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الدبلوماسية  مساعيها  اإلقليمية والدولية القوى كّثفت ،األشهر القليلة الماضية خالل

  الممتدة في اليمنحل سالم شامل ينهي الحرب ممهدة لمفاوضات الدفع إلى في مسار 

  الحسملقناعة بأن   واوصلقد جميع أطراف النزاع   ويبدو أنّ ألكثر من ست سنوات. 

خاصة وأن الجبهات على الجانبين تكبدت خسائر كبيرة   ،غير وارد ألي منهمري  العسك

قوات الجيش الوطني التابع لحكومة ف .والمقاتلين خالل العام الماضيفي المعدات 

كآخر  وبعض مديرياتها مأرب مدينة معها في الشمال سوى  ولم يتبق   ،نهكتأ   هادي

أجزاء من الساحل الغربي   ينااستثنإذا ما  ؛السياسيتواجدها  ها العسكرية و تمعقل لقوا

هم  فاوعلى الرغم من استنز ،الحوثيينجانب أما   القوات المشتركة. االتي تسيطر عليه

كثر اإال أنّ  ،عسكرياً ومالياً  ارك أوسع باتجاه مأرب وما خوض معلستعداداً  هم يبدون أ

 بعدها.

األحزمة  بالقوات المسلّحة و ممثلةالجنوبي تواجه قوات المجلس االنتقالي  ،بموازاة ذلك

كثر من جانب ، جنوب اليمن،األمنية والنخبتين في شبوة وحضرموت  ،تحديات على أ

اصله  مف الذي يسيطر على  «الجيش الوطني» تشكيالت من تهديداتففضال عن 

تنظيم  ها ينفذالتي  ممنهجةالعمليات تزايد الت ،وشبوة حزب اإلصالح في محافظة أبين

ن  في أبي التابعة للمجلس لنقاط األمنيةضد امؤخراً  صّعد من نشاطهالذي لقاعدة ا

في هذا الوقت ال تزال قوات المجلس العسكرية تخوض مواجهات  ؛ وشبوة وحضرموت

كثر من جبهة في شمال عسكري  أبين وطور   الضالع ومكيراسة مع الحوثيين على أ

تخضع  التهديدات التي قد تتجدد من قبل قوات الباحة بلحج؛ يضاف إلى ذلك 

 من جهة محافظة تعز الشمالية.لسيطرة حزب اإلصالح 

كثر من موقعالتزامن الالفت ل  إلى  ن ويعزوه مراقب ،ألحداث على جبهات جنوبية في أ

من خالل  ،قرار في حكومة هاديال   بين القوى المهيمنة على سلطةوجود تفاهمات 

  في محاولة ،الجنوبي  االنتقالي هات التي تسيطر فيها قوات الضغط على الجب تكثيفها

 ،يةالتوصل لتسوية سياسقبل  السيطرة على مساحات أوسع و اراتهمقدّ ستنزاف ال

من مصالح   وتحقيق الحد الممكن  ،للمجلسمن أجل خفض السقف التفاوضي 
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نت لها حلول بالتوافق مع إذا ضمخاصة  ،على القرار في حكومة هادي القوى المهيمنة

 الحوثيين.

المنتمي  بالنسبة للجيش الوطني الذي يديره حزب اإلصالح اقد يكون هذا األمر واردً 

سوى مساحات ضئيلة في  بحوزته لم يتبّق ف ،إيديولوجياً لجماعة اإلخوان المسلمين

إن رغبة  إذ . تعز  في جنوب محافظةأجزاء  وأسواء في مأرب  يتحرك عبرها؛الشمال 

كبر في الجنوب؛الملحّة  الجيش الوطني تمنح من يديره ميزة  بالسيطرة على مساحات أ

؛ وهذه الرغبة  اتفاق الرياضالعمل بتنفيذ وإن كان على حساب تجميد  ،تفاوضية أعلى 

الدافع التي يرجع إليها سعي الحوثيين بالمقابل في محاوالتهم الدؤوبة إلكمال  هي

 السيطرة على ما تبقى من محافظة مأرب. 

ً التي تعد جزء ،«المقاومة الوطنيةبـ »ما ت عرف  الجمهورية أوأما حراس  من القوات   ا

المكتب   إعالنهابالسياسي  ها طموحعكس فقد ان ،المشتركة في الساحل الغربي 

كطرف يفرض شروطاً  سياسي حضور تسجيل الذي ترغب من خالله في  ،السياسي

خاصة في ظل الجهود الدبلوماسية الرامية الستئناف   ،من موقعه في ميزان القوى

 المتعلقة بإنهاء الحرب في اليمن. مفاوضات السالم 

ما حصر  عندكّبل عمل األمم المتحدة   ،2216أن قرار مجلس األمن  ،ينبغي القول

ما يزال الكثيرون يعتبرونه  و ،بين حكومة هادي والحوثيين إطار ثنائي في المفاوضات 

على  في ظل تغير خارطة موازين القوى  ،للتقدم في مسار مشاورات السالم اعائقً 

 األرض. 

تعكس مصالح مختلف   مجال نحو عملية أشملفتح ال ،إذ يتطلب الوضع الراهن

اللها شروط التفاوض بشأن  من منطلقات عدة تفرض من خ ،أطراف النزاع في اليمن

 السالم. 
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 نقاط القوة والضعف 

إذ ال يمكن وصف طرف من األطراف بأنه قوي   ،يمكن اعتبار أن القوة نسبية في اليمن

موقعه في  وتلك المقارنة هي التي تحدد  ،أو ضعيف إال إذا تّمت مقارنته بطرف آخر

زة في وقد تمنحه مي ،إلقليمي أو الدولي لمحلي أو اهيكل القوة على المستوى ا 

 لتي تمهد للحل السياسي في اليمن.مفاوضات السالم القادم ا 

أهمها:   ،عدة عواملمن خالل  ،أو ضعفها قوة أطراف النزاع في اليمنمعايير تبرز و 

التأثير على المجتمع مدى  ،التي تمتلكها القوة العسكرية ،السيطرة على األرض

من  ويمكن . القاعدة الشعبية لكل طرف من األطراف ،حجم الدعم الدولي  ،المحلي 

الدولي  اإلقليم والمجتمع ي والمجتمع المحلتناول الكيفية التي تعاطى بها خالل ذلك 

لحل  وضات الممهدة  على مسار المفااألمر هذا  وكيف أثر  ،ألزمة اليمنيةمع أطراف ا

 . دون مزيد من الخسائر شامل يخرج اليمن من مأزق الحرب

 

 أوالً: على مستوى األفراد 

 دربه منصور هادي: الرئيس عب •

داء الضعيف وسوء  باأل عاماً؛  75البالغ من العمر  اتسمت فترة حكم الرئيس هادي 

. الرئيس الذي أتى قبل ثمان سنوات  وصفهاساد فيها الفساد بصورة يصعب إذ  ،اإلدارة

د  ووّط  ،2011بعد توقيع المبادرة الخليجية عام   لالستمرارية الدستوريةال لشيء؛ إال 

كثر مجلس األمن الدو قيام الحرب األهلية في   دبع ،2015عام  22161لي بقرار شرعيته أ

 .اليمن

في ظل   ،من غير المفاجئ أن يتفاقم الصراع الحالي وتشهد اليمن أسوأ كارثة إنسانية

  ،فهو ال يريد التوصل لحلول تنهي الحرب ،ن أحد أسباب األزمةووجود رئيس يراه الكثير

 
1 https://www.undocs.org/S/RES/2216%20(2015)   

https://www.undocs.org/S/RES/2216%20(2015)
https://www.undocs.org/S/RES/2216%20(2015)
https://www.undocs.org/S/RES/2216%20(2015)
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كثر يعد من  حسب مراقبين ألنه  ارتبطت   ،المستفيدين من الوضع الراهن. غير ذلكأ

شبه ما نوا أوكوّ أموالهم وتضخمت  ،باستمرارية الحربمصالح المحيطين بهادي 

 . اءالثر هّمها الوحيد المزيد من  ،كليبتوقراطيةيكون بسلطة 

خاصة في  ،ن الرئيس هادي ال يمتلك قاعدة شعبية في مناطق كثيرة في اليمنكما أ

نظر إليه كرجل  دائًما ما ي    أما في الشمال فظلّ  .1994مشاركته في حرب الجنوب نظير 

لم يستثمر  للرئيس السابق علي عبدهللا صالح؛ و ضعيف طوال فترة عمله نائباً 

الشعبية الطارئة لدى معارضي صالح التي تبدت عند انتقال السلطة إليه بعد  

إذ سرعان ما توطدت صورة ذهنية عن فترة توليه اتسمت بالضعف   ،2011انتفاضة 

 والفساد. 

والذي يقتصر عمله فقط على استبدال   ،ئيس هادي الذي يفتقر للكاريزماالر  يبقى

كون   ،مكن االستغناء عنه بالنسبة للتحالف العربي ال ي  رئيساً  ،المسؤولين بآخرين

للتحالف العربي   قانونيةل مظلة شكّ وجوده كطرف رئيس باعتباره رئيسا للجمهورية ي 

  لما يشكلونه من تهديد على  ؛ضد الحوثيين الموالين إليران لخوض الحرب في اليمن

ّ   ،السعودية قائدة التحالفدول المنطقة، باألخص،  في حال تم التوصل لتسوية   إال

 . تفق عليها جميع األطراف المعنيةسياسية ت

 ئيس علي محسن األحمر: نائب الر  •

بين أوساط   رال علي محسن األحمر جدالً واسعاً دائماً ما شكلت شخصية الجن

كي يقّوض   2016تعيينه عام تم النائب الذي  ،في اليمن مجتمع والنخب السياسيةال

  بعد إزاحة خالد بحاح عن منصبه كنائب ،محادثات السالم في الكويت حسب مراقبين

ن ديباجة سياسية بررته بإخفاق أداء  قرار تضمّ  من خالل؛ للحكومة اً للرئيس ورئيس

 ت االقتصادية والخدمية واألمنية.الحكومة في المجاال

  محلياً ودولياً األطراف تحفًظا لدى كثير من علي محسن األحمر لت شخصية شكّ 

نظراً لعالقته المشبوهة بالجماعات المتطرفة منذ   ،باعتباره شخصية غير مقبولة
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مقاتلين مرتبطين دين وإذ استطاع توطيد عالقاته مع رجال  ،الثمانينات وحتى اليوم

فضالً عن ارتباطاته بشبكات فساد  داخل اليمن لسنوات طويلة.   «إرهابية»بأنشطة 

لضعف التي  إضافة لتحميله مسؤولية ا ،تهريب المشتقات النفطيةب متورطةكبيرة 

فيه وتوزيع   الفساد إدارته لمنظومة  ؛ بسبب منذ تأسيسه طالت الجيش الوطني

 المنافع بين كبار قادته. 

التي   1994ي حرب نظير دوره العسكري ف  ،الجنوبيين يكّنون عداًء كبيراً لألحمر كما أنّ 

  ،«علي كاتيوشا»كانوا يلقبونه بـ قد النظام السابق. وفترة قامت ضد الجنوب إبان 

 وشا ضد اآلمنين في منازلهم بعدن. نتيجة استخدامه صواريخ الكاتي

الخصم األبرز لالنتقالي والجنوبيين   ،فضالً عن عالقة علي محسن األحمر بحزب اإلصالح 

ً بارز  اً لن يكون لألحمر دور  ،لهذا على األرجح ،بشكل عام في المرحلة المقبلة؛ رغم   ا

به من الواليات المتحدة واإلمارات   غير مرغوب   بيد أنه ،عالقته الوثيقة بالرياض

 بيين. والحوثيين والجنو

 

 : عبدالملك الحوثي  ينجماعة الحوثيزعيم  •

الملك الحوثي بهالة من   عبدزعيمهم، المنسوبين تسميًة إلى  ،نويحيط الحوثي

شخصية عبدالملك كقائد ديني؛ ملهمة بالنسبة للكثير ممن ينتمون  إذ أنّ  ،القدسية

؛ فيما يبقى عدد من معارضيه الزيديين يعتبرون ما تحاول في اليمنالزيدي  مذهبلل

 ،عشرية في إيران على المجتمع ى ثنمفاهيم وافدة من اإللوجًيا يوالحوثية فرضه إيد 

 الحوثية أنها تمثله. تدّعيالذي  ومخالًفا للمذهب الزيدي

لقيها وعلى الرغم من ميل زعيم جماعة الحوثي إلى الخطابات الطويلة الرنانة التي ي  

تيح له الظهور في ذلك ال ي إال أنّ  ،ويوجهها أحياناً كرسائل للخارج ،على جمهوره

بل إنه يبقي نفسه محصوراً داخل معقله في صعدة شمال غرب  ،تجمعات عامة

مقابالت مع وسائل  عن عدم إجراءه أي  ،فضالً اته من مكان مغلق. ويبث كلم ،اليمن
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األمر الذي يعّد نقطة ضعف بعدم إنشاءه   ،تحاوره مع اآلخرين عبر مبعوثيهو  ،إعالمية

وهذا ربما يعود لنهجه شديد الحذر فيما يتعلق   ،لخطوط تواصل مباشر مع اآلخرين

 الشخصي.  بأمنه

فهو   ،عبدالملك الحوثي كزعيم بقاعدة شعبية إال في إطار جماعتهال يحظى  ،األمر اآلخر

لما ارتكبته الجماعة التي   ،مكروه لدى قطاع واسع من الشعب في الشمال والجنوب

من انتهاكات جسيمة بحقهم. إضافة لعدم قبوله على المستوى اإلقليمي  يقودها 

 ،«اإلرهابيين الدوليين»على قائمة ف مصنّ فهو بالنسبة للواليات المتحدة  ،والدولي 

قد   ،2216. وكان مجلس األمن وفق القرار  1حسب وزارة خارجيتها مع اثنين آخرين 

الملك الحوثي لضلوعه في أعمال تهدد السالم واألمن  فرض عقوبات على عبد

 .2واالستقرار في اليمن

 

 بيدي: الجنوبي عيدروس الز  رئيس المجلس االنتقالي  •

خالل الحرب األهلية   ،رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بقوةبرز دور 

. إذ قاد الزبيدي عملية تحرير الضالع وغالبية مناطق جنوب اليمن؛ إلى  2015في اليمن 

في مايو االنتقالي جانب قوى عسكرية جنوبية أخرى. قبل أن يترأس قيادة المجلس 

2017 . 

أن يجمع طيف سياسي واسع تحت   ،رية الهادئةالشخصية العسكاستطاع الزبيدي  

ً  اً مما خلق له حضور  ،مظلة االنتقالي الجنوبي  على المستوى الشعبي في    وقبوال

  ،إذ مثلت القاعدة الشعبية العريضة لرئيسه أحد أبرز نقاط القوة ،لجنوبا محافظات 

خلق من خالله بيئة عمل تنظيمية وإدارية   ،مما مكّنه من لعب دور سياسي كبير

 جديرة بالثقة؛ على األقل من قبل مناصريه. 

 
1 movements.com/25751-https://www.islamist  
2 https://news.un.org/ar/story/2015/04/224492  

https://www.islamist-movements.com/25751
https://news.un.org/ar/story/2015/04/224492
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حليفه القوي في التحالف   ،فهو يحظى بدعم إقليمي من دولة اإلمارات ،غير ذلك

إضافة للموقف السعودي المرحب به كقوة على رأس مجلس سياسي   ،العربي 

اتفاق  ما عرف بإطار في هادي حكومة ضمه مع من خالل  ،وعسكري ال يستهان به

ديسمبر/   18 والجنوب فيبين الشمال  حكومة مناصفة الذي قضى بتشكيل ؛الرياض

 . 2020كانون األول 

عة  الشعبية الواسو ،عيدروس الزبيدي كقائد كاريزميةينبغي القول أنه على الرغم من 

  ،ات متعددةاعتماده على وجوه بعينها في ملفإال أنه يؤخذ عليه  ،التي يتمتع بها

لحرصه إلى  يرجع ذلك ربما  ،ةوتعيين شخصيات مقربة من دائرته في مناصب حساس

تكرار ترويج  فضالً عن ؛ مسبقا إيالء الملفات الهامة إلى أشخاص أختبر موثوقيتهم 

العسكرية التي الزمته  تهخبر من قبل خصومه؛ مع عدم إنكارهم تواضع خبرته اإلدارية 

لفك االرتباط    منذ التسعينات إبان تأسيس حركة )حتم( الجنوبية المسلحة؛ التي تدعو

 عن اليمن الشمالي. 

 

 طارق صالح:  «المقاومة الوطنية »الجمهورية    قائد حراس •

برئاسة طارق صالح قائد   ،2021في أواخر مارس  المكتب السياسيعن عالن اإل  كشف

ونجل   ،في الساحل الغربي  «المقاومة الوطنية »أو ما تعرف بـ  قوات حراس الجمهورية

  عن طموح سياسي كبيركشف  ، علي عبدهللا صالح شقيق الرئيس اليمني السابق 

 للرجل. 

من خالل  ،الذي ينحدر من عائلة حكمت اليمن لثالثة عقود  «طارق صالح»إن رغبة 

إذ   ،إليهالذي يطمح  للدور السياسي المرتقب عن نوايا ئباً سياسياً؛ ينبنه مكتإعال

  بالنسبة لمناصريعلى األقل لخوض هذا الدور يعتبر طارق المرشح األكثر قبوالً  

الذي تقسمت قياداته بين دوائر  وحزب المؤتمر الشعبي العام صالح؛ الرئيس السابق 

زيارة   . كما أنّ نجل الرئيس السابق عن المشهدأحمد علي خاصة في ظل غياب  ،الصراع
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لتهيئة  إذ يبدو أنه يطمح ،كما يراها كثيرون  عفوية لم تكنطارق األخيرة لموسكو 

  ،غيرات الجارية على األرضفي ظل المت اً ترتيبات سياسية تضمن أن يكون له دور 

 .روسيا أحد الدول األعضاء الخمس المؤثرة في مجلس األمن خاصة وأنّ 

إال أنه   ،رغم قلة خبرته في األخير ،العسكري والسياسي  على الرغم من حضور طارق 

كقائد   اً ال يشكل توافق ،وبنفوذه ضمن نطاق القوات المشتركة في الساحل الغربي 

لشعبية ضئيلة جداً في  قاعدته ا إضافة إلى أنّ  ،العسكرية في الساحليجمع األطراف 

الذي تتزايد فيه دعاوى المظلومية السياسية واالقتصادية منذ عهد   ؛التهامي الساحل

التي يواجهها في الساحل   وهذا ربما أحد عوامل الضعفالرئيس صالح وحتى اآلن؛ 

 ل له ثقالً شكّ  ، 2017قتاله ضد الحوثيين بعد مقتل عمه نهاية    ورغم أنّ  ،الغربي 

إلى جانب الحوثيين   هقتال إال أنّ  ،في المعسكر المناوئ للحوثيين ومنحه دوراً  عسكرياً 

.  ما يزال نقطة ضعف يستثيرها خصومه ضده كلما حانت الفرصة لذلك 2015منذ 

على  ورضا من الرياض يحظى بدعم إقليمي من أبوظبي  ،لكنه في مقابل ذلك

 عسكرية وسياسية وإعالمية. ،ت عدةمستويا

 

 المستوى المحلي )الدولة(   على: ثانياً 

 : حكومة هادي وجيشها الوطني  •

الوطني الذي يمسك بزمامه نائب رئيس الجمهورية  وجيشها  تسيطر حكومة هادي

في  على مساحات ضئيلة متبقيةتسيطر  ،علي محسن األحمر؛ وحزب اإلصالح اليمني

 إضافة ألجزاء في ،في شمال اليمن  ومعسكراتها معقل للحكومةالتي تعد آخر مأرب؛ 

لهذا تصر   ،للتفاوضمناسباً سقفا ميزة تمنحها  . ربما هذه ليست زجنوب محافظة تع

كبر في الجنوب. ب  على تعويض ذلك على عدة  فعلياً وقد سيطرت التوسع في مناطق أ

بعد أن كانت تسيطر عليها األحزمة   ، محافظة شبوة وأبين ووادي حضرموتمناطق في 

. إذ كانت األخيرة التابعة لالنتقالي الجنوبي  األمنية والنخبتين الشبوانية والحضرمية
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؛ التي بدأت  اإلرهابيةتحظى بقبول شعبي وتشكل حائط صد منيع ضد الجماعات 

 . «الجيش الوطني»اً في أماكن سيطرة تنشط مؤخر 

والدعم اإلقليمي   ،«الجيش الوطني»وعلى الرغم من القوة العسكرية التي يحظى بها 

ً  -  من التحالف العربي  على مستويات عدة؛   - من المملكة العربية السعودية تحديدا

أبداه العام الماضي؛  التراخي العسكري الذي  أنّ  إال ،إعالميةو وماليةعسكرية 

  على التقدمشجّع الحوثيين  ،واالنسحابات من العديد من الجبهات القريبة من مأرب

كبر قدر ربما أضعف من موقف  من المكاسب العسكرية على األرض. وهذا  وتحقيق أ

ر  فكل تطوّ  ،المشهد السياسيش لم يكن خارج سياقات لكون الجي ،حكومة هادي

 لية السياسية ومظلتها التفاوضية.عسكري على األرض يرتبط بشكل مباشر بالعم

حزب اإلصالح  هيمنةهو  ،«للجيش الوطني»نقطة الضعف األولى بالنسبة  وقد يبدو أنّ 

 يكون مستقالً حسب تعليقات متواترة. فالجيش الذي يفترض أن على القرار فيه؛ 

 ،دينيةذات صبغة  تسيطر على مفاصله جماعة   ،للمصالح الوطنية اً نهائي اً وضامن

ألخرى للدخول على  ا الجماعات المتطرفةفاقمت من السردية الطائفية للحرب وغّذت 

 خط المواجهة. 

البنود المتعلقة بالشقين النتقالي الجنوبي في لمجلس ل معضلة بالنسبة لوهذا شكّ 

لة من  إذ كيف يتم دمج القوات الجنوبية المشكّ  ،اتفاق الرياض األمني والعسكري في

ضمن جيش تسيطر على قوامه    ،األحزمة األمنية والنخبتين الشبوانية والحضرمية

خليجية  دول جماعة دينية تنتمي أيديولوجياً لجماعة مصنفة من  ل قيادته وتشكّ 

الضغوط   بيد أنّ  وينتمي إليه بعض أفراد الجماعات المتطرفة؟ ،«إرهابية»كجماعة 

ساهمت بأن يجري االنتقالي  ،لسعودية الجارية بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياضا

نظم وقوانين وزارة   هيكلية القوات الجنوبية وضمها وفق بعض التعديالت في  الجنوبي 

 الدفاع. 

فهي   ،على المستوى المحلي  اً يبنظام هادي ترحالنخب الحاكمة في  ال تلقى ،مع ذلك

سية يستخدم قادتها الفاسدون سلطتهم السيا حكومة ناس في الداخلبالنسبة لل
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دون أن    ،في الوقت الذي يقيم أغلب أعضائها في الخارج ،لالستيالء على ثروات البالد 

كلما طال  يحققوا أدنى حلول للخدمات االقتصادية واإلنسانية التي تستمر بالتدهور 

حرب. وكان ذلك بمثابة الحلقة األضعف بالنسبة لحكومة هادي وجيشها من أمد ال

ا بما فيها مناطق في جنوب  حتى في إطار المناطق تحت سلطته ،حيث القاعدة الشعبية

 اليمن.

أضعف من موقف الحكومة وجعلها   ،الغياب الطويل للرئيس هادي عن البالد  كما أنّ 

 طة التي تدير الجيش استغالل ذلك. ما سمح للسل  ،في محل انتقاد دائم

القوة األبرز لحكومة هادي تكمن في الدعم الدولي من خالل  أنّ  ،يمكن القول باختصار

المحلية؛ إضافة إلى تراجع   األطراف الذي ال يبدو مقبوالً لدى معظم. 2216القرار 

 الحماسة الدولية العتبار القرار مرجعية رئيسية للحل.

 

 في صنعاء(  ن )سلطة األمر الواقعوالحوثي •

معظم جغرافية شمال على  ،الملك الحوثي يتزعمهم عبد  الذين ويسيطر الحوثي

وأجزاء من مديريات في محافظة مأرب؛ ما عدا بعض ال ،%70نسبته  تشكل ما ؛ اليمن

امتالك الجماعة   الشريط الساحلي غرباً. كما أنّ أجزاء من فظة تعز؛ وجنوب محا

تستهدف   ،رة مفخخةلقدرات عسكرية كبيرة من صواريخ بالستية وطائرات مسيّ 

  ،ت حيوية داخل األراضي السعوديةعسكرية داخل اليمن ومطارات ومنشآ مواقع

وكانت   ،إيرانية ؛قوتها العسكريةصنع هوية  أنّ  ت  والتي ثب   ،منحها قوة إضافية أخرى

وكذا عبر منافذ محافظة المهرة   ، عبر البحر األحمرعن طريق منافذ التهريب  تتلقاها

 قبضته على المنافذ البرية هناك.   قبل أن يحكم التحالف ،اليمنجنوب شرق 

التأثير السلبي على المجتمع في مناطق سيطرة الحوثيين  ل يشكّ  ،الوقت نفسهفي 

إال ممن ينتمون لها كطبقة   كون أفكار جماعة الحوثي ال تلقى قبوالً  ،عامل ضعف

األولى ترى نفسها أعلى رتبة من   على اعتبار أنّ  ،هاشمية منفصلة عن طبقة المجتمع
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لكونه   ،لمجتمع اليمنيبين مكونات ا شكل مع الوقت فجوة عميقةالثانية. وهذا األمر 

في  . «السادة والعبيد»؛ على غرار على أسس طبقية  أعاد توزيع التركيبة االجتماعية

  وإن وجدت حاالت ،إال في مناطق الزيدية بقاعدة شعبية نوال يحظى الحوثي ،المقابل

فهي   ،بسبب الفساد الهائل الذي تمارسه قياداتهم رفض شعبي وسياسي للجماعة

فضالً عن االنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها  . لقتلواالعتقال أو ا بالقمع إما تواجه

وهو ما عّمق الفجوة   ،الجماعة بحق الشعب في اليمن على مستوى الشمال والجنوب

 وعدم قبولهم على المستوى الشعبي.غضهم زيادة ب  ب

المساندة اإليرانية للحوثيين على المستوى  فإّن   ،لدعميتعلق بحجم افيما أما 

والتعامل  ،إضافة إلى فتح قنوات اتصال مع مناهضيهم عبر سلطنة عمان ،اإلقليمي

 ،األمريكيةمعهم على المستوى الدولي من خالل المحادثات والمفاوضات األممية و

من االستقواء  للحوثيين عامل قوة ومكّنهمشكّل مباشر؛ الغير هذا النوع من الدعم  

 الصراع. فترة والتأقلم طيلة 

بشأن الحوثيين   «تيم ليندركنغ»صريح المبعوث األمريكي الخاص لليمن توقد يبدو  

ً   كفاعل شرعي داخل اليمن؛ الذي أثار جدالً واسعاً  يبدو أنه طرح كبالون اختبار   ،مؤخرا

لتشجيع    محاولةربما و ،إيران في الملف النوويراوغ به إدارة بايدن للتماهي مع ت

يين ال ينتظرون  الحوث وعلى الرغم من أنّ  ،الحوثيين الدخول في عملية سالم. في المقابل

وعبر خفضهم  إال أنهم  ،جهات دوليةاعترافات بشرعية يرون أنفسهم من خاللها عبر 

مكاسب التي  ال يريدون خسارة ال ،في بعض الجبهاتوالتقدم للتصعيد العسكري 

 . «اإلرهاب»من قوائم اإلدارة األمريكية عندما شطبتهم   حصلوا عليها من

 

 المجلس االنتقالي الجنوبي:  •

 الستقالل يسعىالذي ل وجود الكيان السياسي للمجلس االنتقالي الجنوبي يشكّ 

  ،ميزان القوى على األرضفي  مهم امل قوةع ،ويرأسه عيدروس الزبيدي ،جنوب اليمن

  في معادلة الحربكطرف أساس  السياسي والعسكريالصعب تجاوز حضوره إذ من 
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  على القاعدة الشعبية الواسعة التي يحظى بهااألكبر وتستند قوته الرئيسية اليمنية. 

أن يكون واحداً من أفضل المكونات  وهي ميزة مكّنته في  ،في محافظات الجنوب

. إضافة لسيطرته على  ي الداخل والخارجف  واإلداري لى المستوى التنظيميعالسياسية 

وسقطرى  الساحل منها العاصمة عدن وحضرموت  ،في جنوب اليمن جغرافية واسعة

 . وكامل محافظتي الضالع ولحج وأجزاء من شبوة وأبين

التابعة للمجلس االنتقالي   الجنوبية العسكرية واألمنية أثبتت التشكيالت ،غير ذلك

؛ ممثلة باألحزمة  الجنوبي؛ التي تأسست بدعم من دولة اإلمارات العربية المتحدة

حفظ األمن ا في أثبتت نجاحه ،والنخبتين في حضرموت وشبوة ،لحجاألمنية في عدن و

. كما حظيت بمؤازرة قبلية وشعبية خصوصاً في محافظتي حضرموت واالستقرار

الذي يديره حزب   «الجيش الوطني»سيطر على األخيرة قوات قبل أن ت ،وشبوة

إذ مث لت تلك   ،حسب مصادر محلية  سها بالفوضى والجماعات المتطرفةوتكّر  ،اإلصالح

؛ كما  قوات األحزمة والنخبتين استهدفت «إرهابية»لعمليات  انطالق المناطق نقاط 

 حدث في اآلونة األخيرة. 

 والنخبتين الحزام األمني قواتدور ب ،2019الدوليين عام  وقد أشاد تقرير الخبراء 

نشط القوات في مكافحة  بأ»فاً إياها واص ،في مكافحة اإلرهاب الشبوانية والحضرمية

من موقف  تعزّزأخرى وهذه ميزة  .1«تنظيم القاعدة وداعش في شبة الجزيرة العربية

  تحييد الجنوبل ساعياً بذلك؛ فرض سلطة أمنية قويةنتقالي الجنوبي الذي يحاول  اال

 . -حسب ما يعلنه باستمرار  -الصراع الفوضى وعن 

  ،مع المجلس االنتقالي الجنوبي  في الجنوب يتفاعل المجتمع المحلي  ،عالوةً على ذلك

ل مطالب قطاع واسع من الجماهير فهو يمثّ  ،من منطلق نشأته التي قام عليها

ممثلة بالحراك الجنوبي. وعلى الرغم من   ،2007الجنوبية التي كانت بداية حركتها في 

أن   بيد ،ات الجنوبية األخرىالحراك الجنوبي ينضوي تحت مظلته عدد من المكون أنّ 

القضية  وتفاعالً مع   كثر قبوالً شعبية األوسع واألال قاعدة الالي الجنوبي يمتلك االنتق

 
   ، سكاي نيوز النخبة الشبوانية .. أدوار وأهداف 1

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A&contentId=1278439
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1278439-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1278439-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1278439-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
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التي في تحقيق المصالح االقتصادية  رغم بعض اإلخفاقات ،لمجتمعل السياسية

السياسية تدير القرار في حكومة هادي تحقق مصالحها يعزوها قادة االنتقالي ألطراف 

 هناك بتعطيل الخدمات العامة. 

تراجع عن قرار  سبق و  إذ  ،يؤخذ على االنتقالي الجنوبي التراجع المتكرر عن قراراته

على خلفية التصعيد العسكري من  ،2020ذاتية التي أعلنها في إبريل/نيسان اإلدارة ال

 ،سياسياً  الذي عّده البعض ضعفاً  ،قبل حكومة هادي وجيشها الوطني في شقرة بأبين

  من القراراألساس الهدف  لكون  ،تفاوضية التراجع ميزة البعض اآلخر اعتبرفي حين 

نوع من تشكيل فضالً  ؛تحّمل مسؤولية إدارة الخدمات بعد فرار الحكومة من عدن

طاف  في آخر الم التي استجابت ،التفاق الرياضضغط على األطراف المعرقلة  الأنواع 

 . به االلتزامطالبت التوقيع عليه وللدعوات اإلقليمية التي  

من قادة   ،ع األطياف السياسية تحت مظلة االنتقالي الجنوبي الرغم من تنوّ وعلى 

كي والرابطة والمؤتمر وغيرها من الشخصيات االجتماعية   ،األحزاب اليمنية كاالشترا

في هيكلية القوات العسكرية الجنوبية   يؤخذ عليه اعتماده  هإال أنّ  ،والقبلية في الجنوب

 الجنوب. مناطق محددة في على 

بدعم من التحالف العربي وعلى  االنتقالي الجنوبي  يحظى  ،لدعم اإلقليميمن حيث ا

عالمياً. إذ اعتبر  ساندته سياسياً وعسكرياً وإ التي  ،وجه الخصوص دولة اإلمارات

للتحالف العربي في حرب  والموثوق  أن االنتقالي برهن أنه الحليف المؤتمن ،باحثون

ة أخرى مع دول مثل أطراف يمني تقيمهاغير موثوقة تحالفات في حين برزت  اليمن.

  األمر الذي يهدد  ،أو تغذي جماعات متطرفة في البيئة التي تسيطر عليها ،إيران وتركيا

 واليمن خصوصاً. عموماً  المنطقة أمن دول
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 : القوات المشتركة في الساحل الغربي •

ثالث  ،تنخرط في قوام القوات المشتركة المرابطة في جبهة الساحل الغربي في اليمن

حراس الجمهورية. وتعمل هذه  هي: قوات العمالقة؛ القوات التهامية؛  قوى رئيسية

ذ  إ ،وغرفة عمليات مرتبطة بالتحالف العربي  ،القوات تحت قيادة عليا مشتركة جماعية

 في مأرب.تعتبر مستقلة عن الجيش الوطني 

غربي ابتداًء من على مساحة شاسعة في الساحل الالقوات المشتركة  قد سيطرتو

وصوالً إلى مدينة   ،باتجاه الشمال ،باب المندب في أقصى جنوب الساحل الغربي مضيق 

حر  رأس عيسى؛ على الب - الصليف – في محاولة للتقدم نحو موانئ الحديدة ،الحديدة

بين حكومة هادي والحوثيين في أواخر  الموقع ستوكهولم« اتفاق »األحمر. لوال أن 

 . تقدم القوات عن استكمال مهمتها أوقف ،برعاية األمم المتحدة ،2018

  ،ليمنفي سيطرتها على رقعة ساحلية كبيرة غرب اتتجلى نقاط قوة القوات المشتركة 

من مدرعات  ؛من أسلحة خفيفة ومتوسطة نةباإلضافة لقدرتها العسكرية المكوّ 

فضالً عن الغطاء الجوي لقواتها   وبعض األسلحة الثقيلة،  ،وعربات نقل عسكرية

 . ستوكهولم«اتفاق »الذي حظيت به قبل  ،من التحالف العربي  البرية

أنه على الرغم من الدعم العسكري والمالي الذي تتلقاه  ،ينبغي القول ،في ضوء ذلك

وعلى رأسها قوتي العمالقة   ،في الساحل الغربي  القوات المشتركة من دولة اإلمارات

إذ ال تتمتع قوات   ،القاعدة الشعبية إال أنها تواجه محدودية ،وقوات حراس الجمهورية

 ،قيادة أبو زرعه المحرميبوقوات العمالقة  ؛طارق صالححراس الجمهورية بقيادة  

التي  ،بالقدر الذي تتمتع به قوات المقاومة التهامية ،هناك بحاضنة شعبية واسعة

وهذا عملياً يشكل نقطة  تنتمي لتهامة نفسها الممتدة على طول الساحل الغربي. 

يترتب عليها في نهاية األمر القاعدة الشعبية  ألنّ  ،ضعف بالنسبة للقوتين األخريين

األمر لم يحدث في وهذا  ،تأثير على الحياة االجتماعيةغطاء اجتماعي؛ وبالمقابل 

 الساحل الغربي. 
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 شباب(: الو  ،مرأةالمستقلين )ال  ،والمكّونات السياسية حزاب األ •

وتراجع   ،2011خفت دور األحزاب السياسية في اليمن بعد أحداث الربيع العربي في 

كبر  . إذ سبب غياب  2014بعد اندالع الحرب األهلية في اليمن منذ دورها بشكل أ

المشروع الوطني الجامع لألحزاب؛ إلى بروز الحوثيين عسكرياً على حساب العمل  

السياسي لألحزاب. فضالً عن انخراط بعض األحزاب بشكل مباشر في النزاع كحزبي  

 سابق علي عبدهللا صالح. زعيمه ال  مقتل ير إبانقبل أن يتفتت األخ ،اإلصالح والمؤتمر

 ،تباينت أدوار األحزاب السياسية وبالمثل لبعض المكونات األخرى ،وعلى نحو مماثل

ما انعكس بصورة   ،المرتبطة ببعض مصالح دول اإلقليم أو التي تنتمي لها إيديولوجياً 

حتى في إطار حكومة هادي. إذ حاول   ،لألحزابسلبية على العمل السياسي والمدني  

  ،؛ توجيه أفعاله وسلوكياته في االتجاه الذي يصب في مصلحتهفي الصراعحزب اإلصالح 

ت  في أنها تقدم تنازالت ذا ،التي انكمش دورهادون أن تستشعر بقية األحزاب األخرى 

 قيمة على حساب وجودها السياسي. 

فرع اإلخوان المسلمين في  –صالح حزب اإل أنّ  ،يمكن القول ،على مستوى أعمق 

منحه غطاًء سياسياً وعسكرياً يستطيع من يبحاجة ماسة للرئيس هادي؛ ل كان -اليمن

للمحافظة على نفوذه في الداخل   ،خالله التحرك واللعب عبر استراتيجية تبادل األدوار

سية على  حزاب السياوتحالفاته في الخارج. وهذا األمر بحد ذاته أضعف من دور بقية األ

مجرد ديكور سياسي ل واعندما تحّول  ،بالقدر الذي أضعف الرئيس هادي نفسه الساحة

 تحت الطلب. 

األحزاب اليمنية ال تحظى بقاعدة شعبية   فإنّ  ،إن تطرقنا للقاعدة الشعبية ،غير ذلك

وإن خصصنا لذلك الجنوب؛ فحزب اإلصالح اليمني على   ،كبيرة في مناطق بعينها

نتيجة   ،يعد خصم تاريخي وينظر إليه الجنوبيين بعين االزدراء والبغض ،سبيل المثال



ي اليمن: 
وط السالم؟عىل مشارف نهاية الحرب ف   من يفرض شر

 

16 
 

وانتهاًء   ،مع النظام السابق  1994لسياساته ضد الجنوب بدًء بمشاركته في حرب 

 . وما تالها 2019باألحداث العسكرية عام  

كثر من  ،داعية سالم وأمان  المرأة القول بأن  ،كبداية ،يتعلق بالمستقلينفيما  وهي أ

كها في دور حقيقي ومع ذلك ،يدفع ثمن الصراع في اليمن   يعزوه البعض ،ال يتم إشرا

من المشاركة في حكومة المناصفة   اقصاءها  إذ أنّ حديث لالستهالك السياسي. لمجرد 

  ،وزيراً ال يوجد من بينها حقيبة واحدة للمرأة 24بين الشمال والجنوب؛ المكونة من  

 الحقوق المدنية للنساء في اليمن.شكّل نكسة غير مسبوقة في 

هل   ،ارف نهاية الحربخاصة واليمن على مش ،ستوجب طرح أسئلةهذا األمر ا

ستراعي األطراف اإلقليمية والدولية مشاركة النساء في مفاوضات السالم المقبلة؟ بما  

دورها    فيها أطراف الصراع المحلية التي تنضوي بعض النساء تحت مظلتها؟ أم أنّ 

 ر األمم المتحدة كما جرت العادة؟ سيقتصر على مشاركة استشارية ضمن إطا

داخل كياناتهن وأحزابهن السياسية على أقل   يستوجب على النساء الضغط من ،عملياً 

كز  ،تقدير إن تعذر عليهن المشاركة بشكل مستقل. وكذا الضغط على النساء في مرا

أولوية في  بمسؤولية الدفع بمشاركة المرأة في أن يكون لها  ،القرار السياسي راهناً 

 عملية مفاوضات السالم. 

 ،بال شك صورة كبيرة رغم أهمية ذلكإن تركيز المرأة على قضاياها ب ،ينبغي القول

مجاالت متنوعة أخرى سياسية واقتصادية  في حصر دورها وقّيد فرص المشاركة لديها 

أتاح لألطراف   األمر الذي ،إلى رصيدها  أضيفتوغيرها. إذ شكل نقطة ضعف 

وهّمشها   س عليها سلباً مما انعك ،السياسية إنشاء دوائر خاصة بالمرأة تعنى بشؤونها

 . ةغير مباشر  بصورةمع الوقت 

قد طمأن   ،«مارتن غريفيث»كان المبعوث األممي السابق  ،بالشبابفيما يتعلق 

في افتتاح  ،2020 كانون األول/قطاع واسع من الشباب والشابات في أواخر ديسمبر
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بوضع خارطة إلشراك الشباب في عملية   طمأنهم  ،مؤتمر الشباب اليمني لبناء السالم

ا ومحوريًّا في عملية إحالل السالم بشكل شامل  ،صنع القرار كهم مهمًّ  .1كون إشرا

من عملية صنع القرار وقبلها المشاركة   اأن يصبح جزء  إلى  فهو يتوق  ،بالنسبة للشباب

تعبيراً منهم عن الحاجة لوجوه جديدة تأخذ بزمام   ،تقبة للسالمفي المفاوضات المر 

 بالتسوية السياسية في اليمن. تتعلق هيكلية أي  ياألمور ف 

من شخصيات   األخرىاليمنية ف ستشارك األطراف ال يبدو واضحاً كي ،حتى اآلن

في  ،في الصراع المسلحالتي لم تتورط بشكل مباشر  ،اجتماعية أو قبلية أو رجال أعمال

. لكن يبدو أن هناك نوايا بإدراجها ضمن البرامج الحل الشامل إلنهاء الحربمفاوضات 

 في المرحلة األولى من المفاوضات. وإن لم تشارك  ،والسياسات الموجهة نحو السالم

نقاط القوة  

 والضعف 

السيطرة  

 على األرض 

القوة  

 العسكرية 

التأثير على 

 المجتمع

حجم الدعم  

 الدولي

القاعدة  

 الشعبية 

حكومة 

هادي  

 وجيشها 

√ √ ˣ √ ˣ 

 نوالحوثي

 
√ √ ˣ √ ˣ 

االنتقالي 

 الجنوبي
√ √ √ ˣ √ 

القوات  

 المشتركة 
√ √ ˣ ˣ ˣ 

( يبين نقاط القوة )√( ونقاط الضعف )×(، لكل طرف من األطراف على المستوى المحلي 1) شكل

[south24 ] 

  ىحظي مقارنة ببقية األطراف المجلس االنتقالي  يتبين أنّ  ،(1) من خالل الطرح أعاله

دور كبير في مسار   لعبمن خاللها  هوالذي يمكن ،القوةفي معايير  بنقاط عالية

 كثر تأثيراً وفقاً لذلك. فاعل األإذ يعتبر ال ،والمرحلة التي تليهامفاوضات السالم 

 
1 https://almushahid.net/69587/   

https://almushahid.net/69587/
https://almushahid.net/69587/
https://almushahid.net/69587/
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 ثالثاً: المستوى اإلقليمي والدولي 

خاصة منذ بدء  تلعب األطراف اإلقليمية والدولية دوراً بارزاً في حرب اليمن منذ اندالعها 

فالتحالف العربي الذي تقوده السعودية الستعادة   ،2015 عمليات التحالف العربي في

في  ،للتقدم في اليمنلم يعد يطمح  ،2216شرعية هادي المعترف بها دولياً وفق القرار 

وكذا في ظل تغير   ،سكري في جبهات القتال ضد الحوثيينظل تراجع الحل الع 

ديناميكيات النفوذ لصالح قوى أخرى برزت على الساحتين العسكرية والسياسية  

وقوات طارق صالح في الساحل الغربي. إذ   ،كالمجلس االنتقالي الجنوبي في جنوب اليمن

واألمريكي إلى  بالتعاون مع المبعوثين األممي «المبادرة السعودية»شكلت خطوة 

وقد  عن نية جادة إليقاف الحرب.   ،المعلن عنها في أواخر مارس العام الجاري ،اليمن

هذه   الحوثيين اعتبرت الذي في الوق ،رحبت بها جميع األطراف اإلقليمية والدولية

مرفأ الحديدة وإعادة تشغيل   عنالقيود بعض دعواتهم برفع التفافاً على  الخطوة؛

 الرحالت التجارية إلى مطار صنعاء. 

كفاعل إقليمي من  ،كامالً بثقلها الدبلوماسي  عمانسلطنة ألقت  ،عالوةً على ذلك

رف عنها بالنهج ،وضات بين األطراف المعنيةتسهيل المفا أجل ، على المحايد الذي ع 

إضافة  . زيارة وفدها األخير إلى صنعاءالرغم من ضبابية النتائج التي تمخّضت عن 

  .للمساعي الخليجية األخرى التي يتوقع أن تلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة

توقيع على اتفاق ينهي  الالستضافة مراسم   اً عبر الكويت التي أبدت استعداد سواء 

التي   اإلماراتدولة أو  ،الحرب في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية سياسية

ستدرج ملف  نه من خاللهاوالذي يبدو أ ،نالت عضوية غير دائمة في مجلس األمن

  خاصة وأن ،جدول أعمالهااألزمة اليمنية ضمن حزمة قضايا عديدة في المنطقة على 

  ،مشاركتها في عمليات التحالف العربي عسكرياً  من خالل ،تجربة عميقة في اليمن لديها

 أو عبر الهالل األحمر إنسانياً. 



ي اليمن: 
وط السالم؟عىل مشارف نهاية الحرب ف   من يفرض شر

 

19 
 

إذ   ،اإلقليمي للحوثيين نقطة قوة في ميزان الحربل دعم ايران شكّ  ،في غضون ذلك

سبب فشل محادثات السالم المتواصلة مع الحوثيين؛ هو عدم   يرجح كثيرون أنّ 

 ن. موافقة التسويات المقترحة مع مصالح إيرا

تسعى   ،الواليات المتحدة عبر إدارة الرئيس بايدن يبدو أنّ  ،على المستوى الدولي 

  ،لتوتر بين السعودية وإيرانتخفيفها امن خالل  ،لتحقيق انتصار في سياستها الخارجية

  ،عبر وقفها الدعم العسكري للتحالف العربي اليمن في وكذا مساعيها إلنهاء الحرب 

 إلى اليمن لجسر الخالفات بين أطراف النزاع. مبعوثاً خاصاً وتعيينها 

نقاط   ،مبعوثين الثالثة الخاصين إلى اليمناألممي لل اإلخفاق  سجّل ،وازاة ذلكبم

ن الفشل عدة ملفات سياسية  ذ تضمّ إ ،األمم المتحدة لبية تضاف إلى رصيدس

حدة من خالل وإنسانية وإغاثية. إذ برزت نقاط الضعف لدى مبعوثو األمم المت

  ،تراخيهم مع الحوثيين وتساهلهم في الكثير من الملفات والشروط التي يضعونها

خاصة فيما يخص التزامهم بالقرار  إضافة إلى إبقاء كل مبعوث أممي على نهج سلفه  

دون النظر لبقية األطراف الرئيسية   ،المتعلق بالنموذج الثنائي في المفاوضات ،2216

 األخرى المؤثرة على األرض. 

يشير  ،مع ملف األزمة اليمنيةنهج اإلقليمي والدولي في التعامل إن جردة سريعة لل

تعكس مصالح   ،الحالية نحو عملية أوسع وأشملبوضوح إلى ضرورة تغيير السياسة 

كز قوتها وتأثيرها.   ،تجاوز بقية األطراف الفاعلةكما أن ّ أطراف النزاع المحلية وفقاً لمرا

على عكس ما يرجوه   ،من شأنه أن يهيئ لبيئة خصبة من االضطرابات وعدم االستقرار

 دعاة السالم. 

 يمكن القول: على ما سبق  بناًء  

معادلة مشاركة األطراف المؤثرة على األرض القادرة على فرض إرساء السالم لم   نّ أ

فترض أن  تعد محصورة بين حكومة هادي من جهة والحوثيين من جهة أخرى؛ بل ي  

تتوسع حسب المتغيرات التي حدثت على المشهدين السياسي والعسكري؛ من 
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اف. وهو ما يستوجب  حيث توقف مؤشر صعود وهبوط مستوى التأثير لكافة األطر 

ق على األطراف األخرى، من حيث حصوله  إشراك المجلس االنتقالي الجنوبي الذي تفوّ 

كه على األقل كطرف ثالث رئيسعلى نقاط القوة األعلى في سلم األهمية، و من   إشرا

األخذ باالعتبار القوات  على األرض. كما يجب  ميزان ثقله وحجم تأثيره وقوتهمنطلق 

اوضات  في مسار المف الغربي كطرف مؤثر جديد، ومشاركتهالساحل المشتركة في 

 ف ضمن األطراف األخرى في المشهد. كطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فريدة أحمد

 لألخبار والدراسات، باحثة في الشؤون السياسية  24زميلة مقيمة في مركز سوث

 

 اليمن )فرنس برس(   في مقاتل في أحد جبهات القتال الصورة الرئيسية: 

 

 

31%

23%

23%

15%

8%

ي، بناء على رسم بياني تقريبي يوّضح مواقف األطراف الفاعلة في الصراع اليمن

South24، (1)معايير القوة والضعف الموّضح في الشكل 

المجلس االنتقالي الجنوبي

(الجيش)حكومة الرئيس هادي 

الحوثيون

القوات المشتركة

أطراف أخرى
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