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املواقف والتحالفات واملشاركة السياسية والعسكرية              

                                                                                    الباحث/ مطهر الصفاري

تشهد اجلمهورية اليمنية صرعات مسلحة حول استعادة مؤسسات الدولة، وشرعية السلطة، وشكل الدولة، تكاد هتدد كياهنا السياسي 
املوحد؛ منذ اجتياح مليشيا مجاعة احلوثي “أنصار هللا” للعاصمة صنعاء يف 21 سبتمرب من العام 2014، وانقالهبا على السلطة بدعم 

من قوات حليفها الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل والذي راح ضحية ذلك التحالف، وبتواطؤ دويل.

يتواجد يف اليمن ثالثة أنواع من الفاعلني الرئيسيني احملليني )األحزاب السياسية، واجلماعات املسلحة ذات األهداف السياسية كجماعة 
احلوثي وفصائل اجمللس االنتقايل اجلنويب، تنظيم القاعدة( مع اإلقرار ابلتأثري القوي للفاعلني اإلقليميني على الفاعلني احملليني وخاصة 
اململكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة ومجهورية إيران، وبدرجة أقل سلطنة عمان ودولة قطر. وعلى املستوى الدويل 

تتصدر الوالايت املتحدة وبريطانيا التأثري على الفاعلني اإلقليميني.

يتنازع حاضر اليمن ومستقبله ثالثة مشاريع، ينتمي اثنان منها لتصنيف املشاريع الصغرية حبسب بعض املراقبني كوهنا قائمة على جتزئة البلد 
واالستحواذ على السلطة والثروة ومصادرة حق بقية املكوانت السياسية واجلهوية فيها، حيث تتصدر املشروع األول يف بعض احملافظات 

الشمالية مجاعة احلوثي املسلحة “أنصار هللا” املدعومة من إيران، وحليفها مؤمتر صاحل. ويتصدر املشروع الثاين يف بعض احملافظات 
اجلنوبية اجمللس االنتقايل اجلنويب، بقيادة حمافظ عدن املقال عيدروس الزبيدي املدعوم من قبل دولة االمارات العربية املتحدة اليت تدير قوات 

التحالف يف العاصمة املؤقتة “عدن” 

يف املقابل يقود الرئيس اليمين عبدربه منصور هادي وحكومته املعرتف هبا دوليا ومبساندة الكثري من األحزاب مشروع اليمن االحتادي 
القائم على ستة أقاليم، وامللتزم ابملرجعيات املعتمدة حلل االزمة اليمنية، وهي )املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية – خمرجات احلوار الوطين – 

القرارات الدولية وخاصة القرار 2216(.

على الرغم من قدم جذور الصراع إال أن ثورة 11 فرباير الشعبية 2011 استطاعت توفر أماًل لدى الكثري يف خلق مناخ كفيل أبهناء 
مغذايت الصراع، والتوصل لصيغ تضمن توزيع السلطة والثروة بني مركز الدولة وبقية احملافظات، لكن تصارع القوى احمللية قبل اكتمال 

عملية التغيري، واستخدام بعض األحزاب للقضااي االسرتاتيجية مثل سيادة الدولة وحقها احلصري يف استخدام القوة كأوراق تكتيكية يف 
صراعاهتا، وارهتاهنا ألطماع  ورغبات القوى اإلقليمية يف حماربة الربيع العريب؛ مكنت من وأد عملية التغيري والتسبب بفوضى عنيفة هددت 

كيان الدولة اليمنية والسلم واألمن اإلقليميني.

تستعرض هذه الورقة أبرز الفاعلني احملليني ومواقفهم، وحتالفاهتم الداخلية واخلارجية، ومشاركتهم السياسية والعسكرية، وأبرز قضااي الصراع 
املتمثلة يف شكل الدولة واالنقالب على سلطة الرئيس هادي وشرعيته. 

الفاعلني احملليني

اليمن هي الدولة الوحيدة يف شبه اجلزيرة العربية اليت نظامها السياسي مجهوري، يف ظل حميط حتكم دوله أنظمة ملكية وراثية.
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والتعددية السياسية حبسب الدستور ركن من األركان الرئيسية للنظام السياسي اليمين الذي تشكل يف 22 مايو 1990عند إعادة حتقيق 
الوحدة اليمنية بني دوليت الشطرين سابقا )اجلمهورية العربية اليمنية، ومجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية(، وكان حيكم اليمن الشمايل حزب 

املؤمتر الشعيب العام برائسة الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل، فيما كان حيكم اليمن اجلنويب احلزب االشرتاكي اليمين بقيادة علي سامل 
البيض وحيدر أبوبكر العطاس.

عند إعالن التعددية يف بداية تسعينات القرن املاضي وصل عدد األحزاب اليت أُعلنت إىل أكثر من أربعني حزب، وسرعان ما تراجعت 
أعدادها إىل النصف )22 حزب(، غري أن األحزاب اليت استطاعت الوصول إىل الربملان مل تتجاوز السبعة، وابستثناء ثالثة أحزاب منتشرة 
يف الكثري من حمافظات اجلمهورية اليمنية، وهي: )حزب املؤمتر الشعيب العام، وحزب التجمع اليمين لإلصالح، واحلزب االشرتاكي اليمين(، 

تبقى بقية األحزاب حمدودة التمثيل والتأثري واالنتشار. وبعد ثورة 11 فرباير ظهرت العديد من األحزاب، واجلديد يف بعضها خلفيتها 
السلفية، غري أن هذه األحزاب حديثة النشأة مل خيترب حجمها بسبب عدم اجراء أي استحقاق انتخايب منذو أتسيسها حىت اللحظة. 

جل األحزاب اليت أعلنت عن نفسها عقب السماح ابلتعددية السياسية، كانت موجودة قبل ذلك ومتارس انشطتها بسرية، وهي أحزاب 
إيدلوجية حبسب مسات احلالة الدولية واإلقليمية يف تلك املرحلة.

مر النظام السياسي اليمين بعدة مراحل شاركت األحزاب فيها بصورة مباشرة من خالل مشاركتها يف ائتالفات حكم ثنائية أو ثالثية 
قبل أن ينفرد حزب املؤمتر الشعيب العام ابحلكم عام 1997 وحىت هناية عام 2011، وبعدها دخلت اليمن يف حكومات ائتالفية 

ضعيفة، وحروب وتعدد القوى املسيطرة على األرض، وقد شهدت اليمن ثالث دورات انتخاابت رائسية مباشرة )-1999-2006
2012(، وثالث دورات النتخاب جملس النواب )2003-1997-1993(، ودوريت انتخاابت حملية )2006-2001(، ومت 

تعديل دستور 1991م مرتني )2001-1994( وأجهضت ثورة 11فرباير مشروع التعديالت الدستورية 2010 اليت متكن رئيس 
اجلمهورية من احلكم مدى احلياة.

املراحل اليت مر هبا النظام السياسي اليمين

املرحلة األوىل: 1993-1990م مرحلة االئتالف الثنائي بني شريكي الوحدة املؤمتر الشعيب العام واحلزب االشرتاكي اليمين اللذان 
تقامسا السلطة ومؤسسات الدولة، وكانت السلطة التنفيذية مكونة من جملس رائسي مكون من احلزبني وكذلك جملس الوزراء.

اتصفت العالقة بني املؤمتر واالشرتاكي خالل الفرتة االنتقالية ابلتوتر الشديد يف معظم األوقات. وميكن رد ذلك التوتر إىل الصراع الشديد 
بني احلزبني على السلطة.

املرحلة الثانية: 1994-1993م مرحلة االئتالف الثالثي بني املؤمتر الشعيب العام واحلزب االشرتاكي اليمين والتجمع اليمين لإلصالح 
الذي أنظم إىل االئتالف الثنائي الذي حكم املرحلة االنتقالية بعد نتائج االنتخاابت الربملانية األوىل 1993م حيث حل ابملرتبة الثانية 

متقدما على احلزب االشرتاكي وبعد املؤمتر الشعيب العام، لكن حزب التجمع اليمين لإلصالح تنازل عن موقعه الثاين يف االئتالف لصاحل 
احلزب االشرتاكي الذي فاجأته نتائج االنتخاابت، وبدأ يعيد حساابته حول جدوى وجوده يف املشاركة السياسية. وشهدت هذه املرحلة 

اغتياالت سياسية وضعف استقرار وحوارات سياسية تكللت ابلتوقيع على وثيقة العهد واالتفاق يف العاصمة األردنية لكنها فشلت وانتهت 
املرحلة بتفجر حرب صيف 1994م وإعالن قيادة احلزب االشرتاكي العودة إىل انفصال جنوب اليمن عن مشاله.

املرحلة الثالثة: 1997-1994م مرحلة االئتالف الثنائي بني حزب املؤمتر الشعيب العام وحزب التجمع اليمين لإلصالح
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تفجر احلرب وانسحاب قيادة احلزب االشرتاكي إىل اجلنوب واعالنه االنفصال خلقت واقعا جديد، فتعزز حتالف املؤمتر الشعيب العام 
والتجمع اليمين لإلصالح اللذان متسكا خبيار الوحدة على الرغم من املوقف اإلقليمي الذي وقف ضدها ابستثناء دولة قطر، وقد جرى 

خالل هذه املرحلة تعديالت دستورية مشلت رأس السلطة التنفيذية، حيث حتوب من جملس رائسي إىل رئيس مجهورية يعني انئبا له مقابل 
تعديل مادة الشريعة اإلسالمية كمصدر جلميع التشريعات، وقد وصف أمني عام حزب التجمع اليمين لإلصالح مشاركتهم يف االئتالف 

احلكومي أبهنم شاركوا يف احلكومة ومل يشاركوا يف السلطة يف إشارة هلامشية املشاركة اليت منحت حلزهبم.

 املرحلة الرابعة: 2011-1997م مرحلة انفراد حزب املؤمتر الشعيب العام ابلسلطة 

بعد أن متكن حزب املؤمتر الشعيب العام من اقصاء احلزب االشرتاكي اليمين يف حرب صيف 1994م وعدل دستور دولة الوحدة، مل يعد 
يرى حاجة للتحالف مع حزب اإلصالح، فزادة شهية املؤمتر يف التحكم مبفاصل السلطة، وعمل على اقصاء اإلصالح يف االنتخاابت 
الربملانية لصاحله. وعلى الرغم من تدهور العالقة بني حزيب املؤمتر واإلصالح فقد سارع حزب اإلصالح إىل تسمية رئيس حزب املؤمتر 

)الرئيس علي عبدهللا صاحل( مرشحا للرائسة إبمسه مربراً تلك اخلطوة أبهنا تشجيعاً للحاكم على القبول ابنتخابه مباشرة من قبل الشعب، 
وترسيخاً للتجربة الدميقراطية الناشئة. 

يف هذه املرحلة تعمد حزب املؤمتر على التحكم ابجملال العام وخصخصة الوظيفة العامة ملنتسيب املؤمتر، كما جرى التوقيع على اتفاقية 
احلدود مع السعودية، وإجراء تعديالت دستورية أطالت مدة منصب رئيس اجلمهورية إىل سبع سنوات بدال عن مخس، والتقدم مبشروع 

تعديالت دستورية أخرى متكن رئيس النظام من الرتشح للرائسة جمددا.

يف 11 فرباير خرج املتظاهرين يطالبون إبسقاط نظام علي عبدهللا صاحل واستمرت االحتجاجات واالعتصامات أكثر من عام. قاوم 
املتظاهرون خالهلا حماوالت القمع وأساليب التحايل على ثورهتم حىت سقط رئيس النظام يف 22فرباير 2012.

املرحلة اخلامسة: 22 فرباير 2012 – 21سبتمرب 2014

تبدأ هذه املرحلة ابنتخاب انئب رئيس اجلمهورية عبد ربه منصور هادي كرئيس انتقايل، ملدة سنتني يتم خالهلا نقل السلطة من الرئيس 
السابق علي عبدهللا صاحل وأقرابئه الذي أطاحت به الثورة، وينظم مؤمتر حوار وطين تشرتك فيه خمتلف املكوانت السياسية واالجتماعية، 
هبدف التوصل حللول للقضااي اخلالفية، وأمهها طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة، وتوزيع الثروة والسلطة، ومبا يضمن أمن واستقرار 
اليمن ووحدته واستقالله، وقد شارك يف احلوار الوطين اغلب الفاعلني احملليني والتزمت فرقها مبشاركة املرأة %30، والشباب 20%، 
وإمجايل %50 لكل من الشمال واجلنوب، ورغم حماوالت إعاقة مؤمتر احلوار، فقد استمر حىت اختتم اعماله، ومت االنتهاء من إعداد 

مسودة الدستور لالستفتاء عليه، واقتصر اعرتاض مجاعة احلوثي على طبيعة توزيع اإلقليم، وأقدمت على اختطاف أمني عام مؤمتر احلوار 
الوطين، فيما عارض احلزب االشرتاكي عدد األقاليم وأصر على أن تكون احملافظات اجلنوبية إقليم واحد.

يف 21 سبتمرب 2014 اجتاحت مليشيات مجاعة احلوثي العاصمة صنعاء حبجة رفض رفع احلكومة أسعار النفط، وبتواطؤ حملي وإقليمي 
هبدف إزاحة حزب التجمع اليمين لإلصالح والقوى اجملتمعية والعسكرية املناصرة له، وجرى اقتحام مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية 

وهنبها، وفرض اإلقامة اجلربية على الرئيس عبدربه منصور، وبعد أن متكن من اهلروب إىل حمافظة عدن 21 فرباير 2015، قصف حتالف 
االنقالب )مجاعة احلوثي والرئيس السابق علي عبدهللا صاحل( قصره ابلطائرات وشن حراب اجتاحت مليشياهتم الكثري من احملافظات وصوال 
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إىل حمافظة عدن، مما دفع الرئيس هادي إىل طلب تدخل دول اخلليج بقيادة السعودية عسكراي ملناصرة شرعيته، وإنقاذ اليمن من سيطرة 
إيران، فكانت عاصفة احلزم.

املرحلة السادسة: 26مارس2015 ومازالت مستمرة

يف ليلة 26 مارس 2015م ضرب طريان دول اخلليج ابستثناء سلطنة عمان، القواعد واملنشئات العسكرية وبعض املطارات، وأصدر 
التحالف الدويل بقيادة السعودية بيان أكد فيه على أن تدخله العسكري يف اليمن استجابة لطلب الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي. 

وأن العملية هتدف اىل الدفاع عن الشرعية املتمثلة يف الرئيس عبد ربه منصور هادي ومنع احلوثيني من السيطرة على مزيد من االراضي 
وتدمري قدراهتم العسكرية واجبارهم على اعادة مؤسسات الدولة اليت سيطروا عليها واسلحة اجليش اليمين اليت استولوا عليها.

بعد ثالث سنوات من تدخل دول التحالف يف اليمن تبدوا بعض النتائج متناقضة مع اهلدف الرئيسي املعلن للتحالف حيث أدت بعض 
السياسيات، خاصة يف احملافظات اجلنوبية إىل تقويض دور احلكومة وشرعية الرئيس هادي، وعملت دولة االمارات على بناء أجهزة أمنية 

لصاحل االنفصاليني خارج سلطة احلكومة، ومنعت عودة رئيس اجلمهورية إىل العاصمة املؤقتة “عدن”، ووضعت العراقيل امام احلكومة 
اليمنية لتطبيع األوضاع يف املناطق احملررة وتفعيل املوارد.

تكتل اللقاء املشرتك

سامهت سياسة حزب املؤمتر احلاكم االقصائية يف احداث تقارب بني األحزاب االيدلوجية اليت اتسمت عالقاهتا سابقا ابلصراع والعنف 
أحياان، فظهر تكتل اللقاء املشرتك يف تشرين الثاين/ نوفمرب 2003، الذي ضم أحزاب “جملس التنسيق األعلى للمعارضة” اضافة إىل 

وهي: حزب التجمع اليمين لإلصالح )46 مقعًدا برملانًيا(، واحلزب االشرتاكي اليمين )8 مقاعد(، وحزب التنظيم الوحدوي الشعيب 
الناصري )3 مقاعد(، وحزب البعث العريب )مقعدان(، واحتاد القوى الشعبية وحزب احلق وحزب التجمع السبتمربي اليمين، وهي أحزاب 

ال حتظى أبي متثيل يف الربملان اليمين. وكان التكتل قد مر منذ عام 1997 مبراحل التئام وانقسام مث التئام، استمر حىت ساهم إبسقاط 
نظام الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل يف ثورة 11 فرباير 2011.

وكان اللقاء املشرتك استطاع التنسيق بني مرشحيه يف االنتخاابت الربملانية 2003، والتقدم يف االنتخاابت الرائسية 2006 مبرشح 
وحيد، هو املهندس فيصل بن مشالن جنح األخري يف منافسة الرئيس علي عبد هللا صاحل، وحاز على %25 من أصوات املقرتعني يف تلك 

االنتخاابت، وكانت النتيجة سابقة يف انتخاابت الرائسة يف الدول العربية اليت اعتادت نسبة 99%. 

صّعد اللقاء املشرتك معارضته للنظام اليمين احلاكم يف سبتمرب/أيلول 2010 بعد فشل حوار تواعد عليه الطرفان يف يوليو/متوز من العام 
نفسه، وقاطعت أحزاب اللقاء يف ديسمرب/كانون األول 2010 مشاركتها يف الربملان اليمين.

يف فرباير/شباط 2011 انضم اللقاء املشرتك لالحتجاجات، اليت أطلق الشباب اليمين شرارهتا األوىل ضد نظام علي عبد هللا صاحل.

بعد سنوات من الصمود يف مواجهة نظام احلكم واملسامهة يف إسقاط رأسه، بدأ اللقاء يواجه بعض املشاكل واخلالفات داخل صفوفه وبني 
مكونيه الرئيسيني )حزب التجمع اليمين لإلصالح واحلزب االشرتاكي( خاصة حول شكل الدولة، وبعد متدد مجاعة احلوثيني وسيطرهتا على 

حمافظة عمران مشال صنعاء. 
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مجاعة احلوثي “أنصار هللا”

ظهرت يف بعض مديرايت حمافظة صعدة ويعود أتسيسها تنظيميا إىل أواخر مثانينات القرن املاضي، وقد عرفت أبمساء متعددة، أشهرها 
تنظيم الشباب املؤمن إال أن جذورها الفكرية قدمية جدا، حيث تعتقد مجاعة احلوثي بفكرة حصر اإلمامة “احلكم” يف البطنني )ذرية 

احلسن واحلسني( أبين الصحايب اجلليل علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم، وتسعى اجلماعة لتطبيق منوذج نظام والية الفقيه اإليراين.

وقد أتثر مؤسسها حسني بدرالدين احلوثي ابلثورة اإليرانية، وشعاراهتا وقد احتوت خطاابته اإلشادة ابلثورة اإليرانية والدعوة إىل االقتداء هبا، 
وسبق أن زار إيران والتقى املسؤولني فيها ومكث مع والده فيها ملدة.

وقد اهتم حسني احلوثي املرجعيات الزيدية ابجلنب والتواطؤ مع رئيس اجلمهورية علي عبدهللا صاحل، ويف املقابل أصدرت املرجعيات الزيدية 
فتوى تتربأ من فكر حسني احلوثي أثناء احلرب األوىل بني القوات احلكومية ومجاعة احلوثي عام 2004، واليت اندلعت بسبب منازعة 

اجلماعة صالحيات الدولة، ووظائفها، وانتهت مبقتل زعيم اجلماعة حسني احلوثي، مث جتددت املواجهات عدة مخس حروب حىت العام 
2010 بقيادة عبدامللك احلوثي ووالده. 

يغلب على مجاعة احلوثي “أنصار هللا” الطابع املسلح، وتعتمد على العنف يف حتقيق أهدافها السياسية، وقد رفضت التحول إىل حزب 
سياسي، واكتفت إبعالن جملس سياسي، ومت السماح هلا ابملشاركة ابحلوار الوطين عام 2013م دون أن تسلم السالح للدولة، بضغوط 

دوليه أبرزها )فرنسية وأمريكية(.

 قيادات مجاعة احلوثي من الشباب، وخالل السنوات اخلمس األخرية منى تنظيم احلوثية بشكل كبري وسريع على الرغم من فقداهنا الكثري 
من قياداهتا اإليدلوجية يف املواجهات املسلحة اليت خاضتها ضد الدولة والقبائل، ويف احلرب األخرية. وقد استطاعت اجلماعة استقطاب 

الكثري من االفراد، وتنظيم دورات تنظيمية هلم، ومتكنت اجلماعة حىت اللحظة من منع ظهور صراعات االجنحة داخلها.

استفادة مجاعة احلوثي من الساللة اهلامشية املوجودة يف مفاصل الدولة اليمنية ومنظمات اجملتمع املدين احمللية والدولية، كما أن بعض 
املنتمني للساللة اهلامشية واملتولني مناصب قيادية يف بعض األحزاب كاملؤمتر واالشرتاكي سامهوا يف أتييد احزاهبم جلماعة احلوثي.

تبدوا مجاعة احلوثي حمظوظة أثناء مسريهتا، حيث استفادة من خصومها أكثر من حلفائها، فقد استفادة أثناء حروهبا ضد الدولة من رغبة 
الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل يف إضعاف القوات املسلحة وقائد املنطقة العسكرية الشمالية الغربية – قائد الفرقة األوىل مدرع، الفريق 
علي حمسن األمحر )انئب رئيس اجلمهورية حاليا(، لصاحل قوات جنله العميد امحد علي عبدهللا صاحل قائد احلرس اجلمهوري سابقا، هبدف 

ضمان مشروع توريثه الرائسة.

ويف أثناء ثورة 11فرباير الشعبية عام 2011، استغلت مجاعة احلوثي الصراع على السلطة بني القوى السياسية يف اسقاط حمافظة صعدة، 
وشن احلروب يف احملافظات اجملاورة مع القبائل املوالية حلزب التجمع اليمين لإلصالح، يف حمافظات حجة وعمران واجلوف، وكذلك ضد 
اجلماعات السلفية يف مناطق دماج وكتاف مبحافظة صعدة هبف توسيع رقعة سيطرهتا، وقد ساعدهتا بعض قيادات حزب املؤمتر الشعيب 

العام.

الدعم اخلارجي جلماعة احلوثي:

حظيت مجاعة احلوثي منذ البداايت بدعم مادي واستشاري سخي من مجهورية إيران، نظراً ألمهية موقعها اجلغرايف “حمافظة صعدة” يف 
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خاصرة اململكة العربية السعودية، واتساقها مع االسرتاتيجية اإليرانية يف تصدير الثورة، مبا يضمن توسعة النفوذ اإليراين يف املنطقة. وقد 
ألقت أجهزة الدولة اليمنية القبض على العديد من شحنات األسلحة اإليرانية أبرزها سفن جيهان1 و2، وعلى منت احداها معدات 

لصناعة الصواريخ بداية العام 2014 وبعض االستشاريني اإليرانيني، وقد متكنت مجاعة احلوثي من إطالق سراحهم بعد اجتياحها 
العاصمة صنعاء يف 21 سبتمرب 2014، وصرح مسؤول إيراين بسقوط رابع عاصمة عربية “صنعاء” بعد بغداد ودمشق وبريوت.

مل يقتصر الدعم اإلقليمي جلماعة احلوثي على اجلمهورية اإليرانية، فقد حصلت على دعم من اململكة العربية السعودية ودولة االمارات 
العربية املتحدة حبسب الكثري من الشواهد، ضمن اسرتاتيجية الثورة املضادة للربيع العريب، وما صرح به اللواء السعودي املتقاعد أنور 

عشقي، واملعروف بزايراته لكيان االحتالل اإلسرائيلي، يف مقابلته مع قناة روسيا اليوم، أبنه كان الوسيط بني دولته ومجاعة احلوثي، حيث 
تعهد قائد اجلماعة “عبدامللك احلوثي” للملك عبدهللا خطياً بقطع عالقة مجاعته مع إيران، ووالئه للسعودية مقابل توفري دعم مادي 

جلماعته. وصرح أيضاً اللواء عشقي أبن دولة خليجية غري اململكة، يف إشارة لإلمارات قدمت دعما ماليا جلماعة احلوثي مقابل ضرب 
حزب التجمع اليمين لإلصالح، وعلق أبن اجلماعة مل تفي مبا وعدت كما جيب.  

هذه السياسة اإلقليمية تسببت يف إسقاط العاصمة صنعاء واالنقالب على رئيس اجلمهورية عبدربه منصور هادي، وشن عاصفة احلزم يف 
26 مارس/آذار 2015، بدعوى استعادة مؤسسات الدولة وشرعية الرئيس هادي، إال أن الوقائع على األرض ختالف األهداف املعلنة، 

حيث تعرقل احلكومة من قبل قوات التحالف من القيام مبهامها وتثبيت وجودها، يف مقابل بناء أجهزة عسكرية وسلطات موازية للحكومة 
يف احملافظات اجلنوبية تقودها دولة االمارات العربية املتحدة، األمر الذي عزز قدرة احلوثيني يف املناطق اخلاضعة حتت سيطرهتم.

وحتظى مجاعة احلوثي بعالقات إجيابية مع سلطنة عمان.

الوضع املايل جلماعة احلوثي:

متتلك اجلماعة رصيداً كبرياً من األموال بعد سيطرهتم على العاصمة يف 21 سبتمرب 2014م، حيث أستلت على االحتياطي 	 
النقدي للبنك املركزي اليمين واملقدر أبكثر من أربعة مليار دوالر، وكذا كميات كبرية من املوارد واألسلحة والذخائر جراء 

استيالئها على املنشئات واملعسكرات.

حتصل اجلماعة على أموال طائلة من خالل سيطرهتا على شركات االتصاالت، وعلى ميناء احلديدة ومن الضرائب واجلمارك 	 
والزايدات يف الوقود والغاز والزكوات واجلباايت واألموال املهربة اليت تصل إليهم من بعض الشيعة، ومصادرة املساعدات االغاثية، 

وحتويلها كمجهود حريب ملقاتليها.

حزب املؤمتر الشعيب العام

أتسس يف 24 أغسطس 1982م يف اجلمهورية العربية اليمنية، )قبل الوحدة 1990(، ضم يف صفوفه خمتلف املكوانت السياسية اليت 
كانت تعمل فيها بصورة سرية، ليكون املؤمتر كتلة سياسية تقابل احلزب االشرتاكي يف مجهورية اليمن الدميقراطية والذي كان يتبىن حتقيق 

الوحدة اليمنية عسكراي.

تالزم وجود حزب املؤمتر مبوقعه يف السلطة، حيث حكم اليمن من الثمانيات حىت 2015م سواء منفرد أو ابلشراكة، وارتبطت فعالية 
حزب املؤمتر مبوقعه يف السلطة وبرائسة زعيمه ومؤسسه علي عبد هللا صاحل، حىت مقتله يف 4 ديسمرب2017، على يد مليشيات مجاعة 

احلوثي » أنصار هللا«.
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يوصف املؤمتر أبنه حزب برامجايت وينتشر يف خمتلف احملافظات اليمنية وتنتمي له الغالبية من موظفي الدولة املدنيني والعسكرين على الرغم 
من جترمي القانون احلزبية على العسكريني، لكن بعض كوادره سرعان ما يغري والئه حبسب طبيعة املتحكم ابلبالد.

تعرض املؤمتر الشعيب العام إىل هزات وانشقاقات خالل السنوات األخرية نتيجة مواقف زعيمه الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل، األوىل 
عقب جمزية مجعة الكرامة اليت ارتكبتها القوات املوالية للرئيس صاحل حينها حبق شباب ثورة 11 فرباير يف يوم اجلمعة 18 مارس 2011، 
واليت راح ضحيتها أكثر من مخسني شهيد، مما دفع العديد من قيادات احلزب إىل االستقالة نتيجة التعامل الوحشي مع املتظاهرين. واهلزة 
الثانية اعرتاض بعض قيادات احلزب على حتالف الرئيس السابق صاحل مع مجاعة احلوثي إبسقاط العاصمة صنعاء يف 21 سبتمرب 2014 

هبدف االنتقام من قوى الثورة اليت أطاحت برائسته، وكذلك اهناء حكم انئبه يف احلزب )رئيس اجلمهورية عبدربه منصور هادي(، وبعد 
إعالن هذه القيادات لعاصفة احلزم اهلادفة كما قيل إلعادة مؤسسات الدولة وشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مت فصل انئب رئيس 

املؤمتر وأمينه العام )الرئيس هادي( واتليا مت فصل الدكتور امحد عبيد بن دغر امني عام احلزب املساعد والذي كان عني انئبا لرئيس املؤمتر، 
ويصف املتضررين من قرارات الفصل أبهنا ال تتوافق مع لوائح احلزب.  

فشل حتالف مجاعة احلوثي مع مؤمتر صاحل يف إدارة املناطق حتت مكون اجمللس السياسي، وانتهى التحالف احملكوم ابالنتقام والرغبة 
ابالستحواذ على السلطة مبقتل رئيس املؤمتر.

بعد مقتل زعيمه يعاين املؤمتر من فراغ قيادي وصراع على رائسة احلزب، وتسعى أطراف حملية وإقليمية للتحكم مبن خيلف صاحل يف 
رائسة احلزب، فجماعة احلوثي تتعمد التحكم مبن تبقى من املؤمترين يف الداخل وتسعى لوراثة احلزب ومواقفه من خالل استقطاب كوادره 

التنفيذية وأعضاء األمانة العامة للحزب ومتارس الضغوط لإلبقاء على شراكة احلزب معها يف مواجهة ما تصفه دول العدوان.

من املتوقع أن يغري كثري من أعضاء حزب املؤمتر وحتديدا أعضاء اللجنة الدائمة للحزب وبعض املشايخ واملوظفني والءهم السياسي، حىت 
وإن ادَّعوا بقاءهم يف احلزب، لصاحل مجاعة احلوثي، كرهاً أو رغبة يف احلفاظ على مواقعهم يف السلطة.

يعد أمحد، جنل الرئيس السابق 	علي عبد هللا صاحل	 وقائد احلرس اجلمهوري األسبق وسفري اليمن لدى اإلمارات سابقاً، اليت ما زال 
يقيم فيها، أكثر األشخاص حظاً برائسة مؤمتر صاحل، حيث تدعمه دولة االمارات وتراهن عليه، لكن بقاء امسه ضمن العقوابت اليت أقرها 

جملس األمن جتاه بعض قيادات حتالف االنقالب على الرئيس هادي، حتد من سرعة ممارسته لدور سياسي.

التجمع اليمين لإلصالح:

يعد اثين أكرب حزب سياسي يف اليمن، واألول تنظيميا، تنقل احلزب خالل مسريته السياسية بني املشاركة يف احلكومة واملعارضة، وشكل 
احلزب الرافعة الرئيسية لثورة 11 فرباير 2011، ولذلك يعد املستهدف الرئيسي يف الصراع احمللي واإلقليمي اجلاري يف اليمن.

أتسس حزب التجمع اليمين لإلصالح يف 13 سبتمرب 1990م 	 بعد اربعة اشهر من اعالن الوحدة اليمنية 	 من جمموعة من القيادات 
واملفكرين واملشائخ والتجار من خمتلف حمافظات اجلمهورية اليمنية، كامتداد حلركة اإلصالح والتجديد اإلسالمية يف اليمن، اليت أرسى 

معاملها العديد من الفقهاء والعلماء واملفكرين يف اتريخ اليمن، أمثال: ابن الوزير، وابن األمري الصنعاين، وحممد بن علي الشوكاين، وكان هلا 
دور يف الثورة اليمنية، وعلى الرغم من نفي التجمع اليمين لإلصالح وجود أي عالقة تنظيمية مع مجاعة االخوان املسلمني، يصر منافسوه 

وخصومه على ربطه ابإلخوان املسلمني.
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تعرض التجمع اليمين لإلصالح حملاوالت حتجيم وإقصاء من قبل بعض األحزاب والقوى الدولية عقااب له على حجمه ودوره الرئيسي 
يف ثورة 11فرباير 2011، حيث وجد حزب اإلصالح نفسه يف قلب معركة مكشوف الظهر منذ حلظة االنقالب األوىل، بوصفه هدفا 

لالنقالب وبعض األطراف اإلقليمية يف آٍن واحد، وابعتباره حامال سياسيا رئيسيا لثورة 11 فرباير/شباط 2011، اليت كان إهناؤها هدفا 
لالنقالب، أدت يف النهاية إىل سقوط الدولة اليمنية على أيدي االنقالبني يف 21سبتمرب/ايلول 2014، وتعاد نفس االسرتاتيجية يف 
جنوب اليمن حتت ذريعة استهداف حزب اإلصالح من قبل مليشيات اجمللس االنتقايل وحزامه األمين املدعوم من قبل دولة االمارات 

العربية املتحدة.

رمى حزب اإلصالح بكل أوراقه السياسية واملادية يف مقاومة االنقالب ودفع أبفراده ومناصريه إىل االنضمام يف صفوف املقاومة واجليش 
الوطين، يف أغلب ساحات املواجهات، مبا فيها احملافظات اجلنوبية، اليت أقيل فيها كوادره من وظائفهم وأبرزهم حمافظ عدن وقائد املقاومة 

فيها األستاذ انئف البكري، وطورد أعضاء اإلصالح وأنشطته من قبل مليشيات احلزام األمين املدعومة من االمارات. ويتهم بعض اعالميي 
دول التحالف اإلصالح ابحتفاظه أبوراق مل يفعلها ضد االنقالبني.

أعلن اإلصالح أتييده لعاصفة احلزم بعد أسبوع من انطالقها، من بني كل القوى السياسية املشاركة يف حكومة الشرعية، واليت ظلت على 
عالقة حىت بسلطة االنقالب نفسها بصنعاء. وعلى الرغم من التضحيات اليت قدمها اإلصالح فإن حضوره يف أجهزة احلكومة بقى حمدود، 

ابستثناء ساحات املواجهات، واستمر اقصائه من قبل دول التحالف.

 عالقة حزب اإلصالح اخلارجية

تركزت عالقة حزب اإلصالح اخلارجية منذ أتسيسه، وخاصة مع السعودية؛ بشخص رئيس احلزب السابق الشيخ عبدهللا بن حسني 
األمحر)ت2007( 	 رئيس جملس النواب	، وعلى الرغم من حماوالت احلزب فتح قنوات تواصل إال أهنا ظلت جامدة وحمدودة، واقتصرت 

على برتوكوالت املناسبات. ومنذ انقالب مجاعة احلوثي وحليفها سابقا علي عبدهللا صاحل، أنتقلت قيادة اإلصالح العليا إىل السعودية، 
وبقة عالقتها مع اجلانب السعودي مقتصرة على لقاءات حمدودة. والحقا جرى لقاء بني وليي عهد السعودية وأبوظيب.

وقد وصف حزب التجمع اليمين لإلصالح لقاء قادته بويل العهد السعودي حممد بن سلمان وويل عهد أبو ظيب حممد بن زايد يف الرايض 
13 ديسمرب املاضي، ابإلجيايب واملثمر، كما أشاد بدور التحالف العريب يف اليمن. لكن كثري من املراقبني يرون أن التحالف مازال حياول 

يكون كياانت سياسية وعسكرية وازنة حلزب اإلصالح.

يف ظل االزمة اخلليجية والثورة املضادة حرض خصوم اإلصالح على عالقاته بكل من تركيا وقطر، وهي عالقات غري ملموسة بشكل 
مادي، فعلى الرغم من انسحاب قطر من املبادرة اخلليجية يف عام 2011، استمر حزب اإلصالح يف املشاورات حىت انتهت بنقل السلطة 

من الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل.

يف ليلة حماولة االنقالب الفاشل يف تركيا 15 متوز/يوليو 2016، كانت مواقع التواصل االجتماعي اليمنية تشهد سجاالت بني 
اإلصالحيني ومنافسيهم حول إمكانية جناح االنقالب يف تركيا، ويرى اليمنيون مبختلف انتماءاهتم جتربة حزب العدالة والتنمية برتكيا حمسوبة 

لصاحل التجمع اليمين لإلصالح.

احلزب االشرتاكي اليمين:

أتسس احلزب االشرتاكي اليمين يف أكتوبر/تشرين األول 1978 يف اجلزء اجلنويب من اليمن الذي عرف بـ«مجهورية اليمن الدميقراطية 
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الشعبية«.

حكم احلزب منفردا جنوب اليمن منذ 1978 حىت 22مايو/أاير 1990 اتريخ الوحدة اليمنية.

قاطع احلزب االشرتاكي االنتخاابت النيابية الثانية 27 أبريل/نيسان 1997 واالنتخاابت الرائسية يف 23سبتمرب/1999، لكنه شارك يف 
االنتخاابت النيابية الثالثة 27 أبريل/نيسان 2003، ومل حيصل إال على 7 مقاعد )%8(.

دور احلزب االشرتاكي ضعف كثريا، واتسمت غالبية انشطته ابلبياانت والتصرحيات اإلعالمية.

شارك يف احلوار الوطين 2013، وكان من املوقعني على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بعد اجتياح مجاعة احلوثي صنعاء يف 21 سبتمرب/
أيلول 2014. وأعلن أمينه العام السابق الدكتور ايسني سعيد نعمان، انتهاء املشرتكات بني أحزاب تكتل املشرتك، كما أعلن يف نوفمرب/
تشرين الثاين 2014، احرتام حزبه حلق الشعب اجلنويب يف تقرير مصريه السياسي، واعترب أن حل القضية اجلنوبية يكمن يف دولة احتادية 

تتكون من إقليمني.

اجمللس االنتقايل اجلنويب:

أتسس اجمللس االنتقايل اجلنويب يف 11مايو/أاير 2017، برائسة “عيدروس الزبيدي« حمافظ عدن املقال، كردة فعل على إقالة الرئيس 
اليمين عبدربه منصور هادي حمافظي حمافظات عدن وحضرموت وسقطرى وشبوة، وذلك بسبب تنسيق احملافظني مع دولة االمارات بعيدا 

عن حكومة الرئيس هادي.

اجمللس االنتقايل هو جزء من احلراك اجلنويب الذي أتسس يف 2007، من جمموعة من العسكريني الذين احيلوا إىل التقاعد املبكر بسبب 
مشاركتهم يف حرب 1994م لعودة االنفصال بني الشمال واجلنوب.

 أغلب أعضاء اجمللس االنتقايل اجلنويب ينتمون إىل احلزب االشرتاكي اليمين، ويشغل رئيس الكتلة الربملانية للحزب »عيدروس النقيب« 
دائرة العالقات اخلارجية ابجمللس االنتقايل، وبعض أعضاء اجمللس االنتقايل كان ينتمي إىل وقت قريب حلزب املؤمتر الشعيب العام.

رفضت 58 شخصية من قيادات املقاومة اجلنوبية هتديد اجمللس االنتقايل للحكومة املعرتف هبا دوليا، واندلعت على ضوئها هجوم على 
مقرات احلكومة وألوية احلماية الرائسية. فاجمللس االنتقايل يعرب عن جزء من احلراك اجلنويب الذي شاركت بعض فصائله يف مؤمتر احلوار 

الوطين

تنظر سلطنة عمان للمجلس االنتقايل اجلنويب بريبة، وتعتربه أداة إماراتية خطرة تقوض أمنها القومي، فيما وضع اجمللس االنتقايل كل رهاانته 
على دولة االمارات، اليت رعت تشكيل اجمللس االنتقايل، وعملت على بناء املؤسسات العسكرية والسياسية، للمجلس وتسويقه سياسياً يف 

اخلارج، وقد استخدمت االمارات اجمللس يف صراعها مع حكومة الرئيس هادي.

التنظيم الوحدوي الناصري:

أتسس يف 25 ديسمرب عام 1965م، ومارس أنشطته السياسية العلنية بعد السماح ابلتعددية السياسية عام 1990م، وكان التنظيم قد 
قام مبحاولة انقالبية فاشلة عام 1978، ضد نظام الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل، دفع مثنها الكثري من قياداته العسكرية والسياسية.
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 يرتكز وجود التنظيم الوحدوي الناصري يف بعض مناطق حمافظة تعز، ويقتصر أتثريه يف خارجها على بعض الشخصيات احملدودة، والتنظيم 
الناصري أحد األحزاب الرئيسية يف تكتل اللقاء املشرتك، وبني فرتة وأخرى يسعى لتكوين حتالف مع احلزب االشرتاكي على حساب حزب 

اإلصالح، والرئيس هادي، وتربط قيادته اجلديدة عالقات جيدة مع دولة االمارات ومجاعة أبو العباس السلفية يف حمافظة تعز. وحتسب 
قيادة اللواء 35 يف حمافظة تعز اتبعة للناصري.

يعترب التنظيم الناصري من أكثر األحزاب مشاركة وفاعلية يف احلكومة حبجم اكثر من حجمه السياسي، حيث يشغل وزارة اخلارجية واإلدارة 
احمللية ومؤسسات اإلغاثة.

التحالف الوطين

منذ أكثر من عام جيري اإلعداد يف أوساط األحزاب والقوى السياسية املختلفة، إلعالن حتالف وطين عريض يؤازر اجلهود املبذولة من قبل 
احلكومة الشرعية والتحالف العريب الستعادة الدولة اليمنية وحترير بقية أراضيها من قبضة امليليشيات احلوثية.

 ومشلت قيادات حزب »التجمع اليمين لإلصالح« وقيادات موالية للشرعية يف »حزب املؤمتر الشعيب«، إضافة إىل قادة التجمع الوحدوي 
الناصري وقيادات من احلزب االشرتاكي اليمين وشخصيات حمورية يف »احلراك اجلنويب«.

وحبسب املصادر، فإن هذا التحالف سيشكل يف حال جناح اجلهود، املظلة الشاملة اليت تتوحد حتتها مواقف األحزاب والقوى اليمنية 
من كافة القضااي املصريية، ويف املقدمة منها استعادة الدولة وحترير اليمن من امليليشيات، وتنفيذ خمرجات احلوار الوطين وإجراء املصاحلة 

الشاملة.

وكانت صحيفة الشرق األوسط السعودية قد نقلت عن مصادر سياسية أبن اجلهود اليت يقودها الفريق علي حمسن األمحر، انئب الرئيس 
اليمين، قد أمثرت حىت اآلن عن رسم اخلطوط العامة اليت سيتشكل مبوجبها التحالف الوطين، املزمع اإلعالن عنه فور االنتهاء من 

املشاورات القائمة مع قادة األحزاب والقوى السياسية.

ويفرتض أن يتم اإلعالن عن التحالف الوطين املؤيد للشرعية من العاصمة املؤقتة »عدن«، وترتيب انعقاد جمللس النواب فيها، لكن على ما 
يبدوا قد حتول التحدايت وحساابت القوى احمللية واإلقليمية دون ذلك.
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