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ويمثل ذلك طرفان رئيسان، ، تخوض األطراف الداخلية للحرب اليمنية، صراًعا عنيًفا على السلطة، 2015منذ مارس/آذار 

هما: السلطة الشرعية المدعومة من التحالف العربي، التي يقف على رأس هرمها، الرئيس عبد ربه منصور هادي. والحوثيون 

كهم، جميعًا، أجندات  )أنصار هللا(، الذين انقلبوا على هذه السلطة، وإلى جانب كل منهما مجموعة من الحلفاء الداخليين، وتحر ِّ

 ة.مختلف

 

يسعى هذا التقرير إلى إبراز األطراف الداخلية للحرب في اليمن، في ضوء التحوالت التي شهدتها السنوات الخمس من هذه 

 الحرب، ويرصد األدوار السياسية والعسكرية لكل طرف، واالستراتيجيات التي يتبعها، وما حققه من أهداف.   

 

: السلطة الشرعية اليمنية  أوًلا

تضم هذه القيادة، السلطات الشرعية في الدولة، والكيانات السياسية العاملة تحت مظلتها، بمختلف اتجاهاتها، واألدوار 

 واالستراتيجيات المتبعة في ذلك.   

 

 القيادة والمؤسسات في السلطة الشرعية  .1

ة للسلطة الشرعية ثالث حكومات، ، تولت إدارة المناطق الخاضع2015خالل خمس السنوات من الحرب، التي انطلقت عام 

بإشراف رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وكان قد تولى الحكومة األولى، التي تشكلت نتيجة النقالب الحوثيين 

اح؛ حيث أعلن عنها في2014سبتمبر/أيلول  21على السلطة الشرعية، في  ، 2014نوفمبر/تشرين الثاني   7، خالد محفوظ بحَّ

هادي استقالته إلى مجلس  . وعلى إثره، قدَّم الرئيس2015يناير/كانون الثاني  22تقالته إلى الرئيس هادي، في لكنه قدم اس

 .(1)النواب

 

نتيجة للتحوالت العنيفة، التي شهدتها األشهر الثالثة التي تلت ذلك، تراَجَع الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة 

؛ إذ أصدر الرئيس هادي قراًرا بتعيين أحمد 2016أبريل/نيسان  3خالد بحاح، عن االستقالة، واستمرت هذه الحكومة حتى 

 فشل التحالف في هزيمة الحوثيين بعد خمس سنوات من الحرب
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ي، ، ثم خلفه رئيس الحكومة الحال2018أكتوبر/تشرين األول  15واستمرت حكومته حتى عُبَيد بن دَغر، خلفًا لخالد بحاح، 

أبريل/نيسان  3. ويشرف على الحكومة، كذلك، نائب الرئيس، الفريق علي محسن األحمر، منذ (2)معين عبد الملك سعيد

لطة الشرعية تماسًكا، بانعقاد . وقد زادت الس(3)العسكري في المحافظات الشمالية ، إلى جانب اضطالعه بالملف2016

نائب، بعد توقفه  301نائبًا من أصل  141، وبحضور 2019أبريل/نيسان  13مجلس النواب )البرلمان(، بمدينة سيئون، في 

 .(4)أربع سنوات

 

 القوى السياسية العاملة تحت مظلة السلطة الشرعية .2

لطة الشرعية، والقوى األخرى العاملة تحت مظلتها، وفًقا في هذا التوصيف، يمكن إبراز أهم القوى السياسية الداعمة للس

 ألجنداتها الخاصة، على النحو التالي.

 

 حزب التجمع اليمني لإلصالح 

يعد حزب التجمع اليمني لإلصالح )اإلخوان المسلمون(، أبرز القوى السياسية الفاعلة المساندة للحكومة الشرعية، بوصفه 

كيانه التنظيمي، وموقفه السياسي، إزاء تعرض السلطة الشرعية لالنقالب الحوثي، وما أبداه الحزب الذي ظل متماسًكا في 

من تأييد معلن للتدخل العسكري للتحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية 

ك في الحكومات المتعاقبة أثناء الحرب، بعدد من ، فضاًل عن كون الحزب أبرز شري2015مارس/آذار  26المتحدة، منذ 

الوزراء، ونفوذ متصاعد في كثير من الهيئات الحكومية، المدنية والعسكرية واألمنية، فضاًل عن دعمه لمشروع الدولة 

 .(5)راءه الرئيس عبد ربه منصور هادياالتحادية، الذي يقف و

 

 )حزب المؤتمر الشعبي العام )جناح السلطة الشرعية 

يعد حزب المؤتمر الشعبي أكبر جزب سياسي يمني، إال أن قيادته تجاذبها طرفان رئيسان، ال سيما بعد تدخل التحالف العربي 

في اليمن؛ حيث سارع بعض من أعضائه، إلى االنخراط في صفوف السلطة الشرعية، والعمل على تعزيز حضورها على 

كرية، أو القَبَلية، وبدا الوضع كما لو أنه انقسام غير معلن بالحزب، بين األرض، سواء من خالل أدوارهم السياسية، أو العس

الرئيس عبد ربه منصور هادي، بوصفه نائبًا لرئيس الحزب، والرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، الذي يرأسه، والذي 

لحزب، الذين انضموا ن قادة ا، إلى اتخاذ قرار بفصل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدد م2016بادر، في أبريل/نيسان 

 .(6)إلى الشرعية

 

، التي قُتل فيها الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، على أيدي حلفائه الحوثيين؛ 2017عقب أحداث ديسمبر/كانون األول 

شهد الحزب فرًزا آخر في قيادته التي كانت بصنعاء؛ حيث انضم عدد من أعضائه إلى صفوف السلطة الشرعية، بينهم 

في حكومة صنعاء )حكومة اإلنقاذ المشتركة بين الحوثيين وحزب  أعضاء في مجلسي النواب والشورى، ووزراء سابقون

. (7)والوسطى في سلطات الدولة الثالثجناح الرئيس صالح(، وآخرون من شاغلي الوظائف العليا  -المؤتمر الشعبي العام

اإلمارات، عبر  واتخذ آخرون مواقف مستقلة عن الشرعية في مواجهة الحوثي، في عملية بعث جديدة لجناح صالح، تدعمها

العميد، أحمد علي عبد هللا صالح، الذي يُقيم في أبوظبي، وتشكيل مسلح يقوده العميد، طارق محمد عبد هللا صالح، يُطلق عليه 

 .(8)بالد، بمحافظتي الُحدي ِّدة وتعز"قوات حراس الجمهورية"، الذي تتمركز وحداته في قطاع من الساحل الغربي لل
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  الجنوبيالمجلس اًلنتقالي 

يعد المجلس االنتقالي الجنوبي هيئة سياسية ذات توجه انفصالي؛ حيث ينحصر االنتساب إليه في المنتمين إلى المحافظات 

. 1990مايو/أيار  22الجنوبية والشرقية من البالد، وذلك في تطلع معلن للعودة إلى الوضع الشَّطري، الذي كان سائدًا قبل 

بيدي، 2017مايو/أيار  11جلس بمدينة عدن، في وقد أُعلن عن تأسيس هذا الم ، وأُسندت رئاسته إلى عيدروس قاسم الزُّ

وينوبه في ذلك هاني بن بُرْيك، فيما يشغل اللواء أحمد سعيد بن بريك، منصب رئيس الجمعية الوطنية. وجاء تشكيل المجلس 

وس الزبيدي، وهاني بن بريك من منصبيهما؛ بعد بضعة أشهر من صدور قرار للرئيس عبد ربه منصور هادي، بإقالة عيدر

 .(9)لمحافظة عدن، والثاني وزير دولةحيث كان األول محافًظا 

 

راك الجنوبي"، المناوئ لنظام علي عبد هللا  يضم المجلس االنتقالي الجنوبي فصائل مسلحة تنتمي إلى ما كان يُطلَق عليه "الحِّ

؛ فالرئيس عبد ربه منصور هادي، ينتمي إلى محافظة أْبَين (10)التيارات الجنوبيةيعب ِّر عن كل صالح، لكنه، مع ذلك، ال 

الجنوبية، وهنالك قادة سياسيون وعسكريون جنوبيون، يرفضون مطلب االنفصال، الذي يتبناه المجلس االنتقالي، عالوة على 

. والحال، كما يالحظ، في أرخبيل (11)ت، ترفض استئثاره بتمثيل الجنوبأن كيانات سياسية في محافظتي المهرة وحضرمو

ر بصراعات  سقطرى، وقريبًا من ذلك موقف محافظة شبوة؛ األمر الذي حصر المجلس االنتقالي في زاوية جغرافية تُذك ِّ

 تاريخية دامية على السلطة، بين جغرافيتين، تمثل األولى محافظتا الضالع ولحج، وتمثل الثانية محافظتا أْبَين وَشْبوة. 

 

 الجماعات السلفية 

، أحد أبرز الجماعات السلفية المؤيدة للسلطة 2012يعد حزب اتحاد الرشاد السلفي، الذي أُعلن عن قيامه في يوليو/تموز 

الشرعية، على الرغم من حضوره المتواضع شعبيًّا، وفي مفاصل هذه السلطة. وهناك جماعات سلفية أخرى مؤيدة للسلطة 

 .(12)تماء سياسيعية، لكنها دون أي انالشر

 

 األحزاب القومية واليسارية 

من هذه األحزاب: التنظيم الوحدوي الشعبي، والحزب االشتراكي اليمني، اللذان لديهما تمثيل في الحكومة الشرعية، والسلطة 

الجماهيرية ، ولديهما موقف رافض النقالب الحوثيين، وتؤيد بعض قواعدهما (13)ريعية )مجلس النواب( "البرلمان"التش

 . (14)لتحالف العربي، فَظلَّ غير واضحنهج المقاومة الشعبية للحوثيين وحلفائهم، أما موقف الحزبين من عمليات ا

 

 األدوار السياسية والعسكرية .3

يمكن إبراز األدوار السياسية والعسكرية للحكومة الشرعية، والكيانات العاملة تحت مظلتها، خالل السنوات الخمس الماضية 

 من الحرب، في سياق ما يلي:

 

 األدوار السياسية 

على الرغم من امتناع الحكومة الشرعية، والقوى السياسية المؤيدة لها، عن المشاركة في أية عملية سالم مع الحوثيين، ما لم 

لقرار مجلس األمن  يشرع الحوثيون في االنسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، وتسليم األسلحة المنهوبة إلى الدولة، وفقًا

، إال أنها عدلت عن ذلك، مع تمسكها بأن تكون المفاوضات في إطار مضمون هذا القرار، وانطالًقا من 2015لعام  2216

، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني 2011المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي وق ِّعت بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 
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. وكانت أولى المفاوضات المعلنة رسميًّا بين الجانبين، في ما عُرف بمفاوضات (15)2014براير/شباط مل المعلنة في فالشا

، غير أنها انتهت باإلخفاق، 2015يونيو/حزيران  16"، التي حضرها األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، في 1"جنيف 

، بحضور مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن، 2016أغسطس/آب  6 -أبريل/نيسان 21ثم تلتها مفاوضات الكويت، خالل الفترة 

 .(16)، لكنها، كذلك، لم تكلل بالنجاحإسماعيل ولد الشيخ أحمد

 

، وتوقف، بموجبها، تقدم 2018ديسمبر/كانون األول  13كانت اتفاقية ستوكهولم، التي وقَّعتها الحكومة مع الحوثيين، في 

)ميناء( الحديدة، المشاطئة للبحر األحمر، بمنزلة الفخ الكبير للحكومة الشرعية؛ حيث  القوات الحكومية للسيطرة على مدينة

. وقد كانت مشاركة القوى (17)الحوثيين نَفًَسا جديدًا للحياة، ومنحت 2015لعام  2216تخلت، جزئيًّا، عن قرار مجلس األمن 

، وذلك ما تكشفه مكونات الوفود المفاوضة، فعدا السياسية المساندة للسلطة الشرعية، حاضرة في معظم هذه المفاوضات

المجلس االنتقالي الجنوبي، الذي لم يكن موجودًا حينذاك، ضم وفد الحكومة إلى ستوكهولم ممثلين عن حزب التجمع اليمني 

 .(18)بناء، وحزب اتحاد الرشاد السلفيلإلصالح، والتنظيم الناصري، وحزب العدالة وال

 

 26سي لمعظم األحزاب المؤيدة للسلطة الشرعية، تجلى، بوضوح، مع تدخل التحالف العربي، في الواقع أن الدور السيا

؛ حيث بادر العديد منها إلى تلبية الدعوة التي وجهها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى عقد ما عرف 2015مارس/آذار 

الختامي على عدد من المسائل الداعمة للشرعية،  ، الذي أكد بيانه2015مايو/أيار  19-17بمؤتمر الرياض، في الفترة بين 

قرار مجلس األمن وتأييده المطلق لها، ولجهود السالم التي تبذلها األمم المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذ 

 .(19)2015لعام  2216

 

 األدوار العسكرية 

التي ظلت موالية للسلطة الشرعية، في المناطق التي أخفق  على صعيد الحكومة الشرعية، مثَّلت بعض الوحدات العسكرية،

الحوثيون في اجتياحها، اللَّبِّنة األولى إلعادة بناء القوات المسلحة، أو ما يطلق عليه إعالميًّا "الجيش الوطني"، بعد انحياز 

الشرعية، في محافظات عمران، الكثير من وحدات الجيش السابق إلى جانب الحوثيين، وقد تجلت مواقف والء الجيش للقيادة 

. ولعبت المقاومة الشعبية التي تشكلت في 2015-2014وتعز، وعدن، والبيضاء، ولحج، والضالع، ومأرب، خالل عامي 

 هذه المناطق دوًرا بارًزا في مواجهة الحوثيين، ثم انتقلت تشكيالت منها، بعد تنظيمها، عسكريًّا، إلى الساحل الغربي، في

 .(20)ظتي تعز والحديدةمناطق من محاف

 

وعلى صعيد مشاركة األحزاب والتيارات السياسية، والجماعات الدينية، دعًما للسلطة الشرعية، تصدَّر حزب اإلصالح 

لقدرة المواجهة المسلحة، طوال السنوات الخمس الماضية من الحرب، بوصفه أبرز تيارات اإلسالم السياسي، التي لديها ا

، وعلى نحو أقل التيار السلفي، كفاعل َعقَدي )ديني(، وليس سياسيًّا. وكان توزعها في (21)والماديعلى الحشد البشري 

( بمحافظة المحافظات الجنوبية والشرقية، والساحل الغربي، وفي مدينة تعز، من أبرزها: كتائب أبي العباس )عادل عبده فارع

اطق الحدودية بين اليمن والسعودية، في محافظتي صعدة والجوف، ، والقوات المتمركزة في المن(22)تعز، وألوية العمالقة

د العزيز، وهي قوات ال تخضع لوزارة الدفاع اليمنية، بل لقائد القوات المشتركة لعمليات التحالف، الفريق فهد بن تركي بن عب

 .(23)ومن ذلك لواء التوحيد

 

بجانب القيادة الشرعية، في السنوات الثالث األولى للحرب،  في ما يخص دور حزب المؤتمر الشعبي العام؛ برز دوره المسلح

عبر تزعم قيادات مؤتمرية للمقاومة الشعبية، لكن بمشاركة محدودة، كما في محافظة تعز، وفي مديرية ُعتْمة بمحافظة ذمار، 
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، تشكلت قوات حراس الجمهورية ذات الميول 2017وعقب أحداث ديسمبر/ كانون األول  .(24)2017في فبراير/شباط 

. وشهدت مناطق (25)2018مع الحوثيين منذ منتصف عام لحزب المؤتمر، في الساحل الغربي، وخاضت مواجهات عنيفة 

، قادها ضباط، وشيوخ قبليون، ، انتفاضة مسلحة في وجه الحوثيين2019في قبيلة َحُجور، بمديرية كَُشر، في فبراير/شباط 

 .(26)م، لكنها انتهت لمصلحة الحوثيينوحزبيون ينتمي بعض منهم إلى حزب المؤتمر الشعبي العا

 

 اًلستراتيجيات المتبعة وتحوًلتها .4

والنوعي، انتهجت قيادة السلطة الشرعية استراتيجية ذات طابع هجومي، يعكس استراتيجية التحالف، وتقوم على التفوق الكمي 

واألساليب االستراتيجية والتكتيكية المتنوعة، مثل: االستنزاف، والتطويق التدريجي، والنفس الطويل؛ وذلك بقصد محاصرة 

صنعاء من عدة جهات، ضمن دوائر أوسع فأضيق داخليًّا؛ وهكذا بدت العمليات العسكرية، التي نُف ِّذت في األطراف، والساحل 

رواح، شرقي صنعاالغربي، شمااًل وجنوبًا،   .(27)ء، وعبر نِّْهم في شمالها الشرقيوفي محاولة االقتراب من صنعاء عبر صِّ

 

نتيجة لتحوالت عديدة، تراجعت فاعلية وقابلية هذه االستراتيجية من جانب قيادة السلطة الشرعية، السيما بعد توقف الزحف 

، واستيالء المجلس االنتقالي الجنوبي على عدن، ولحج، 2018نحو مدينة )ميناء( الحدي ِّدة، بموجب اتفاق ستوكهولم عام 

؛ لذلك يالحظ أن المخاوف من توسع سيطرة المجلس االنتقالي في المحافظات الجنوبية، أضعف 2019والضالع أواخر عام 

هر الثالثة القدرة على تعزيز جبهات مأرب، والجوف، وصنعاء؛ مما جعلها تتساقط تباًعا في قبضة الحوثيين، خالل األش

، وهكذا فإن االستراتيجية القائمة تشير إلى اتجاهين: مواجهة تهديد المجلس االنتقالي الجنوبي، ومواجهة 2020األولى من عام 

 تهديد الحوثيين.

 

وقد كشفت االنعطافة السابقة، عن أن مختلف األطراف العاملة تحت مظلة السلطة الشرعية، عملت طيلة السنوات الخمس 

على احتكار التشكيالت المسلحة أو توغل عناصرها في القوات الحكومية، لتحقيق أهدافها الخاصة، ومواجهة  الماضية

التهديدات المتوقعة من كل منها تجاه األخرى، وليس تهديدات الحوثيين فقط. لذلك طوى العام الخامس للحرب يومه األخير، 

قيادة وزارة دفاع الحكومة الشرعية، وإن كان البعض منها يخضع على مشهد مزدحم بالتشكيالت المسلحة، غير الخاضعة ل

 لها شكليًّا، وهي:

 .تشكيالت المجلس االنتقالي الجنوبي، المنتشرة في بعض من المحافظات الجنوبية 

 .القوات المشتركة المنتشرة في مناطق من الساحل الغربي، بمحافظتي تعز والحدي ِّدة 

 نتشرة في محافظتي صعدة والجوف.التشكيالت المسلحة السلفية، الم 

من خالل متابعة األداء السياسي والعسكري لقيادة السلطة الشرعية، والتحوالت، التي طرأت على المشهد الداخلي، وطبيعة 

 ( أبرز نقاط القوة والضعف، في هذه السلطة وحلفائها.1االستجابة لها؛ لخصت هذه الورقة في الجدول )
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 القوة والضعف في السلطة الشرعية وحلفائها(: نقاط 1جدول )

 نقاط الضعف نقاط القوة

  السيطرة على مناطق النفط والغاز

 والموانئ.

  استمرار التأييد الدولي واإلقليمي

 والداخلي.

 .الدور الفاعل لطيران التحالف 

 .القدرة على استعادة زمام المبادرة 

 .بقاء معظم قيادات الدولة خارج البالد 

  اكتمال هياكل الدولة وضعف األداء الحكومي.عدم 

  الخالفات بين الكيانات المؤيدة للقيادة الشرعية، ومع القيادة، وفي القيادة

 ذاتها.

 .ارتباط القرار العسكري، وإدارة العمليات، ودعم القوات، بقيادة التحالف 

 

 المصدر: عمل الباحث

 

 ثانياا: سلطة األمر الواقع بصنعاء وحلفاؤها

 يمكن استعراض األبعاد المختلفة لهذه السلطة في سياق ما يأتي:

 

 أطراف سلطة األمر الواقع .1

تتجلى هذه األطراف في حركة أنصار هللا )الحوثيين(، التي تهيمن، فعليًّا، على السلطة، ويدعم بقاءها حزب المؤتمر الشعبي 

 قيادة صنعاء، وأحزاب أخرى محدودة األثر.-العام

 

  هللا )الحوثيون(حركة أنصار 

(، 2010-2004يمثل الحوثيون )أنصار هللا( حركة سياسية، دينية، مسلحة، تصاعدت قوتها خالل ما عُرف بالحروب الستة )

وقد شكَّلت ميليشيا اللجان الشعبية، والكتائب المتخصصة، جيًشا أساسيًّا لها، على الرغم من سيطرتها على قطاع كبير من 

 .(28)2014سبتمبر/أيلول  21لسلطة، في بعد االستيالء على االجيش السابق، أثناء و

 

 جناح صالح، والكيانات السياسية األخرى -المؤتمر الشعبي العام 

عقد الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، تحالفه مع الحوثيين، على نحو غير مباشر، وفقًا لحسابات سياسية، معتقدًا أنهم 

التجمع اليمني لإلصالح، إال أن ذلك لم يحصل، ومع تطور األحداث وتدخل التحالف سيقعون في صدام عنيف مع حزب 

العربي، برز تحالف الحوثيين وصالح إلى العلن، من خالل المشاركة السياسية والعسكرية، والدعم اإلعالمي، وتجلى ذلك، 

وأحزاب متحالفة مع المؤتمر الشعبي،  ،(29)2016على، وحكومة اإلنقاذ، عام بوضوح، في تشكيل المجلس السياسي األ

مثل حزب البعث العربي، وأحزاب ذات خلفيات متوافقة، فكريًّا، مع حركة الحوثيين، مثل: حزب الحق، ومنشقين عن أحزاب 

 .(30)ى، مثل حزب اتحاد الرشاد السلفيأخر

 

 األدوار السياسية والعسكرية .2

 يمكن إبراز هذه األدوار في سياق ما يلي:
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 األدوار السياسية 

تمكن الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، من مواجهة فراغ الحكومة، بإنشاء مجلس سياسي أعلى، في 

، يتكون من عشرة أعضاء، بالتساوي، بهدف "توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه، 2016يوليو/تموز  28

. (31)يًّا، وغير ذلك، وفقًا للدستور"، سياسيًّا، وعسكريًّا، وأمنيًّا، واقتصاديًّا، وإداريًّا، واجتماعوإلدارة شؤون الدولة في البالد

نوفمبر/تشرين الثاني من  28، ثم شُك ِّلت حكومة إنقاذ مشتركة في 2016أغسطس/آب  6وترأس المجلس صالح الصماد، في 

 العام ذاته.

 

تمكن الحوثيون وحلفاؤهم من المماطلة في المفاوضات؛ لما من شأنه خلق على صعيد المفاوضات مع السلطة الشرعية، 

فرص جديدة قد تفرضها تحوالت داخلية أو إقليمية أو دولية، وقد سبق اإلشارة إلى بعض من هذه المفاوضات في سياق 

ا كبيًرا باتفاقية ستوكهولم الحديث عن الدور السياسي للسلطة الشرعية وحلفائها. ومما تجدر اإلشارة إليه، أنهم حققوا نصرً 

حول مدينة الحديدة وموانئها، وتفاهمات أخرى بشأن تعز، وتبادل األسرى؛ حيث ضمنوا بها، بقاء المدينة في قبضتهم، 

 واستغالل الموانئ لتعزيز سلطتهم.

 

 األدوار العسكرية 

لقتالية في كثير من الجبهات، ميليشيا خالل تحالف الحوثيين مع الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، تصدرت األعمال ا

اللجان الشعبية الحوثية، وكتائبها الخاصة، واضطلعت وحدات من الجيش السابق الموالي لهم بأماكن أخرى، السيما الحرس 

ج وعدن، وفي الحدود مع الجمهوري، والقوات الخاصة، التي لعبت دوًرا فاعاًل في القتال، في تعز، والضالع ولح

. وكان الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، شارك بقوات جديدة جرى إعدادها في معسكر "الشهيد الملصي"، (32)السعودية

في ريمة ُحَميد، جنوبي العاصمة صنعاء، بإشراف العميد طارق محمد عبد هللا صالح، وبرز دورها في معارك القناصة 

لع شيوخ القبائل، إلزاميًّا، بدعم الجبهات بالمقاتلين، فيما تقوم . ويضط(33)2017( المخاء بمحافظة تعز، عام بمدينة )ميناء

 .(34)دفاع بدفع ما لديها من االحتياطوزارة ال

 

، ياُلَحظ أن الحوثيين تمكنوا من مواجهة أقوى التهديدات، والخروج منها 2019-2017بتتبع مجريات الحرب، خالل الفترة 

 بأمان، ومن ذلك ما يلي:

  2017عُتمة التي قادها الشيخ القبلي، عبد الوهاب معوضة، في فبراير/شباط إخماد انتفاضة. 

  2017إخماد انتفاضة الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، التي اندلعت في ديسمبر/كانون األول. 

  ة، في يناير/كانون الثاني  .2019إخماد انتفاضة حجور، التي اندلعت بمديرية كشر التابعة لمحافظة َحجَّ

تشير مجمل األدوار العسكرية، التي لعبها الحوثيون، سواء أثناء تحالفهم مع الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، أو بعد 

التخلص منه، إلى أن لديهم قدرة متجددة على إحداث فروق جوهرية على األرض، مقارنة بالسلطة الشرعية، التي بدأت 

يس أدل على ذلك من استعادة مديرية نهم بمحافظة صنعاء، والتوغل في ، ول2019خريطة نفوذها تضيق منذ نهاية عام 

محافظة الجوف؛ حيث سيطروا على المديريات الواقعة شرقيها، والتقدم نحو مركزها )مدينة الحزم(، وخب والشعف، 

حرجة، أربكت كلم، مستفيدين من عدة تحوالت  60ومحاولة السيطرة على صرواح، إلسقاط مدينة مأرب، التي تبعد عنها 

 :(35)، وهيقيادة السلطة الشرعية

 .اتفاق ستوكهولم الذي حدَّ من تهديد القوات الحكومية لمدينة )ميناء( الحديدة 

 .سيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي على عدن، ولحج والضالع، وطرد الحكومة الشرعية منها 



 9 

   .االتفاق غير المعلن مع السعودية على وقف القتال قرب حدودها بصعدة، مقابل تحييد طيران التحالف 

 

 اًلستراتيجيات المتبعة وتحوًلتها .3

انتهج الحوثيون طوال السنوات الخمس للحرب، استراتيجية هجومية، حتى في لحظات انكسارهم، وظلت استراتيجية الدفاع 

ت مرافقة لالستراتيجية الهجومية، أو التحول بين االستراتيجيتين، وكانت بداية هذه المراوحة عقب حالة استثنائية، لكنها ظل

، خالل العملية العسكرية، التي قادها التحالف، وأطلق عليها اسم "السهم 2015تقهقر قواتهم من عدن، في يوليو/تموز 

، ثم برز ذلك أكثر في قتالهم بالساحل الغربي، 1990ر الذهبي"؛ حيث عادت قواتهم إلى حدود شطري البالد قبل مايو/أيا

أثناء تقدم قوات المقاومة الشعبية، والقوات المدعومة إماراتيًّا، نحو مدينة )ميناء( المخاء، ثم مدينة )ميناء( الحديدة، التي 

ا "الرمح الذهبي"؛ ، ضمن عملية عسكرية أُطلق عليه2018، واستمرت حتى ديسمبر/كانون األول 2017انطلقت مطلع عام 

 .(36)إذ انتهجوا استراتيجية دفاع تعتمد، في مجملها، على األلغام األرضية

 

لة الستراتيجيتهم الرئيسة، مثل: التنويع المستمر في االستراتيجيات،  لوحظ على الحوثيين اعتمادهم أساليب تكتيكية مكم ِّ

الداخلية والخارجية، وكل ما من شأنه إحداث تحول في المواجهة، واالستغالل األمثل للفرص الناشئة عن التحوالت الحرجة، 

( ما يبرز جانًبا من ذلك، وفقًا لما 2إال أنه مع تمتعهم بالكثير من نقاط القوة، هنالك نقاط ضعف تواجههم، ويتضمن الجدول )

 تصورته هذه الورقة.

 (: نقاط القوة والضعف لدى الحوثيين2جدول )

 نقاط الضعف نقاط القوة

 .وحدة مصدر القرار السياسي والعسكري 

 .التحكم في المحافظات األكثر كثافة سكانية 

  الجغرافيا الوعرة لمناطق النفوذ ومناطق اًلقتراب من

 العاصمة.

 .اًلستغالل اًلستراتيجي للطائرات المسيَّرة دون طيار 

 .تنامي القوة الصاروخية الباليستية 

 .غياب القوات الجوية 

  الجوية.ضعف الدفاعات 

 .فقدان أبرز القادة الميدانيين 

 .تراجع القدرة على تعويض المقاتلين 

 .الحصار الجوي والبحري والبري 

 

 المصدر: عمل الباحث

 

 خاتمة

، أن أطرافها الداخلية لم تعد كما كانت في العام األول لنشوبها، 2015كشفت سنوات الحرب الناشبة في اليمن، منذ مارس/آذار 

السلطة الشرعية برزت أطراف مناوئة لها، لم يعد يعنيها عودة هذه السلطة، وتمكينها من البالد، بقدر ما يعنيها ففي طرف 

الخالص منها، ويتصدر ذلك المجلس االنتقالي الجنوبي، وجناح من حزب المؤتمر الشعبي العام، وكالهما يحظيان بدعم 

الحوثيون من االستفراد بالقرار، بعد تخلصهم من حليفهم، الرئيس السابق، اإلمارات العربية المتحدة. وعلى نحو مغاير، تمكن 

. وكان من نتيجة لذلك، تغيُّر أدوار مختلف األطراف، 2017علي عبد هللا صالح، في أحداث ديسمبر/كانون األول 

 واستراتيجياتها، وأدواتها.

 باحث يمني متخصص في الشؤون العسكرية واالستراتيجية.  علي الذهب،*
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 المراجع

:  2020أبريل/نيسان  2الدخول:  2015-12-25اليمني: عام داٍم شُردت فيه الحكومة وَحكم الحوثيون والقاعدة"، وكالة أنباء األناضول  2015(1) 

https://cutt.ly/mtSzhrh 

  

 22، الدخول: 2016أبريل/نيسان  4هادي يوضح أسباب إقالة بحاح.. وتغييرات مرتقبة في حكومة بن دغر"، المركز الديمقراطي العربي،  (2) 

  https://democraticac.de/?p=30044 : 2020أبريل/نيسان 

  

، 2019أبريل/نيسان  3صدور قرار جمهوري بتعيين الفريق الركن علي محسن األحمر نائبًا لرئيس الجمهورية، وكالة األنباء اليمنية )سبأ(،  (3) 

  https://www.sabanew.net/viewstory/5407: 2020أبريل/نيسان  1الدخول: 

 

 28، الدخول: 2019مايو/أيار  1الدين، أحمد، "دوافع الصراع على مجلس النواب اليمني واحتماالت الحسم"، مركز الجزيرة للدراسات،  عز (4)

  https://cutt.ly/rtSzWgw: 2020مارس/آذار 

 

ربه منصور هادي، ونائبه على محسن األحمر، الذي فعَّل عضويته في أكتوبر/تشرين من أبرز قادة الحزب في السلطة الشرعية، الرئيس عبد  (5)

 .2015، وكل رؤساء الحكومة الذين تعاقبوا عليها خالل السنوات الخمس للحرب، التي اندلعت عام 2016األول 

 

علي الشدادي، بسبب تأييدهم للعدوان السعودي، شمل القرار كالًّ من: أحمد عبيد بن دغر، ورشاد العليمي، ومحمد ناجي الشايف، ومحمد ( 6)

:   2020مارس/آذار  31، الدخول: 2016أبريل/نيسان  4ينظر: "حزب عبد هللا صالح يفصل قيادات لتأييدها "العدوان السعودي"، 

https://cutt.ly/rtDQrkM  

 

بي العام، ال يزال متحالفًا مع الحوثيين، بقيادة أمين عام الحزب، صادق أمين أبو راس، وستقف الورقة على هذا الجناح الثالث من المؤتمر الشع (7)

 الجناح في سياق مناقشة طرف الحوثيين وحلفائهم في الحرب الراهنة.

 

، 2019يوليو/تموز  15سة السياسات، ينظر: مستقبل الصراع في اليمن بعد "انسحاب" القوات اإلماراتية، المركز العربي ألبحاث ودرا (8)

  https://cutt.ly/itDO37a: 2020مارس/آذار  31الدخول: 

 

مارس/آذار  29، الدخول: 2018يناير/كانون الثاني  29لمحة عن المجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن وعيدروس الزبيدي، بي بي سي عربي،  (9)

2020 :42860424-depth-https://www.bbc.com/arabic/in  

 

 6ينظر في ذلك وبقية الفاعلين الداخليين: الذهب، علي، "المتحاربون اليمنيون: التشكيالت والديناميات"، مركز الجزيرة للدراسات،  (10)

  https://cutt.ly/qtHsLm5: 2020مارس/آذار  28، الدخول: 2016يونيو/حزيران 

 

 3، الدخول: 2019أكتوبر/تشرين األول  25ترض على انفراد "االنتقالي" بحوار الحكومة اليمنية، وكالة األناضول، مكونات جنوبية تع 5 (11)

  https://cutt.ly/RtD0etv:   2020أبريل/نيسان 

 

 16)"، مأرب برس، 5-4، "السلفية في اليمن: من الدعوة إلى الحزب )للمزيد حول السلفية السياسية في اليمن، ينظر: الدغشي، محمد أحمد( 12)

: 2020أبريل/نيسان  2، الدخول: 2013يناير/كانون الثاني 

bic&id=18846https://marebpress.com/articles.php/articles.php?lng=ara  

 

 ينظر: الذهب، المتحاربون اليمنيون: التشكيالت والديناميات، مرجع سابق. ( 13)

 

:   2020أبريل/نيسان  2، الدخول: 2015يونيو/حزيران  1الحرب تشت ِّت مواقف األحزاب اليمنية، العربي الجديد،  (14)

https://cutt.ly/ftGBAlf  

https://cutt.ly/mtSzhrh
https://democraticac.de/?p=30044
https://www.sabanew.net/viewstory/5407
https://cutt.ly/rtSzWgw
https://cutt.ly/rtDQrkM
https://cutt.ly/itDO37a
https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42860424
https://cutt.ly/qtHsLm5
https://cutt.ly/RtD0etv
https://marebpress.com/articles.php/articles.php?lng=arabic&id=18846
https://cutt.ly/ftGBAlf
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 5تضمن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس االنتقالي الجنوبي المتمرد عليها، الذي وقَّع عليه الطرفان بالرياض في  ( 15)

تمسك بالوحدة ، الذي شدَّد على ال2015، مرتكًزا آخر للتفاوض بين طرفيه، وهو مخرجات مؤتمر الرياض لعام 2019نوفمبر/تشرين الثاني 

 اليمنية. 

 

مارس/آذار  31، الدخول: 2019يناير/كانون الثاني  25مفاوضات واتفاقات بين الحكومة اليمنية وجماعات التمرد، وكالة األناضول،  9 (16)

2020   :https://cutt.ly/ztD8CdH  

 

، الدخول: 2018ديسمبر/كانون األول  13كهولم، مكتب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لليمن، ينظر: النص الكامل التفاق ستو (17)

  https://cutt.ly/LtSzbzM: 2020مارس/آذار  26

 

اد مثال ذلك: ضم الوفد كالًّ من: عبد العزيز جباري )حزب العدالة والبناء(، وياسين مكاوي )الحراك الجنوبي(، ومحمد العامري )اتحاد الرش (18)

 السلفي(، وعلي عشال )حزب اإلصالح(، وعثمان مجلي )المؤتمر الشعبي العام(، ورنا غانم )األمين المساعد للتنظيم الناصري(، ومروان دماج

ديسمبر/كانون األول  4الحزب االشتراكي(. للمزيد، يُنظر: الكشف عن أسماء أعضاء الوفدين اليمنيين إلى مفاوضات السالم في السويد، آر تي، )

  https://cutt.ly/RtD7crV: 2020أبريل/نيسان  2، الدخول: 2018

 

: 2020أبريل/نيسان  2، الدخول: 2015مايو/أيار  19الرياض بشأن اليمن، موسوعة الجزيرة، البيان الختامي لمؤتمر  (19)

https://cutt.ly/3tSzzk7  

 

 للمزيد ينظر: مستقبل الصراع في اليمن بعد "انسحاب" القوات اإلماراتية، مرجع سابق.( 20)

 

موذًجا واضًحا للوجود والدور المسلح لحزب اإلصالح، على مستوى المقاومة الشعبية، أو وحدات القوات المسلحة التي تمثل محافظة تعز ن (21) 

 يقوم عليها ضباط ذوو خلفية فكرية وسياسية تميل إلى الحزب.

 

 مستقبل الصراع في اليمن بعد "انسحاب" القوات اإلماراتية، مرجع سابق. ( 22)

 

تقرير حربي: دور لواء التوحيد في استعادة اليتمة، والسيطرة على موقع العلم المطل على مدينة صعدة، المركز اإلعالمي للواء التوحيد ( 23)

، وفي:  be.com/watch?v=Pa26M_jtUVchttps://www.youtu: 2020مارس/آذار  31، الدخول: 2020مارس/آذار 17"يوتيوب"، 

: 2020أبريل/نيسان  2، الدخول: 2018يوليو/تموز  5قائد سعودي كبير يزور لواء التوحيد في صعدة وهذا ما قاله عن اليمن، "يوتيوب"، 

6yEhttps://www.youtube.com/watch?v=fHQRich8  

 

ها قاد المقاومة المؤتمرية بمدينة تعز، الشيخ عارف جامل، من منطلق ثانوي حزبي، ومنطلق رئيس ديني وقبلي. أما في عتمة فقاد المقاومة في( 24)

 البرلماني المؤتمري، الشيخ عبد الوهاب معوضة، لكنه لم يصمد طوياًل.

 

 يُنظر: مستقبل الصراع في اليمن بعد "انسحاب" القوات اإلماراتية، مرجع سابق. ( 25)

 

:   2020أبريل/نيسان  3، الدخول: 2019فبراير/شباط  21قبائل حجور تدعو إلى انتفاضة شاملة ضد الحوثيين، الشرق األوسط،  (26)

https://cutt.ly/3tFupTK  

  

مارس/آذار  2للمزيد ينظر: "هادي: سنطبق نظرية نابليون بحصار صنعاء، ولوال السعودية لكانت اليمن إيرانية"، جي بي سي اإلخبارية،  (27)

  https://cutt.ly/HtFaDZG: 2020أبريل/نيسان  1، الدخول: 2016

  

، 2018يناير/كانون الثاني  1للمزيد، يُنظر: الذهب، علي، قوة الحوثيين العسكرية: القدرات واالستراتيجيات، مركز الجزيرة للدراسات،  (28)

  https://cutt.ly/mtHsUvz: 2020أبريل/نيسان  3الدخول: 

https://cutt.ly/ztD8CdH
https://cutt.ly/LtSzbzM
https://cutt.ly/RtD7crV
https://cutt.ly/3tSzzk7
https://www.youtube.com/watch?v=Pa26M_jtUVc
https://www.youtube.com/watch?v=fHQRich86yE
https://cutt.ly/3tFupTK
https://cutt.ly/HtFaDZG
https://cutt.ly/mtHsUvz
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 3، الدخول: 2016يوليو/تموز  28ع في صنعاء بين المؤتمر الشعبي وأنصار هللا، وكالة خبر لألنباء، النص الكامل لالتفاق السياسي الموق( 29)

  https://khabaragency.net/news66975.html: 2020أبريل/نيسان 

 

ل (30)  سياسي، وإعالمي للحوثيين.  ليس لهذه األحزاب تأثير فاعل عدا أنها مكم ِّ

 

 النص الكامل لالتفاق السياسي الموقَّع في صنعاء بين المؤتمر الشعبي وأنصار هللا، مرجع سابق.( 31)

 

 .26، 25، ص81/2017S(، 2017يناير/كانون الثاني  31التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، مجلس األمن، )( 32)

 

أكتوبر/تشرين األول  26خالل تخرج دفعة من معسكر الملصي.. طارق صالح: من ينكر تواجد القوات المسلحة جاحد"، وكالة خبر لألنباء، ( 33)

  mlhttps://www.khabaragency.net/news90614.ht: 2020أبريل/نيسان  2، الدخول: 2017

 

للمزيد، ينظر: الذهب، علي، "استراتيجية الحوثيين للسيطرة على مأرب وانعكاساتها على مسار الحرب في اليمن"، مركز الجزيرة ( 34)

  ies.aljazeera.net/ar/article/4620https://stud: 2020أبريل/نيسان  4، الدخول: 2020مارس/آذار  27للدراسات، 

 

 المرجع السابق. (35)

 

ل، مركز  (36) للمزيد حول هذه االستراتيجيات، ينظر: الذهب، علي، االستراتيجية العسكرية للحوثيين: مكامن القوة والضعف ومنعطفات التحوُّ

  https://cutt.ly/ytSzTpu: 2020مارس/آذار  2، الدخول: 2019مارس/آذار  21الجزيرة للدراسات، 

https://khabaragency.net/news66975.html
https://www.khabaragency.net/news90614.html
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4620
https://cutt.ly/ytSzTpu

