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الجغرافيا االقتصادية إلعادة اإلعمار في اليمن

الملخص الشامل
لقد تسبب الصراع الدائر في اليمن بخسائر كارثية ألهل البالد واالقتصاد والبنية التحتية والمؤسسات،
باإلضافة إلى ما وراء ذلك من روابط .وستكون الجهود المبذولة إلعادة بناء المظاهر الملموسة وغير الملموسة
أيضا بسبب
للمجتمع اليمني معقدةً ،ليس فقط بسبب تفكك الفصائل السياسية والعسكرية في اليمن ،وإنما ً
تعدد الجهات والمصالح األجنبية التي أصبحت تمارس نفوذً ا مباشرً ا وغير مباشرٍ على الصراع ،أو قد تفعل ذلك
في المستقبل.
يسعى هذا البحث إلى توضيح من تكون هذه القوى الخارجية ،وما هي طبيعة تورطها ،وما تعنيه مصالحها
المتقاربة والمتضاربة في جهود إعادة إعمار اليمن المستقبلية .فعلى سبيل المثال ،من الواضح أن التدخل
المباشر من جانب كال الطرفين الخارجيين الرئيسيين ،المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة،
جعل هاتين الدولتين اإلقليميتين ملتزمتين بشدة بنتائج الصراع في اليمن .ومع ذلك ،قد يدفع هذا االستثمار
بالذات ك ًال من الدولتين إلى محاولة تشكيل بيئة ما بعد الصراع بطريقة تخدم مصالح الحلفاء ،على حساب
اآلخرين الذين يُنظر إليهم كخصوم .ويؤدي هذا إلى تعقيد واضح في عملية إعادة اإلعمار من خالل إمكانية
إعاقة التوزيع المتساوي لموارد إعادة اإلعمار .عالوة على ذلك ،يمكن إليران -العدو اإلقليمي للمملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة– أن تمضي قدمً ا في تحقيق أهدافها االستراتيجية من خالل إطالة أمد
الصراع عن طريق االستمرار في توفير الدعم المادي للمتمردين الحوثيين أو تحسينه بشكل كبير.
يبدأ هذا البحث بإلقاء نظرة عامة على الحرب في اليمن ويناقش تدخل الجهات األجنبية الفاعلة ،فض ًال
عن القوى واألطراف األشمل التي تؤثر في حل الصراع .ويتناول البحث أنشطة الجهات الفاعلة ذات الصلة
ومصالحها بشكل مفصل ،بما في ذلك األطراف المحلية واإلقليمية والدولية وما فوق الوطنية وعبر الوطنية
ودون الوطنية .ثم يعمد البحث لتحليل تأثير القوى المتنافسة والمتعاونة على نتائج الصراع وإعادة اإلعمار
في اليمن .وأخيرً ا ،يتم اختتام البحث بتوصيات السياسة.

توصيات
.

.ستكون استجابة مجلس التعاون الخليجي المنسقة والموحدة إلعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد
الصراع في اليمن ضرورية لتلبية المتطلبات السياسية واالقتصادية للبلد.

.

.سوف تتعزز قابلية البقاء االقتصادي الطويل األمد لليمن إلى حد كبير إذا مددت دول مجلس التعاون
الخليجي بعض امتيازات عضويتها ،مثل تخفيف التعريفات الجمركية على الصادرات من اليمن
والتسهيالت العمالية.

.

.من المرجح استمرار ثقافة المواالة السياسية في اليمن ،وخاصة من قِ بل النفوذ األجنبي .ولتقليص
الميل في أن يلعب راعٍ أجنبي معين ضد آخر ،يجب أن تتمركز عالقة الراعي والزبون بين الدول األجنبية
والمحافظات المحلية والجماعات المسلحة حول وكاالت الدولة أو الوحدات االتحادية ،وذلك إلضفاء
صفة الشرعية على الحكومة ،وليس على أمراء الحرب أو الميليشيات أو العناصر الطائفية الفاعلة.

.

.إحدى اآلليات الفعالة إلعادة الشرعية للحكومات المحلية والحد من التناقضات في الوصول اإلقليمي
إلى اإلغاثة ،بما في ذلك صرف الرواتب ،هي بذل الجهد لزيادة الشفافية في حجم أموال المعونة
وتوزيعها من قبل الحكومات اإلقليمية والمحلية على مستوى البلديات.

.

.ينبغي أن يكون أحد المبادئ الجوهرية ألي من برامج إعادة اإلعمار هو وضع أهداف واقعية .ومما
قد يشجع في ذلك أن يكون الهدف هو مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الموانئ والمطارات
والمناطق الحرة ،والمشاريع الصغيرة مثل إعادة تأهيل الصرف الصحي ،وشبكات الطاقة الشمسية
المحلية ،والبنية التحتية أو إصالح المباني العامة ،ومشاريع الطرق الصغيرة من النوع الذي يشارك
جدا أن تعطي منافع ملموسة.
بها البنك الدولي والتي يُحتمل ًّ

.

.ينبغي إجراء تقييم لالحتياجات المحلية بالتعاون مع المجتمعات المحلية لضمان أقصى قدر ممكن
من التأييد.

1

2

ديوان ،إبيش ،يونغ ،سيش ،ساليسبري ،رحمن

المقدمة
نظرة عامة على سياق الحرب في اليمن
بعد أكثر من ثالث سنوات ونصف السنة على دخول التحالف العسكري بقيادة السعودية ما وصل إلى
مرحلة حرب أهلية في اليمن ،يستمر الصراع مع احتمال ضئيل للحل ،وقد ولدت الحرب أسوأ أزمة إنسانية في
العالم :أكثر من ثمانية ماليين شخص على حافة المجاعة ،وحذرت األمم المتحدة من أن  10ماليين يمني
إضافي سيتعرضون للمجاعة بحلول نهاية عام  2018إذا لم تتحسن 1الظروف.
لقد مزقت الحرب ما تبقى من آثار اليمن ككيان سياسي متماسك .وأصبحت اليوم تشبه إلى حد
بعضا 2،وتتجلى قوى الطرد
كبير منطقة من الدويالت الصغيرة على درجات متفاوتة من الحروب مع بعضها ً
المركزي بشكل خاص في جنوب اليمن ،حيث تمت إعادة تنشيط الحركة االنفصالية ،ما دفع بعض الباحثين
إلى اقتراح «إقامة 3دولة مستقلة» ،ولكن األمر ليس أقل قو ًة في صعدة ،محافظة أقصى الشمال ،موطن متمردي
أنصار اهلل ،الجناح العسكري لحركة الحوثي.
أمضت الحكومة اليمنية المعترف بها دول ًّيا ،بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،معظم فترة الحرب
في المنفى في المملكة العربية السعودية .ونظرً ا الحتالل قوات الحوثي المستمر عاصمة اليمن صنعاء،
أصبحت مدينة عدن الساحلية الجنوبية المقر المؤقت للحكومة ،4ولكن بسبب االنقسامات الخطيرة في
االئتالف الذي تقوده السعودية ،وتزايد النزعة االنفصالية بين الجنوبيين ،أمضى هادي القليل من الوقت
هناك ،على الرغم من أن هذا قد تغير في األشهر األخيرة ،على األقل
أكثر من ثمانية ماليين شخص على حافة المجاعة ،وحذرت األمم جزئ ًّيا في استجابة لالنتقادات الموجهة للرئيس لكونه يعيش في راحة
المتحدة من أن  10ماليين يمني إضافي سيتعرضون للمجاعة بحلول وأمان ،في حين أن األغلبية العظمى من اليمنيين تعاني من صعوبات
غير عادية نتيجة للحرب التي يدعمها.5
نهاية عام  2018إذا لم تتحسن الظروف

لقد أصبحت الفوارق الطائفية ،التي كانت ضعيفة تاريخ ًّيا ،أكثر
وضوحا منذ بدء الصراع ،فينتمي الحوثيون بالدرجة األولى إلى السكان من طائفة الشيعة الزيدية في اليمن،
ً
وقد عملت مجاهرتهم المتزايدة للحماس الديني على المأل على توسيع الهوة القائمة بينهم وبين األغلبية
السنية في البالد ،الذين يتبع معظمهم المذهب الشافعي ،وقد عززت هذه الهوية الشيعية المشحونة اتهامات
بالدعم اإليراني للحوثيين ،وهو ما تزايد منذ دخول التحالف بقيادة السعودية في الصراع.

لقد وصلت البنية التحتية في اليمن ،التي كانت بدائية قبل الحرب ،إلى حافة االنهيار ،وكان ذلك في
بالدرجة األولى نتيجةً للضربات الجوية التي نفذتها المملكة العربية السعودية وشركاؤها في التحالف ،ويقدر
مشروع بيانات اليمن ،الذي يتابع الحرب ،أن التحالف قام بأكثر من  18000غارة جوية 6،وكانت األضرار التي
تفش للكوليرا في
لحقت بالمرافق الطبية والمائية والصرف الصحي شاملة وساهمت بشكل مباشر في أسوأ ٍّ
التاريخ الحديث؛ حيث كان هناك أكثر من  1.15مليون حالة مشتبه فيها بالكوليرا ،7وغالبًا ال يجد النازحون
8
داخل ًّيا الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص المياه النظيفة أو الرعاية الطبية.
وكما كان متوقعً ا ،ظهرت حرب اقتصادية في اليمن ،حيث استفاد جميع أطراف النزاع من قدرتهم
على االتجار بـ  -أو فرض الضرائب على -الغذاء والدواء والسالح ،وقد يمثل هؤالء المنتفعون من الحرب
« 1يو إن نيوز :اليمن» األمم المتحدة ،لالطالع  17أيلول .2018
 2بيتر ساليسبري« ،اليمن :الدمار الوطني ،النظام المحلي» ،تشاتام هاوس 02 ،كانون األول .7102
 3سوزان دالغرين« ،الثورة الشعبية تتقدم نحو بناء دولة في جنوبي اليمن» ،مشروع العلوم السياسية في الشرق األوسط ،لالطالع  71أيلول .8102
 4جيرمي م .شارب« ،اليمن :الحرب األهلية والتدخل االقليمي» ،تم تعديله في  24آب .2018
« 5الحرب المنسية :الكارثة المستمرة في اليمن» ،مركز صوفان ،حزيران .2018
 6جوليان بورغر وسعيد كمالي ديغان« ،قصف حافلة مدرسية يمنية واحدة من  50ضربة لمركبة مدنية هذا العام» ،الغارديان 16 ،آب .2018
« 7اليمن :مكافحة الكوليرا» ،منظمة الصحة العالمية 1 ،تموز .2018
« 8تحديث اليمن 26 –13 :تشرين األول  ،»2018مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 26 ،تشرين األول .2018

الجغرافيا االقتصادية إلعادة اإلعمار في اليمن

أيضا أن تعمل منظمات
عقبة كبيرة تعرقل المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية للحرب 9،ومن المرجح ً
العنف المتطرفة المقيمة في اليمن ،وأبرزها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ،على «إفساد» وتقويض
الجهود الرامية إلنهاء الحرب وتحقيق االستقرار في البالد ،وهي النتائج التي من المرجح أن القاعدة في شبه
الجزيرة العربية ستعتبرها تشكي ًال لحملة ذات قاعدة واسعة ومستدامة ضدها.
وبالمثل ،فإن القوى الالمركزية في اليمن ستشكل عقبة أمام التوصل إلى حل تفاوضي قد يسعى إلى
إقامة حكومة وحدة وطنية تحد من قدرة السلطات المحلية أو اإلقليمية على اتخاذ القرار ،وتُعدّ حقيقةُ ما
إذا كان اليمن الموحد سينهض من الحرب ،أو أن البالد ستتقسم بشكل دائم إلى حد كبير إلى دويالت صغيرة،
واحد ًة من أكثر القضايا الملحة التي يجب التعامل معها من أجل تجنب وضع يتم فيه حل «الحرب الكبرى»
في اليمن مع اإلبقاء 10على الصراعات المعقدة والمحلية.
على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجه إعادة إعمار اليمن ،إال أن البالد ال تخلو من بعض
األصول الهامة ،التي من الممكن ،إذا تم حشدها وتطويرها ،أن تسهم في مستقبل سياسي واقتصادي أكثر
استقرارًا ،ومن أهم هذه العوامل التقاليد القبلية اليمنية القوية للتوسط في النزاعات وحلها ،وبشكل
أوسع ،يعكس المجتمع المدني اليمني ثقافة المشاركة المدنية من جانب مواطنيه ،ويمكن للمنظمات ذات
الجذور المحلية القوية أن تساعد في جهود إعادة اإلعمار وأن تكون بمثابة وسائل فعالة لتقديم المساعدات
اإلنسانية.
وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية ،فإن اليمن بسواحله البالغ طولها  1200ميل ،وموانئه العميقة المياه،
وموقعه الجغرافي على طول طرق الشحن الرئيسية ،يمثل أصو ًال اقتصادية يمكن استغاللها ،إلى جانب
كمية محدودة ولكن ال يُ ستهان بها من المواد الهيدروكربونية ،ال سيما الغاز الطبيعي ،فقد أصبحت معظم
هذه الموارد الطبيعية ،خاصة في جنوب اليمن ،تحت سيطرة اإلمارات العربية المتحدة ،العضو الرئيسي في
التحالف ،التي تركز الجزء األكبر من ارتباطها في فترة الحرب بالمنطقة الجنوبية ،ما عزز من التكهنات بأن
مصالحها الطويلة األجل في البالد مرتبطة بجهودها للسيطرة على التجارة البحرية في المحيط الهندي،
ويعزز هذا الرأي بروزها كمشغل موانئ في طرق وموانئ النفط الرئيسية في القرن األفريقي وشبه الجزيرة
11
العربية.
كان المحور الرئيسي اآلخر لإلمارات العربية المتحدة في اليمن هو مكافحة اإلرهاب ،وهو جهد ساهمت
فيه الواليات المتحدة بأعداد صغيرة من قوات العمليات الخاصة ،وقد خضع الدور األمريكي كمزود رئيسي
لألسلحة المتقدمة للقوات الجوية التابعة للتحالف ،باإلضافة إلى الدعم اللوجستي واالستخباراتي لمزيد
من التدقيق مع تزايد اإلصابات في صفوف المدنيين وتزايد االنتقادات حول الطريقة التي أدارت بها المملكة
العربية السعودية الحرب .ومع ذلك ،يبدو أن التزام واشنطن ثابت تجاه حلفائها العرب الرئيسيين ،خاصة
أنهم يسعون لتحقيق أهداف الواليات المتحدة الرئيسية في المنطقة ،وهي :تحييد التهديد الذي يُ عتقد أن
12
إيران تمثله ،وذلك الذي تمثله منظمات العنف المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وفي حين أن الحرب في اليمن غالبًا ما توصف بأنها حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية
وإيران ،إال أن في ذلك تجاه ًال للمظالم العميقة الجذور والتي أدت إلى العصيان الحوثي في المقام األول ،كما
أنها تتجاهل االستقاللية المستعصية التي أظهرتها قيادة الحوثي في سعيها وراء ما تعتبره مصالحها في
اليمن ،والتي قد ال تتوافق دومً ا مع مصالح راعيها المفترض في طهران.

 9جون ب .أولترمان« ،اإلغاثة والصراع :المأزق في اليمن» ،مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية 16 ،آب .2018
 10بيتر ساليسبري« ،اليمن ،الدمار الوطني ،النظام المحلي» ،تشاتام هاوس 20 ،كانون األول .2017
« 11الحرب المنسية :الكارثة المستمرة في اليمن» ،مركز صوفان ،حزيران .2018
 12بيتر ساليسبري« ،اليمن ،الدمار الوطني ،النظام المحلي» ،تشاتام هاوس 20 ،كانون األول .2017
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التاريخ المختصر للتدخل الخارجي الحديث في اليمن
ولكونها أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية ،وعرضة لالنقسامات السياسية ،فقد
خضعت اليمن فترة طويلة للتدخل األجنبي ،وينطبق هذا بشكل خاص على جارتها
الشمالية ،المملكة العربية السعودية ،التي تعتبر اليمن ضمن منطقة نفوذها وتمثل نقطة
ضعف محتملة في خاصرتها الجنوبية ،وقد تجلى ذلك في عقود من التحالفات المتقلبة
بين الرياض ومختلف الجهات السياسية الفاعلة في اليمن مع تطور سياسة البالد ،وتسببت
االضطرابات السياسية الداخلية المنبثقة عن انتفاضات الربيع العربي عام  2011في جعل
األطراف األجنبية تشارك بشكل متزايد في اليمن ،وهذا يعقّ د أي مبادرة لحل النزاع ،لكنه
أيضا من المساهمين المحتملين في إعادة اإلعمار بعد الحرب.
يضاعف ً
وخوفا من التفكك السياسي والحرب األهلية ،ساعد مجلس التعاون الخليجي على
التوسط في اتفاقية مدعومة من األمم المتحدة في تشرين الثاني  2011رتبت لتنحي
الرئيس علي عبد اهلل صالح عن السلطة لصالح هادي ،ثم نائبه الذي تم تكليفه بإدارة
عملية االنتقال السياسية في اليمن.
وأدى االنهيار النهائي لهذه العملية إلى تدخل أجنبي أعمق ،ففي أيلول /سبتمبر ،2014
استولت قوات الحوثي بدعم من القوات المسلحة الموالية
لكونها أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية ،وعرضة لصالح ،على العاصمة صنعاء وعلى مقاليد الحكم ،وحاول
لالنقسامات السياسية ،فقد خضعت اليمن فترة طويلة هادي دون جدوى التوصل إلى خطة مؤقتة للتعايش مع
للتدخل األجنبي
القوات المتمردة ،تلك الجهود التي أدت إلى وضعه قيد
اإلقامة الجبرية ،ثم هرب إلى المملكة العربية السعودية
في أوائل عام  ،2015ومن هناك دعا الدول العربية المجاورة
للتدخل الستعادة حكومته المعترف بها دول ًّيا ،وحققت الحملة العسكرية التي بدأت في
آذار /مارس من ذلك العام بعض النجاح المبكر في استعادة عدن ،ولكن الحرب سرعان ما
تحولت إلى صراع معقّ د متعدد األصعدة مع العديد من األطراف والمصالح.
كان الدافع الرئيسي للمملكة العربية السعودية هو عدم ارتياحها للعالقات بين الحركة
الحوثية وإيران ،وإمكانية قيام الحوثيين بتكوين مليشيا على غرار حزب اهلل على الحدود
الجنوبية للمملكة ،وأضاف هذا تراكمً ا جغراف ًّيا استراتيج ًّيا أوسع نطاقً ا على األعمال
نزاعا عسكر ًّيا سابقً ا في
ً
العدائية بين المملكة العربية السعودية والعصيان الحوثي ،وشمل
 ،2010-2009ما جعل الصراع الحالي عنصرً ا مركز ًّيا في ما وصفه بعض المراقبين بحرب
إقليمية بالوكالة بين السعودية وإيران ،وقد تضخم هذا من خالل زيادة األدلة التي تشير إلى
أن إيران تمد الحوثيين بمكونات للصواريخ تسمح للحوثيين بإطالقها في عمق األراضي
السعودية.
تم تغيير التحالف العسكري األولي لدول مجلس التعاون الخليجي في اليمن بسبب
األزمة الداخلية في الخليج ،التي أنهت فيها مجموعة الدول الرباعية -السعودية واإلمارات
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العربية المتحدة والبحرين ومصر -العالقات الدبلوماسية مع قطر وشرعت في فرض حظر
عليها ،ثم ُطلب من قطر مغادرة االئتالف اليمني ،رغم احتفاظها كذلك بقاعدة استراتيجية
في البحر األحمر والقرن األفريقي ،في تحالف فضفاض مع تركيا.
لقد أدى انتشار الالعبين األجانب ذوي المصالح المتباينة إلى تعقيد مهمة األمم
المتحدة ومبعوثها الخاص ،المنصب الذي أنشأه األمين العام في عام  ،2012وكثف المبعوث
ال بموجب
الخاص جهوده للتوسط في إنهاء الصراع عم ً
سلطة األمم المتحدة وقرار مجلس األمن رقم  2216كانت آخر الجهود التي بذلها المبعوث الخاص الحالي ،مارتن
الصادر عام  2015والذي يدعو جميع األطراف إلى إنهاء غريفيثس ،لعقد محادثات مباشرة في جنيف في أيلول ،قد انهارت
العنف واالمتناع عن األعمال األحادية التي تهدد عملية عندما تخلف الوفد الحوثي عن الحضور ،مدعيًا أن التحالف لم
االنتقال السياسي .وحتى اآلن ،فشلت مشاوراتها الرامية يضمن عودته إلى صنعاء
إلى تسوية تفاوضية إلنهاء الصراع ،بما في ذلك المحادثات
المباشرة في سويسرا خالل حزيران وكانون األول من عام
 ،2015وفي الكويت من نيسان إلى آب من عام  ،2016وكانت آخر الجهود التي بذلها المبعوث
الخاص الحالي ،مارتن غريفيثس ،لعقد محادثات مباشرة في جنيف في أيلول ،قد انهارت
عندما تخلف الوفد الحوثي عن الحضور ،مدعيً ا أن التحالف لم يضمن عودته إلى صنعاء.
وحال ًّيا ،تجري الجهود لعقد جولة جديدة من المحادثات في أوروبا.
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تحديد الديناميكيات الداخلية في اليمن والعالقات مع
األطراف الخارجية الفاعلة
تحديد الالعبين الرئيسيين في الحرب األهلية اليمنية
لقد أصبح الصراع اليمني حلبة صراع للعديد من الجماعات والمصالح واألجندات ،التي قد يكون
الكثير منها في صراع مباشر في لحظة ما ،ويبدو أنه قادر على التعاون -أو على األقل التعايش -مع اآلخرين.
إن الطبيعة المتغيرة لهذه العالقات تعلّق أهمية كبيرة على فهم ومعالجة المصالح الجوهرية لألطراف
المختلفة من أجل استباق التحالفات التي قد تعيق إعادة اإلعمار.
إن رسم خريطة للحرب على امتداد مناطق السيطرة الجغرافية ،والتنافس ،والخطوط السياسية
واإليديولوجية ،والدعم الخارجي يوفر إطارًا مفيدً ا لفهم هذه الديناميكيات.

مناطق السيطرة:

المرتفعات الشمالية الغربية
في أيلول /سبتمبر  ،2014اقتحم متمردو الحوثي صنعاء ،قبل أن ينتقلوا شرقً ا وغربًا وجنوبًا بدعم من
الوحدات العسكرية التابعة لصالح ،وواجه التحالف المشترك بين الحوثي وصالح مقاومة في محافظة مأرب
ومدينة تعز ،وعبْر الكثير من الجنوب المستقل سابقً ا ،وقد أُخرجوا من
ثم انتهى تحالف الحوثي-صالح ،وهو زواج غير مريح منذ البداية ،في كانون مأرب والجنوب في عام  2015وما زالوا يقاتلون من أجل السيطرة على
األول /ديسمبر  2017عندما أعلن صالح عن انفتاحه على المفاوضات مع تعز ،وعزز تحالف الحوثي-صالح سيطرته على المؤسسات الحكومية
في صنعاء والمحافظات الشمالية الغربية ،ثم انتهى تحالف الحوثي-
التحالف الذي تقوده السعودية وتم قتله على يد مقاتلي الحوثي
صالح ،وهو زواج غير مريح منذ البداية ،في كانون األول /ديسمبر 2017
عندما أعلن صالح عن انفتاحه على المفاوضات مع التحالف الذي
تقوده السعودية وتم قتله على يد مقاتلي الحوثي.
كان تنظيم المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح ،وهو القوة البرلمانية المهيمنة لفترة ما بعد الوحدة
ال واسع االنتشار -قد انقسم قبل االنشقاق وموت
اليمنية -وأقرب ما في البالد ليكون حزبًا سياس ًّيا شام ً
صالح ،وأصبح أكثر تجزؤً ا منذ ذلك الحين ،ويتفق قادة المؤتمر الشعبي العام عمومً ا على أنه ال يمكن ألي
مجموعة أو فرد من خارج اليمن عرض قيادة شرعية ،وواصلوا تركيزهم بشكل كبير على إعادة البناء داخل
البالد من خالل قادة جدد وسابقين ،وكانت هناك تكهنات بأن ابن أخي صالح ،العميد طارق صالح -الذي
يقود القوات ضد الحوثيين على طول ساحل البحر األحمر -قد يبرز كالعب رئيسي في المؤتمر الشعبي
العام في مرحلة ما بعد الصراع إذا انتصر في معركة حاسمة ضد الحوثيين ووضع مدينة الحديدة تحت
السيادة الفاعلة لحزب المؤتمر الشعبي العام.

محور الجوف -مأرب -شمال حضرموت المدعوم من السعودية
في بداية الحرب ،واجه الحوثيون مقاومة من القبائل في محافظتي الجوف ومأرب ،التي تنتمي أغلبها
للتجمع اليمني لإلصالح ،الحزب اإلسالمي السني الرئيسي في اليمن ،والذي غالبًا ما يوصف خط ًأ بأنه
تنظيم اإلخوان المسلمين اليمني ،وأصبحت المحافظات فيما بعد قاعدة للوحدات العسكرية تحت إشراف
علي محسن األحمر ،وهو قائد عسكري إسالمي وكان في وقت من األوقات اليد اليمنى لصالح ،وقد انفصل عن
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النظام في عام  2011وهو اآلن نائب الرئيس اليمني ،وتمكن محسن من إعادة تشكيل وتعزيز فرقة المدرعات
األولى ،التي ساد االعتقاد بأنها قد انهارت في عام .2014
كما استولت القوات التابعة لإلصالح (المليشيات القبلية الموالية لهاشم األحمر ،وهو عضو بارز من
أسرة قبلية تقود اتحاد حشد ال َقبَلي الذي كان قو ّيًا في السابق) على معبر الوادي الحدودي بين المملكة
العربية السعودية ومحافظة حضرموت الشمالية ،وقد أدى ذلك إلى خلق مجال نفوذ واسع على امتداد شمال
اليمن األوسط ،من حدود الجوف-صعدة إلى الطرف الغربي لمحافظة المهرة.
في قلب هذا المحور كانت مدينة مأرب ،التي شهدت شيئًا من االزدهار االقتصادي الذي يشرف عليه
الحاكم سلطان العرادة .وقد تمكن من الحفاظ على السيطرة على المؤسسات المحلية ،وأهمها فرع البنك
المركزي اليمني في مأرب ،الذي استخدمه كخزينة لما أصبح منطقة تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي،
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد استخدم العائدات المتأتية من بيع الديزل وغاز البترول المسال لدفع تكاليف
الخدمات والرواتب المحلية ،تعززها الدفعات من المملكة العربية السعودية ،التي تكفلت بتكاليف الوحدات
العسكرية والعناصر القبلية التي تقاتل الحوثيين على خطوط الجبهة األمامية.

المناطق الجنوبية (جنوبي حضرموت ،شبوة ،لحج ،الضالع)
ركزت دولة اإلمارات العربية المتحدة الكثير من جهودها في اليمن لتأمين الجنوب ،وتدريب قوات األمن
المحلية وتجهيزها تحت قيادتين متميزتين :قوات النخبة في حضرموت وشبوة ،وقوات الحزام األمني في
عدن وأبين ولحج (وال تزال الضالع تحت سيطرة قوات مسلحة محلية مدعومة من اإلمارات العربية المتحدة
ولكن لم يتم دمجها في هياكل أمنية أوسع نطاقً ا) ،كما كانت في المكان وحدات عسكرية تابعة لحكومة هادي،
وتم تسكينها تقن ًّيا في عدن منذ تحريرها.
في آذار /مارس  ،2017أعلن هادي عن إقالة عيدروس الزبيدي ،وهو زعيم بارز مدعوم من اإلمارات العربية
المتحدة وكان حاكم عدن ،وأدى ذلك إلى احتجاجات ودفع الزبيدي إلى تشكيل المجلس االنتقالي الجنوبي،
وهو حكومة انتقالية نصبت نفسها وأقامت برلمانها الخاص وادعت سيطرتها على «قوات المقاومة الجنوبية»،
وهو مصطلح عام للقوات المسلحة المدعومة من اإلمارات العربية المتحدة.

مناطق النزاع:

الحدود السعودية اليمنية (كتاف /البقع ،باقم ،غرب الجوف ،حجة)
على امتداد الطريقين الرئيسيين المحاذيين للحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن ،في باقم
موال للسعودية قيادة القوات اليمنية ،ويتلقى
وكتاف /البقع ،يتولى مهران القباطي وهو زعيم سلفي جنوبي ٍ
الدعم من السعودية وغيرها من القوات ،والقوات الجوية السعودية .أما في شمال محافظة حجة ،التي تفصل
ما بين محافظة صعدة الحوثية وساحل البحر األحمر ،فتحتل القوات التابعة لمحسن ميناء مدينة ميدي،
الذي من المرجح أن تصبح السيطرة عليه قضية خالفية في أي مفاوضات حول تشكيل اليمن في المستقبل.

البيضاء
يسيطر الحوثيون والقبائل المؤيدة لهم على مدينة البيضاء في جنوب المحافظة ،ولكنهم ناضلوا
للسيطرة على المقاطعات المجاورة التي تتنافس عليها القبائل المحلية ،والوحدات العسكرية المدعومة من
محسن ،والقاعدة ،باإلضافة إلى الفرع اليمني لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام.
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تـعـز
أصبحت مدينة تعز ،وهي مركز مواصالت تجاري ذات موقع استراتيجي ،تمثل من عدة جوانب صورة
مصغرة عن الحرب بقواتها المقاتلة المنقسمة على نحو سيئ ،ويتحكم مقاتلو الحوثي بمنطقة التالل
والجبال الرئيسية إلى الشمال الغربي من المدينة ،في حين أن الكثير من المراكز الحضرية يتحكم بها خليط
من الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة لتجمع اإلصالح ،والمليشيات السلفية المدعومة من اإلمارات
العربية المتحدة ،مع بعض القوات العسكرية واألمنية المستقلة المنحازة بشكل متزايد إلى السلفيين.

ساحل البحر األحمر
السيطرة على الميناء الرئيسي على البحر األحمر -مدينة الحديدة -غير مؤكدة إلى حد كبير،
حيث كانت قوة من المقاتلين الموالين للحكومة بقيادة اإلمارات العربية المتحدة -والمدعومة بالغارات
الجوية السعودية -تحاول تحريرها من الحوثيين الذين استولوا عليها في عام  ،2015وقادت فرقة العمالقة
االنفصالية الهجوم بقيادة السلفيين ،بدعم من مقاومة تهامة ،وهي قوة محلية إلى حد كبير ،وعناصرها من
الحرس الجمهوري بقيادة طارق صالح .وكما هو الحال في أماكن أخرى في اليمن ،حيث ال تشارك القوات
الموالية للحكومة ظاهر ّيًا إال القليل في سبيل الهدف المشترك باستثناء التحدي المباشر المتمثل في
هزيمة المتمردين الحوثيين ،فمن غير الواضح من سيسيطر على الحديدة إذا تم -وعندما يتم -تحريرها.

عـدن
لقد أصبحت عدن رمزً ا للخلل الوظيفي داخل االئتالف ،حيث تتنافس القوات الموالية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة مع القوات التابعة لهادي وغيرها من الجماعات غير المنحازة من أجل السيطرة على المدينة.

محافظة المهرة
منذ عام  ،2017انخرطت المملكة العربية السعودية في الجهود المبذولة لتأمين المهرة ،في أقصى
شرق اليمن ،وتقع على الحدود مع عُ مان ولها حزام ساحلي طويل على امتداد جنوبها ،ومن المعروف أن
المهرة هي أحد خطوط اإلمداد الرئيسية للسلع المهربة إلى البالد ،وهي مقسمة إلى عدة مناطق قبلية،
وهناك خالف على شرعية العديد من السالطين ،وقد وجدت العديد من القبائل المهرية قضية مشتركة
بينها ،بالرغم من معارضة المحاوالت السعودية لتأكيد السيطرة على المنطقة ،والتي تتضمن ،حسب ما
أفادت التقارير ،فتح مدرسة جديدة مستوحاة من السلفية وتوسيع خط أنابيب النفط إلى الغيظة ،على ساحل
المهرة على المحيط الهندي.
نستنتج من هذا التحليل ،أن المجموعة الجوهرية من الالعبين الرئيسيين في الصراع تشمل الجماعات
التالية:
.
.

.الحوثيون ،بقيادة عبد الملك الحوثي ،مع أدوار دعم مهمة يلعبها عبد اهلل «أبو علي» الحاكم (قائد
عسكري) ،وعبد الخالق الحوثي (قائد األمن) ،ومهدي المشاط (قائد سياسي)
.االنفصاليون المدعومون من اإلمارات العربية المتحدة بقيادة عيدروس الزبيدي مع الدور الداعم
الرئيسي الذي لعبه هاني علي بن بريك ،الزعيم السلفي االنفصالي ومؤسس األحزمة األمنية.

.

 .الجماعات التابعة لتجمع اإلصالح في شمال اليمن المحتشدة في معظمها حول سلطان العرادة
وعلي محسن األحمر.

.

 .الجماعات التابعة لتجمع اإلصالح في تعز.

.

 .الجماعات السلفية المدعومة من اإلمارات في تعز بقيادة أبي العباس.

.

 .مجموعات الحضرمي الجنوبية التي يشرف عليها المحافظ فرج سالمين البحسني ،مع وجود دور
هام يلعبه قائد اتحاد قبائل حضرموت.

.

.العديد من المجموعات القبلية التابعة للمهري.
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األطراف اإلقليمية

المملكة العربية السعودية
لطالما شعرت المملكة العربية السعودية بالحاجة إلى ممارسة نفوذ حاسم في اليمن ،بسبب
موقعها الجغرافي والتفاوت االقتصادي بين البلدين ،وبوجود أكثر من  1100ميل من الحدود
جدا الحتمال أن يتردد صدى االضطرابات السياسية أو االقتصادية
المشتركة ،فإن المملكة حساسة ًّ
أو االجتماعية في اليمن عبر الحدود التي بالكاد تتم حراستها في العديد من المواقع ،وبالتالي
فهي كثيرة الثغرات.
لقد استخدمت المملكة العربية السعودية ثروتها الهيدروكربونية في كثير من األحيان لتمويل
تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء اليمن ،مع هدفين رئيسيين :لتذكير اليمنيين باهتمامها
الدائم برفاههم ومحاولة خلق جارة أكثر استقرارًا اقتصاد ًّيا ،وأقل مالءمة لمنظمات العنف المتطرفة
التي ترى اليمن مالذً ا آمنً ا ومجمعً ا للتجنيد .وبعيدً ا عن الرسمية ،استخدمت المملكة العربية
السعودية ثروتها بطريقة تحريرية لجذب السلوك الداعم من المسؤولين الحكوميين والشخصيات
السياسية وزعماء القبائل وغيرهم ممن هم في وضع يسمح لهم بحماية مصالح الرياض أو تحقيق
أهدافها.
في آذار /مارس  ،2015قامت المملكة العربية السعودية،
التي تقود تحالفً ا من الدول العربية بإقحام نفسها في حرب
اليمن في محاولة لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية :إعادة
حكومة هادي المعترف بها دول ًّيا؛ وإنهاء نفوذ إيران ودعمها
للحوثيين في اليمن؛ وتأمين الحدود الجنوبية للمملكة
العربية السعودية من التوغل عبر الحدود والهجمات
الصاروخية الباليستية.

من أجل الحفاظ على الضغط على الحوثيين ،تعتمد المملكة العربية
السعودية اعتمادًا كبيرًا على الدعم العسكري من الواليات المتحدة
وبعض الدول األوروبية ،وسوف تعمل بجد لضمان أن يبقى خط اإلمداد
هذا دون عوائق

ويبدو أن السعوديين أخطأوا في تقدير مدى صعوبة المهمة ،ومع ذلك ،وحتى حملة مستمرة
من القصف الجوي على اليمن لم تسفر عن النصر الحاسم الذي سعت إليه المملكة ،وقد تعرضت
محافظة صعدة الحوثية بشكل خاص ألضرار بالغة ،وكان الوعد بدعم الجهود الدولية إلعادة بناء
بنيتها التحتية بمثابة الجزرة التي يمكن أن تستخدمها المملكة العربية السعودية أو مبعوث األمم
المتحدة كحافز للحوثيين إلنهاء األعمال العدوانية.
ومن أجل الحفاظ على الضغط على الحوثيين ،تعتمد المملكة العربية السعودية اعتمادً ا كبيرً ا على
الدعم العسكري من الواليات المتحدة وبعض الدول األوروبية ،وسوف تعمل بجد لضمان أن يبقى خط
اإلمداد هذا دون عوائق ،وقدمت الواليات المتحدة ،على وجه الخصوص ،مساعدة هامة على شكل ذخائر
موجهة بدقة ودعم لوجستي واستخباراتي ،وعالوة على ذلك ،قدمت الواليات المتحدة غطاء دبلوماس ًّيا بشكل
حاسم ،على سبيل المثال في شهادة لوزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو في أيلول /سبتمبر بأن التحالف
قد اتخذ خطوات «ملموسة» لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية اليمنية ،ما يضمن استمرار تدفق
األسلحة 13األمريكية.
ومع ذلك ،أصبح موضوع الدعم األمريكي موضع تساؤل ،حيث تصاعدت االنتقادات الموجهة
للمملكة العربية السعودية بسبب حملة القصف في اليمن وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
 13ميشيل ر .بامبيو« ،شهادات للكونغرس حول أعمال المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة في اليمن بموجب قانون إقرار الدفاع
الوطني  ،»NDAAوزارة خارجية الواليات المتحدة 12 ،أيلول .2018
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في القنصلية السعودية في اسطنبول ،وفي أواخر تشرين األول ،دعا كل من بومبيو ووزير الدفاع
14
جيمس ماتيس لوقف إطالق النار في اليمن.
وسعيً ا وراء هدفها لتقليص النفوذ اإليراني داخل اليمن ،عملت المملكة العربية السعودية
عن كثب مع الواليات المتحدة وغيرها في المنطقة من أجل الضغط على النظام في طهران .إن
ال خليجية عربية
التحالف االستراتيجي الشرق أوسطي الذي تم طرحه مؤخرً ا والذي سيضم دو ً
وحلفاء عربًا رئيسيين آخرين والواليات المتحدة ،هو النهج الذي من المرجح أن تتبناه الرياض.
ومن أجل تفاقم األوضاع االقتصادية المحلية إليران ،وبالتالي إثارة المعارضة الداخلية للنظام،
يمكن للمملكة العربية السعودية أن تستخدم موقعها الفريد كمنتج ومتحكم عالمي للطاقة وتقوم
بزيادة اإلنتاج بما فيه الكفاية لخفض األسعار حتى تتضاءل عائدات إيران من بيع الهيدروكربونات،
ارتباطا وثيقً ا
ً
فدعم الرياض إلعادة فرض العقوبات األمريكية على مبيعات النفط اإليرانية يرتبط
بهذا الجهد.
وبصورة أشمل ،سوف ينظر السعوديون إلى إعادة اإلعمار في اليمن على أنها اللبنة األساسية في إعادة
االستقرار إلى جارتها الجنوبية ،وسوف تستخدم ثروتها النفطية لدعم هذا الجهد؛ على الرغم من أن المملكة
كانت تاريخ ًّيا مترددة في وضع مساعداتها االقتصادية مع مجمعات المانحين أو في صناديق االئتمان ،وهي
الوسائل التي تضعف قدرتها على توجيه األموال إلى الحلفاء .وفي الوقت الراهن ،تعهدت السعودية في خطة
العمليات اإلنسانية الشاملة لليمن بتقديم  1.5مليار دوالر كتمويل جديد لخطة األمم المتحدة للحلول
اإلنسانية 15في اليمن لعام  ،2018رغم أنه من غير الواضح بالضبط مقدار المبلغ الذي تم تسليمه.
ومن أجل ضمان نفوذها مع القيادة السياسية التي ستظهر في اليمن بعد الحرب ،ستقوم المملكة
العربية السعودية ببناء شبكات رعاية جديدة وتعزيز العالقات مع الحلفاء طويلي األمد مثل محسن وفصائل
اإلصالح.

اإلمارات العربية المتحدة
قبل عام  ،2015كان هناك
الحد األدنى من التفاعل
السياسي أو االقتصادي بين
العربية
واإلمارات
اليمن
المتحدة ،وتميل أبرز الروابط
إلى أن تكون عالقات وثيقة بين
القبائل والشعور باإلرث الثقافي
كما يدعي أفراد عائلة آل نهيان
الحاكمة في أبو ظبي أن لهم
جذورًا 16يمنية .من الناحية
التجارية ،أبدت الشركة المشغلة
لموانئ دبي العالمية التي تتخذ
من دبي مق ًّرا لها بعض االهتمام
بميناء عدن في العقد األول من
القرن الحالي وقامت بتشغيل
 14غاردنير هاريس ،إريك شميت ،وريك جالدستون« ،الواليات المتحدة وبريطانيا تسعيان إلى وقف إطالق النار في اليمن مع برود العالقات مع
السعوديين» ،نيويورك تايمز 31 ،تشرين األول .2018
 15ريتشارد هول« ،المملكة العربية السعودية تتعهد بمبلغ  1.5مليار دوالر أمريكي كمساعدة لليمن -ولكنها ما زالت تقص البلد» ،اإلذاعة الدولية
العامة 24 ،كانون الثاني .2018
 16بيتر هيليار« ،رابطة العام  2000بين اإلمارات العربية المتحدة واليمن التي لن تنهار» ،ذي ناشيونال 13 ،تشرين األول .2015
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الميناء في الفترة بين عامي  2008و ،2012ولم تتمكن موانئ دبي العالمية من زيادة حركة المرور إلى الميناء،
17
وبدأت عملياتها عبر البحر األحمر في جيبوتي في االزدهار خالل الفترة نفسها.
على مدى السنوات الثالث الماضية ،تطورت طبيعة انخراط اإلمارات العربية المتحدة في اليمن من
اإلهمال الحميد إلى المشاركة العسكرية النشطة مع تطلعات للهيمنة التجارية والتوسع اإلقليمي ،ولشرح
التحول المفاجئ في أهمية اليمن ضمن السياسة الخارجية اإلماراتية ،ال بد من فهم التغييرات في االقتصاد
السياسي العالمي التي كثفت من المصالح الوطنية اإلماراتية وفهم التهديد في القرن اإلفريقي .وإلى جانب
التغييرات اإلقليمية داخل دول مجلس التعاون الخليجي ،تزايدت الضغوط التخاذ قرار سعودي إماراتي نحو
التعاون والدفاع المشترك .في الحقيقة ،ليس اليمن هو الذي تغير بشكل كبير ،ألن وجود القاعدة ليس
جديدً ا ،وال هو استخدام القوة من قبل الحوثيين ،وإنما هو تزايد سياسة التدخل الخارجية لدولة اإلمارات
وحاجتها إلى إرساء النظام في بنية أمنية دولية وإقليمية متغيرة هي تطورات جديدة غيرت الديناميكية
18
اإلقليمية.
تبدأ هذه البنية األمنية اإلقليمية المتقلبة بفكرة انسحاب الواليات المتحدة أو عدم اهتمامها
بالمنطقة وتتعزز بامتداد التوسع اإلقليمي لدعم المصالح األمنية اإلماراتية المتطورة ،ويصف محللون
سياسيون إماراتيون كبار مثلث النفوذ الذي تسعى اإلمارات إلى توسيعه من القمة عند بوابة مضيق هرمز،
وينحدر باتجاه الجنوب الغربي باتجاه ممر البحر األحمر ،وإلى الجنوب الشرقي نحو المحيط الهندي،
ويغطي هذا المثلث طرق تجارة النفط المهمة وكذلك طرق توريد المواد الغذائية الرئيسية واألسمدة،
كما يغطي سلسلة من عمليات الموانئ على جانبي البحر األحمر وخليج عدن ومياه والخليج ،التي تهيمن
عليها اإلمارات العربية المتحدة والشركات التابعة للدولة ،وتعتبر السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية
19
أيضا من قبل عوائد االستثمار وناحية القيمة المالية.
المتحدة سياسة تدخل متزايد ،ولكنها مدفوعة ً
لهذا السبب ،ركزت اإلمارات اهتمامها العسكري في اليمن على الجنوب ،وحول ميناء عدن ،وكذلك على
المناطق التي كانت موطئ قدم لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية .إن اإلمكانيات التجارية لميناء
عدن ،وموقعه االستراتيجي ضمن مثلث النفوذ ،هي أولوية بالنسبة لألمن القومي لدولة اإلمارات العربية
أيضا مع الشراكات القائمة بين
المتحدة ،كما أن احتواء تنظيم القاعدة هو مصلحة أمنية ،لكنه يتوافق ً
اإلمارات والواليات المتحدة ،والتي يمكن أن تسهل من عملية تبادل المعلومات والتعاون العسكري.
جدا ،فيواجه السعوديون تهديدً ا فور ّيًا
إن الفرق بين األهداف السعودية واإلماراتية في اليمن واضح ًّ
للحدود ويركزون على تهدئة األوضاع في الشمال وإنهاء هجمات الصواريخ الحوثية ،أما دولة اإلمارات العربية
أيضا مخاوف أمنية :نمو اإلسالم السياسي ،الذي تراه
المتحدة فتشعر بالقلق إزاء طرقها التجارية ،ولديها ً
مجسدً ا في حزب اإلصالح اليمني ،ومنظمات العنف المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
في العمليات العسكرية ،تتجمع القوات اإلماراتية في الجنوب ،ما يزيد من التوترات التي طال أمدها
حول االنفصال في المنطقة 20.أثناء دراستها للمجلس االنتقالي الجنوبي ،تربط سوزان دالغرين ،ما بين
مظالم المثقفين الجنوبيين من أجل دولة مستقلة وعدم ثقتهم في جماعة اإلخوان المسلمين ،فماضيهم
االشتراكي الذي مكن المرأة من المشاركة السياسية ،وخطوط التقارب تجعل التحالف مع اإلمارات العربية
المتحدة قاب ًال للتطبيق 21،لكن الطريقة التي يمكن لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن تدعم بها استقالل
جنوب اليمن تبقى محفوفة بكثير من المخاطر .وفي حين أن عدن هي المجال الرئيسي للعمليات اإلماراتية
أيضا عمليات ذات مصالح عسكرية وسياسية وتجارية في جزر ُسقطرى وبريم.
ووجودها اإلداري ،فإن هناك ً
 17بيتر ساليسبري« ،االنحدار المأساوي لميناء عدن الذي كان مزده ًرا» فايننشال تايمز 6 ،آذار .2013
 18كارين إ .يونغ« ،بروز تدخالت مجلس التعاون الخليجي» ،كلية لندن لالقتصاد ،سلسلة أبحاث مركز الشرق األوسط .)2013( 2
 19كارين إ .يونغ« ،سياسة دول مجلس التعاون الخليجي الجديدة في الحنكة السياسية واالقتصادية :قضية المساعدة اإلماراتية والتدخل المالي في
مصر» ،مجلة الدراسات العربية  ،7رقم .36 -113 :)2017( ،1
 20بيتر ساليسبري« ،برميل بارود اليمن الجنوبي» ،تشاتام هاوس 27 ،آذار .2018
 21سوزان دالغرين« ،الثورة الشعبية تتقدم نحو بناء دولة في جنوب اليمن» ،مشروع حول العلوم السياسية في الشرق األوسط ،لالطالع  17أيلول 2018
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إيران
تعتبر الطبيعة الدقيقة لتورط إيران في اليمن ومدى هذا التورط موضوع جدال كبير ،بقدر ما هو
أداة للنقاش السياسي التنافسي بين الخصوم ألنه حقيقة على األرض ،وعالوة على ذلك ،فقد تطورت معالم
عالقة إيران مع الحوثيين الذين هم حليفها الوحيد في الصراع ،وتكثّف دعمها لهم مع مرور الوقت كنتيجة
الستمرار الحرب .وفي حين منحت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة الحوثيين وضعً ا
بديالً ،مشيرتين إلى أنهما تعمالن بموجب توجيهات طهران 22،فقد رفض العديد من المحللين المستقلين
هذه التهمة باعتبارها مبالغً ا فيها 23،خاصة خالل المرحلة األولى من الحرب .وفي ظل وجود بعض الروابط
التاريخية بين الجانبين ،فإن الروابط الدينية التي غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين اإلسالم الحوثي الزيدي
والشيعة االثنا عشرية التي تمارس في إيران تبقى ضئيلة في أحسن األحوال 24.وعدا عن ذلك ،فإن لدى الحوثيين
قصة أقلية مهمشة يرفعونها ضد حكومة قمعية وتتوافق تمامً ا مع الخطاب السياسي الثوري اإليراني 25،وقد
سارعت طهران إلى استغالل هذه العالقة .وعالوة على ذلك ،فإن حاجة الحوثيين للدعم الملموس في زمن
الحرب المطولة قد أدت إلى إقامة عالقات مع طهران أكثر من أي تقارب طبيعي بين الجانبين.
ومع ازدياد حاجة المتمردين الحوثيين للحفاظ على نشاطهم العسكري ،فقد أصبحت طهران شريكً ا
26
راغبًا ،مستغلة الفرصة في توريط منافسيها في مستنقع عسكري ومالي بتكلفة هامشية على عاتقها.
وفيما بعد دعمها السياسي والدبلوماسي الصريح ،بما في ذلك بناء قدرة الحوثيين على اإلدارة الداخلية
الفعالة لألمن 27،فقد ازدادت المساعدات العسكرية واللوجستية واالستشارية اإليرانية إلى حد ما منذ عام
 .2014ويُ عتقد أن الدعم المبدئي قد شمل بعض شحنات األسلحة
لدى الحوثيين قصة أقلية مهمشة يرفعونها ضد حكومة قمعية الخفيفة ،ولكن األدلة األخيرة تبين أنه يتم تهريب مكونات الصواريخ
وتتوافق تمامًا مع الخطاب السياسي الثوري اإليراني وقد سارعت إلى اليمن .واستنتج فريق خبراء األمم المتحدة في كانون الثاني
أن إيران ال تلتزم بحظر األسلحة الذي فرضته األمم المتحدة ضد
طهران إلى استغالل هذه العالقة
الحوثيين ،مشيرً ا إلى أدلة على وجود صواريخ باليستية إيرانية
الصنع أطلقتها قوات الحوثي 28.ومن الصعب تأكيد المشاركة
الواسعة 29،بما في ذلك مزاعم العرب الخليجيين بوجود عسكري إيراني في اليمن -أو لوكيلهم اللبناني حزب
اهلل -ولكن مما ال شك فيه أن هذا األمر يتضاءل مقارنة بالمشاركة العسكرية المباشرة للسعودية واإلمارات
العربية المتحدة في دعم حلفائها في اليمن.
وعلى الرغم من الزيادات الواضحة في مشاركتها ودعمها للحوثيين ،فإن مصالح إيران في اليمن تظل
محدودة وهامشية مقارنة مع األولويات األساسية األخرى في المنطقة ،بما في ذلك تطوير شبكة نفوذ تمتد
من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق 30.ونظرً ا لاللتزام الكبير بالموارد لهذه المناطق ،وخاصة الحرب في
سوريا ،فمن غير المحتمل أن تستثمر إيران بكثافة أو أن تقدم تضحيات حقيقية للحفاظ على مكانتها في
 22عدنان بارون ،وليد الحريري ،وآنتوني بسويل« ،ترامب والحرب اليمنية :تشويه الحوثيين كوكالء إيرانيين» ،مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية،

 20كانون األول .2017
 23المؤلف (عمر ه .رحمن) مقابلة مع ابريل لونجلي آلي لمجموعة األزمات الدولية ،أيار 2017؛ دينا إسفاندياري وأريان طباطبائى« ،اليمن :أهي
فرصة للمحادثات اإليرانية-السعودية؟» فصلية واشنطن  ،39رقم  25( 2تموز 74-155 :)2016؛ توماس جونو« ،سياسة إيران تجاه الحوثيين في
اليمن :عوائد محدودة على استثمار متواضع» ،الشؤون الدولية  92رقم ( 3أيار .63-647 :)2016
 24ماريكي ترانسفيلد« ،اليد الصغرى إليران في اليمن» ،صندوق كارنيجي للسالم الدولي 14 ،شباط 2017؛ دينا إسفاندياري وأريان طباطبائى،
«اليمن :أهي فرصة للمحادثات اإليرانية-السعودية؟» فصلية واشنطن  39رقم  25( 2تموز .74-155 :)2016
 25عدنان بارون« ،السياسة تزيد من االنقسامات الطائفية في اليمن» ،مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية 30 ،أيار .2016
 26توماس جونو« ،سياسة إيران تجاه الحوثيين في اليمن :عوائد محدودة على استثمار متواضع» ،الشؤون الدولية  ،92رقم ( 3أيار .63 -647 :)2016
 27دينا إسفاندياري وأريان طباطبائي« ،اليمن :أهي فرصة للمحادثات اإليرانية-السعودية؟» فصلية واشنطن  ،39رقم  25( 2تموز .74-155 :)2016
 28غريغوري د .جونسون« ،الصواريخ اإليرانية وانهاء الحرب في اليمن» ،األمن العادل 23 ،أيار .2018
 29ديفيد كيركباتريك« ،المملكة العربية السعودية تتهم إيران «بافتعال األعمال الحربية» رافعة بذلك التهديد باالشتباكات العسكرية» ،نيويورك تايمز،
 6تشرين الثاني .2017
 30دينا إسفاندياري وأريان طباطبائي« ،اليمن :أهي فرصة للمحادثات اإليرانية-السعودية؟» فصلية واشنطن  ،39رقم  25( 2تموز .74-155 :)2016

الجغرافيا االقتصادية إلعادة اإلعمار في اليمن

اليمن ،لكونها بعيدة جغراف ًّيا وتوفر تفوقً ا محدودً ا لرفع قدرتها على معاداة الخصوم اإلقليميين وتعطيل
تدفق التجارة البحرية عبر الممر الحيوي لقناة السويس– البحر األحمر.
جدا احتمال وجود التزام إيراني كبير في اليمن بسبب القيود المفروضة على موارده
ومن المستبعد ًّ
نتيجة لقرار الواليات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران بعد خروج إدارة ترامب من اتفاقية خطة
العمل الشاملة المشتركة ،أو االتفاقية النووية ،وحتى فكرة الدعم الكبير للحوثيين يمكن أن تشكل عبئًا
متزايدً ا داخل إيران ،حيث إن النفقات اإلقليمية لطهران كانت مصدرًا لإلحباط والغضب في الداخل نتيجة
القتصادها المتدهور.
ومع ذلك ،فإن الحد األدنى من االستثمار مع الحوثيين يوفر بعض العوائد المهمة إليران ،وخاصة
في مواجهة سياسة االحتواء األمريكية-السعودية من خالل قدرتها على تحدي الخصوم في عدد متزايد
من الساحات في المنطقة وخارجها ،لكن هذا ال يزال مرهونًا باإلبقاء على المصالح الحوثية منسجمة
مع مصالح طهران ،ألنه ليس من الواضح أن لدى طهران القدرة على إجبار الحوثيين على التصرف ضد
31
أهدافهم ومصالحهم.
قد يكون عدم االستقرار المطول في اليمن فعل ًّيا أكثر فائدة لطهران ،ألنها تخلق مشاكل لدولة حدودية
مثل المملكة العربية السعودية مع قليل من التداعيات الجانبية إليران .وعالوة على ذلك ،من المرجح أن
تقوم سلطة مركزية ضعيفة بتزويد حلفاء الحوثيين اإليرانيين بدرجة أكبر من الحكم الذاتي ،ما قد يزيد
النفوذ اإليراني في اليمن على مدى فترة أطول ،مع الحفاظ على الدعم اإليراني للحوثيين كورقة قوية
للمساومة.
لقد أعربت إيران بالفعل عن اهتمامها باستخدام موقفها مع الحوثيين للتفاوض مع القوى الخارجية،
ففي أيار /مايو ،على سبيل المثال ،التقى وفد إيراني بقيادة نائب وزير الخارجية مع مسؤولين أوروبيين في
روما حول استعداد إيران لتقديم خدماتها في االتصال بالحوثيين 32.ومع ذلك ،في هذا المنعطف ،فإن
انسحاب الواليات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض العقوبات من شأنه أن يشكل
ملموسا الستعداد طهران للتفاوض ،وإذا تم تمكين المتشددين في إيران من صنع القرار ،فإن
ً
مثبطا
ً
عام ًال
إطالة أمد التواجد في اليمن قد تكون أكثر جاذبية.
على المدى البعيد ،من غير المحتمل أن يكون لدى طهران رغبة قوية في المشاركة في إعادة اإلعمار
في اليمن بأي طاقة ذات مغزى ،ونظرً ا للقيود االقتصادية المفروضة عليها ،فإن الحكومة ستواجه صعوبة
في تبرير إهدار مليارات الدوالرات كمساعدات وتمويل إعادة اإلعمار .في المؤتمر الدولي إلعادة اإلعمار في
العراق في شباط /فبراير ،فشلت إيران في التعهد بأي أموال إلعادة البناء في منطقة أكثر أهمية للمصالح
اإليرانية 33،أما الجهود األكثر استهدافً ا ،فتقتصر على إعادة بناء المناطق والطاقات الخاضعة للحوثيين،
وهو التوقع األكثر معقوليةً  ،على الرغم من أن المملكة العربية السعودية بالتأكيد ستثير التحذيرات حول
تعميق التورط اإليراني بالقرب من حدودها الجنوبية.

دول أخرى
في حين تلعب المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة األدوار القيادية في التحالف
العربي ،فإن الدول الخليجية األخرى قدمت مساهمات بارزة في دعم التحالف أو السعي للتوسط من أجل
إنهاء الصراع.
وتعمل البحرين باستمرار على مواءمة سياساتها مع المملكة العربية السعودية ،وقد ساهمت في
مهمات التحالف الجوية والبرية ،إذ خدم الجنود البحرانيون على طول الحدود الجنوبية للمملكة العربية
 31آدم بارون ،وليد الحريري ،وآنتوني بيسويل« ،ترامب والحرب اليمنية :تشويه الحوثيين كوكالء إليران» ،مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية20 ،
كانون األول 2017؛ ماريكي ترانسفيلد« ،اليد الصغرى إليران في اليمن» ،صندوق كارنيجي للسالم الدولي 14 ،شباط .2017
 32باريسا حافظي وجون أيرش« ،استعداد إيران للضغط من أجل مباحثات مع القوى األوروبية لوقف إطالق النار في اليمن» ،رويترز 29 ،أيار .2018
 33علي الفونه« ،دور إيران المتواضع في إعادة إعمار العراق ما بعد الحرب» ،معهد الشرق األوسط 21 ،شباط .2018
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السعودية وكذلك في عدن ومأرب ،حيث قتل خمسة جنود بحرانيين في هجوم صاروخي للحوثيين عام
 34.2015وفي حين يمكن االعتماد على البحرين لدعم التحالف بشكل موثوق في أي من مراحل إعادة
اإلعمار ،فمن غير المرجح أن تجازف بأي دور مستقل ،وتكون مقيد ًة أكثر في قدراتها على المساهمة المالية.
انضمت قطر إلى التحالف الذي تقوده السعودية ،فأرسلت  1000جندي للمساعدة في الدفاع عن
الحدود السعودية 35،وكان لدى قطر بعض الخبرات السابقة في العمل في اليمن ،حيث عملت كوسيط بين
الحوثيين والحكومة اليمنية فيما يعرف بحرب صعدة الرابعة ،وقد استاءت المملكة العربية السعودية من
هذه الوساطة القطرية ،وأصبحت شكوكها فيما يتعلق بنوايا الدوحة واضحة في حزيران /يونيو  2017عندما
تم طرد قطر من االئتالف كجزء من الحملة العقابية الواسعة التي قامت بها المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ،وفي نهاية المطاف ،انضمت الحكومة اليمنية بقيادة هادي إلى
36
الرباعية في إنهاء عالقاتها مع قطر.
وإلى جانب تجربة التفاوض مع الحوثيين ،تربط قطر عالقات وثيقة مع عناصر داخل ائتالف هادي
الحكومي المتمركز حول فصيل اإلصالح ،ومع ذلك ،فإن أي دور رسمي لدولة قطر ستعارضه المملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،وواصلت قطر تقديم مساعدات إنسانية لليمن ،ولديها خبرة في إدارة
37
مشاريع التنمية داخل البالد.
كما لعبت عُ مان والكويت دورًا في الوساطة الرسمية وغير الرسمية :الكويت من داخل التحالف وعُ مان
من الخارج ،وقال وزير الخارجية العماني إن قرار البقاء خارج االئتالف قائم على أساس الدستور العماني
الذي يحظر المشاركة في األعمال العسكرية دون مصادقة األمم المتحدة ،وعلى أية حال فهي تعتبر المشاركة
في القتال غير منسجمة مع دور وسيط السالم 38.إن عمان قلقة بشكل رئيسي من حالة عدم االستقرار ونمو
النشاط المتطرف في المناطق الحدودية ،وبشكل ثانوي من الطموحات السعودية واإلماراتية في المنطقة،
ولذلك فقد عكفت عمان على اكتساب مكانة لها في السياسة الداخلية في المهرة 39،ونظرً ا لحياديتها في
الحرب ،فقد كانت عُ مان مفيدة كوسيط ،على سبيل المثال في التفاوض على إطالق سراح الرهائن ،وساهمت
في األنشطة اإلنسانية في اليمن.
نشطا في التحالف العسكري ،حيث تدعم قواتها أمن الحدود السعودية.
ً
ال تزال الكويت عضوً ا
وقد منحها هذا الموقف داخل التحالف الدعم الالزم من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
المتحدة الستضافة المفاوضات الرسمية بين قوات الحوثي-صالح المتحالفة وبين الحكومة اليمنية
بقيادة هادي في عام  2016بالتنسيق مع المبعوث الخاص لألمم المتحدة في ذلك الوقت ،إسماعيل ولد
الشيخ أحمد .وفي حين فشلت المفاوضات التي استمرت شهورًا ،استمرت الكويت في التعبير عن دعمها
للمحادثات التي رعتها األمم المتحدة ،وكان آخرها أثناء زيارة األمير إلى واشنطن في أيلول 40،كما
أعربت الكويت عن التزامها بالمساعدة اإلنسانية لليمن ووعدت بمبلغ  250مليون دوالر في اجتماع إعالن
41
التبرعات األخير في جنيف.

 34أثبتت القيادة البحرانية عزمها ،ورسخت الدعم في الوطن ،بإرسال اثنين من أبناء الملك إلى جبهة الحرب في أعقاب الهجوم« .ملك البحرين:
سوف أرسل أبنائي لمساعدة قوات التحالف في اليمن» ،العربية 7 ،أيلول .2015
« 35التعزيزات العسكرية القطرية تصل إلى الحدود السعودية» ،العربية 7 ،أيلول .2015
 36عزيز اليعقوبي« ،األزمة القطرية ترهق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب اليمنية» ،رويترز 20 ،تموز .2017
« 37قطر تتعهد بـ  20مليون دوالر أمريكي للتخفيف من األزمة اإلنسانية في اليمن» ،غولف تايمز 5 ،نيسان .2018
 38جورجيو كافيرو وثيودور كاراسيك« ،الحرب اليمنية واألزمة القطرية تتحديان حيادية ُعمان» ،معهد الشرق األوسط 6 ،تموز .2017
 39إلينورا أرديماغني« ،اإلماراتيون والعمانيون والسعوديون :تصاعد التنافس على المهرة اليمنية» ،كلية لندن لالقتصاد ،مدونة مركز الشرق األوسط،
 28كانون األول .2017
 40جويس كرم« ،دونالد ترامب يستضيف أمير الكويت ويصف إيران بأنها «اضطراب شامل»» ،ذي ناشيونال 6 ،أيلول .2018
 41سيمون رينش« ،الدول تتعهد بما يزيد على  2مليار دوالر أمريكي كمساعدات إنسانية لليمن» ،المالية الدولية العامة 5 ،نيسان .2018
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الواليات المتحدة
لقد أشارت إدارة الرئيس دونالد جي .ترامب مرارًا وتكرارًا إلى مكافحة اإلرهاب واحتواء إيران على
أنهما من أهم أهداف سياستها في الشرق األوسط ،وأن اليمن جبهة مركزية في كال المسعيين ،كما دعمت
واشنطن الحملة العربية على نطاق واسع ،التي أصبح يتزايد تركيزها في الشمال ،ضد الحوثيين ودعمً ا
لهادي ،وقد اتهمت إدارة ترامب طهران مرارًا بتوريد الصواريخ التي تم إطالقها على المدن السعودية من
قبل الحوثيين 42،وهو ما تنفيه إيران بشدة .إن الحفاظ على حركة الوصول واألمن البحري ،ال سيما
فيما يتعلق بمضيق باب المندب ذي األهمية االستراتيجية عند مدخل البحر األحمر ،هو من اهتمامات
أيضا مصلحة واضحة في
واحتياجات الواليات المتحدة األساسية .ومع ذلك ،لدى الواليات المتحدة ً
تجنب التصعيد المفاجئ والراديكالي للصراع الذي يمكن أن يجلب القوات األمريكية واإليرانية إلى
مواجهة مباشرة.
المعونة الدولية لليمن في ( 2018بماليين الدوالرات)

بريطانيا

الكويت

اميركا

االمارات

السعودية

(المصدر« :اليمن  -حالة الطوارئ المعقدة»  ،الوكالة االمريكية للتنمية 7 ،أيلول )2018

إن مكافحة اإلرهاب ،والحد من النفوذ اإليراني ،واالستقرار اإلقليمي ،وغيرها من المخاوف
الرئيسية تشير إلى وجود اهتمام بالغ من الواليات المتحدة
إلعادة إعمار طموحة في اليمن ،طالما لم يكن ذلك بطريقة أو
بأخرى لعبة في يد إيران أو القاعدة في شبه الجزيرة العربية .وباعتبارها القوة المثالية في الوضع الراهن ،فإن الواليات المتحدة
إن االستقرار الذي تسعى إليه واشنطن في اليمن والخليج ستستفيد أكثر من معظم الجهات الخارجية في إعادة اإلعمار الشاقة
بشكل عام والبحر األحمر ومنطقة الشرق األوسط التي تقع في اليمن
فيها البالد ،سيعتمد على مثل هذا البرنامج ،وباعتبارها القوة
المثالية في الوضع الراهن ،فإن الواليات المتحدة ستستفيد أكثر من معظم الجهات الخارجية في إعادة
اإلعمار الشاقة في اليمن ،وعالوة على ذلك ،فإن واشنطن هي مانحة غير متناسقة مع وكاالت المعونات
اإلنسانية التي يجب أن تهتم بالسكان عندما ال يكون لديهم بنية تحتية وطنية أو محلية كافية لتوليد
موارد كبيرة خاصة بهم.
 42دانيال هاينيس« ،نيكي هالي تقدم إثبات «ال يمكن إنكاره» بأن إيران تقوم بتسليح المتمردين الحوثيين» ،يو بي آي 14 ،كانون األول .2017
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ومع ذلك ،صرحت إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا بأنها تتوقع أن تتحمل الدول األخرى المزيد من العبء
لمثل هذه المشاريع في السنوات المقبلة ،ففي مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت عام  ،2018على سبيل
المثال ،امتنعت الواليات المتحدة عن االلتزام بأي أموال مباشرة ،لكنها قدمت تسهيالت ائتمانية بقيمة 3
مليارات دوالر لبغداد 43،ومن غير المرجح أن ترى واشنطن في اليمن مصالح أكثر من إعادة اإلعمار في العراق،
جدا أن تستعيد دورها كجهة مشاركة في التنظيم والمناصرة والقيام على مثل هذه المشاريع
لذا فمن المرجح ًّ
بد ًال من كونها مصدرًا رئيس ًّيا للتمويل .ومع ذلك ،فإن نفوذ الواليات المتحدة مع األطراف العربية األكثر
أهمية ،وخاصة المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،ال يزال قو ّيًا ،ومن المرجح أن تلعب
واشنطن دورًا محدودً ا ولكن إيجابيً ا في المساعدة على زيادة االهتمام وتركيزه على إعادة اإلعمار في اليمن.

روسيا
حاولت روسيا وضع نفسها في اليمن كطرف خارجي محايد يمكن االعتماد عليه وغير مهتم لتعزيز
االعتقاد بأنه العب دولي مهم في صراعات الشرق األوسط وشريك ال غنى عنه في حلها 44،ولدى هادي عالقات
أيضا وفود الحوثي لمناقشة
شخصية مع روسيا وتلقى تعليمه في االتحاد السوفييتي 45،لكن روسيا استضافت ً
إمكانية تزويد موسكو بالوقود للمناطق اليمنية الخاضعة للسيطرة الحوثية 46.في عام  ،2017عقدت روسيا
مفاوضات تضم اإلمارات العربية المتحدة والحوثيين ومختلف الجماعات اليمنية الجنوبية ،وعدا عن تعزيز
أيضا إلى الحصول على حقوق البحرية األساسية في عدن 47.تتعزز
سمعتها كصانع سالم ،كانت روسيا تسعى ً
مصالح روسيا في اليمن من خالل جهودها لتعميق وجودها في مناطق البحر األحمر والقرن األفريقي،
بما في ذلك تعزيز العالقات مع السودان وإمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية على سواحل السودان على
البحر األحمر 48،وبالنسبة لروسيا ،هناك حوافز قوية للعب أكبر دور ممكن في المساعدة على إنهاء الصراع
والمشاركة في المشاريع اإلنسانية وإعادة اإلعمار.

الصين
إن دور الصين في اليمن محدود ولكنه يتنامى إلى جانب وجودها االقتصادي وحتى العسكري في المناطق
التي يشكل اليمن جزءً ا منها 49،وباإلضافة إلى مجموعة من االستثمارات االقتصادية في مناطق الخليج والبحر
األحمر والقرن األفريقي ،فقد أنشأت الصين قاعدة بحرية في جيبوتي 50،حيث تم التأكيد على األهمية البحرية
لموقعها في باب المندب االستراتيجي ،ويتزايد تواجد السفن الحربية الصينية في موانئ وقواعد هذه المنطقة،
ومع ذلك ،ليس لدى الصين مصلحة منوطة بأي نتيجة محددة في اليمن ،على الرغم من عالقاتها الدافئة مع
األطراف الخارجية الرئيسية ،بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،رغم
أن لديها مصلحة في األمن البحري الشامل والتدفق الحر للطاقة ،وخاصة إلى األسواق اآلسيوية ،لذلك ،من
المرجح أن تكون الصين مهتمة بلعب دور في حل النزاع ،ويمكن أن تكون منفتحة على المشاركة ،وربما تمويل
إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع في المنطقة ،وقد يكون هذا امتدادً ا منطق ّيًا لمشروع االستثمار في
البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق 51،ويمكن أن يساعد في رفع وضع الصين الدبلوماسي والمالي في مجال
52
مهما من الناحية االستراتيجية ،ألسباب ليس أقلها مخاوف تتعلق باألمن الغذائي والطاقة.
تعتبره ًّ
 43يارا بيومي وماهر شماتيلي« ،الواليات المتحدة تهيب بمساعدة العراق ،وتمدها بتسهيالت ائتمانية بقيمة  3مليارات دوالر أمريكي» ،رويترز13 ،
شباط .2018
 44ماهر فروخ وتايلور نوسيتا« ،تقرير حول وضع األزمة اليمنية» ،معهد المبادرات األمريكي 28 ،حزيران .2018
 45براين وايتاكر« ،الرئيس هادي :رجل في الظل» ،الباب دوت كوم 24 ،آذار .2013
 46حكيم المسمري وأسا فيتش« ،الحوثيون اليمنيون يسعون إلقامة عالقات مع إيران وروسيا والصين» ،صحيفة وول ستريت 6 ،آذار .2015
 47ماهر فروخ وتايلور نوسيتا« ،تقرير حول وضع األزمة اليمنية» ،معهد المبادرات األمريكي 28 ،حزيران .2018
« 48روسيا والسودان تبحثان في مركز التوريد البحري ،وليس قاعدة عسكرية :ديبلومات» ،منبر السودان 10 ،حزيران .2018
 49أنكا-إلينا يورسو وويليام فان دن بيرغ« ،الصين واالتحاد األوروبي في القرن األفريقي :تنافس وتعاون» ،كلينغنديل ،نيسان .2018
 50ليلي كو« ،الصين تفتتح رسم ًّيا أول قاعدة عسكرية لها في أفريقيا» ،كوارتز 1 ،آب .2017
 51جستينا كرابتري« ،بينما تصفع الصين التعريفات الجمركية للواليات المتحدة ،إال أنها ً
أيضا تفوز بالتجارة الحرة في أفريقيا» 6 ،CNBC ،تموز
.2018
 52سبيستيان هورنتشايلد« ،الصين في الشرق األوسط :ليس فقط بشأن النفط» ،معهد االتحاد االوروبي لدراسة التحذيرات األمنية ( 31تموز .)2016
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األمم المتحدة
تقوم األمانة العامة لألمم المتحدة ومجموعة كبيرة من الوكاالت بدور مركزي في اليمن في كل من
السجالت 53السياسية /الدبلوماسية واإلنسانية ،وعالوة على ذلك ،فقد تركزت تقريبًا كافة الجهود الدبلوماسية
الرامية إلى حل النزاع حول المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 54وسلفه 55،وكانت
بقيادتهما .ومع ذلك ،وعلى الرغم من الجهود العديدة وعدة جوالت من المفاوضات ،لم يتحقق تقدم يُ ذكر
نحو التوصل إلى حل سياسي إلنهاء الصراع أو حتى التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار .ومع ذلك ،فإن الكيان
اإلداري التابع لألمم المتحدة لديه مصلحة في البقاء في مركز محادثات السالم ،وسيكون إنهاء المفاوضات
بنجاح إنجازًا كبيرً ا للمنظمة.
وأخيرً ا ،لعب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة دورًا رئيس ًّيا في االستجابة للنزاع ،وال سيما في إرساء
التبرير القانوني والدبلوماسي للتدخل العربي ،وتؤكد المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة
ودول أخرى بإصرار على قرار مجلس األمن الدولي رقم  56،2216الذي يدعو الحوثيين إلى االنسحاب من
جميع المناطق التي استولوا عليها في النزاع األخير ،وأكدوا مجددً ا على «شرعية الرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي» ،وفي حين أن القرار لم يصادق على التدخل بشكل محدد ،إال أنه يدعم بشكل واضح األهداف
الرئيسية التي حددها االئتالف.

االتحاد األوروبي
يشترك االتحاد األوروبي في مجموعة من المصالح الرئيسية مع الالعبين اآلخرين ،مثل األمم المتحدة
وغيرها ،ولديه مصلحة في الوساطة وحل النزاعات 57واإلغاثة اإلنسانية 58.ومثل الواليات المتحدة وغيرها،
لدى االتحاد األوروبي مصلحة مباشرة في جهود مكافحة اإلرهاب ،ال سيما ضد القاعدة في شبه الجزيرة
العربية ،كما قامت بعض الدول األوروبية ،وخاصة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ،ببيع أسلحة مباشرة إلى الجيوش
العربية المنخرطة في النزاع اليمني ،وتحاول دول االتحاد األوروبي الرئيسية الحفاظ على صالحية االتفاق
النووي مع إيران ،وبالتالي فإن مصلحته منوطة باحتواء احتمال اندالع الصراعات اإلقليمية التي من شأنها
أن تفاقم التوترات بين واشنطن وطهران.

« 53حولنا» األمم المتحدة في اليمن ،لالطالع  26أيلول .2018
 54باتريك وينتور« ،مبعوث األمم المتحدة يؤكد أن مباحثات السالم اليمنية األولى ستبدأ خالل عامين» ،الغارديان 2 ،آب .2018
 55ريك غالدستون« ،وسيط األمم المتحدة للصراع اليمني يغادر منصبه» ،نيويورك تايمز 22 ،كانون الثاني .2018
« 56مجلس األمن يطالب بإنهاء العنف في اليمن ،المصادقة على القرار  )2015( 2261مع امتناع االتحاد الروسي» ،األمم المتحدة ،لالطالع 26
أيلول .2018
« 57المجلس يعتمد قرارات حول اليمن» ،المجلس األوروبي 3 ،نيسان .2017
« 58االتحاد األوروبي يتعهد بـ  107.5مليون يورو لتلبية االحتياجات الملحة للمدنيين اليمنيين» ،عمليات الحماية المدنية األوروبية واإلغاثة اإلنسانية،
 3نيسان .2017
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ما دون الوطنية وما بعدها
المنظمات الدولية غير الحكومية
يعمل عدد محدود من المنظمات الدولية الغربية غير الحكومية في اليمن (من بينها اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،وأطباء بال حدود ،ولجنة اإلنقاذ الدولية ،ومنظمة إنقاذ الطفل ،ومنظمة أوكسفام)،
ومقراتها جميعً ا في صنعاء ،وذلك إلى حد كبير نتيجة للتاريخ المؤسساتي في البلد وللقيود األمنية في
أماكن أخرى منذ اندالع الصراع ،واختارت وكاالت اإلغاثة الغربية التي تديرها الدولة إلى حد كبير العمل
مع األمم المتحدة والبنك الدولي والوكاالت التي تديرها الدولة تحديدً ا مثل الصندوق االجتماعي للتنمية
وصندوق الرعاية االجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية ،وفي الوقت نفسه تقديم الدعم المالي
للمنظمات غير الحكومية الدولية.
مقرا
إن المنظمات غير الحكومية الدولية والمانحين غير الرسميين الذين يتخذون من الخليج ًّ
بتواجد لهم في اليمن قبل النزاع ،لكنهم غادروا جميعً ا صنعاء في الوقت الذي دخل
ٍ
لهم كانوا يحتفظون
فيه التحالف الحرب بقيادة السعودية ،ومنذ ذلك الحين ،أصبح الهالل األحمر اإلماراتي (وهو منظمة
ارتباطا وثيقً ا بالحكومة) العبًا رئيس ًّيا في الفضاء اإلنساني والتنموي
ً
دولية غير حكومية ترتبط
في الجنوب ،ويمكن القول إنه يؤدي دورًا أقرب إلى دور الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID
أو إدارة المملكة المتحدة للتنمية الدولية في أفغانستان أو العراق –مشتركً ا مع الوزارات العسكرية
والخارجية بشأن استراتيجية شاملة لالستقرار -منه إلى دور
منظمة غير حكومية دولية تقليدية .وفي مأرب ،لعبت المنظمات
طالبت حكومة هادي مرارًا بنقل األمم المتحدة ووكاالت المعونة غير الحكومية الدولية بقيادة المملكة العربية السعودية دورًا
األخرى إلى عدن ،مشيرة إلى التأثير الشرعي لوجودها في صنعاء
هاما ،إلى جانب مركز الملك سلمان للمساعدات اإلنسانية
ًّ
لمنطقة
والمنفعة االقتصادية التي يقرضها «اقتصاد المعونة»
واإلغاثة ،الذي بدوره يقوم بتمويل سلسلة من المنظمات غير
الشمال الغربي
الحكومية المحلية .إن اإلمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية شريكان في العمليات اإلنسانية الشاملة في
اليمن ،وهي وسيلة تمويل لمشاريع المساعدات والتنمية التي
يقودها السفير السعودي في اليمن.
وقد قادت كل من مواقع المنظمات المختلفة حملة من االتهامات بالمحاباة والمحسوبية ،وطالبت
حكومة هادي مرارًا بنقل األمم المتحدة ووكاالت المعونة األخرى إلى عدن ،مشيرة إلى التأثير الشرعي
لوجودها في صنعاء والمنفعة االقتصادية التي يقرضها «اقتصاد المعونة» لمنطقة الشمال الغربي.
أصبحت نسبة كبيرة من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية في المناطق الحوثية من الحوثيين
الضليعين القادرين على تلبية احتياجات المجموعة والتخفيف من مخاوفها في المناطق التي يعملون
فيها.
معظم المنظمات الدولية غير الحكومية ،إن لم يكن جميعها ،ترد بأنها ال تستطيع استئصال السلطة
القائمة في صنعاء -بمن في ذلك الموظفون المحليون المخضرمون -وأن عدن وغيرها من المدن التي
يسيطر عليها التحالف ال تزال غير آمنة .في حزيران ،سحبت اللجنة الدولية للصليب األحمر  71موظفً ا
دول ًّيا من اليمن بعد تهديدات متكررة ،زُعم أنها من جماعات سلفية مدعومة من اإلمارات ،وفي نيسان ،قُ تل
مسؤول لبناني من المنظمة في تعز.
وفي الوقت نفسه ،يقف الهالل األحمر ومركز الملك سلمان متهمين بالعمل لصالح اإلمارات
العربية المتحدة وحلفاء المملكة العربية السعودية المحليين فقط ،ووصف مسؤولو اإلغاثة
اإلنسانية في اليمن عمليات إنسانية شاملة بأن ما يحفزها في األساس هو الحاجة إلى إثبات أن
الغذاء والمساعدات سيستمران في التدفق إلى اليمن حتى لو تضرر ميناء الحديدة بسبب القتال بين
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للسير بحذر
الحوثيين والتحالف .وفي غضون ذلك ،كانت المنظمات الدولية غير الحكومية مضطرة ّ
في خط مع التحالف :من ناحية ،انتقد الجميع الطريقة التي ُشنت بها الحرب ،ولكن من ناحية أخرى،
هناك وعي بأن المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص هي دولة مانحة رئيسية في اليمن ،وأن
وصول المساعدات اإلنسانية إلى الشمال -الذي يقتصر على الرحالت الجوية إلى صنعاء -هو تحت
رحمة التحالف.
في سياق ما بعد الحرب ،من المرجح أن تستمر اإلمارات والسعودية في استخدام وكاالت المعونة
المدعومة من الدولة لدعم حلفائها المحليين ،بينما تتهم المنظمات غير الحكومية الدولية بالتواطؤ مع
أو االنحياز إلى الحوثيين ،ويمكن أن يصبح هذا األمر مسألة معقدة وخطيرة بشكل خاص في حالة اختالط
القوات والسماح بحرية الحركة للفصائل المختلفة في أراضي المنافسين ،ويمكن استهداف وكاالت المعونات
على أسس حزبية مزعومة أو حقيقية في بعض الحاالت.

حـزب اهلل
يبدو أن حزب اهلل لعب دورًا حاسمً ا بهدوء في مساعدة الحوثيين عندما ارتقوا إلى سلطة األمر الواقع
في شمال غرب اليمن ،ومع ذلك ،فإن هذه العالقة ،وكما هو الحال مع راعييها إيران والحوثيين ،ال تحفزها
األيديولوجية بقدر ما هي الحاجة إلى البقاء من جانب الحوثيين والمصلحة السياسية من جانب حزب
اهلل .وفي حين أن حزب اهلل ينفي إرسال دعم مادي إلى اليمن ،بما في ذلك األموال أو األسلحة أو الجنود،
إال أنه كثيرً ا ما تتحدث التقارير اإلعالمية عن المدربين العسكريين لحزب اهلل العاملين مع المقاتلين
الحوثيين.

وصل مستشارو حزب اهلل أوالً إلى اليمن في عام 2006
تقريبًا ،لكنهم لم يتورطوا بشكل كبير مع الحوثيين حتى حوالي
2012-2011

وصل مستشارو حزب اهلل أو ًال إلى اليمن في عام 2006
تقريبًا ،لكنهم لم يتورطوا بشكل كبير مع الحوثيين حتى حوالي
 ،2012-2011وقد حافظوا منذ ذلك الحين على حضور خفيف
ولكن متزايد التأثير ،وعملوا إلى حد كبير بصفة استشارية
في الشؤون العسكرية واإلعالم والحكم ،ومن المرجح أن تكون
العالقات التي أسسوها عالقات دائمة ،مبنية على الثقة المتبادلة ،ومن الصعب أن تضمحل ،وقد التقى
مسؤولو الحوثي مع كبار مسؤولي حزب اهلل في لبنان ،بما في ذلك لقاء مع رئيس حزب اهلل ،حسن نصر اهلل،
في آب .كما أن للحركة الحوثية حال ًّيا محطة تلفزيونية وهي «المسيرة» تبث من جنوب بيروت ،حيث يتمركز
حزب اهلل.

المجموعات السلفية
السمة البارزة في المشهد السياسي والعسكري منذ بداية الحرب كانت ظهور عدد كبير من
الجماعات السلفية ،وتطورها إلى العب رئيسي في عدد من جبهات القتال ،وخرجت العديد من هذه
المجموعات من شبكة مدارس دار الحديث ،وخاصة فرعي دماج وكتاف في محافظة صعدة ،اللتين تم
إخالؤهما في عام  2014بعد سنوات من القتال الضاري بين السكان والحوثيين الشيعة من الطائفة
الزيدية.
إن أي تحليل للشبكات السلفية في اليمن معقد بسبب االنشقاقات بين الجماعات التي حدثت قبل
الحرب وخاللها ،عدا عن االختالفات الجغرافية ،باختصار ،إن السلفيين ال ينتمون إلى اليمن.
وبصرف النظر عن سياساتهم الداخلية ،تشكل الجماعات السلفية المختلفة في البالد أغلبية قوات
األمن في العديد من المحافظات الجنوبية والقوات المقاتلة على الخطوط األمامية الرئيسية ،بما في ذلك
الحدود السعودية اليمنية وتعز ،وعلى ساحل البحر األحمر ،وال بد ألي تسوية سياسية مستقبلية أن تشمل
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هذه الجماعات ورعاتها الخارجيين.
في أفضل السيناريوهات ،سينسق الالعبون الدوليون مع المملكة العربية السعودية واإلمارات
العربية المتحدة لدمج هذه القوات في األجهزة األمنية المحلية والوطنية .لكن في أسوأ الحاالت،
فإن دول الخليج إما أنها ستتخلى عن حلفائها الحاليين ،ما يجبرهم على البحث عن راعٍ خارجي
جديد ،أو يتم استخدامهم كأدوات للسعي لتحقيق أجندة سياسية طويلة المدى.
في أي من هاتين النتيجتين ،من المرجح أن تكثف الجماعات السلفية من الخطاب الطائفي
المدمر ضد السعوديين واإلسالميين المعتدلين ،وفي حالة التخلي عنهم ،ستكون الخيارات الرئيسية
المفتوحة أمام السلفيين هي االندماج مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو تنظيم الدولة
اإلسالمية ،أو استخدام فروع شبكاتهم الخارجية الواسعة من المفرطين في التشدد (يأتي عدد كبير من
طالب دار الحديث من أوروبا والواليات المتحدة) ،وفي كلتا الحالتين ،فإن أفضل طريقة لجذب الدعم
الخارجي تتمثل في القيام بأنشطة تلهم حركات أخرى مماثلة في
الخارج.

إن نهاية الحرب ال تتحدى فقط النفوذ السياسي لالعبين

يمكن بالفعل الشعور بدعم التحالف للشبكات السلفية في
أيضا الشبكات االقتصادية التي
الرئيسيين في الحرب ،وإنما ً
جميع أرجاء اليمن ،وبشكل بارز في المهرة ،حيث هددت الجماعات
تعززها وتثريها
القبلية المحلية بعصيان مسلح ضد القوات السعودية المتمركزة
في مدينة نشطون الساحلية ،وضد فرع دار الحديث الجديد الذي
يقال إن المملكة تموله .هذا االستقطاب يمكن أن يثبت عدم االستقرار ويضيف حلقة جديدة من التعقيدات
لعملية إعادة اإلعمار ،خاصة إذا استمرت الجماعات السلفية في الحصول على التمويل الخليجي.

الشبكات االقتصادية
لعل من السمات المهمة التي على األغلب لم تدرس بما فيه الكفاية في حرب اليمن هي إعادة تقويم
الشبكات االقتصادية التاريخية وظهور كادر جديد من األطراف الفاعلة اقتصاد ّيًا في الوقت الذي تحاول فيه
البالد التكيف مع القيود والفاقة الناتجة عن الصراع .وقد أدى هذا التحول بدوره إلى تآكل الحاجز الضعيف
بالفعل بين االقتصادات «السوداء» و«البيضاء» و«الرمادية» واألطراف الفاعلة اقتصاد ّيًا المشروعة منها وغير
المشروعة .لقد أصبحت اليمن ،حسب أقوال أحد رجال األعمال في صنعاء« ،سوقً ا حرة» مثالية.
لقد أثرى االقتصاد السياسي في زمن الحرب عددً ا كبيرً ا من القادة العسكريين وأتباعهم االقتصاديين،
وال سيما الحوثيين وبدرجة أقل ،المحور القبلي -العسكري في مأرب .إن نهاية الحرب ال تتحدى فقط النفوذ
أيضا الشبكات االقتصادية التي تعززها وتثريها.
السياسي لالعبين الرئيسيين في الحرب ،وإنما ً
وقد اتخذ الحوثيون موقفً ا مهيمنً ا بشكل متزايد في السيطرة على الوقود المستورد الذي
يدخل البالد عبر ميناء الحديدة ،وغاز البترول المسال المنتج في مأرب والذي ينقل إلى األراضي
أيضا ،بحسب مصادر مطلعة
التي يسيطر عليها الحوثيون عبر الجوف ،وتشارك قيادة المجموعة ً
في صنعاء ،في سلسلة من عمليات االستيالء على األراضي في صنعاء وأماكن أخرى ،حيث استولت
على العقارات الرئيسية ومزارع القات المُ ِدرة للربح ،وتفرض المجموعة ضرائب على السلع سواءً
كانت مستوردة من الخارج أم عبر الحدود الداخلية للبلد مرتين :عندما تدخل السلعة المناطق التي
تسيطر عليها وعندما يتم بيعها في المتاجر واألسواق المحلية .كما يبدو أن الحوثيين يستفيدون
أيضا من مخطط يتم فيه نقل الوقود اإليراني الذي يتم توفيره مجانًا إلى اليمن من خالل أعمال
ً
«االقتطاع» وصفقات مصطنعة ،ما يسمح للمجموعة ببيع الوقود إلى السوق المحلية لتحقيق أرباح
بنسبة  100بالمئة.
في مأرب ،تمكنت الحكومة المحلية من السيطرة على إنتاج الوقود في مصفاة صغيرة وغاز البترول
المسال في المرافق المملوكة للدولة ،وتفرض الضرائب على الواردات واألسواق المحلية وتبيع األراضي
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إلى الشركات المحلية .ويدير المحافظ سلطان العرادة الفرع المحلي للبنك المركزي اليمني كخزانة
مستقلة بشكل فعال وال يورد العوائد إلى مقر البنك المركزي لحكومة هادي في عدن ،كما أن حاكم
حضرموت ،فرج البحسني ،ومقره في المكال ،يفرض ضرائب على الواردات من الميناء ويحصل على جزء
من اإليرادات المتأتية من بيع النفط إلى األسواق الدولية من قبل حكومة هادي ،ويستفيد كل من عرادة
والبحسني من دفعات الجنود المحليين من قبل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة
على التوالي ،ويزعم البعض أن كال الرجلين يحصالن على جزء من هذه الرواتب لالستخدام المحلي أو
الشخصي.
في عدن ،تسيطر القوات المدعومة من اإلمارات العربية المتحدة على الميناء والمطار ،وهما
المصدران الرئيسيان إليرادات الجمارك ،في حين تسيطر حكومة هادي على مقر البنك المركزي،
الذي تقوم من خالله بتوزيع الريال المطبوع في روسيا ونقله إلى المدينة ،كما يشرف هادي على
ال يقدر بنحو مليار دوالر في
بيع النفط المنتج من حضرموت إلى األسواق الدولية ،وهو ما أدر دخ ً
أيضا مرتبات الجنود
عام  ،2017كما تدفع اإلمارات والسعودية ً
تنتشر شبكات التهريب في جميع أنحاء البالد وعبر الحدود الداخلية
المحليين والقادة السياسيين التابعين لها.
كما تقوم المليشيات المحلية والجماعات القبلية بإنتاج بسهولة مذهلة
كميات صغيرة ولكنها مهمة من اإليرادات من خالل إقامة نقاط
تفتيش يضطر السائقون إلى دفعها للمرور ،ويساعد هذا النظام في تحفيز التهريب ،الذي أصبح جزءً ا
مهما من االقتصاد اإلجمالي للحرب ،وتنتشر شبكات التهريب في جميع أنحاء البالد وعبر الحدود
ًّ
الداخلية بسهولة مذهلة ،ويمكن نقل البضائع من دبي إلى صنعاء في حوالي  72ساعة مع أن البالد غارقة
في األسلحة -ويرجع الفضل في ذلك لحد كبير إلى تسليح السعودية واإلمارات لحلفائهما المحليين–
لدرجة أن األسلحة التي تُباع في القرن األفريقي تأتي من اليمن وليس العكس ،كما هو متوقع.

تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
في مستهل الصراع ،كان يبدو أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية هي المستفيد الرئيسي من الحرب،
وفي نيسان  ،2015دخلت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مدينة المكال ،التي سرعان ما تخلت عنها أجهزة
األمن المحلية ،وقد أغار التنظيم على البنوك المحلية الحكومية والخاصة واستولى على المؤسسات
المحلية بسهولة نسب ًّيا ،حيث جلب ما يقدر بنحو  100مليون دوالر من نهب البنوك وجمع اإليرادات من ميناء
59
المكال.
في نيسان  ،2016أُجبر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الخروج من المكال من قبل القوات
المدعومة من اإلمارات العربية المتحدة ،لكنه تمكن من االنسحاب بأسلحة ثقيلة ومبالغ نقدية كبيرة ،ومنذ
ذلك الحين ،أصبحت حظوظ التنظيم بين مد وجزر إلى جانب رؤيته االستراتيجية ،وتضاءل ظهور التنظيم
على وسائل التواصل االجتماعي ،وتضاءل كذلك مع مرور الوقت عدد الهجمات التي يدعيها ضد منافسيه
المحليين ،اإلمارات على وجه الخصوص ،في حين أن الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة ادعتا
سلسلة من النجاحات في مكافحة اإلرهاب.
ومع ذلك ،فإن تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ،الذي أثبت مرونته العالية على التكيف ،ربما
يكون قد تأقلم مع مجريات الحرب بد ًال من أن يتالشى نتيجة لها ،وقد ورد أن مقاتلي القاعدة في شبه
الجزيرة العربية نشطون للغاية في تعز والبيضاء ،في حين أن عددً ا من المقاتلين الذين يبدون انحيازًا
كبيرً ا للجماعة هم أعضاء سابقون في جماعة أنصار الشريعة (الذراع العسكرية الرئيسية للقاعدة في شبه
الجزيرة العربية ،والتي ال تطالب األعضاء بقسم الوالء ألمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب) ويبدو
أنهم قد تفرقوا عبر العديد من الجماعات المقاتلة في البالد ،وال سيما تلك التي يقودها القادة السلفيون
الذين يشتركون عمومً ا بوجهة نظر الجهاديين العالمية« .في البداية ،كان تنظيم القاعدة يريد أن يكون هو
الدولة؛ واآلن يريد أن يتسلل إلى الدولة» ،على حد تعبير أحد الصحافيين المقيمين في عدن.
 59يارا بيومي ،ونوح براوننغ ،ومحمد غباري« ،كيف عملت حرب السعودية في اليمن على جعل القاعدة أقوى وأغنى» ،رويترز 8 ،نيسان .2016
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ولد تنظيم داعش في اليمن بسبب انشقاق داخل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عام
 ،2014مع حرص بعض قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية على تبني التكتيكات األكثر تشددً ا على
غرار الجماعة العراقية-السورية الملهمة آنذاك ،الكتساب رعايتها ،ومع ذلك ،فإن استيالء تنظيم
القاعدة في شبه الجزيرة العربية على المكال ،وقصة النجاح التي أعقبت ذلك -والمكاسب غير
المتوقعة من ذلك -إلى جانب انهيار تنظيم داعش في العراق وانحداره في اليمن إلى فصيل على
الخط األمامي في جبهة القتال في البيضاء ،والتي ليس لديها الكثير ليميزها عن القوى األخرى،
أثبت إلى حد كبير أن هذه االستراتيجية في غير محلها .ومع ذلك ،ونظرً ا إلى المركزية القاعدة في
مرحلة ما بعد عام  ،2011أصبح هنالك مصدر خارجي ضئيل لتعتمد عليه القاعدة في شبه الجزيرة
العربية ،باستثناء المجندين األجانب (يصعب تحديد أعدادهم) .ونظرً ا لغياب السيطرة على األراضي،
وضوحا على الخطوط األمامية في البيضاء وتعز -أعدت بعناية
ً
ال من المجموعتين -أكثرهما
فإن ك ً
عملية إلعادة اإلعمار التي يمكن أن تعمل بمثابة فرصة لزيادة تآكل المجموعتين ،ما يدل على أن
نموذج الدولة يعمل من خالل اإلقناع أكثر من ُسبُ ل اإلكراه الحركية ،التي نادرًا ما أثبتت فاعليتها في
اليمن.
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الديناميكيات الداخلية -الخارجية وإعادة اإلعمار
نظرة عامة على العالقة التبادلية بين القضايا اإلقليمية والصراع اليمني /إعادة البناء
من بين األسئلة الجوهرية ألولئك الذين يفكرون في إعادة اإلعمار في اليمن :ما نوع عملية السالم التي
ستنهي الحرب؟ كيف ستبدو التسوية في مرحلة ما بعد الصراع من الناحية السياسية والهيكلية (بمعنى هل
ستصبح اليمن ذات صبغة فيدرالية قوية ،أم أنها ستحتفظ بنظام حكم مركزي)؟ ومن سيمول إعادة اإلعمار؟
وفي كل األحوال ،لكي يُ نظر إلى نظام ما بعد الحرب على أنه شرعي ،يجب أن تكون النخبة السياسية التي
يُ عهد إليها بالحكم قادرة على إظهار إنجازات ملموسة في تقديم الخدمات ،والبنية التحتية ،واستعادة النمو
االقتصادي.
تتفاقم هذه المخاوف من خالل أسئلة إضافية حول ما إذا كان يجب أن تبدأ عملية إعادة اإلعمار في
مناطق لم تتأثر حال ًّيا من النزاع ،وما إذا كان من الممكن تمويل المشاريع الكبرى في اليمن عن طريق «اختيار
الفائزين» (عن قصد) أو دون قصد ،خاصةً في ظل عدم وجود إجماع عام بين اليمنيين حول من هو الشرعي.
أيضا تعقيدات مرتبطة بافتراض واسع بأن جيران اليمن -وكثير منهم أطراف بحكم الواقع في الصراع
هناك ً
ولديهم مصلحة في نتائج سياسية معينة -سوف يسددون فاتورة إعادة اإلعمار بعد الحرب ،وهذا أمر لم
يؤخذ بالحسبان ،وال يتحقق من دون تعقيدات كبيرة ،مع األخذ
في االعتبار موقف الدول الخليجية المُ سَ يَّس بشكل متزايد تجاه لكي يُنظر إلى نظام ما بعد الحرب على أنه شرعي ،يجب أن تكون
أموال المعونة وتضييق الخناق في الداخل.
النخبة السياسية التي يُعهد إليها بالحكم قادرة على إظهار إنجازات

ملموسة في تقديم الخدمات ،والبنية التحتية ،واستعادة النمو
االقتصادي

على سبيل المثال ،إذا كانت المؤسسات الدولية تدعم
المبادرات في مأرب وجنوب اليمن لبناء بنية تحتية جديدة ،فمن
المتوقع أن تعمل مع حكومة هادي ،لكن من المرجح أن تحاول
االلتفاف عليها ،وهذا بدوره سيؤدي إلى تشتيت األموال من قبل
السلطات المحلية لتعزيز شعبيتها وشرعيتها المفترضة على المستوى المحلي ،ما سيؤدي إلى إحباط
الحكومة اليمنية ،وإذا كانت اإلمارات على سبيل المثال ستتكفل بمشاريع إعادة اإلعمار في الجنوب وليس
الشمال ،فإن هذا من شأنه أن يحفز الشكوك بأن أبو ظبي هي من دعاة انفصال الجنوب ،وأن اإلمارات تحاول
اإلطاحة بالجماعات المرتبطة باإلصالح من أجل تعزيز حلفائها االنفصاليين والسلفيين ،كما أنه يمكن
النظر إلى محاوالت قطر لتقديم التمويل ،كما حدث في الماضي في اليمن ،على أنها محاولة لشراء النفوذ،
وهو ما قد ترفضه السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

أيضا تاريخ طويل من اإلحباط في تقديم المساعدات التنموية لليمن ،بسبب محدودية القدرة،
هناك ً
والسياسة اليمنية الداخلية ،والبرامج المفرطة الطموح ،وشروط الجهات المانحة الشديدة ،حتى خالل
الفترة االنتقالية من عام  ،2014-2012عندما تم االلتزام بحوالي  12مليار دوالر للمساعدة في إعادة بناء
االقتصاد اليمني ،تم تشكيل المكتب الوطني لتسريع المعونة بهدف معلن هو ضمان توزيع األموال ومشاريع
جدا.
اإلنقاذ ،وتم تحفيز الجهات المانحة بشكل كبير لتحقيق النتائج في اليمن ،وكانت وتيرة التوزيع بطيئة ًّ
من غير المرجح أن تتحسن معيقات التنفيذ هذه التي استمرت على مدار حرب دامت قرابة أربع سنوات
دمرت البنية التحتية ،وتضاءل دور المؤسسات ،واشتملت على االستقطاب السياسي ،وتسببت في هجرة
العقول حيث فرَّ ت الكفاءات (التكنوقراطية) اليمنية المتعلمة من البالد ،ولذلك تعرض اليمن دراسة حالة
تتسم بالتحدي ،حالة ال يمكن تقديم إجابات ذات معنى لها إال بعد أن تتقدم عملية السالم أكثر.
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خطوط التقسيم ،والمواجهة ،والتعاون
إن ارتفاع تكلفة الصراع في كارثة اليمن اإلنسانية (بشكلها الكامل مع تفشي الكوليرا وانتشار الجوع
على نطاق واسع) واستمرار استعداد األطراف المتحاربة ،وبالتحديد اإلمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية ،لالستثمار في المعدات العسكرية يشير إلى أن التكلفة ليست رادعً ا وال عائقً ا أمام الحرب.
وفي حين أن التكاليف المباشرة للشعب اليمني من مجاعة ومرض ودمار كانت واضحة ،فإن التكلفة
المستقبلية لجيران الخليج ،المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص ،قد
تكون أكبر من تقديرات هذه الدول ،وكما توضح أبحاث العلوم االجتماعية الموسعة حول الحروب األهلية،
فإن تكلفة هذه النزاعات تميل إلى التزايد المطرد ،مع وجود آثار ألصداء لها في االقتصاد المحلي والدول
المجاورة .وينبغي على صناع القرار أن يالحظوا أن الحالة اليمنية هي كتاب مدرسي في إظهارها للنتائج
المتوقعة من الحروب األهلية ،وعند األخذ بعين االعتبار جهود إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع في
اليمن ،ما الذي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتعلمه من التجربة والنظرية حول كيفية تجنب
مصائد الصراع ودائرة العنف؟
هناك توقعات متزايدة بأن دول الخليج ،وتحديدً ا اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية،
ستتوليان قيادة عملية إعادة اإلعمار كممولين ووكالء في مرحلة ما بعد الصراع في اليمن ،وسوف تحتاج
المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص إلى زيادة قدرتهما على تقديم
المشورة وتوفير مثل هذا النوع من الدعم .وهناك بالتأكيد خطوط
سوف تعتمد الجغرافيا االقتصادية إلعادة اإلعمار في اليمن على تحول في تنامي التنسيق السياسي واالقتصادي والعسكري بين
التعزيز المتزامن للحكم المحلي وتقديم المساعدات ،وتعزيز المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،ومع
ذلك ،وعلى أرض الواقع في اليمن ،ال يتحول هذا التنسيق إلى
الشرعية على المستوى الوطني في الوقت نفسه
سياسات مشتركة بشأن العمل مع المليشيات المحلية ،كما ال
يوجد جهاز مؤسساتي لتنسيق المساعدات واإلغاثة اإلنسانية.
إن مركز الملك سلمان للعمل اإلنساني هو مبادرة سعودية ،لكن ال يوجد مركز موازٍ لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وال يوجد دليل على القدرة على تقديم المساعدات وإعادة اإلعمار على نطاق واسع ،ولهذا السبب،
فإن إعادة إعمار اليمن سوف تعتمد على التمويل اإلقليمي والقدرة على التحرر ،ولكن مع تفويض نظام دولي
شامل للتنفيذ .هذه هي نقاط التحول والخلل المحتمل ،وسوف تعتمد الجغرافيا االقتصادية إلعادة اإلعمار
في اليمن على التعزيز المتزامن للحكم المحلي وتقديم المساعدات ،وتعزيز الشرعية على المستوى الوطني
في الوقت نفسه.
تعمل هيكلية االقتصاد اليمني على إضعاف فُ ر َِصهِ في االنتعاش ويوسع بعدة طرق من احتمال تداعيه
اقتصاد ّيًا وإقليم ًّيا ،ويعتمد اقتصاد اليمن بشكل كبير على صادرات النفط والواردات الغذائية ،ووفقً ا لدراسة
البنك الدولي حول اقتصاديات إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
اعتمد اليمن على النفط ألكثر من ثلث ناتجه المحلي اإلجمالي ( 31مليار دوالر في  ،)2010نصف إيرادات
حكومته ،و 90في المئة من صادراتها 60.خالل فترة االزدهار النفطي بين عامي  2003و ،2014سمحت عائدات
النفط العالية للحكومة المركزية اليمنية بتوفير فرص العمل في القطاع العام وإجراء بعض االستثمارات في
البنية التحتية .وفي حين أن االقتصاد اليمني يتّسم بالضعف ويكافح كي يتّحد ،فقد بلغت نسبة نموه السنوي
 3.8في المئة بين عامي  1990و ،2010وانخفض االعتماد على تطور الموارد النفطية اآلن بسبب انخفاض
أسعار النفط في أواخر عام  ،2014وليس من الواقعية أن نتنبأ بنمو ثابت أو متزايد.
61
ووجدت أحدث الدراسات أن الحروب األهلية تكون مدمرة لالنتعاش االقتصادي بشكل خاص في مرحلة
ما بعد الصراع ،ويبين تقييم  20بلدً ا ،لستيفانو كوستالي ولوجي موريتي وكوستانتينو بيشدا أن الحروب
 60البنك الدولي ،المرصد االقتصادي للشرق األوسط وشمال أفريقيا ،نيسان  :2017اقتصاديات إعادة اإلعمار لفترة ما بعد الصراع في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا (واشنطن العاصمة :البنك الدولي ،نيسان )2017

 61هانز ميولر« ،النمو الديناميكي :خرافة االنتعاش االقتصادي :تعليق» ،المراجعة االقتصادية األمريكية  ،102رقم .77-3,774 :)1012( 7
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األهلية لها أثر في خفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي بنحو  1.5في المئة
خالل فترة الصراع ،وفي بعض األحيان بعدها 62.ليست الحرب فقط هي التي تدمر االقتصادات ،لكن الحروب
األهلية تميل إلى تدمير إمكانيات االنتعاش االقتصادي لفترة طويلة ،حتى مع التزامات المساعدات الجديدة،
سوف تكابد اليمن من تركة الصراع ومشكلة إعادة الثقة ،وستكون المظالم التي طال أمدها لعدم المساواة في
الحصول على الموارد عقبة رئيسية في إعادة اإلعمار .إن إرساء ممارسات الحكم المحلي الذي يمكن أن يعالج
خطة اإلنقاذ الوطنية يجب أن يعطي األولوية للشفافية.
عالوة على ذلك ،تعزز التركيبة السكانية لليمن مَ واطن الضعف في االقتصاد المحلي ،ووفقً ا لدراسة
أجراها البنك الدولي واألمم المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية واالتحاد األوروبي ،هناك عالقة قوية بين
الشباب والعمل في القطاع غير الرسمي :في اليمن 21.9« ،في المئة من العاملين تتراوح أعمارهم بين  15و24
سنة ،ويعمل  97.2في المئة منهم في القطاع غير الرسمي» 63،ويتعرض الشباب لمستويات مَ واطن الضعف
أعلى من العمال األكبر س ّنًا .إن التحدي الديموغرافي المتمثل في إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع
في اليمن يحتمل أن يكون مجا ًال للتعاون ،حيث تكافح منطقة الشرق األوسط برمتها ،والخليج على وجه
الخصوص ،إليجاد وصفات لسياسة تكثيف الوظائف الشبابية ،ومن المحتمل أن يكون هذا مجا ًال من الفرص
لصانعي السياسات على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية للمشاركة في االستراتيجيات.
في خطوط المواجهة ،هناك خطر أمني متزايد في المنطقة مع استمرار الصراع في اليمن ،فبالنسبة
لدول الخليج العربية ،فإن المخاطر التي تختمر داخل اليمن واضحة للغاية :في مجتمع ناشئ مفكك عاطل
عن العمل يحصل على السالح وعلى القليل من خدمات الصحة العامة أو التعليم ،من المؤكد أن الصراع
إلحاحا األخذ بعين االعتبار تقديم آثار الصراع على
ً
سيظهر من جديد على السطح ،ولكن قد يكون من األكثر
االستقرار السياسي واالقتصادي المحلي في البلدان المجاورة .ال يتم احتواء مصيدة العنف ،وتميل البلدان
المنخرطة في الصراع إلى زيادة إنفاقها العسكري ،وقد ينتقل تأثير عدوى اإلنفاق للدول المجاورة ،حتى لو
كانت في حالة سالم ،وتميل الحرب األهلية إلى زيادة اإلنفاق العسكري بمقدار نقطتين مئويتين من الناتج
المحلي اإلجمالي ،وفقً ا لدراسة قام بها بول كوليير للبنك الدولي 64،وهذا يخلق سباقات تسلح إقليمية تكرس
فيها الحكومات اإلنفاق على المشتريات والمصروفات العسكرية ،تلك المصروفات التي كان من الممكن
تحويلها إلى الصحة العامة أو البنية التحتية أو التعليم.
ووفقً ا لـ آنثوني كوردسمان ،في إشارة إلى تقارير المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ،أنفقت المملكة
العربية السعودية  56.9مليار دوالر على الدفاع في عام  ،2016أي أقل بـ  2مليار دوالر فقط من المبلغ
اإلجمالي الذي أنفقته روسيا 65،وانخفض اإلنفاق العسكري واألمني في المملكة العربية السعودية إلى حد
ما خالل إجراءات التقشف المالي األخيرة ،لكنه ال يزال مرتفعً ا للغاية وفقً ا للمعايير الدولية التي تحدده بـ
 8.9في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام  .2016وقد كان لزيادة اإلنفاق العسكري في الخليج أثر في
تشجيع السياسات التدخلية ،وقد تؤدي إلى زيادة نهج الجرأة من قبل المملكة العربية السعودية واإلمارات
مسرحا في هذه المواجهة ،فبالنسبة للقوى اإلقليمية
ً
العربية المتحدة لمواجهة إيران ،ويعتبر اليمن بالفعل
األخرى ،من تركيا إلى إسرائيل ،يشير نشر القوات العسكرية حتى سوريا والقرن األفريقي إلى ارتفاع مستوى
التوتر في المنطقة ،ما سيعقد من تمويل إعادة اإلعمار وتحقيقها.

 62ستيفانو كوستال ،ولوجي موريتي ،وكوستانتينو بيشدا« ،التكلفة االقتصادية للحرب األهلية :الدليل المصطنع المنافي للواقع وآثار االنقسام
العرقي» ،مجلة البحوث السلمية  ،54رقم .98-80 )2017( 1
 63األمم المتحدة ،االتحاد األوروبي ،البنك اإلسالمي للتنمية ،والحكومة اليمنية ،تقييم اقتصادي واجتماعي مشترك للجمهورية اليمنية (واشنطن
العاصمة ،البنك الدولي 24 ،أيلول .)2012
 64بول كوليير ،وف.ل .إليوت ،وهافارد هيغر ،وأنكي هويفلر ،ومارتا رينال-كويرول ،ونيكوالس سامبانيس« ،تحطيم مصيدة الصراع :الحرب األهلية

وسياسة التنمية» ،تقرير البنك الدولي للبحوث السياسية (واشنطن العاصمة :البنك الدولي ومطبوعات جامعة أكسفورد.)2003 ،
 65أنثوني هـ .كوردسمان« ،رحلة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية» ،مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية 11 ،أيار .2017
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انفاق الدفاع الروسي والسعودي في 2016
(بمليارات الدوالرات)

السعودية

روسيا

(المصدر :أنتوني كوردسمان« ،رحلة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية» ،مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 11 ،أيار )،2017

إعادة البناء والعالقات الداخلية– الخارجية
كتب الباحث فريد هاليداي أن سياسة صالح الخارجية كرئيس ،تتكون من «حشد الدعم الخارجي
لحكم الرئيس» ضد «القوى االنفصالية التي استمرت في العمل داخل البلد الموحد» ،في حين يمنع الدعم
الخارجي لمنافسيه حيثما أمكن 66،وقد تم توظيف نهج مماثل تجاه األطراف الخارجية من قبل القبائل
اليمنية والمجموعات السياسية والنخب األوسع عبر تاريخ البالد ،في حين أن الجهات الخارجية شاركت
في بحث طويل األمد عن حليف موثوق به في اليمن ،وغالبًا ما يتجاهلون مدى الثقة التي يقدمونها هم
أنفسهم لشركائهم المحليين.
إن المملكة العربية السعودية هي نموذج رئيسي ،ففي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،انخرطت
الرياض في مجموعة من التحالفات المتغيرة مع األطراف السياسية الفاعلة المتنافسة في اليمن ،بما في
ذلك اإلمامة الزيدية ،والقوميون الجمهوريون ،وصالح ،وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية االشتراكية،
والقبائل المختلفة ،واإلصالح الذي هو حزب إسالمي تم استدراجه وتوبيخه في عدة مواقع .وبالفعل ،في
عام  ،2011حيث كانت المملكة العربية السعودية تخشى من ظهور جماعة اإلخوان المسلمين في جميع
أنحاء المنطقة ،قطعت عالقاتها مع اإلصالح وبعض القادة العسكريين المنتسبين له ،بمن فيهم محسن،
الذي برز على مدار الحرب الحالية باعتباره الحليف العسكري الرئيسي للسعوديين.
من المرجح أال يرى محسن أو السعوديون أن هذه العالقة قادرة على الصمود على المدى الطويل،
وخصوصا بسبب كراهية السعوديين لإلخوان المسلمين في أماكن أخرى من المنطقة والشراكة التي تتمتع
ً
بها الرياض حال ًّيا مع أبو ظبي ،وهذا بدوره يشجع على حساب قصير األجل بين الفصائل المختلفة ،من
المرجح أن تشمل االنفصاليين المدعومين من اإلمارات العربية المتحدة والجماعات السلفية .ويمكن
أيضا على عقد الصفقات بين الجماعات اليمنية على المدى الطويل ،ولكن من
القول إن ذلك يحفز ً
المرجح أن ال يحدث هذا طالما أن الدعم الخارجي متوفر ولم يتم كسب الحرب أو خسارتها نهائ ًّيا.
 66فريد هاليداي« ،السياسة الخارجية لليمن» ،من ضمن السياسات الخارجية لدول الشرق األوسط ،المحرر ريموند أ .هينيلبوش وأنوشيرفان
إهتيشامي (بولدر :لين رينر.272 ،)2001 ،
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وتتعمق ضحالة هذه العالقات بين العميل والراعي من خالل طبيعة الحوافز التي تتضمنها :يحصل
معظم العمالء السعوديين على مكافآت نقدية ورواتب للمقاتلين ،وال يُ عاملون باحترام في المملكة العربية
السعودية نفسها ،ولدى اإلمارات العربية المتحدة عالقة أكثر تعقيدً ا مع عمالئها ،ويرجع ذلك جزئ ًّيا إلى
أنها أكثر تحفيزً ا لأليديولوجية ،وألن الهياكل التي تشكلت في العديد من الحاالت هي جزئ ًّيا من إبداعات
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تعتمد على نقل المعرفة إلى جانب األسلحة والمال .ومع ذلك ،فإن العديد
من العمالء السابقين في اإلمارات العربية المتحدة قد استاءوا من فكرة القيادة والتحكم المباشر .في
هيكلية الدولة حيث يتم دمج الهيئات األمنية في المؤسسات الوطنية ،ويتم دفع األجور مركز ًّيا أو على
المستوى المحلي ،ستكون هناك فرصة النخفاض تأثير اإلمارات والسعودية -أو التالعب به -ولكن هذا
أيضا المجموعات «الخاسرة» والتي لم يتم دمجها للوقوع في أيدي رعاتهم الحاليين أو
يمكن أن يدفع ً
الجدد ،وهذا يؤكد على أهمية ربط إصالح قطاع األمن مع إعادة اإلعمار والحكم.
ربما يكون مثيرً ا للسخرية أن الحوثيين الذين كانوا يتمتعون بعالقة محدودة مع إيران قبل -2014
 ،2015أصبحوا أكثر اعتمادً ا وأوثق صلةً مع وليّهم الجديد ،حزب اهلل اللبناني ،وبدرجة أقل مع إيران.
في الواقع ،إن المجموعات األكثر احتما ًال لالنخراط مع القوات الخارجية عبر الحدود الوطنية هم
المقاتلون السلفيون والقاعدة الذين يشتركون إلى حد كبير في مفاهيم غير متجانسة للجهاد والنضال
الديني ،والذين إذا اختفى رعاتهم الحاليون ،يمكن إقناعهم
بالتعاون مع النسخة المستقبلية من تنظيم القاعدة وداعش.
ال بد من إيجاد توازن بين ضمان أن تتم إعادة اإلعمار على
في هذا المقام يمكن لعملية إعادة اإلعمار أن تكون إما أوسع نطاق ممكن ،وبين إمكانية أن تلمس فوائده على أوسع
تحويلية أو مدمرة للغاية .إذا كان الرعاة الخارجيون يفضلون نطاق ممكن
مجموعة واحدة دون غيرها في العملية ،فسوف يجد منافسوها
وحلفاؤها حوافز إلفساد عملية السالم .وإذا لم تكن مجموعات
مثل السلفيين مدرجة في هياكل اقتصادية واسعة ،فقد تسعى -وتجد -رعاة خارجيين غير مستساغين
للكثير من أولئك الذين يأملون في المساهمة في إعادة اإلعمار كأداة للسالم واالستقرار ،ومع ذلك ،فمن
غير المرجح أن تتمكن هذه العملية من إسعاد جميع الناس طوال الوقت.
ال بد من إيجاد توازن بين ضمان أن تتم إعادة اإلعمار على أوسع نطاق ممكن ،وبين إمكانية أن تلمس
فوائده على أوسع نطاق ممكن ،ويستلزم ذلك األخذ بعين االعتبار كيفية ترشيح األموال من خالل نموذج
المركزي للتوزيع دون أن يتم االستيالء عليها عن طريق مجموعات المصالح الفردية أو حتى تحويلها
عمدً ا إلى تلك المجموعات بطريقة تثير االستياء والصراع .ومن المحتمل أن تتفاقم هذه المشكلة بسبب
األجندات الخاصة بالالعبين الخارجيين والفوارق الكبيرة في القدرات بين مختلف المجموعات اإلقليمية
والمجموعات المختلفة الهوية.
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اسـتـنـتاجـات وتـوصيـات
تستلزم الجغرافيا االقتصادية إلعادة اإلعمار في اليمن قدرًا كبيرً ا من التوازن بين القوى
اإلقليمية ومصالحها االقتصادية واألمنية في اليمن وممر البحر األحمر والصراعات الدائرة في
أماكن أخرى في المنطقة ،ما يجعل التعاون أكثر صعوبة ويقلل من احتمالية مشاركة المسؤولية
المالية في إعادة اإلعمار .فيما يلي بعض التوصيات لتحسين نجاح االستقرار وإعادة اإلعمار في
اليمن:
1 .1ستكون استجابة مجلس التعاون الخليجي المنسقة والموحدة إلعادة اإلعمار في
مرحلة ما بعد الصراع في اليمن ضرورية لتلبية المتطلبات السياسية واالقتصادية للبلد،
وبالطريقة نفسها التي عملت بها دول مجلس التعاون الخليجي -العاملة بشكل وثيق مع
األمم المتحدة ،والواليات المتحدة ،وغيرها من األطراف -على االتفاق الذي تم التوصل
إليه عام  2011والذي أنهى االضطرابات التي أعقبت انتفاضات الربيع العربي .يمكن للوالية
الدولية أن توفر زخمً ا كاف ًّيا لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة النزاعات الداخلية
على األقل من أجل مناقشة حل هذا التحدي لألمن اإلقليمي .من الناحية األمنية ،سيكون
التنسيق الوثيق بين المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ضرور ًّيا لضمان
إمكانية حدوث التسريح في ٍآن واحد في جميع أنحاء البالد ،بحيث ال تحصل مليشيا معينة
على وضع أفضل من غيرها.
2 .2سوف تتعزز إمكانية البقاء االقتصادي الطويل األمد لليمن بشكل كبير إذا مددت دول
مجلس التعاون الخليجي بعض امتيازات العضوية ،مثل تخفيف التعرفة الجمركية على
الصادرات من اليمن واالمتيازات العمالية .ومع ذلك ،فمن المرجح أن تكون الدول الخليجية
حذرة من أي تدفق كبير لليمنيين في المستقبل القريب ،نظرً ا لموقفهم خالل الحرب
والتهديدات اإلرهابية السائدة ،وقد يكون البديل هو االستعانة بمصادر خارجية للعمل
المكثف وشبه الماهر الذي يمكن دمجه ضمن سالسل التوريد الخليجية .باإلضافة إلى
ذلك ،يمكن لمجلس التعاون الخليجي تمويل شبكة وطنية من معاهد التدريب المهني في
اليمن حتى يمكن اكتساب المهارات المطلوبة في المنزل.
3 .3من المرجح أن تستمر ثقافة الرعاية السياسية في اليمن ،خاصة من النفوذ األجنبي،
ولتقليص الميول في أن يلعب راعٍ أجنبي معين ضد آخر ،يجب أن تتمركز عالقة الراعي
والعميل بين الدول األجنبية والمحافظات المحلية والجماعات المسلحة في وكاالت الدولة
أو الوحدات الفيدرالية ،إلضفاء صفة الشرعية على الحكومة ،وليس على أمراء الحرب أو
المليشيات أو العناصر الطائفية.
4 .4إحدى اآلليات الفعالة الستعادة الشرعية للحكومات المحلية والحد من التناقضات
في الوصول اإلقليمي إلى المعونات ،بما في ذلك صرف الرواتب ،هي بذل الجهد لزيادة
الشفافية في حجم وتوزيع أموال المعونة من قبل الحكومات االقليمية والمحلية على
مستوى البلديات ،وينبغي مكافأة الحكومات اإلقليمية التي توفر الموارد بفاعلية بمنحها
وفرصا جديدة ،ويجب أن تتوفر الشفافية والمساءلة في المؤسسات أو غرف
ً
مشاريع
المقاصة التي تشرف على توزيع المساعدات على المستوى اإلقليمي ،إما من خالل مفوض
األمم المتحدة لدى الحكومة الفيدرالية ،أو نظام يعرض التفاصيل حول المدفوعات في
كل منطقة ،ما يجعل الحكومة المحلية المعنية تقلل من المظالم ،وفي الوقت نفسه
تعزيز شرعية الحكومة المحلية والدولة الفدرالية ،وقد أثبتت البرامج الحالية مثل
الصندوق االجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية االجتماعية جدواها ،وينبغي تقييمها
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بعناية باعتبارها وسائل فعالة لصرف المساعدات ألكثر الفئات المعوزة من السكان في
اليمن.
5 .5ينبغي أن يكون أحد المبادئ األساسية ألي برنامج إلعادة اإلعمار هو وضع أهداف
واقعية ،بينما قد يكون من المغري أن يكون الهدف الرئيسي لمشاريع البنية التحتية
الرئيسية مثل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة ،والمشاريع الصغيرة مثل إعادة تأهيل
الصرف الصحي ،وشبكات الطاقة الشمسية المحلية ،والبنية التحتية أو إصالح المباني
العامة ،ومشاريع الطرق الصغيرة ،كلها من نوع المشاريع التي يشارك بها البنك الدولي،
جدا أن تقدم منافع ملموسة .وينبغي إجراء تقييم لالحتياجات
وهي التي من المرجح ًّ
المحلية بالتعاون مع المجتمعات المحلية لضمان أقصى قدر ممكن من التأييد ،ومن
المرجح أن يشجع تطوير مثل هذه المشاريع إلى جانب الخدمات المصرفية المتنقلة،
والقروض الصغيرة ،والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،مع التركيز على المشروعات
على مستوى المجتمع المحلي على تأييد النظام في فترة ما بعد الصراع.
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