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كيف تؤثر التطورات امليدانية يف اليمن

يف مسار الحرب والسالم؟
وحدة الدراسات السياسية

لاو برحلا راسم يف نميلا يف ةيناديملا تاروطتلا رثؤت فيك؟
سلسلة :فقوم ريدقت
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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية

املطروحة للنقاش.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2022
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البحثي ومجمل إنتاجه.
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املركز العر ّ
ّ
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وادي البنات
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املحتويات
مالبسات التحول امليداين األخري
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تداعيات التحوالت امليدانية عىل العملية السياسية ومسار الحرب
عملية «حرية اليمن السعيد»
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شهدت محافظة شبوة ،جنوب اليمن ،يف النصف األول من كانون الثاين /يناير  ،2022تطورات عسكرية،
سيالن وبَ ْيحان،
يو ُ
أفضت إىل استعادة قوات الحكومة املعرتف بها دول ًيا آخر ثالث مديريات فيها ،هي َ
ع َ
ع ْ
كانت جامعة أنصار الله (الحوثيون) قد سيطرت عليها ،يف أيلول /سبتمرب  .2021وعقب ذلك ،امتدت املعارك
حرِيب الواقعة يف محافظة مأرب املجاورة ،ذات األهمية االسرتاتيجية ،حيث تسعى قوات
إىل مديرية َ
الحكومة وحلفاؤها إىل استعادة أجزاء واسعة منها كانت قد خرستها يف الشهور األخرية .وكانت محافظة
مأرب هي املحافظة الشاملية الكاملة الوحيدة التي ما زالت يف قبضة قوات حكومة الرئيس عبد ربه
منصور هادي ،وهي أغنى محافظات اليمن برثواتها النفطية ،لذلك تع ّد استعادتها رضبة قوية للحوثيني
وألي مرشوع للتقسيم وفق خطوط ما قبل الوحدة عام .1990
ّ

مالبسات التحول امليداين األخري
جاءت هذه التحوالت عىل وقع جملة من التطورات التي شهدتها جبهات الحرب اليمنية خالل الشهور األخرية
من عام  ،2021وأهمها التقدم الكبري الذي أحرزه الحوثيون يف محافظتي مأرب وشبوة الغنيتني بالنفط
والغاز ،وقيام ما يُعرف بالقوات املشرتكة املدعومة من التحالف العريب ،التي كانت متمركزة يف الساحل
الغريب (التِّهامي) للبالد ،بعملية «إعادة متوضع» يف ترشين الثاين /نوفمرب  2021أثارت الكثري من الجدل،
بعد أن استغلها الحوثيون للسيطرة عىل مناطق واسعة جنوب الحديدة .1وعىل األثر ،نُقلت ستة من ألوية

العاملقة ،التي كانت متمركزة يف الحديدة ،إىل محافظة شبوة ،نهاية كانون األول /ديسمرب  ،2021يف
خطو ٍ
ة وصفت بأنها تهدف إىل تحرير مديريات بيحان وعسيالن وعني من قبضة الحوثيني ،ثم دُفع مبزيد من
هذه األلوية ،وقوات أخرى أُطلق عليها اسم «قوة دفاع شبوة» ،يرجح أنها تشكيل جديد لقوات «ال ُّنخبة
الشَّ بوانية» املوالية لإلمارات ،والتي انهزمت وتشتَّتت خالل مت ُّرد املجلس االنتقايل الجنويب ،املوايل
لإلمارات أيضً ا ،عىل الحكومة ،يف عدن وشبوة ،عام .2 2019

سياس ًيا ،جاءت التطورات األخرية بعد سلسلة خالفات اندلعت بني املكونات الحزبية لحكومة الرئيس هادي،
وأيضً ا مع حلفائها الخارجيني ،وتحدي ًدا اإلمارات؛ إذ متكَّنت جامعة الحويث من االستيالء عىل املديريات

الثالث يف شبوة ،يف ظل توتر شديد بني قيادة السلطة املحلية يف املحافظة والقوات اإلماراتية

حاف البحرية لتصدير الغاز ،عىل خلفية رفض األخرية إخالء املنشأة ،وتصاعد
املتمركزة يف منشأة بَلْ َ

الحراك الشعبي املدعوم من املجلس االنتقايل الجنويب يف محافظة حرضموت ضد حكومة الرئيس
هادي  .3وتشري بعض التقديرات إىل أن ترك جامعة الحويث تسيطر عىل مديريات شبوة الثالث ،جاء مبنزلة

عقاب إمارايت لسلطة محافظة شبوة التي اختلفت معها؛ حيث رست أنباء عن انسحاب وحدات القوات

املتحالفة مع الحكومة املتمركزة فيها أمام تق ّدم جامعة الحويث.

يف هذا السياق ،جاء قرار الرئيس هادي ،يف  25كانون األول /ديسمرب  2021بإقالة محافظ شبوة ،محمد
صالح بن عدي ،املعارض لإلمارات ،وإسناد املنصب إىل قيادي يف حزب املؤمتر الشعبي العام ،يُعرف
بارتباطه الوثيق بها ،وهو عوض محمد الوزير ،وذلك يف إطار تفاهامت متعددة األطراف ،مل ي ِ
غب عنها

" 1تحالف دعم الرشعية :إعادة انتشار قوات التحالف والحكومة اليمنية جاء ضمن خطط عسكرية لدعم الحكومة" ،وكالة األنباء الكويتية (كونا) ،2021/11/15 ،شوهد
يف  ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/31r1kFN :
 2ينظر" :الرصاع يف عدن :أبعاد سيطرة املجلس االنتقايل الجنويب وترتيباته" ،تقدير موقف ،وحدة الدراسات السياسية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2019/8/19شوهد يف  ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/3uEa6L0 :
" 3محافظ شبوة :اإلمارات خلقت مليشيات مناهضة للدولة يف اليمن وتدفع رواتب  90ألف مرتزق شهريًا" ،سبوتنيك عريب ،2021/11/14 ،شوهد يف ،2022/1/15
يفhttps://bit.ly/3dlgi2K :
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حزب التجمع اليمني لإلصالح .4وقد جرى التوصل إىل هذه التفاهامت عرب سلسلة من اللقاءات ،كان منها

لقاء الرئيس هادي يف مقر إقامته يف الرياض بالسفري السعودي يف اليمن ،محمد آل جابر ،يف  5كانون

األول /ديسمرب  ،2021ثم لقاؤه يف  22من الشهر نفسه ،نائب وزير الدفاع السعودي ،خالد بن سلامن،

م ِ
عني عبد امللك ،الذي
بحضور نائب الرئيس اليمني ،الفريق عيل محسن األحمر ،ورئيس الحكومة اليمنيةَ ،
أي بعد أقل من أسبوع عىل التغيري الذي جرى يف قيادة
زار ،يف  31كانون األول /ديسمرب  ،2021أبوظبي؛ ْ

السلطة املحلية مبحافظة شبوة مبوجب إمالءات اإلمارات.5

تداعيات التحوالت امليدانية عىل العملية السياسية ومسار الحرب
أسهمت التحوالت امليدانية األخرية يف رفع معنويات القوات الحكومية ،بعد خيبة أملها نتيجة االنتصارات
املتالحقة التي حققها الحوثيون ميدانيًا يف الشهور األخرية من عام  ،2021ودفعت أيضً ا الخطر الحويث
بعيدًا عن محافظتي شبوة ومأرب ،وساعدت يف احتواء هواجس انفصال مناطق جنوب البالد عن شاملها،
حرِيب
نتيجة مشاركة ألوية العاملقة ،وهي يف معظمها جنوبية سلفية ،يف القتال يف منطقتَي َ
عوا إىل توقفها عند حدود شطري البالد ،ما قبل
جوبة مبأرب ،بخالف توقعات دعاة االنفصال ،الذين د َ
وال ُ
ن الحرب املستمرة منذ سبع سنوات ظلت حتى
أيار /مايو  ،1990أي عند حدود شبوة .وبيّنت هذه التحوالت أ ّ
اآلن محكومة باألجندات املتعارضة بني مختلف أطراف التحالف الداعم للرشعية ،الداخلية والخارجية ،وأن حل
هذه التناقضات هو العامل الرئيس يف حسم الحرب لصالح الرشعية.
هدت التحوالت العسكرية يف شبوة النتقال القتال يف محافظة مأرب املجاورة من
إضافة إىل ذلك ،م َّ
وضعية الدفاع إىل وضعية الهجوم ،وهو ما حصل مع تطور عمليات القوات الحكومية رشق سلسلة جبال
وتوس ِ
جوبة ،يف حني تشري التقديرات إىل
البَلَق ،جنوب غرب مدينة مأرب،
ُّ
حرِيب وال ُ
عها غربًا يف مديريتي َ
ن مختلف تشكيالت القوات الحكومية لديها من الفرص ما ميكّنها من الوصول إىل أبعد مام كانت تسيطر
أ ّ
عليه عام  ،2019يف محافظات البيضاء والجوف وصنعاء وصعدة.
سياس ًيا ،ال يظهر ،حتى اآلن ،أثر واضح يف مواقف جامعة الحويث؛ بحيث ميكن القول إنها تخلّت عن موقفها
السابق إزاء املقرتحات املطروحة لعملية السالم ،والتي تربز يف واجهتها املبادرة السعودية ،ومن ضمن
بنودها االمتثال للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعام  ،2011ومخرجات الحوار الوطني الشامل لعام
 ،2014وقرار مجلس األمن  2216لعام 2015؛ إذ مل يتبلور بعد أثر سيايس واضح للنتائج العسكرية امليدانية،
بحيث تتمكن الحكومة اليمنية ،ومن ورائها التحالف ،من فرض إرادتهام السياسية .عىل العكس ،تذهب
فعل
ً
كل املؤرشات يف اتجاه تصلّب أكرب يف مواقف الحوثيني ،وحتى استعداد للتصعيد ،وهو ما حصل
بإعالنهم مسؤوليتهم يف  17كانون الثاين /يناير  2022عن استهداف مواقع داخل اإلمارات ،التي يرون
أنها تقف وراء إخراجهم من شبوة من خالل دعمها ألوية العاملقة .وقد اشتملت األهداف التي زعم
الحوثيون استهدافها يف اإلمارات مطار أبوظبي وصهاريج محملة بالنفط يف منطقة مصفح ،قالوا إنهم
استهدفوها بطائرات
مسية وصواريخ بالستية .6ورغم أنه يصعب تأكيد مزاعم الحوثيني بشأن حجم الرضبة
ّ
جانب من ذلك ،من خالل اللقاء الذي جمع السفري السعودي يف اليمن ،محمد آل جابر ،وقيادات من حزب التجمع اليمني لإلصالح ،بالعاصمة السعودية،
 4ميكن فهم
ٍ
الرياض ،يف  28كانون األول /ديسمرب  .2021ينظر يف ذلك تغريدة السفري آل جابر يف صفحته عىل موقع تويرت ،يف اليوم نفسه ،شوهد يف  ،2022/1/16يف:
https://bit.ly/3qwBBFU
ّ
وتعث جهود قيادة محافظة شبوة الستعادة املناطق التي
 5جاءت هذه اللقاءات متزامنة مع تصاعد عمليات طريان التحالف عىل مناطق سيطرة جامعة الحويث،
سيطرت عليها هذه الجامعة ،واالنهيار املتواصل لقيمة الريال اليمني أمام النقد األجنبي.
" 6الحرب يف اليمن :الحوثيون يهددون باملزيد من الهجامت عىل أهداف حيوية يف اإلمارات" ،يب يب يس عريب ،2022/1/17 ،شوهد يف  ،2022/1/18يف:
https://bbc.in/3KoTJtk
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جهوها إىل اإلمارات ،فإن ذلك يشري إىل استعدادهم للتصعيد ،وليس للمرونة ،بعد الخسائر التي
التي و ّ
تكبدوها يف املعارك األخرية ،إضافة إىل أنه يُفرتض مبن خطّط الستهداف اإلمارات ونفّذه أنه يعرف أن هذا
االستهداف لن مير من دون رد من التحالف العريب.
عا تجاهل ارتباط مسار الحرب يف اليمن مبفاوضات امللف النووي اإليراين الجارية حاليًا وما ميكن
وال ميكن طب ً
أن تسفر عنه ،سواء يف اتجاه اتفاق أو مواجهة .وقد يكون من باب املصادفة أن يتزامن استقبال الرئيس
اإليراين ،إبراهيم رئييس ،لعضو املكتب السيايس لجامعة أنصار الله ،محمد عبد السالم ،يف طهران لحظة
تع ّرض أبوظبي للهجوم الحويث ،لكن ذلك يؤكد مدى ترابط ملفات املنطقة.
عىل النقيض منذ ذلك ،ميكن مالحظة بوادر تأثري للتحوالت العسكرية امليدانية ،والسياسية التي سبقتها ،عىل

شكل ضغوط لتنفيذ بعض بنود اتفاق الرياض ،لعام  ،2019ضمن مالحقه الثالثة ،السيايس والعسكري واألمني.
وكان قد جرى التوصل إىل اتفاق الرياض يف  5ترشين الثاين /نوفمرب  2019بعد معارك عنيفة اندلعت صيف

العام نفسه بني قوات حكومة الرئيس هادي التي تدعمها السعودية ،واملجلس االنتقايل الجنويب الذي

تدعمه اإلمارات ،وأسفرت عن طرد الحكومة من عدن ومحافظات جنوبية أخرى .وتضمنت وثيقة االتفاق حينها
جملة من البنود والرتتيبات أبرزها تشكيل حكومة مناصفة بني الشامل والجنوب ،وعودة رئيس الحكومة معني

عبد امللك إىل عدن لتفعيل مؤسسات الدولة .وتضمن االتفاق أيضً ا ثالثة مالحق تحوي بنودًا سياسية واقتصادية

وعسكرية وأمنية تتوىل السعودية اإلرشاف عىل تنفيذها ،لكن أجزاء مهمة يف هذه املالحق مل يتم تنفيذها.

خصوصا يف حرضموت واملهرة .لذلك ،ال ميكن قراءة
ويحاول املجلس االنتقايل الجنويب التملص من تنفيذها،
ً

تصعيد املجلس االنتقايل الجنويب يف هاتني املحافظتني ،مبعزل عن نتائج التحوالت الحاصلة يف شبوة.

عملية «حرية اليمن السعيد»
تزام ًنا مع التقدم امليداين يف محافظة شبوة ،أعلن املتحدث باسم التحالف العريب ،العميد تريك املاليك،

خالل مؤمتر صحفي عقده يف مدينة عتق ،مركز محافظة شبوة ،يف  12كانون الثاين /يناير  ،2022عن

ريا إىل أنها ال تُع ّد عملية عسكرية خالصة ،فإضاف ً
ة
إطالق عملية سامها «عملية حرية اليمن السعيد» ،مش ً

إىل أنها ستشمل كافة املحاور والجبهات ،سوف تتضمن وفق ترصيحه جوانب تنموية واقتصادية .7وغياب

أي تفاصيل حول كيفية تنفيذ جوانب هذه العملية االقتصادية والتنموية ،دفع املشككني إىل اعتبار أنها
ّ

عا دعائ ًيا ،وأنها لن تخرج عىل األرجح عن حدود «عملية إعادة األمل» ،التي أطلقها التحالف العريب
تحمل طاب ً
ن الحرب ماضية يف طريقها
يف نيسان /أبريل  ،2015بعد اإلعالن عن انتهاء «عملية عاصفة الحزم»؛ مبعنى أ ّ

ّ
أدل
من دون أفق للحل ،وسط تصاعد القتال واستمرار تدهور أوضاع البالد االقتصادية واملعيشية .وليس
منشأة
عىل ذلك من ترصيحات محافظ شبوة الجديد ،عوض الوزير ،الذي استبعد أي إمكانية إلعادة تشغيل ُ
عا محددات مختلفة
بلحاف الغازية يف أي وقت قريب ،حيث أشار إىل أنه من املبكر الحديث عن ذلك ،واض ً

ُّ
تعث تحويل الوديعة املالية التي وعدت السعودية بإيداعها
وفضل عن ذلك ،ميكن إضافة
ً
يصعب تجاوزها.8
يف البنك املركزي اليمني ،للح ّد من تدهور قيمة الريال اليمني أمام العمالت األجنبية.

" 7التحالف العريب يطلق عملية ’حرية اليمن السعيد‘ بعد إعالن السيطرة الكاملة عىل محافظة شبوة" ،آر يت العربية ،2022/1/11 ،شوهد يف  ،2022/1/18يف:
https://bit.ly/3KhX7WH
" 8مقابلة مع محافظ شبوة" ،قناة الحدث ،2022/1/16 ،شوهد يف  .2022/1/16يفhttps://bit.ly/34OLlmj :

3

كيف تؤثر التطورات امليدانية يف اليمن يف مسار الحرب والسالم؟

خامتة
أنهت التطورات السياسية والعسكرية األخرية ،التي أسفرت عن استعادة قوات الحكومة اليمنية السيطرة
الكاملة عىل محافظة شبوة ،وتقدّمها نحو استعادة املناطق التي خرستها يف مأرب ،سلسلة االنتصارات
العسكرية التي حققها الحوثيون يف الشهور األخرية ،والهادفة إىل طرد قوات الحكومة كليًا من مناطق
الشامل والتوغل حتى جنوبًا .وقد تدفع هذه التطورات نحو إقناع الحوثيني بعبثية الرهان عىل حسم عسكري
للرصاع لصالحهم أقلّه يف الشامل ،بعد أن الح لهم أن ذلك ممكن من خالل استغالل التناقضات واختالف
ن هناك مؤرشات يف هذا االتجاه ،خاصة يف
األجندات يف صفوف تحالف خصومهم .لكن حتى اآلن ،ال يبدو أ ّ
ضوء الربط الذي يجري أيضً ا بنتائج الحوار السعودي  -اإليراين ومفاوضات امللف النووي اإليراين ،ما يعني
أن الحرب مستمرة والحل السيايس بعيد املنال.
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