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أصل .فقد استغلت الجامعة التي
ً
ول يف الرصاع الدائر يف اليمن أضفت بعدًا جديدًا عىل املشهد اليمني املعقّد
نقطة تح ُّ
ميل سياسيًّا ومذهبيًّا متزايدًا نحو إيران ،حال َ
ة املراحل االنتقالية ،لتتمدد عىل
ة تدافع القوى التي تتَّسم بها عاد ً
ً
أخذت تُظهر
األرض قبل أن تفرض سيطرتها عىل أجهزة الدولة ومقدّراتها بقوة األمر الواقع.

جلُوا عن دماج .وبعد ذلك
فعىل امتداد العام املايض متكَّن الحوثيون أولً من إخالء صعدة من خصومهم السلفيني الذين أُ ْ

ريا  -عىل صنعاء ،ومنها أخذوا يف التوسع جنوبًا وغربًا
أخرجوا مشايخ قبائل حاشد من بني األحمر من عمران ،ث ّ
م انقضُّ وا  -أخ ً
حتى أكملوا انقالبهم عىل الرئيس االنتقايل عبد ربه منصور هادي ودفعوا حكومته إىل االستقالة ،يف عقب اقتحام دار
طويل من الرصاع مع الدولة اليمنية استغرق
ً
الرئاسة يف كانون الثاين /يناير  .2015وهكذا ،يكون الحوثيون قد أوصلوا مسا ًرا
خل املواجهة األخرية  -إىل مرحلة فاصلة.
نحو عق ٍْد من الزمن ،وخاضوا خالله ستة حروب َ -

سياقات الرصاع املحلية وتعقيدات املشهد السيايس اليمني
السلطة يف اليمن ،وحروبهم الطويلة ضد الحكومة املركزية ،مظه ًرا واحدًا فقط من
يُشكِّل انقضاض جامعة الحويث عىل
ُ

مظاهر الرصاع والتناقض التي يعيشها هذا البلد امل ُثقل بالديون والفقر ،والذي يعاين ضعفًا يف الخدمات التعليمية والصحية.
ويعرف البلد انقسامات ورصاعات عىل مستويات وخلفيات متعددة ،منها القَبيل ،واملشيخي (البيوتات املشيخية ضمن
القبيلة الواحدة) ،والجهوي أو املناطقي (سكان الجبال يف الشامل ،مقابل سكان السهول يف الجنوب) .وقد انتقلت هذه

االنقسامات إىل أجهزة الدولة وجرى استثامرها خالل عهد الرئيس السابق عيل عبد الله صالح الذي أنشأ توازنات وتحالفات
وى داخل دوائر الحكم ،وبخاصة يف الجيش وأجهزة األمن.
اعتمد عليها يف استمرار حكمه؛ ما أدَّى إىل نشوء مراكز ق ً

فضل عن ذلك ،عرف البلد خالل سنوات االنفصال الطويلة منوذجني يف التنمية وحكمني مختلفني .ففي الشامل ظلت القبيلة
ً
حكم االشرتاكيني ،فقد ضعفت القبيلة
السلطة ،ومن الناحية االقتصادية هيمن نظام السوق .أ ّ
هي عصب ُ
ما يف الجنوب حيث ُ

وه،
وسيطر االقتصاد املركزي .وهذا التاميز الذي ت ُعرف له مالمح أخرى كثرية ،مل تستطع دولة الوحدة بعد ربع قرن أن متح َ
بعض قواه.
قوي
يل
يف ِّ
َ
ظل سياسات تهميش شملت الجنوب الذي ما فتئ يح ِّرك َ
ٌّ
ميْ ٌل انفصا ٌّ
وى جديدة صاعدة تحاول
وبعد الثورة وخروج الرئيس السابق من ُ
السلطة ،دارت رحى رصاع جديد بني قوى النظام القديم وق ً
صنع مستقبل البلد وتقريره .ومل تنجح األحزاب القدمية يف متثيل روح الثورة الشبابية وتحقيق
أن تجد لها مكانًا يف عملية ُ
أهدافها .كام فُرض ما يشبه الحصار عىل حكومة اللقاء املشرتك بسبب وجود حزب اإلصالح فيها .ومن ناحية أخرى جاء ميل
ع ٌد جديد
الحوثيني إىل إيران والشيعية السياسية ليزيد األمور تعقيدًا؛ من خالل إضفاء طابع مذهبي عىل الرصاع ،وهو بُ ْ
ح ِ
سم ،بني نظام اإلمامة الزيدية ونظام
ً
مل يألفه اليمن يف تاريخه املعارص،
فضل عن أنه أعاد إحياء رصاع ،ظ َّ
ن كثريون أنه ُ
الجمهورية خالل ستينيات القرن املايض.

السياقات اإلقليمية والدولية :حرب وكالة أخرى يف املنطقة
انضم اليمن إىل ساحات الرصاع اإلقليمي قبل اندالع ثورات الربيع العريب؛ إذ درجت الحكومة اليمنية عىل اتهام إيران بدعم
التمرد الحويث يف صعدة منذ اندالعه عام  ،2004وقد جرى اعرتاض عدّة شحنات أسلحة إيرانية مرسلة إىل اليمن بطرائق
غري قانونية .ويف املقابل دعمت اململكة العربية السعودية حكومة الرئيس عيل عبد الله صالح ،بل إنها دخلت مواجهات
عسكري ً
ما واشنطن ،فقد كانت تخوض حربها ض َّد
ة مبارش ً
ة ض َّد الحوثيني يف مناوشات حدودية خالل الفرتة  .2010 - 2009أ ّ
ً
تنظيم القاعدة عىل أرض اليمن مستخدمة طائرات من دون طيار ،يف إطار تفاهم مع الحكومة اليمنية ،مبعزل عن الرصاعات
األخرى التي كانت تدور يف هذا البلد.
ول إىل حرب بالوكالة؛ إذ أخذت إيران تتعامل مع
وبعد اندالع الثورة اليمنية ،ازدادت حدَّة الرصاع اإلقليمي يف اليمن حتى تح َّ
اليمن بوصفه ساح ً
ة أخرى من ساحات التنافس مع السعودية ،ومع سائر دول الخليج؛ بهدف خنقها بحزام نفوذ إيراين
رصا
عب سورية والعراق يف الشامل ،واليمن يف الجنوب .وقد َّ
ْ
عبت إيران عن ذلك حني عدَّت سقوط صنعاء بيد الحوثيني ن ً
ريا لسياساتها اإلقليمية .وبدورهم مل يحاول الحوثيون تخفيف املخاوف السعودية ،بل عىل العكس من ذلك قاموا بكل
كب ً
ع لها يف خارصة السعودية الجنوبية .وقد ساهم تع ّنت
ما من شأنه استفزازها عرب توثيق صالتهم مع إيران والعمل كذرا ٍ
ٍ
تحالف عريب
الحوثيني ورفض التوصل إىل تسوية سياسية لحل األزمة ومحاولة الهيمنة عىل اليمن بقوة السالح إىل إنشاء

 إقليمي تقوده السعودية للتدخل عسكريًا يف اليمن من أجل وضع ٍاختل بعد
ّ
حد للتغلغل اإليراين وإعادة التوازن الذي

سيطرة الحوثيني عىل صنعاء ودفع أطراف األزمة يف اليمن إىل العودة إىل الحوار إلنهاء الرصاع.

انهيار الدولة وصعود امليليشيات (تعميم النموذج اللبناين)
سلطة الدولة اليمنية وتقدُّم الوالءات واالنتامءات القبَلية ،وتحويل الحوثيني الوالءات املذهبية إىل طائفية ،تتجه
مع تآكل ُ
ة شكلي ً
إل بني ً
ة معدومة الفاعلية ،تحكم من ورائها تلك
سلطة بديلة ال ت ُبقي من الدولة َّ
سلطة موازية ،أو حتى ُ
األمور نحو نشوء ُ

ه ِّيئت للميليشيا املسلَّحة
أي لحظة ،يف حال متردها عليها أو رفضها ملطالبها .فلقد ُ
السلطة ،وميكن أن تنقلب عليها يف ّ
ُ
كم وكيفًا ،إىل ح ِّد
التابعة لجامعة الحويث ،خالل األعوام املاضية ،أوضاع داخلية وخارجية مكَّنتها من تعزيز قدراتها العسكرية ًّ

ٍ
جيش مكَّنتها من السيطرة عىل أجزاء واسعة من البالد  -مبا فيها العاصمة صنعاء  -يف تكرا ٍر لسيناريو
أنها صارت متلك إمكانات
سيطرة حزب الله عىل بريوت عام  ،2008ويف محاكا ٍ
يكن أن يحصل يف أماكن أخرى يف املنطقة أيضً ا.
ة ملا ُ
ن
جا يف املجتمع اليمني ،وأ ّ
حا واندما ً
وإذا مل يتمكّن الحوثيون من متثيل الزيدية يف اليمن؛ بالنظر إىل أنها أكرث تسام ً
أساسا ،هو خط ُر تقاطع الرصاع اإلقليمي مع رصاعات وأزمات
ن الخطر الحايل،
“املظلومية التاريخية” ليست من تراثها ،فإ ّ
ً

ع ُّد املرحلة
أخرى يف اليمن؛ مثل الق َبلية ،والجنوب والشامل ،والرصاع عىل والء ضباط الجيش ،وغري ذلك .من أجل ذلك تُ َ
الراهنة حاسم ً
ة يف تاريخ اليمن من جهة اختبار متاسكه الوطني واالجتامعي ،وقدرة القوى السياسية عىل التوصل إىل

تسويات تُنقذ البلد من التمزق والترشذم واالقتتال األهيل.
بناء عليه ،وانطالقًا من أهمية ما يجري يف اليمن وانعكاساته عىل األمن العريب عموماً والخليجي خصوصاً ،ويف إطار
اهتاممه بالبحث يف أهم القضايا العربية الراهنة ،يعقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف  25نيسان /أبريل 2015
ة أكادمييّ ً
ة حول الوضع اليمني بعنوان”اليمن بعد العاصفة” ،ويسعى من خاللها ملناقشة قضايا وموضوعات من أهمها:
ندو ً
سلطة امليليشيات ،والسياقات الدولية واإلقليمية للرصاع.
ديناميات الرصاع الداخيل يف اليمن ،وانهيار الدولة وصعود ُ

جدول األعامل

09:30 - 09:00

التسجيل

االفتتاح والجلسة األوىل
السياقات اإلقليمية والدولية للرصاع اليمني
رئيس الجلسة :مروان قبالن

11:30 - 9:30

فهد العرايب الحاريث :املوقف السعودي من األزمة يف اليمن
عامنية تجاه الرصاع يف اليمن
أنور الرواس :السياسة ال ُ
خالد الدخيل :األبعاد اإلقليمية والدولية للرصاع اليمني

أندرياس كريغ :اإلسرتاتيجيةالعسكرية للحملة الجوية يف اليمن
12:00 - 11:30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية
ديناميات الرصاع الداخيل يف اليمن
رئيس الجلسة :جابر الحرمي

13:30 - 12:00

راجح بادي  :تطورات املرحلة االنتقالية من املبادرة الخليجية إىل عاصفة الحزم
عبد الباقي شمسان :تفكك القبيلة وإعادة تشكلها يف ظروف الرصاع الراهن
عبد الله بن هذال :املؤسسة العسكرية ورصاعات املرحلة االنتقالية

ميساء شجاع الدين :الرصاعات الداخلية يف اليمن :من القبلية إىل الطائفية
15:30 - 13:30

فرتة غداء

الجلسة الثالثة
انهيار الدولة وصعود دور الجامعات املسلحة
رئيس الجلسة :محمد املسفر

17:00 - 15:30

حسن جوهر :صعود امليليشيات وتفكك الدولة

نبيل البكريي :القاعدة وديناميات الرصاع الداخيل يف اليمن

عبد النارص املودع :أهداف املرشوع الحويث يف اليمن ومستقبله
فؤاد الصالحي :قوى املجتمع :ديناميات الرصاع وغياب الدولة

17:30 - 17:00

اسرتاحة قهوة

19:00 - 17:30

حلقة نقاشية

سيناريوهات تطور األزمة وآفاق الحل

املشاركون

أحمد الشلفي

مراسل لقناة الجزيرة يف اليمن منذ عام  ،2004وهو حاليًّا مسؤول التحرير للشؤون
ً
صحايف ميني ،عمل
اليمنية يف قناة الجزيرة اإلخبارية.

أندرياس كريغ

أستاذ مساعد يف “كينغز كوليج” بجامعة لندن يف دائرة دراسات الدفاع .يتعاون حال ًّيا مع القوات
املسلّحة القطرية .ترتكز أبحاثه يف التحوالت الطارئة عىل أمناط العمل األمني  -العسكري ،ويُعنى يف
هذه األبحاث ،عىل نح ٍ
خاص ،باألطراف غري الرسمية العابرة للحدود (من غري الدول).
و
ّ

أنور بن محمد الرواس

أستاذ مشارك بقسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم االجتامعية بجامعة السلطان قابوس ،مجاالت بحثه يف
االتصال الفضايئ ،واإلعالم الجديد ،واإلعالم والثقافة ،واإلعالم واملجتمع ،واالتصال السيايس .حصل عىل
شهادة الدكتوراه يف اإلعالم السيايس من جامعة إكسرت باململكة املتحدة عام .1997

جابر الحرمي

رئيسا لقسم اإلعالم باللجنة األوملبية األهلية القطرية .شغل
رئيس تحرير جريدة الرشق القطرية .عمل
ً
سابقًا عضوية املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل للصحافة الرياضية .مثّل دولة قطر يف االجتامع التأسييس
أفضل
َ
للمنظمة العربية  -األفريقية للصحافة عام  .1998حصل عىل وسام جامعة الدول العربية بوصفه
الصحافيني الشباب يف الوطن العريب عام .1996

جامل امللييك

خصوصا،
باحث وناشط ميني ،له مشاركات إعالمية يف عدّة قنوات متعلّقة بالربيع العريب والشأن اليمني
ً
ول عن تطوير برامج يف مركز الجزيرة للتدريب ،وحاصل عىل شهادة البكالوريوس يف
وهو مسؤول أ ّ
اآلداب.

حامد العبد الله

أستاذ مشارك يف قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت ،والعميد املساعد لألبحاث واالستشارات
والتدريب بكلية العلوم االجتامعية .حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة مانشسرت عام  ،1989متخصص
بالحركات اإلسالمية وشؤون الرشق األوسط ،ولديه عدّة أبحاث منشورة يف مجالت علمية.

حسن جوهر

باحث وأكادميي كويتي ،ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت حاليًّا .حصل عىل شهادة
الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة والية فلوريدا األمريكية عام  .1989له دراسات متعلّقة بأمن
الخليج وشؤون الطاقة واإلسالم السيايس ،وهو نائب يف مجلس األمة الكويتي يف الفرتة .2011 - 1996

خالد اآلنيس

محامٍ وناشط حقوقي ،وقيادي يف تجمع شباب الثورة اليمنية .حاصل عىل شهادة الليسانس يف
الرشيعة والقانون من جامعة صنعاء يف اليمن.

خالد الجابر

يعمل أستاذًا مساعدًا يف اإلعالم السيايس يف برنامج دراسات الخليج يفجامعة قطر .يشغل أيضً ا منصب
نائب رئيس تحرير جريدة الرشق يف قطر .ويعمل مدي ًرا يف رشكة “العاملية لالستشارات اإلسرتاتيجية”،
أتالنتا ،جورجيا ،الواليات املتحدة األمريكية .وهو باحث متعاون يف مركز أكسفورد الربيطاين لدراسات
ة.
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .يركّز يف أبحاثه عىل اإلعالم واإلعإلم السيايس والعالقات الدولي 

خالد الدخيل

باحث يف علم االجتامع السيايس ،وعضو يف مجلس تحرير مجلة “دراسات فلسطينية” .عمل أستاذًا يف
جامعة امللك سعود بالرياض .له عدَّة أبحاث ومنشورات يف مجال اإلصالح السيايس ،وهو مساهم دائم
يف الصحافة العربية واألجنبية ،وكاتب أسبوعي يف صحيفة “الحياة” ،ومؤلف كتاب الوهابية بني الرشك
شهادت املاجستري والدكتوراه يف علم االجتامع السيايس من جامعة
َ
تحصل عىل
وتصدّع القبيلة.
ّ
كاليفورنيا يف لوس أنجلس (.)UCLA

خالد عباس طاشكندي

مدير تحرير صحيفة عكاظ السعودية ،وكاتب رأي يف هذه الصحيفة ،وكاتب رأي سابق يف عدة صحف
محلية؛ منها “املدينة” و”الرشق” و”عرب نيوز” .عضو هيئة الصحفيني السعوديني منذ عام  ،2011حصل
عىل شهادة املاجستري يف الفلسفة من جامعة برادفورج باململكة املتحدة ،عام .2008

راجح بادي

رئيسا
املتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية ،واملستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء اليمني .عمل سابقًا
ً
م يف املركز اليمني للدراسات اإلسرتاتيجية ،ومدير تحرير لصحيفة “الصحوة”.
لوحدة قياس الرأي العا ّ
حاصل عىل شهادة املاجستري يف االتصال السيايس من جامعة القاهرة يف مرص.

عبد الباقي شمسان

أستاذ علم االجتامع السيايس يف جامعة صنعاء .له عدّة كتب ودراسات وأبحاث منشورة يف مجالت
علمية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع من الجامعة التونسية.

عبد السالم محمد

باحث ميني ،ورئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث ،ومدير سابق يف إدارة التحقيقات الصحافية بوكالة
األنباء اليمنية الرسمية سبأ ،وله عدّة إصدارات .حصل عىل درع مجلس التعاون الخليجي عام  ،2014وعىل
شهادة البكالوريوس يف الصحافة من كلية اإلعالم بجامعة صنعاء.

عبد الله البادي

سفري يف وزارة الخارجية العامنية ،ومنتدب حاليًّا للعمل يف كلية الدفاع الوطني بسلطنة عامن .عمل
يف عدّة مناصب بوزارة الخارجية والسفارات يف الخارج ،كان آخرها سفري سلطنة عامن يف الجمهورية
ة ودولي ً
اليمنية خالل الفرتة  .2013 - 2000حرض مؤمترات وندوات إقليمي ً
ة عديدةً .حاصل عىل شهادة
م.
الدكتوراه يف القانون الدويل العا ّ

عبد الله بن هذال

عضو مؤمتر الحوار الوطني وقيادي يف الثورة الشبابية ،وعضو الهيئة التنسيقية العليا ملجلس شباب
الثورة ،ورئيس لجنة املحافظات يف املجلس.

عبد النارص حسن املودع

باحث يف الشؤون السياسية .ترتكّز اهتامماته البحثية يف الشؤون اليمنية .وهو مستشار ومد ّرب
وع من املواضيع؛ مثل الحمالت االنتخابية ،واملشاركات السياسية ،واملفاوضات ،والنظام
عىل عدد متن ّ
االنتخايب .نرش عدّة أبحاث ومقاالت متعلّقة بالدميقراطية والحكومة واإلصالح السيايس يف اليمن.

فهد العرايب الحاريث

رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم ،ورئيس مجلس إدارة رشكة أسبار للتدريب والتطوير اإلداري.
عضو مجلس الشورى السعودي ،ورئيس تحرير مجلة “الياممة” سابقًا .شغل خطة رئيس مجلس إدارة
صحيفة “الوطن” السعودية .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية من جامعة
السوربون بباريس.

فؤاد الصالحي

أستاذ علم االجتامع السيايس بجامعة صنعاء ،وأستاذ زائر يف جامعة قطر .له عدّة كتب ودراسات وأبحاث
وخصوصا مشاركة املرأة،
متعلّقة بالدولة واملجتمع املدين والقبيلة يف اليمن ،وباملشاركة السياسية،
ً
فضل عن دراسات عديدة بشأن الثورة اليمنية والربيع العريب .حاصل عىل شهاديت املاجستري والدكتوراه
ً
يف علم االجتامع السيايس.

محمد صالح املسفر

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر .له عدة كتب وبحوث يف مجاالت العلوم السياسية وقضايا
تحصل عىل شهادة الدكتوراه يف
القومية العربية .مساهم دائم يف الصحافة القطرية والعربية.
ّ
العلوم السياسية من جامعة نيويورك.

مروان قبالن

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .شغل سابقًا منصب عميد كلية العالقات الدولية يف
جامعة القلمون يف سورية .له عدّة أبحاث منشورة يف قضايا السياسة الخارجية والعالقات الدولية.
حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة مانشسرت.

ميساء شجاع الدين

ناشطة مينية ،وصحافية ،وكاتبة .شاركت يف إعداد بعض الربامج التلفزيونية ،وأنجزت عدّة أبحاث متعلّقة
بالشأن اليمني .تكتب يف صحيفة العريب الجديد ،ويف عدّة صحف مينية؛ منها “املصدر” ،و”الشارع”.
تخرجت يف قسم اإلعالم بجامعة القاهرة ،وهي حال ًّيا بصدد إعداد رسالة ماجستري يف الدراسات
اإلسالمية والتاريخ بالجامعة األمريكية يف القاهرة.

نارص فهد عيل فهد
الدويلة

نائب سابق يف مجلس األمة الكويتي ،وضابط دروع سابق يف الجيش الكويتي .حصل عىل ماجستري يف
العلوم العسكرية عام  ،1995وعمل محام ًيا معتمدًا لدى املحكمة الدستورية والتمييز.

نبيل البكريي

باحث متخصص بالحركات اإلسالمية واإلسرتاتيجيات الدولية .رئيس املنتدى العريب للدراسات بصنعاء،
ورئيس تحرير املجلة الفكرية الدورية “مقاربات” .شارك يف العديد من املؤمترات والندوات العلمية
والدولية ،وله عدّة مؤلفات ودراسات منشورة .حاصل عىل دبلوم الدراسات العليا يف العلوم السياسية.
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