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شــملت التنــاوالت البحثيــة الدوليــة حــول اليمــن، خــال شــهر أكتوبــر/ ترشيــن 

األول، مناقشــة قضيــة فشــل الهدنــة التي ترعاهــا األمم املتحــدة يف اليمن، 

ــاتها  ــام، وانعكاس ــال الس ــود إح ــى جه ــا ع ــا وتداعياته ــبابها وخلفياته أس

مباحثــات  اســتئناف  إمكانيــة  ومــدى  اليمــن،  يف  الســام  مســتقبل  عــى 

ــة. ــا الرضوري ــام ومضامينه الس

كــا تضمنــت التنــاوالت اإلعاميــة األخبــار اليوميــة املتعلقــة مبســار الهدنــة، 

يعصــف  الــذي  واإلنســاين  واالقتصــادي  الســيايس  والوضــع  وانهيارهــا، 

باليمــن جــرَّاء الحــرب الراهنــة، باإلضافــة إىل انعكاســات القصــف الحــويث 

ــة  ــت دراس ث ــا تحدَّ ــوت. في ــة حرضم ــي يف محافظ ــة النَّفط بَّ ــاء الضَّ ــى مين ع

ــات  ــع تكوين ــابهه م ــدى تش ــويث«، وم ــاد الح ــس الجه ــن »مجل ــتفيضة ع مس

ــه(. ــزب الل ــران وبـ)ح ــق بإي ــه الوثي ــاين، وارتاباط ــه( اللبن ــزب الل )ح

الخالصة:

- دراسة غربية حول فشل الدبلوماسية األممية يف اليمن.

- مجلــــس الجهــــاد الحــــويث نسخة أخرى ِمن )حزب الله(.

- مباحثات السام لن تنجح يف ظل تجاهل العدالة االنتقالية.
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التفاصيل:

تعرُّثُّ الدبلوماسية يف اليمن:

ــز  ــرش مرك ــوان، ن ــذا العن ــت ه تح

األوســط«  للــرشق  »كارنيغــي 

تقريــرًا للباحــث »مايــكل يانــغ«، 

أول،  ترشيــن  أكتوبــر/   19 يف 

مطلــع  انهــارت  فيــه:  قــال 

هدنــة  األول  ترشيــن  أكتوبــر/ 

بوســاطة  اليمــن  يف  أُبرمــت 

األمــم املتحــدة، ودامــت ســتة 

أشــهر، بعــد متديدهــا مرَّتــن، 

حــن فشــل الطرفــان املتناحــران 

الحوثيــن  أي  األساســيان، 

يف  اليمنيــة،  والحكومــة 

جديــد. متديــد  رشوط  عــى  االتفــاق 

بحــدِّ  الهدنــة  أنَّ  إىل  الهدنــة  تجديــد  يف  الطرفــان  فشــل  أســباب  وأرجــع 

ذاتهــا، والتــي جــاءت بعــد ســبع ســنوات ِمــن االقتتــال، »مل تكــن أساًســا وليــدة 

إحســاس هــذه األطــراف بصحــوة ضمــر فجــأة، وقرارهــا وقــف القتــال والرتكيــز 

ــبب الــذي دفعهــم  عــى التَّصــدِّي للكارثــة اإلنســانية يف اليمــن، بــل كان السَّ

ــا، وهــو اإلنهــاك«. ــا متاًم إىل املوافقــة عــى الهدنــة مختلًف
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وأوضــح أنَّ »هــذا اإلنهــاك جــاء ِمــن جمــود خطــوط املعــارك، خصوًصــا يف 

مــأرب وشــبوة، بــن جاعــة )أنصــار اللــه(، املدعومــة ِمــن إيــران، واملعروفــة 

باســم )الحوثيِّــن(، ِمــن جهــة، ومختلــف القــوَّات املواليــة للحكومــة اليمنيــة، 

ــدة،  ــة املتَّح ــارات العربي ــعودية واإلم ــة السُّ ــة العربي ــن اململك ــة ِم املدعوم

ِمــن جهــة أخــرى«؛ عــاوة عــى ذلــك، شــعرت الريــاض وأبــو ظبــي بالتَّهديــد 

ِمــن هجــات الحوثيِّــن املتزايــدة عــى املنشــآت النَّفطيــة يف أراضيهــا، مــا 

جعلهــا حريصتــان عــى قبــول الهدنــة.

ـه خــال هــذه الهدنــة عمــد الحوثيُّــون إىل إعــادة ترتيــب  وذكــر الكاتــب أنَـّ

صفوفهــم، وتجنيــد مقاتلــن إضافيــن، وتعزيــز مواقعهــم عــى خطــوط 

ــع  ــة لرف ــم فرص ــة منحته ــعروا أنَّ الهدن ــد ش ــة. لق ــة كاف ــة األمامي املواجه

جهوزيَّتهــم العســكرية، وانعكــس ذلــك يف سلســلة ِمــن العــروض العســكرية 

نظَّموهــا الســتعراض قوَّتهــم وترســانتهم.

ــعودية  ــن أنَّ الس ــم ِم ــى الرَّغ ــا، فع ــع مختلًف ــدا الوض ــر، ب ــب اآلخ ــى الجان وع

واإلمــارات متكَّنتــا ِمــن ضــمِّ عــدد ِمــن الفصائــل املناهضــة للحوثيِّــن يف إطــار 

»مجلــس القيــادة الرئــايس«، الــذي جــرى تشــكيله حديثـًـا، وُعلِّقت عليــه اآلمال 

بحكــم اليمــن، إالَّ أنَّــه -مــع مــرور الوقــت.

بــدأت بعــض هــذه املجموعــات باالقتتــال فيــا بينهــا؛ ومــا حصــل يف محافظة 

ــل  ــن فصائ ــة ب ــتباكات عنيف ــت اش ــث وقع ــك، حي ــى ذل ــح ع ــال واض ــبوة مث ش

ــعودية وتلــك املدعومــة ِمــن اإلمــارات. املجلــس املواليــة للسُّ
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خــال  عاليًــا،  الســقف  رفعــوا  الوضــع،  هــذا  لــكل  الحوثيــن  ِمــن  وإدراكًا 

ــا جديــدة، شــملت  املفاوضــات األخــرة، حــول تجديــد الهدنــة، واضعــن رشوطً

التــزام املجلــس الرِّئــايس بدفــع رواتــب العســكريِّن وموظَّفــي الخدمــة 

املدنيــة )املقيمــن يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن(، وإعــادة 

ــع  ــدودة، ورف ــدرة مح ــا- بق ــل -راهًن ــذي يعم ــل، ال ــاء بالكام ــار صنع ــح مط فت

القيــود املفروضــة عــى شــحنات الوقــود التــي تدخــل مينــاء الحديــدة.

مجلس الجهاد الحويث: القيادة 

والسيطــرة يف )حزب الله( آخـر:

نــرش »معهد واشــنطن لسياســات 

 21 بتاريــخ  األدىن«،  الــرشق 

دراســة  األول،  ترشيــن  أكتوبــر/ 

حــول »مجلــس الجهــاد الحــويث«، 

ــادة  ــز »القي ــبَّهه مبرك ــذي ش وال

اللــه(«،  )حــزب  يف  ــيطرة  والسَّ

اللُّبنــاين، املدعــوم ِمــن إيــران. 

شــارك يف إعــداد هــذه الدراســة 

الشــئون  يف  الخبــر  ِمــن  كلٌّ 

الدكتــور  والعســكرية،  األمنيــة 

والباحــث  نايتــس«،  »مايــكل 

الجــرين«. »عدنــان  اليمنــي  والصحفــي  كومبــس«،  »كيــي 
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ــة لوقــف إطــاق النــار يف اليمــن،  ــص الدراســة: إنَّ الهدنــة الهشَّ وقــال ملخَّ

التــي رعتهــا األمــم املتحــدة بــن الحوثيــن وخصومهــم العســكريِّن يف 

ــن  ــاين م ــذ، يف الثَّ ــز التنفي ــت حيِّ ــي، دخل ــايس« اليمن ــادة الرئ ــس القي »مجل

ــن أوَّل 2022م.  ــر/ ترشي ــن أكتوب ــت يف األوَّل ِم ــان 2022م، وانته ــل/ نيس أبري

دوا اســتقرار املمــرَّات املاحية  وكشــفت أنَّ الحوثيــن -الذيــن ميكنهــم أن يهدِّ

للبحــر األحمــر وأمــن الواليــات املتحــدة ورشكائهــا يف الــرشق األوســط- هــم 

َمــن ميتلكــون مفتــاح وقــف دائــم إلطــاق النَّــار يف اليمــن.

ـب فهــًا أكمــل للقيــادة  راســة أنَّ كلَّ هــذه االعتبــارات تتطلَـّ الدِّ وأوضحــت 

ــدى  ــة وم ــية، وطبيع ــا األساس ــن، ودوافعه ــكرية للحوثيِّ ــية والعس السياس

ــة  ــش الدراس ــث تناق ــة. حي ــل الحرك ــاين داخ ــراين اللُّبن ــه( اإلي ــزب الل ــوذ )ح نف

فرضيــة أنَّ جاعــة الحــويث أصبحــت اآلن أكــر مركزيــة ومتاســًكا ِمــن أيِّ وقــت 

ــاين،  ــه( اللبن ــزب الل ــن )ح ــق ِم ــه الوثي ــا إىل التوجي ــك جزئيًّ ــع ذل ــى؛ ويرج م

و)الحــرس الثــوري( اإليــراين، حيــث يــرز »مجلــس الجهــاد الحــويث« كرشيــك 

بــارز إليــران، والعاقــة بــن الحوثيــن وإيــران، وال ينبغــي اعتبــاره عاقــة 

ــي  ــارب أيديولوج ــى تق ــز ع ــذور، يرتك ــق الج ــا وعمي ــا قويًّ ــل تحالًف رضورة، ب

قــوي وتحالــف جيوســيايس. وميكــن القــول: إنَّ ظهــور )حــزب اللــه الجنــويب( 

ــن. ــع يف اليم ــى أرض الواق ــة ع ــو اآلن حقيق ه

وشــهد الوضــع العســكري لجاعــة الحــويث تطــوًُّرا رسيًعــا للغايــة، عــى مدار 

الســنوات القليلــة املاضيــة؛ فقــد انتقلــت ِمــن مجــرد »جاعــة متمــرِّدة« تــزرع 

قنابلهــا عــى جانبــي الطَّريــق، إىل أن أصبحــت »جهــة فاعلــة« عــى مســتوى 

ولــة. وقــد عــزَّز الحوثيــون ســيطرتهم عــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء،  الدَّ

ــرب  ــرون يف الح ــر(، وكادوا ينت ــر األحم ــى البح ــلِّ ع ــدة )املط ــاء الحدي ومين

، ولكــن غــر حاســم. األهليــة، بجيــش مســتمرٍّ
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األمريــي  الرئيــس  إدارة  صنَّفــت  2021م،  الثــاين  كانــون  ينايــر/   19 ويف 

ــابق، »دونالــد ترامــب«، قبيــل انتهــاء واليتهــا، جاعــة الحــويث عــى أنَّهــا  السَّ

منظَّمــة »إرهابيــة« أجنبيــة )FTO(، وهــي خطــوة ألغتهــا إدارة الرئيــس »جــو 

بايــدن« عــى الفــور، يف 16 فرايــر/ شــباط 2021م، كــا اســتمرَّت عمليــة 

ــات  ــويث إىل قوائــم العقوب ــن جاعــة الح ــن ِم ــكرين آخري ــة قــادة عس إضاف

األمريكيــة، لتشــكيلهم »تهديــًدا للســام أو األمــن أو االســتقرار يف اليمــن«.

التــي  الهدنــة  فشــل  ومــع 

رعتهــا األمــم املتحــدة يف 

حــلِّ  مســار  يظــلُّ  اليمــن، 

غــر  األجــل،  طويــل  النِّــزاع 

واضــح املعــامل، حيــث بــرزت 

كقــوَّة  الحــويث  جاعــة 

متمــرِّدة، تســيطر اآلن عــى 

ــح أن يُطلــب ِمــن الحوثيــن التَّخــي  جــزء كبــر ِمــن الدولــة اليمنيــة. وِمــن املرجَّ

ــب بهــذا الســام  عــن بعــض مكاســبهم مقابــل ســام دائــم، ولكــن قــد ال يرحِّ

أقــوى داعمــي الحوثيــن يف هــذه الحــرب باليمــن، وهــا إيــران و)حــزب اللــه( 

اللبنــاين.

وال يــزال الحوثيــون يشــكِّلون تهديــًدا عســكريًا عــى مكافحــة »اإلرهــاب«، 

وعــى الواليــات املتحــدة ورشكائهــا يف املنطقــة، فضــًا عــن تهديــد التجــارة 

العامليــة يف البحــر األحمــر. كلُّ هــذه االعتبــارات تتطلَّــب فهــًا أعمــق للقيادة 

ــدى  ــة وم ــية، وطبيع ــا األساس ــن، ودوافعه ــكرية للحوثي ــية والعس السياس

النفــوذ اإليــراين و)حــزب اللــه( اللبنــاين داخــل جاعــة الحــويث.
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مباحثـــات الســـالم تفتقـــر 

ملضامني العدالة االنتقالية:

ــك«  ــس أتانتي ــز »مجل ــال مرك وق

الحــرب  إنَّ  للدراســات والبحــوث: 

تســتمر،  اليمــن  يف  األهليــة 

وال يلــوح حــلٌّ يف األفــق، حيــث 

أظهــر »التَّحالــف« الــذي تقــوده 

ضــدَّ  واإلمــارات  ــعودية  السُّ

الحوثيــن عامــات االنقســام، ال 

ســيَّا يف املحافظــات الجنوبية 

ــق  تحقِّ ومل  االنفصاليــة، 

ــطت  توسَّ التــي  املحادثــات 

فيهــا األمــم املتحــدة إالَّ بعــض 

النَّجاحــات الصغــرة، يف حــن تســتمر األزمــة اإلنســانية يف التصاعــد، والتــي 

وصفتهــا األمــم املتحــدة بأنَّهــا أكــر األزمــات اإلنســانية كارثيــة يف العــامل، 

النــزاع بعيــد املنــال. وال يــزال حــلُّ 

ونــرش مقالــة يف 24 أكتوبــر/ ترشيــن األول، بعنــوان »هدنــة أم ال هدنــة: 

ــوق  ــرة حق ــايف«، لوزي ــد للتع ــن الوحي ــق اليم ــي طري ــة ه ــة االنتقالي العدال

ــاق  ــه: »أدَّى اإلخف ــت في ــهور، قال ــة مش ــن، حوري ــبق يف اليم ــان األس اإلنس

يف تجديــد الهدنــة التــي توســطت فيهــا األمــم املتحــدة يف أبريــل/ نيســان 

)املــايض( يف اليمــن إىل خــذالن املايــن ِمن اليمنيــن، ال ســيَّا أولئك الذين 

يأملــون يف إحــراز تقــدم حقيقــي هــذه املــرة يف تنفيــذ رشوط الهدنــة.
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ــة  ــر مدين ــث أك ــز، ثال ــة تع ــى مدين ــروض ع ــار املف ــع الحص ــمل رف ــي تش والت

ــام 2015م،  ــذ ع ــون من ــا الحوثي ــي يحارصه ــاد، والت ــكَّان يف الب ــة بالسُّ مأهول

ــة«. ــة املدني ــي الخدم ــب موظف ــع روات ودف

وأوضحــت أنَّــه برغــم ذلــك فــإنَّ هــذه املشــاورات ال تــزال قــارصة عندمــا يتعلَّــق 

األمــر مببــادئ العدالــة االنتقاليــة، حيــث عمليــة الســام باليمــن. ويف الواقــع 

ــة.  ــة االنتقالي ــان والعدال ــوق اإلنس ــن حق ــن مضام ــتند إىل أيٍّ ِم ــي ال تس ه

ــد معالجــة قضايــا العدالــة االنتقالية  ويخــى الوســطاء األمميُّــون ِمــن أن تعقِّ

مباحثــات الســام، وتعيــق التَّقــدُّم يف املفاوضــات.

وبالنســبة لهــم، األولويــة هــي تأمــن وقــف إطــاق النــار واســرتضاء األطــراف 

ــع  ــان يض ــوق اإلنس ــل لحق ــذا التجاه ــات. وه ــة املفاوض ــى طاول ــة ع الجالس

ــن  ــا الذي ــن الضحاي ــن، ِم ــن املاي ــوق اآلالف، إن مل يك ــزاع ف ــراف النِّ ــح أط مصال

ــروا بالنــزاع يف اليمــن. تأثَّ

وأضافــت أنَّــه ِمــن املهــم للوســطاء، ووفــود مفاوضــات الســام اليمنيــة، أن 

يفهمــوا أن تدابــر العدالــة االنتقاليــة ليســت يف مصلحــة الضحايــا فحســب، بل 

فح،  ميكــن أن تشــمل مخرًجــا آمًنــا للمنتهكــن إذا اعرتفــوا واعتــذروا وطلبــوا الصَّ

والتزمــوا بعــدم التكــرار والتعويــض املناســب للضحايــا. وبهــذه الطريقــة، 

ميكــن إغــاق هــذه امللفــات بعــد تحقيــق رضــا الضحايــا، وبــدون ذلــك ســتظل 

ملفــات االنتهــاكات مفتوحــة، وميكــن إحالتهــا إىل العدالــة الجنائيــة املحليــة 

أو املحاكــم الدوليــة، مثــل محكمــة العــدل الدوليــة، إذا مل يتم إنصــاف الضحايا 

ــم  ــاكات وجرائ ــذه االنته ــل ه ــكاب مث ــك ألنَّ ارت ــة، وذل ــم الوطني ــام املحاك أم

ــون  ــن قان ــدرج ضم ــادم، وال تن ــقط بالتَّق ــانية ال تس ــدَّ اإلنس ــم ض ــرب والجرائ الح

التقــادم.




