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راجح بادي

*

المسار السياسي في اليمن
من المبادرة الخليجية إلى "عاصفة الحزم"
[ تشرين الثاني  /نوفمبر  - 2011آذار  /مارس ] 2015

* املتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية ،واملستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء اليمني
(قُدّمت هذه الورقة يف ندوة "اليمن ما بعد العاصفة" التي عقدها املركز العريب بتاريخ  25نيسان  /أبريل .)2015
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ً
أول :من أجل فهمٍ موضوعي لسياق األزمة :بداياتها وتطوراتها
أول إىل األجندة
وخلفيات مواقف أطرافها ،من األفضل أن نتطرق ً
الداخلية التي أسهمت يف توليد هذه األزمة.
1.1األجندة الداخلية:
تالقت أجندة الحركة الحوثية وجبهة الرئيس السابق عيل عبد الله
صالح عىل إفشال مؤمتر الحوار الوطني الشامل الذي كان أحد
استحقاقات املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،ملا يتوقّع أن تكون
ستصب يف مصلحة إقامة دولة
عليه املخرجات النهائية للمؤمتر التي
ّ
اتحادية فيدرالية دميقراطية تتخفّف فيها مناطق اليمن من املركزية
الحادة التي كانت تعمل ملصلحة ما يوصف يف اليمن باملركز املق ّدس:
القبيل املذهبي الذي احتكر قمة السلطة والنفوذ السيايس واملايل يف
شامل اليمن منذ ألف عام ،ثم يف اليمن املو ّحد بعد حرب عام .1994
وإضاف ًة إىل البعد املذهبي الشيعي الذي مثّلته الحركة الحوثية
التي تؤمن بأ ّن الحكم محصور يف العلويني ،فإ ّن الرئيس السابق
وجامعته وجدوا أ ّن مقررات مؤمتر الحوار الوطني سوف تستكمل
تحقيق الكثري من أهداف الثورة الشعبية ض ّده ( )2011التي كان
أبرز أهدافها بناء الدولة الفيدرالية الدميقراطية ،ومنع العسكريني
من مزاولة العمل السيايس إال بعد عرش سنوات من تركهم السلك
العسكري ،وتحقيق العدالة االنتقالية ،ومحاسبة املتورطني يف أعامل
العنف والقتل ضد املتظاهرين السلميني.
وعىل الرغم من أ ّن هذين الطرفني شاركا يف مؤمتر الحوار الوطني
بنصيب كبري لكلٍ منهام ظ ًّنا منهام أ ّن الحوار لن ينتج شيئًا،
فمشاركتهام كانت تتخفّى وراء محاولة إفشال الخروج بالنتائج
املتوقَّعة املذكورة سابقًا التي تقيض يف مجملها عىل البيئة السياسية
واملذهبية التي تضمن الحكم لهام.
وعىل الرغم من املحاوالت املستميتة التي بُذلت يف سبيل تحقيق
هدف اإلفشال ،فشال يف عرقلة صدورها .ومن يومها بدأت تتكرس
ست
املحي بني العد ّوين اللدودين اللذين تقاتال ّ
مظاهر التحالف ّ
ست حروب دامية ،ثم اتفقا عىل رفض
سنوات ( )2010-2004يف ّ
فكرة النظام الفيدرايل االتحادي ،ولو أ ّدى األمر إىل تدمري املسار
والزج باليمن يف أتون حرب طاحنة كام هو حادث
السيايس السلمي ّ
اليوم .وكان بداية املخطط هو التخلّص من القوى الفاعلة واملعارضة
لهام والتي كان لها دور حاسم يف إجبار الرئيس السابق عىل التن ّحي
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عن السلطة ،وبخاصة القوى التي لها مرجعية متعارضة مع املرجعية
الشيعية للحوثيني ،ومتثّل خط ًرا حقيقيًا عليها.
خالل عام الزحف الحويث املسنود بدعم الرئيس السابق ،ظلّت العالقة
رسية بني الطرفني مثار خالف وجدل بني املحذّرين منها
التحالفية ال ّ
املحي (كام
والرافضني تصديقها ابتدا ًء ،مع أ ّن مظاهر هذا التحالف ّ
ُوصف يومها) كانت واضحة يف تطابق املنطلقات اإلعالمية للطرفني،
وتصنيف األعداء املشرتكني املح ّددين يف :حزب اإلصالح اإلسالمي،
وآل األحمر ،والقادة العسكريني بقيادة اللواء عيل محسن األحمر
الذين انشقّوا عن نظام الرئيس السابق عيل صالح ،وسامح القادة
العسكريني املوالني لصالح للميليشيات الحوثية باالستيالء بسهولة
عىل معسكرات الجيش اليمني وعتاده الضخم واملتطور يف محافظة
صعدة وبعض املناطق التي سيطروا عليها .وآخر هذه املظاهر ،كان
التقارب الرسيع بني عيل صالح وعدد من رموز الزيدية السياسية
املوجودين ضمن اللقاء املشرتك الذين دعوا إىل تحالف الحوثيني مع
خصمهم القديم عيل صالح.
ثان ًيا :تحكّمت عدة عوامل يف طبيعة املرحلة االنتقالية التي دخلها
اليمن بتوقيع فرقاء السياسة اليمنية املبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية يف اململكة العربية السعودية برعاية مجلس التعاون
الخليجي .وكان أبرز هذه العوامل هو حالة التوازن يف القوة بني َ
طرف
الرصاع ،وهام :جبهة الرئيس السابق عيل عبد الله صالح وحلفائه
وجبهة قوى الثورة الشبابية وذراعها السياسية التي كان ميثّلها اللقاء
املشرتك ورشكاؤه .وقد أ ّدت هذه الحالة إىل قبول الطرفني بخيار ٍ
ات
مريرة ،مثل تن ّحي عيل صالح عن الحكم وقبول املعارضة مبنحه
الحصانة عن فرتة حكمه.
بعد توقيع املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يف الرياض يف 23
ترشين الثاين / نوفمرب  ،2011بدأ حينها ما ُس ّمي بالعملية االنتقالية
يف اليمن برعاية الدول العرش ،ووظيفتها مساعدة انتقال البلد إىل
إقامة نظام سيايس توافقي جديد ،أو االنتقال إىل حكم دميقراطي
حل وسطًا يجمع بني
رشيد وفقًا لتعبري املبادرة الخليجية ،بوصفه ً
مطالب النظام السابق ،وتطلعات قوى ثورة شباط  /فرباير 2011
املطالبة بالتغيري.
وعىل الرغم من اآلمال العريضة التي رافقت توقيع املبادرة الخليجية،
ٍ
تهديد غري مبارش و ّجهه الرئيس
فالتآمر عليها بدأ مبك ًرا من خالل

تقـاريـــــر
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املخلوع عيل صالح ملعارضيه السابقني ورشكائه الجدد (بأنّه سوف
يعلّمهم معنى املعارضة) .ويف املقابل كان الحوثيون يرفعون عقريتهم
بالرصاخ ورفض املبادرة الخليجية بح ّجة أنّها متنح عيل صالح الحصانة
عن جرامئه .واليوم باستعراض وقائع الفوىض يف الفرتة االنتقالية،
تتّضح جدية تلك التهديدات ويتأكّد أ ّن أصحابها كانوا صادقني فيها.
ثالثًا :أبرز املعوقات واملؤامرات التي واجهتها املبادرة الخليجية خالل
الفرتة االنتقالية:
1.1وضع العراقيل أمام إعادة الطابع الوطني يف جهاز الدولة املدين
والعسكري (أي إعادة هيكلة الجيش واألمن والوظيفة العامة عىل
أسس وطنية) ،من خالل إثارة الفوىض والعواصف اإلعالمية ض ّد
كل قرار يستهدف تحقيق هذا الهدف .والغرض كان واض ًحا .وهو
ّ
املحافظة عىل الطابع الحزيب والطائفي املهيمن عىل الدولة الذي
بأي والية لغريه.
يوايل شخص الرئيس السابق وال يعرتف ّ
يف السياق نفسه ،كان الحوثيون يش ّنون حمالت تخوين ض ّد املبادرة
الخليجية بح ّجة أنّها ف ّرطت يف ثورة الشباب ودمائهم ومنحت
الحصانة لعيل صالح.
2.2دعم الرئيس السابق الفوىض يف البالد وتقويض األمن خالل الفرتة
االنتقالية ،وتقدميه إعالم ًيا بأنّه دليل فشل املبادرة الخليجية وما نتج
منها من تغيريات ،من خالل األساليب التالية:
مم ح ّولهم
•تسليم أسلحة املعسكرات للحوثيني يف صعدة ّ
إىل قوة عسكرية كبرية ج ًدا .وقد أسهم ذلك يف نرش الفوىض
والحروب يف مناطق سعى الحوثيون للتم ّدد فيها ،مثل حجة
والجوف وأرحب.
•تسليم محافظة أبني لتنظيم القاعدة .وكان القائد املسؤول عن
ذلك هو العميد عبد الرزاق املروين الذي تأكّد ارتباطه باملخلوع
عيل صالح والحوثيني ،وجرى تعيينه بعد سيطرة الحوثيني
عىل العاصمة صنعاء قائ ًدا للقوات الخاصة .وقد أ ّدى ذلك إىل
حدوث ٍ
مآس وكوارثَ وفواج َع يف أبني تس ّببت يف نزوح عرشات
اآلالف من األرس إىل عدن حيث عاشوا يف ظروف مأساوية.
ويالحظ أيضً ا اشتداد عمليات القاعدة يف تلك الفرتة التي
أربكت عملية التغيري ومسار التسوية السلمية .واملعروف أ ّن
تنظيم القاعدة هو أحد األقنعة التي يتح ّرك من خاللها الرئيس
السابق لتنفيذ أجندته السياسية؛ مثل إثارة الفوىض وتخويف
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الناس يف الداخل والخارج من شبح تنظيم القاعدة ،وأنّه الوحيد
القادر عىل مواجهته.
ونذكّر هنا بترصيح السفري الربيطاين يف اليمن لجريدة مين تاميز
(جوناثان ويلكس) أثناء سقوط أبني بيد القاعدة ،عندما أبدى
أي دليل عىل وجود ق ّوات مكافحة
استغرابه بسبب عدم وجود ّ
اإلرهاب يف أبني التي د ّربتها بالده لهذا الغرض.
•تنفيذ سلسلة متواصلة من أعامل االعتداءات عىل خطوط
الكهرباء وأنابيب البرتول والغاز التي تسببت يف تأجيج النقمة
الشعبية عىل سلطة الفرتة االنتقالية بفعل استغاللها إعالم ًيا
وسياس ًيا من جانب الرئيس املخلوع والحوثيني ،إلقناع الرأي
العام الناقم بفشل الرتتيبات السياسية التي جاءت بها املبادرة
الخليجية ،وبخاصة تقاسم السلطة مع املعارضة وإقصاء عيل
صالح ،وهيكلة الجيش واألمن.

3.3التحريض السيايس واإلعالمي عىل السلطة االنتقالية بح ّجة فشلها
يف إدارة الدولة ومواجهة التحديات األمنية واالقتصادية ،واملطالبة
بتغيريها خالفًا للمبادرة الخليجية ،عىل الرغم من حقيقة أ ّن جبهة
الرئيس السابق مشاركة يف إدارة الفرتة االنتقالية بالنصيب األكرب يف
كل يشء ،ووفقًا لألرقام التالية:
ّ
• 17وزي ًرا مؤمتريًا يف الحكومة.
• 15محافظًا مؤمتريًا.

• 95يف املئة من وكالء املحافظات مؤمتريون.
• 90يف املئة من وكالء الوزارات مؤمتريون.
• 85يف املئة من مدراء العموم مؤمتريون.
• 220عضو برملان مؤمتريون.

• 90يف املئة من القادة الكبار ومعاونيهم يف القوات املسلحة
واألجهزة األمنية واالستخباراتية ،موالون للرئيس السابق والء
حزب ًيا وقبل ًيا وطائف ًيا.
• 90يف املئة من أعضاء املجالس املحلية يف الجمهورية مؤمتريون.
• 95يف املئة من رؤساء أقسام الرشطة ومدراء املدارس مؤمتريون.

• 80يف املئة من مــدراء أمن املحافظات واملديريات وعقال
الحارات مؤمتريون.
• 80يف املئة من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات مؤمتريون.
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4.4السعي إلفشال مؤمتر الحوار الوطني الشامل من خالل رفض مبدأ
الفيدرالية واألقاليم التي نجحت يف جذب املك ّونات الجنوبية لفكرة
البقاء يف ظل الوحدة ونبذ فكرة االنفصال .وعندما شعروا أ ّن فكرة
الفيدرالية تحظى باألغلبية وجرى متريرها ،بدأوا تنفيذ خطة السيطرة
العسكرية املسلحة عىل األرض مستفيدين من سيطرتهم الفعلية عىل
الجيش واألمن .وقد تحالف الرئيس السابق يف ذلك مع الحوثيني
الذين انقلبوا عىل أطروحاتهم السابقة .وبدأت تظهر قرائن عىل
رسي بني الطرفني لتدمري الفرتة االنتقالية ،بدأت عالماته
وجود تحالف ّ
ٍ
بتحالف واضح
يف حروب السيطرة عىل دماج وكتاف وحاشد وعمران،
بني الحوثيني وأتباع الرئيس السابق .وكانت تلك التحركات متهي ًدا
لالنقالب الكبري عىل املسار السيايس واملبادرة الخليجية الذي بدأ
بح ّجة رفض الجرعة السعرية يف املشتقات النفطية ،ومحاربة الفساد،
واملطالبة بإقالة حكومة الوفاق الوطني.
5.5يف الوقت الذي بدا فيه أ ّن بشائر نجاح مؤمتر الحوار الوطني
الشامل ،وأ ّن املسار السيايس ٍ
ماض يف ات ّجاه التغيري الشامل لبنية
الدولة اليمنية ،بدأت منذ منتصف عام  2013العمليات العسكرية
الحوثية ضد مجموعة الشيخ يحيى الحجوري السلفية التي كان
مركزها التعليمي الشهري يقع يف منطقة دماج يف محافظة صعدة
معقل الجامعة الحوثية الشيعية ،بح ّجة محاربة املتطرفني والتكفرييني.
وبعد أربعة شهور من الحصار الالإنساين والقصف الهمجي ،وبوساطة
من رئاسة الجمهورية ،اضطرت الجامعة السلفية للجالء عن صعدة
كلّها برجالها ونسائها وأطفالها ،تاركني منازلهم ومساجدهم وأشهر
مركز سلفي للعلوم الرشعية يف اليمن .ومع أ ّن كثريين ظ ّنوا أ ّن ما
خاصا بالعالقة املتوترة مذهبيًا بني الجامعتني ،وتعامل
حدث كان أم ًرا ً
معه البعض عىل أنّه تعبري مرشوع عن مخاوف الحوثيني الشيعة
من تكرار ما يتع ّرض له أمثالهم يف العراق ولبنان ،ما ات ّضح فيام بعد
كشف أ ّن الهدف الحقيقي هو رغبتهم يف إحكام السيطرة الكاملة
أي وجود قد ميثّل خط ًرا عليهم أثناء
عىل املحافظة وتأمينها من ّ
زحفهم خارج مناطقهم التقليدية.
6.6ما حصل بعد أحداث دماج وتهجري السلفيني منها ،بدأ يكشف
تدريج ًيا عن تح ّو ٍل نوعي يف إسرتاتيجية جامعة الحوثيني وتحالفاتها
الجديدة عىل األرض ،وبخاصة مع حزب الرئيس السابق عيل صالح،
والتي تعززت من خالل مشاركة أنصاره والرموز املشيخية والعسكرية
املوالية له يف دعم الزحف العسكري للحوثيني الذي بدأ بعد إخراج
السلفيني من دماج يستهدف أبرز القوى السياسية واالجتامعية
والعسكرية التي دعمت الثورة الشبابية ض ّد عيل صالح؛ من خالل
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التو ّجه للسيطرة عىل مطارح أرسة الشيخ عبد الله بن حسني األحمر
املحاذية ملحافظة صعدة ،وتدمري منازلهم واالستيالء عىل ممتلكاتهم
أي مس ّببات حقيقية
وطردهم خارجها ،عىل الرغم من عدم وجود ّ
للعداء بينهم وبني الحوثيني .ولك ّنها كانت أجندة الطرف اآلخر
يف التحالف .وهو الرئيس السابق الذي أراد أن ينتقم منهم جزاء
مشاركتهم يف خلعه.
7.7انتقل الزحف الحويث إىل محافظة عمران حيث توجد أقوى األلوية
العسكرية يف الجيش اليمني بر ّمته ،والتي ساندت الثورة الشبابية،
وكان لها أيضً ا دور كبري يف الحروب التي نشبت ضد الحوثيني خالل
الفرتة ( .)2010-2004ويع ّد قائدها الشهري حميد القشيبي من أبرز
املناوئني للحوثيني .وكانت املربرات هذه املرة هي مطلب استقالة
املحافظ املنتمي إىل حزب اإلصالح واستبداله مبحافظ محايد ،وإبعاد
اللواء القشيبي املعادي للحوثيني .وبعد أسابيع من القتال من دون
دعم الدولة ،وصمت املبعوث الدويل جامل بن عمر ووزارة الدفاع،
بل تخاذلها يف نجدة وحداتها العسكرية املحارصة وتح ّولها إىل وسيط
يعرض عىل الجيش االنسحاب من عمران مث ًنا لسالمته ،اكتسح
الحوثيون عمران مدعومني بالوحدات العسكرية واألمنية والتشكيالت
القبلية املوالية للرئيس السابق عل ًنا هذه املرة .وج َرت السيطرة عىل
اللواء املدرع األقوى يف اليمن وترحيل أسلحته إىل صعدة ،وإعدام
قائده ورجاله .وأقام الحوثيون سلطتهم الخاصة يف املنطقة .وفرضوا
أجندتهم املذهبية ،مبا فيها تحريم املوسيقى والغناء وصالة الرتاويح
وتغيري أمئة املساجد مبوالني لهم.
وكان من الغريب أن يقابل الزحف الحويث صمت قيادة الدولة
واملبعوث الدويل لألمم املتحدة (جامل بن عمر) اللذَين يفرتض أنّهام
تظل الدولة
حارسا العملية السياسية التشاركية؛ وكان مفز ًعا أن ّ
َ
كل ما حدث وأ ّدى إىل انهيار سلطتها واستيالء
اليمنية محايدة تجاه ّ
ميليشيات مسلّحة عىل وحدات مهمة من الجيش اليمني ،وقتل
اللواء حميد القشيبي أحد كبار القادة العسكريني .وكان إعالن الدولة
قاصم للظهر .وقامتا بدور
ووزارة الدفاع أنّهام محايدتان يف املعركة ً
كل املعارك
الوساطة بني الجامعة املسلحة ووحداتها العسكرية يف ّ
التي دارت وكأنّهام طرف ثالث محايد .وكان ملفتًا للنظر قيام وزير
الدفاع حينها (محمد نارص أحمد) بزيارة تج ّمعات الحوثيني املسلحة
املحارصة لق ّواته العسكرية يف عمران ،والتقاط الصور التذكارية
فضل عن التنديد،
مع قادتهم ،وتأخري إصدار بيان نعي رسمي ً

تقـاريـــــر
المسار السياسي في اليمن من المبادرة الخليجية إلى "عاصفة الحزم"
[ تشرين الثاني  /نوفمبر  - 2011آذار  /مارس ] 2015

وعدم حضور الرئيس ووزير الدفاع مراسيم تشييع جنازة القشيبي
التي عىل الرغم من ذلك اتّخذت طاب ًعا شعبيًا غري مسبوق يف صنعاء.
8.8بعد عمران ،مت ّددت حركة الحوثيني وحلفائهم يف املناطق التي
تقع عىل الطريق إىل صنعاء العاصمة يف إشار ٍة واضحة أنّها هدفهم
التايل .وانتهزت فرصة إعالن الرئيس هادي ق ـرارات رفع أسعار
املشتقات النفطية ملواجهة عجز املوازنة العامة الخطري .وأعلنت
إقامة اعتصامات يف مداخل العاصمة ويف داخلها رافع ًة مطالب إقالة
الحكومة ،وإلغاء قرار رفع أسعار املشتقات النفطية ،ومحاربة الفساد.
كل محاوالت التفاهم للوصول إىل حلٍ وسط مع الحوثيني.
وفشلت ّ
وتزايدت عوامل التوتّر بني مؤيدي الحوثيني ومعارضيهم الذين شكّلوا
اصطفافًا مؤيّ ًدا للرئيس كان له أيضً ا فعاليات جامهريية ضخمة يف
العاصمة .وتج ّولت الوساطات دون فائدة بني صنعاء وصعدة .وشارك
فيها املبعوث الدويل جامل بن عمر الذي مل يجد مان ًعا يف التحاور مع
ميليشيا مسلّحة تحارص العاصمة ،ومحاولة إقناعها بالتنازل.
9.9كانت عملية الحوار والوفود وسيلة لضامن الوقت الالزم الستكامل
كل
االستعدادات العسكرية حول العاصمة وداخلها .وكالعادة يف ّ
الحاالت املامثلة ،انتهز الحوثيون املنتشون بالقوة وتخاذل الدولة
واألح ـزاب وقوع مناوشات بني رجال األمن ومتظاهرين حاولوا
محارصة بوابات وزارات الداخلية واالتصاالت والكهرباء .فاستغلّها
الحوثيون وحلفاؤهم للبدء يف الزحف عىل مؤسسات سيادية؛ مثل
مق ّر التلفزيون الرسمي ،ومحارصة مق ّر الحكومة ،ووزارة الداخلية
بحجة أ ّن فيها قناصني أطلقوا الرصاص عىل املعتصمني السلميني.
وصا َحب ذلك دخــول ميليشيات مسلّحة من مداخل متعددة
للعاصمة رسعان ما اشتبكت مع املواطنني الرافضني لها ،لوجودها
يف مناطقهم.
1010بدأ الحوثيون وحلفاؤهم يف تنفيذ املرحلة األخرية من خطتهم
للتخلّص من خصومهم والسيطرة عىل أخطر املراكز السيادية يف
الدولة ،والزحف عىل املؤسسات املستهدفة سواء كانت عسكرية
معادية لهم أو مؤسسات مدنية اتّهمت بأنّها مراكز لإلرهابيني
الدواعش والقاعدة ،وتحدي ًدا ُدور القرآن والجمعيات الخريية
واملؤسسات اإلعالمية والتعليمية املحسوبة عىل حزب اإلصالح .ويف
الوقت نفسه ،قىض جامل بن عمر أيا ًما يف صعدة إلقناع قادة الحوثيني
كل رشوطهم .وتأخّرت املباحثات
باتفاقٍ جديد يضمن لهم تنفيذ ّ
كل ما فيها
حتى استكمل الحوثيون اقتحام العاصمة والسيطرة عىل ّ
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مبساعدة القادة العسكريني واألمنيني املوالني للرئيس السابق الذين
أعلنوا انضاممهم لثورة الحوثيني الجديدة.
1111انقلب املشهد السيايس يف اليمن يف  21أيلول  /سبتمرب 2014
رأسا عىل عقب ،بعد اقتحام امليليشيات الحوثية العاصمة اليمنية
ً
صنعاء مدعومة بوحدات قبلية وعسكرية مد ّربة موالية للرئيس
السابق عيل صالح ،قبل أن تتمدد إىل محافظات أخرى مثل الحديدة
امليناء اإلسرتاتيجي عىل البحر األحمر ومعظم املحافظات الشاملية؛
بح ّجة محاربة اإلرهابيني والقاعدة والدواعش .وأينام حلّوا ،نشبت
الحروب وانترشت الفوىض والقتل.
1212مل يلتزم الحوثيون وحلفاؤهم اتفاق السلم والرشاكة الذي جرى
توقيعه مساء  21أيلول  /سبتمرب بعد سيطرة الحوثيني عىل العاصمة
صنعاء كاملة ،والذي قىض بانسحاب ق ّواتهم من صنعاء واملدن.
وحل محلّها اتفاق السلم
وأعلن قادتهم أ ّن املبادرة الخليجية انتهت ّ
كل الرتتيبات التي نتجت من املبادرة الخليجية صارت
والرشاكة .وأ ّن ّ
غري قامئة .وبدأوا يفرضون ممثّلني لهم يف الشوارع واملعسكرات
ومؤسسات الدولة ،مثل الوزارات واملحافظات ،ويصدرون األوامر
للمسؤولني وعرقلوا تشكيل حكومة جديدة بدعم عيل صالح؛ بح ّجة
أ ّن أحمد بن مبارك الذي جرى تكليفه رسميًا بتشكيل الحكومة
عميل أمرييك .وعندما تشكّلت حكومة خالد بحاح ،عرقلوا نشاطها،
ومل يستطع رئيس الوزراء أن ميارس عمله بصورة طبيعية.
كل التنازالت التي ق ّدمت للحوثيني ،والتغايض عن زحفهم
1313مل تؤ ّد ّ
حل األزمة وانفراج الوضع السيايس.
كل البالد ،إىل ّ
للسيطرة عىل ّ
وتنقّلت البالد من أزم ٍة إىل أخرى حتى بعد موافقة الحوثيني عىل
تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية.
1414ويف الداخل ،اختلطت األوراق بعنف؛ فلم مي ّر بسهولة مت ّدد
الحوثيني يف املحافظات مدعومني هذه املرة عل ًنا بقوات الحرس
الجمهوري والقوات الخاصة؛ فقد واجهوا مقاومة رشسة من القبائل
بخاصة يف محافظتَي البيضاء ومأرب .وواجهوا أيضً ا مقاومة شعبية
سلمية يف الحديدة وتعز وإب وذمــار ،وإىل ٍ
حد ما يف العاصمة
صنعاء .وأ ّما يف الجنوب فقد أ ّدت أحداث استيالء الحوثيني عىل
مراكز القرار السيايس والعسكري يف العاصمة إىل طغيان املطالب
ظل نظام
االنفصالية وخفوت صوت الراضني باستمرار الوحدة يف ّ
اتحاد فيدرايل ،وأعلنت املحافظات الجنوبية وأخرى شاملية رفضها
أي توجيهات من صنعاء .وفيام بعد ،انتقلت أعامل املقاومة
قبول ّ
املسلّحة ضد الحوثيني إىل الجنوب ،عندما توغّلوا فيه.
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1515كان آخر أعامل الحوثيني الفوضوية وبدعم عيل صالح ،اختطاف
مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد بن مبارك ،وهو يف طريقه إىل
اجتامع لجنة الدستور الجديد لتسليم نسخة الدستور الجديد لرئيس
الجمهورية ولجنة الرقابة عىل مخرجات الحوار الوطني؛ ملنع ما
وصفوه مبؤامرة متزيق اليمن باعتامد الفيدرالية واألقاليم الستة يف
الدستور الجديد .واستمرت أزمة اختطاف مبارك فرت ًة تدهورت فيها
أي تغيري.
حال البالد ،وانترشت الفوىض واليأس من ّ
1616يف  21كانون الثاين / يناير ،ق ّدم رئيس الــوزراء خالد بحاح
استقالته ،بعد أن وجد أن ال فائدة يف انفراج األزمة .ويف اليوم نفسه
ق ّدم رئيس الجمهورية أيضً ا استقالته ،بعد أن فرض عليه الحوثيون
مناصب سيادية عسكرية ومدنية،
تعيني عدد كبري من أنصارهم يف
َ
بد ًءا من منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونواب
وزراء ،وغريه.
رئيس
ّ
1717ويف  6شباط  /فرباير ،2015
استغل الحوثيون إرصار َ
الجمهورية والوزراء عىل عدم الرتاجع عن استقالتهام يف  22كانون
الثاين / يناير 2015؛ فأحكموا قبضتهم الفعلية عىل الوضع يف
العاصمة السياسية بإعالن دستوري أعلنوه عىل مسؤوليتهم ،وقضوا
بحل مجلس النواب ،وتجميد العمل بالدستور اليمني ،وتشكيل
فيه ّ
مجلس وطني ،ولجنة ثورية عليا إلدارة البالد .وأعقب ذلك فرض
اإلقامة الجربية عىل الرجلني ومعهام مجموعة من الوزراء املستقيلني.
ودخلت البالد يف مرحلة جديدة من التأزّم السيايس واالجتامعي ،قبل
أن يتمكّن الرئيس من كرس الحصار املفروض عليه ،وينتقل إىل مدينة
عدن البعيدة عن سيطرة املتمردين ،حيث يوجد أنصار كثريون له.
ومن هناك أعلنها عاصمة موقّتة للبالد.

العدد 14
أيار  /مايو 2015

1818ويف خطو ٍة مفاجئة ،متكّن الرئيس هادي من كرس الحصار
املفروض عليه واالنتقال إىل عدن؛ معل ًنا تراجعه عن االستقالة،
و َع ِّد صنعاء عاصمة محتلة وعدن عاصمة موقّتة والحوثيني ميليشيا
متمردة .وانقسمت البالد عىل الطريقة الليبية بني سلط ٍة رشعية يف
عدن وسلطة األمر الواقع يف صنعاء .وانسحبت معظم السفارات
واملؤسسات الدولية التنموية .وتوقّفت األعامل الخاصة والعامة.
1919بعد انتقال الرئيس إىل عدن ،مل يبق أمام الحوثيني وحلفائهم ّإل
الزحف من جديد صوب عدن واملحافظات الثائرة عليهم إلخضاعها
بالقوة املسلّحة تحت املــررات نفسها :حامية الوحدة ومحاربة
التكفرييني واإلرهابيني حتى وصلت األمور إىل ماهي عليه اآلن من
حروب محلية ومحاولة السيطرة عىل عدن ،ما استدعى تدخ ًّل عرب ًيا
خليجيًا بنا ًء عىل طلب الرئيس هادي.

وخالل الشهر التايل ،تط ّورت األزمة سلب ًيا مع اتخاذ الحوثيني وحلفائهم
قرار التمدد إىل املحافظات املتحررة من سيطرتهم ،وال سيّام عدن،
حيث بدأت حشودهم العسكرية يف التح ّرك وبسط سيطرتها ،ولكن
أي حال .ومع
يف مواجهة مقاومة شعبية وعسكرية كانت ضعيفة عىل ّ
اقرتاب الزحف من عدن وظهور تحركات عسكرية موالية للمتمردين
يف داخل عدن وغريها ،تصاعد خطر سقوط العاصمة املوقّتة؛ ما دفع
باململكة العربية السعودية وحلفاء عرب وخليجيني إىل ش ّن حملة
عسكرية قويّة ملنع الحوثيني وحلفائهم من السيطرة عىل عدن ،ولدعم
الرشعية الدستورية ،ورفض االنقالب املتكامل األركان الذي قاده صالح
مع حلفائه الحوثيني ،وخطّط له منذ توقيعه املبادرة الخليجية يف
العاصمة السعودية الرياض ،يف ترشين الثاين / نوفمرب .2011

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى 6000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئــة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عــروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث ســنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتــب ،وملخص عن البحث بنحــو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تُقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.

 55دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.
 55دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.

 75دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.
 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.

 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.
 140دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

عنوان االشتراكات:
 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارو ن
ص.ب 11-4965 :رياض الصلح  1107-2180بريوت  -لبنان

عنوان التحويل البنكي:

