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ستنتاجات الرئيسيةاال  
هرين وإعادة تشكيل السلطات التنفيذية في حكومة اليمن المعترف تمثل هدنة الش  ما الجديد؟

بها دولياً فرصة، إن لم يكن من أجل السالم، فعلى األقل من أجل إجراء مفاوضات تهدف 
إلى تحقيقه. إال أن الوصول إلى المفاوضات سيتطلب التغلب على عقبة يرى كثيرون أن ال 

  دين الحوثيين.سبيل إلى تذليلها، وهي الحوار مع المتمر

يبقى الحوثيون لغزاً للكثير من غير اليمنيين لكنهم أساسيون في التوصل إلى   ما أهمية ذلك؟
حل تفاوضي. حتى اآلن، لم يظهروا عالمات تذكر على أنهم سيقدمون التنازالت الضرورية 
إلنهاء الحرب، لكن فرص نجاح الجهود الرامية إلى الحوار معهم أكبر من فرص فرض 

  يد من العزلة عليهم إلقناعهم بتقديم تلك التنازالت.المز

ً إلقناع الحوثيين   ما الذي ينبغي فعله؟ سيحتاج الدبلوماسيون إلى العصا والجزرة معا
باالنخراط في الحوار. وينبغي على الجهات المعنية الدولية تشكيل مجموعة عمل للتواصل 

  لرسم مسار الخروج من الصراع.يمنية شاملة  –مع صنعاء والتحضير لمفاوضات يمنية 

  

 

  

  



 
  مجموعة األزمات الدولية

  2022 أبريلنيسان/ 29 233 تقرير الشرق األوسط رقم

 الملخص التنفيذي
لقد فتحت عاصفة من األحداث نافذة لفرصة صغيرة، إن لم يكن من أجل تحقيق السالم، فللتحول من التنافس 

شكل اللحظة الراهنة اختباراً لفرضيتين بشأن المتمردين الحوثيين العنيف إلى المفاوضات السياسية في اليمن. ت
. الفرضية األولى، التي قدمها خصومهم، 2014الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية، صنعاء، منذ عام 

بنيّة طيبة، في الحوار تقول إن الجماعة عبارة عن تنظيم متطرف تابع إليران وغير قادر على االنخراط 
قديم التنازالت المطلوبة إلنهاء الحرب. أما الفرضية الثانية فتقول إن الحوثيين، سيتوجهون إلى ناهيك عن ت

طاولة المفاوضات إذا قُدم لهم المزيج المناسب من الحوافز والمقترحات الواقعية لتحقيق السالم، على األقل 
إن الحقيقة هي أن الحرب لن تنتهي لمنح أنفسهم استراحة من القتال والحرمان االقتصادي. في كل األحوال، ف

دون موافقة الحوثيين. وبوجود هدنة تشمل البالد بأسرها، ينبغي على الدبلوماسيين التواصل مع الحوثيين 
يمنية شاملة تهدف إلى وضع حٍد  –للحصول على موافقتهم على تمديد الهدنة والمشاركة في مفاوضات يمنية 

  ات.للصراع المريع المستمر منذ سبع سنو

بعد أن أوصلت التحوالت  أبريلنيسان/ 1أعلنت األمم المتحدة أنها كانت قد توسطت للتوصل إلى الهدنة في 
الجارية على األرض المواجهة العسكرية إلى ما يشبه التوازن للمرة األولى منذ عدة سنوات. بعد أقل من 

ترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، أسبوع، رتبت المملكة العربية السعودية تنحية الرئيس اليمني المع
الذي كان قد تحول على مدى مسار الصراع من حاضن لشرعية الدولة إلى عقبة تحول في الوقت نفسه دون 
متابعة الحرب وأيضاً دون إيجاد السبل المفضية إلى السالم. استبدال هادي بمجلس رئاسي يتكون جزئياً من 

ثيين، إضافة إلى نخب سياسية مقربة من الرياض وأبو ظبي قدم قادة بارزين ضالعين في محاربة الحو
للحوثيين تأكيداً للنفوذ السعودي على الحكومة، وأيضاً نظيراً تفاوضياً أكثر مصداقية، مع سعي األمم المتحدة 
لترجمة الهدنة إلى حوار بشأن إنهاء الحرب. بعد أيام من تعيين المجلس، زار مبعوث األمم المتحدة، هانس 

  غروندبيرغ، صنعاء في محاولة لتمديد الهدنة وتحضير األرضية للمفاوضات السياسية.

، كان الحوثيون قد احتلوا عناوين األخبار بإعالن مسؤوليتهم عن الهجمات 2022في وقت سابق من عام 
وات المعادية بالصواريخ والطائرات المسيرة على اإلمارات العربية المتحدة رداً على المكاسب التي حققتها الق

ً بأنه، وبعد سقوط أكثر من  ً في ميدان المعركة. وشكلت الضربات تذكيرا للحوثيين والمدعومة إماراتيا
قتيل، فإن الحرب ما تزال تشكل تهديداً لحياة ماليين الناس داخل اليمن وأيضاً الستقرار منطقة  100,000

لحوثي. خصوم الحوثيين يقولون إن التيار وكيل الخليج. كما أنها أعادت إثارة نقاش بشأن طبيعة التيار ا
إليران يقوده رجال الدين ويحكم من خالل الخوف وإن لديه تطلعات توسعية. الحوثيون يصورون أنفسهم 
على أنهم ثوريين ومستضعفين شجعان يقاومون حرباً عدوانية سعودية. ويدّعون أنهم صادقين في جهودهم 

هم بوضوح، لكن المقترحات المقابلة التي يتقدم بها خصومهم غير إلنهاء الحرب، وأنهم طرحوا شروط
  واقعية.

ال تقدم أي من السرديتين صورة كاملة للحوثيين أو للحياة في المناطق التي يسيطرون عليها. يروي الحوثيون 
لى قصة لثورة ذات نوايا ديمقراطية أحبطتها الضربات الجوية التي تقودها السعودية والحرب القائمة ع

الحصار. لكن حرب اليمن حرب أهلية أوالً وقبل كل شيء. فالحوثيون ال يذكرون أن الكثير من اليمنيين 
ليسوا إلى جانبهم وأن أولئك الذين يقاتلون ضدهم على األرض يقاومون حكمهم وليسوا مجرد بنادق مستأجرة. 

سياسي طبقي يحكمه رجال الدين،  خصوم الحوثيين، من جهتهم، يقولون إن الجماعة عازمة على تأسيس نظام
ويشيرون إلى هجمات الحوثيين على المناطق المأهولة بالسكان وإلى تكتيكات الدولة البوليسية التي 
يستخدمونها كأمثلة على تطرفهم. لكنهم يقللون من شأن الخسائر البشرية للحرب في المناطق التي يسيطر 

ي المناطق الخاضعة للسيطرة االسمية للحكومة. أما داعموهم عليها الحوثيون وتجاوزات القادة المحليين ف
المتمثلين في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة فيركزون على هجمات الحوثيين العابرة 
للحدود، ويطالبون بأن تساعدهم الواليات المتحدة على وضع حد للتهديد الحوثي (واإليراني، كما يقولون) 

  لخليج. لكنهم يسعون أيضاً للحصول على تبرئة من المذابح التي تسبب فيها قصفهم.ألمن ا

على األرض، وهجماتهم األخيرة على اإلمارات والسعودية،  –وخسائرهم  –مكاسب الحوثيين األخيرة 
ونه والهدنة، واالندفاع نحو التوصل إلى تسوية سياسية شحنت األسئلة المتعلقة بهوية الحوثيين، وما يريد

وكيفية إحضارهم إلى طاولة المفاوضات بدرجة متجددة من اإللحاح. بالنسبة للبعض، يتمثل الجواب في 
عزلهم والضغط عليهم عسكرياً واقتصادياً. أما بالنسبة آلخرين فيتمثل في إيجاد الحوافز المناسبة إلخراجهم 

القيود المفروضة على ميناء الحديدة على  من عزلتهم، على سبيل المثال بتلبية مطالب الحوثيين القديمة برفع
  ساحل البحر األحمر وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحالت التجارية.
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وقد تحقق كال هذين الشرطين اآلن كجزء من الهدنة، ولو بشكل محدود؛ حيث يسمح االتفاق بهبوط رحلتين 
ود الواصلة إلى الحديدة. أما ما إذا كان هذا جويتين أسبوعياً في صنعاء وبتخفيف الحصار على شحنات الوق

كافياً إلحضار الحوثيين إلى طاولة المفاوضات فهو ما سيتم اختباره. ينبغي على الحوثيين، من جهتهم، تقديم 
تنازالت الستدامة وتمديد الهدنة؛ إذ ينبغي عليهم استعادة إمكانية الوصول عبر الطرق إلى مدينة تعز التي 

  سبع سنوات.يحاصرونها منذ 

مهما يحدث تالياً، ينبغي على الجهود الرامية إلنهاء الحرب أن تعالج أربعة اعتبارات رئيسية ترتبط 
، بدا وكأنهم يكسبون في الحرب الرامية إلى 2022بالحوثيين. يتمثل األول في حقيقة أنه، وحتى مطلع عام 

القوة المهيمنة في المناطق األكثر كثافة سكانية السيطرة على المرتفعات الشمالية في اليمن وأنهم ما يزالون 
في البالد، بما في ذلك صنعاء. االعتبار الثاني هو أن المخاطرة في حدوث المزيد من الضربات الحوثية 

ستبقى ماثلة طالما ظلت  –والتهديد الذي تتعرض له التجارة البحرية حول اليمن  –للسعودية واإلمارات 
ً متعدد األطراف يمكن إنهاؤه من الحرب مستمرة. واالعتبا ر الثالث هو أنه حتى لو كانت الحرب صراعا

خالل عملية سالم أوسع وحسب، فإنه ال يمكن إنهاء الحرب دون التوصل إلى تفاهم بين السعودية والحوثيين، 
ق مع إيران حيث إن السعودية ال تقبل بتسوية تترك للتنظيم السيطرة المطلقة، وأن يظل متحالفاً على نحو وثي

  ومسلحاً بأسلحة متوسطة وطويلة المدى.

العامل الرابع واألخير هو أن خصوم الحوثيين المحليين يرفضون فكرة العيش في دولة يهيمن عليها 
الحوثيون، وفي كثير من الحاالت، تعهدوا باالستمرار في القتال في حال لم تعالج التسوية هواجسهم. حتى 

ً في  معاداة الحوثيين يدركون أنه قريباً قد ال يكون أمامهم خيار سوى التوصل إلى نوع أكثر اليمنيين تشددا
من التسوية معهم تحافظ على الوضع القائم، بالنظر إلى أنه من المفهوم على نطاق واسع أن الرياض عازمة 

فإن كثيرين  على إيجاد مخرج من الصراع. لكن في غياب تحول في التكتيكات العسكرية والسياسية للحوثيين،
في هذا المعسكر يتوقعون أنه بدالً من أن يفضي التوصل إلى نوع من التسوية المؤقتة إلى عملية سالم، فإنه 

  لن يتعدى كونه مقدمة إلى مرحلة جديدة من الحرب. 

بعبارة أخرى، فإن نهاية المرحلة الراهنة من الحرب قد تكون في المتناول، لكن ليس بالضرورة نهاية الحرب 
األهلية في اليمن. ولذلك، سيتعين على الجهات الفاعلة الخارجية أن تستخدم الحوافز والضغوط على حد سواء 
إلحضار جميع األطراف إلى طاولة المفاوضات. لكن من الصعب رؤية كيف يمكن إقناع الحوثيين، بوجه 

ً تقوده السعودية للمناطق الت ي يسيطرون عليها. لكن مع خاص، بالتفاوض دون إنهاء ما يرون فيه حصارا
ً اآلن كجزء من الهدنة، ينبغي على الوسطاء القيام بحشد دبلوماسي على صنعاء  تخفيف هذه القيود مؤقتا

  لضمان أن يشعر التنظيم بأنه تم االستماع إلى هواجسه وأيضاً إلبالغه بتوقعات العالم الخارجي منه.

سيترتب على الدبلوماسيين أن يكونوا واقعيين بشأن حدود ومن المهم معايرة أهداف هذه الجهود بعناية. إذ 
ً فيما يتعلق بتقاسم السلطة وبعالقتهم بإيران. وال ينبغي أن  قدرة الحوثيين على تقديم التنازالت، خصوصا

تسوية قضايا الحرب ترتيبها على عجل واالندفاع إلى  يكون الهدف المباشر التوصل إلى صفقة شاملة يتم
لالنقسام، والهواجس األمنية اإلقليمية والدولية. بدالً من ذلك، ينبغي أن يكون الهدف جعل األكثر إثارة 

يمني ال يشمل السياسيين المفضلين لدى الجهات الفاعلة اإلقليمية وحسب،  –الحوثيين جزءاً من حوار يمني 
  بل النطاق الواسع للمكونات االجتماعية القادرة على بناء السالم.
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 ختبار الهدنة: الحوثيون وحرب السرديات في اليمنا

I. مقدمة   

ال ، قأبريلن/نيسا 1لقد وصلت الحرب األهلية في اليمن إلى انعطافتها األكثر أهمية منذ أربع سنوات. ففي 
الحوثيين  غروندبيرغ بأنه كان قد توصل إلى هدنة بين المتمردين هانسمبعوث األمم المتحدة إلى اليمن، 

في  الذين يسيطرون على معظم الجزء الشمالي من البالد، بما فيه العاصمة صنعاء، وخصمهم المتمثل
لهدنة بعد ا. صادق هادي على الحكومة المعترف بها دولياً، التي كان يرأسها حينذاك عبد ربه منصور هادي

وي منذ عام ضغوط مستمرة من التحالف الذي تقوده السعودية الذي قدم لحكومته الدعم السياسي والغطاء الج
نفيذية . بعد أقل من أسبوع، ومرة أخرى ربما بضغط من الرياض، أعلن هادي تنازله عن السلطة الت2015

المسلحة  الرئيس الجديد للحكومة والقائد األعلى للقوات لمجلس قيادة رئاسي يكون رئيسه رشاد العليمي
في الرياض  اليمنية. بعد ذلك بوقت قصير، اختتم رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد سلسلة من المباحثات
عهم بدالً من مببيان يعترف فيه بفشل الجهود العسكرية لهزيمة الحوثيين ويتعهد بالسعي للتوصل إلى السالم 

  منيون في المعسكر المعادي للحوثيين يرون يداً سعودية وراء سلسلة األحداث برمتها.ذلك. الي

، كان 2021كانت سلسلة من التصعيدات قد سبقت تجدد هذه االندفاعة نحو السالم. فبحلول خريف عام 
ة مأرب في ميدان المعركة وبدا من المتوقع أن يسيطروا على محافظلهم الحوثيون قد عززوا موقعاً حاكماً 

، ورداً على انتكاسات عسكرية، أطلق الحوثيون 2022الغنية بالنفط. ثم، في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 
هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على السعودية، وللمرة األولى منذ ثالث سنوات، على اإلمارات 

 2019.1اليمن بعد إعالن انسحابها في عام  دخول الصراع فية، متهمين األخيرة بالعودة إلى العربية المتحد
رد التحالف الذي تقوده السعودية بغارات جوية مكثفة على صنعاء وأجزاء أخرى من المرتفعات الشمالية 

نترنت لمدنيين وقطعت الخدمة من مزود اإلكر أنها أدت إلى مقتل عشرات االتي يسيطر عليها الحوثيون، وذُ 
كما طرحت الرياض أيضاً قصف ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون  2.الرئيسي في البالد لعدة أيام

ً أجنبياً، وهو  ً إرهابيا أيضاً، في حين طلبت أبو ظبي من الواليات المتحدة إعادة تصنيف الحوثيين تنظيما
د من التصنيف الذي كان قد ألغي قبل عام. هدد الحوثيون بضرب مواقع إضافية في اإلمارات وأطلقوا المزي

   3القذائف على أجزاء أخرى من البنية التحتية السعودية المتعلقة بالنفط والغاز وغيرها.

هذه التطورات مجتمعة أوصلت الحرب إلى مأزق مؤلم للطرفين على نحو غير مسبوق على مدى السنوات 
محافظتي شبوة الخمس الماضية. فاالختراقات العسكرية التي حققتها القوات المتحالفة مع اإلمارات في 

ومأرب في كانون الثاني/يناير أعاقت حملة الحوثيين المستمرة منذ سنتين للسيطرة على مأرب وأعادت 
وزادت التصعيدات عبر  4الحرب إلى حالة من التوازن بعد أن كانت قد بدأت بالرجحان لصالح الحوثيين.

عقيد الجهود الرامية إلى إيجاد مخرج تإلى الحدود من خطر إشعال التوترات اإلقليمية، األمر الذي أدى 
ن تبدأ حتى تتوقف بشأن استعادة االتفاق النووي اإليراني، أو خطة إضي من الحرب والنقاشات التي ما تفاو

العمل الشاملة المشتركة. كان من شأن ضربة حوثية تتسبب بمقتل مدنيين في اإلمارات أن تعزز التصميم 
اإلماراتي ألعدائه وتوسيع  –ل الدعم السعودي تيار الحوثي، وأن تفعّ الدولي على المحافظة على عزلة ال

إعادة تصنيف الواليات المتحدة للحوثيين من شأن المعارضة الستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. كما أن 
ة بوصفهم إرهابيين أن يقيم عوائق جديدة أمام الوساطة مع الجماعة مع تعميق المشاكل االقتصادية والمحن

   5اإلنسانية في اليمن.

  
1 .4 January 2022Al Jazeera, 2”, Houthi missiles target Saudi Arabia and UAE as escalation grows“ .

ة والمساعدة ، أعلنت اإلمارات إنهاء مشاركتها في المعارك على الجبهات. لكنها استمرت في تقديم المشور2019في تموز/يوليو 
 لحلفائها اليمنيين.

2 ”, Airstrikes kill 70 people and knock out internet in Yemen“Celine Alkhaldi and Mostafa Salem, 
CNN, 21 January 2022. 

3 France 24, 24 ”, Yemen rebels threaten more attacks after firing missiles on UAE, Saudi Arabia“
January 2022. 

تشرين  14 ،بعد البيضاء، بداية نهاية اللعبة في شمال اليمن؟، 84انظر إحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  4
 .2021األول/أكتوبر 

 .2020ر األول/أكتوب تشرين 8، ينبغي أن يكون اليمن عامالً في السياسة األميركية حياله، انظر تعليق مجموعة األزمات 5
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ن من المجلس بوصفه ال ؤونموذجاً سياسياً جديداً. الحوثيون يهزوفر تشكيل المجلس الرئاسي الجديد كما أن 
وبالفعل، من المعروف على نطاق واسع  6أكثر من "إعادة توزيع أدوار بين المرتزقة؟" بدعم من السعودية.

ض. وهكذا فإن الحوثيين يرون فيه مجرد مناورة أخرى في أن المجلس تم اختيار أعضائه من قبل الريا
مؤامرة تقودها السعودية للسيطرة على اليمن. وقد حرمت الطريقة التي ُشكل فيها المجلس من بعض الشرعية 
الدولية التي كان يحظى بها هادي، الذي انتخب في انتخابات أشرفت عليها األمم المتحدة كان فيها المرشح 

. في هذه األثناء فإنه ثمة الكثير من اليمنيين الذين يخشون من أن الرياض ستكون قادرة 2012م الوحيد في عا
على إجبار المجلس على المساومة مع الحوثيين بطريقة لم تستطع فعلها عندما كان هادي رئيساً. وفي حين 

كانت حكومة هادي للطيف ، فإن المجلس أكثر تمثيالً مما بها تدور تساؤالت حول الطريقة التي تم تشكيله
الواسع من الفصائل التي تسيطر على المناطق وتحارب المتمردين على األرض. ومن المرجح أن يقر 
الحوثيون بأن أعضاء المجلس بشكل جماعي يحظون بشعبية أكبر في أوساط اليمنيين العاديين مما كان يحظى 

وبالتالي فإن المجلس يشكل خصماً أكثر قوة  به هادي الذي كان معزوالً وموضع ازدراء على نطاق واسع،
ً ة على أن يكون شريكاً نقدرة الكامويتمتع بال   يحظى بمصداقية أكبر. تفاوضيا

كون فيما إذا الدبلوماسيون السعوديون، واليمنيون والغربيون يقولون إن الباب مفتوح للمفاوضات لكنهم يشك
، على 2021توا فرصاً أخرى مماثلة. ففي عام ثيين فوّ كان الحوثيون سيدخلونه. من وجهة نظرهم، فإن الحو

ة بدت معتادة سبيل المثال، كان الحوثيون ربما سيكسبون بمقاربة محسوبة أكثر عندما بدا أن القوى العالمي
لجماعة ابشكل متزايد على فكرة هيمنة الحوثيين طويلة المدى في شمال غرب اليمن. بدالً من ذلك، سعت 

ها، وهي اسمة بالسيطرة على مأرب. لكن مثل هذا اإلحباط يشير إلى حقيقة ال مناص منإلى توجيه ضربة ح
تبقى جوهرية لوقف القتال. لكن كلما  –وفي الحقيقة مشاركة جميع أطراف الصراع  –مشاركة الحوثيين أن 

ً بين الحوثيين وخصومهم، وكلما عادت كل مجموعة  لى إطال أمد الحرب، كلما ازدادت الفجوة اتساعا
ً أشد صعوبة. إذا  الخطاب االستقطابي ورفضت التسوية وكلما أصبح إيجاد أرضية وسطى أمد  انتهىأمرا

  اتساعاً.ستزداد الفجوة فإن الهدنة، واستؤنف القتال كما في السابق، 

ً بسرديتهم  –بالنسبة للحوثيين، فإنهم، ورغم خسائرهم مؤخراً، أصبحوا أكثر ثقة في موقفهم  وأكثر تمسكا
سنوات منها إلى طريق نقل ست الل السنوات السبع الماضية من القصف الجوي، افتقروا خالل خ –للحرب 

حرب ، كانت جاذبية كسب الأبريلنيسان/ 1وحتى هدنة  2020مباشر يصلهم بالعالم الخارجي. منذ عام 
 لمفروض علىللسيطرة على شمال اليمن أكبر من رغبة الجماعة حتى بتخفيف حدة ما تصفه بالحصار ا

خصومهم، ل الحوثيون مسؤولية عدم تحقيق تقدم سياسي للطبيعة المتعنتة لمناطقها. على مدى سنوات، حمّ 
سالمهم. فضت أو قوبلت بمطالب غير واقعية باستوجادلوا بأن مقترحاتهم البراغماتية لتحقيق السالم رُ 

ً اليمن بالسعودية، وبالتالي  لحاقويقولون إنهم يتعرضون لخطة إل ، سيتصلب إذا بالغرب. وهذا التحيز، أيضا
  أخفقت الهدنة في تقديم مزايا دائمة.

ر مما يقال عنهم كما تشير النظريات المتعارضة بشأن الحوثيين بعد الهدنة إلى حقيقة أخرى تتمثل في أن الكثي
هوية الحوثيين لقة بد حرارة أكثر مما ينشر ضوءاً. يصارع غير اليمنيين بشكل عام لتحليل األسئلة المتعيولّ 

  هران.وما يريدونه بالنظر إلى أن قدراً كبيراً مما يكتب عنهم يركز على أيديولوجيتهم وصالتهم بط

ريت في يهدف هذا التقرير إلى توفير بعض األجوبة األفضل على هذه األسئلة. وهو يستند إلى أبحاث أج
 60بما في ذلك مقابالت مع نحو  ،2022و 2020وعن بعد بين عامي  2020و 2014اليمن بين عامي 

، والصحفيين، شخصاً من القادة الحوثيين وأنصارهم، والمسؤولين الحكوميين اليمنيين، والسياسيين المحليين
سرديات  واألكاديميين والباحثين، إضافة إلى ممثلين عن الحكومات في الشرق األوسط والغرب. وهو يحلل

لسياسات اائع على األرض. وأخيراً، فإنه يقترح طرقاً على صناع لجماعة في ضوء الوقلالمعسكر المعادي 
 .الحوثيون ي يشكلهذال لغزللحرب للتغلب على ال ةدائم نهايةالدوليين الساعين إلى التوصل إلى 

 

   

  
دوان ورفع طريق السالم بوقف الع"نيسان/أبريل، كتب محمد عبد السالم، المفاوض الرئيسي للجماعة:  7في تغريدة نشرت في  6

مزيد من  البالد، ودون ذلك محاولة يائسة إلعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحوالحصار وخروج القوات األجنبية من 
 ً حمد عبد " تغريدة لم.بإجراءات غير شرعية صادرة خارج حدود وطنه عن جهة غير شرعية التصعيد، وشعبنا اليمني ليس معنيا

  .2022نيسان/أبريل  7و abdusalamsalah ،9:05@السالم، 
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II. من هم الحوثيون؟  

  الجذور الدينية  .آ

آلخرين ووسائل اإلعالم الحوثيون حركة دينية، سياسية وعسكرية توصف على نطاق واسع من قبل اليمنيين ا
العام، "الحوثيين"، وهو اسم عائلة مؤسس الحركة، حسين بدر الدين الحوثي المتوفى،  ستخدام االسمالغربية با

وشقيقه عبد الملك، القائد الحالي للجماعة. الحوثيون أنفسهم يشيرون إلى حركتهم بـ "أنصار هللا". كان حسين 
وكأبيه  7طويلة من علماء الدين في محافظة صعدة في شمال اليمن.رجل دين شيعي زيدي يتحدر من ساللة 

كان جزءاً من مجموعة من المثقفين، ورجال الدين والسياسيين الزيديين الذين سعوا إلى الدفاع عن وأشقائه، 
ضواً خالل مدة كان فيها ع 8ما رأوا فيه تعدياً من الممارسات السنية "الوهابية" السعودية.ضد الهوية الزيدية 

زيدية تركز على تعليم الشباب.  ئية، كان الحوثي جزءاً من حركة إحيا1997و 1993في البرلمان بين عامي 
، بدأ الحوثي الترويج لعقيدة تركز 1999لدى عودته إلى اليمن عام  9ثم درس الفقه اإلسالمي في السودان.

وإذا  10نه شكله األصلي النقي.إإلى ما قال  مية، وإعادة اإلسالمعلى وضع حد للنفوذ الغربي على األمة اإلسال
 بالـمجتمعة ألنصاره تُعرف لعالم، وأجندته السياسية وبرنامجه الديني ل نُظر إليها بشكل كلي، فإن رؤيته

  "المسيرة القرآنية".

ية الحوثي، شائعة في أوساط الحركات اإلسالمية السنية والشيع دعا إليهاكانت النزعة اإلحيائية، كتلك التي 
لكن يمنيين آخرين رأوا تيارات كامنة  11ات وتسعينيات القرن العشرين.يالتي حظيت بالشعبية في ثمانين

مزاوجة األفكار اإلسالمية الحديثة مع الفقة الزيدي.  ي فيتجديده الرئيستمثل  12خطيرة في تعاليم الحوثي.
ً عند مقارنتها بالشيعة االثن عشرية، في كل شيء ما عدا بعض  يفالزيدية تشبه المذهب السني، خصوصا

ً من  ‘دسيّ ’األوجه. إذ تقضي تعاليمها، على سبيل المثال، بأن األمة ينبغي أن تقاد من قبل  آل ’يعد جزءا
، أي أن يكون من الساللة المباشرة للنبي محمد من خالل ابنته فاطمة وزوجها علي. ويتمتع جميع ‘البيت

ة النبي، والذين يعرفون بالهاشميين، بمكانة رفيعة في الزيدية، رغم يلقببني هاشم، وهي  قبيلةالمتحدرين من 
وكان الحوثي صريحاً  14كما تدعو الزيدية إلى الثورة ضد "الحكم الظالم". 13.‘آل البيت’أنهم أقل مكانة من 

لتوفير  ،‘م الهدىلَ عَ ’في التراتبية الدينية، والحاجة إلى  ‘آل البيت’حيال ما رأى فيه واجب إعادة تنصيب 
وهاجم عالقات الدولة اليمنية بالغرب  15ا) للمسلمين.مالسيادة السياسية والدينية (التي رأى أنه ال يمكن فصله

   16"الظالم".

  
ان، والعراق، والبحرين من الشيعة تتميز عن الجعفرية (المعروفة أيضاً بالشيعة االثني عشرية، الموجودة حالياً في إيرالزيدية فرع  7

إلمامة حتى ثورة ولبنان). وقد حكمت نخبها الدينية، التي تدعي أنها من ساللة النبي محمد، شمال اليمن بموجب نظام عرف بنظام ا
الشافعي، أحد  مليون، ومعظمهم يتبعون المذهب 30ثلث المواطنين اليمنيين الذين يقدر عددهم بـ . يشكل الزيديون نحو 1962عام 

، 86ط رقم المذاهب األربعة للفقه السني. لمزيد من المعلومات حول الزيدية، انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوس
 .2009أيار/مايو  27 ،اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدة

 رجع السابق.الم 8
9 ”, in Frederic Wehrey (ed.), s for Religious Educationtorn Rivalrie-s War’Yemen“Deen, -Maysaa Shuja al

Islamic Institution in Arab States: Mapping the Dynamics of Control, Co-optation and Contention 
(Washington, 2021). 

“The ”, The Houthi supervisory system)؛ و 2002حسين الحوثي، "دروس من وحي عاشوراء" (صعدة،  10
Assessment Capacities Project, 17 June 2020. 

األميركي  جادل الحوثي، مع كثيرين من معاصريه اإلسالميين، بأن السياسات الغربية حيال الشرق األوسط، وخصوصاً الغزو 11
المسيحية وعلى اإلرهاب" كانت مصممة بشكل رئيسي لتعزيز االدعاءات الغربية، واليهودية و"الحرب 2001في عام  ألفغانستان 

دة األمة من خالل بشأن الشرق األوسط. ودعا الحوثي إلى االمتناع عن استيعاب األفكار الغربية في الثقافة اإلسالمية وإلى استعا
 العودة إلى الرسائل الجوهرية للقرآن.

12 .18 June 2013 ,BBC”, s Houthi rebels defy years of war and repression’Yemen“Tik Root,  
13 RAND ”, Regime and Periphery in Northern Yemen: The Huthi Phenomenon“Barak A. Salmoni, 

Corporation, 2010. 
14 Journal of , ”uthi Movement in YemenḤThe Ideological Roots of the “Albloshi, Hamad H. 

Arabian Studies, vol. 6, no. 2 (2016). 
ً 2002" (صعدة، الصرخة في وجه المستكبرينحسين الحوثي، " 15  ,Al“Alexander Weissenburger-). انظر أيضا

Mawaddah al-Khalidah? – The Huthi Movement and the Idea of the Rule of the Ahl al-Bayt in 
Yemen’s Tribal Society”, in Marieke Brandt, Tribes in Yemen: An Anthology ،و Ahmed Abdeen, 

“Zaidiyyah: The Shia sect closest to the Sunnis”, Fanack, 3 December 2020. 
 he Houthis and the limits of T“Dawsari, -Nadwa alمرجع سابق؛ و "الصرخة في وجه المستكبرين"،الحوثي،  16

diplomacy”, Middle East Institute, 6 May 2021.  
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في اليمن، أثارت تعاليم الحوثي مخاوف من جهود الزيديين الرامية ليس فقط إلى استعادة الممارسات الدينية 
ً االنقسامات االج – ً من إذ إن عائلت 17تماعية التي كانت سائدة في الماضي.الثقافية بل أيضا ه كانت جزءا
السياسية التي دعمت حكم األئمة الزيديين في شمال اليمن على مدى ألف عام وحتى  –رستقراطية الدينية األ

وهيمنة عائالت السادة، مثل عائلة الحوثي، على الحياة المدنية والروحية حتى ذلك  1962.18ثورة عام 
أتت الدولة الجمهورية التي حلت محل اإلمامة لتعلم الناس أن السادة كانوا يديرون نظاماً طبقياً  19يخ.التار

يفصل "األسياد" الهاشميين عن "األقنان" الذين يشكلون باقي أفراد المجتمع. وكانت تحذر بشكل دوري من 
ل الكثير من العائالت الزيدية إلى مؤامرات هاشمية الستعادة النظام القديم بذريعة إسقاط االستبداد. تحو

  20المذهب السني فيما شكل رفضاً سياسياً للنظام القديم بقدر ما شكل تحوالً دينياً.

الثقافية  –المتنفذة سابقاً، كالحوثيين، اعتقاد بأنها كمجموعة، وأن ممارساتها الدينية  ‘السادة’عائالت ساد لدى 
أن الدولة كانت تشجع التعاليم  رأواكثيرون  21قبة الجمهورية.ومناطقها عانت من إهمال متعمد خالل الح

بعد عقود  22.األخيرة كجزء من جهودها للحد من نفوذ ‘غير نقية’السنية السلفية التي تهاجم الزيدية على أنها 
من االنسجام النسبي بين الزيديين والسنة من أتباع المذهب الشافعي، أصبح السجال الفكري والصدامات 

أجانب كانوا قد ذهبوا إلى اليمن للدراسة، والزيديين أكثر شيوعاً  همفي ن، بمشددينية بين السلفيين المتالجسد
من العشرية األولى من األلفية فصاعداً، أدت المنافسات داخل النظام  23في التسعينيات، خصوصاً في صعدة.

س علي عبد هللا صالح، الذي عزز واالضطرابات في أجزاء من اليمن إلى تنامي االستياء من نظام الرئي
موقعه بالعمل على نحو وثيق مع الواليات المتحدة وقوى غربية أخرى على مشاريع ترتبط بما يسمى الحرب 
  على اإلرهاب. في هذا المناخ، وجدت شرائح من المجتمع اليمني جاذبية في الرسائل التي يطلقها الحوثيون.

 –عة إلعادة تنصيب اإلمامة مسيرة القرآنية" لم تكن سوى محاولة مقنّ رؤية الحوثي لـ "الآخرون اعتقدوا أن 
أيضاً في وصف الحوثي لمرشد واتهمه البعض صراحة بالسعي لتنفيذ هذه األجندة. كثير من المراقبين رأوا 

ّ اروحي  ً للنظام اإليراني في الوصاية الدينية (والية الفقيه)، رغم أن الحوثي لم يكن يدعي إلى ت  هاءإنباعا
الجمهورية وال إلى استعادة اإلمامة. كما أنه لم يشرح الصورة التي قد يبدو عليها اإلسالم "الصحيح" أو 

  24.‘علم الهدى’المتعلقة بالدور اإلرشادي الديني لـ  يعطي عرضاً وافياً لفكرته

ولون الحوثيون تبقى المسألة غامضة، األمر الذي يبقي هذه الشكوك حية. في السنوات األخيرة، قدم المسؤ
بأن المنصب جديد تماماً  ، وأكدوا االدعاءعَلَم الهدىسلسلة من األجوبة على أسئلة حول الوظيفة المحتملة ل

وقد أنكروا بشكل متكرر  وال يمكن مقارنته بالمناصب الدينية أو السياسية التي كانت موجودة في الماضي.
لكنهم لم يشرحوا بوضوح حتى  25تماء إلى ساللة النبي.طبقية قائمة على االنأنهم يسعون إلى تأسيس دولة 

اآلن الدور الذي سيقوم به مثل ذلك الشخص (الذي يفترض اليمنيون اآلخرون أنه سيكون عبد الملك الحوثي) 
، 2002بالنسبة للمراقبين الغربيين، فإن الشعار الذي صاغه حسين الحوثي في عام  26في دولة ما بعد الحرب.

"هللا أكبر! الموت  –هتافات الثوريين اإليرانيين في سبعينيات وثمانينات القرن العشرين الذي شكل صدى ل

  
ً اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدةقرير مجموعة األزمات، ت 17  ,Abdulkareem Ghanem، مرجع سابق. انظر أيضا

“Addressing Social Fragmentation in Yemen”, Sanaa Center for Strategic and International Studies, 1 
March 2019.  

 ، مرجع سابق.اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدةتقرير مجموعة األزمات،  18
 المرجع السابق. 19
 .2014مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في حزب اإلصالح، ومع زعيم قبلي، صنعاء،  20
مان، كانون ؛ ومع أكاديمي يمني، ع2014ا مجموعة األزمات مع مسؤول في حزب اإلصالح، سانا، أيلول/سبتمبر مقابالت أجرته 21

 .2021الثاني/يناير 
 ، مرجع سابق.اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدةتقرير مجموعة األزمات،  22
23 Carnegie Endowment ”, War in Saada: From Local Insurrection to National Challenge“Christopher Boucek, 

for International Peace, April 2010. 
ة لنفسه لم يدعِ حق القياد انتقد الحوثي النظام الجمهوري لكنه لم يدعُ إلى إسقاطه أو يحدد شكل الحكومة البديل الذي يفضله. كما أنه 24

لقيادة الروحية تتحدى أو يدعو إلى إعادة نظام اإلمامة. ممثلو الحوثيين اليوم يقدمون "السماحة المرشدة" على أنها نموذج جديد من ا
 التصنيف لكن ال تقارن باألئمة اليمنيين في الماضي وال بالقائد األعلى في إيران. 

25 .ultural Study), 2021C-urse and Movement (A Sociolah Group: DiscoAnsar Al“Ijri, -Abdulmalik al .
نظمة األخرى للحكم يصف العجري، أحد ممثلي الجماعة في مسقط، الحركة بأنها شيء جديد تماماً، وال يمكن مقارنته باإلمامة أو باأل

ى أدوار بارزة يقوم الهرم، مشيراً إل في قمة‘ السادة’الديني، وينكر أن الجماعة تسعى لتأسيس نظام طبقي اجتماعي سياسي يكون فيه 
 أعالم الهدى /العلم أو الهاشميين. وبشأن شخصية علم/أعالم الهدى، يكتب: "‘ السادة’بها عدد من األشخاص في الجماعة من غير 

ة، وال رتبة روحية هي(اإلنسان النموذجي) وفقاً للحوثي ال يتخذ الصورة التقليدية لرجل الدين كخبير بفقه نصوص وظيفته الفتيا الفق
، وال رئاسة وال تمنحه صالحيات تشريعية كتلك التي لألئمة االثني عشر عند الجعفرية الصوفي خالصة كرتبة الولي في المذهب 

 ."تنفيذية كتلك التي لإلمام في التراث الزيدي
 ، مرجع سابق. الصرخة في وجه المستكبرينالحوثي،  26
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ً على اعتناقه آراء  –كا، الموت إلسرائيل! اللعنة على اليهود! النصر لإلسالم!" يألمر كانت دليالً كافيا
   27متطرفة، وأنه كان متحالفاً مع طهران ويدفع أنصاره لتبني ممارسات اثني عشرية.

  الحوثيون في حالة حرب  ب.

في كثير من األحيان على أنه نجاح حققته الجماعة بين  2014ر صعود الحوثيين إلى السلطة في عام يصوَّ 
ليلة وضحاها. لكن بالنسبة ألعضائها فقد كان ذلك تتويجاً لعقد من الصراع بدأ في أولى الحروب الستة ضد 

حوثي في أول تلك الحروب وتولى عبد الملك الحقاً قيادة ما . قتل الجيش حسين ال2004نظام صالح في عام 
تنامى  28أصبح تمرداً ضد قوات الحكومة في صعدة والمحافظات المجاورة على الحدود الجنوبية للسعودية.

الدعم الذي تحظى به الجماعة في معارضتها للرد العسكري ثقيل الوطأة لنظام صالح بنفس القدر الذي تنامى 
 29رسالة الحوثيين، التي مزجت الدعوات القومية للدفاع عن الثقافة اليمنية بدعوات إلى الجهاد.فيه الدعم ل

ً مالياً، و ً من النظام للحصول على الدعم اإلقليمي والغربي، جادل بأن الحوثيين كانوا يتلقون دعما سعيا
ً من إيران، وهو و ً وماديا كنه بدا قابالً للتصديق من قبل دعاء قابلته الحكومات الغربية بالتشكك لالوجستيا

دعائها بأن المقاتلين الحوثيين كانوا قد االرياض في حرب صعدة السادسة بعد تدخلت  30القادة السعوديين.
  في األراضي السعودية. توغلقاموا بال

، شارك الحوثيون في انتفاضة شعبية ضد نظام صالح في الوقت الذي أحكموا فيه قبضتهم 2011في عام 
ي تبع اإلطاحة بصالح، ذال 2014-2012السياسي في الفترة  ثم شاركت الجماعة في االنتقال 31دة.على صع

لكن الحركة رفضت بعض  32بما في ذلك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أشرفت عليه األمم المتحدة.
يم اتحادية. بعد إطالق مخرجات المؤتمر، بما في ذلك القرار اإلشكالي الذي كان سيقسم الدولة إلى ستة أقال

ً لرفض إصالح نظام الدعم للوقود، هجم الحوثيون على صنعاء في  سلسلة من االحتجاجات، ظاهريا
الذي كان قد شعر بأن الفرصة مواتية فدخل  –وفعلوا ذلك بتنسيق خفي مع صالح  2014.33أيلول/سبتمبر 

ية وأجزاء من الجهاز البيروقراطي للدولة وكذلك مع جزء كبير من القوات المسلحة اليمن –المشهد السياسي 
  المتحالف مع الرئيس السابق.

ع الحوثيون أوالً اتفاقاً مع الرئيس المؤقت، عبد ربه منصور هادي، مصمم لمنع حدوث المزيد من القتال وقّ 
ود االتفاق والسماح بإكمال المرحلة االنتقالية. لكن خالل أشهر، وبعد اتهامات متبادلة بشأن عدم االلتزام ببن

واندفاع هادي للمصادقة على دستور جديد كجزء من العملية االنتقالية، كانت الجماعة قد وضعت هادي 
وهكذا نفذ التحالف انقالباً  34وحكومته تحت اإلقامة الجبرية وتحركت إلحكام سيطرتها على باقي أنحاء البالد.

  ناجحاً ولو بطيئاً.

قتناع بأن السيطرة الحوثية على صنعاء اة (يجادل بعض اليمنيين بحرب أهليوسرعان ما انزلق اليمن إلى 
، هرب هادي، الذي كان قد أعلن استقالته قبل شهر (وادعى 2015كانت نقطة بدايتها). في شباط/فبراير 

الحقاً أنه فعل ذلك تحت الضغط)، من سجنه إلى عدن، حيث تراجع عن استقالته ودعا إلى تدخل خارجي 
رد الحوثيون بحل البرلمان وتأسيس مجلس ثوري أعلى  35وثيين وصالح على اليمن بأسره.لمنع سيطرة الح

لإلشراف على عمليات الدولة؛ واندفعوا جنوباً، وشرقاً وغرباً إلى جانب الموالين لصالح للسيطرة على عدن 
ادي، تحالفاً ة لدعوة ه، شكلت السعودية، استجاب2015وجزء كبير من باقي أنحاء البالد. في آذار/مارس 

كان بعض المسؤولين السعوديين، وليس كلهم، مقتنعين بأن الحوثيين  36عادة حكومته إلى السلطة.عسكرياً إل

  
 مرجع سابق. ،من: نزع فتيل األزمة في صعدةاليانظر تقرير مجموعة األزمات،  27
28 Regime and Periphery in Northern Yemen: The “Barak Salmoni, Bryce Loidolt and Madeleine Wells, 

Huthi Phenomenon”, RAND Corporation, February 2010. 
29 ”, Al Jazeera, 20 outhi alliance: circumstantial settlements and structural cracksH-Saleh and al“

November 2017. 
30 .(Oxford, 2017) and Politics in Yemen: A History of the Houthi ConflictTribes Marieke Brandt,  
31 ., 10 October 2014Foreign Policy”, From outcasts to kingmakers“Peter Salisbury,  
 المرجع السابق. 32
33 .27 September 2014 BBC, ”,was seized by Houthi rebelss capital Sanaa ’How Yemen“ 
34 25 February , The Guardian”, acked president flees house arrest in Sana’ab-s Western’Yemen“

2015. 
35 .Reuters, 21 February 2015”, s Hadi flees to Aden and says he is still president’Yemen“ 
36 ., 13 February 2015Middle East Eye”, to run Yemen’ presidential council‘Houthi militia installs “ .

كانت تقودها  تحالفضم التحالف الذي تقوده السعودية اسمياً تسع دول من الشرق األوسط وآسيا. أما في الواقع، فإن أغلب عمليات ال
 السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
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وصاغ مجلس األمن الدولي دعم القوى  37وكالء إليران، عدوهم القديم، وتحدثوا عن مقاومة التوسع اإليراني.
، الذي يطالب بتخلي تحالف 2216القرار  على شكل 2015 أبريلالخارجية لهادي والرياض في نيسان/

صالح عن جميع األراضي واألسلحة التي كان قد سيطر عليها وأيضاً السماح لهادي بالعودة إلى  –الحوثي 
   38صنعاء.

بعد سبع سنوات، ما تزال السلطات التي يقودها الحوثيون بحكم األمر الواقع موجودة في صنعاء، وتحكم 
مليون  20ات في شمال غرب اليمن وساحل البحر األحمر، حيث يعيش أكثر من الجزء األكبر من المرتفع

صالح، الذي بدا وكأنه زواج مصلحة منذ البداية،  –من السكان. تحالف الحوثي  بالمئة 70نسمة، أو ما يقارب 
في عمل لمصلحة الحوثيين أكثر مما عمل لمصلحة صالح. وقتل الحوثيون الرئيس السابق بعد حدوث انقسام 

. ومنذ ذلك الحين، أحكم الحوثيون قبضتهم على مؤسسات الدولة بينما استبعدوا 2017كانون األول/ديسمبر 
، المؤتمر الشعبي العام، وشريكهم الظاهري في المجلس 2011الحزب الذي كان يقوده صالح قبل عام 

حلفاء صالح العسكريين، . 2016السياسي األعلى، الذي شكلوه ليحل محل المجلس الثوري األعلى في عام 
والقبليين والسياسيين السابقين، وكذلك أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، إما انضموا إلى سلطة الحوثيين 

ابن  39بحكم األمر الواقع، أو هربوا إلى المنفى أو أصبحوا جزءاً من المعسكر المعادي للحوثيين داخل اليمن.
، يقود اآلن فصيالً مسلحاً مدعوماً من 2017الحوثيين حتى عام شقيق صالح، طارق، الذي قاتل إلى جانب 

  اإلمارات العربية المتحدة على ساحل البحر األحمر. وهو جزء من المجلس الرئاسي الجديد.

لقد أخفقت مبادرات وساطة األمم المتحدة المتكررة في إقناع الحوثيين، أو حكومة هادي، أو الرياض أو 
ل كل فريق ارب الحوثيين على األرض بالموافقة على صفقة تنهي الحرب. ويحمّ القوى المتنوعة التي تح

الطرف اآلخر المسؤولية عن استمرار الصراع، ويجادل بأن خصومه يقدمون طلبات غير واقعية تجعل 
ً لمو 40التسوية مستحيلة. اقعهم النسبية على والحقيقة هي أن نواس التعنت كان يتأرجح بين الطرفين طبقا

ً لوجه في السويد، في كانون  . وقد مرّ األرض حتى اآلن أكثر من ثالث سنوات منذ اجتمع الخصوم وجها
  ، وهي أطول مدة زمنية منذ بداية الحرب.2018األول/ديسمبر عام 

  

  
  

  
كيل "حزب هللا على قد بدأوا بإبالغ الدبلوماسيين بأنهم لن يسمحوا بتش 2014كان المسؤولون السعوديون اعتباراً من أواخر عام  37

رين تش –ول/سبتمبر حدودهم الجنوبية". مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسيين غربيين، صنعاء والرياض، أيل
 .2015وآذار/مارس  2014األول/أكتوبر 

 S/RES/2216 (2015), 14 April 2015.)2015( 2216قرار مجلس األمن رقم  38
ؤتمر الشعبي لم يكن الحوثيون بحاجة ألن يبدأوا من الصفر في إدارة مؤسسات الدولة بعد دخول صنعاء، ألن شخصيات حزب الم 39

ية، وفرضوا ي مناصبها. وبمرور الوقت، حقق حلفاء الحوثيين المزيد من البروز في المؤسسات الرئيسالعام من زمن صالح ظلت ف
 سيطرتهم تدريجياً على الموظفيِن.

رير ؛ وتق2016شباط/فبراير  9، اليمن: هل السالم ممكن؟ ،167انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  40
 Peter، 2020تموز/يوليو  2، إعادة التفكير في كيفية تحقيق السالم في اليمن، 216سط رقم مجموعة األزمات حول الشرق األو

Salisbury and April Alley, “Peace is Possible in Yemen”, Foreign Affairs, 11 November 2019 ؛ وإحاطة
 ، مرجع سابق.بعد البيضاء، بداية نهاية اللعبة في شمال اليمن؟مجموعة األزمات، 
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III.  ّاتحرب سردي  

ها تهمة خصومعياً، مالتي تتحدث عن بداية الحرب متنازع عليها؛ فجميع األطراف تتبنى موقفاً دفا سردياتال
  ن.يبأنهم المعتد

 الرواية المعادية للحوثيين: متطرفون موالون إليران وموالون لإلمامة  آ.

صيل ثمة فصيالن عريضان ضد الحوثيين، يضمان بشكل رئيسي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. يتمثل الف
حزب ح، الاألول في شبكة من الجماعات المدعومة سعودياً والمرتبطة على نحو غير وثيق بحزب اإلصال
ذي كان يقوده السياسي اإلسالمي السني الرئيسي في يمن ما قبل الحرب، وشرائح من المؤتمر الشعبي العام ال
تحالفة وى المصالح والذي وقف إلى جانب هادي في بداية الحرب. أما الفصيل الثاني فهو مجموعة من الق

لى االستقالل؛ جلس االنتقالي الجنوبي الداعي إ، الميهالكن دون أن يقتصر األمر عل يهامع اإلمارات، بما ف
يف الحوثيين والقوى التي يقودها السلفيون والمعروفة بـألوية العمالقة، والحرس الجمهوري الذي يقوده حل

حافظة مفي  2022السابق طارق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق؛ والسلطات التي ظهرت اعتباراً من عام 
  شبوة.

قادة حزب اإلصالح يصورونهم على ف 41.والخوف منهم جموعات أسبابها النتقاد الحوثيينلدى كل من هذه الم
ً من القادة السلفيين يصورون  أنهم أعداء الجمهورية الذين يسعون إلى استعادة اإلمامة، في حين أن عددا

 وكحال اإلصالح، فإن جماعة طارق 42شيعي. –الصراع على نحو متزايد على أنه صراع مذهبي سني 
صالح تقول إن الحوثيين يسعون إلى إنهاء الجمهورية التي رعاها عمه، لكن أشخاصاً في حلقته وفي معسكر 
حزب المؤتمر الشعبي العام المعادي للحوثيين يصورون االختالفات بين حزب اإلصالح والحوثيين على أنه 

تقالي الجنوبي إلى الحوثيين على أنهم في هذه األثناء ينظر قادة المجلس االن 43خيار بين "الخالفة واإلمامة".
   44مجموعة من المجموعات الشمالية المتشابهة الساعية إلى "احتالل" اليمن الجنوبي.

عادين إال أن الرواية المحورية المتعلقة بهوية الحوثيين وما يمثلونه متجانسة إلى حد كبير. إذ إن اليمنيين الم
ن، والكثير من القوى األجنبية الضالعة في اليمن تصف إحكام الحوثيين للحوثيين، والسعودية وحلفائها اإلقليميي

ويصورون الحرب على  45على أنها انقالب مدعوم إيرانياً. 2014سيطرتهم على السلطة في أيلول/سبتمبر 
ادة ق عليه دولياً لكن تقوده السعودية الستعل موافَ أنها في اآلن نفسه صراع بين الحوثيين وقوات الحكومة وتدخّ 

ً لهذه الحجة، كانوا يشيرون حتى  46السلطة السيادية المشروعة في اليمن في وجه العدوان الحوثي. ودعما
شرعية هادي ويدعو الحوثيين ، الذي يؤكد 2216إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم  2022 أبريلنيسان/
بعد تنحية هادي، بدأ  47ي.هم إلى تسليم المناطق واألسلحة التي يسيطرون عليها إلى حكومة هادءوحلفا

عملية بقيادة يمنية وبموافقة الرئيس السابق ومباركة في المسؤولون اليمنيون بالمجادلة بأنه تم استبدال هادي 
األطراف السياسية الرئيسية في البالد. وقد سعت الحكومة اليمنية إلى دفع مجلس األمن الدولي إلى االعتراف 

  ادة السياسية، بوصفه الرئيس الجديد للدولة اليمنية.برشاد العليمي، رئيس مجلس القي

حتى اآلن، فإن اليمنيين في المعسكر المعادي للحوثيين، والمسؤولين السعوديين وبعض، وإن لم يكن كل، 
يصفون الحوثيين بأنهم متطرفين يعتقدون أن للهاشميين "حقاً مقدساً" بالحكم على كل  ،حلفاء الرياض العرب

ر خصوم الحوثيين الحياة في صنعاء اليوم على أنها ال يمكن احتمالها بسبب الميليشيات يصو 48من عداهم.
  

 ، مرجع سابق.إعادة التفكير في كيفية تحقيق السالم في اليمنانظر تقرير مجموعة األزمات،  41
 2020اير مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في حزب اإلصالح، مأرب، إسطنبول وعبر الهاتف، كانون الثاني/ين 42

 .2019؛ ومع زعيم سلفي، عدن، آذار/مارس 2022وكانون الثاني/يناير 
 . 2021مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع عضو في الحرس الجمهوري بقيادة صالح، تموز/يوليو  43
 .0202مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في مجلس التعاون الخليجي، القاهرة، كانون الثاني/يناير  44
45 25 March  ,The Independent”, The Yemen war is more complicated than Biden thinks“Issa Nahari, 

رية بمساعدة الحوثيين . قد باتت الروايات المعادية للحوثيين تتجاهل على نحو متزايد دور صالح في إقناع القوى القبلية والعسك.2021
 ً   للحوثيين. بسبب محاوالت إعادة تأهيل عائلة صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام كثقل موازٍ  في الدخول إلى العاصمة، جزئيا

 . 0152آذار/مارس  31، معهد بروكينغز، حرب المملكة العربية السعودية في اليمن: األسئلة األخالقيةسلطان بركات،  46
47 Al Jazeera, ”, s remarks at Sweden peace talks trigger anger in Sanaa’Yemeni FM“Faisal Edroos, 

6 December 2018.  
مقدس واإلمامة. ... يعتقدون أنهم سياسي من محافظة مأرب قال: "األيديولوجية الحوثية حرب ضد الشعب سعياً لتأسيس الحكم ال 48

مختارون من هللا. لو كان ما بيننا وبينهم خالف سياسي، لكان بوسعنا التوصل إلى حل. لكن ليس ذاك هو الحال. يعتقد الحوثيون أن 
ني/يناير أفراد ساللة النبي محمد وحدهم يمكن أن يحكموا". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع زعيم قبلي، مأرب، كانون الثا

. بعض الباحثين اليمنيين يعبرون عن قلقهم من أن مثل تلك االدعاءات تسعى إلى إدامة المشاعر المعادية للهاشميين، ألنها 2020
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التي تمارس القمع المفرط والتي تتحكم بجميع أوجه األنشطة اليومية هناك. ويقول هؤالء الخصوم إن 
ن الموسيقى الحوثيين يفرضون أعرافاً وعادات محافظة، مثل الفصل بين الجنسين في األماكن العامة ويحظرو

وبعض أشكال اللباس، ويقمعون حرية التعبير، وبشكل وحشي في كثير من األحيان. ويقول هؤالء المنتقدون 
إن حوادث الضرب العشوائية، واالعتقاالت، والتعذيب، واألبتزاز وعمليات اإلعدام من قبل القوات الحوثية 

ة، ويساوون أحياناً بين حكم الحوثيين وحكم تنظيم باتت أعرافاً معتادة في المناطق التي تسيطر عليها الجماع
الدولة اإلسالمية في العراق والشام. ويصفون ممارسات الحوثيين في ميدان المعركة، التي تشمل استخدام 
مدافع الهاون، والصواريخ واأللغام األرضية في المناطق المدنية، إضافة إلى تجنيد األطفال، بوصفها جرائم 

ويقولون إن الحوثيين يقاربون المفاوضات  49لدولي ودليالً على نزوع الجماعة نحو "اإلرهاب".طبقاً للقانون ا
  بنية سيئة، ويرون فيها مجرد فرصة الستعادة القوة في لحظات ضعفهم العسكري.

األغلبية في معسكر الحكومة، وجميع المسؤولين السعوديين اآلن، ف 50آخرون يركزون على الزاوية اإليرانية.
رون الحوثيين بشكل رئيسي على أنهم وكالء إليران، ويجادلون بأن الجماعة ال تتمتع باستقالل يذكر يصو

ويقولون إن الحوثيين يتمثلون ببطء العقيدة االثني عشرية  51عن قوات الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني.
ة، وبوجود عبد الملك ويحولون المجتمع اليمني إلى صورة طبق األصل عن النظام اإليراني في الوصاي

هذا الجزء الثاني من الزعم يغذي سردية أوسع حول إيران وحلفاءها فيما يسمى  52الحوثي في قمة الهرم.
  53محور المقاومة، والتي تفترض أن الجماعات المتحالفة مع إيران موجودة فقط بفضل الدعم اإليراني.

قواعد ن خطيرين ال يتماشى حكمهم مع أصول وكال الخطان الفكريان يقدمان الحوثيين على أنهم متعصبي
ن الحوثيين ال الدولة الحديثة واالستقرار اإلقليمي. ويجادل كثيرون في المعسكر المعادي للحوثيين بأنه أل

بعد احتمال يؤمنون بالوجود المتساوي لجميع الناس ويقمعون جميع أشكال المعارضة، فإن أيديولوجيتهم تست
انيا النازية أو ية منصفة بنفس الطريقة التي استبعدت االشتراكية القومية ذلك في ألمالتوصل إلى تسوية سياس

ية مفادها أنه . وثمة حجة تحظى بالشعب2014"خالفة" تنظيم الدولة اإلسالمية التي لم تعمر طويالً بعد عام 
عة الكلي أو الم الجمامن المستحيل التفاوض مع الحوثيين، األمر الذي ال يترك خياراً سوى السعي إلى استس

سلحة على األقل ممارسة ضغط عسكري كاٍف إلجبارها على تقديم تنازالت كبيرة، بما في ذلك تسليم األ
سلحة ال تعمل واألراضي. أولئك الذين يقولون إن الحوثيين وكالء إليران يقدمونهم حصراً على أنهم جماعة م

ن باإلمكان منطقهم، إذا كا وفقلتحقيق أهداف طهران. وفي إطار الدولة تهاجم المدنيين بشكل غير تمييزي 
  فصل الحوثيين عن طهران، أو (األفضل من ذلك) قصقصة أجنحة إيران، فإن الحوثيين سينهارون.

 ً ربي إللحاق لحشد الدعم الداخلي والدولي للجهد الح ، جزئياً على األقل،قد يكون مثل هذا الخطاب مصمما
سوية سياسية ، فإن التحول في اللهجة الذي صاحب االندفاعة نحو التوصل إلى تالهزيمة بالحوثيين. وبالفعل

ون ممكنة. إال قد تك تسوية عملية تحقق التعايشيشير إلى أن الرياض، على األقل، تعتقد بأن  أبريلفي نيسان/
تتم مناقشته أدناه فإن ر عنها أعاله هي االعتقاد الطبيعي السائد بين كثير من اليمنيين، وكما سأن اآلراء المعبَّ 

األحزاب من  هذا التحامل. ولهذا السبب، حتى لو تمكنتلسلوك الحوثيين يشكل في كثير من األحيان تأكيداً 
  التوصل إلى تسوية سياسية، فإن انعدام الثقة المتبادل والشائع سيختبر قابليتها لالستمرار.

  
تقدم الهاشميين على أنهم دخالء على اليمن (هاشميو اليمن وصلوا إليه على موجتين في القرنين العاشر والثالث عشر، ويوصفون 

ً بـ "الع دنانيين"، أو عرب شمال شبه الجزيرة العربية، على عكس "القحطانيين" اليمنيين، أو عرب جنوب شبه الجزيرة)، أحيانا
 وعلى أنهم يدعمون عالقة ثنائية تتمثل في "السيد والعبد" مع غير الهاشميين كما هو موصوف أعاله.

49 20 Arab News, ”, st groupsCalls grow to restore Houthis to US list of terrori“Batati, -Saeed al
January 2022. 

50 The Arab ”, the USacked Houthis’ attack on Abu Dhabi sends messages to Gulf region and b-Iran“
Weekly, 19 January 2022. 

51 .February 2022 1, Hurra-Al”, ’s messages’Iran‘Houthi strikes and “ 
ن، أي أنهم م اثنا عشريو. معظم الشيعة في العال2022شباط/فبراير  2، عربي بوستهل أصبح الحوثيون شيعة اثنا عشرية؟"، " 52

م إلى سلسلة من أحد يعتقدون بالقيادة السياسية والدينية الموحدة لإلمام والتي انتقلت من النبي محمد إلى صهره اإلمام علي ومن ث
يعود التاسع وس عشر إماماً آخرين. وتنص العقيدة االثنا عشرية على أن اإلمام الثاني عشر، محمد المهدي، دخل الغيبة في القرن
زيد ابن علي كان  لتأسيس الدولة اإلسالمية القائمة على السالم والعدل. الزيديون خماسيون وليسوا اثني عشريين؛ فهم يؤمنون بأن

مة بعد الثالثة األول، ، وليس شقيقه محمد الباقر، كما هو العرف في الممارسة االثني عشرية. ويعتقد الزيديون بأن األئاإلمام الخامس
مة هم تولوا شؤون األأقل انتقاداً للخلفاء الثالثة األول الذين ينص التراث السني على أن همن والحسين، ليسوا معصومين. وعلي، وحس

إلمامة التي يعتنقها ونهم مضللين وليسوا آثمين في رفضهم لقيادة علي. وال يتشاطرون النظرية األكثر تطوراً لبعد موت النبي، ويعدّ 
هو النهج الذي يشاطرهم أي علماء الدين الزيديين فإن هذه االختالفات تفسر النهج األكثر تسامحاً حيال السنة، واالثنا عشريون. وفي ر

 See Salmoni, “Regime andانظر يين في اليمن. السنة الشافعيين والشيعة الزيدالسلمي بين  كما يفسر التعايشإياه السنة، 
Periphery in Northern Yemen: The Huthi Phenomenon”, op. cit. 

 .2021تموز/يوليو  6الميادين، محور المقاومة .. النشأة والتطور ووحدة المصير"، " 53
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لى القوات اليمنية المعادية لهم بشكل رئيسي على ومما ال يساعد في تسوية المسائل أن الحوثيين يشيرون إ
أنها تتكون إما من انتهازيين يعملون لصالح األنظمة الملكية الخليجية أو متطرفين متحالفين مع تنظيم الدولة 
اإلسالمية أو القاعدة (والذين يتلقون الدعم المالي من السعودية). ويهددون في كثير من األحيان بتحويل ميدان 

لكنهم يُظهرون أحياناً سعة الصدر فيحثون المقاتلين "المغرر بهم" على  54كة إلى "مقبرة للمرتزقة".المعر
لموافقة على هدنات أو حتى العودة إلى صفوفهم في صنعاء. كما يتواصلون مع خصوم على االطرف اآلخر 

كانت  55ائدين إلى العاصمة.لهم من خالل لجنة المصالحة التي تقيم استعراضات كبيرة للترحيب بالمنشقين الع
هذه التكتيكات تستعمل حتى قبل الحرب. وفي حين تستعرض الجماعة نجاحاتها في هذا الصدد، فإنها نادراً 
ما تذكر أنها لم تقنع بعد شرائح واسعة من السكان بحسن نواياها. ففي مأرب، وفي مدينة تعز في وسط اليمن 

  ي السكان عدم ثقة عميقة بالحوثيين.وفي الجنوب اليمني، بين مناطق أخرى، يبد

تعود صراعات الجماعة مع خصومها في مأرب وتعز بشكل أساسي إلى ذكريات ما تزال في األذهان عن 
وحشيتها في ميدان المعركة. فقد قصف الحوثيون المدن، وبشكل خاص تعز وميناء عدن الجنوبي، وزرعوا 

هاون والصواريخ البالستية على ما يقول السكان المحليون عشرات آالف األلغام األرضية، وأطلقوا قذائف ال
كما أن ثمة مزاعم بأنهم جندوا آالف الجنود األطفال (وخصومهم  56إنها تجمعات مدنية في مناطق مأهولة.

  57أيضاً يجندون األطفال، وإن بأعداد أقل).

  نظرة الحوثيين ألنفسهم: مستضعفون ثوريون  ب.

هم مستضعفون شجعان يقاومون "الحرب طبقاً لروايتهم، فث بشكل جذري. رواية الحوثيين لألحداتختلف 
لون المسؤولية لقوى غربية الشاملة" السعودية التي تهدف إلى قصفهم وتجويعهم إلى أن يستسلموا. ويحمّ 

فاسدة وأمم متحدة منحازة لمنح الجهد الذي تقوده السعودية غطاًء من الشرعية، ليس فقط من خالل القرار 
 58بل أيضاً من خالل تصوير مقترحات السالم الحوثية بشكل متكرر على أنها زائفة وتشي بالتعنت. 6221

نهم أطلقوا ثورة شعبية ضد حكومة فاسدة خاضعة للسيطرة الغربية في إالمسؤولون الحوثيون يقولون 
في صنعاء بالتعاون  ، حالما كانوا قد شكلوا حكومة ثورية2015ويجادلون أنه في عام  2014.59أيلول/سبتمبر 

مع قوى سياسية أخرى، وبعد أن كان هادي قد هرب من البالد، شنت السعودية حرباً عدوانية، وسعت إلى 
ينظر الحوثيون إلى أنفسهم على  2014.60إعادة البالد إلى وضع التبعية الذي كانت قد عانت منه قبل عام 

  عية تنسجم مع الوقائع على األرض.أنهم سعوا دائماً لتحقيق السالم، وقدموا مقترحات واق

في هذه الرواية لألحداث، انتصر الحوثيون في حرب دفاعية رغم الدعم الدولي والغطاء السياسي لهجوم 
عسكري وحشي مصحوب بما يصفونه بحصار على مناطقهم؛ أي إغالق مطار صنعاء وحصار تجاري 

 61خول الوقود بشكل خاص إلى الحديدة).(يتمثل بشكل أكثر دقة بقيود مفروضة على التجارة، وعلى د
الحوثيون وأنصارهم يرون في محاوالت تقديم الحرب على أنها مجرد صراع أهلي كجزء من مؤامرة دولية 

البارزين  إلخضاع اليمن. ويستمرون في اعتبار األمم المتحدة متواطئة في هذه المحاولة. أحد أنصار الحوثيين

  
54 Tasnim News Agency, ”, s western coast to turn into cemetery for aggressors: Ansarullah’Yemen“

5 August 2018. 
اء قبليين ؛ ومع زعم2021وأيلول/سبتمبر  2019وثيين، صنعاء، تموز/يوليو مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين ح 55

 .2021وأيلول/سبتمبر  2020من مأرب، كانون الثاني/يناير 
56 .Al Jazeera, 1 August 2019”, led in Houthi attack on Aden military paradeYemen: Dozens kil“ 
الثاني/يناير  وكانون 2021مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع سكان في صنعاء وزوار للمدينة، كانون األول/ديسمبر  57

2022. 
، وتشرين 2020، آذار/مارس 2019ر الهاتف، تموز/يوليو مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء وعب 58

ر، أيلول/سبتمبر وكانون الثاني/يناي 2020، ونيسان/أبريل 2019؛ ومع ممثلين للحوثيين، مسقط، أيلول/سبتمبر 2021الثاني/نوفمبر 
 .2021وتشرين الثاني/نوفمبر 

59 Reuters, ”, Houthis block Yemen army chief, accuse president of corruption“Mohammed Ghobari, 
16 December 2014. 

وتشرين  2020، آذار/مارس 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء وعبر الهاتف، تموز/يوليو  60
، وأيلول/سبتمبر وكانون الثاني/يناير 2020، نيسان/أبريل 2019؛ ومع ممثلين للحوثيين، مسقط، أيلول/سبتمبر 2021اني/نوفمبر الث

ألول/ديسمبر كانون ا 18، آر تي، عبد الملك الحوثي: نقبل السالم ونرفض االستسالم. انظر أيضاً 2021وتشرين الثاني/نوفمبر 
2021. 

وتشرين  2020، آذار/مارس 2019عة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء وعبر الهاتف، تموز/يوليو مقابالت أجرتها مجمو 61
اير، وكانون الثاني/ين 2020، نيسان/أبريل 2019؛ ومع ممثلين عن الحوثيين، مسقط، أيلول/سبتمبر 2021الثاني/نوفمبر 

لنار في لالتوسط في وقف إطالق ، 231وعة األزمات رقم . انظر أيضاً تقرير مجم2021وأيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 
 .2022كانون الثاني/يناير  20، الصراع االقتصادي في اليمن
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كانت تحدث بين  2015ات الداخلية الوحيدة التي كانت جارية قبل عام ن الصراعإفي صنعاء قال، مضيفاً 
   62عناصر يمنية تتلقى دعماً مالياً من مختلف أطراف التحالف الذي تقوده السعودية.

ملة. وقالوا دية لم تكن القصة كافي األيام األولى للحرب، اعترف البعض في المعسكر الحوثي بأن هذه السر
ى صنعاء إل عودة هاديبحركة التوصل إلى تسوية إلنهاء الحرب، بما في ذلك السماح نه قد يترتب على الإ

كن بعد أن نه قد يترتب عليها قبول دور أصغر في الحكومة حالما ينتهي الصراع. لإكرئيس لفترة مؤقتة، و
لحكومة حيث أوقفت ا –الداخل توجهاً نحو أصبحت الجماعة أكثر قوة، وفي الوقت نفسه أكثر عزلة وأكثر 

لحوثيين اولم يغادر سوى عدد قليل من المسؤولين  2016والسعوديون الرحالت الدولية إلى صنعاء في عام 
فإن اآلراء الخاصة ألعضائها  –الزيارات الدبلوماسية إلى صنعاء إلى عدد قليل جداً  قلصتالبالد، في حين ت

  .العلني هابشكل كامل مع خطابطابق تعن الحرب باتت ت

دعاءات بانتهاكات حقوق اإلنسان أو سوء الحكم، يرد ممثلو الحوثيين أن دولتهم دولة ثورية اجهتهم بعند موا
أخطاء ترتكب هي نتيجة الضغوط المتولدة عن  ةتسعى لبناء مجتمع منفتح، تعددي وعادل في اليمن، وأن أي

ها، منفصلة عن الدولة، ئأعضا أن أنصار هللا، وأيديولوجيةويجادل المسؤولون الحوثيون  63العدوان الخارجي.
في هذه  64وأنها لن تسعى إلى وضع سياسة الدولة في المستقبل إذا لم تكن جزءاً من القيادة السياسية للبالد.

األثناء يحرض الحوثيون على تصوير التناقض بين الحياة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، والتي 
اطق الواقعة تحت سلطة خصومهم، والتي يقولون إنها فوضوية نها على أنها منتظمة وآمنة، مع المنويصور

 65ألن ما يسمونها "حكومة الفنادق" المقيمة بشكل رئيسي في الرياض بعيدة، وعاجزة وال تكترث ألمر الناس.
إن نزعاتهم االستبدادية على نحو متزايد تسمح بوجود هذا االستقرار، كما يجادل أنصار الحركة، وهي ملمح 

 66 في جهودها لتحقيق االستقرار في البالد واقتالع مجموعات متطرفة مثل القاعدة.وليس خلالً 

  

  
 . 2021مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع أحد أنصار الحوثيين، صنعاء، أيلول/سبتمبر  62
وتشرين  2020، آذار/مارس 2019لهاتف، تموز/يوليو مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء وعبر ا 63

، أيلول/سبتمبر وكانون الثاني/يناير 2020، نيسان/أبريل 2019؛ ومع ممثلين للحوثيين، مسقط، أيلول/سبتمبر 2021الثاني/نوفمبر 
لذي تأسس األعلى ا اآلن تحت حكم المجلس السياسي –، نشرت سلطات األمر الواقع 2019. في عام 2021وتشرين الثاني/نوفمبر 

طنية للدولة "الرؤية الو –إلى جانب حكومة اإلنقاذ، حيث ضمت كلتا الهيئتان أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام  2016عام 
رة، ومزدهرة، حاليمنية الحديثة". في هذه الوثيقة، عرضت سلطات األمر الواقع استراتيجية لعشر سنوات لتحويل اليمن إلى دولة 

على "مبادئ  وديمقراطية وجمهورية تقبلها القوى الخارجية. وسيكون في هذه الدولة دستور وفصل بين السلطات. وستقوموشاملة، 
 .2019آذار/مارس  25اإلسالم وتعاليم الشريعة اإلسالمية". "الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة"، الجمهورية اليمنية، 

ياسات أنصار هللا أو رؤيتها ينا أن نفصل بين أيديولوجية أنصار هللا والدولة. الدولة اليمنية لن تتبنى سأحد ممثلي الحوثيين قال: "عل 64
 .2021للعالم. شعارنا شعار شعبي، وليس شعار مؤسسات". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، نيسان/أبريل 

ة تحت السيطرة ع األمني واألحوال المعيشية في المناطق الواقعيسارع المسؤولون الحوثيون وأنصارهم إلى مالحظة تدهور الوض 65
وهم حلفاء  –ومة االسمية لحكومة هادي، خصوصاً خالل فترات القتال بين المجلس االنتقالي الجنوبي الداعي لالستقالل وقوات الحك

مقابل  1,700اليمني إلى أقل من ، انخفضت قيمة الريال 2022و 2020وخالل أزمة العملة. بين عامي  –اسميون ضد الحوثيين 
ي المناطق الواقعة لایر مقابل الدوالر ف 600الدوالر األميركي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، في حين ظل مستقراً بسعر 

ع مرج ،التوسط في وقف إطالق للنار في الصراع االقتصادي في اليمنتحت سيطرة الحوثيين. انظر تقرير مجموعة األزمات، 
 سابق. 

يلول/سبتمبر ؛ ومع ممثل للحوثيين، مسقط، أ2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  66
 .2022. مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع صحفي مرتبط بالحوثيين، شباط/فبراير 2019



   اختبار الهدنة: الحوثيون وحرب السرديات في اليمن
 11الصفحة  2022 نيسان/أبريل 29 ،233تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

  
 
 
 

 

IV. حكم الحوثيين   

والحركة  جزء من التحدي الذي تمثله محاولة فهم الحوثيين يتمثل في أن سلطات األمر الواقع في صنعاء،
حوافز أليديولوجيا، والعبر مزيج من ايستمر بشكلها الراهن، أقرب ما تكون إلى تحالف معقد ومتحول 

ً والتهديدات أكثر من كونه كيان ً أحادي ا حكم على تحالف يمتلك أجندة ثابتة واحدة. يسيطر الحوثيون بشكل م ا
ً المجلس السياسي ا ألعلى لكن من المجموعات السياسية، والعسكرية والقبلية الشمالية يشرف عليها اسميا

ً عبد الملك الحوث وليس كلها،  . معظم األجزاء المكونة للتحالف،ةاألشخاص الثقاي وحلقة داخلية من عمليا
إن لم يكن كلهم، وتتحدر من المرتفعات الشمالية ذات األغلبية الزيدية في اليمن، ومعظم المسؤولين الحوثيين، 

  هاشميون.

ة للتعاون ال يشاطر جميع حلفاء الحوثيين رؤية المجموعة للعالم. وثمة عامل رئيسي يدفع المجموعات اليمني
 –بل ارتكب الخيانة  –مع الحوثيين يتمثل في المشاعر الوطنية، مصحوبة بشعور بأن هادي خذل اليمن 

ً من  عندما دعا السعوديين إلى التدخل. ويقول كبار القادة ومسؤولون آخرون في التحالف إنهم ليسوا جزءا
البعض غاضب من أن المسؤولين  67ن.أنصار هللا بل يقاتلون في حرب وطنية، دفاعية إلى جانب الحوثيي

السعوديين وحكومة هادي يحاولون التقليل من شأن المعاناة التي سببها حصار اقتصادي دام سبع سنوات 
   68والضربات الجوية.

لكن الحوثيين هم صانعو القرار. ويضم المكون الجوهري للحركة معتنقي تعاليم حسين الحوثي ومقوالت 
ح قائداً. ويصف المراقبون المحليون دوائر متقاطعة للنفوذ داخل الحركة، حيث عبد شقيقه عبد الملك منذ أصب

من المعارك.  " الذين قاتلوا ضد نظام صالح في الجولة األولى2004ي يالملك في الوسط، ومحاط بـ "حوث
لتالية من قل أهمية يتمثل في أولئك الذين انضموا إلى الثورة خالل الجوالت الخمس اأوثمة مكون قوي لكن 

   69الحرب. وفي الحلقة الخارجية هناك أولئك الذين وفروا للجماعة الدعم السياسي خالل هذه الفترة.

داخل الحركة، وهي ال تتعلق في كثير من األحيان بوجهات نظر محددة  –وفصائل متنافسة  –وثمة توترات 
إلى اكتساب درجة أكبر من القوة بشأن الصراع أو بمستقبل اليمن بقدر ما تتعلق بشخصيات معينة تسعى 

والنفوذ داخل النظام الحوثي. ويقول ممثلون للحوثيين بأن مثل تلك االحتكاكات تشكل سمة من سمات نظام 
ستراتيجية تخضع ون أن جميع المسائل المتعلقة باالعقائم على التوافق وليست عالمة على مشاكل تعتريه. ويدّ 

ي يتكون من قادة سياسيين وعسكريين مع عبد الملك الحوثي، الذي لنقاش صارم بين أعضاء مجلس استشار
يبدو أن البعض في هذه الجماعة يؤمن بمجموعة قصوى من األهداف  70يعد الحكم النهائي في أية نزاعات.

تصل إلى السير نحو القدس الستعادة السيطرة اإلسالمية على المدينة. آخرون يهتمون ببساطة بتعزيز قوة 
  71اليمن. الجماعة في

 2019أصدر المجلس السياسي األعلى الذي يهيمن عليه الحوثيون رؤية وطنية لدولة يمنية حديثة في عام 
لكن من الواضح أن حكم الحوثيين استبدادي. فقد عززت الجماعة  72توصي ببناء مجتمع تعددي وديمقراطي.

 مكّون وحسب من مكوناتها معاء بأنهاالد ئدهاالهيكليات الرسمية وغير الرسمية التي تستطيع الحركة وقا
بينما يمارسون نفوذاً كبيراً على دولة عينوا جهازها البيروقراطي وعلى مجتمع هندسوه على صورتهم من 
خالل شبكة من المشرفين الذين اخترقوا جميع أوجه الحياة اليومية. فالمشرفون يديرون النظام التعليمي، الذي 

  
، 2020، آب/أغسطس 2019ن، صنعاء وعبر الهاتف، تموز/يوليو مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين عسكريي 67

 .2021وأيلول/سبتمبر 
68 .Al Jazeera, 5 May 2019”, Yemeni minister criticizes the role of Saudi Arabia and the UAE“ .

اء. ويصف ويجادلون بأن تصوير سلطات األمر الواقع على أنها "حوثية" صرفة يهدف إلى تهميش القوى السياسة األخرى في صنع
األحيان خصوم  م االتهامات بأنهم يسعون إلى تنصيب سلطة دينية وراثية، والتي يوجهها في كثير منالمسؤولون الحوثيون وحلفاؤه

وز/يوليو مدعومون من ملكيات مطلقة في الخليج، على أنها معيار مزدوج غريب. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، صنعاء، تم
2019. 

نع القرار في ل التقارير اإلعالمية المحلية إن المجموعة الرئيسية لص. وتقو2021، 2014مقابالت أجرتها مجموعة األزمات،  69
 Who are the Houthis? The“الحركة تتمثل في المجلس الجهادي الذي يتكون من قادة عسكريين وأمنيين رئيسيين. انظر 

hidden structures and key leaders who actually run the organisation”, Almasdar Online, 14 March 
2022. 

سباب أمنية، األمر يتخذ عبد الملك الحوثي جميع القرارات الرئيسية، األمر الذي يؤدي إلى تشكل عنق زجاجة تفاقم منها عزلته أل 70
 الذي يبطئ التواصل معه، وكذلك النطاق الواسع للقضايا التي تتعامل معها السلطات.

 – 0142حوثيين حاليين وسابقين وكذلك مع أنصار ومراقبين، تموز/يوليو  مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين 71
 .2022شباط/فبراير 

 "الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة"، مرجع سابق. 72
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إذا انتهت  73ة المدنية وحتى زعماء القبائل وتلقينهم األفكار اإلسالموية.يشمل إعادة تعليم موظفي الخدم
الحرب والحوثيون يحكمون المناطق التي يسيطرون عليها اآلن، فلن يحتاج عبد الملك الحوثي ألن يكون 

مكنه رئيساً أو حتى زعيم حزب ليستمر في ممارسة مثل هذا النفوذ. بدالً من ذلك، ففي تسوية تقاسم للسلطة، ي
قع جماعته في مؤسسات الدولة، واستمرار نظام المحسوبية والرعاية المستمر من عهد صالح ااستخدام مو

  والتهديد بالتمرد ضد حكم "ظالم" لدفع أجندة الجماعة.

كثير من اليمنيين الواعين لمثل هذا السيناريو، يشعرون عن حق بقلق بشأن الكيفية التي ستحكم بها سلطات 
ً في حال كسبوا الحرب وحكموا دون معارضة. صنعاء التي  يقودها الحوثيون في وقت السلم، وخصوصا

ويتكهنون بأن حتى الحريات المحدودة التي ما يزال يتمتع بها سكان صنعاء اآلن ستتالشى. ويتشاطر اليمنيون 
ذا استمرت الذين تفاعلوا عن كثب مع الجماعة على مدى الحرب إلى حد بعيد نظرة مشتركة لما سيحدث إ

ً وانعزاالً في رؤيتهم للعالم، وأن يفرضوا قواعد أكثر  الحرب. من المرجح أن يصبح الحوثيون أكثر تشددا
في منتصف وحتى أواخر عام  74صرامة على المجتمع وأن يعانوا من رهاب أكبر من النفوذ الخارجي.

قبين المحليين المتعاطفين معهم جادلوا حتى المرا ثيين اليد العليا على األرض، فإن، عندما بدا أن للحو2021
  75بأن الجماعة ستصبح أكثر قمعاً إذا كسبت الحرب.

ن يحاربونهم بقدر ما يشتكون من سوء تمثيل خصومهم لهم، فإن الحوثيين نادراً ما يعترفون بأن أولئك الذي
كر حقيقة دولة ال تذقد يكون لديهم مخاوف أو مظالم مشروعة خاصة بهم. السردية الحوثية للصراع داخل ال

لقول إن أن الناس في أجزاء كبيرة من اليمن حملوا السالح كي ال يسمحوا لهم بدخول مناطقهم. ويمكن ا
يث تلتقي الجماعة وصلت إلى الحدود السياسية لألراضي التي تستطيع أن تتوقع بشكل منطقي أن تحكمها (ح

لبيضاء، وإب اليمن، في الجوف ومأرب إلى الشرق، واأساليب المرتفعات الزيدية مع العادات الشافعية لوسط 
  وتعز في وسط اليمن وعلى ساحل البحر األحمر).

رغم كل ذلك، فإن حكم الحوثيين ليس على شكل واحد. فخارج العاصمة يبدو أنهم عدلوا أساليبهم لتتكيف مع 
الح بعد صعود الرئيس السابق المحلية. وهذه المقاربة شبيهة بمقاربة نظام صواألعراف االجتماعية الظروف 

عدة، وأجزاء من حجة في المناطق التي يعد فيها الدعم للحوثيين قوياً، مثل ص 1978.76إلى السلطة في عام 
مار، فإنهم تمكنوا بالفعل من فرض أعرافهم المحافظة الخاصة. لكن في المناطق التي ذوريف صنعاء و

من ذلك على العمل مع القيادات القبلية وإعادة هيكلتها وحتى ، فقد ركزوا بدالً 2020سيطروا عليها منذ عام 
  77إظهار تحسن في حوكمتهم االقتصادية.

تركز وسائل اإلعالم المعادية للحوثيين على موقف الجماعة من المرأة، والذي يصفونه بأنه رجعي ويمكن 
يون يتفقون بشكل عام مع هذا مقارنته بموقف طالبان في أفغانستان. زوار المناطق التي يسيطر عليها الحوث

الرأي، رغم أنهم يرسمون صورة أكثر حساسية للممارسات الحوثية فيما يتعلق بالنوع االجتماعي في صنعاء، 
عاصمة البالد األكثر تنوعاً تاريخياً. لقد قمع الحوثيون االختالط بين الجنسين، وفرضوا قواعد محافظة للباس 

م. في أجزاء مختارة من العاصمة، ولو أنها أصغر من تلك التي كانت النساء ومنعوهم من السفر دون محر
قائمة قبل الحرب، يستطيع الرجال والنساء أن يختلطوا في المقاهي ومراكز التسوق، لكن ليس بالحرية التي 

 لقد سمح الحوثيون للكثير من الشركات التي تملكها نساء باالستمرار بالعمل، 78كانوا يتمتعون بها سابقاً.
ً مع تشجيعهم بشكل عام  ريادة األعمال. عالوة على ذلك، فإن الحرب نفسها أخرجت النساء من لانسجاما

الحياة العامة في سائر أنحاء اليمن، وليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. لكن من الواضح أن 
ً للنساء في المجتمع. ويشعر ن اشطو حقوق اإلنسان وقادة المجتمع مسار األمور يتجه إلى دور أكثر تقييدا

   79المدني بقلق عميق من أن الحوثيين سيزيدون القيود على حقوق النساء إذا ظلوا في السلطة.

  
73 ”ory systemYemen: The Huthi supervis“.مرجع سابق ، 
 .2022-2021مقابالت أجرتها مجموعة األزمات،  74
 المرجع السابق. 75
 ,ntal Yemen: Developme“Sarah Phillipsلقد وصف أكاديمي واحد على األقل هذه المقاربة بـ "الوصائية الجديدة".  76

Dysfunction and Division in a Crisis State”, Developmental Leadership Programme, February 2011. 
السابقين  أحد السكان؛ ومع 2021آب/أغسطس  –مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع سكان في إب وذمار، تموز/يوليو  77

 .2022في حجة وأحد سكان الحوبان (تعز)، كانون الثاني/يناير 
بتمبر وتشرين ؛ أيلول/س2020مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع سكان من صنعاء، صنعاء وعبر الهاتف، كانون الثاني/يناير  78

ا صنعاء مؤخراً، ها مجموعة األزمات مع سكان سابقين زارو. مقابالت هاتفية أجرت2022؛ وكانون الثاني/يناير 2021الثاني/نوفمبر 
 .2022؛ وكانون الثاني/يناير 2021أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 

وكانون  2021مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع سكان حاليين وسابقين في صنعاء، عمان ودبي، آب/أغسطس  79
ة مقيمة في صنعاء قالت: "أشعر بالقلق حيال دور النساء في الحياة العامة. كانت النساء تحاولن . ناشطة حقوق مرأ2022الثاني/يناير 

، تغيير [األعراف االجتماعية]. لقد خسرنا المعركة في كل مكان. اآلن، هم [الحوثيون] 2011، وحتى قبل عام 2014قبل عام 
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بشكل عام، فإن سجل الحوثيين في التسامح االجتماعي والسياسي سيء. فالجماعات المتحالفة مع حزب 
يول السلفية المختلفة يعملون داخل المناطق التي اإلصالح، واألحزاب السياسية األخرى واآلخرون ذوي الم

األقليات،  80يسيطر عليها الحوثيون، لكنهم يخضعون لمراقبة وثيقة وليس لهم أي رأي في موضوع الحكم.
الطائفة  81مثل السكان البهائيين في البالد، رأـوا زيادة في قمع الدولة، الذي كان سائداً قبل سيطرة الحوثيين.

ً صغيرة لكنها كانت ذات يوم حيوية ونشطة، تضاءلت إلى أربعة اليهودية في ال يمن، والتي كانت دائما
أشخاص، حيث يحمل خصوم الحوثيين المسؤولية لخطاب الجماعة المعادي للسامية عن خروج اليهود من 

 وفي حين أن سوء معاملة هذه األقليات مستمد من مجموعة أوسع من المشاكل االجتماعية، من 82البالد.
خفف القادة الحوثيون بعض  83الواضح أن الحوثيين يشجعون معاداة السامية، بدليل تعاليم حسين الحوثي.

لغتهم خالل المرحلة االنتقالية لكنهم أصبحوا أكثر صراحة في تمييزهم ضد اليهود منذ ذلك الحين، حتى لو 
 84صاغوا لغتهم على أنها نقد للصهيونية وإلسرائيل.

  

  

   

   

  
صرفون حيال النساء". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، صنعاء، منشغلون بالحرب، لكن لو لم يكونوا منشغلين، أتساءل كيف سيت

 .2022كانون الثاني/يناير 
كم الحوثيين: "عشت أحد سكان صنعاء السابقين الذي زار المدينة بشكل منتظم على مدار الحرب قال ملخصاً األبعاد االجتماعية لح 80

راً ما ترى غلقة وأكثر محافظة من صنعاء اليوم. كرجل غريب نادفي الرياض في تسعينيات القرن العشرين، وبصراحة، لم تكن من
السياسة".  امرأة، والشرطة الدينية تجبرك على الذهاب إلى المسجد إذا رأتك في الشارع وقت الصالة. وليس هناك أي حديث في

كثر تنوعاً أبحت الرياض مدينة . وأضاف الشخص ذاته أنه في حين أص2022مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كانون الثاني/يناير 
 .2014على مدى العقدين الماضيين، فإن صنعاء أصبحت محافظة على نحو متزايد منذ عام 

 “Reliefweb, 5 January 2021”, Another year of impunity in Yemen.أنظر  81
82 , Haaretz10”, s Jewish population, once over 50,000, drops to below ’Yemen“Gabe Friedman, 

1 April 2021. 
83 .op. cit”, The Ideological Roots of the Huthi Movement in Yemen“Albloshi,  
د أن ما حدث في ، على سبيل المثال، قال مسؤول حوثي رفيع: "أعتق2022في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية في آذار/مارس  84

ن النتيجة تكون الحرب. ... ليهود. وهذا دليل على أنه عندما يكون يهودي قائداً لبلد من البلدان فإأوكرانيا هو نتيجة لألفعال الشريرة ل
-Mohammed Ali Al“لو كان رئيس أوكرانيا شخصاً آخر بدالً من ذلك اليهودي، ربما ما كانت األمور لتنتهي إلى الحرب" 

Houthi of the Yemeni-Houthi leadership: Ukraine is at war because it is led by a Jew; we are worried 
that the goal of the war is to exhaust Russia”, MEMRI, 14 March 2022.  
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V. نيبعد اإليراال 

عون أنهم ال يتلقون سوى الدعم السياسي يرفض الحوثيون تشخيص اآلخرين لهم على أنهم وكالء إليران ويدّ 
لكن أعضاء الجماعة يفخرون بوصف أنصار هللا بأنها العب يزداد أهمية في محور المقاومة  85من طهران.

تحالف يتكون من إيران، وسورية في الشرق األوسط، وهو  يركيةويواجه ما يعتقد أنه هيمنة إسرائيلية وأم
وحزب هللا وفي بعض األحيان الحشد الشعبي في العراق وحركة حماس الفلسطينية (إسالمية سنية) التي 

نهم يدعمون الحوثيين سياسياً لكنهم ينكرون إسؤولون اإليرانيون أيضاً يقولون الم 86تسيطر على قطاع غزة.
ً تقديم مساعدات عسكرية أو مادية لسل رغم أنهم في مجالسهم  –طة األمر الواقع الحوثية في صنعاء علنا

  87الخاصة اقتربوا من االعتراف بدورهم.

ً على القادة  يقر بعض أفراد الحلقة الداخلية للحوثيين بنفوذ متزايد إليران ومحور المقاومة، خصوصا
ر عبد الملك الحوثي، العسكريين الحوثيين الرئيسيين الذين يؤثرون في كثير من األحيان بطريقة تفكي

لكنهم يرفضون فكرة أن هذا النفوذ يرقى إلى  88وخصوصاً أيضاً فيما يتعلق بالطموحات اإلقليمية للجماعة.
ً تقدمكي تحقق سيطرة إيرانية، ويشيرون إلى عدة أمثلة تجاهلت فيها الجماعة التحذيرات اإليرانية  عسكرياً  ا

، 2019اليمن إشكالية أيضاً في الحركة. ففي أيلول/سبتمبر  كما أن فكرة فرض النفوذ خارج 89أو سياسياً.
أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة من المرجح أنه نُفذ من قبل إيران أو 

يقال إن هذا االدعاء  90قوات موجودة في العراق ومدعومة إيرانياً على منشآت النفط والغاز في السعودية.
 91اشات مكثفة في القيادة العليا للحركة بشأن الحكمة من إعالن المسؤولية عن أفعال دولة أخرى.أدى إلى نق

لقد أشار أعضاء الحلقة الداخلية للحوثيين إلى هجماتهم في كانون الثاني/يناير على اإلمارات العربية المتحدة، 
  92لى استقاللهم عن طهران.التي أبلغ مسؤولون إيرانيون أبو ظبي بأن حكومتهم لم تقرها، كدليل ع

إال أن ثمة قدر كبير من األدلة يشير إلى تعمق الروابط بين الحوثيين ومحور المقاومة، وخصوصاً إيران. 
فقد بات لدى الحوثيين اآلن تمثيل دبلوماسي في لبنان، وسورية، والعراق وإيران (كما أن هناك مبعوثين في 

ة مع المسؤولين اإليرانيين والجماعات المتحالفة مع إيران في مسقط، ُعمان)، حيث يتمتعون بعالقات وثيق
، أعلنت طهران أنها كانت قد أرسلت سفيراً إلى صنعاء، 2020في عام  93األنظمة السياسية في مختلف الدول.

تدعي  94ة أنه أحد قادة الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني.ميركيادعت وسائل اإلعالم اإلقليمية والحكومة األ
 95قارير اإلعالمية المحلية أن لديها أدلة على أن قادة إيرانيين وقادة في حزب هللا اللبناني يعملون في اليمن.الت

  
اع مدفوعاً من مسؤول حوثي قال: "لدينا عالقات مع إيران. وهذا طبيعي. نأمل أن نقيم عالقات مع جميع الدول. لقد كان الصر 85

وقات ست في أي وقت من األوبمحاوالت إلرضاء أولئك الموجودين خارج اليمن. لكن اليمن لي –أجانب  –قبل أطراف خارجية 
الدعم اإليراني في  جزءاً من إيران. يستعمل الناس المعلومات التي يجدونها على اإلنترنت لتضخيم األمور، وثمة مبالغة كبيرة بشأن

 .2019اليمن". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، صنعاء، تموز/يوليو 
وتشرين  2020، آذار/مارس 2019، صنعاء وعبر الهاتف، تموز/يوليو مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين 86

، وأيلول/سبتمبر وكانون الثاني/يناير 2020، نيسان/أبريل 2019؛ ومع ممثلين للحوثيين، مسقط، أيلول سبتمبر 2021الثاني/نوفمبر 
 .2021وتشرين الثاني/نوفمبر 

 .2020نيسان/أبريل  16، طهران، مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول إيراني رفيع 87
 .2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  88
ً 2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، صنعاء، تموز/يوليو  89 Vincent Durac ,. انظر أيضا

“Yemen’s Houthis – and why they’re not simply a proxy of Iran”, The Conversation, 19 September 
2019. 

90 eport”, r –Humayra Pamuk, "Exclusive: U.S. probe of Saudi oil attack shows it came from north 
Reuters, 19 December 2019. 

91 Two major Saudi oil installations hit by drone “Ben Hubbard, Palko Karasz and Stanley Reed, 
strike, and U.S. blames Iran”, The New York Times, 15 September 2019. 

 .2022مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي متحالف مع الحوثيين في صنعاء، كانون الثاني/يناير  92
 .2020تشرين األول/أكتوبر  22، العربي الجديدمعركة حوثية دبلوماسية لتحقيق "الشرعية"،  93
94, 9 Arab News”, US announces terror sanctions against Iran’s ‘ambassador’ to Houthis in Yemen“ 

December 2020. 
ها. كما يذكرون ثباتعندما ُطلب منهم تقديم أدلة، أشار يمنيون معادون للحوثيين إلى أخبار على اإلنترنت تحتوي ادعاءات يصعب إ 95

ء الحوثيين يقولون يقال إنه يظهر أحد قادة حزب هللا اللبناني وهو يناقش دعم الحزب للحوثيين (حلفا 2020مقطع فيديو نشر في عام 
 أن الفيديو مزور). وأخيراً، يشيرون إلى بيانات التقدير للحوثيين من قادة إيرانيين وقادة في حزب هللا.
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-مرض مرتبط بكوفيدأنه عندما توفي السفير، حسن إيرلو، بسبب ما ادعت وسائل اإلعالم اإليرانية والحوثية 
   96مي اإليراني في اليمن.، حل محله على ما ذكر أعلى مسؤول في الحرس الثوري اإلسال19

من البديهي أن يتمتع الحوثيون بدعم مادي وتكنولوجي إيراني. ففي بداية الحرب، كان المقاتلون  كما أن
ً أسلحة من مخزونات الدولة اليمنية، بما في ذلك الصواريخ البالستية، ومدافع  الحوثيون يستخدمون غالبا

رون اآلن بشكل منتظم وهم يحملون أسلحة صغيرة من ، بينما يصوَّ الهاون، والبنادق اآللية واأللغام األرضية
نها بنت ورشاتها الخاصة التي تنتج صواريخ بعيدة المدى وأيضاً مسيرات إناعة إيرانية. كما تقول الجماعة ص

يقول مسؤولون غربيون وإقليميون وخبراء ضبط أسلحة إن  97كم. 300,1يمكن أن تطير مسافات تصل إلى 
الطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ بعيدة المدى،  هاسلحة الجديدة لدى الحوثيين، بما فيأنظمة األ

تعد المساعدات المادية  98مصنوعة على أساس تصاميم إيرانية وال يمكن أن يكون قد تم تطويرها محلياً.
التي يستعملها والخبرات المقدمة من إيران والالزمة لصناعة طائرات مسيرة وصواريخ ذات مدى طويل، و

ً مهماً من نفوذهم لدى السعودية وحلفائها الدوليين. كما يدعي مسؤولو  الحوثيون اآلن بشكل متكرر، جزءا
االستخبارات اإلقليمية والدولية أن المقاتلين الحوثيين يذهبون إلى خارج البالد من أجل التدريب مع مجموعات 

  99لعراق.مدعومة إيرانياً، األمر الذي تؤكده مصادر في ا

بالنسبة لخصوم الحوثيين اليمنيين واإلقليميين، فإن كل هذا يشكل دليالً ال يرقى إليه الشك بأن الحوثيين صنيعة 
ويرفض المسؤولون السعوديون االتهام القائل بأن التدخل  100إيرانية ما تزال تتلقى التوجيهات من طهران.

وللمجادلة بأن طهران  101كثر من إيران ومحور المقاومة.الذي تقوده السعودية يدفع الحوثيين إلى االقتراب أ
، 2022-2020و 2019، و2016كانت وراء الحوثيين على طول مسيرتهم، يشيرون إلى مناسبات في عام 

   102عندما يقولون إن الحوثيين رفضوا مبادرات خفض التصعيد ومبادرات السالم بناء على تعليمات إيرانية.

باإلحباط عندما تعزو التقارير الخارجية هجماتهم على  عرونالحركة الحوثية يشأفراد الحلقة الداخلية في 
السعودية واإلمارات ألجندة إيران اإلقليمية، جزئياً ألنهم يرون أن هذه الفكرة مصممة للتقليل من شأن دور 

والن عن الرياض وأبو ظبي، ولتصوير الحوثيين وإيران على أنهما الطرفان المحاربان الرئيسيان المسؤ
فظاعات الصراع. قائد حوثي اقتبس عبد الملك الحوثي في رده على شرح قدمه دبلوماسي غربي مفاده أن 

  
كانون األول/ديسمبر  28، العربي الجديد"، ي صنعاء: بداية التحول في الحرب اليمنيةف فير اإليرانيرحيل السبشير البكر "  96

2021. 
 

“January 2022 from the Panel of Experts on Yemen addressed Letter dated 2 5انظر، على سبيل المثال،  97
to the President of the Security Council”, 25 January 2022. 

. 2022آذار/مارس  9ين إماراتيين، أبو ظبي، ؛ ومسؤول2022-2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين غربيين،  98
لحة، يبدو ذلك السابق محققاً لدى لجنة خبراء األمم المتحدة، قال: "عندما تنظر إلى تطوير األس خبير ضبط أسلحة غربي كان في

ات أمر مثير استثنائياً. فأن يتم االنتقال من طرف غير حكومي إلى طرف حكومي يمتلك أسلحة تهدد دولة مجاورة خالل ثالث سنو
ما أصبح ا النفوذ. لكن من الواضح أنه كلما طال أمد الحرب، كللإلعجاب. هناك دعم إيراني واضح، لكن تصعب معرفة عمق هذ

ألزمات، لندن، كانون االحوثيون أكثر ارتباطاً ليس فقط بإيران بل أيضاً بالشبكات األوسع لمحور المقاومة".  مقابلة أجرتها مجموعة 
 .2022الثاني/يناير 

ً 2019اد، أيلول/سبتمبر ؛ وبغد2019و 2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، بيروت،  99 ، MATT Group. انظر أيضا
 .2018آذار/مارس  1"، يوتيوب، اعترافات الحوثيين بتدريبهم على يد حزب هللا"

ون الثاني/يناير بالمئة". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، كان 100مسؤول سعودي قال: الحوثيون تسيطر عليهم إيران " 100
2022. 

. كثير من 2022وشباط/فبراير  2021أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين سعوديين، كانون الثاني/يناير  مقابالت هاتفية 101
نه ثابت منذ عام اليمنيين في المعسكر المعادي للحوثيين يرون في العالقة العلنية بشكل متزايد ال على أنها شيء تطور بل على أ

ور إيران بعيد المدى. الدعم اإليراني ازداد تدريجياً على أنه تقليل متعمد من شأن دفصاعداً ويعتبرون أي جهد لإلشارة إلى أن  2000
اعة. مقابالت ، ربما ساعد على تنامي قوة الجم2014كما أنهم يرفضون فكرة أن العوامل اإلضافية، مثل دعم صالح للحوثيين عام 
، كانون وحزب المؤتمر الشعبي العام، القاهرة وعمانأجرتها مجموعة األزمات مع أنصار معادين للحوثيين من حزب اإلصالح 

ت داخلية . المسؤولون الحوثيون من جهتهم يصفون الهجمات عبر الحدود بأنها مدفوعة بشكل رئيسي بحسابا2022الثاني/يناير 
كثير من  نت فيوليس بحسابات سياسية إقليمية. وقال مسؤولون حوثيون إن الهجمات الصاروخية على السعودية وأهداف أخرى كا

أن الحركة  األحيان رداً على ضربات جوية أو هجمات أخرى على مناطق قبلية أو ممتلكات لخصوم متحالفين مع الحوثيين، سيرون
جيه من إيران من أجل ضعيفة إذا لم ترد. إال أن وسائل اإلعالم الدولية المنحازة، كما قالوا، تقدم هذه الهجمات على أنها تحدث بتو

نعاء، صرعية الجماعة في اليمن وفي سائر أنحاء المنطقة. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، تقويض ش
دلون بأن . وبالفعل، فإن بعض أنصار الحوثيين يجا2021؛ ومع ممثل للحوثيين، مسقط، كانون الثاني/يناير 2019تموز/يوليو 

ن توسيع نفوذها موأن عبد الملك الحوثي قد يصبح قائد الشبكة إذا تمكنت الجماعة الجماعة شريك مساٍو إليران في محور المقاومة 
د األنصار السابقين ؛ ومع أح2021اإلقليمي. مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع أنصار للحوثيين، تموز/يوليو أيلول/سبتمبر 

 .2021للحوثيين، أيلول/سبتمبر 
102 e plan is based Houthi rejection of Saudi peac“Kinani, -d alHebshi Alshammari and Mohamme

on ‘flawed notion’’’, Arab News, 29 March 2021. 
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كثيرين خارج اليمن يرون أن الهجمات على السعودية تتم برعاية إيرانية، عندما قال: "هل يعرفون أننا في 
اني سيقنعهم بتغيير نهجهم كما يرفض المسؤولون الحوثيون فكرة أن الضغط اإلير 103حالة حرب؟".

اإلستراتيجي ويشعرون بالغضب أحياناً حيال اجتماع الدبلوماسيين مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة مبادرات 
  104إلنهاء الحرب.

من الواضح أيضاً أن إيران تستفيد من هذه العالقة؛ فبالنظر إلى انخراطها المتزايد في محور المقاومة، من 
ات الغربية أو كأحد أصولها م مصالح طهران سواء كرمز للنضال ضد التعديالواضح أن الحركة تخد

ستراتيجية، بصرف النظر عن مستوى االستقالل الذي تتمتع به الجماعة عن إيران. يسيطر الحوثيون على اال
ً للسعودية، وإلى حد أقل، لإلمارات العربية المتحدة.  ً مستمرا مساحة مهمة من األرض ويشكلون تهديدا

  105ما بدأ على األرجح رهاناً افتراضياً على الحوثيين تحول إلى عالقة مفيدة.إن مراقبون في إيران يقولون ال

إال أن لنفوذ إيران حدود أيضاً. ففي حين أن حرمان الحوثيين من الدعم اإليراني، بمرور الوقت، سيضعف 
لى السعي لتحقيق السالم. لقد امتصت نفوذها الدولي بشكل كبير، فإن ذلك لن يخرجها من صنعاء أو يجبرها ع

السلطات الحوثية والقوات العسكرية هيكليات، ومؤسسات وموظفي الدولة من حقبة صالح وباتت تحقق 
 106عائدات كبيرة من الضرائب وتوزيع سلع مثل الوقود، ولو أن ذلك غير كاٍف لدعم حكمها على المدى البعيد.

ن في تسريع هجماتهم، وفي بعض األحيان إقناعهم بتخفيفها، فإنها في حين أن طهران يمكن أن تساعد الحوثيي
تماماً، وإجبار الجماعة على التراجع. ويبذل المسؤولون اإليرانيون عناية في إبراز  اال تستطيع ربما أن توقفه

قدرتهم المحدودة على الحصول على تنازالت أو تغييرات في سلوك الحوثيين في كل فرصة تتاح لهم. قال 
  107حدهم: "ال نستطيع إجبارهم على فعل شيء ال يريدون فعله. لديهم مظالمهم وأهدافهم على األرض".أ

ً لتصور تقاطع بين أهداف الحوثيين وأهداف إيران  رغم ذلك، فإن غموض العالقة سيقود المراقبين دائما
الشرق األوسط. مثاالن  بحيث يرتبط، في أذهانهم، الصراع اليمني بشكل ال فكاك منه بالتوترات األوسع في

على ذلك تمثال في الهجمات في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير على اإلمارات العربية المتحدة. بالنسبة 
للكثير من المسؤولين الغربيين، فإن مسألة القيادة والتحكم اإليرانية للحوثيين مسألة فيها أخذ ورد. مسؤول 

يمكن أن تشن هجمات على أبو ظبي، ألنه ما كان من الممكن أن يتمتع رفيع قال: "دون إيران ما كان  أميركي
الحوثيون بالقدرات التكنولوجية لشن مثل تلك الهجمات. وبالتالي، فإن إيران ال تستطيع أن تختبئ وراء هذا 

في هذه األثناء، قال مسؤول إماراتي: "في الوقت الذي نستمر فيه  108الغموض وتدعي أنها ليست مسؤولة".
  109النقاش مع إيران، نعرف أن األسلحة التي استخدمها الحوثيون تأتي من طهران". في

   

  
 .2019مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حوثي، صنعاء، تموز/يوليو  103
هران طبما في ذلك أخبار تفيد بأن الرياض طلبت من  –إيراني  –بشأن حوار سعودي  2021ت تقارير في عام عندما ظهر 104

بأي نفوذ لدى  رد أحد أنصار الحوثيين بازدراء مجادالً بأن إيران ال تتمتع –المساعدة في وقف الهجمات عبر الحدود من اليمن 
 .2021أيلول/سبتمبر الحركة. مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، 

 . 2022مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع صحفي إيراني، شباط/فبراير  105
 ، مرجع سابق.التوسط في وقف إطالق للنار في الصراع االقتصادي في اليمنانظر تقرير مجموعة األزمات،  106
 –االستراتيجية  جح على اإلطالق بالنظر إلى قيمتهموهو أمر يبدو غير مر –وال حتى الوقف الكامل للدعم اإليراني للحوثيين  107

 يعني انهيارهم الفوري أو على المدى القريب.
 .2022مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أميركي، كانون الثاني/يناير  108
 .2022آذار/مارس  9مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول إماراتي، أبو ظبي،  109
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VI. ؟"ماذا يريدون"  

ً عن إحباطهم بسبب تصويرهم على أنهم عائق في وجه السالم. على  2019منذ  110يعبر الحوثيون دائما
الم. وتتكون المبادرة األقل، اقترح قادتهم خطة موسعة إلنهاء الحرب، يقدمونها على أنها صفقة لتحقيق الس

من وقف إلطالق النار، وانسحاب القوات األجنبية من اليمن، ومرحلة انتقالية من الحوار واتفاق سالم تتبعه 
ومن ثم نقلوها  2020، ثم أعلنوها في عام 2019إعادة اإلعمار. مسؤولون حوثيون علقوا الخطة في عام 

تقريباً، أضافوا شرطين مسبقين  2020في  2021.111ام إلى الرياض في رسالة عبر مسؤولين عمانيين في ع
ألي وقف إلطالق النار أو حوار هما: إعادة فتح مطار صنعاء الدولي ورفع القيود المفروضة على ميناء 

  الحديدة.

في حين ُسر الدبلوماسيون لسماعهم أن الحوثيين يريدون وقفاً إلطالق النار وإجراء حوار، فإن لديهم شكوكاً 
ن، كما وصفنا أعاله، يرون الحرب وصراع القوى اليمنية على وعنيه هذه الشروط عملياً. فالحوثيت بشأن ما

أنهما قضيتان منفصلتان لكن مترابطتين. إنهم يسعون إلنهاء الحرب (مع السعودية) وما يسمونه حصار 
لسبب، فإن الحوثيين ال ولهذا ا 112لمناطقهم قبل تسوية ما يصفونه بأنه أزمة داخلية سببها التدخل السعودي.

يقصدون بوقف إطالق النار وضع حد للقتال على األرض بل وقف للضربات الجوية السعودية وانسحاباً 
للقوات األجنبية من اليمن، مقابل إنهاء هجماتهم عبر الحدود. ويعتقدون أن سلطاتهم، أو طرف خارجي محايد 

ين الفصائل اليمنية والمصممة لتحقيق التوافق بين األطراف مثل ُعمان، ينبغي أن يقود المفاوضات االنتقالية ب
كما يعتقد الحوثيون  113ين".ودعم االستقالل والسيادة اليمني وسلطات صنعاء، خصوصاً في "رفض العدوان

أن السعودية، بوصفها الطرف المحارب الرئيسي من وجهة نظرهم، ينبغي أن تتعهد بكلفة إعادة اإلعمار في 
  رب.يمن ما بعد الح

لك التسليم لقد كانت هذه األفكار مرفوضة منذ وقت طويل بالنسبة لخصومهم. فبالنسبة للسعوديين، سيعني ذ
عن السلطة  بانتصار الحوثيين دون تحقيق مكاسب سياسية. وبالنسبة للحكومة اليمنية، فإنها تعني التنازل

ً للحوثيين. وأخيراً، بالنسبة للقوات المعادية للحوثيين داخل وخا  أن رهانات وجود رج اليمن، فإنها تعني ضمنا
  يمن خاضع لهيمنة الحوثيين سترتفع بشكل كبير.

إال أن الحوثيين لم يروا حتى اآلن قيمة للمقترحات المضادة المعروضة. فالسعودية قالت في الماضي إنها 
م بإيران وقدموا ضمانات مستعدة للنظر في دور سياسي كبير للحوثيين، لكن فقط إذا قطع هؤالء جميع عالقاته

بشأن أمن الحدود، بما في ذلك منطقة عازلة في األراضي اليمنية. ويجادل الحوثيون بأن كال اإلجرائين 
ً للسيادة اليمنية. قبل تشكيل المجلس الرئاسي، طالبت حكومة هادي بأن تسلم الجماعة  114سيشكالن انتهاكا

ل الحرب، رغم أن كثيرين في معسكر الحكومة قالوا سالحها وتتخلى عن المناطق التي سيطرت عليها خال
يشعر الحوثيون بانزعاج عميق من معاملة  115به هذا الموقف. أوحىنهم سيدرسون تنازالت أعمق بكثير مما إ

السعوديين والسياسيين اليمنيين المفضلين لديهم على أنهم ُصناع سالم رغم تقديمهم لمبادرات يعتبرها 
   116وتبدو فعالً منفصلة عن توازن القوى على األرض. الحوثيون "غير واقعية"

ليس من الواضح إذا كانت الهدنة التي توسطت األمم المتحدة بالتوصل إليها، والتي تشكل هي نفسها انعكاساً 
، وتنحية هادي وتشكيل المجلس الرئاسي 2022للمأزق الذي يلحق األذى بالطرفين والذي ظهر في مطلع عام 

ى أن الحوثيين، أو الحكومة الجديدة، يعتقدون أن اآلن هو الوقت المناسب للتفاوض على عالمات واضحة عل
حديدة التي يسيطر إنهاء الحرب. فقد احتوت الهدنة على أحكام دخول عدد محدود من شحنات الوقود إلى ال

بارة أخرى، فإنها ان. بع، ورحلتين تجاريتين مباشرتين أسبوعياً إلى صنعاء من القاهرة وعمّ عليها الحوثيون
شكل محدود من "رفع الحصار" الذي يطالب به الحوثيون. المسؤولون السعوديون واليمنيون يقولون إنهم 
  

لحوثيين، ؛ ومع ممثلين ل2019أجرتها مجموعة األزمات مع  مسؤولين حوثيين، صنعاء وعبر الهاتف، تموز/يوليو مقابالت  110
 .2022كانون الثاني/يناير  2021مسقط، تشرين الثاني/نوفمبر 

ين، تشرين ي؛ ومع ممثلين للحوث2020مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، تشرين الثاني/نوفمبر  111
ً "2021؛ ومع مسؤول عماني، تشرين األول/أكتوبر 2021األول/أكتوبر  وثيين دفع التعويضات.. أحدث شروط الح. انظر أيضا
 .2021أيلول/سبتمبر  30، العربي الجديد، "لوقف الحرب

112 ”, Huthis accuse Saudi Arabia of manoeuvring to continue the war… Coalition truce in Yemen “
Al Jazeera, 9 April 2020.  

 .2022مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حوثي، كانون الثاني/يناير  113
عة األزمات ؛ ومقابالت هاتفية أجرتها مجمو2021مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، مسقط، نيسان/أبريل  114

 .2021؛ ومع مسؤول سعودي، آذار/مارس 2022-2021مع دبلوماسيين غربيين، 
 .2021قابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول حكومي يمني، الرياض، أيلول/سبتمبر م 115
 .2021مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، مسقط، نيسان/أبريل  116
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سيبذلون اآلن جهداً مخلصاً للتوسط في تسوية سياسية مع الحوثيين وأن الكرة باتت اآلن في ملعبهم، في حين 
لكن الحوثيين والحكومة كانوا يواجهون صعوبة  117".أن الحوثيين يقولون إنهم منفتحين على عروض "واقعية

أصالً في العثور على أرضية مشتركة ضرورية لفتح المطار، رغم شعبية هذا الجانب من الهدنة لدى جميع 
األمر األكثر أهمية من الخطاب هو الليونة الظاهرية في موقف الحوثيين حيال األمم  118اليمنيين تقريباً.

رين. فقد عقد ممثلو الحوثيين سلسلة من االجتماعات مع األمم المتحدة ومع مسؤولين المتحدة والوسطاء اآلخ
، وسمحت الجماعة لغروندبيرغ بزيارة أبريلوفي أواخر نيسان/ أبريلإقليميين في آذار/مارس ونيسان/

   119.قبل االجتماع بوفد من المسؤولين العمانيين صنعاء

ً لنوايا الحوثيين لهذا السبب، من المرجح أن تمثل الشهور ال والسعوديين والمجلس الرئاسي  –قادمة اختبارا
الجديد. ويتفق الدبلوماسيون على أن حكومة هادي لم تقدم مقترحاً عملياً من أجل السالم. لكن كثيرين يتهمون 
الحوثيين بأنهم غير صادقين في مبادراتهم، ويقدمون مطالب قصوى يعرفون أن خصومهم سيرفضونها 

يالحظ الوسطاء الذين عملوا بشكل مباشر مع الحوثيين أنهم مفاوضون مهرة، قادرون على و 120فوراً.
وعندما يتشدد الحوثيون، يشك الوسطاء  121االستجابة إلى تفاصيل عملية واالنخراط فيها إذا اختاروا فعل ذلك.

إليحاء بالثقة بأنهم بدوافعهم. كما أن المقترحات الحوثية تتجاهل أيضاً هواجس خصومهم وال تفعل الكثير ل
سيكونون مستعدين لتقاسم السلطة. بعض الدبلوماسيين يقولون إن الحوثيين أصبحوا يركزون على اإلجراءات 
في عالقاتهم مع العالم الخارجي، حيث منعوا موفدي األمم المتحدة األخيرين إلى اليمن من دخول البالد عندما 

ي ذلك اإلفراج عن شحنات الوقود الممنوعة من الوصول إلى لم يستجيبا لمطالب رئيسية للحوثيين، بما ف
  122الحديدة.

ً ما يجد غير اليمنيين صعوبة حتى في االجتماع بممثلي الحوثيين. ويالحظ الوسطاء اليمنيون وكذلك  كثيرا
ً أقل وأقل من المسؤولين األمميون واألجانب اآلخرين أن الحوثيين باتوا يفوض مناقشة المسائل بون عددا

مسؤوالن فقط، واحد في مسقط  123سياسية مع أجانب خارج االجتماعات الرسمية الرمزية إلى حد بعيد.ال
واآلخر في صنعاء، يتعامالن مع معظم هذه التفاعالت. وهذه الممارسة عزلت األعضاء اآلخرين في الجماعة 

. ليس من الواضح عن وجهات النظر الخارجية في الصراع وجعلت الدبلوماسية مع الجماعة أكثر صعوبة
، عندما بدا أن الحوثيين 2021ما الذي تهدف إليه الجماعة في تقليص إمكانية الوصول إلى أعضائها. في عام 

يقتربون من السيطرة على مأرب، شعر بعض الدبلوماسيين أن الجماعة كانت واثقة من أنها لن تحتاج إلى 
   124التفاوض لتحقيق أهدافها.

طر عليها الحوثيون منعزلة بشكل متزايد، األمر الذي يدفع بعض اليمنيين للمجادلة كما أن المناطق التي يسي
بأن الجماعة تبني دولة بوليسية مغلقة بإحكام تقريباً تكون فيه لسرديتهم التي تقول بالعدوان الخارجي اليد 

ياً ألنهم منفصلون العليا. يدير الحوثيون اقتصاد "حديقة مسيجة"، وشبكات أمنية وعملية حوكمة فعالة جزئ
باحث يمني زار صنعاء بشكل متكرر قال: "قد  125.النقل الصعبةعن باقي أنحاء البالد بالجبهات وممرات 

أحد أكبر األخطاء التي ارتكبها التحالف والحكومة. يعني هذا أن األصوات  كان يتبين أن إغالق مطار صنعاء
جالس مضغ القات في صنعاء، وينتهي األمر األخرى واألفكار األخرى تجد صعوبة في الوصول إلى م

قد تؤدي إعادة فتح المطار خالل الهدنة إلى إعادة وصل الحوثيين  126بالحوثيين يستمعون إلى أصواتهم هم".
 بالعالم الخارجي، رغم أن الوقت ما يزال مبكراً للحكم على ما إذا كان لهذا أثر إيجابي أو دائم.

  

  
 .2022مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ممثل للحوثيين، مسقط، نيسان/أبريل  117
118  .Al Jazeera, 24 April 2022”, Sanaa in six years postponed First commercial flight out of“  
119 .AP, 11 April 2022”, s capital for talks with rebels’UN envoy arrives in Yemen“Samy Magdy,   
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 .2021اط/فبراير مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع وسطاء لهم تجربة بالعمل مع الحوثيين، كانون الثاني/يناير وشب 121
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 ، مرجع سابق.التوسط في وقف إطالق للنار في الصراع االقتصادي في اليمنتقرير مجموعة األزمات،  125
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VII. معضلة دولية  

لدوليون واليمنيون على مدى سنوات إليجاد مجموعة عملية من الترتيبات لوقف القتال لقد سعى الوسطاء ا
في اليمن. ولبعض الوقت، تطلب تحقيق هذا الهدف معالجة أربعة عوامل رئيسية وجميعها تتطلب موافقة 

طرة لسيا، بدا أن الحوثيين يكسبون حرب 2022 الحوثيين. ويتمثل األول في حقيقة أنه، وحتى مطلع عام
على المرتفعات الشمالية في اليمن. والعامل الثاني هو أنه طالما استمرت الحرب، فإن األمن والتجارة 
ً فيما يتعلق بهجمات حوثية محتملة على السفن السعودية  اإلقليميين سيظالن عرضة للتهديد، خصوصا

ث هو أنه طالما استمر الوضع واإلماراتية في الممرات البحرية حول شبه الجزيرة العربية. والعامل الثال
تفاهم بين السعودية والحوثيين، بالنظر إلى أن السعودية لى الراهن، ال يمكن إنهاء الحرب دون التوصل إ

تعتبر من غير المقبول التوصل إلى تسوية تترك الحوثيين يتمتعون بالسيطرة المطلقة، وفي تحالف وثيق مع 
والعامل الرابع، أخيراً، هو أن خصوم الحوثيين اليمنيين  127مدى.إيران ومسلحين بأسلحة متوسطة وطويلة ال

ال يستطيعون القبول بفكرة  –والذين ينبغي أن نتذكر أن هؤالء هم الذين يقاتلون الحوثيين على األرض  –
  العيش في دولة يسيطر عليها الحوثيون.

 ً سياسات الجيدة. كبيراً من خيارات ال وفي مواجهة هذه العقدة من التحديات، ال يرى المسؤولون األجانب عددا
ن الحوثيين ، أوالً بيتسوية تضمن التعايشولذلك فقد سعوا على نحو متزايد إليجاد حل "أقل سوءاً" يؤسس ل

ي الحكومة وجيران اليمن، وبشكل رئيسي السعودية، وثانياً بين الحوثيين وخصومهم المحليين، وبشكل رئيس
فإن بريل أن/نيسا  1ين الحوثيين والقوى الخارجية األخرى). لكن حتى هدنة المعترف بها دولياً (وبالطبع ب

الراهن، فإن  هذا الهدف المحدود تبين أنه غير قابل للتحقيق، وإذا انتهت الهدنة بعودة إلى ما قبل الوضع
 اديه، كان التحدي في كثير من األحيان هو أن الرياض وحكومة 2020تحقيقه قد يصبح أصعب. حتى عام 

ً  –كانا يطرحان مطالب قصوى  تجاهلت الوقائع على األرض. لكن حالما بدأ  –استسالم الحوثيين فعليا
ياً، فعل –، وجدوا أنه حان دورهم لتقديم مطالب قصوى 2020الحوثيون بالتجمع حول محافظة مأرب في عام 

مجموعات اليمنية طويلة األمد لل ها المحليين واإلقليميين من اليمن، دون ضمانةئانسحاب كامل للسعودية وحلفا
  المعادية لهم باستثناء إشارات غامضة إلى التعاون والحوار.

ويجد المسؤولون األجانب من المحبط على نحو متزايد من وجهة نظرهم، أن يستفيد الحوثيون من االنخراط 
، كان 2021عام  في الحوار ومن التسوية لكنهم يتخلون عن فرصة سلوك مثل هذا المسار. بحلول أواخر

سنوات قادمة. لكن من لال اليمن هناك قبول دولي متزايد ولو على مضض بأن الجماعة ستهيمن على شم
وجهة نظر بعض المسؤولين، فإن الحوثيين قوضوا آفاقهم المستقبلية بأنهم يتصرفون دائماً بطرق تفضي إلى 

بإطالق هجمات صاروخية على السعودية احتجاجات في الخارج، وتجميد الدبلوماسية، على سبيل المثال 
ويشتكون من أن الحوثيين اختاروا عزل أنفسهم عن العالم، على سبيل  128واإلمارات أو شن هجمات برية.

المثال برفض السماح للمبعوثين األمميين األخيرين بزيارة صنعاء بشكل منتظم واعتقال موظفي السفارة 
كما وصفنا أعاله، فإن  130"الحوثيون "يعزلون أنفسهم". قال: أميركيمسؤول  129ة المحليين.ميركياأل

  دعاءات على أنها مجرد بروباغاندا مصممة لرسم صورة مضللة عن الحرب.االالحوثيين يرفضون مثل هذه 

ورفع  افتاح إجراءات بناء ثقة على شكل إعادة –، كان الدبلوماسيون يأملون أن "الجزرة" 2021حتى عام 
قد تقنع  –الحوثيون  مايسيطر عليه لذانالإلى مطار صنعاء وميناء الحديدة د التجارية دخول المواالقيود على 

ً بفائدة مثل هذه  الجماعة باالنخراط في وقف إطالق النار وفي مفاوضات سياسية. لكنهم ازدادوا تشككا
ينما، في ، تغير الموقف الحوثي حيال هذه اإلجراءات؛ فب2022 أبريلونيسان/ 2019عام  المقاربة. بين

البداية، كانت شروط مسبقة للتوصل إلى هدنة ومفاوضات، أصبحت شروطاً مسبقة إلجراء مفاوضات حول 
خصوم الجماعة، وبعض المسؤولين والمعلقين في العواصم الغربية، يقولون إن هذا  131هدنة ومفاوضات.

فقط عندما يستعمل خصومهم  طيبةالتطور يعزز حجتهم القديمة، أي أن الحوثيين سيفاوضون على صفقة بنية 

  
نه يمكن اقتالع أرب. إذ لم يعد المسؤولون في الرياض يعتقدون لقد شهد الموقف السعودي درجة أكبر من الليونة على مدار الح 127

ن. مقابلة هاتفية الحوثيين بشكل كامل، لكنهم ال يستطيعون أيضاً تصور فكرة أن يتمتع الحوثيون بالسيطرة الكاملة على شمال اليم
  .2022أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول سعودي، كانون الثاني/يناير 

كانوا حصلوا تقريباً سابقاً للمزيد من الحوار مع الحوثيين قال: "بشكل أساسي، لو كانوا تصرفوا بذكاء أكبر، ل مسؤول غربي دعا 128
ثم يصبح  على كل ما يريدون. لكن في كل مرة نتواصل معهم ونعتقد أننا نصل معهم إلى شيء ما، يطلقون صواريخ على الرياض.

 .2021وعة األزمات، تشرين األول/أكتوبر فعل أي شيء أصعب بكثير". مقابلة أجرتها مجم
129 The United States Condemns the Houthi Detention of Yemeni Staff of the U.S. Embassy in “

Sana’a and Breach of Embassy Compound”, U.S. State Department, 19 November 2021. 
 . 2021واشنطن، شباط/فبراير  مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أميركي، 130
 . 0212-2019مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين حوثيين، مسقط وصنعاء،  131
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أي مستويات عليا من الضغوط العسكرية والسياسية. ويقول البعض إنه ينبغي إلحاق الهزيمة  –"العصا" 
ولهذا السبب، فإن العديد من المراقبين اليمنيين يرون  132الكاملة بالجماعة في المعركة قبل أن تقبل بتسوية.

خصوم الحوثيين من بينهم يأملون أن تفشل اندفاعة الوسطاء إلجراء في الهدنة مقدمة إلى المزيد من القتال، و
   133شن حملة عسكرية موحدة.أن يحاول محادثات بحيث يستطيع مجلس القيادة الرئاسي 

في إعادة  -وقد تفكر مرة أخرى  - ل، تفكير الواليات المتحدة الجديهذا اإلحباط يفسر، على سبيل المثا
ً إرها ً في مطلع عام تصنيف الجماعة تنظيما ً أجنبيا ، رغم المخاوف من اآلثار اإلنسانية، وسبب 2022بيا

شعر  134موافقة أعضاء مجلس األمن الدولي على قرار يصنف الحوثيين "تنظيماً إرهابياً" في شباط/فبراير.
أن  المسؤولون في واشنطن أنهم بحاجة للتعبير عن استيائهم من الجماعة وبناء درجة من النفوذ عليها. إال

الحديث بشأن إعادة التصنيف يظهر أيضاً محدودية نفوذ الجهات الخارجية على الجماعة؛ إذ يبدو أن كل ما 
مليون  20تستطيع هذه الجهات فعله هو فرض التصنيف، الذي سيرقى إلى عقاب جماعي قاٍس على أكثر من 

ر في أن يغير ذلك من سلوك نسمة يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون دون وجود أمل كبي
وكما عرضت مجموعة األزمات بالتفصيل في أماكن أخرى، فإن اإلجراءات االقتصادية  135الجماعة.

   136األخرى المصممة إللحاق الضرر بالحوثيين انعكست بشكل عام على السكان المدنيين في اليمن.

 ً ً رئيسيا بنود الهدنة   لخطاب الحوثيين. فبموجبتمثل هدنة األمم المتحدة وتشكيل المجلس الرئاسي اختبارا
الوقت  يحصل الحوثيين، ولو بشكل محدود، على ما طالبوا به في الماضي إلنجاح وقف إطالق النار. وفي

كبر بين أنه يحظى بمصداقية أبالذي قد يزدرون فيه المجلس الرئاسي، ينبغي على الحوثيين أن يعترفوا 
وهذه إذا كبيرة  –ء المجلس معاً هادي. عالوة على ذلك، إذا عمل أعضااليمنيين العاديين مما كان يحظى به 

اً كبيراً للحوثيين في فإنهم يستطيعون أن يشكلوا تهديداً عسكري -التاريخية فيما بينهم  بالنظر إلى االختالفات -
نهم صارعوا ر من االنفتاح على المفاوضات، ربما ألالمستقبل. كما أن الحوثيين يرسلون إشارات بقدٍر أكب

، زار ريلأبللسيطرة على مأرب وباتوا يعانون من قيود مالية أكبر مما قد يعترفون به. في منتصف نيسان/
يد الهدنة والدخول غروندبيرغ صنعاء للقاء القيادة الحوثية للمرة األولى منذ أصبح مبعوثاً. وهناك دفعهم لتمد

  سالم.خصومهم. لكن زيارة واحدة لرجل واحد من غير المرجح أن تقلب ميزان الحرب نحو الفي حوار مع 

   

  
 .2021مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، القاهرة والرياض،  132
 . 2021ان/أبريل مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي معاٍد للحوثيين، نيس 133
 ,March Foreign Policy”, Ending war in Yemen requires talk, not labels“Peter Salisbury 1 ,انظر  134

2022. 
135 January ”, 13 The U.S. Should Reverse Its Huthi Terror Designation“, Crisis Group Statement

2021.  
 isis Cr، مرجع سابق، و"ي وقف إطالق للنار في الصراع االقتصادي في اليمنالتوسط فانظر تقرير مجموعة األزمات،  136

Group Statement, “The U.S. Should Reverse Its Huthi Terror Designation.مرجع سابق ،" 
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VIII. طريق إلى األمام؟  

ته على ى سرديات متنافسة للمظالم. فكل طرف يسعى لتصوير روايكمعظم الحروب، فإن الصراع اليمني غذّ 
ة السعودية ون على الضربات الجويأنها مبدئية وإلى تلطيخ سمعة اآلخرين على أنهم متحيزين. يركز الحوثي

ار. واإلماراتية وما يصفونه بحصار مناطقهم وعلى تواطؤ حكومة هادي في الضربات الجوية وفي الحص
تبرزان  لكنهم يتجاهلون المخاوف المشروعة لكثير من اليمنيين من حكم الحوثيين. السعودية واإلمارات

والمدن،  يين اليمنيين إلى الهجمات الحوثية على القرىالهجمات عبر الحدود، في حين يشير أعداء الحوث
ن الحوثيين أإضافة إلى األفعال التي ترتكبها دولة الحوثيين البوليسية. وقد ادعوا في كثير من األحيان 
بأن الحصيلة  متطرفين إلى درجة أن ال أحد يستطيع التفاوض مع الجماعة. إال أن هذا الخطاب يعطي االنطباع

ت من تي يمكن تصورها للحرب هي النصر الكامل على الحوثيين، وهو شيء لم تنجح سبع سنواالوحيدة ال
جديد يعترف القتال، والقصف والصراع االقتصادي حتى من االقتراب من تحقيقه. يبدو أن المجلس الرئاسي ال

يراني للحوثيين، عم اإلعلناً بهذه النقطة األخيرة. آخرون يستمرون في المجادلة بأن الجواب يتمثل في قطع الد
  دون أن يوضحوا ما يعنيه ذلك عملياً.

قد انخرطت جميع األطراف فللوم وتحميل المسؤولية لآلخرين. وسط كل الدمار في اليمن، ثمة الكثير من ا
، 2021في الحرب دون خشية العواقب. قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 

لمراقبة جرائم الحرب  2017في عام  ي شكلهذالخبراء البارزين ال فريقياض، لحل وبضغط من الر
ً إلدعاءاتهم بأن األمم المتحدة  137المزعومة لم يساعد أيضاً. يرى الحوثيون في مثل هذه األفعال تأكيدا

لجهة التي "مختطفة" من قبل المصالح السعودية؛ ويشعر كثير من اليمنيين من جميع األطراف بأن أياً كانت ا
ستحكمهم، فمن غير المرجح أن تتعرض للمساءلة. وهكذا فإن الوساطة تتطلب معالجة مصالح ومشاعر 
جميع أطراف الصراع والمواطنين اليمنيين بطريقة تعزز الثقة. والسؤال الذي يواجهه الوسيط الرئيسي في 

في الصراع، سيترتب على األمم  اليمن، أي األمم المتحدة، هو كيف يمكن فعل ذلك. من أجل وقف التصعيد
المتحدة معالجة مخاوف الحوثيين، واليمنيين اآلخرين، والسعودية واإلمارات والمجتمع الدولي فيما يتعلق 

  بنوايا خصوم كل منهم بشكل كاٍف وبحيث يفكرون في تقديم التنازالت.

زئياً. يتعين على الدبلوماسيين العاملين يمكن القيام بثالثة أشياء. األول هو إنهاء عزلة الحوثيين، على األقل ج
على الملف اليمني بذل جهود جادة إلجراء حوار مع الجماعة، يتجاوز الزيارات القصيرة غير المنتظمة إلى 
العاصمة. في أعقاب هجمات الحوثيين على اإلمارات، جادل بعض المعلقين في واشنطن والخليج بضرورة 

لكن من غير الواضح إلى أي حد  138ة على الحوثيين وتشديد عزلتهم.ممارسة المزيد من الضغوط السياسي
يمكن لألطراف الخارجية أن تزيد من عقوباتها على الحوثيين وما هو الهدف البناء الذي يحققه مثل ذلك 
التكتيك. لقد خلقت العزلة "فقاعة مفلترة" في صنعاء يكرر فيها المسؤولون الحوثيون وأتباعهم خطابهم دون 

لقد تمكنت الجماعة من العيش حتى اآلن لثماني عشرة سنة دون تواصل يذكر مع العالم الخارجي،  نقاش.
ومن غير الواضح لماذا لن يكون بوسعها البقاء في عزلتها بشكل دائم، خصوصاً بالنظر إلى الدعم الذي تتلقاه 

  من إيران واألطراف األخرى في محور المقاومة.

ستماع ب زيارة صنعاء، وااللتقاء مع أوسع طيف ممكن من المحاورين، واالينبغي على المسؤولين األجان
سردية  إلى ما يمكن أن يقوله الحوثيون وشرح وجهات نظر العالم الخارجي بشأن الصراع لهم، دون قبول
ون. لقد أي طرف بعينه. وينبغي أن يكون هؤالء المسؤولين ممن تحترمهم جميع األطراف وترى أنهم حيادي

حدة جموعة األزمات منذ وقت طويل إلى تأسيس مجموعة عمل دولية بشأـن اليمن لتشكيل جبهة مودعت م
رسائل مع تقسيم للعمل برعاية األمم المتحدة. إن تشكيل مجموعة عمل كهذه ووضع مجموعة متسقة من ال

  تنقل إلى الحوثيين بشأن إنهاء الحرب وبناء السالم ينبغي أن تكون أولويات.

تجارية، كما ود إنهاء عزلة صنعاء بفتح مطار المدينة على األقل أمام بعض الرحالت الدولية الوستتعزز جه
ه مفتوحاً، والسماح للمدنيين بالدخول إلى العاصمة والخروج منها وحمل أخبار العالم ئتتطلب الهدنة، وإبقا

الهدنة تنص على إعادة فتح  الخارجي، والسماح للوسطاء غير الرسميين بلقاء المسؤولين الحوثيين. رغم أن
المطار، فإن االتفاق يقتصر على رحلتين أسبوعياً وضمن جدول زمني محدد. عالوة على ذلك، لم تصل أية 

ً إلى صنعاء  ً  الرحلة التي كانشر هذا التقرير. ن حتىرحالت فعليا  24من صنعاء في  انطالقهامقررا
الحكومة حول جوازات السفر التي أصدرها الحوثيون في لم تقلع بسبب النزاع بين الحوثيين و أبريلنيسان/

ً  صنعاء. فقد أظهرت سنوات من المفاوضات المتوقفة أن هذه المهمة لن تكون سهلة،  ؛ولم يكن ذلك مفاجئا

  
137 Statement by Group of Experts on Yemen on HRC rejection of resolution to renew their “

mandate”, UN Human Rights Council, 8 October 2021. 
138 Middle East ”, Yemen: Ending the War, Building a Sustainable Peace“Gerald M. Feierstein, 

Institute, 20 January 2022. 
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النزاعات المستمرة بين الحوثيين وخصومهم حول أماكن توقف هذه الرحالت ومن ينبغي أن  بسببجزئياً 
  بط جوازات السفر.يشرف على أمن المطار وض

لة عقد مشاورات يتعين على األمم المتحدة أن تستمر في محاوإذ والشيء الثاني هو بناء الثقة بين اليمنيين. 
ن (مع وجماعات اليمنية، بما فيها الحوثيمنية شاملة بصرف النظر عن وضع الصراع. فالعديد من الي –يمنية 

لمتحدة ك الحوار، ويبدو أن الدول األعضاء في األمم ابعض التحفظات)، تقول اآلن إنها ترغب بمثل ذل
ين لن تهدأ والمبعوث الجديد يفضلونه أيضاً. لم تنجح المفاوضات المكوكية، ومن الواضح أن مخاوف اليمني

بار المسؤولين كإلى أن يتمكنوا من الحديث بحرية فيما بينهم. ما من قاعدة تقول إن المبعوث ال يستطيع جمع 
ً خارج  وضات اليمن في محاولة لجسر الفجوات بين األطراف، حتى لو بدا وقف إطالق النار والمفامعا

  لد محايد.بالرسمية بعيدة المنال. وينبغي أن تشمل مثل تلك النقاشات ممثلين عن الحوثيين وأن تجري في 

إذ من المرجح أن من الواضح أيضاً أن الحوار اإلقليمي من شأنه أن يحسن آفاق السالم في اليمن.  كما أن
يساعد خفض التصعيد بين إيران والسعودية، وبين إيران واإلمارات العربية المتحدة، هذه البلدان في بناء 
الثقة بأن حلفاءها المحليين يمكن، بل يجب أن يلتقوا ويتحدثوا. وقد استمرت المحادثات اإليرانية مع اإلمارات 

لبالد في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، إذ حرص البلدان العربية المتحدة رغم هجمات الحوثيين على ا
 139على حماية حوارهما. مسؤول إماراتي قال: "نريد أن نتحدث إلى إيران، ولذلك سنستمر، رغم الهجمات".

اإليرانية، التي تتركز في جزء كبير منها على اليمن، تتحرك ببطء. وفي الجولة  –المحادثات السعودية 
راع اليمن، الذي كر أن الطرفين اتفقا على خارطة طريق نحو تسوية ص، ذُ 2021يلول/سبتمبر األخيرة في أ

لقد طالبت الرياض  140في العراق. أبريلنيسان/ 21اه في اجتماع مثمر على ما يبدو في يذكر أنهما ناقش
من تقدمهم  بضمانات من طهران بأنها ستتوقف عن تسليح الحوثيين، وأن تحتوي الهجمات عبر الحدود وتحد

في اليمن. إيران، كما تمت مالحظته أعاله، تقول إنها تستطيع أن تطلب من الحوثيين تقديم تنازالت لكنها ال 
من المؤكد أن طهران تستطيع تشجيع الحوثيين على الجلوس إلى طاولة  141تستطيع إجبارهم على القبول بها.

  ات.المفاوضات، لكنها لن تتمكن من ضمان سلوكهم في المفاوض

من غير فينبغي أن يكون لدى القوى الخارجية رؤية واضحة بشأن الحدود الخارجية لمثل هذه التفاعالت. 
لغربية في االمرجح أن يتحول الحوثيون فجأة عن تحالفهم مع محور المقاومة باتجاه تعاون أعمق مع القوى 

بح واضحاً في غياب جهود متضافرة لن يصو –األشهر أو السنوات القادمة. كما أنه ليس من الواضح أيضاً 
ما إذا كانوا مستعدين لتقديم التنازالت إلى الحد الضروري لطمأنة  –يمني أوسع  –إلشراكهم في حوار يمني 

من أجل الحصول  خصومهم. أما بشأن الكيفية التي يحكم فيها الحوثيون، فإنهم قد يخففون من نزعاتهم المتشددة
ً على القبول االجتماعي، لكن م  كبيراً من ن المستحيل التنبؤ بالكيفية التي ستتصرف بها جماعة أمضت جزءا

  وجودها في حالة حرب عندما تصبح الفصيل المهيمن الحاكم في وقت السلم.

منيين اآلخرين، بالنسبة للحوثيين أنفسهم، فإن الجماعة ادعت منذ وقت طويل أنها تسعى لتحقيق السالم مع الي
هم وتردي والعالم. ومع اقتراب الحرب من شيء يشبه التوازن العسكري، وتوحد خصومومع القوى اإلقليمية 

هم بالتنفس. اقتصادي شديد، فإنه سيكون من مصلحتهم إثبات تلك النقطة وفي الحد األدنى شراء فسحة تسمح ل
جتماع مع لكن لن تنجح أي عملية تواصل إذا رفضوا استقبال الدبلوماسيين في صنعاء أو السماح لهم باال

لك سيكون ذفتح المطار، فإن طيف واسع من الشخصيات االجتماعية والسياسية المهمة في العاصمة. حالما يُ 
لسالم. وعلى الوقت الذي سيترتب على الحوثيين أن ينفتحوا فيه على العالم وأن يظهروا مدى جديتهم بشأن ا

حرب لها ف بأن رؤية اليمنيين اآلخرين للنحو مماثل، وعند نقطة معينة، سيترتب على الحوثيين االعترا
قيمة، وأن المخاوف من حكمهم ال يمكن تجاوزها بمجرد رفض ادعاءات خصومهم. وسيتمثل أحد طرق 

جهود مشتركة القيام بذلك في التحرك بسرعة لتعزيز الدعامة األخيرة لهدنة األمم المتحدة، والتي تتمثل ب
  .2015منذ عام  مدينة تعز بباقي أنحاء اليمن، والتي قطعها الحوثيونإلعادة فتح الطرق الرئيسية التي تربط 

لكن اإلجراءات المخففة لن تكون مؤثرة كثيراً في تقليص انعدام الثقة بين اليمنيين. وتتمثل إحدى طرق معالجة 
ات منذ هذه القضية في جعل جهود الوساطة التي تقودها األمم المتحدة أكثر شموالً. وقد دعت مجموعة األزم

أمد بعيد إلى عملية أكثر شموالً تقودها األمم المتحدة في اليمن، عملية تشمل ليس فقط النخب السياسية التقليدية 
والناشئة بل أيضاً منظمات الشباب، والنساء والمجتمع المدني وغيرها من المنظمات غير الحكومية. ومن 

ر إلى التزامه بتوسيع المفاوضات وقد أطلق عملية البوادر المشجعة أن غروندبيرغ، المبعوث الجديد، أشا

  
 .2022آذار/مارس  9مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول إيراني، أبو ظبي،  139
140 alks set to resume in Iraq”, Amwaj, 19 April tSaudi Arabia -atus, Iranmonth hi-Scoop: After 7“

2022. 
 .2021تشرين الثاني/نوفمبر  11مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول إيراني، لندن،  141
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مشاورات. رغم اإلثارة التي تحظى بها اللحظة الراهنة، يتعين عليه متابعة هذه المشاريع األبعد مدى، وفي 
  الوقت نفسه أن يضاعف الجهود إلشراك الحوثيين.
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IX. الخالصة  

سيتطلب وقف القتال قفزة في الثقة والتفهم. تشكل اللحظة الراهنة فرصة على األقل لوقف القتال في اليمن. و
الحوثيون، حالهم كحال جميع األطراف في حرب اليمن، يقدمون أنفسهم على أنهم ضحايا الظروف. وعلى 
عكس ما يقوله خصومهم، فإنه ثمة بعض الحقيقة في هذه الرواية. فقد خاضت الكتلة الرئيسية في الجماعة 

وفي الوقت  ،هائالدولة فيها باختطاف وتعذيب أعضاقامت  2010و 2004عدة جوالت من الحرب بين عامي 
نفسه قصفت مناطق المدنيين في المرتفعات الشمالية. لكن مع استمرار حروب صعدة، ومع تصاعد الحرب 
الراهنة، بدأت الجماعة باللجوء إلى هذه التكتيكات نفسها. واليوم تترأس دولة بوليسية من النوع الذي ادعت 

ف ضده. وعلى نحو مماثل ضخمت السعودية من ارتكابات الحوثيين في الوقت الذي سعت فيه إلى أنها تق
تبييض صفحة أعمالها الوحشية. ورغم الهدنة، من المرجح أن تستمر الحرب إلى أن تعترف جميع األطراف 

اليوم، ستزداد  على األقل بشيء من مظالم بعضها بعضاً والقبول بضرورة تقديم التنازالت. وحتى حلول ذلك
  الكارثة اليمنية عمقاً.

  2022 أبريلنيسان/ 29، بروكسلصنعاء/نيويورك/
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  يمنخريطة ال: آ الملحق
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 الدولية عن مجموعة األزمات: ب الملحق

موظفاً في  120مجموعة األزمات الدولية (مجموعة األزمات) هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي 
 تسويةمن أجل منع ووحشد الدعم وممارسة اإلقناع على المستويات العليا ات يعملون من خالل التحليل الميداني خمس قار

 النزاعات الخطيرة.

فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول تعمل حيث ، مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني مقاربةقوم ت
من الميدان المستقاة معلومات تقييمات الوبناء على  عنيف.صراع أو تصاعد أو تكرار حدوث  التي يوجد فيها خطر الندالع

 نشركما ت .، واإلقليميين والوطنيينتقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملية موجهة إلى كبار صناع القرار الدوليين
ما يصل إلى حول وضع بكر وتحديثاً واضحاً ومنتظماً اإلنذار الموهي نشرة شهرية تقدم  ووتشسكرايسيمجموعة األزمات 

  العالم.سائر أنحاء في  حالة صراع فعلي أو محتمل 80

ها على على موقع، وتتوافر في نفس الوقت البريد اإللكتروني عبريتم توزيع تقارير مجموعة األزمات بشكل واسع 
ق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على . تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيwww.crisisgroup.org:اإلنترنت

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

 –الذي يضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم  –مجموعة األزمات أمناء إن مجلس 
 العالم.سائر أنحاء اشر في المساعدة على إيصال هذه التقارير والتوصيات إلى انتباه كبار صناع السياسات في يعمل بشكل مب

الرئيس والمدير العام التنفيذي لمجموعة فيوري ومؤسس مؤسسة رادكليف، فرانك مجموعة األزمات يتشارك رئاسة 
  .، سوزانا مالكوراالسابقة ام لألمم المتحدةزيرة خارجية األرجنتين ورئيسة ديوان األمين العوغيوسترا، و

. انضمت إيرو إلى مجموعة 2021ُعيّنت كمفورت إيرو رئيسة ومديرة تنفيذية لمجموعة األزمات في كانون األول/ديسمبر 
تة. ومن ثم ُرقيّت لتصبح مديرة لبرنامج أفريقيا ونائبة رئيس مؤق 2001األزمات أوالً مديرة لمشروع غرب أفريقيا في عام 

بين الفترتين اللتين عملت فيهما في مجموعة األزمات، عملت في المركز الدولي للعدالة االنتقالية ولصالح الممثل الخاص 
  لألمين العام في بعثة األمم المتحدة في ليبيريا."

خرى هي: بوغوتا، ة مواقع أسبعأن لها مكاتب في لمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، كما الدولي يوجد المقر الرئيسي 
وأديس وداكار، واسطنبول، ونيروبي، ولندن، ونيويورك، وواشنطن دي سي. كما أن لها وجود في المواقع اآلتية: أبوجا، 

رغ، وجوبا، ، والقدس، وجوهانسبووبانكوك، وبيروت، وكاراكاس، ومدينة غزة، ومدينة غواتيماالأبابا، والبحرين، وباكو، 
 ، وطرابلس، وتونس، ويانغون.ووتبليسي، وتورنتوموسكو، وسيؤول، ومكسيكو سيتي، وكييف، ومانيال، وكابول، 

ً من طيف واسع من مجموعة األزمات تتلقى  ً ماليا أما األفكار، واآلراء . وارد الخاصةوالم مؤسساتوالالحكومات دعما
ً عالقات مع تقيم مجموعة اوالتعليقات فتعود لها وال تمثل أو تعكس وجهات نظر أي من المانحين.  الدوائر ألزمات حاليا

ووزارة الدفاع الوطني الوكالة النمساوية للتنمية، ، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية: تيةت الحكومية اآلهيئاوال
ريقيا، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، صندوق أمانة طوارئ االتحاد األوروبي ألفوزارة الخارجية الدنماركية، الكندية، 

وكالة التنمية الفرنسية، وزارة شؤون وزارة الخارجية الفنلندية، وآلية االتحاد األوروبي للمساهمة في االستقرار والسالم، 
الوكالة اليابانية دائرة الشؤون الدولية الكندية، وزارة الخارجية والتجارة اإليرلندية، أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، 

وزارة الشؤون  ،كسمبورغول والشؤون األوروبية فيخارجية الوزارة ، ليختنشتاينوزارة خارجية إمارة للتعاون الدولي، 
وزارة الشؤون الخارجية االتحادية وزارة الشؤون الخارجية السويدية،  وزارة الخارجية القطرية، الخارجية النرويجية،

اون الدولي وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية)، برنامج األمم اإلمارات العربية المتحدة (وزارة الخارجية والتعالسويسرية، 
  التنمية البريطانية، والبنك الدولي.الخارجية والكومونولث ووزارة المتحدة اإلنمائي، برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة، 

ومؤسسة غلوبال سسة فورد، مؤ ؤسسة كارنيغي في نيويورك،ترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع المؤسسات التالية: م
، ومؤسسات أوبن سوسيتي، ومؤسسة بلوشيرز، ماكآرثر .وكاثرين ت .ومؤسسة جون دومؤسسة هنري لوس، تشالنجز، 

 .ٍ ، وصندوق ويلسبرينغ اإلنساني، وشتيفتونغ ميركاتورتيفتونغ، ومؤسسة اإلخوان روكفلرشومؤسسة روبرت بوش 

  2022 نيسان/أبريل
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