
 

 

 

نقاش جلسة ملخص  

٢٠١٧فبرایر شباط/ ٢٣  

  كیف غیرت الحرب الیمن؟""

 ندى عبد هللا أحمد القبیلي  

 

مع مركز صنعاء للدراسات  بالتعاونفارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة معھد عصام  ماأق

 كیف" بعنوان الحرب من عامین بعد الیمن تواجھ التي التطوراتأھم حول  نقاش جلسة االستراتیجیة

أدار الجلسة فارع . ٢٠١٧ فبرایرشباط/ ٢٣فیھ  وذلك نھار الخمیس الواقع ،"الیمن؟ الحرب غیرت

ماجد كل من  فیھا وتحدث ،ومؤسس مشارك لمركز صنعاء للدراسات السیاسیة ،باحث ووھ ،المسلمي

المدیر التنفیذي لمنظمة  ،عبد الرشید الفقیھو ،مركز صنعاء للدراسات السیاسیةلالمدیر التنفیذي  ،المذحجي

 مواطنة لحقوق اإلنسان. 

 الحرب لوصف استحداثھا تم التي والتعریفات مصطلحاتال بالتطرق إلى المذحجي ماجد النقاش ستھلا

 والمناطقي الطائفي  العنوانَ فقد طغى على وصف الحرب في الیمن  .الیمن منذ عامین اي تمر بھتال

 ذحجيمالأوضح . ٢٠١٤ ینایر/الثاني كانون في أعمالھ متتِ ختُ ا الذي الوطني الحوار ؤتمرم نتائجب المتأثر

 جعلت "صعدةب "حرو أنو ،للحرب مھدت قد الثورة تلت التي الیمن في نتقالیةاال المرحلة مشاكل أن

 ما قائمة ستظل المعركة نأ إلى المذحجي ونبّھ. ذات األمد الطویل المعارك إدارة أكثر خبرةً في لحوثیینا

 المحلي الصعید على لیس ،النزاع في األطراف مختلف نخراطا دیمومة تضمن مالیة محركات ھناك دام

 نّوه ،األزمة في المساھمة الخارجیة مداداتاإل عن وبالحدیث. أیضا قلیمياإل الصعید على بل وحسب

 طریق في الیمن تقود" الحرب في المتورطة اإلقلیمیة األقطاب تضخھا التي األموال أن إلى الفقیھ

 الخارجي التدخل إنھاك وجب، لھ بالنسبة ،لذلك .سلمیة حلول إلى التوصل فرص من وتضعف" الالعودة

 .أزمتھا من تخرج لعلَّ الیمن



 الدم وتیرة حیث من السابقة األزمات عن ختلفت أنھا المذحجي ذكر ،الدائرة في الیمن للحرب وصفھ وفي

 الساحل معركةباستثناء  الكبیرة المعارك خالل نفدتتاس التي وحدوده للصراع الزمني اإلطارو ،المھدور

ً و ً واقتصادیا  بحسب ،"طلیقا عنفا سوغت"قد  الحرب ھذه .التي قد تكسر أحد أقطاب الصراع سیاسیا

ً بینم ،العنف لھذا صورة الفقیھ الرشید عبد قد رسمو .المذحجي  قدمتھا التي ساناإلن حقوق ضمانات أن ا

 وتتشابھ الشعارات في تختلف التي النزاع طرافأ كافة قبل من نتھاكھاا تمقد  ١٩٩٠ عامال بعد اتعالتشری

 والمؤسسات الخدمات انھیار من اإلنساني المستوى على یعاني الیمني المواطن أن والنتیجة .السلوك في

 نتھاكاتاال من یعانيكما أنھ  ،األمن أجھزةو ،الصحیة المراكزو ،الماءو الكھرباء محطات مثل ،العامة

لم یكن  . فحینھا،الحرب قبل علیھ الوضع كان ما بخالف المجموعات عشرات مسؤولیتھا تتقاسم التي

 القانونیة المؤسساتوفرت ، وحیث عدیدة وإشكالیات اإلنسان لحقوق رئیسيواحد  منتھك ھناك سوى

  .لیوما العادي الیمني المواطن لیھاإ یتوق القانونیة ةاءلالمس من ودرجة نقاشلل مساحة

 ما قد ینتجھو عالیةال كلفتھنظراً ل العسكري الحل المذحجي ستبعدا ،لألزمة المطروحة الحلول وفي ضوء

. الحرب كلفة زدیادمع ا زدادتا الدولة بفكرة الیمنییناقتناع  نأ إلى الفقیھ أشارو. زینالموا اختالل في نم

أنھ من  المذحجياعتبر  ،الیمنیون لیھاإ یتطلع التي الدولة لبناء حلك الفدرالیةاقتراح وعند سؤالھ حول 

 واستحدثت الیمنیة الھویة زمةأ عززت قد الحرب وأن خاصة الفدرالیة الحدود ةمناقش إعادة الضروري

 وفي. الداخلیة المعارك خطوطب تأثرست للنظام الفدرالي مناطقیة تعریفات ةأی مما یعني أن ،جدیدة ھویات

 لةاءالمس نَّ أ إلى نّوهو ،الدولي المجتمع قبل من الیمني الملف بعدم تھمیش عن آمالھ الفقیھ عبَّر ،الختام

  .والمواطنین الضحایا حقوق لضمان العسكریة الحرب نتھاءا فور إقراره یجب ملح مطلب


