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املقدمة
بع��د �أي��ام م��ن �إع�لان احلكوم��ة اليمني��ة والتحال��ف العرب��ي الداع��م له��ا علمي��ة ع�س��كرية حتم��ل ا�س��م (الن�ص��ر
الذهبي) ،تهدف �إىل ا�ستعادة مدينة احلديدة ومينائها اال�سرتاتيجي من قب�ضة م�سلحي جماعة احلوثي ،املوالية
لإي��ران ،حقق��ت الق��وات احلكومية (�ألوية العمالقة) ،وب�إ�س��ناد طريان التحالف العربي ،تقدم ًا ميداني ًا ،و�س��يطرت
على مناطق وا�س��عة على طول ال�ش��ريط ال�س��احلي مرور ًا مبديرية الدريهيمي اال�س�تراتيجية ،وهي البوابة اجلنوبية
للمدين��ة ،و�ص��و ًال �إىل مط��ار احلدي��دة ال��ذي �أعلن��ت احلكومة ال�س��يطرة عليه يف  ،2018/6/17بع��د معارك �ضارية
ب�ين الق��وات احلكومية وم�س��لحي احلوثي.
عل��ى ال�صعي��د ال�سيا�س��ي �أخف��ق مبع��وث الأمم املتح��دة لليم��ن ،مارت��ن غريفي��ث ،ال��ذي غ��ادر العا�صم��ة �صنع��اء ،يف
حتقيق �أي تقدم مع جماعة احلوثي ،وهي الزيارة الثانية له منذ انطالق معركة (الن�صر الذهبي) ،بعد حماولته
انت��زاع فر�ص��ة لإجراء مباحثات �سيا�س��ية بني اجلانبني.
غ�ير �أن خي��ارات احلوث��ي يف ه��ذه املعرك��ة تب��دو حم��دودة؛ �إذ �إن��ه ب�ين خياري��ن كالهم��ا يتطل��ب ت�س��ليم املين��اء� ،إم��ا
للحكومة اليمنية والتحالف العربي �أو للأمم املتحدة ،مبعنى �أن جماعة احلوثي �ستخ�سر �أهم مورد مايل ولوج�ستي.
فه��ل �ست�س��تمر املعرك��ة حت��ى ال�س��يطرة عل��ى كام��ل مدين��ة احلدي��دة ومينائه��ا اال�س�تراتيجي� ،أم �أن هن��اك خطوط� ًا
حم��راء ل��ن يتجاوزه��ا اجلي���ش احلكوم��ي والتحال��ف الداع��م ل��ه؟ وما خي��ارات جماعة احلوثي يف ه��ذه املعركة؟

احلديدة الأهمية الدميغرافية واجليو�سيا�سية
على الرغم من طول ال�سواحل اليمنية التي تبلغ  2500كم ،وتعدد موانئها ،ف�إن ملحافظة احلديدة �أهمية خا�صة؛
نظ��ر ًا ملكانته��ا اجليو�سيا�س��ية وحيويته��ا االقت�صادي��ة ،وه��ي حمافظ��ة ذات كثاف��ة �س��كانية عالية ،حي��ث يتجاوز عدد
�س��كانها مليون�ين ون�ص��ف امللي��ون ن�س��مة ،يتوزعون على  26مديرية .وهي من املحافظ��ات الغنية مبواردها املتنوعة،
التي ت�ش��مل الرثوة البحرية واحليوانية والزراعية ،وتعد �س��لة اليمن الغذائية ،يف حني يعي���ش �أبنا�ؤها فقر ًا مدقع ًا؛
نتيجة املركزية التي عانى منها اليمن كثري ًا ،وت�س��لط مراكز النفوذ املتعددة ،و�س��يطرتهم على كثري من املوارد.
يعتم��د غالبي��ة �س��كان املحافظ��ة عل��ى ال�صي��د والزراع��ة ،وهي يف حالة �ش��به توقف منذ �س��يطرت ميلي�ش��يات احلوثي
على املحافظة يف �أكتوبر/ت�ش��رين الأول  ،2014وهذا ما ا�ضطر كثريين منهم �إىل الهجرة خارج املحافظة.
اجلدي��ر بالذك��ر �أن جماع��ة احلوث��ي تع��اين م��ن �ضع��ف احلا�ضن��ة ال�ش��عبية يف ه��ذه املحافظة ،ح�س��ب ما �أف��اد بذلك
زعي��م احلرك��ة عب��د املل��ك احلوث��ي ،يف تعليق��ه عل��ى هزميت��ه يف معرك��ة ال�س��احل.

دوافع احلكومة اليمنية لل�سيطرة على املحافظة
يف �أكتوبر/ت�ش��رين الأول م��ن ع��ام � 2014س��يطرت جماع��ة احلوث��ي عل��ى حمافظ��ة احلدي��دة بع��د �س��يطرتها عل��ى
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العا�صمة �صنعاء ،بدعم من حليفها ال�سابق علي عبد اهلل �صالح ،الذي يبدو �أنها فقدت �أدواته يف معركتها احلالية،
ب��ل وحتول بع�ض منها �ضدها.
وكان��ت �س��يطرة اجلماع��ة احلوثي��ة عل��ى احلدي��دة �س��بب ًا م��ن �أ�س��باب بقائه��ا ،وعام�ل ًا م��ن العوام��ل الت��ي �أ�س��همت يف
متوي��ل اجلماع��ة ورف��د خزينته��ا خ�لال املرحل��ة املا�ضية ،يف الوقت الذي تتو�س��ع دائرة املجاع��ة والفقر يف مديريات
�أخرى ،بالإ�ضافة �إىل موجات اعتقاالت نا�ش��طني وخ�صوم جلماعة احلوثي ،ولذا ف�إن حترير املحافظة يعد �أولوية
و�ضرورة ا�س�تراتيجية بالن�س��بة �إىل احلكومة اليمنية لالعتبارات التالية:
�س��يطرة جماع��ة احلوث��ي الكامل��ة عل��ى الإي��رادات اجلمركي��ة والر�س��وم اجلمركي��ة الت��ي ت�ص��ل �إىل ع�ش��رة
.1
مليارات ريال �شهري ًا ،حيث يعد ميناء احلديدة ثاين �أكرب ميناء يف اليمن الذي ظل مفع ًال خالل الفرتة املا�ضية،
وي�س��توعب م��ا يق��ارب  %80م��ن ال��واردات ،يف ظ��ل غي��اب �ش��به كل��ي ملين��اء ع��دن.
تهري��ب ال�س�لاح م��ن �إي��ران �إىل اليم��ن م��ن خ�لال مين��اء احلدي��دة ،ح�س��ب رواي��ة ال�ش��رعية اليمني��ة ،حي��ث
.2
تنطل��ق �س��فن التهري��ب ع�بر م�ضي��ق هرم��ز �إىل خلي��ج عم��ان ،ث��م تتج��ه مبح��اذاة ال�س��واحل املطلة على بح��ر العرب،
وتنتقل بعدها نحو �إقليم بالد البنط ال�صومايل ،ثم تعرب خليج عدن باجتاه البحر الأحمر عرب م�ضيق باب املندب
حت��ى ت�ص��ل �إىل مين��اء احلدي��دة.
تهدي��د احلوثي�ين وا�س��تفزازهم للمالح��ة الدولي��ة القادم��ة ع�بر باب املندب �إىل قناة ال�سوي���س �أو العك���س،
.3
والهج��وم عل��ى ع��دد م��ن ال�س��فن التابع��ة للتحال��ف ،و�س��فن �أخ��رى تابع��ة للبحري��ة الأمريكي��ة ،كم��ا مت الهج��وم عل��ى
فرقاط��ة �س��عودية يف يناير/كان��ون الث��اين  ،2017ح�س��ب رواي��ة دول التحال��ف.
حتك��م احلوثي�ين يف كمي��ات النف��ط القادم��ة ع�بر املين��اء ،وت�س��هيل عملي��ة �س��يطرة النافذين م��ن اجلماعة
.4
عل��ى �ش��ركات النف��ط ،والتحك��م يف �أ�س��عاره ع�بر الأ�س��واق ال�س��وداء الت��ي ترعاه��ا اجلماع��ة.
التحك��م يف امل�س��اعدات الإن�س��انية الت��ي ت�ص��ل م��ن املنظم��ات الدولي��ة ،و�ص��رف ج��زء منه��ا عل��ى املناط��ق
.5
الت��ي ت�س��يطر عليه��ا امليلي�ش��يات ،يف ح�ين يذه��ب �أغلبه��ا لتموي��ن جبه��ات القت��ال.

الو�ضع الإن�ساين وردود الأفعال الدولية
ميث��ل التح��دي الإن�س��اين الكارث��ي خ�صو�صي��ة يف حمافظ��ة احلدي��دة حتدي��د ًا ،وذل��ك لعامل�ين �أ�سا�س��يني؛ الأول يعود
�إىل ارتف��اع م�س��توى الفق��ر يف الأ�س��رة احلديدي��ة ،والث��اين يتعل��ق باملناخ احلار ،خا�ص��ة �أن املعركة يف وقت ال�صيف،
انقطاع -وهو وارد -للتيار الكهربائي يعني ف�ساد املواد التموينية يف املنازل واملخازن التجارية ،هذا
ومن ثم ف�إن �أي
ٍ
بالإ�ضافة �إىل الو�ضع ال�صحي الذي ت�ش��هده املرافق ال�صحية ،وخا�صة امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة مثل غ�س��ل الكلى
والقلب وغريها نتيجة توقف املرافق ال�صحية ،ف� ً
ضال عن ا�ستبدال املر�ضى بجرحى احلرب ،وهذا بطبيعة احلال
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لي���س فق��ط يف احلدي��دة فح�س��ب ،ب��ل و�ص��ل ذل��ك �إىل العا�صم��ة �صنعاء ،وقد ب��د�أ احلديث عن اكتظاظ م�ست�ش��فيات
العا�صم��ة بجرح��ى احلوثيني و�إحاللهم مكان مر�ضى �آخرين.
كم��ا �أن��ه م��ن املتوق��ع تدف��ق موج��ات ن��زوح جماع��ي للمدني�ين هروب� ًا م��ن ن�يران احل��رب ،وم��ن ث��م ف�إن ت�س��يري ج�س��ور
�إن�س��انية وا�س��تيعاب التح��دي الإن�س��اين م��ن قب��ل احلكوم��ة اليمني��ة ودول التحال��ف �س��يفوت عل��ى احلوثي�ين فر�ص��ة
الره��ان عل��ى العام��ل الإن�س��اين لل�ضغ��ط نح��و توق��ف املعركة.
وي��رى بع���ض املراقب�ين �أن اخلط��ر الإن�س��اين �س��يزيد �إذا ظل��ت املدين��ة مق�س��مة ب�ين ط��ريف ال�ص��راع ،وعلي��ه ف ��إن
م�س��اعدة املجتم��ع ال��دويل حل�س��م املعرك��ة يف وق��ت �س��ريع �س��يخفف م��ن حج��م الكارث��ة الإن�س��انية ،وهذا ل��ن ي�أتي �إال
بتوافق��ات دولي��ة وحملي��ة.
مم��ا ال �ش��ك في��ه �أن هن��اك كارث��ة �إن�س��انية حقيقي��ة �س��تحل باملدين��ة و�س��كانها ،وه��ذا م��ا يتطل��ب م��ن الأمم املتح��دة
واملجتم��ع ال��دويل ال�ضغ��ط عل��ى احلوثي�ين للخ��روج م��ن املدين��ة وجتنيبه��ا وي�لات احلرب ،كم��ا يجب عليه��م يف حال
تعن��ت اجلماع��ة -وه��ذا ه��و احلا�ص��ل -و�ضع اخلطط الالزمة بالتعاون م��ع دول التحالف واحلكومة اليمنية ملعاجلة
مث��ل ه��ذه الك��وارث بالتزام��ن م��ع �س�ير املعرك��ة ،لك��ن الواقع ي�ش�ير �إىل �أن هن��اك رغبة جاحمة ل��دى املجتمع الدويل
يف تدليل جماعة احلوثي والإبقاء عليهم كقوة مينية �سيا�س��ية وع�س��كرية يف املنطقة؛ لال�س��تمرار يف �إقالق املنطقة
وا�س��تفزاز الإقليم.
وميك��ن �أن تك��ون عملي��ة ال�س��يطرة عل��ى احلدي��دة واردة ،لك��ن املجتم��ع ال��دويل يري��د م��ن احلكوم��ة اليمني��ة ودول
التحالف �ضمانات حقيقية ملا بعد ال�س��يطرة على احلديدة ،ت�ضمن للحوثي �إعادة التمو�ضع يف حميطه اجلغرايف،
م��ع توف�ير منف��ذ دويل للحوثي�ين ،وت�صب��ح بع��د ذل��ك ق��وة �سيا�س��ية وع�س��كرية ميني��ة موازية لق��وة احلكوم��ة اليمنية،
ومم��ا ي�ؤك��د ذل��ك تغا�ض��ي املجتم��ع الدويل عن جرائم احلوثي بحق اليمنيني ،مع التعامل معه كقوة �سيا�س��ية ال على
�أنه جهة متمردة على ال�سلطة واحلكومة اليمنية ،وعلى �ضوء هذا الت�صور ت�أتي م�شاريع احللول ال�سيا�سية املقدمة
م��ن املجتمع الدويل.

موقف الأطراف الراف�ضة للمعركة
توال��ت ردود الأط��راف الدولي��ة الراف�ض��ة للمعرك��ة واملح��ذرة م��ن عواقبه��ا الوخيم��ة الت��ي �ست�ش��هدها املحافظ��ة يف
ح��ال ا�س��تمرت الق��وات الق��وات احلكومي��ة اليمني��ة يف زحفه��ا �ص��وب املدين��ة ،ومن ه��ذه الردود:
املبع��وث ال��دويل ل�ل�أمم املتح��دة ،مارت��ن غريفيث���س :وكان ق��د زار �صنع��اء مرت�ين يف حماول��ة من��ه لإقن��اع
.1
احلوثي�ين بت�س��ليم املحافظ��ة ،وزار الإم��ارات لكونه��ا احلا�ض��ر الفعل��ي يف معرك��ة ال�س��احل الغرب��ي؛ لإقناعها بت�أخري
املعركة ،و�أكد يف بيان له "�أن التطورات الع�سكرية يف احلديدة مقلقة للغاية ،والت�صعيد الع�سكري له عواقب وخيمة
عل��ى الو�ض��ع الإن�س��اين ال�صع��ب يف البالد".
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وق��ال الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة� ،أنطوني��و غوتريي���ش� ،إن املنظم��ة الدولي��ة تق��وم بدبلوما�س��ية مكوكي��ة مكثفة بني
جماع��ة احلوث��ي املتحالف��ة م��ع �إي��ران يف اليم��ن م��ن جه��ة ،والتحالف العربي من جهة �أخرى؛ يف م�س��عى ملنع الهجوم
على مين��اء احلديدة اليمني.
وح��ذرت الأمم املتح��دة ،يف بي��ان له��ا ،م��ن �أن �أي هج��وم ع�س��كري �أو ح�ص��ار �س��يقوم ب��ه التحال��ف ال��ذي تق��وده
ال�س��عودية للمدين��ة ال�س��احلية اخلا�ضع��ة ل�س��يطرة احلوثي�ين ،ق��د ي��ودي بحي��اة � 250أل��ف �ش��خ�ص.
جمل���س الأم��ن :دع��ا �إىل خف���ض الت�صعي��د الع�س��كري يف اليم��ن ،وف��ق م��ا ج��اء ذل��ك عل��ى ل�س��ان الرئي���س
.2
ال��دوري للمجل���س �س��فري رو�س��يا.
�	.3أع�ض��اء يف الكونغر���س الأمريك��ي :دع��ا �أع�ض��اء م��ن الكونغر���س وزي��ر الدف��اع الأمريك��ي ملن��ع �أي عملي��ة
ع�سكرية يف اليمن ،كما طالبوه بتو�ضيح م�شاركة بالدهم يف العملية ،وطالبوا يف ر�سالة م�ؤرخة بتاريخ ،2018/3/9
وجه��ت �إىل وزي��ر خارجيته��م ريك���س تيلري�س��ون ،با�س��تخدام كل الو�س��ائل الدبلوما�س��ية لل�ضغط عل��ى التحالف الذي
تقوده ال�سعودية ،بوقف الق�صف اجلوي على ميناء احلديدة ورفع اخلطر عليه فور ًا ،وال�سماح للمنظمات الإن�سانية
الدولية ب�إدخال املواد الغذائية والوقود والأدوية �إىل �شمال اليمن؛ لإنقاذ حياة الآالف من املدنيني والأطفال الذين
يواجه��ون املجاعة.
وذك��رت الر�س��الة تقري��ر �صحيف��ة (وا�ش��نطن بو�س��ت) ال��ذي �أك��د �أن مئ��ات الآالف م��ن الأطفال اليمنيني على و�ش��ك
املجاع��ة ،ب�س��بب غ��ارات التحال��ف ال��ذي تق��وده ال�س��عودية املكثف��ة عل��ى مين��اء احلدي��دة ،وه��و املين��اء الرئي���س ال��ذي
يدخ��ل ع�بره معظم امل��واد الأ�سا�س��ية �إىل البالد.
�	.4أع�ض��اء يف الربمل��ان الربيط��اين :طالب��وا بال�ضغ��ط عل��ى التحال��ف يف اليم��ن والت�ص��دي لق�ص��ف املين��اء،
وح��ذروا م��ن تداعي��ات كارثي��ة عل��ى مالي�ين اليمني�ين م��ن ج��راء �أي هج��وم عل��ى احلدي��دة ،وطالب��وا جمل���س الأم��ن
باجتماع طارئ ب�ش�أن احلديدة ،ويف جل�سة ملجل�س العموم الربيطاين �شارك فيها  26ع�ضو ًا ،ميثلون جميع الأحزاب
الربيطاني��ة ،طال��ب برملاني��ون بريطاني��ون حكوم��ة بالده��م بوق��ف بي��ع ال�س�لاح لل�س��عودية والإم��ارات ،وت�س��اءلوا عن
موق��ف بالده��م حي��ال وق��ف الهج��وم عل��ى �ش��ريان احلي��اة يف اليمن.
املوق��ف الإي��راين :ترف���ض �إي��ران معرك��ة احلدي��دة ،يف ح�ين تتهمه��ا احلكوم��ة اليمني��ة ودول التحال��ف
.5
ب�إم��داد احلوثي�ين بال�س�لاح ع�بر مين��اء احلدي��دة .ويف ه��ذا ال�س��ياق دان م�ست�ش��ار رئي���س الربمل��ان الإي��راين ،ح�س�ين
�أم�ير عب��د اللهي��ان ،الهجم��ات الع�س��كرية عل��ى مدينة احلديدة ،وحذر من تفاقم الو�ضع الإن�س��اين يف البالد ،وقال:
�إن "اليم��ن عل��ى �أب��واب كارث��ة �إن�س��انية يف ظ��ل احل��رب الأمريكي��ة الإ�س��رائيلية ال�س��عودية الإماراتي��ة عل��ى مدين��ة
احلدي��دة" ،ح�س��ب قول��ه ،و�أ�ض��اف" :املعت��دون هزم��وا يف �س��احة احل��رب اليمنية ،لكنه��م يريدون لليمن �أن ي�ست�س��لم
م��ن خ�لال احت�لال مين��اء احلدي��دة وقط��ع امل��اء واخلب��ز ع��ن اليمني�ين" ،وتاب��ع" :امل�س��تقبل لليمنيني و�س��يكون اليمن
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م�س��تنقع ًا للمعتدي��ن".
موق��ف املنظم��ات احلقوقي��ة الدولي��ة :دع��ت �أرب��ع ع�ش��رة منظم��ة حقوقي��ة غري حكومية الرئي���س الفرن�س��ي
.6
�إىل ال�ضغ��ط عل��ى ال�س��عودية والإم��ارات لتجن��ب معرك��ة احلدي��دة ،و�إع��ادة النظ��ر يف م�ش��اركة ال�س��عودية يف امل�ؤمت��ر
الإن�س��اين ح��ول اليم��ن املزم��ع عق��ده يف باري���س يف ال�س��ابع والع�ش��رين م��ن ال�ش��هر اجل��اري.

موقف الأطراف امل�ؤيدة للمعركة وامل�شاركة فيها
احلكوم��ة اليمني��ة :طالب��ت الأمم املتح��دة خ�لال ال�س��نوات الث�لاث املا�ضي��ة باال�ضط�لاع بدورها يف ت�س�لُّم
.1
امليناء وت�س��يري القوافل الإغاثية ،والإ�ش��راف املبا�ش��ر على ذلك بعيد ًا عن حتكم جماعة احلوثي ،ففي عام 2016
طالب��ت احلكوم��ة اليمني��ة الأمم املتح��دة ب�إبع��اد مين��اء احلدي��دة ،وع��دم ا�س��تخدامه يف ال�ص��راع م��ن قب��ل احلوثيني
االنقالبية ،و�إبقائه للجوانب الإن�سانية ،ودفع رواتب املوظفني ،لكن جماعة احلوثي رف�ضت املبادرة بعد ذلك ،ويف
ع��ام  2017تقدم��ت الأمم املتح��دة مبب��ادرة تدع��و �إىل جع��ل مين��اء احلدي��دة حماي��د ًا ،ورف�ض��ت اجلماعة ،وجددت
الأمم املتحدة مبادرتها قبل �أيام من انطالق العملية ،ورف�ضت ،كما جاء ذلك على ل�س��ان وزير حقوق الإن�س��ان يف
احلكوم��ة اليمنية حممد ع�س��كر.
التحال��ف العرب��ي لدع��م ال�ش��رعية يف اليم��ن :وه��و ال��ذي يق��ود املعركة ،وبدع��م قوي من الإم��ارات العربية
.2
املتح��دة ،يف ح�ين غاب��ت الق��وات ال�س��عودية ه��ذه امل��رة ،لتت�ص��در امل�ش��هد كامل� ًا الق��وات الإماراتي��ة والق��وات التابع��ة
له��ا .وي��رى التحال��ف �أن ال�س��يطرة عل��ى احلدي��دة �أ�صبح��ت �أم��ر ًا ملح� ًا بع��د كل ه��ذا التعنت احلوثي ،وق��د تعامل مع
املوقف الدويل بدبلوما�س��ية عالية ،حيث قال العقيد تركي املالكي ،املتحدث با�س��م التحالف ،يف م�ؤمتر �صحفي يف
الريا�ض" :نحن نعمل بالقنوات املفتوحة ،وم�ستمرون بالتوا�صل مع املبعوث الأممي �إىل اليمن لإعطاء فر�ص للحل
ال�سيا�س��ي" ،و�أ�ضاف �أن اجلهود ال�س��ابقة واحلالية للأمم املتحدة "ت�صطدم بتع ّنت امليلي�ش��يا احلوثية التي ترف�ض
ح�ل ًا �سيا�س��ي ًا للخروج م��ن الأزمة".

م�سارات املعركة
�إن حجم الدعم الع�س��كري املح�ش��ود للمعركة ،والرتتيب من قبل قوات التحالف ،يوحي ب�أن املعركة م�س��تمرة؛ لكن
يف املقابل تدرك جماعة احلوثي املكانة اال�س�تراتيجية ملدينة احلديدة ،وحجم خ�س��ارتها ملثل هذا املورد ،كما �أنها
تدرك انعكا�سات ذلك على وزنها يف �أي مباحثات قادمة ،ومن ثم ف�إنه من املتوقع �أن ترمي بثقلها يف هذه املعركة،
وميكن ا�ستعرا�ض م�سارات اخليارات املمكنة وامل�آالت املتوقعة ملعركة احلديدة ال�ساخنة وفق ما ي�أتي:

-

الأول :م�سار الت�سليم

وهذا امل�س��ار يق�ضي بتفهم احلوثيني للو�ضع الكارثي الذي �س��ت�ؤول �إليه احلرب الدائرة على احلديدة ،واال�س��تجابة
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لل�ضغوط الدولية وجهود املجتمع الدويل ،وهذا اخليار �أكرث ا�ستبعاد ًا لأ�سباب:
تعن��ت جماع��ة احلوث��ي ورف�ضه��م املتك��رر ل��كل دع��وات ال�س�لام� ،س��واء تل��ك الت��ي يطلقه��ا املجتم��ع ال��دويل
.1
�أو احلكوم��ة اليمني��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل رغب��ة اجلماع��ة يف اخلي��ار الع�س��كري ال��ذي ارت�ضت��ه م��ن �أول ي��وم ،وال��ذي ال يوجد
�أمامه��ا غ�يره.
م��ا متثل��ه املحافظ��ة م��ن �أهمي��ة �سيا�س��ية واقت�صادي��ة بالن�س��بة �إليه��م ،حي��ث تع��د احلدي��دة املنف��ذ ال��دويل
.2
الوحي��د له��م� ،إ�ضاف��ة �إىل م��ا ت��دره عليه��م املحافظ��ة م��ن مبال��غ مالي��ة �ضخم��ة عن طري��ق املوانئ البحري��ة والتجار.
الهزمي��ة املعنوي��ة لأن�صاره��م يف ح��ال الت�س��ليم ب�لا مواجه��ة ع�س��كرية� ،إذ �إنه��ا �س� ُتظهِ ر لأن�ص��ار اجلماعة
.3
�أنه��م يف حال��ة �ضع��ف كب�ير �أدى باجلماع��ة �إىل ت�س��ليم املحافظ��ة ،وه��ذا م��ا �س��ي�ؤثر �س��لب ًا عل��ى معنوياته��م القتالي��ة
و�أدائه��م الع�س��كري.
ع��دم اجلدي��ة ل��دى املجتم��ع ال��دويل يف ال�ضغ��ط احلقيقي على اجلماع��ة و�إرغامها على ت�س��ليم املحافظة،
.4
ب��ل وكل امل��دن اليمني��ة ،بن��اء عل��ى ق��رارات الأمم املتح��دة ذات ال�صل��ة.

-

الثاين :م�سار احلرب

وه��و امل�س��ار الأك�ثر احتم��ا ًال والأك�بر كلف��ة للطرف�ين؛ نتيج��ة لإ�ص��رار احلكوم��ة اليمنية على خيار احل�س��م الع�س��كري
بع��د �إخف��اق كل اجله��ود ال�سيا�س��ية ،ولتعن��ت جماع��ة احلوث��ي ،وه��ذا اخلي��ار �إذا ا�س��تمر ف�س��تكون �آثاره �أك�بر ،ومدته
�أط��ول؛ لأن �س�ير املعرك��ة احل��ايل يوح��ي ب�أنه��ا �س��تتحول �إىل ح��رب �ش��وارع داخ��ل املدين��ة ،وه��ذا م��ا يف�س��ره ت ُّ
رت���س
احلوثي�ين باملب��اين والفن��ادق ،وقط��ع ال�ش��وارع ،وله��ذا فنح��ن �أم��ام ع��دد من ال�س��يناريوهات.

�أي منوذج ينتظر احلديدة؟
•

منوذج عدن

لقد حتررت مدينة عدن يف �أيام قليلة ب�س��بب عدة عوامل ،لعل من �أهمها -بعد �إ�س��ناد دول التحالف� -أن املقاومة
الراف�ض��ة للوج��ود احلوث��ي كان��ت يف الداخ��ل ،يف ح�ين كان مقاتل��و جماع��ة احلوث��ي يف �أط��راف املدين��ة ،عل��ى عك���س
معرك��ة احلدي��دة ،والت�ش��ابه ال��ذي نعني��ه لي���س يف �س�ير املعرك��ة ،و�إمن��ا يف م��ا بعد �س��يطرة الق��وات اليمنية امل�ش�تركة
املدعومة �إماراتي ًا على احلديدة ،وهذا ال�س��يناريو هو الأكرث احتما ًال ،و�أ�صبحت معامله وا�ضحة للعيان؛ وهو تكرير
(منوذج عدن) ،وال�سيطرة الفعلية للإمارات على احلديدة� ،سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة؛ لكن هذه املرة
يت��م ت�س��ليم املدين��ة لغ�ير �أبنائه��ا ،عل��ى خ�لاف عدن ،كما ح�صل ويح�ص��ل يف الأجزاء املحررة م��ن املحافظة ،والتي
ُت�س َّلم لكتائب طارق �صالح ،جنل �شقيق الرئي�س اليمني الراحل علي �صالح ،الذي تعيد الإمارات �إنتاجه من جديد،
وهذا ال�س��يناريو هو الأكرث احتما ًال للأ�س��باب التالية:
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الطم��وح الإمارات��ي يف املنطق��ة العربي��ة كامل��ة ،ورغب��ة الإم��ارات يف ت�س �لُّم مل��ف الإره��اب يف املنطق��ة،
.1
وهذا لن يتم �إال �إذا كان للإمارات ح�ضور ع�س��كري و�سيا�س��ي قوي يف املنطقة ،وهو ما ت�س��عى له يف الوقت احلايل،
م��ن خ�لال ح�ضوره��ا يف �أك�ثر م��ن ملف على م�س��توى ال��دول العربية .كما �أن هناك رغبة �إماراتية يف ال�س��يطرة على
�ام للمالح��ة الدولي��ة.
ال�س��واحل اليمني��ة ،وت�س��ويق نف�س��ها دولي� ًا عل��ى �أنه��ا ح� ٍ
حال��ة االرتخ��اء الت��ي تعي�ش��ها ال�ش��رعية اليمني��ة الغائب��ة غياب� ًا �ش��به كل��ي ع��ن املعرك��ة الت��ي تديره��ا �إدار ًة
.2
كامل� ًة الق��وات الإمارتي��ة ،والت��ي ا�س��تعدت له��ا مبك��ر ًا وعمل��ت عل��ى جتني��د ع��دد م��ن الألوي��ة والكتائب اخلا�ص��ة التي
تخ�ضع لها مبا�شرة ،وت�ستمد �أوامرها من القيادة الإماراتية� ،سواء الألوية القادمة من اجلنوب التي تتبع املنطقة
الع�سكرية الرابعة� ،أو قوات املقاومة التهامية التي مل ت�ضم للمنطقة الع�سكرية اخلام�سة التي تعد احلديدة �ضمن
حميطه��ا� ،أو كتائ��ب ط��ارق �صال��ح الت��ي ُيط ِل��ق عليه��ا �إع�لام الإم��ارات الق��وات الوطني��ة ،والتي مل تعرتف بال�ش��رعية
اليمني��ة �إىل الآن ،وه��ي الق��وات املوج��ودة يف املي��دان ،والت��ي تدي��ر عملي��ة التحري��ر ،يف ح�ين غاب��ت �أو ُغ ِّيب��ت ق��وات
املنطقة الع�سكرية اخلام�سة وقيادتها اخلا�ضعة لل�شرعية عن املعركة ،مع توقيف �شبه كامل جلبهة ميدي وحر�ض
(�ش��مال احلدي��دة) الت��ي تتب��ع املنطقة الع�س��كرية اخلام�س��ة.
الرغب��ة الإماراتي��ة يف ت�ش��كيل ق��وة ع�س��كرية �ش��مالية ،و�إيج��اد موط��ئ ق��دم له��ا يف الأرا�ض��ي ال�ش��مالية
.3
�أ�سوة باجلنوب ،وبهذا ت�سيطر �سيطرة مبا�شرة على اليمن ،وت�سحب الب�ساط كلي ًا من حتت ال�شرعية اليمنية التي
�س��تبقى ق��وة �ش��كلية فق��ط.
كل هذه الأ�سباب وغريها توحي مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أن هناك نية وا�ضحة لدى الإمارات يف امل�ضي يف املعركة،
واحل�ض��ور الع�س��كري املبا�ش��ر وغ�ير املبا�ش��ر يف ال�ش��مال اليمن��ي ،ويف ح��ال مت ه��ذا ال�س��يناريو ف��إن الو�ضع الإن�س��اين
ل��ن يك��ون يف احل�س��بان ،والدلي��ل عل��ى ذل��ك و�ض��ع املناط��ق امل�س��يطر عليه��ا من قبل ق��وات تتبع الإمارات ،ولن يف�ش��ل
هذا املخطط �إال �إذا تنبه �أبناء احلديدة مبكر ًا لهذا اخلطر ،وتالفوا �أ�سباب وقوعه من خالل امل�شاركة الفعالة يف
عملية التحرير ،مع رف�ض كل �أ�ش��كال الهيمنة.

•

ح�ضور احلكومة اليمنية ال�شرعية وتاليف الأخطاء ال�سابقة

�س��يطرة احلكومة ال�ش��رعية على املحافظة ،وب�س��ط نفوذ الدولة على كل امل�ؤ�س�س��ات ،و�ضم الألوية والكتائب امل�ؤيدة
لل�ش��رعية �إىل ق��وام اجلي���ش الوطن��ي ،يع��د ه��و ال�س��يناريو الث��اين ،و�س��يكون الأول يف ح��ال �أرادت ال�ش��رعية اليمني��ة
اال�ستفادة من �أخطاء عمليات التحرير ال�سابقة� ،أو التفاهم بني القيادتني اليمنية والإماراتية حول املو�ضوع ،ولعل
زيارة الرئي���س اليمني هادي الأخرية �إىل الإمارات كانت ت�صب يف هذا االجتاه ،وهذا ال�س��يناريو يحتاج �إىل:
�	.1إدراك احلكوم��ة ال�ش��رعية لأهمي��ة ح�ضوره��ا الفعل��ي يف املي��دان ،و�أن غيابه��ا ع��ن املناط��ق املح��ررة �س� َّهل
عملي��ة وج��ود اجلي��وب الع�س��كرية غ�ير اخلا�ضع��ة للدول��ة.
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وعي �أبناء املنطقة ب�أهمية وجود الدولة وغياب �أي ميلي�شيات ال تتبع القيادة العليا للقوات امل�سلحة.

منوذج تعز (تقا�سم النفوذ)

� ْأي تع�ثر العملي��ة ،وح�ص��ار املدين��ة ،وت�ض��رر �أبنائه��ا ،وحتوي��ل احلدي��دة �إىل تع��ز ثانية ،هذا ال�س��يناريو وارد يف حال
ا�س��تمر �ضغ��ط املجتم��ع ال��دويل عل��ى من��ع العملية الع�س��كرية ،و�إ�صرار ق��وات التحالف والقوات امل�ش�تركة على تنفيذ
العملي��ة م��ن خ�لال ح�ص��ار املدين��ة ،ولك��ن لن تكون مبوجب ذلك احلديدة (تعز) �أخ��رى ،لعدة عوامل ،منها:
تعاط��ف املجتم��ع ال��دويل م��ع احلدي��دة �أك�ثر م��ن تعز؛ لعام��ل واحد؛ وه��و �أن املحا�صر يف احلديدة �س��تكون
.1
ق��وات احلوث��ي عل��ى عك���س تع��ز.
�س��يكون هن��اك ع��دد م��ن املناف��ذ البحري��ة والربي��ة مفتوح��ة ،ول��ن يك��ون هن��اك ح�ص��ار خان��ق بالن�س��بة
.2
للميلي�ش��يات احلوثي��ة.
يف ح��ال مت ه��ذا ال�س��يناريو ف��إن جماع��ة احلوث��ي �س��تتحول يف نظ��ر املجتم��ع ال��دويل �إىل �أقلي��ة م�ضطه��دة
.3
و�ستحظى بتعاطف دويل كبري ،و�ستجري عملية ت�سويقها دولي ًا على �أنها �أقلية مظلومة تخ�ضع حل�صار خانق ،وهذا
ال��ذي �س��يهيئ املج��ال لأي ت�س��وية �سيا�س��ية قادم��ة حتظ��ى فيه��ا امللي�ش��يات بن�صي��ب الأ�س��د.

9

مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته
م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه
و�إث��راء التفك�ير املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��االت تخ�ص���ص املرك��ز،
وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

