
لفترة  وصفيًا  دولية  احداث  مسارات  يرصد  متخصص  إصدار 
مسبقا  تحديدها  يتم  متغيرات  على  بناًء  عام،  عن  تزيد  ال 
وتصنيفها في تبويبات، يدرس تفاعلها ليتم تشكيل مسارات 
األحداث المتوقعة منها، ووضع مؤشرات لكل سيناريو يمكن 

للباحثين والمختصين رصدها ومتابعة تطوراتها مستقبال

مستقبل الصراع في اليمن 

انطلقنا في تقدير السيناريوهات من افتراض أن تسوية الصراع في اليمن يقوم على نتائج 
المتصارعة،  األطراف  بين  األرض  الداخلي على  االقتتال  مسارين رئيسين: مسار تطورات 
به من  الذي ستحظى  الدعم  المتحدة، ومدى  األمم  بقيادة  الجارية  المفاوضات  ومسار 

القوى اإلقليمية والدولية، وبخاصة اإلدارة األمريكية الجديدة.

آخرها  وليس  تعتريهما،  التي  الشديدة  والتقلبات  المسارين،  كال  نضوج  لعدم  ونظراً 
المعارك الدائرة في مأرب والخالفات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس 
االنتقالي الجنوبي، فقد حصرنا توقعات السيناريوهات المحتملة إلى نهاية العام الحالي.

قصرنا تحليلنا على ثالث سيناريوهات بسبب االفتراضات األساسية التالية:

أوالً، تعزّز المسار الدبلوماسي بين الواليات المتحدة وإيران في معالجة أزمة االتفاق 
النووي، وترجيح عدم حدوث تغيرات دراماتيكية تؤدي إلى انهيار العالقة بين الطرفين 

وصراع عسكري خالل العام.

ثانياً، انسحاب الواليات المتحدة من الدعم العسكري للتحالف )السعودية، االمارات( 
في حربه باليمن، واقتصاره على العمليات المتعلقة باإلرهاب. 

في الجدول أدناه، أدرجنا المتغيرات التي سيتم بناء السيناريوهات منها وهي في تبويبين 
أساسيين: متغيرات الصراع، وفاعلية المفاوضات والضغوط. 
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سيناريوهات 

تقديم عام:

@asbab.gp@asbab_gp

فاعلية المفاوضاتمتغيرات الصراع

اتفاقية ثابتة ومستمرة لوقف إطالق النار 	
التنفيذ األمين التفاقية الرياض 	
ضمان سالمة وأمن المواطنين 	
وحدة األراضي اليمنية في نظام سياسي مركزي 	
إدارة الموارد النفطية والمائية 	
اإلصالح االقتصادي واستعادة الخدمات األساسية 	
مدى مشاركة األطراف الخارجية في اذكاء الصراع 	

انخراط دبلوماسية أمريكية قوية وفاعلة في اليمن	 
دعم المجتمع الدولي لمسار المصالحة الوطنية 	 

الواسعة
طمأنة األطراف االقليمية واشراكها في دعم 	 

المفاوضات
معايير مشتركة تنظم المنافسة السياسية والمساواة 	 

الهيكلية والتمثيل العادل
توسيع اإلغاثة اإلنسانية والمساعدات	 

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
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يو األول السينار
انخفاض الصراع واالنتهاء بتوقيع اتفاقية تمّهد لتسوية دائمة

الحوثـي وقـوات  الدائـرة علـى األرض بيـن جماعـة  المعـارك  السـيناريو، قـد تنخفـض  وفـق هـذ 
الحكومـة الشـرعية بشـكل ملحـوظ، بالتـوازي مـع تحقيـق المفاوضـات األمميـة تفاهمـات مسـتقرة 
بيـن الطرفيـن قبـل نهايـة العـام 2021، ومـع ذلـك منـح هـذا السـيناريو %40 نظـرًا لحالـة السـيولة 

الكبيـرة فـي الميـدان، وعـدم الثقـة بيـن األطـراف اليمنيـة والـدول اإلقليميـة ذات العالقـة.
قـد ُيسـاعد الهـدوء النسـبي فـي جبهـات القتـال علـى الوصـول التفاقيـة تهدئـة دائمـة وشـاملة 
عبر مراحل ثالث تمتد من االسـتقرار واإلغاثة في المدى القريب، إلى فترة انتقالية لبناء المؤسسـات 
علـى المـدى المتوسـط، وتبلـغ ذروتهـا فـي توطيـد الديمقراطيـة والتنمية المسـتدامة على المدى 

الطويل. 
وحتـى ذلـك الوقـت، سـيبقى التوقـع فـي السـنوات المقبلـة بترجيح ظهور دولة اتحادية هّشـة، 

وحكومـة مركزيـة غيـر قـادرة على توسـيع صالحياتها وبسـط سـيطرتها الكاملة.
والمجلـس  هـادي  منصـور  ربـه  عبـد  حكومـة  بيـن  الريـاض  التفاقيـة  والشـفاف  الكامـل  التنفيـذ 
طـرف  مـن  جـادة  مفاوضـات  ألي  مسـبق  شـرط  األرجـح  علـى  هـو  “الزبيـدي”،  بقيـادة  االنتقالـي 

الحوثـي. جماعـة  مـع  الشـرعية  الحكومـة 
كذلـك فـإن أي توتـر محتمـل فـي العالقـات بيـن الواليـات المتحـدة وإيـران قـد يؤثـر أيضـًا علـى 
الوضع الميداني في اليمن والمسار التفاوضي، والعكس صحيح، خاصة إذا عادت الواليات المتحدة 

لالتفـاق النـووي.
اشـراك الخليـج فـي نهـج اسـتقرار اليمـن، وكذلـك إيـران التـي أشـارت إلـى أنهـا أكثر اسـتعداًدا لدعم 

المفاوضـات والمسـاهمة فـي عمليـة التسـوية خشـية تهميشـها فـي أي صفقة.
أظهـرت  فبينمـا  الميدانـي،  الوضـع  ضبـط  بشـرط  السـيناريو  هـذا  فـي  مرهونـًا  األمـر  سـيبقى 
أظهـرت  أسـرى،  تبـادل  وابـرام صفقـات  المفاوضـات  اسـتئناف  علـى  حرصهـا  المتصارعـة  األطـراف 
الهجمـات األخيـرة لجماعـة الحوثـي فـي مـأرب بـأن اسـتراتيجية الجلـوس علـى طاولـة المفاوضـات 

الحوثـي. عنـد  الحاكمـة  بموقـع ميدانـي متقـدم هـي 
سـتتطلب النهايـة الدائمـة للصـراع نهًجـا مرحلًيـا يضمـن أمـن المواطنيـن فـي جميـع أنحـاء اليمـن 
بمختلـف الطبقـات السياسـية واالجتماعيـة، ويوفـر نـوع مـن االسـتقرار االقتصـادي. ويبـدو أن تطويـر 
قطـاع الغـاز الطبيعـي المسـال سـيصبح مصـدًرا لإليـرادات الحكوميـة فـي المسـتقبل، مـع محطـات 
اسـتعادتها واسـتخدامها فـي غضـون مهلـة  يمكـن  التـي  الحاليـة  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  تصديـر 
قصيـرة نسـبًيا، وهنـاك أيضـًا منطقـة التجـارة الحـرة التـي تـم انشـاءها فـي عـدن، ويمكـن أن تسـاعد 

فـي تنشـيط المينـاء.
مـن المرجـح أن يشـهد االقتصـاد اليمنـي تحسـن طفيـف فـي العـام 2021، حيـث عدلـت شـركة 
“فيتـش” فـي تقييمهـا لدرجـة اليمـن إلـى 19.0 )مـن 100( فـي مؤشـر المخاطـر السياسـية قصيـر 
األجـل )STPRI(، بعـد أن كان 18.1 سـابًقا، ولكـن مـع ذلـك يبقـى اليمـن فـي أدنـى درجـة ألي بلـد 

مشـمول فـي التصنيـف العالمـي الخـاص بـ”فيتـش”.



ص 03 يو األول جدول: متغيرات ترجيح السينار

اتفاقية 
تسوية دائمة

انخفاض 
الصراع

الوصول إلى اتفاقية ثابتة ومستمرة لوقف إطالق النار 	
المصالحة بين بين حكومة هادي والمجلس االنتقالي والتنفيذ األمين التفاقية الرياض 	
التزامات أمنية من المجتمع الدولي لضمان سالمة المناطق 	
ضمان أمن المواطنين في جميع أنحاء اليمن بمختلف الطبقات السياسية واالجتماعية 	
إعادة هيكلة إدارة الموارد النفطية ونظام واجب النفاذ إلدارة الموارد المائية 	
تطوير نظام تسجيل األراضي الذي يعالج المظالم التاريخية 	
اإلصالح االقتصادي واستعادة آليات ومستلزمات تقديم الخدمات األساسية 	
صرف رواتب القطاع العام على المستوى الكلي للبلد بما يساهم في ضخ رأس المال 	
تقليص مشاركة كال من إيران والسعودية في اذكاء الصراع اليمني 	
التهديدات األمنية الخارجية منخفضة نسبًيا، بعدما تم حل الخالفات الحدودية طويلة األمد مع  	

السعودية وسلطنة ُعمان إلى حد كبير

مشاركة إدارة “بايدن” في مزيد من الدبلوماسية في ملف اليمن، فضاًل عن فتور طفيف في 	 
العالقات الوثيقة سابًقا مع السعودية

الدعم الجاد من قبل المجتمع الدولي لمسار المصالحة الوطنية الواسعة	 
االتفاق على معايير مشتركة تساعد في تنظيم المنافسة السياسية والخالف، ونهًجا مرحلًيا 	 

يوفر بيئة سياسة للمصالحة والقدرات المؤسسية
أن يكون هناك نهجًا متسًقا يؤكد على المصالح المشتركة في يمن مستقر، ومعالجة عدم 	 

المساواة الهيكلية في اليمن، وتوفير تمثيل عادل لمكونات الشعب اليمني
إيجاد صيغة شاملة للتعامل مع المصالح المعقدة لمختلف الجماعات والجهات الفاعلة الضالعة 	 

في النزاع، والتي اكتسب العديد منها نفوًذا خالل الحرب األهلية
إنهاء التحالف حصاره على موارد ومناطق جماعة الحوثي والسماح بتوسيع اإلغاثة اإلنسانية 	 

والمساعدات
اشراك الخليج وإيران في نهج استقرار اليمن ودعم المفاوضات والمساهمة في عملية التسوية، 	 

وعدم تهميش أي منهم
تمتد 	  إعمار  إعادة  عملية  ودعم  لإلشراف  الالزمة  والموارد  الصالحية  لديها  دولية  هيئة  إنشاء 

لعقود طويلة 

المؤشرات

يتبع:
انخفاض الصراع واالنتهاء بتوقيع اتفاقية تمّهد لتسوية دائمة

يو الثاني  السينار
استمرار الصراع وتعّثر توقيع اتفاقية تسوية 

وفـق هـذا السـيناريو يسـتمر القتـال علـى طـول العديد من الجبهات الحاليـة، مع تصعيد متقطع 
فـي العنـف وزيادة النزوح.

عوامل كثيرة قد تعزز اسـتمرار الصراع، ليس أقلها الواقع الذي أفرزته سـنوات االنقسـام والحكم 
المحلـي فـي أماكـن مثـل مـأرب وحضرمـوت، ممـا يكشـف عـن مهمـة ليسـت باليسـيرة فـي تمكيـن 

الهيـاكل المركزيـة القـادرة علـى توفير األمن واالسـتقرار.
االنتقالـي،  والمجلـس  بيـن حكومـة هـادي  الخـالف  واسـتمرار  الريـاض  اتفـاق  فـإن فشـل  كذلـك 

يتبع:
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ص 04 سيجعل الحكومة اليمنية تتعامل مع سلطتان بحكم األمر الواقع، الحوثيون في الشمال والمجلس 
االنتقالـي فـي الجنـوب. 

توقـع اتسـاع الفجـوة فـي عمليـة التفـاوض بيـن الحوثييـن والفاعليـن السياسـيين اآلخرين، وعدم 
الوصول لصيغ أسـس مشـتركة لعملية سياسـية مسـتقبلية.

لكـن مـن ناحيـة أخـرى، فـإن هنـاك عوامـل تحـد مـن حالـة االنهيـار التـام للعمليـة السياسـية، بمـا 
فـي ذلـك:

اتفاق وقف إطالق النار يقلل من تصعيد الصراع.
المحلية/المركزيـة  السـلطات  بيـن  واالتصـال  السياسـية،  للعمليـة  البطـيء  النسـق  اسـتمرار 

لمختلفـة. ا
إيـداع السـعودية ألمـوال إضافيـة فـي البنـك المركـزي اليمنـي فـي عـدن، وزيـادة تدفقـات 

التحويـالت واسـتئناف إنتـاج النفـط وتصديـره.
 الوصـول إلـى اتفـاق بشـأن البنـك المركـزي فـي عـدن وصنعـاء، وزيـادة الـواردات إلـى اليمـن 

ورفـع العقوبـات.
 سـماح مسـؤولو الصحة ومجموعات الطوارئ في المناطق التي يسـيطر عليها الحوثيون 
والحكومـة اليمنيـة بوصـول المزيـد مـن العامليـن فـي المجـال اإلنسـاني وتنفيـذ اسـتجابة أكثـر 

مالءمة.

استمرار الصراع وتعّثر توقيع اتفاقية تسوية 
يتبع:

يو الثاني جدول: متغيرات ترجيح السينار

تعّثر االتفاق

استمرار 
الصراع

المجلس  	 الخالف مع  الرئيس “هادي” عبر استمرار  الرياض، واضعاف قيادة  اتفاقية  عدم تنفيذ 
االنتقالي

سلطتان بحكم األمر الواقع، الحوثيون في الشمال والمجلس االنتقالي في الجنوب  	
حالة من التوتر بين السعودية واإلمارات في اليمن 	
تصاعد التوترات حول إدارة الموارد وتقسيم السلطة 	
 زيادة النشاط أو التدخل من قبل تنظيم الدولة والقاعدة في العراق وشبه الجزيرة العربية وغيرها  	

من الميليشيات
انخفاض اإليرادات وقيمة الريال اليمني مما يؤثر على قدرة الحكومة اليمنية على تنظيم نشاط  	

السوق
 استمرار تردي الخدمات في مختلف المناطق اليمنية وانقطاع الوقود 	

للشعب 	  العادل  والتمثيل  السياسية  المنافسة  الدولة وتنظيم  الخالف حول أسس هيكلة  استمرار 
اليمني

الشعور بالتهديد لمصالح مختلف الجهات الفاعلة في النزاع المحلية واإلقليمية واستمرار حالة عدم 	 
الثقة بين األطراف

تغير في أولويات السياسة الخارجية للواليات المتحدة وتراجع تسوية ملف اليمن ضمن أجندة اإلدارة 	 
األمريكية لصالح ملفات أكثر الحاحًا )الصين وروسيا مثااًل(

استمرار الحوار بين الحوثيين والحكومة اليمنية من جهة، وبين الحوثيين والسعودية من جهة أخرى	 
عدم التوصل التفاق بين إيران والغرب بملفها النووي ينعكس عدم تهدئة و/أو تعثر في تسوية 	 

الملف اليمني من طرف الحوثيين

المؤشرات
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ص 05

يو الثالث السينار
تصاعد الصراع وفشل في توقيع اتفاقية

اشـتداد الصراع على الخطوط األمامية، واشـتباكات وأعمال شـغب تتزايد في العديد من المدن 
اليمنيـة تـؤدي إلـى االنهيـار التـام للعمليـة السياسـية، وتزايد النزوح فـي جميع أنحاء اليمن. 

واالقتصاديـة  السياسـية  أهدافهـا  لتعزيـز  والدوليـة  اإلقليميـة  الفاعلـة  الجهـات  سـعي  اسـتمرار 
واألمنيـة ومصالحهـا عبـر شـراكات انتهازيـة ضيقـة علـى حسـاب التهدئـة وإنهـاء الحـرب فـي اليمـن، 
مـن المنافسـة السـعودية علـى النفـوذ فـي شـرق اليمـن، إلـى المصالـح التجاريـة والبحريـة اإلماراتيـة 
علـى طـول السـاحل الجنوبـي، والهيمنـة اإليرانيـة فـي مناطـق سـيطرة الحوثييـن في شـمال اليمن، 

وصـواًل للمصالـح والمنافسـة الدوليـة فـي المنطقـة.
أشـار تقريـر المخاطـر لشـركة “فيتـش” بشـأن اليمـن للعـام 2021، إلـى  شـكوك كبيـرة حـول قـدرة 
البـالد علـى البقـاء موحـدة. حيـث إن النظـام السياسـي المسـتقطب يثيـر الكثيـر مـن المخاطـر علـى 
ضـوء التوتـرات الطائفيـة والقبليـة المرتفعـة، وعجز الحكومة عن السـيطرة على مناطق شاسـعة من 

البـالد، واالعتمـاد علـى التحالـف العسـكري الخارجـي لدعـم القـوة الصغيـرة التـي تمتلكهـا. 
البطالـة والفقـر منتشـران علـى نطـاق واسـع، حيـث أعلنـت األمـم المتحـدة أن اليمـن علـى وشـك 
المجاعـة، وأن ٪80 مـن سـكان اليمـن يحتاجـون إلـى مسـاعدة دوليـة. وسـيزداد األمـر سـوءًا فـي حال 

تـم إغـالق العمليـات اإلنسـانية بسـبب تزايـد الهجمـات ضـد المسـاعدات اإلنسـانية.
وقد يؤدي التباطؤ االقتصادي في السـعودية وبقية دول الخليج وسـط انخفاض أسـعار النفط 
وتداعيـات وبـاء كوفيـد19- إلـى وضـع العديـد مـن اليمنييـن المغتربيـن عاطليـن عـن العمـل، وتقليـل 

المسـاعدات الواردة واالسـتثمار.
الموانـئ، بمـا يؤثـر علـى  النفـط وعمليـات  الدوليـة علـى صـادرات  العقوبـات  فـرض مزيـد مـن 
التضخـم وارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة ونقـص الوقـود.  فيمـا يشـهد إنتـاج النفـط فـي الحقليـن 

المـدى. انخفاًضـا طويـل  والمسـيلة،  مـأرب  الرئيسـيين: 
وسيتسـبب تصاعـد حـدة الصـراع فـي مزيـد من الدمار، وبالتالـي ارتفاع تكاليف إعادة اإلعمار في 

نهاية المطاف. 

يو الثالث جدول: متغيرات ترجيح السينار

انهيار االتفاق

تصاعد التوتر اإلقليمي لينعكس في ملف اليمن دعمًا إقليميًا ألحد أطراف الصراع ضد اآلخر 	تصاعد الصراع
 اشتداد الصراع واالشتباكات الميدانية، يرافقه تزايد أعمال الشغب واالحتجاجات المحلية  	
 فرض عقوبات دولية جديدة على أطراف الصراع 	
إغالق الموانئ ونفاد احتياطيات العمالت األجنبية 	
انتشار البطالة والفقر على نطاق واسع ومحدودية مساعدات المغتربين الواردة إلى اليمن 	

فشل محادثات التسوية 	 
تعارض أهداف الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية مع العملية السياسية اليمنية	 
تصاعد الدعوات اإلنفصالية في الجنوب واحتمالية أعلى لتفكك اليمن إلى كيانات “أمر واقع”	 
توقف العمليات اإلنسانية	 
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