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تمهيد
    فــي ســبتمبر/أيلول2014 تقــدم الحوثيــون مــن معاقــل حروبهــم فــي محافظــة صعــدة 

شــمالي البــالد علــى الحــدود الســعودية وســيطروا علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، وطــردوا 

ــن  ــك الحي ــذ ذل ــالد األخــرى، ومن ــى معظــم محافظــات الب الحكومــة، ووضعــوا أيديهــم عل

ُقتــل نحــو ربــع مليــون يمنــي، وأصبحــت البــالد تعانــي أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم.

تدخــل تحالــف تقــوده الســعودية لدعــم الحكومــة الشــرعية لــردع الحوثييــن المدعوميــن مــن 

إيــران -خصــم الريــاض اإلقليمــي- فــي مــارس/آذار2015م، لكنــه لم يســتطع حســم المعركة 

أو اخضــاع الحوثييــن ودفعهــم  لالستســالم، بــل فشــلت محــاوالت متعــددة لتشــجيعهم 

علــى االنخــراط فــي عمليــة ســالم مــع الفرقــاء اليمنييــن بعيــدا عــن هيمنــة إيــران.

ــا   ورغــم طــرد التحالــف للحوثييــن مــن عــدة محافظــات جنوبيــة، إال أنهــم يقضمــون يومي

مــن األرض التــي هــي تحــت ســيطرة الحكومــة الشــرعية حتــى وصلــوا إلــى محيــط مــأرب 

التــي تعتبــر معقــل الحكومــة األهــم والمــالذ اآلمــن لمالييــن اليمنييــن الفاريــن مــن جحيــم 

الحــرب مــن كل مــكان.

ــد( هانــس  ــن العــام لألمــم المتحــدة )الجدي فــي ســبتمبر/أيلول2021 ألقــى مبعــوث األمي

غروندبــرغ]1[ إحاطتــه األولــى فــي مجلــس األمــن، وقــال: توقفــت عمليــة الســالم فــي اليمــن 

منــذ فتــرة طويلــة، لــم تحدث مشــاورات ســالم منــذ 2016، حان الوقت ألطــراف الصراع أن 

تنخــرط فــي حــوار مــن أجــل تحقيــق الســالم. و"غروندبــرغ" ليــس جديــدًا علــى الملــف اليمنــي 

فقــد كان ســفيرًا لالتحــاد األوروبــي لــدى اليمــن قبــل تعيينــه مبعوثــًا لألمــم المتحــدة، وكان 

مشــاركًا فــي جهــود ردم الفجــوة بيــن الحوثييــن والحكومــة الشــرعية، ولــه دور فــي الوصــول 

إلــى اتفــاق ســتوكهولم عــام 2018.

خــالل ســنوات الحــرب الســبع قدمــت األمــم المتحــدة- عبــر اثنين مــن مبعوثيها علــى األقل- 

عــدة مبــادرات لكنهــا فشــلت حتــى اآلن فــي تحقيــق تقــدم يذكــر إلنهــاء الحــرب التــي تــزداد 

تعقيــدًا بتعــدد األطــراف المحلييــن، وداعميهــم اإلقليمييــن والدولييــن.
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ــرغ" وأطــراف الحــرب الرئيســية  ــات والفــرص" أمــام "غروندب ــر "التحدي يناقــش هــذا التقري

أهمهــا )الحكومــة الشــرعية والحوثييــن( فــي الوصــول إلــى اتفاق ســالم، والنهــج الذي يمكن 

ــرغ" وســيلة لجمــع األطــراف وإجــراء مفاوضــات  ــه أن يجــد "غروندب مــن خــالل المضــي في

علــى اتفــاق ســالم ينهــي الحــرب مــع بقــاء اليمــن موحــدًا ومحافظــًا علــى نســيجه االجتماعــي 

والسياســي.

خــال 2021 قدمــت األمــم المتحــدة، الواليــات المتحــدة، والســعودية، باختــاف بياناتهــا 

مبــادرات مــن أربعــة عناصــر:-

- وقــف إطــاق النــار: يعنــي وقفــًا إلطــالق النــار فــي جميــع جبهــات الِقتــال بمــا فــي ذلــك 

وقــف الغــارات الجويــة ضــد الحوثييــن، ووقــف العمليــات العســكرية التــي ينفذهــا الحوثيون 

فــي محافظــة مــأرب.

- إعــادة فتــح مطــار صنعــاء الدولــي: علــى أن تكــون باتجــاه وجهــات محــددة يســتثني منهــا 

إيــران ولبنــان.

-اســتيراد المشــتقات النفطيــة عبــر مينــاء الحديــدة: بمــا يضمــن االلتــزام بمــا جــاء فــي 

ــاء فــي حســاب مصرفــي مشــترك  ــرادات الجمــارك مــن المين ــداع إي اتفــاق ســتوكهولم بإي

بالبنــك المركــزي لتســليم رواتــب الموظفيــن.

- بــدء مشــاورات للتوصــل إلــى اتفــاق ســام: مشــاورات دون شــروط مســبقة بيــن جماعــة 

الحوثــي والحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــًا.

رفــض الحوثيــون تلــك المبــادرة، واشــترطوا ترتيــب مختلــف يبــدأ بإعــادة فتــح مطــار صنعــاء 

وفتــح مينــاء الحديــدة، ثــم ترتيــب وقــف إطــالق النــار الــذي يبــدأ بوقــف الغــارات الجويــة، ثــم 

وقــف الهجمــات عبــر الحــدود الســعودية، يعقبــه وقــف إطــالق النــار فــي الجبهــات الداخليــة. 

ويبــدو أن ذلــك محاولــة لتوفيــر الوقــت الــالزم للســيطرة علــى محافظــة مــأرب بتجريــد عنصر 

تمّيــز القــوات الحكوميــة مــن خــالل الغــارات الجويــة التــي تســتهدفهم، وتحــّد مــن تقدمهــم 

الســريع للســيطرة علــى المدينــة.
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الرؤية الجديدة



يبــدو أن "غروندبــرغ"]2[ يــرى فــي الحلــول الجزئيــة علــى أنهــا تزيــد تعقيــد الصــراع- غيــر كافيــة 

ــة  ــا- ضمــن رؤي ــزء منه ــادرة أو ج ــك المب ــن -تل ــى تضمي ــك سيســعى إل ــاء الحــرب لذل إلنه

شــاملة إلنهــاء الحــرب، وهــي عــودة متأخــرة لهــذا المســار إذ اســتمر ســلفه "مارتــن غريفيث" 

فــي تقديــم الحلــول الجزئيــة طــوال فتــرة واليتــه )2018-2021(.

وُتقــدم اإلحاطــة األولــى للمســؤول األممــي النمــط الــذي ســتتحرك مــن خالــه األمــم 

المتحــدة فــي تقديــم مبــادرة جديــدة علــى نحــو التالــي:

-  حل شامل للصراع في اليمن:

أشــار "غروندبــرغ" إلــى اتفــاق الحديــدة )2018( وجهــود بعثــة األمــم المتحــدة لجمــع األطراف 

ــذ2016"  ــة الســالم المتوقفــة من ــى أن "مشــاورات عملي ــذه. ولفــت إل للمشــاورات لتنفي

وتغّيــر بــؤر المواجهــات العســكرية فــي البــالد منــذ ســبع ســنوات. وقــال "ترتبــط كل تفاصيل 

الحيــاة اليوميــة فــي اليمــن بشــكل أو بآخــر بمســائل سياســية معقــدة تتطلــب حــاًل شــاماًل". 

و"اســتئناف عمليــة انتقــال سياســي ســلمية ومنظمــة تشــمل الجميــع".

كانــت الرؤيــة الشــاملة والمزمنــة التــي قدمهــا "إســماعيل ولــد الشــيخ" فــي مشــاورات 

الكويــت 2016م، أفضــل تقــدم أحرزتــه األمــم المتحــدة فــي مســار إنهــاء الحــرب فــي البــالد. 

رفــض الحوثيــون وحليفهــم "علــي عبداللــه صالــح" تلــك الرؤيــة. الجهــود األخــرى التــي قادها 

ــاء الثقــة قــادرة  ــزًا علــى أن الحلــول الجزئيــة وإجــراءات بن "مارتــن غريفيــث" كانــت أكثــر تركي

ــل فشــل تنفيــذ "اتفــاق ســتوكهولم"  علــى الوصــول إلــى اتفــاق ســالم فــي النهايــة، ومّث

عرقلــة لجهــود المنظمــة األمميــة للوصــول إلــى مشــاورات بيــن الطرفيــن.

لكــن علــى عكــس الوضــع السياســي والعســكري واإلنســاني واالجتماعــي فــي 2016 أثنــاء 

واليــة "ولــد الشــيخ"، فــإن الوضــع الحالــي فــي اليمــن أكثــر تعقيــدًا مــع تعــدد أوجــه وأطــراف 

الصــراع، وتصاعــد االنقســام والفــرز المجتمعــي بفعــل إطالــة أمــد الصــراع؛ لذلــك فتقديــم 

مبــادرة شــاملة ســتحتاج إلــى خطــة ترضــي جميــع األطــراف، بضمانــات أكبــر وأوســع، وهــي 

عمليــة طويلــة ومعقــدة وتحمــل بــذورًا للفشــل بنــاًء علــى تحــوالت عســكرية وسياســية 

داخليــة وخارجيــة.
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-  معركة مأرب:

ــرغ" علــى عكــس المبعــوث  ــات "غروندب يبــدو أن إيقــاف معركــة مــأرب، ليســت مــن أولوي

األمريكــي الــذي يــرى فــي اســتمرار هــذه المعركــة "حجــر عثــرة" أمــام المفاوضــات.

ــا  ــز منصًب ــل عــام 2020، كان التركي ــذ أوائ ــرغ": من ــى المعركــة قــال "غروندب فــي إشــارته إل

علــى الهجــوم المســتمر الــذي تشــنه جماعــة الحوثــي علــى محافظــة مــأرب، )..( لقــد كانــت 

األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي واضحيــن فــي رســالتهم فــي هــذا الصــدد: يجــب أن 

يتوقــف هــذا الهجــوم. و " يجــب أن يتوقــف القتــال، والبــد أن تكــون هنــاك نهايــة للعنــف".

ــة  ــول جزئي ــاك حل ــال فــي اليمــن، دون أن يكــون هن ــرغ" توقــف شــامل للقت ــد "غروندب يري

وإجــراءات مقايضــة: توقــف معركــة مــأرب مقابــل فتــح مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة 

ــن بتوســيع مناطــق ســيطرتهم.  ــرق برســائل للحوثيي ــل هــذ الخطــاب يب بالكامــل. لكــن مث

ــة  ــرب اليمني ــد الح ــد مــن تعقي ــد تزي ــأرب ق ــى م ــن عل ــم مــن أن ســيطرة الحوثيي ــى الرغ عل

وتعيــد تكــرار تجربــة حركــة طالبــان فــي أفغانســتان. إذ أنــه سيتســبب بأزمــة إنســانية كبيــرة 

حيــث يوجــد 2.7 مليــون يمنــي معظمهــم مــن النازحيــن فــي مدينــة مــأرب يتزايــد عددهــم 

مــع كل تقــدم للحوثييــن نحــو المدينــة. وهــي آخــر معاقــل الحكومــة اليمنيــة شــمالي البــالد 

ــالد. ــى باقــي محافظــات الب ــن للســيطرة عل ــرادات الحوثيي ــة ســتزيد إي ومنطقــة نفطي

إحاطتــه شــنوا هجومــًا فــي  المبعــوث فعقــب  الفــور رســائل  الحوثيــون علــى  والتقــط 

محافظــة البيضــاء وأحكمــوا الســيطرة علــى مركــز مديريــة الصومعــة. وســيطروا علــى أجــزاء 

واســعة مــن مديريــات "عســيالن"، و"بيحــان" و"عيــن" بمحافــظ شــبوة المجــاورة، وأصبحــوا 

يهــددون مديريــة "لــودر" التابعــة لمحافظــة أبيــن وهــي محافظــات جنوبيــة. كمــا ســيطروا 

علــى معظــم مديريــة حريــب فــي مــأرب وفرضــوا حصــارًا خانقــًا علــى مديريــة "العبديــة" 

حيــث يعيــش 35 ألــف نســمة -حســب األرقــام الحكوميــة- وتتعــرض للقصــف بالصواريــخ 

والمدفعيــة بشــكل يومــي إذ يقــاوم رجــال القبائــل دخــول الحوثييــن أراضيهــم، وإذا مــا 

ســيطر الحوثيــون علــى المديريــة ســيقرب ذلــك مــن هدفهــم الوصــول إلــى مدينــة مــأرب.
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-  تجاوز القرار )2216( وزيادة المشاركين:

ــرف فــي عــام 2015  ــذي اعت ــة للحــل، ال ــى القــرار )2216( كمرجعي ــرغ" إل ــم ُيشــر "غروندب ل

بشــرعية رئاســة عبدربــه منصــور هــادي، وطالــب الحوثييــن باالنســحاب مــن الُمدن، وتســليم 

ــالث للحــل السياســي فــي  ــات الث ــة. وهــذا القــرار هــو واحــد مــن المرجعي األســلحة الثقيل

البــالد التــي تكررهــا الحكومــة الشــرعية إلــى جانــب: المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، 

ومخرجــات الحــوار الوطنــي.

ــا كانــت عليــه  ــرت عّم ــرغ" فــي إحاطتــه علــى أن خطــوط وأطــراف الصــراع تغّي ركــز "غروندب

األمــور فــي 2015، وقــال "تغيــرت بــؤر المواجهــة العســكرية علــى مــدار الوقــت، وتنــاوب 

المتقاتلــون علــى اتخــاذ األدوار الهجوميــة". ويشــير إلــى أنــه سيسترشــد فقــط بالواليــة التــي 

منحــت لــه مــن "خــالل قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة". 

ويبــدو أن "غروندبــرغ" يبنــي رؤيتــه للحــل مــن خــالل تجــاوز القــرار، وعــدم حكــر المفاوضــات 

بيــن الطرفيــن الرئيســيين جماعــة الحوثــي المســلحة والحكومــة الشــرعية. وقــال "لــن أدخــر 

جهــًدا فــي محاولــة الجمــع بيــن الفاعليــن عبــر خطــوط النــزاع وإشــراك اليمنييــن مــن جميــع 

وجهــات النظــر السياســية والمكونــات المجتمعيــة ومــن كل أنحــاء البــالد".

شــجع ذلــك قــوات "طــارق صالــح" نجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق، المدعــوم مــن 

اإلمــارات، علــى تســّلم إدارة مديريتــي "مــوزع" و"الوزاعيــة" غربــي محافظــة تعــز، مــن قــوات 

القائــد العســكري "هيثــم قاســم"، فــي ســبتمبر/أيلول 2021م. علــى الرغــم مــن أن ذلــك قد 

يشــعل صراعــًا محتمــاًل بينــه وبيــن الســكان المحلييــن وقــوات الجيــش الموالــي للحكومــة 

ــن فــي مــارس/أذار 2021 عــن  ــح" قــد أعل ــة تعــز. كان "طــارق صال ــذي ينتشــر فــي مدين ال

مكتــب سياســي للمقاومــة الوطنيــة التــي يترأســها وأسســها بدعــم وتمويــل مــن أبوظبــي 

ــل عمــه   ــي، عقــب مقت ــف العرب ــى التحال ــن إل ــه مــن الحوثيي ــدل والئ ــد أن ب فــي 2018 بع

الرئيــس الســابق"علي عبداللــه صالــح". وســيقدم "طــارق صالــح" نفســه بصفتــه يســيطر 

علــى منطقــة واســعة تشــمل عــدة مديريــات مــن الحديــدة وتعــز بمــا يشــمل مينــاء المخــا 

االســتراتيجي الــذي يديــر منــه عملياتــه العســكرية. 
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ــد الشــروخ  ــرغ" فــي خضــم حــرب مســتعصّية عــن الحــل الســريع، وتزاي ــم تعييــن "غروندب ت

المجتمعيــة ألســباب سياســية، ووضــع اقتصــادي ينهــار كل يــوم فــي ظــل تمــدد اقتصــاد 

الحــرب ليقتــرب مــن التهــام اقتصــاد البــالد ويصبــح بديــاًل لــه -ال موازيــًا كمــا جــرت العــادة-. 

لكــن -كحالــة طبيعيــة- مــع ذلــك فــإن اســتعصاء الحلــول العســكرية فــي البــالد وإطالــة أمــد 

الحــرب قــد يدفــع باألطــراف المحليــة للبحــث عــن مخــرج للحــرب، وال يبــدو أن ذلــك ممكنــًا 

ــرت مــا يجعــل  ــي تعــدد أطرافهــا وتكاث ــة الت ــة اليمني ــك الســهولة المرجــوة- فــي الحال -بتل

الوصــول لحــل مســتدام أكثــر صعوبــة مــن أي وقــت مضــى.

-  مسؤولية األطراف الدولية:

فــي الســابق كان المبعــوث األممــي يدعــو أعضــاء مجلــس األمــن إلــى دعــم جهــوده، لكــن 

"غروندبــرغ" تحــدث عــن مســؤولية مشــتركة للــدول علــى الجميــع؛ وقــال "هنــاك مســؤولية 

مشــتركة واقعــة علينــا جميًعــا بصفاتنــا المختلفــة إلنهــاء النــزاع فــي اليمــن. ولذلــك، يجــب 

أن نســتغل بدايــة واليتــي كفرصــة إلعــادة تقييــم المســؤوليات الواقعــة علــى كل منــا".

بــدأ "غروندبــرغ" زيارتــه إلــى الريــاض والتقــى المســؤولين اليمنييــن والســعوديين، كمــا أجرى 

اتصــاالت مــع إيــران وحثهــا علــى زيــادة "جهودهــا التاريخيــة للســالم فــي اليمــن"]3[]4[.

تعاملــت األطــراف اليمنيــة مــع إحاطــة "غروندبــرغ" بحــذر، فلــم تؤيــد أو ترفــض مضمــون 

اإلحاطــة. تســتخدم الحكومــة اليمنيــة هــذا الســلوك لمعرفــة تفاصيــل أكثــر مــن المبعــوث 

األممــي خــالل الزيــارات والمقابــالت المباشــرة. فيما يســتخدم الحوثيــون في رفض وصوله 

إلــى صنعــاء ولقــاء قيــادات الجماعــة، قبــل أن تقبــل الجماعــة بوصولــه إلــى صنعــاء والتأثيــر 

عليــه برؤيتهــا إلنهــاء الحــرب. المجلــس االنتقالــي الجنوبــي )المدعــوم مــن اإلمــارات( أصــدر 

بيانــًا دعــم فيــه "غروندبــرغ" واهتمامــه بالمشــاركة فــي عمليــة الســالم التــي تقودهــا األمــم 

المتحــدة. والحقــًا كشــف عــن "زيــارة كانــت متوقعــة" للمبعــوث األممــي إلــى عــدن ولقــاء 

قيــادات المجلــس االنتقالــي. ويصــر المجلــس االنتقالــي علــى انفصــال جنــوب اليمــن، وهــو 

أحــد مصــادر التوتــر الرئيســية بيــن "المجلــس االنتقالــي" والحكومــة الشــرعية.

التحديات والفرص
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أوال، التصعيــد العســكري للحوثييــن: صّعــد الحوثيــون مــن هجماتهــم وســيطروا علــى 
ــى وقــف إمــدادات  ــد إل ــات فــي "شــبوة"، هــدف التصعي ــالث مديري ــزاء واســعة مــن ث أج

القــوات الحكوميــة فــي مــأرب مــن "شــبوة"، كمــا هــدف للوصــول إلــى "عســيالن" حيــث 

يوجــد حقــل "جنــة" النفطــي. ســيطر الحوثيــون علــى معظــم المناطــق المرتفعــة ُقــرب 

مدينــة مــأرب، وفرضــوا حصــارًا خانقــًا علــى مديريــة العبديــة التــي فشــلوا فــي دخولهــا حيــث 

يقاتــل أبنائهــا بمســاندة مــن طيــران التحالــف. وإذا مــا تمكــن الحوثيــون مــن الســيطرة علــى 

مديريتــي الجوبــة والعبديــة ســتعاني الحكومــة اليمنيــة وقواتهــا وحلفائهــا مــن معركــة صعبة 

ــة  ــالد بســرعة تقــدم حرك ــى باقــي محافظــات الب ــد إل ــد يمت ــذي ق ــن ال ــردع تمــدد الحوثيي ل

طالبــان وســيطرتها علــى معظــم أفغانســتان.

علــى عكــس مــا يعتقــده "غروندبــرغ" فــإن توســيع الحوثييــن لمناطــق ســيطرتهم ال يجعــل 

ــك  ــل يحــول الحــرب فــي تل ــاق الســالم أســهل بإضعــاف "الحكومــة الشــرعية"، ب مــع اتف

ــًا  ــن غازي ــر الحوثيي ــي تعتب ــة الت ــن والمجتمعــات المحلي ــن الحوثيي ــى معــارك بي المناطــق إل

ــاك أن  ــى جانــب نظــرة المجتمــع هن ــان حكــم اإلمامــة- إل ــإرث عــداء الماضــي -أب محمــاًل ب

ــد فــرض معتتقــدات  ــل يري ــة" كمذهــب مختلــف ، ب ــد فقــط فــرض  "الزيدي الحوثــي ال يري

صدرتهــا إيــران حليــف الحوثييــن إلــى مناطــق الصــراع التــي تدخلهــا مــن خــالل الميلشــيات 

التــي بنتهــا. عندهــا لــن يكــون هنــاك حــل فــال طــرف مؤثــر فيهــا. إضافــة إلــى أن الهجــوم 

ــم تعرفهــا اليمــن حيــث ســيتضرر مــا يقــارب مــن مليونــي  ــل ل ــزوح هائ سيتســبب بأزمــة ن

نــازح، معظمهــم فــروا ســابقًا مــن المناطــق التــي ســيطر عليهــا الحوثيــون بســبب المطــاردة 

والقمــع، أو غــادروا مناطقهــم بســبب المعــارك ولجــأوا إلــى "مــأرب" خوفــًا مــن الحوثييــن.

لذلــك هنــاك تحديــات علــى األمــم المتحــدة مواجهتهــا، وُفــرص يفتــرض بهــا اغتنامهــا 

واســتخدامها:
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إن ســيطرة الحوثييــن علــى مــأرب ســيعني فتــح الطريــق لســيطرته علــى باقــي المحافظــات 

ــا شــرقًا فــي نشــوء  ــى وقفــه وال تســاهم الجغرافي ــادرة عل ــة األخــرى، فــال قــوة ق الجنوبي

معــارك طويلــة، يســتخدم الحوثيــون طائراتهــم دون طيــار بتصاعــد مطــرد خــالل ســبع 

ســنوات، وســتكون عامــل قــوة فــي معــارك المناطــق المفتوحــة، خاصــة إذا تضائــل بعــد 

ذلــك أي دور للتحالــف بقيــادة الســعودية مــع التصعيــد المســتمر مــن خــالل الهجمــات 

ــر علــى الســعودية.  ــر تطــورًا للضغــط أكث ــار )مفخخــة( والصواريــخ األكث ــرات بــدون طي بطائ

بيــن 25أغســطس/آب و28ســبتمبر/أيلول 2021 اســتهدف الحوثيــون األراضــي الســعودية 

بقرابــة 50 طائــرة مســّيرة وثمانيــة صواريــخ باليســتية. وبينمــا تعتــرض الدفاعــات الجويــة 

الســعودية معظــم هــذه الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ، فــإن تكلفــة ذلــك باهظــة. 

فالطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ التــي صنعهــا الحوثيــون منخفضــة التكلفــة مقارنــة بمــا 

تضطــر الســعودية إلنفاقــه علــى الدفــاع الجــوي.

ــن  ــون والحكومــات مــن قــوة الحوثيي ــل المحلل ــا، تعــدد األطــراف وســيطرتها: قل ثاني
ــرب  ــة الح ــر إطال ــة الشــرعية مــن تأثي ــاء الحكوم ــل حلف ــي 2015م، وقل ــرب ف ــدء الح ــد ب عن

داخــل معســكرها، التــي أدت إلــى تصدعــات ونشــوء أطــراف جديــدة تؤثــر علــى مركزيــة قــرار 

"الســلم" و"الحــرب".

وكمــا حصــل فــي أفغانســتان، أدى التنافــس والدعــم غيــر المنضبــط للتحالــف وغيــاب 

االســتراتيجيات مــع حضــور طاغــي للتكتيــكات، إلــى تعزيــز التبعيــة والفســاد وعــدم الكفــاءة 

فــي أوســاط القــوات التــي أنشــئت، وبالتالــي غــاب التكامــل واألداء النوعــي فــي مواجهــة 

الحوثييــن علــى األرض ، ويتفاقــم األمــر عندمــا يكــون أمــام هــذه التكوينــات المتشاكســة، 

ميلشيات طائفية منظمة مثل الحوثيين يستخدمون النسيج االجتماعي لتجذير تواجدهم، 

كمــا يســتخدمون خالفــات خصومهــم لَقلــب المجتمــع ضدهــم، رغــم حجــم الفســاد الكبيــر  

فــي أوســاط الجماعــة التــي أثــري قادتهــا خــالل الحــرب .
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ثالثا، توالد األطراف خال الحرب:
ــي اليمــن، ويعتقــد المجلــس أن  ــي: يهــدف النفصــال جنوب ــي الجنوب -  المجلــس االنتقال

ســيطرة الحوثييــن علــى "مــأرب" ســيؤدي إلــى اتفــاق معهــم يمكنهــم من حكــم المحافظات 

الجنوبيــة وإعالنهــا دولــة مســتقلة علــى حــدود مــا قبــل مايو/أيــار1990م. دون وجــود 

ضمانــات مــن الحوثييــن بذلــك. كمــا ســيمكنهم إضعــاف الحكومــة الشــرعية مــن امتــالك 

وفــد خــاص يمثــل المحافظــات الجنوبيــة فــي مفاوضــات الســالم، علــى الرغــم مــن أن ذلــك 

قــد يتســبب بصــراع كبيــر مــع باقــي المكونــات فــي المحافظــات الجنوبيــة.

يعتمــد المجلــس االنتقالــي الجنوبــي علــى دعــم مالــّي وسياســي مــن دولــة اإلمــارات العربية 

المتحــدة. ويقــدر عــدد قــوات المجلــس ب120 ألــف مقاتــل، لكــن علــى الرغــم مــن أن 

"المجلــس االنتقالــي" واجهــة سياســية لتلــك القــوات إال أنــه ال يديرهــا فعليــًا بــل ُيــدار 

معظمهــا مــن ِقبــل أبوظبــي التــي دربتها وســلحتها وتدفع نفقاتها. ســيكون الضغط الدولي 

علــى أبوظبــي قــادرًا علــى تحجيــم "المجلــس". لكــن فــي الوقــت الحالــي يعانــي المجلــس 

االنتقالــي وقواتــه مــن تصدعــات حيــث تقاتلــت فصائلــه فــي عــدن مطلــع أكتوبر/تشــرين 

األول 2021 )الجــاري(، فقــد شــنت أربعــة ألويــة تابعــة للمجلــس هجومــًا علــى منطقــة كريتــر 

ــارز مــع المجلــس االنتقالــي،  ــد عســكري ب ــواء يقــوده "إمــام النوبــي" وهــو قائ لمواجهــة ل

ووصــف المجلــس القــوة التابعــة لـ"النوبــي" بكونهــا إرهابيــة، وأكــد علــى "حملــة تطهيــر" 

لمدينــة عــدن. وانتهــت المواجهــات بوســاطة ســعودية -التــي تقــود التحالــف فــي عــدن منــذ 

-2019 بحيــث يخــرج "إمــام النوبــي" مــن كريتــر ويســيطر المجلــس االنتقالــي، وتضاربــت 

المعلومــات بشــأن مــكان اختفائــه.

ويبــدو أن هــذه االضطرابــات داخــل المجلــس ستســتمر علــى حالهــا لعــدة اعتبــارات جهويــة، 

وســلفية/ليبرالية التــي علــى أساســها تــم تأســيس المجلــس والقــوات التي تحــت إمرته. كما 

أن المجلــس يواجــه تحديــًا كبيــرًا فــي "شــبوة وحضرمــوت والمهــرة وســقطرى وأبيــن" وهــي 

محافظــات تملــك مجالــس خاصــة بهــا تقــول إنهــا تمثلهــا وال يمثلهــا المجلــس االنتقالــي 

الجنوبي. 
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وتضميــن المجلــس االنتقالــي بوفــده الخاص -كما يرغب- أو ضمن الحكومة الشــرعية دون 

تمثيــل األطــراف األخــرى لــن يــؤدي إلــى "اتفاق ســالم" يمكــن قبوله في تلــك المناطق.

- المقاومــة الوطنيــة: هــي القــوة التــي يقودهــا "طــارق صالــح" وهــي جــزء مــن 
"القــوات المشــتركة" التابعــة للتحالــف فــي الســاحل الغربــي وتتلقــى دعمهــا مــن 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ومعظــم أفــراد "المقاومــة الوطنيــة" وعددهــم 
أكثــر مــن خمســة آالف، هــم مــن الجنــود الســابقين- فــي "الحــرس الجمهــوري" 
والقــوات الخاصــة التــي كانــت مواليــة لعمــه "علــي عبداللــه صالــح"- ورجــال 
القبائــل الذيــن تــم تجنيدهــم مــن المحافظــات الشــمالية. وُأعلــن عــن مكتــب 
سياســي يمثلهــا فــي مــارس/آذار 2021م، وينشــط "عمــار صالــح" المســؤول 
فــي جهــاز المخابــرات اليمنــي الســابق مــن أجــل الترويــج لشــقيقه وكســب أنصــار 

أكثــر مــن  المؤتمــر الشــعبي العــام.
"طــارق صالــح" بــدأ بالفعــل ممارســة مــا يشــبه "الُحكــم والســلطة" فــي مناطــق 
تابعــة لـ"الحديــدة" و"تعــز"، ويريــد ممثليــن خاصيــن بمكونــه الجديــد لكنــه يواجــه 

تحدييــن رئيســيين:
األول، أن المكتــب ال يمثــل القــوات المشــتركة التــي تتضمــن ألويــة "المقاومــة 
التهاميــة" والتــي تقــدم نفســها حاملــة لمطالــب "تهامــة" والحديــدة علــى وجــه 
التحديــد مناطــق غربــي اليمــن والتــي ظلــت مهمشــة خــالل 33 عامــًا مــن ُحكــم 
عمــه -كمــا يقــول ســكانها- مــا قــد يدفــع لزيــادة التوتــر -الموجــود بالفعــل- بينــه 

وبيــن تلــك األلويــة وســيصعب عليــه تطويعهــا.
التحــدي الثانــي، الجيــش والســلطة المحليــة والســكان فــي تعــز -وهــي المحافظــة 
التــي انتفضــت أواًل فــي 2011 ضــد علــي عبدالله صالح ودعا الحقًا الســتهدافهم 
ــر الجيــش ســيطرة "طــارق صالــح" علــى "الوازعيــة" و"مــوزع"  بالقناصــات- اعتب

يحمــل أجّنــدة مشــبوهة]5[.
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إن إعطــاء تمثيــل خــاص لـ"المقاومــة الوطنيــة" لــن يــؤدي إلــى اتفــاق ســالم مســتدام بــل 

إلــى حالــة احتــراب سياســي وعســكري، فســيرفض الســكان أن يمثلهــا قيــادات مــن خــارج 

مناطقهــم، وســيحاول "طــارق صالــح" فــرض هيمنتــه بالقــوة مــا ســيؤدي إلــى معــارك.

بمــا أن اإلمــارات تمــّول وتدعــم قــوات طــارق صالــح -وهــي التــي دفعتــه لتقديــم نفســه 

يمثــل مناطــق ســيطرته- فــإن ضغــط المجتمــع الدولــي عليهــا قــد يدفــع لتراجعــه والعمــل 

ضمــن الحكومــة الشــرعية، التــي يرفــض االعتــراف بهــا. ســيتطلب ذلــك دورًا ســعوديًا 

ــه حليفــًا للحكومــة. بصفت

األحــزاب  واالجتماعيــة:  السياســية  والتنظيمــات  األحــزاب  دور  اختفــاء  رابعــا، 
والتنظيمــات السياســية واالجتماعيــة اختفــت مــن لقــاءات المبعــوث األممــي وعلــى غيــر 

المتوقــع فمــا تــزال لهــذه األحــزاب والتنظيمــات دور فاعــل فــي السياســة والحــرب الحاليــة 

مــن التجييــش إلــى االعتــراف باالتفاقــات، إضافــة إلــى دورها فــي المراحــل االنتقالية للحرب 

كاالنتخابــات -علــى ســبيل المثــال-. فعلــى الرغــم مــن تراجــع معظــم األحزاب للخلف بســبب 

غيــاب العمــل السياســي بفعــل الحــرب، إال أنهــا الوحيــدة القــادرة علــى انجــاز مرحلــة انتقاليــة 

تحافــظ علــى وحــدة اليمــن وســالمة أراضيــه. كمــا أن للــدور الَقبلــي شــمااًل وجنوبــًا القــدرة 

التأثيــر الكبيــر علــى أي اتفــاق ســلبًا أو إيجابــًا. ولــه التأثيــر -أيضــًا- علــى الحــرب ذاتهــا فمعظــم 

صفقــات تبــادل األســرى بيــن أطــراف الصــراع كانــت عبــر وســاطات قبليــة. معظــم شــيوخ 

القبائــل المَعتبريــن ظلــوا محايديــن بعيديــن عــن حــاالت االســتقطاب مــن األطــراف، وعلــى 

الرغــم مــن ســلوك الحوثييــن الُمدمــر ضــد "القبائــل" فــي مناطــق ســيطرته إال أن شــيوخ 

القبائــل مــا يزالــون يحظــون بــذات التأثيــر قبــل 2014م.

الوجــود  لرفــض  يقــود شــيوخ قبائــل مجتمعاتهــم  المهــرة وســقطرى  فــي محافظتــي 

اإلماراتــي والســعودي، بســلوك متــزن يتجنــب الصــدام المســلح -حتــى اآلن- وعلــى الرغــم 

ــود  ــم لوج ــون إن رفضه ــم يقول ــاورة، إال أنه ــًا مــن ســلطنة ُعمــان المج ــم دعم مــن تلقيه

ــة. ــي مــن دوافــع وطني ــن يأت الدولتي
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خامســا، توســع الفقــر وانهيــار االقتصــاد: تســببت الحــرب اليمنيــة فــي انهيــار اقتصــاد 
ــن  ــن. وأدى الصــراع االقتصــادي بي ــاة اليمنيي ــد مــن تدهــور حي ــى المزي البــالد. ممــا أدى إل

الحوثييــن والحكومــة إلــى خلــق منطقتيــن اقتصاديتيــن ونقديتيــن: يســتخدم الســكان فــي 

مناطــق ســيطرة الحوثييــن طبعــات العملــة القديمــة َقبــل الحــرب حيث حظروا في ديســمبر/

كانــون األول2019 طبعــات العملــة الجديــدة، فيمــا فــي مناطــق الحكومــة تســتخدم طبعات 

العملــة الجديــدة، مــا أدى إلــى خلــق قيمتيــن للعملــة. وظلــت قيمــة العملــة فــي مناطــق 

ســيطرة الحوثييــن مســتقرة نســبيًا، فيمــا انخفضــت قيمــة العملــة الوطنيــة فــي مناطــق 

ــة بســرعة.  ــة الوطني ــارت العمل ــي مــن 2021 انه ســيطرة الحكومــة، وخــالل النصــف الثان

فــي يونيو/حزيــران 2021 كانــت قيمــة الــدوالر لواحــد )937 ريــااًل( وفــي نهايــة ســبتمبر/

أيلــول2021 ارتفعــت قيمتــه إلــى )1200 ريــال(. وعلــى إثــر ذلــك ارتفعــت أســعار الســلع 

ــر ومعظمهــا  ــة فــي كل اليمــن ، فيمــا ظلــت األجــور علــى حالهــا دون تغي والمــواد الغذائي

لــم يرتفــع منــذ 2014م. إضافــة إلــى ذلــك، ففــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون 

لــم تســلم رواتــب القطــاع العــام منــذ ســنوات؛ وســط ارتفــاع متصاعــد فــي أســعار الوقــود 

والســلع األساســية، حيــث ُيتهــم الحوثيــون بفــرض جبايــات كبيــرة علــى الُتجــار لتمويــل 

الحــرب، وإدارة ســوق ســوداء للمشــتقات النفطيــة لصالحهــم.

ــاط اليمنييــن: ارتفــاع رســوم  ــد مــن إحب وتبعــًا لذلــك توجــد أزمــات تســببت بهــا الحــرب تزي

ــث  ــن حي ــى مناطــق ســيطرة الحوثيي ــة مــن مناطــق ســيطرة الحكومــة إل الحــواالت النقدي

قيمتــه،  وارتفــاع  الطهــي  غــاز  وأزمــة   ،]6[)102%( األول  أكتوبر/تشــرين  مطلــع  بلغــت 

وانقطاعــات الكهربــاء لســاعات طويلــة، وغيــاب معظــم الخدمــات العامــة بمــا يشــمل الميــاه 

والصــرف الصحــي، والِقتــال فــي الُطــرق الســريعة العامــة]7[. وتقطــع الطرقــات بمــا يشــمل 

االختطافــات فــي نقــاط التفتيــش، والجبايــات فــي نقــاط التفتيــش المنتشــرة علــى طــول 

خطــوط الحــرب، والجبايــات المســتمرة التــي يفرضهــا الحوثيــون علــى الســكان والمحــالت 

ــة.  التجاري
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سادســا، المحادثــات بيــن الحوثييــن والســعودية: علــى الرغــم مــن تصعيــد الحوثييــن 
لهجماتهم على األراضي الســعودية إال ن مشــاورات بين الطرفين على تطبيقات المراســلة 

ــى  ــة إل ــن )2020-2019(. إضاف ــه بي ــت علي ــا كان ــن م ــرة أبطــأ ع ــت بوتي مســتمرة، وإن كان

القنــاة الخلفيــة المفتوحــة عبــر ســلطنة ُعمــان، وهــي قنــاة تحركــت فــي عهــد إدارة بايــدن 

أكثــر بكثيــر عــن مــا كانــت عليــه فــي عهــد ســلفه دونالــد ترامــب.

وأدت هجمــات الحوثييــن المنتظمــة علــى المــدن الســعودية - بمــا فــي ذلــك الريــاض، علــى 

بعــد حوالــي 1300 كيلومتــر مــن صنعــاء – عــام 2019، والبنيــة التحتيــة النفطيــة الحيويــة 

ــدء المشــاورات مــع الحوثييــن، بمــا فــي ذلــك  ــد مــن الضغــط علــى الســعودية لب إلــى مزي

ضربــة ســبتمبر/أيلول 2019 ضــد  منشــآت معالجــة النفــط التابعــة لشــركة أرامكــو]8[ ، 

ــا إنتــاج النفــط الســعودي إلــى النصــف. والتــي خفضــت مؤقًت

وفــي ســبتمبر/أيلول2021 خــرج اآلالف فــي محافظــات عــدن وحضرمــوت وســقطرى وأبين 

وتعــز تنديــدًا بتزايــد الفقــر وغيــاب الخدمــات. وُقتل تســعة مدنييــن مــن المتظاهرين وأصيب 

العشــرات. وهــي التظاهــرات األكبــر ضــد الحكومــة الشــرعية والتحالف العربــي منذ 2015م. 

ــاد  ــة أي انتق ــث تحظــر الجماع ــن حي ومــن الصعــب التظاهــر فــي مناطــق ســيطرة الحوثيي

يوجــه إليهــا، وتعتقــل المنتقديــن حتــى لــو كان االنتقــاد بســيطًا.تمثل هــذه التظاهــرات 

عامــاًل شــعبيًا ضاغطــًا علــى الحكومــة الشــرعية وحلفائهــا، يمكــن أن تســتخدمها األمــم 

المتحــدة والمجتمــع الدولــي فــي الضغــط عليهــا لتقديــم المزيــد مــن التنــازالت. لكنــه مــن 

ناحيــة أخــرى قــد يعنــي تطــورًا فــي غضــب الســكان يتحــول إلــى ثــورات داخليــة تزيــد تعقيــد 

أوضــاع البــالد، وكل مــا حاولــت األمــم المتحــدة الســعي عــن حــل شــامل دون االنتبــاه لهــذه 

التطــورات، ســتجد نفســها أمــام تحــوالت جديــدة فــي المشــهد اليمنــي يــؤدي إلــى صعوبــة 

إيجــاد حــّل. فاألزمــة االقتصاديــة بالنســبة لليمنييــن هــي األكثــر إلحاحــًا مــن تقاســم الســلطة 

بيــن أطــراف الصــراع.
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وصلــت مشــاورات )2020-2019( بيــن الطرفيــن إلــى طريــق مســدود، وخــالل مؤتمــر 

ميونيــخ األمنــي   فــي فبراير/شــباط 2020، أشــار وزيــر الخارجيــة الســعودي، األميــر فيصل بن 

فرحــان،  إلــى أن محادثــات القنــاة الخلفيــة ليســت "جاهــزة لالنتقــال إلــى أعلــى مســتوى"]9[. 

لكــن تغّيــر الوضــع بعــد الهجــوم الصاروخــي الحوثــي علــى جــازان والريــاض فــي أواخــر مــارس/

ــار مــن جانــب واحــد لمــدة  آذار2020 وفــي الشــهر التالــي أعلــن التحالــف وقــف إطــالق الن

ــك بعــد أســبوع  ــاء ذل ــن. ج ــًا أســبوعين أخري ــم تمديدهــا الحق أســبوعين فــي اليمــن]10[؛ وت

فقــط مــن دعــوة الســفير الســعودي فــي اليمــن، محمــد آل جابــر، الحوثييــن والحكومــة 

اليمنيــة إلجــراء محادثــات فــي الريــاض]11[. والتــي رفضهــا الحوثيــون باعتبــار المملكــة داعمــة 

للحكومــة الشــرعية]12[. اســتخدم الحوثيــون خفــض تصعيــد التحالــف بفعــل المشــاورات فــي 

الحصــول علــى مكاســب عســكرية بمحافظــة الجــوف]13[.

احتاجــت المشــاورات-التي مضــت ببــطء تحــت رعايــة األمــم المتحــدة- عامــًا آخــر لتصــل 

إلــى مســتويات أعلــى، ففــي مــارس/آذار2021 كان "آل جابــر" وكبيــر المفاوضيــن الحوثييــن 
ــدًا]14[  "محمــد عبدالســالم" يناقشــون بشــكل مباشــر علــى "تطبيــق واتســاب" اتفاقــًا جدي

بيــن الطرفيــن، لكــن دون الوصــول إلــى نتائــج]15[. فــي نهايــة الشــهر أعلنــت الســعودية عــن 

مبادرتهــا لوقــف إطــالق النــار مــن العناصــر األربعــة.

إن حــدوث محادثــات بيــن الحوثييــن والســعودية -دون وجــود الحكومــة الشــرعية- ليــس 

حالــة طارئــة، فحقيقــة األمــر لــم يتوقــف التواصــل بينهمــا منــذ بــدء الحــرب. وفــي 2016 

دارت مشــاورات بينهمــا وصلــت إلــى اتفــاق بشــأن الحــدود )اليمنية-الســعودية( -وعلــى 

رأســها محافظــة حجــة- أدى إلــى وقــف إطــالق النــار وتشــكيل لجــان مشــتركة لخفــض 

التصعيــد والتنســيق لمراقبــة وقــف إطــالق النــار وتأميــن جنــوب الســعودية]16[ فيمــا ُعــرف 

باتفــاق "ظهــران الجنــوب". لكــن ذلــك االتفــاق فشــل بعــد أشــهر]17[ ويعــود ذلــك إلــى فشــل 

مشــاورات الكويــت بيــن الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن فــي التوصــل التفــاق ينهــي الحــرب.
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ــو شــمل انســحاب التحالــف- أن  يمكــن ألي اتفــاق بيــن الحوثييــن مــع الســعودية -حتــى ل

ُيضعــف القــوات الحكوميــة لكنــه لــن ينهــي الحــرب ضــد الحوثييــن. ويمكــن لألمــم المتحــدة 

والمجتمــع الدولــي أن يزيــد مــن ضغوطــه علــى الســعودية للتخلــي عــن الحكومــة اليمنيــة 

لكــن نهايــة الحــرب ســتحتاج إلــى اتفــاق األطــراف اليمنييــن.

ــران  ــرة مــن إي ــران: تعطــي التصريحــات األخي ــن الســعودية وإي ــات بي ســابعا، المحادث
ــان  ــث يتفــاوض الطرف ــاق بشــأن حــرب اليمــن، حي والســعودية األمــل فــي التوصــل التف

ــة الرابعــة فــي 21 ســبتمبر/أيلول 2021 بمطــار  ــذ ابريل/نيســان 2021]18[. وجــرت الجول من

بغــداد]19[، وتهــدف المحادثــات إلــى تحســين العالقــات بيــن البلديــن التــي توقفــت فــي 

2016م.

فــي 23 ســبتمبر/أيلول2021 قــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي أميــر عبداللهيــان إن بــالده قدمــت 

مقترحــات "ديناميكيــة" إلحــالل الســالم فــي اليمن، مشــيدًا بالمشــاورات مع الســعودية]20[. 

وفــي بدايــة شــهر أكتوبر/تشــرين األول2021، أعــرب وزيــر الخارجيــة الســعودي األميــر فيصل 

بــن فرحــان آل ســعود عــن أملــه فــي أن تشــكل المحادثات "أساًســا لمعالجــة القضايا العالقة 

بيــن الجانبيــن". ]21[فــي اليــوم التالــي، قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة، ســعيد 

خطيــب زاده، للصحفييــن إن جميــع األطــراف "تحــاول بــدء عالقــة مســتدامة ضمــن إطــار 

مفيــد للطرفيــن"، مضيًفــا أن المحادثــات "كانــت فــي أفضــل حاالتهــا".]22[ رحبــت الواليــات 

المتحــدة بالحــوار بيــن الدولتيــن]23[. علــى الرغــم مــن ســيطرة المتشــددين فــي االنتخابــات 

اإليرانيــة، إال أن إيــران تندفــع إلــى التهدئــة فــي المنطقــة العربيــة خاصــة مــع ســيطرة حركــة 

طالبــان علــى أفغانســتان]24[ والتوتــر الحاصــل مــع أذربيجــان، وإيجــاد حــّل مــع الســعودية 

مهــم للغايــة لتهدئــة التوتــر فــي المنطقــة. لذلــك فــإن التفاعــل بيــن السياســات اإلقليميــة 

والمحليــة للــدول يعنــي أن اســتمرار القتــال فــي اليمــن يمكــن أن يعيــق أي اتفاقيــات ســالم 

إقليميــة أو نظــام إقليمــي أمنــي جديــد للمنطقــة.
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ونتيجــة لذلــك هنــاك حاجــة لوقــف الِقتــال فــي اليمــن لذلــك تبحــث الريــاض وطهــران "آليــة 

لحــل طويــل األمــد لألزمــة اليمنيــة". وتشــير التقاريــر إلــى أن ذلــك حــدث بالفعــل خــالل 

األســابيع القليلــة الماضيــة ونوقشــت تلــك اآلليــة مــع القــادة الحوثييــن عبــر المســؤولين 

فــي طهــران]25[.

تريــد الســعودية أمريــن مــن مشــاوراتها مع إيــران: وقف الهجمات علــى أراضيها من صواريخ 

الحوثييــن، يتطلــب ضمانــات إيرانيــة أن هجمــات الحوثييــن علــى المملكــة ســتنتهي. وجعــل 

الحوثييــن قابليــن للمشــاورات والمحادثــات مــع الحكومــة الشــرعية التــي تدعمهــا الريــاض. 

تتوقــع إيــران مقابــل ذلــك عــودة العالقات الدبلوماســية]26[، وأن تســحب الريــاض معارضتها 

لالتفــاق النــووي اإليرانــي، وترفــع الســعودية الحظــر المفــروض علــى مطــار صنعــاء ومينــاء 

الحديــدة، واالعتــراف بســلطة الرئيــس بشــار األســد ودعــم عودتــه إلــى الجامعــة العربيــة]27[. 

تحــرك أميــر عبداللهيــان بيــن موســكو ودمشــق فــي بدايــة أكتوبر/تشــرين األول2021، وتــم 

مناقشــة الملــف اليمنــي فــي موســكو]28[، والتقــى بشــار األســد وأكــد وجــود دعــم قــوي 

له]29[.

بالنســبة لألمــم المتحــدة فــإن هــذه تخفيــف التوتــر بيــن الســعودية وإيــران ســيدعم جهودهــا 

لوقــف الحــرب. وتعتبــر األمــم المتحــدة ودول غربيــة السياســة اإليرانيــة داعمــة لجهودهــا 

مــن أجــل الحــل]30[.

علــى الرغــم مــن أن إيــران زادت مــن دعــم الحوثييــن خــالل ســنوات الحــرب إال أن جهــات 

دوليــة ال تــرى أن هــذا الدعــم بالضــرورة يعنــي أن الجماعــة بالكامــل تخضــع لســيطرة 

إيــران]31[. وبالتالــي فإنــه فــي حــال االتفــاق بيــن الريــاض وطهــران ســنرى مــدى تأثيــر إيــران 

ــى  ــن إل ــي لدعــم الحوثيي ــؤدي أي خفــض إيران ــة. مــن المفتــرض أن ي فــي السياســة اليمني

احتماليــة أن يقدمــوا بعــض التنــازالت، كمــا أن إيــران تعتبــر الحوثييــن فــي محــور المقاومــة 

ــى طهــران الســتمرار بقاءهــم.   ــون أنهــم بحاجــة إل ويعتقــد الحوثي
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ثامنــأ، النفــوذ اإلماراتــي: تمثــل اإلمــارات واألطــراف المحليــة التابعــة لهــا فــي اليمــن، 
ُعقــدة مســتعصية عــن الحــّل. وبينمــا أعلنــت اإلمــارات فــي عام 2019 انســحابها مــن اليمن، 

ال يــزال لهــا تأثيــر ملحــوظ فــي البــالد]32[، ال ســيما مــن خــالل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، 

وقــوات "طــارق صالــح" فــي الســاحل الغربــي. قــد ترفــض اإلمــارات أي صفقــة سياســية 

يحصــل فيهــا حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــالح نفــوذًا فــي مســتقبل اليمــن. كمــا أن خالفاتهــا 

مــع الســعودية قــد يدفعهــا الســتخدام حلفائهــا اليمنييــن إلفشــال أي رؤيــة للحــل السياســي 

فــي البــالد.

عــدم اســتكمال تنفيــذ "اتفــاق الريــاض" يمثــل النقطــة الرئيســية]33[ التــي يمكــن لإلمــارات 

ــك الســعودية  ــي بمــا فــي ذل مــن خاللهــا إضاعــة جهــود األمــم المتحــدة والمجتمــع الدول

إلنهــاء الحــرب. إن دفــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي -وإجبــاره- علــى اســتكمال التنفيــذ 

مقابــل تضميــن ممثــل للمجلــس -وليــس للمحافظــات الجنوبيــة- ضمــن الوفــد الحكومــي 

ــة. تملــك الريــاض األدوات واألفضليــة فــي حــدوث ذلــك. كمــا أن  المفــاوض مهــم للغاي

رفــض التعامــل مــع قــوات "طــارق صالــح" والمكتــب السياســي الــذي يمثلــه ضــرورة حتــى 

ُتدمــج القــوات التابعــة لــه فــي الجيــش واألمــن اليمنييــن، وُتســلم المناطــق الخاضعــة 

عــن  أبوظبــي دعمهــا  أن وقــف  الرغــم مــن  الشــرعية. علــى  الحكومــة  لســيطرته إلدارة 

"المجلــس االنتقالــي" و"قــوات طــارق صالــح" يعنــي بدايــة النهايــة لهــا، إال أن الريــاض قــد 

تقــدم ضمانــات بقائهمــا كمكونيــن سياســيين يحظيــان بتمثيــل فــي مســتقبل اليمــن، كجــزء 

مــن األحــزاب والتنظيمــات السياســية.

تاســعا، الوســاطة الُعمانيــة: تعتبــر ُعمــان أحــد الفاعليــن الذيــن قــد يكونــون قادريــن علــى 
تقديــم مســاهمة مهمــة فــي إنهــاء حــرب اليمــن، علــى الرغــم مــن أن الســلطنة تفتقــر إلــى 

القــوة لممارســة تأثيــر مباشــر علــى الصــراع، ورغــم أنهــا تورطــت فــي تقديــم دعــم سياســي 

ولوجســتي للحوثييــن إال أنهــا ترغــب فــي إنهــاء الحــرب فــي اليمن.تتمتــع مســقط مع وصول 

الســلطان الجديــد" هيثــم ن طــارق" بعالقــات جيــدة مــع الســعودية وإيــران،
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 ويعتقــد أنهــا تســتضيف مشــاورات خلفيــة بيــن الدولتيــن. ولعبــت الســلطنة دورًا فــي 

المشــاورات الخلفيــة بيــن الريــاض والحوثييــن الذيــن لديهــم مكتبــًا للعالقــات الخارجيــة 

فــي مســقط.  يرتبــط تصميــم مســقط علــى المســاعدة فــي حــل الصــراع اليمنــي إلــى حــد 

كبيــر باألمــن القومــي العمانــي والمصالــح االقتصاديــة. فإلــى جانــب مخاوفهــا مــن تواجــد 

لخصمهــا اإلمــارات لــى حدودهــا الغربيــة، تســعى إلــى ضمــان مصالحهــا طويلــة األجــل 

مــن خــالل موازنــة "اإلجــراءات مــع القــدرات المحــدودة"]34[. لذلــك رأت عمــان أن التقــارب 

مــع الحوثييــن أمــر بالــغ األهميــة لتقليــل مخاوفهــا. طــوال الحــرب، تفــاوض العمانيــون 

مــع الحوثييــن لإلفــراج عــن الرعايــا الغربييــن الذيــن احتجزوهــم وقدمــوا للحوثييــن مكانــًا 

للمحادثــات مــع الدبلوماســيين األمريكييــن والغربييــن فــي مســقط.

الحوثييــن  قــادة  والتقــى  صنعــاء  العاصمــة  ُعمانــي  وفــد  زار  يونيو/حزيــران2021  فــي 

إلقناعهــم بالمبــادرة التــي قدمتهــا الســعودية]35[، لكــن الحوثييــن رفضــوا المبــادرة، ويعــود 

ذلــك القتناعهــم أن الســيطرة علــى مدينــة مــأرب ســيعزز موقفهــم التفاوضــي]36[. فــي 

ســبتمبر/أيلول2021 بــدا وزيــر الخارجيــة العمانــي ســيد بــدر بــن حمــد البوســعيدي وقــال 

إن بــالده تقتــرب مــن دفــع العمليــة السياســية فــي اليمــن وأن "الحوثييــن لــم يرفضــوا 

جهــود الوســاطة العمانيــة حتــى اآلن."]37[ وأظهــرت العالقــات الســعودية العمانيــة مؤخــًرا 

دالئــل أنهــا تتعــزز، وتزيــد مــن دعــم جهــود مســقط فــي التوســط بالحــرب اليمنيــة]38[.  وفــي 

مــارس/آذار 2021 ، بعــد أن عرضــت الســعودية علــى الحوثييــن وقــف إطــالق النــار، شــجع 

العمانيــون جماعــة الحوثــي علــى قبــول االقتــراح. ومــع ذلــك، فــإن رفــض الحوثييــن القيــام 

بذلــك يســلط الضــوء علــى حــدود النفــوذ العمانــي مــع الحوثييــن. ببســاطة، ســيكون مــن 

الصعــب إقنــاع الحوثييــن بأنهــم بحاجــة إلــى تقديــم تنــازالت بينمــا ينجحــون فــي اســتغالل 

ــد]39[. ــًا بشــكل متزاي نقــاط الضعــف الســعودية، باســتخدام أســلحة متطــورة تقني
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عاشــرا، دور الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي: فــي منتصــف 2018 قــام التحالــف 

العربــي والحكومــة اليمنيــة وحلفائهمــا بشــن هجــوم علــى مدينــة الحديــدة بهــدف طــرد 

الحوثييــن مــن المدينــة لتجريدهــم مــن أهــم عناصــر التمويــل والقــوة]40[. ومنحــت الواليــات 

المتحــدة واالتحــاد األوروبــي ضــوء أصفــر فــي البدايــة للســيطرة علــى المينــاء، ومــع تصاعــد 

منظمــات  لضغــوط  األوروبــي  واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات  حكومــات  رضخــت  الِقتــال 

ــة فتحــول  ــرة للغاي ــي مــن أن بإمــكان ذلــك أن يتســبب بأزمــة إنســانية كبي المجتمــع المدن

إلــى اللــون األحمــر. وتــم وقــف المعركــة بضغــوط غربيــة والتوصــل إلــى اتفــاق ســتوكهولم 

الــذي فشــلت األمــم المتحــدة فــي تنفيــذ بنــوده التــي تنقــل الســلطة مــن الحوثييــن إلــى 

ــل ســبتمبر/أيلول2014 وتســلم قــوات األمــن  ــي كانــت موجــودة قب ــة الت الســلطة المحلي

المحليــة لقــوة محايــدة، ويعــود ذلــك إلــى صياغــة بنــود االتفــاق بشــكل عــام دون تقديــم 

المزيــد مــن التفاصيــل]41[. وهــو األمــر ذاتــه بالنســبة لهجــوم الحوثييــن علــى محافظــة مــأرب 

واألزمــة اإلنســانية التــي مــن الممكــن التســبب بهــا، وطالبــت الواليــات المتحــدة مــرارًا 

وتكــرارًا منــذ مطلــع العــام بوقــف الهجــوم. لكــن الحوثييــن مســتمرين فــي هجومهــم مهمــا 

كانــت التكاليــف البشــرية والماديــة، رافضيــن أي ضغــوط لوقــف الهجــوم. يتضــح مــن ذلــك 

أن الواليــات المتحــدة قــادرة علــى ممارســة الضغــوط علــى الحكومــة الشــرعية والســعودية 

واإلمــارات لكنهــا ال تملــك ذات النفــوذ علــى الحوثييــن.

فــي مطلــع العــام )2021( أعلنــت إدارة بايــدن عــن نيتهــا إنهــاء الحــرب اليمنيــة، فأســقطت 

قــرارًا ســابقًا لــإلدارة األمريكيــة بتصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة -وهــو مــا شــجعهم 

لشــن هجــوم جديــد علــى مــأرب-، وعّيــن بايــدن الدبلوماســي تيــم ليندركينــغ مبعوثــًا خاصــًا 

إلــى اليمــن. وبعــد تســعة أشــهر علــى المبــادرة يبــدو أن اإلدارة األمريكيــة فشــلت إلــى حــد 

ــى  ــن عل ــوم الحوثيي ــزال هج ــا ي ــد، وم ــف يتصاع ــا زال العن ــدم فم ــق أي تق ــي تحقي ــر ف كبي

مدينــة مــأرب يتصاعــد بــل وتوســع نحــو محافظــة شــبوة. ضغطــت الواليــات المتحــدة علــى 

الســعودية لتقديــم مبــادرة إلنهــاء الحــرب فــي اليمــن -مدفوعــة بحاجــة الرياض لالنســحاب-، 
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وأوقفــت بيــع األســلحة وســحبت الدفاعــات الجويــة التــي تتصــدى لصواريــخ الحوثييــن 

مــن  باالنســحاب  رســائل ســلبية  المفخخــة، وقدمــت  المســّيرة  الباليســتية وطائراتهــم 

أفغانســتان بتلــك الطريقــة مؤكــدة اســتراتيجيتها باالنســحاب مــن المنطقة]42[.فــي 27 

إلــى  جيــك ســوليفان  األمريكــي  القومــي  األمــن  ســبتمبر/أيلول2021 ســافر مستشــار 

الريــاض، ورافقــه "ليندركينــغ" وســلطت الزيــارة الضــوء علــى اهتمــام إدارة بايــدن المســتمر 

بإنهــاء الحــرب فــي اليمــن]43[. و"ســوليفان" هــو أعلــى مســؤول فــي البيــت األبيــض يلتقــي 

ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان منــذ تســلم "بايــدن" الســلطة. وشــكل 

ذلــك دفعــة عاليــة لجهــود "ليندركينــغ" الــذي بقــّي فــي الريــاض الســتكمال مــا تــم االتفــاق 

ــام مــن مغــادرة "ســوليفان"، ليعــود ليندركينــغ فــي  عليــه، ثــم غــادر إلــى نيويــورك بعــد أي

الثامن من أكتوبر/تشــرين األول 2021 إلى المنطقة )الســعودية، اإلمارات، ســلطنة ُعمان(

]44[. يقــود االتحــاد األوروبــي جهــود األمــم المتحــدة عبــر )هانــس غرندنبــرغ( بعــد البريطانــي 

)مارتــن غريفيــث(. إذ يــرى إمكانيــة تحقيــق تقــدم فــي الملــف اليمنــي، بفرضيــة أن جهــود 

"ليندركينــغ" ســتتأثر باالنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان، وســيكون التعامــل مــع الجهــود 

األمريكيــة يمنيــًا وخليجيــًا أكثــر ســوءًا مــن قبــل]45[. ويبــدو أن زيــارة "ســولفيان" كانــت لنفــي 

هــذه الفرضيــة.

إن ســقوط مــأرب أو تطويقهــا مــن الحوثييــن، ال يعنــي تضــرر موقــف الحكومــة الشــرعية 	 

فقــط وعرقلــة عمليــة الســالم، بــل يعنــي تمــزق اليمــن وتشــظيها. تنبــئ تحــركات أطــراف 

الحــرب األخــرى مثل"المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" نحــو شــبوة ووادي حضرمــوت، 

وقــوات "طــارق صالــح" فــي تعــز، أنهــا تســتعد للســيطرة علــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن 

األراضــي عقــب ســقوط مــأرب لتوســيع دائرة ســلطتها بمبــرر تعزيز الموقــف التفاوضي. 

وهــو مــا ســيدفع إلــى نشــوء حــروب صغيــرة مــع المجتمعــات المحلية قبائل تعــز، وقبائل 

تهامــة، وحلــف قبائــل حضرمــوت وقبائــل المهــرة وســقطرى، وقبائــل شــبوة وأبين..الــخ.

خاصة:
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ــى باقــي  ــى فــرض ســيطرته عل ــون القــدرة عل ــك الحوثي ــك أي طــرف بمــا فــي ذل وال يمل

األطــراف، مــا يؤســس لتقســيم للبــالد إلــى أكثــر مــن دولــة.  وإذا مــا تجاهــل "غروندبــرغ" 

ــى ســالم مســتدام. ــؤدي إل ــن ي لهــذه المعركــة فــإن أي اتفــاق الحــق ل

مالــم تعــد الحكومــة اليمنيــة إلــى الداخــل وترتــب أوراقهــا السياســية واالقتصاديــة 	 

والعســكرية، فإنهــا ستخســر تدريجيــا علــى األرض وتقــل قيمتها في أي اتفاق مســتقبلي 

لصالــح ميلشــيات تتوســع أكثــر علــى حســابها.       

مــن األهميــة بمــكان إيجــاد حلــول ســريعة النهيــار االقتصــاد اليمنــي، وغــالء المعيشــة، 	 

ومعالجــة اإلحباطــات التــي يعانــي منهــا اليمنيــون قبــل إيجــاد حــّل شــامل فمثــل هــذه 

العوامــل يمكنهــا أن تزيــد تعقيــد الصــراع وتتســبب بظهــور عوامــل عســكرية وسياســية 

جديــدة تطيــح بــأي جهــود ســالم.

تضميــن األحــزاب والتنظيمــات السياســية واالجتماعيــة -التــي تراجعــت للــوراء بســبب 	 

طغيــان العمــل العســكري علــى السياســي- فــي النقاشــات واالجتماعــات والحصــول 

علــى دعمهــا وإبقائهــا فــي المرحلــة االنتقاليــة للبــالد ضمــن رؤيــة الحــل الشــامل، حتــى 

ــة االنتقاليــة وحصرهــا فــي أطــراف الصــراع. ال يتــم عســكّرة المرحل

على الرياض أن تدرك أن حدودها مهددة مع وجود ميلشــيات تمتلك ســالحا اســتراتيجيا 	 

وتحكــم مســاحة واســعة فــي الجــوار، وأنهــا لــن تكــون فــي مأمــن مالــم ينكســر المشــروع 

اإليرانــي فــي اليمــن، وأن الحوثييــن لــن يذهبــوا لســالم شــامل مالــم يكــن هنــاك ضغــط 

ــار  عســكري يجبرهــم علــى ذلــك، وهــذا يجعــل الســعودية أمــام مســئولية منــع أي انهي

عســكري لحلفائهــا علــى األرض قبــل أي اتفــاق، بــل مســئولة عــن ردم الهــوة بينهــم 

وترتيــب أوراقهــم علــى األرض بشــكل تكاملــي .

التســريع مــن وتيــرة االتفــاق بيــن المجتمع الدولي وإيران من جهة، وأيضا بين الســعودية 	 

وإيــران خاصــة وأن طهــران اســتخدمت الحوثييــن ورقــة مــن أوراقهــا فــي المفاوضــات، 

وهــو مــا جعــل واشــنطن إلــى اعتبــار اليمــن هديــة لشــجيع إيــران االندمــاج فــي مفاوضات 

االتفــاق النووي
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 بعــد رفــع الحوثييــن مــن قوائــم اإلرهــاب دون أي مقابــل أو فــرض شــروط أو التزامــات 

ــق ســالم شــامل فــي المنطقــة. ــك لتحقي ــل ذل عليهــم قب

فــي العــادة عندمــا يســتعصى حــّل صــراع كالــذي فــي اليمــن، فــإن حله يكون علــى مراحل: 	 

الضغــط علــى األطــراف، وبنــاء الثقــة، ثــم الدفــع لمشــاورات ســالم بيــن األطــراف. لكــن 

هــذا الحــل غيــر مجــدي فــي اليمــن، لذلــك فــإن مســار "غروندبــرغ" نحــو تقديــم مبــادرة 

لتســوية شــاملة، قــد تمكنــه مــن التقــدم. كان أبــرز أســباب فشــل ســلفه "غريفيــث" هــو 

تجزئــة الحــل. وســبب تقــدم مســار "إســماعيل ولــد الشــيخ" كان تقديــم رؤيــة حــّل شــاملة 

فــي مشــاورات الكويــت )2016(.

عنــد تقديــم أي مبــادرة حــل للصــراع فــي اليمــن، علــى المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة 	 

والواليــات المتحــدة فهــم مــا يعنيــه وجــود دولــة ممزقــة علــى الحافــة الجنوبيــة لشــبه 

الجزيــرة العربيــة وقــرب مضيــق بــاب المنــدب يتزايــد فيهــا نشــاطات الجماعــات المســلحة 

واإلرهابية.

فتــح حــوار جــدي مــع اإلمــارات لمعرفــة حــدود طموحهــا فــي اليمــن، وتضميــن مصالحهــا 	 

ومصالــح الخليــج فــي اي اتفاقيــات قادمــة لضمــان الحصــول علــى تأييدهــا التفــاق 

ســالم مــن خــالل ضغطهــا علــى أطــراف الحــرب التــي ترعاهــا وأطــراف سياســية أخــرى 

الجنوبيــة  والمحافظــات  عــدن  علــى  المهيمــن  اإلنتقالــي  المجلــس  بالــذات  تدعمهــا 

ــى جانــب  ــي، إل ــة المتواجــدة فــي المخــاء والســاحل الغرب المجــاورة، والمقاومــة الوطني

ــل المؤتمــر الشــعبي العــام. بعــض فصائ

ســيكون مــن الضــروري الحصــول علــى الدعــم والتأييــد الروســي؛ ليــس فقــط فــي األمــم 	 

ــة  ــذي يقــود قــوات المقاومــة الوطني ــح – ال ــاع طــارق صال ــا إلقن المتحــدة، وإنمــا أيًض

علــى ســاحل البحــر األحمــر- بــأن أفضــل مــا يخــدم مصالحــه هــو أن يكــون جــزًءا مــن دولــة 

يمنيــة موحــدة]46[. ســافر صالــح، ابــن شــقيق الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح،
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 مؤخــًرا لموســكو إلجــراء مشــاورات هنــاك. علــى عكــس معظــم الــدول، لــم تســحب روســيا 

ســفارتها مــن صنعــاء فــي أعقــاب اســتيالء الحوثييــن علــى الســلطة فــي أواخــر عــام 2014. 

بــداًل مــن ذلــك، عــززت روســيا عالقاتهــا مــع علــي عبــد اللــه صالــح، الــذي كان آنــذاك حليًفــا 

للحوثييــن، ولــم تغلــق ســفارتها إال بعــد مقتلــه فــي عــام 2017. وتتطلــع روســيا اليــوم 

إلعــادة تكــرار عالقتهــا مــع عائلــة صالــح مــن خــالل طــارق.

ــة واإلنســانية 	  علــى الحوثييــن إدراك أن هــذه الحــرب وتداعياتهــا السياســية واإلقتصادي

علــى اليمــن والمنطقــة، بســبب خياراتهــم المســلحة فــي الســيطرة علــى الســلطة 

وفــرض واقــع علــى األرض باســتخدام القــوة والعنــف، ولذلــك لــن تنتهــي هــذه الحــرب 

ــارات السياســية. ــول بالخي ــة والقب ــارات الدموي ــك الخي ــن تل إال بتراجعهــم ع
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]1[ دبلوماســي ســويدي كان ســفير االتحــاد األوروبــي لــدى اليمــن خــالل العاميــن اللــذان ســبقا تعيينــه، وكان خــالل عشــر 

ــى اليمــن بعــد "جمــال  ــع إل ــة الســويدية. وهــو المبعــوث الراب ــي فــي الخارجي ــج العرب ســنوات مســؤواًل عــن ملــف الخلي

ــن غريفيــث )2018-2021(. ــد الشــيخ )2018-2015(، مارت بنعمــر )2015-2011( وإســماعيل ول

]2[نــص إحاطــة هانــز غروندبــرغ أمــام مجلــس األمــن يــوم 10 ســبتمبر/ايلولosesgy.unmissions( 2021( تاريــخ النشــر 

10/9/2021 وشــوهد فــي 01/10/ 2021م

https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-

%E2%80%93-hans-grundberg

النشــر  تاريــخ  مونيتــور(  )يمــن  ضروريــًا”  “أمــرًا  اليمــن  حــرب  إلنهــاء  إيــران  مــع  مشــاورات  إجــراء  تعتبــر  الســويد   ]3[

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ :25/9/2021 وشــوهد فــي 3/10/2021 علــى الرابــط

ArticleID/60911

]4[ األمــم المتحــدة تحــث علــى اســتمرار تعــاون إيــران لحــل أزمــة اليمــن )وكالــة مهــر( تاريــخ النشــر 3/10/2021 وشــوهد 

https://en.mehrnews.com/news/179325/UN-urges-for-continued-Iran-s- :فــي 4/10/2021 علــى الرابــط

coop-to-resolve-Yemen-crisis

]5[ ناطــق محــور تعــز لـ”يمــن مونيتــور”: أجنــدة مشــبوهة وراء تســّلم قــوات “طــارق صالــح” منطقتيــن غربــي المدينــة )يمن 

https://www.yemenmonitor.com/ :ــط ــى الراب ــخ النشــر 29/9/2021 وشــوهد فــي 01/10/2021 عل ــور( تاري مونيت

Details/ArtMID/908/ArticleID/61093

]6[ إذا أرســل موظــف أو عامــل بمائــة ألــف ريــال مــن مناطــق ســيطرة الحكومــة إلــى عائلتــه فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن 

يدفــع )102 ألــف ريــال( رســوم تحويــل!-، تســبب ذلــك فــي رغبــة كثيريــن فــي االســتقالة مــن أعمالهــم.

]7[ بــداًل مــن خمــس ســاعات بيــن صنعــاء وتعــز يحتــاج المســافر إلــى 18 ســاعة للوصــول إلــى المدينــة، ومــن ســاعتين بيــن 

صنعــاء ومــأرب يحتــاج المســافر إلــى تســع ســاعات ســاعة.

]8[تــوراك، ناتشــا، كيــف فشــلت الســعودية فــي حمايــة نفســها مــن هجمــات الطائــرات بــدون طيــار والصواريخ علــى الرغم 

مــن إنفــاق المليــارات علــى أنظمــة الدفــاع )ســي ان بــي ســي( تاريــخ النشــر 23/9/2019 وشــوهد فــي 8/10/2021علــى 

https://www.cnbc.com/2019/09/19/how-saudi-arabia-failed-to-protect-itself-from-drones- الرابــط: 

missile-attacks.html

]9[ رغــم تصاعــد العنــف فــي اليمــن ، تقــول الســعودية إن المحادثــات مــع الحوثييــن تتقــدم )رويتــرز( تاريــخ النشــر 

https://www.reuters.com/article/us-germany- الرابــط:  علــى   8/10/2021 فــي  وشــوهد   15/2/2020

security-saudi-yemen/despite-yemen-violence-spike-saudi-says-talks-with-houthis-progressing-

idUSKBN2090PV

المراجع



27

تقييم حالةتحديات وفرص مبعوث األمم المتحدة الجديد إلى اليمن

النشــر9/4/2020،  تاريــخ  )واس(  أســبوعين  لمــدة  اليمــن  فــي  النــار  إلطــالق  شــاماًل  وقفــًا  يعلــن  التحالــف   ]10[

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&news الرابــط  علــى   8/10/2021 فــي  وشــوهد 

id=2071816#2071816

]11[ســتروبل، وارن،  الســعودية تدعــو المتمرديــن الحوثييــن لمحادثــات فــي الريــاض )وول اســتريت جورنــال( تاريــخ النشــر 

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-invites- الرابــط:  علــى   8/10/2021 فــي  وشــوهد   30/3/2020

houthi-rebels-to-talks-in-riyadh-11585616096

ــى  ــخ النشــر 31/3/2020 وشــوهد فــي 8/10/2021عل ــاوض تاري ــن المف ــق الحوثيي ــري عضــو فري ــك العج ]12[ عبدالمل

https://twitter.com/alejri77/status/1245011818596257792 الرابــط: 

ــخ النشــر 01/03/2020  ــة للســعودية )األناضــول( تاري ــز محافظــة الجــوف المحاذي ــى مرك ــون يســيطرون عل ]13[ الحوثي

https://www.aa.com.tr/ar/1750807 :الرابــط وشــوهد فــي 8/10/2021علــى 

ــدود وإقامــة  ــات بشــأن أمــن الح ــى ضمان ــى الحصــول عل ــار إل ــات وقــف إطــالق الن ]14[ ســعت الســعودية فــي محادث

منطقــة عازلــة داخــل اليمــن علــى طــول الحــدود؛ وكبــح نفــوذ إيــران. ويريــد الحوثيــون إنهــاء الحصــار علــى مينــاء الحديــدة 

ــة. اليمنــي ومطــار صنعــاء، ووقــف الغــارات الجوي

]15[ اليعقوبــي، عزيــز، مســؤولون أمريكيــون يجتمعــون بالحوثييــن مــع ســعي واشــنطن إلنهــاء حــرب اليمــن )رويتــرز( 

https://www.reuters.com/article/us-yemen- :تاريــخ النشــر 3/3/2021 وشــوهد فــي 8/10/2021علــى الرابــط

security-usa-idUSKBN2AV1VH

https://www.peaceagreements.org/ 201616[ نــص االتفــاق الموقــع بيــن الطرفيــن فــي الرابــع مــن ابريل/نيســان[

viewdocument/2958

]17[ الطاهــر، محمــود، فشــل الهدنــة وســيناريوهات الفتــرة المقبلــة فــي اليمــن )نــون بوســت( تاريــخ النشــر 25/11/2016 

https://www.noonpost.com/content/15258 :وشــوهد في 8/10/2021على الرابط

]18[ لالطــالع عــن تأثيــر مفاوضــات إيــران والســعودية علــى اليمــن يمكــن االطــالع علــى دراســات مركــز أبعــاد للدراســات 

والبحــوث:

**فرص السالم في اليمن بعد معركة مأرب، تاريخ النشر 27/5/2021

https://abaadstudies.org/news-59881.html

فــي  النشــر 3/10/2021 وشــوهد  تاريــخ  اإلنجليزيــة(  )الجزيــرة  إيــران  مــع  األخيــرة  المحادثــات  تؤكــد  الســعودية   ]19[

https://www.aljazeera.com/news/2021/10/3/saudi-arabia-confirms-recent- الرابــط:  8/10/2021علــى 

talks-with-iran

]20[ إيــران: المحادثــات مــع الســعودية "بنــاءة" وتقدمنــا بمقترحــات لتحقيــق الســالم فــي اليمــن )يمــن شــباب نــت( تاريــخ 

https://yemenshabab.net/news/69751 :النشــر 24/9/2021 وشــوهد فــي 8/10/2021علــى الرابــط
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]21[ مصدر سابق الجزيرة اإلنجليزية تاريخ النشر 3/10/2021

]22[ إيــران تشــيد بالمحادثــات مــع الســعوديين ، وتقــول إن أيــا مــن الجانبيــن ال يضــع شــروطا مســبقة )برس تــي في( تاريخ 

https://www.presstv.ir/Detail/2021/10/04/667823/ :النشــر 4/10/2021 وشــوهد فــي 8/10/2021علــى الرابــط

Iran-says-no-precondition-exist-Tehran-Riyadh-talks

]23[ تــوارك، نتاشــا، قــال مســؤول إن واشــنطن ترحــب بأنبــاء المحادثــات المباشــرة بيــن إيــران والســعودية )ســي إن 

https://www.cnbc.com/2021/10/04/ :بــي ســي( تاريــخ النشــر 4/10/2021 وشــوهد فــي 8/10/2021علــى الرابــط

washington-welcomes-news-of-direct-talks-between-iran-and-saudi-arabia.html

]24[ للمزيــد حــول تأثيــر ســيطرة طالبــان علــى الحــرب فــي اليمــن يمكــن االطــالع علــى ورقــة مركــز أبعــاد للدراســات 

والبحــوث

https://abaadstudies.org/news-59886.html

]25[ حصــري: إيــران والســعودية تتفقــان علــى آليــة إلنهــاء الصــراع اليمنــي وإعــادة العالقــات )أمــواج( تاريــخ النشــر 

https://amwaj.media/fa/article/exclusive-iran-saudi- الرابــط:  8/10/2021علــى  فــي  وشــوهد   4/10/2021

arabia-agree-on-creating-mechanism-to-end-yemen-war-restore

ــن-  ــدى الشــيعة اإليرانيي ــط "مشــهد" -مقدســة ل ــق ســريع يرب ــى مــّد طري ــث أن الســعودية وافقــت عل ]26[ جــرى الحدي

و"كربــالء" فــي العــراق -مقدســة لــدى الشــيعة- بمكــة المكرمــة، وبقــدر مــا ينبــئ بعــودة العالقــات الدبلوماســية فإنــه 

مشــروع تجــاري فــي الوقــت ذاتــه. الحــظ )أمــواج( مصــدر ســابق.

]27[ مصدر سابق مركز أبعاد للدراسات والبحوث.

]28[ مــا وراء وجــود الملــف اليمنــي ضمــن أجنــدة محادثــات الفــروف وعبــد اللهيــان؟ )روســيا اليــوم( تاريــخ النشــر 

https://bit.ly/3aDoOsB الرابــط:  8/10/2021علــى  فــي  وشــوهد   6/10/2021

]29[ وزيــر خارجيــة إيــران فــي ســوريا مــع تعهــد بدعــم قــوي )بــرس تــي فــي( تاريــخ النشــر 9/10/2021 وشــوهد فــي 

https://www.presstv.ir/Detail/2021/10/09/668157/Iran-Amir-Abdollahian- الرابــط:  علــى   10/10/2021

Syria-Damascus

]30[ أميــر عبداللهــان يلتقــي وزيــرة الخارجيــة الســويدية )الخارجيــة اإليرانيــة( تاريــخ النشــر 24/9/2021 وشــوهد فــي 

https://bit.ly/3oIMFiF الرابــط:  8/10/2021علــى 

]31[ تريفــور جونســتون، ماثيــو ليــن، هيــذر وليامــز، وآخــرون: هــل يمكــن أن يكــون الحوثيــون حــزب اللــه القــادم؟ )مؤسســة 

https://doi.org/10.7249/RR2551 :رانــد( تاريــخ النشــر)2020( وشــوهد فــي 9/10/2021 على الرابــط

]32[ مــأزق الســعودية الجديــد فــي اليمــن بعــد اعــالن االنتقالــي حكمــا ذاتيــا للجنــوب )مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث( 

https://abaadstudies.org/news-59841.html :12/6/2020 علــى الرابــط
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]33[ لمعرفــة أســباب انهيــار اتفــاق الريــاض بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي يمكــن االطــالع علــى دراســة مركــز 

أبعــاد للدراســات والبحوث:

حــرب الحــدود والنفــط.. تحســين شــروط المفاوضــات بيــن الســعودية والحوثييــن، تاريــخ النشــر 3/3/2021 علــى الرابــط: 

https://abaadstudies.org/news-59832.html

]34[  كيشيشــيان، جوزيــف، عمــان والعالــم ظهــور سياســة خارجيــة مســتقلة )مؤسســة رانــد( تاريخ النشــر )1995( وشــوهد 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2007/ :فــي 9/10/2021 علــى الرابــط

MR680.pdf

]35[ وفــد عمانــي فــي صنعــاء للتوســط مــع اســتمرار محادثــات وقــف إطــالق النــار فــي اليمــن )ذا ناشــونال( تاريــخ النشــر 

https://www.thenationalnews.com/gulf-news/omani- الرابــط:  علــى  فــي 9/10/2021  6/6/2021 وشــوهد 

delegation-in-sanaa-to-mediate-as-yemen-ceasefire-talks-continue-1.1235746

]36[ للمزيــد أطلــع علــى دراســة مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث: فــرص الســالم فــي اليمــن بعــد معركــة مــأرب )مصــدر 

ســابق(

]37[ دور عمــان فــي أزمــة اليمــن مســتمر فــي التوســط والمســاعدة )تلفزيــون العربيــة(، تاريــخ النشــر 12/9/2021 وشــوهد 

https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/09/12/Oman-s-role-in- الرابــط:  علــى   9/10/2021 فــي 

ongoing-Yemen-crisis-is-to-help-mediate-FM

]38[ ماســون, روبــرت، توطيــد العالقــات الســعودية العمانيــة فــي عهــد الســلطان هيثــم )معهــد الشــرق األوســط 

https://www.mei.edu/publications/ :األمريكــي( تاريــخ النشــر 12/7/2021 وشــوهد فــي 9/10/2021علــى الرابــط

consolidating-saudi-omani-relations-under-sultan-haitham

]39[  كافيــرو، جورجيــو، أجنــدة عمــان الدبلوماســية فــي اليمــن )المركــز العربــي فــي واشــنطن( تاريــخ النشــر 30/6/2021 

https://arabcenterdc.org/resource/omans-diplomatic-agenda-in- :وشــوهد فــي 9/10/2021 علــى الرابــط

/yemen

]40[ دراســة لمركــز أبعــاد حــول الجيــش الوطنــي : معركــة الحديــدة هــي التــي تحــدد معركــة صنعــاء وإطالــة امــد الحــرب 

عــبء مســتقبلي علــى الشــرعية والتحالــف )مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث( تاريــخ النشــر 6/7/2018 علــى الرابــط: 

https://abaadstudies.org/news-59780.html

]41[ لالطــالع حــول اتفــاق ســتوكهولم يمكــن قــراءة دراســة مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث: هــل يصمــد اتفــاق 

https://abaadstudies.org/ :ــط ــى الراب ــخ النشــر 6/1/2019 عل ــن؟ تاري ــة والحوثيي ــة اليمني ــن الحكوم ســتوكهولم بي

news-59788.html
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]42[ للمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن االطــالع علــى دراســة مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث: ارتــدادات االنســحاب األمريكــي 

https://abaadstudies.org/news-59886. :مــن أفغانســتان علــى حــرب اليمن، تاريخ النشــر 19/9/2021 علــى الرابــط

html

اليمــن  بشــأن  الســعودي  العهــد  ولــي  مــع  بايــدن  مســاعد  لقــاء  أمريكيــون:  مســؤولون  عامــر،  ]43[مدنــي، 

https://apnews.com/article/ الرابــط:  علــى   9/10/2021 فــي  وشــوهد   27/9/2021 بــرس(  )اسوشــيتد 

united-nations-general-assembly-joe-biden-iran-nuclear-jamal-khashoggi-saudi-arabia-

c14452b0796a13b27065517973e1beee

]44[ المبعــوث األمريكــي الخــاص لليمــن ليندركينــغ يســافر إلــى األردن واإلمــارات والســعودية وســلطنة عمــان )الخارجيــة 

https://www.state.gov/u-s-special- :األمريكية( تاريخ النشــر 8/10/2021 وشــوهد في 10/10/2021 على الرابط

/envoy-for-yemen-lenderkings-travel-to-jordan-the-uae-saudi-arabia-and-oman

]45[ ارتــدادات االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان علــى حــرب اليمــن، )مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث( تاريــخ النشــر 

https://abaadstudies.org/news-59886.html :19/9/2021 وشــوهد فــي 9/10/2021 علــى الرابــط

]46[ جونســون، جيرجــوري، صفقــة كبــرى مــن أجــل اليمــن )معهــد دول الخليــج العربيــة فــي واشــنطن( تاريــخ النشــر 

/https://agsiw.org/a-grand-bargain-for-yemen الرابــط:  علــى   10/10/2021 فــي  وشــوهد   30/6/2021
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  واالعالميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  واإلرهــاب  األمــن  وقضايــا  واألحــزاب  واالنتخابــات 
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة واإلنســانية ذات االرتب ــة واالجتماعي االقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


