، لكن ھذه ھي 

 بشرعية الحكم.فيما يتعلق للحوثي/ھادي  الطريقة الوحيدة للتغلب على المزاعم المتعارضة

 
 

مقابالت أجرتھا مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، ومسؤول في مجلس التعاون الخليجي، ومصادر دبلوماسية غربية،  148
  .2016كانون الثاني/ يناير 

149 28 December 2015 ,Monitor-AlBruce Riedel, “Saudi Arabia’s Mounting Security Challenges”, . 
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  رغبة الجنوبيين بقدر أكبر من الحكم ً ينبغي معالجة التقسيم إلى أقاليم بشكل مباشر وصريح، خصوصا

الذاتي وحتى االستقالل. إن تسوية شاملة بحاجة إلى الوقت، وبالتالي ينبغي منح األولوية آللية الحوار. 
انسحاب الميليشيات من المدن دون أن يؤدي ذلك إلى حالة من غياب في ھذه األثناء، ومن أجل تسھيل 

/تنظيم الدولة اإلسالمية، ينبغي تعزيز قوة األمن شبه الجزيرة العربيةالقانون أو دخول القاعدة في 
والحكومة المحليين. ستتفاوت الترتيبات من مكان إلى آخر، لكن ينبغي أن يكون الھدف تمكين السلطات 

دماج المقاتلين المحليين في الشرطة/أجھزة األمن، وإزالة الميليشيات وعودة وحدات الجيش المحلية، وإ
 إلى ثكناتھا.

  ينبغي أن تحظى المساءلة باألولوية. لقد أشارت منظمة العفو الدولية، وھيومن رايتس ووتش ولجنة
ين والتحالف الذي تقوده خبراء من األمم المتحدة إلى أن جميع األطراف، بما في ذلك المحاربين اليمني

من المرجح أن تكون أية تسوية حالً وسطاً، وبالتالي  150السعودية، قد ارتكبوا انتھاكات لقانون الحرب.
من غير المحتمل أن تتفق األطراف على المالحقة القضائية، لكن ينبغي أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل، 

اإلنسانية المرتكبة من قبل جميع األطراف. واستناداً وحيادي، وبقيادة دولية بجرائم الحرب والجرائم ضد 
 إلى نتائج التحقيق، على الالعبين اليمنيين واإلقليميين االتفاق على صيغة للمساءلة.

  للمصالحة الوطنية. لقد تمثلت ً إن انتخابات تجرى في وقت مناسب، ولكن ليس فوراً، تعد مھمة أيضا
تقالية السابقة في أنھا استمرت لفترة أطول من تفويضھا األصلي إحدى المشاكل الرئيسية في الفترة االن

ومدته سنتان، ما سمح بتآكل شرعية الحكومة االنتقالية واستشراء الفساد. سيكون ھناك حاجة لفترة تشكل 
جسراً إلى االنتخابات، لكن ال ينبغي تمديدھا، إذا كان ذلك ممكناً. إذا كان ھناك حاجة للتمديد، ينبغي أن 

 ون من خالل آلية يوافق عليھا طيف واسع من األطراف المعنية اليمنية.يك

  تحركت مجموعة 2011قد يكون الوقت مناسباً إلطالق جھد جديد لتنحية الشخصيات اإلشكالية. في عام ،
من المواطنين من مختلف الشرائح من أجل أن يغادر صالح، ومحسن وآخرون، بما في ذلك البعض من 

من الوقت إلتاحة المجال للمصالحة والتغيير. وھناك سوابق يمنية للنفي المؤقت. في عام  اإلصالح، لفترة
، فشل المقترح ألن الواليات المتحدة بشكل خاص رأت أن دعمه سيشكل قدراً أكبر مما ينبغي من 2011

 نأ - ومحسن وھادي صالح، - يمكن للخروج المؤقت لثالثة أشخاص 151التدخل في الشؤون الداخلية.
. سيشكل خروج صالح فوزاً للسعودية والكتلة المناھضة للحوثيين. لقد يسھل إعادة إحياء عملية السالم

ً االستقالة من المؤتمر الشعبي العام عندما تنتھي الحرب ويُ صالح عرض  يمكن  152رفع الحصار.علنا
، حسن وھاديالمؤقت من اليمن إذا رحل خصومه وخصوم حزبه الرئيسيين م هرحيلتوسيع ذلك ليشمل 

وابنه. إن التفاوض على صفقة سيكون بحاجة لدعم السعودية،  ه وعنفعت العقوبات عنأيضاً، ورُ 
  واإلمارات، والمبعوث الخاص لألمم المتحدة وأخيراً مجلس األمن.

   

 
 

150 -and-east-africa/yemen; www.amnesty.org/en/countries/middle-east/n-w.org/middlewww.hr
north-africa/yemen  2014( 2140؛ التقرير النھائي للجنة الخبراء حول اليمن التي تشكلت تنفيذاً لقرار مجلس األمن رقم ،(

 .2016كانون الثاني/يناير  26
 .2012سؤول أمريكي رفيع، صنعاء، نيسان/أبريل مقابلة أجرتھا مجموعة األزمات مع م 151
152 13 October 2015 “Yemen’s Saleh says ready to commit to UN peace terms”, Reuters,. 
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IV. خالصةال  

في خضم االضطرابات العنيفة في الشرق األوسط، فإن حرب اليمن غير ملحوظة نسبياً، لكن أكثر من 
مدني قتلوا، معظمھم نتيجة الضربات الجوية، وتعاني البالد من أزمة إنسانية حادة يمكن أن تؤدي  2,800

وقد كانت الضغوط  153إلى مجاعة كارثية وتدفقات لالجئين يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
ً السعوديالدولية خافتة في أفضل األحوال. يبدو أن الالعبين ا رب كان ن في حقوة، عالإلقليميين، خصوصا

بكثير. حتى اآلن، قاوم ھؤالء الالعبون االنخراط مباشرة في محادثات إيقافھا أصعب من السھل إطالقھا لكن 
بما  ان للتفاوض لكن ليس االلتزامتللمساعدة في وضع حد للقتال. كتلة الحوثي/صالح وحكومة ھادي مستعد

. إن المستقبل القريب يبدو قاتماً. حتى إذا انتھت وقف للتصعيد، والمصالحة والتسويةھو ضروري من 
األعمال القتالية الرئيسية، فإن اليمن لن يعود إلى حالة ما قبل الوضع الراھن. يعزز المتحاربون مواقعھم 

ح أن تغذي اقتصاد حرب مزدھر، وتضاعف الصراعات الداخلية على السلطة وانعدام استعداداً لمعركة يرجَّ 
  يمي لسنوات.االستقرار اإلقل

  2016شباط/فبراير  9بروكسل، 

  

  

 
 

شخص مع استمرار الضربات الجوية والقصف، تقارير األمم المتحدة"، المركز  8,100"عدد الضحايا المدنيين اليمنيين يتجاوز  153
، كان عدد األشخاص الذين قتلوا في اليمن نتيجة 2015. في مطلع عام 2015كانون الثاني/يناير  5المتحدة، اإلخباري لألمم 

المتفجرات أكبر منه في أي بلد آخر. "حالة أزمة: األسلحة المتفجرة في اليمن"، العمل لمكافحة العنف المسلح ومكتب األمم المتحدة 
. عشر من المحافظات االثنتين والعشرين بلغت مستويات الطوارئ من حيث 2015/سبتمبر لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)، أيلول

انعدام األمن الغذائي، وھي خطوة تسبق المجاعة. "على حافة المجاعة في اليمن"، برنامج األغذية العالمي، الواليات المتحدة 
 .2015كانون األول/ديسمبر  10األمريكية، 
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  2216قرار مجلس األمن رقم : ب الملحق

  ) 2014( 2140) و2012( 2051) و2011( 2014إذ يشير إلى قراراته  مجلس األمنإن 
أغسطس/آب  29و 2013فبراير/شباط  15)، وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 2015( 2204) و2015( 2201و

ً 2015مارس/آذار  22و 2014 الموجھة من  2015مارس/آذار  24بالرسالة المؤرخة  ، وإذ يحيط علما
من أنه يبلغ فيھا رئيس مجلس األ اليمناألمم المتحدة، التي يحيل بھا رسالة من رئيس الممثل الدائم لليمن لدى 

ة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل "قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامع
  والتدابير الالزمة، بما فيھا التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين".

الموجھة من الممثلة الدائمة لدولة قطر، التي تحيل  2015 مارسآذار/ 26وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 
ية والمملكة العرب الكويتودولة  قطرودولة  البحريناإلمارات العربية المتحدة ومملكة بھا رسالة من ممثلي 

  السعودية.

  العشرين لجامعة الدول العربية بشأن التطورات في اليمن.وإذ يشير إلى قرار مؤتمر القمة السادس و

وإذ يؤكد في جملة أمور على ضرورة استئناف عملية االنتقال السياسي في اليمن بمشاركة جميع األطراف 
  اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذھا، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمته اإلقليمية، والتزامه بالوقوف إلى وإذ يؤكد من جديد 
  جانب شعب اليمن.

  في شبه الجزيرة العربية. تنظيم القاعدةوإذ يدين تزايد عدد ونطاق الھجمات التي يشنھا 

وإذ يعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على االستفادة من تدھور األوضاع 
في االعتبار أن أي أعمال من أعمال اإلرھاب ھي أعمال إجرامية وغير  السياسية واألمنية في اليمن، آخذاً 

ً مبررة بغ   كان مرتكبھا. ض النظر عن الدوافع إليھا، ووقت ارتكابھا، ومكان ارتكابھا، وأيا

من جھود لمؤازرة عملية االنتقال السياسي في اليمن،  مجلس التعاون الخليجيوإذ يكرر تأكيد دعمه لما يبذله 
  وإذ يثني على مشاركته في ھذا الصدد.

وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبدربه منصور ھادي، وإذ يكرر دعوته كل األطراف والدول 
يمية، له وسالمته اإلقلاألعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنھا تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقال

  والمّس بشرعية رئيس اليمن.

  وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدھور الحالة اإلنسانية في اليمن.

  وإذ يشدد على أن الحالة اإلنسانية ستستمر في التدھور في ظل غياب الحل السياسي.

 ً نسانية إليھم ومن المواد التي ال غنى عنھا من وصول المساعدات اإل وإذ يشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفا
 ً لقانون ل لبقائھم على قيد الحياة، بما في ذلك تعّمد عرقلة إمدادات اإلغاثة ووصولھا، يمكن أن يشكل انتھاكا

  اإلنساني الدولي.

ر اوإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذھا ونتائج مؤتمر الحو
الوطني الشامل، بما يشمل صياغة دستور جديد، وإصالح النظام االنتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع 
الدستور، وتنظيم االنتخابات العامة في موعد قريب، لتفادي حدوث المزيد من التدھور في الحالة اإلنسانية 

  واألمنية في اليمن.

ويبذلھا المستشار الخاص لألمين العام  األمم المتحدةبذلھا وإذ يؤكد من جديد تأييده الكامل للجھود التي ت
تزامه بتلك الجھود المعني باليمن، وال سيما للمفاوضات التي تجري بوساطة من األمم المتحدة، وال

  والمفاوضات، ودعمه للجھود التي تبذلھا مجموعة السفراء في صنعاء.

وإذ يشعر بالجزع إزاء التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في كثير من أنحاء اليمن، بما في ذلك 
فيھا  ، واستيالؤھم على األسلحة، بماعدن، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وتقدمھم نحو تعزمحافظات 

  منظومات القذائف، من المؤسسات العسكرية واألمنية اليمنية.

وإذ يدين بأقوى العبارات استمرار اإلجراءات االنفرادية من قبل الحوثيين، وعدم انصياعھم للطلبات الواردة 
) بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتھم من المؤسسات الحكومية، 2015( 2201في القرار 

ما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء، وتطبيع الحالة األمنية في العاصمة والمحافظات ب
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األخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية واألمنية، واإلفراج بأمان عن جميع األشخاص الموضوعين 
 ً   .رھن اإلقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا

لة من غير الدول لالنسحاب من المؤسسات الحكومية في جميع وإذ يكرر دعوته إلى جميع الجھات الفاع
  أرجاء اليمن واالمتناع عن أي محاوالت لالستيالء على تلك المؤسسات.

وإذ يعرب عن استيائه من أي محاولة من جانب الحوثيين التخاذ إجراءات تدخل في نطاق السلطة الحصرية 
  األعمال غير مقبولة.للحكومة اليمنية الشرعية، وإذ يشير إلى أن تلك 

وإذ يعرب عن الجزع من أن تلك اإلجراءات التي يتخذھا الحوثيون تقوض عملية االنتقال السياسي في اليمن، 
  وتھدد أمن البلد، واستقراره، وسيادته، ووحدته.

الح، صوإذ يالحظ مع القلق األعمال المزعزعة لالستقرار التي يقوم بھا الرئيس السابق لليمن، علي عبد هللا 
  بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين التي تظل تقوض السالم واألمن واالستقرار في اليمن.

، بناء على طلب من رئيس اليمن، تشارك الرياضوإذ يرّحب باعتزام مجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في 
 ً عم إلى تكملة ود فيه كل األطراف اليمنية من أجل مواصلة دعم عملية االنتقال السياسي في اليمن، وسعيا

  المفاوضات التي تجري بوساطة من األمم المتحدة.

ت التي تطال السلم واألمن في اليمن ) ويعرب عن بالغ القلق إزاء التھديدا2013( 2117وإذ يشير إلى قراره 
  نتيجة لنقل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتكديسھا وإساءة استعمالھا على نحو غير مشروع.

لدول ل ومتزايداً  خطيراً  وإذ يدرك أن استمرار تدھور الحالة األمنية وتصاعد العنف في اليمن يشكل تھديداً 
  للسلم واألمن الدوليين. ن أن الحالة في اليمن تشكل تھديداً المجاورة، وإذ يعيد تأكيد ما قرره م

  ،الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةوإذ يتصرف بموجب 

)، وبأن تمتنع عن 2015( 201يطالب جميع األطراف اليمنية، وال سيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار  .1
اتخاذ المزيد من اإلجراءات االنفرادية التي يمكن أن تقوض عملية االنتقال السياسي في اليمن، ويطالب 

  ودون قيد أو شرط بما يلي: كذلك بأن يقوم الحوثيون فوراً 

  ن استخدام العنف.الكف ع) أ(

  سحب قواتھم من جميع المناطق التي استولوا عليھا، بما في ذلك العاصمة صنعاء. )ب(

التخلي عن جميع األسلحة اإلضافية التي استولوا عليھا من المؤسسات العسكرية واألمنية، بما في  (ج)
  ذلك منظومات القذائف.

  سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.التوقف عن جميع األعمال التي تندرج ضمن نطاق ) د(

االمتناع عن اإلتيان بأي استفزازات أو تھديدات ضد الدول المجاورة، بسبل منھا الحصول على ) ھـ(
  القذائف سطح سطح، وتكديس األسلحة في أي أراض حدودية تابعة إلحدى الدول المجاورة.

، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، محمود الصبيحياإلفراج بأمان عن اللواء  )و(
 ً   .وجميع األشخاص الموضوعين رھن اإلقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا

  ستخدامھم وتسريح جميع األطفال المجندين في صفوفھم.إنھاء تجنيد األطفال وا )ز(

 1)، وال سيما الفقرة 2015( 2201 عن تنفيذ ھذا القرار والقرار يطلب إلى األمين العام أن يقدم تقريراً  .2
أيام من اتخاذ ھذا القرار؛ وفي حالة استمرار عدم التنفيذ، يعرب عن  10من ھذا القرار، في غضون 

تسمية المزيد من األفراد والكيانات الضالعين في األعمال التي تھدد السالم أو األمن اعتزامه النظر في 
أو االستقرار في اليمن، أو الذين يدعمون تلك األعمال، إلخضاعھم للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 

  ).2014( 2140من القرار  15و 11

ا القرار للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين يقرر أن يخضع األشخاص المحددون في المرفق األول لھذ .3
  .2014 – 2140من القرار  15و 11

يع )، والتي جرى توس2014( 2140 يكرر تأكيد أھمية تنفيذ جميع التدابير المفروضة بموجب القرار .4
  .2015 - 2204نطاقھا في القرار 
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ذھا، بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيسيما الحوثيين، إلى االلتزام يدعو كّل األطراف اليمنية، وال  .5

وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، واستئناف وتسريع 
ينھا من ب المفاوضات الشاملة لجميع األطراف التي تجري بوساطة من األمم المتحدة، والتي تتناول أموراً 

جل مواصلة عملية االنتقال السياسي بھدف التوّصل إلى حلٍّ توافقي، المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أ
ويشّدد في ھذا الصدد على أھمية التنفيذ الكامل لالتفاقات المبرمة وااللتزامات التي تم التعھد بھا من أجل 
بلوغ ذلك الھدف ويدعو األطراف، في ھذا الصدد، إلى االتفاق على الشروط الكفيلة بأن تفضي إلى 

جيل بوقف العنف، وفقا لميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما في ذلك ھذا التع
  .2015 – 2201القرار والقرار 

يطالب جميع األطراف اليمنية بااللتزام بتسوية الخالفات عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ القيام بأعمال .  6
األعمال االستفزازية وجميع اإلجراءات االنفرادية بھدف العنف لتحقيق أھداف سياسية، واالمتناع عن 

تقويض عملية االنتقال السياسي، ويؤكد أنه ينبغي لجميع األطراف أن تتخذ خطوات ملموسة لالتفاق 
 ً ية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآل وتنفيذ حل سياسي يقوم على توافق اآلراء لألزمة في اليمن وفقا

  الحوار الوطني الشامل. تنفيذھا ونتائج مؤتمر

يحث جميع األطراف اليمنية على الرد باإليجاب على طلب رئيس اليمن منھا حضور مؤتمر يعقد في .  7
الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، بھدف تقديم المزيد من الدعم لعملية االنتقال السياسي في 

  األمم المتحدة. اليمن، ولتكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من

يھيب بجميع األطراف أن تمتثل اللتزاماتھا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون اإلنساني . 8
  الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الواجبة التطبيق.

9  . ً مة المدنيين، ة سالمع القانون اإلنساني الدولي، على ضرورة قيام جميع األطراف بكفال يعيد التأكيد، اتساقا
بما في ذلك من يتلقون المساعدة، وكذلك ضرورة ضمان أمن موظفي المساعدة اإلنسانية وموظفي األمم 
المتحدة واألفراد المرتبطين بھا، ويحث جميع األطراف على تيسير إيصال المساعدات اإلنسانية، وكذلك 

نسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، على وصول الجھات الفاعلة اإلنسانية إلى المحتاجين للمساعدة اإل
  نحو سريع وآمن ودون عوائق.

يدعو جميع األطراف إلى تيسير قيام الدول المعنية والمنظمات الدولية بإجالء مدنييھا واألفراد التابعين . 10
  لھا من اليمن ويشيد بالخطوات التي جرى اتخاذھا بالفعل في ھذا الصدد.

رمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وااللتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة، بما في يعيد تأكيد مبدأ ح. 11
، باتخاذ 1963واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام  1961ذلك اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

إخالٍل  ضرر، وبمنع أيجميع التدابير المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو 
  بسالم ھذه البعثات أو نيٍل من كرامتھا.

يطلب إلى األمين العام تكثيف جھوده من أجل تيسير إيصال المساعدات اإلنسانية وإجراءات اإلجالء، . 12
بما في ذلك تحديد فترات ھدنة لألغراض اإلنسانية، حسب االقتضاء، بالتنسيق مع حكومة اليمن، ويدعو 

  يمنية إلى التعاون مع األمين العام في سبيل إيصال المعونة اإلنسانية إلى من ھم في حاجة إليھا.األطراف ال

يطلب كذلك إلى األمين العام تكثيف مساعيه الحميدة إلتاحة استئناف عملية انتقال سياسي تكون سلمية . 13
مل ته المشروعة، بما يشوشاملة للجميع ومنظمة تحت قيادة يمنية وتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعا

المرأة اليمنية، ابتغاء إحداث تغيير سلمي وإصالح سياسي واقتصادي واجتماعي ھادف، على النحو 
المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذھا ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويشدد 

دوليين، وال سيما مجلس التعاون الخليجي، على أھمية التنسيق الوثيق بين األمم المتحدة وشركائھا ال
  ومجموعة السفراء في صنعاء، وسائر الجھات الفاعلة، بغية اإلسھام في إنجاح العملية االنتقالية.

  حظر توريد األسلحة

التدابير الالزمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير  يقرر أن على جميع الدول األعضاء أن تتخذ فوراً . 14
ريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد هللا صالح، وعبد هللا يحيى الحاكم، وعبد الخالق مباشر، بالتو

   2140من القرار  19بالفقرة  للجنة المنشأة عمالً االحوثي، والكيانات واألفراد الذين حددتھما 
ر، والكيانات واألفراد (د) من ھذا القرا 20بالفقرة  ) (يشار إليھا فيما يلي باسم "اللجنة")، عمالً 2014(

المدرجة أسماؤھم في المرفق األول لھذا القرار، وكل من يتصرف بالنيابة عنھم أو بتوجيه منھم في 
 ً من أراضيھا أو عبرھا أو بواسطة مواطنيھا، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمھا،  اليمن، انطالقا

األسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات  لألسلحة واألعتدة ذات الصلة بجميع أنواعھا، بما يشمل
العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو 
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المساعدة المالية أو خالفھا، فيما يتصل باألنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو 
  وفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرھم أراضيھا أم ال.صيانتھا أو استخدامھا، بما في ذلك ت

يھيب بجميع الدول، وال سيما الدول المجاورة لليمن، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتھا وتشريعاتھا الوطنية . 15
 ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في
أراضيھا، بما يشمل موانئھا ومطاراتھا، بتفتيش جميع البضائع المتجھة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان 

 ً ً  معقوالً  لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا ريدھا أو يُحظر تو لالعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا
  نفيذ الصارم لتلك األحكام.من ھذا القرار، بغرض كفالة الت 14بيعھا أو نقلھا بموجب الفقرة 

يقرر أن يأذن لجميع الدول األعضاء، وأن تقوم جميع الدول األعضاء، عند الكشف عن األصناف . 16
من ھذا القرار، بحجز ھذه األصناف والتصرف  14المحظور توريدھا أو بيعھا أو نقلھا بموجب الفقرة 

من خالل إتالفھا، أو جعلھا غير صالحة للعمل، أو تخزينھا، أو نقلھا إلى دولة أخرى غير دول  فيھا (مثالً 
  المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منھا)، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول األعضاء في بذل ھذه الجھود.

17 . ً بأن تعجل بتقديم تقرير خطي من ھذا القرار  15بأحكام الفقرة  عمالً  يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشا
 ً ألسباب التفتيش ونتائجه، وما إذا كانت لقيت  أولي إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا

تعاونا أم ال، وما إذا تم العثور أم ال على أصناف يُحظر توريدھا أو بيعھا أو نقلھا، ويطالب كذلك ھذه 
ً  30الدول األعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون  ً  ، تقريراً يوما ً  خطيا يتضمن معلومات مفصلة  الحقا

عن تفتيش األصناف ومصادرتھا وإجراءات التخلص منھا وتفاصيل تتعلق بنقلھا، بما في ذلك وصف 
  لألصناف ومصدرھا ووجھتھا، ما لم تكن ھذه المعلومات مدرجة في التقرير األولي.

  معايير إضافية لتحديد الجھات الخاضعة للجزاءات

)، والتدابير المفروضة بموجب 2014( 2140من القرار  17يعيد تأكيد معايير التحديد المبينة في الفقرة . 18
ً  من القرار نفسه، ويشدد على أھمية تنفيذھا تنفيذاً  15و  11الفقرتين    .تاما

م أو )، ويشدد على أن األعمال التي تھدد السال2014( 2140من القرار  18يعيد تأكيد أحكام الفقرة . 19
 ً  14انتھاك حظر توريد األسلحة المفروض بموجب الفقرة  األمن أو االستقرار في اليمن قد تشمل أيضا

  أو عرقلة إيصال المساعدة اإلنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليھا أو توزيعھا في اليمن.

  ) بالمھام التالية:2014( 2140 من القرار 19يقرر أن تضطلع أيضا اللجنة المنشأة عمال بالفقرة . 20

   من ھذا القرار. 14رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة  )أ(

التماس أي معلومات تعتبرھا مفيدة من جميع الدول بشأن اإلجراءات التي اتخذتھا لتنفيذ التدابير  )ب(
  أعاله بصورة فعالة. 14المفروضة بموجب الفقرة 

فحص المعلومات المتعلقة بما يُزَعم من عدم امتثال للتدابير الواردة في ھذا القرار واتخاذ اإلجراءات  )ج(
  المالئمة في ھذا الشأن.

القيام، حسب الضرورة، بتحديد كيانات وأفراد إضافيين يخضعون للتدابير المفروضة بموجب الفقرة  )د(
  عاله.أ 14

  والية فريق الخبراء

ً يقرر أن تشم .21 )، التي 2014( 2140من القرار  21بالفقرة  والية فريق الخبراء المنشأ عمالً  ل أيضا
  .14)، رصد تنفيذ التدابير المفروضة بالفقرة 2015( 2204ُجّددت بموجب القرار 

يطلب إلى األمين العام، مع إيالء االعتبار الواجب للتوسع في والية فريق الخبراء، زيادة عدد أعضاء  .22
  إلى خمسة أعضاء، ووضع الترتيبات المالية واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق. الفريق

يھيب بفريق الخبراء أن يتعاون بنشاط مع سائر أفرقة أو مجموعات الخبراء التي ينشئھا مجلس األمن،  .23
    ل منھا.، حسب ما يفيد في تنفيذ الوالية المنوطة بك1267بالقرار  بما فيھا فريق الرصد المنشأ عمالً 

  االلتزام باالستعراض

يعيد تأكيد استعداده التخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم قيام أي طرف من األطراف اليمنية بتنفيذ ھذا  .24
  ).2015( 2201القرار والقرار 

  يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. .25
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  رفق مُ 

 عبد الملك الحوثي .1

انخرطت في أفعال تھدد السالم، أو األمن، أو االستقرار في اليمن. في عبد الملك الحوثي زعيم مجموعة 
حاولت بشكل أحادي  2015، استولت قوات الحوثي على صنعاء وفي كانون الثاني/يناير 2014أيلول/سبتمبر 

استبدال الحكومة الشرعية لليمن بسلطة حكم غير شرعية ھيمن عليھا الحوثيون. تسلم الحوثي قيادة الحركة 
بعد مقتل شقيقه، حسين بدر الدين الحوثي. وكقائد لھذه المجموعة، ھدد الحوثي  2004حوثية في اليمن عام ال

 باحتجاز الرئيس ھادي، ورئيسو ،إذا لم تستجب لمطالبه ،مراراً السلطات اليمنية بالمزيد من االضطرابات
ثم شن الحوثيون ھجوماً آخر باتجاه  الوزراء، والوزراء الرئيسيين في الحكومة. ھرب ھادي الحقاً إلى عدن.

  عدن بمساعدة وحدات عسكرية موالية للرئيس السابق صالح وابنه، أحمد علي صالح.

 أحمد علي عبد هللا صالح .2

  أحمد علي صالح انخرط في أفعال تھدد السالم، واألمن، واالستقرار في اليمن. 

ال محاوالت ھادي إلصالح الجيش، لقد عمل أحمد علي صالح على تقويض سلطة الرئيس ھادي، وإفش
ً في تسھيل التوسع العسكري  وإعاقة االنتقال السلمي لليمن إلى الديمقراطية. لعب صالح دوراً محوريا

م آالف البنادق الجديدة أللوية ، كان أحمد علي صالح قد سلَّ 2013للحوثيين. وبحلول أواسط شباط/فبراير 
وتم االحتفاظ  2010ين. كانت األسلحة قد تم شراؤھا أصالً عام الحرس الجمھوري وشيوخ قبليين غير معروف

  بھا لشراء والء مستلميھا لتحقيق مكاسب سياسية الحقاً.

، 2011بعد تنحي والد صالح، الرئيس السابق للجمھورية اليمنية علي عبد هللا صالح، كرئيس لليمن عام 
ي. بعد أكثر من عام بقليل، قام الرئيس ھادي احتفظ أحمد علي صالح بمنصبه كقائد للحرس الجمھوري اليمن

بتسريح صالح لكنه احتفظ بنفوذ كبير داخل الجيش اليمني، حتى بعد عزله من القيادة. تمت تسمية علي عبد 
  . 2014في تشرين الثاني/نوفمبر  2140هللا صالح من قبل األمم المتحدة بموجب قرار مجلس األمن رقم 
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  الدولية زماتاأل مجموعة حول: ج الملحق

ً في  125مجموعة األزمات الدولية (مجموعة األزمات) ھي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي  موظفا
 يةتسومن أجل منع وعلى المستويات العليا وممارسة اإلقناع وحشد الدعم خمس قارات يعملون من خالل التحليل الميداني 

 النزاعات الخطيرة.

فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول تعمل حيث  مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني. مقاربةقوم ت

ن الميدان مالمستقاة تقييمات المعلومات والوبناء على  عنيف.صراع التي يوجد فيھا خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث 

ت بنشر كما تقوم مجموعة األزما ة موجھة إلى كبار صناع القرار الدوليين.تقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملي

اثنتي عشرة صفحة تقدم آخر المعلومات بأسلوب موجز حول وضع جميع حاالت  وھي نشرة شھرية من ووتش سكرايسي

  النزاع األھم أو المتوقعة في العالم.

ھا على على موقعوتتوافر في نفس الوقت  ،البريد اإللكتروني عبرمجموعة األزمات بشكل واسع وإحاطات يتم توزيع تقارير 

. تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على www.crisisgroup.org:اإلنترنت

  الحكومات، بما في ذلك اإلعالم، من أجل إبراز تحليالتھا حول األزمات وحشد التأييد لتوصياتھا بشأن السياسات.

 –الذي يضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم  –مجموعة األزمات أمناء مجلس  إن

 العالم.ر أنحاء سائيعمل بشكل مباشر في المساعدة على إيصال ھذه التقارير والتوصيات إلى انتباه كبار صناع السياسات في 

العام لألمم المتحدة والمدير اإلداري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مارك النائب السابق لألمين يرأس مجموعة األزمات 

  عميد كلية باريس للشؤون الدولية، غسان سالمة.براون، و – مالوخ

. عمل السيد 2014أيلول/سبتمبر  1ماري غيھينو، استلم منصبه في  –، جان ومديرھا التنفيذياألزمات رئيس مجموعة 

، وأحد نائبي نائباً المبعوث الخاص 2008و 2000العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم بين عامي  غيھينو نائباً لألمين

لألمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية. ترك ھذا المنصب ليرأس اللجنة التي أعدت الكتاب األبيض حول الدفاع واألمن 

 .2013الوطني الفرنسي عام 

وبانكوك، ، غداد/السليمانيةموقعاً ھي: ب 26أن لھا مكاتب في األزمات الدولية في بروكسل، كما  جد المقر الرئيسي لمجموعةيو

والقدس، ودبي، ومدينة غزة، وإسالم أباد، واسطنبول، وداكار، والقاھرة، وبكين، وبيروت، وبيشكيك، وبوغوتا، 

تونس، ووتورونتو، وطرابلس، ، وسيؤولوموسكو، ونيروبي، ونيويورك، سيكو سيتي، كوموجوھانسبيرغ، وكابول، ولندن، 

ويشمل  في أربع قارات.الوقوع منطقة لنزاع قائم أو محتمل  70وتغطي مجموعة األزمات حالياً حوالي  وواشنطن دي سي.

ة العاج، وجمھوريفريقيا الوسطى، وتشاد، وساحل أبوروندي، والكاميرون، وجمھورية بوركينا فاسو، و فريقياأذلك في 

سيراليون، وونيجيريا، ومدغشقر، بيساو، وكينيا، وليبيريا، -الكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وإثيوبيا، وغينيا، وغينيا

كما يشمل في آسيا أفغانستان، وإندونيسيا، وكشمير،  والسودان، وأوغندا، وزمبابوي.السودان، والصومال، وجنوب 

ونيبال، وكوريا الشمالية، والباكستان، والفلبين، وسيريالنكا، ومضيق تايوان، ومينامار، زيا، ومالي، ياوكازاخستان، وقرغيز

 ةنسوطاجيكستان، وتايالند، وتيمور الشرقية، وتركمانستان وأوزبكستان. أما في أوربا فيشمل أرمينيا، وأذربيجان، والبو

وصربيا، وتركيا. بينما يشمل في الشرق األوسط  وشمال القوقاز، ،والھرسك، وقبرص، وجورجيا، وكوسوفو، ومقدونيا

، وليبياولبنان، واألردن، فلسطين، -ومصر، وإيران، والعراق، وإسرائيلوالبحرين، فريقيا كالً من الجزائر، أوشمال 

اتيماال، والالتينية والكاريبي كالً من كولومبيا، وغ يركاويشمل في أممن. والي، وتونس، والصحراء الغربية، والمغرب، وسورية

 فنزويال.المكسيك، وو

ً مجموعة األزمات عام تتلقى ھذا ال ً ماليا مجموعة تقيم والمتبرعين األفراد. والصناديق الحكومات طيف واسع من  مع دعما

 نمساويةالوكالة الالنمسا (، )الوكالة األسترالية للتنمية الدوليةأستراليا (ت الحكومية التالية: ھيئاالدوائر والعالقات مع  األزمات

)، االتحاد األوروبي (أداة اإلسھام في االستقرار ووزارة الخارجية الدنماركيةكندا (غلوبال أفيرز كندا)، الدنمارك (للتنمية، 

والسالم)، فرنسا (ووزارة الخارجية الفرنسية)، ألمانيا (وزارة الخارجية االتحادية)، اليابان (وزارة الشؤون الخارجية)، 

(وزارة الخارجية)، ھولندا (وزارة الشؤون  اللوكسمبورغ، ليختنشتاين )، إمارةرلنديةالمساعدات األيمؤسسة إيرلندة (

الخارجية)، نيوزيلندا (وزارة الشؤون الخارجية والتجارة)، النرويج (وزارة الشؤون الخارجية)، السويد (وزارة الشؤون 

  ).الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةلواليات المتحدة (الخارجية)، سويسرا (وزارة الشؤون الخارجية االتحادية)، وا

نري ومؤسسة ھ ومؤسسة كارنيغي في نيويورك،: مؤسسة أديسيوم، التاليةالمؤسسات ترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع 

معية جومؤسسات وغلوبال داياالوغ، ومؤسسة كوربر،  ومؤسسة جون دي وكاثرين تي ماكارثر،وھيومانيتي يونايتد، لوس، 

 مؤسسةوومؤسسة روبرت بوش ستيفنونغ،  بلوشيرز، مؤسسةوومبادرة أوبن سوسيتي لغرب أفريقيا، أوبن سوسيتي، 

 .تينكرومؤسسة  براذرز، روكفيلير

  2016 شباط/فبراير
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