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 1ةنيالمقاربات الخاّصة بالدولة اليماللاعبون غير الحكوميين و

 ستايسي فيلبريك ياداف

 ووليام سميثأستاذة مساعدة في العلوم السياسية في كّلية هوبارت 

 

في دول الشرق الأوسط وشمال  ينغير الحكوميلاعبين يعالج السؤال التنظيمي الذي تدور حوله هذه التجارب، تأثير ال

لا و يينغير الحكوم ينالمسّلح ردود عديدة مرتبطة باللاعبينهذا ما تترجمه عملياً، أفريقيا في فترة ما بعد الانتفاضة. 

حياتهم  ، والتي تطالمع الناس ينوغير الحكومي ينالحكومي لاعبينتتناول علاقة الوكجهات خارجية، ين المصّنفسيّما 

غير  يتداخل فيها دور اللاعبينتسّلط الضوء على الأساليب التي كذلك ومستوى معيشتهم وأمنم وحّسهم الهوياتي، و

 جتمع ورغباته. الدولة وقوتها وقدرتها على الاستجابة لحاجات المالحكوميين مع دور 

 ،، بقي المواطنون معبّئين ومنخرطين سياساً في كّل أنحاء المنطقة2011في المراحل التي تلت انتفاضات العام 

. وهو ما أفرز أشكالاً مختلفة من حتى، أو بشكل خاص، في ظّل النزاعات التي عرّضتهم للعنف وانعدام الأمن

اللاعبين الحكوميين، مع  ونتنافسي انواك بحيثعن الأداء السابق للدولة، خارجية  وإّنما غير ،يينغير الحكوماللاعبين 

 .ت، التي يعّدون بنفسهم جزءاً من مستقبلهاعلى الاستجابة لاحتياجات المجتمعا وفيما بينها،

 أناللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين، على الرغم من في العلاقة بين « دولة فاشلة»تبرز أديبات عن أن اليمن 

في فهمها  اتاختلافوكذلك تبرز العلاقة المفترضة بين فشل الدولة وانعدام الأمن تعود إلى ما قبل الحرب الأهلية، 

 تجارب المرتبطة بها والآثار المتصّورة عنها بين مختلف شرائح المجتمع اليمني. في الوتباين 

الإصدار الأّول  في« دولة فاشلة»اليمن « Foreign Policy»مجّلة  ت، كنت في صنعاء حين صّنف2005في العام 

المبادرات والجمعيّات غير الحكومية على  ضمنركّزت المحادثات مع الناشطين في حينها، لمؤشّر الدول الفاشلة. 

تنازلات من  للمساعدة في الحصولالمزايا والعيوب المتصّورة لهذا التصنيف، بما فيها الإمكانات التي قد توّفرها 

طبيعتها ووظيفتها باعتبارها مستقلة عن هذه الجهات حّدد تعملياً، لم  الدفع باتجاه إصلاح مؤّسساتها.الدولة أو 

 السابق والمستقبلي.الدولة  أداءوظائفها الرئيسية مرتبطة بانطلاقاً من كون الدولة أقله من الناحية النظرية، بل 

ثير من الأدبيات الأكاديمية حول اليمن اعتمدت على إدراك على الرغم من الاختلافات المنهجية والنظرية، إّلا أن الك

اللاعبين غير يعني ذلك أن ، ومن دون أن iيتشكّل من خلال أداء الدولة وأولوياتها« غير الدولة»بأن ما يحدث في عالم 

ع بالطريقة لاستجابة لحاجات المجتمعلى ا ونعمليمع مجموعة من الشروط الشائعة أو  اً تلقائي يستجيبون الحكوميين

 نفسها. 

تبعاً  تتطّور  كما لو أنهالها آثار مختلفة على الدولة،  للاعبين غير الحكوميينالُمحّددة « الأشكال»في الواقع، كّل 

 ، إذ تبرز:مع أحد شروط أداء الدولة محّددة لعلاقة

 الجماعات المسّلحة التي تطمح بالحصول على السيادة 

  بتقاسم السلطةالجماعات المسّلحة التي تطمح 

 الجماعات المسّلحة التي تسعى إلى التعطيل 

 الجماعات غير المسّلحة التي لا تبالي بمؤّسسات الدولة 

                                                                 
1 This paper is an Arabic translation of Stacey Philbrick Yadav, “Non-State Actors and Approaches to the Yemeni State”, POMEPS 
Studies 37: Challenges to the Middle East North Africa Inclusionary State, February 2020, https://pomeps.org/wp-
content/uploads/2020/02/POMEPS_Studies_37_Web.pdf 
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 الجماعات غير المسّلحة التي تسعى إلى تشكيل مؤّسسات الدولة 

 

ية في الحرب الأهلون كّل فئة من هذه الفئات، ومنخرط يندرجون ضمن ناك لاعبون غير حكوميونهوبالتالي، 

اليمنية التي تحّولت إلى ساحة صراع عالمية. لا شّك أن أسباب تشكّل هذه المجموعات مختلفة، لكن لكّل منها 

، ولها علاقات متنّوعة ومفهومة مع من جهة علاقة واضحة بالدولة باعتبارها مجموعة مؤّسسات أو كيان بذاتها

ق قبل التفكير في كيفية تأثير كّل منها على يجدر توضيح هذه الفوارمن جهة أخرى، بحيث  المجتمع اليمني

 مستقبل الدولة.

 

 الجماعات المسّلحة التي تطمح إلى السيادة: الانفصاليون الجنوبيون

حالياً، تعّد الحركة الانفصالية الجنوبية الفصيل المسّلح غير الحكومي الوحيد في اليمن الذي يعمل لتحقيق هدف 

الهوى  في الواقع، لم يكن الحراك بكامله، أو الحراك الجنوبي، انفصالي iiوالقضائي.إقامة سيادة في شكليها التجريبي 

أدّى الدعم المادي فيما يات الحرب زادت المطالب الانفصالية، يك، )وهو ليس كذلك اليوم(، إّلا أن دينامعلى الدوام

التوّسع الحوثي نحو ، طغى 2015عام الجنوب. ففي الة في إمكانية قيام دولة مستقلّ  تعزيزإلى  الإماراتيوالسياسي 

دولة يمنية موّحدة  التي تتراوح بينوعلى الاختلافات الرئيسية بين مؤيدي الانفصال ومؤيدي حكومة هادي،  عدن

أصبحت لكن بعد انسحاب الحوثيين طفت هذه الاختلافات مجّدداً وودولة فيدرالية مع درجات عالية من اللامركزية. 

ركد الخلاف السعودي الإماراتي حول اليمن بعد اعتراف الإمارات العربية بالمجلس الانتقالي لاحقاً، أكثر وضوحاً. 

، 2019عنف مفتوح منذ آب/أغسطس  ويتحّول إلى، قبل أن يشتعل مجّدداً 2017في أيار/مايو  الذي تأّسسالجنوبي 

تاً وتضّمنت أيضاً طرحت هذه المسألة مؤقّ ، التي 2019توقيع اتفاقية الرياض في تشرين الأّول/أكتوبر ب وانتهى

لكن مع انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من الاتفاقية  iiiالاعتراف الدولي الأّول بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

 .2020في كانون الثاني/يناير 

عّد الانفصال التهديد غير يُ ، بحيث ، من خلال اللاعبين اليمنيينمنعدماً بات واضحاً صعوبة حّل النزاع، إن لم يكن 

 الحكومي الأعمق لسلطة الدولة اليمنية لأنه يشكّل مشروعاً سيادياً منافساً.

 الجماعات المسّلحة التي تطمح إلى تقاسم السلطة: الحوثيون

الميليشيات استولت . شريحة من اللاعبين غير الحكوميينحركة أنصار هللا الحوثية المثال النموذجي لهذه ال عدّ تُ 

، بعد أن مهّدت الأرضية في تحرّكات سابقة في أواخر العام 2015الحوثية وحلفائها على السلطة بالقوة في العالم 

أو قدرتهم الفعلية على السيطرة على كامل  ة الحوثيينلا يوجد ما يشير إلى رغب لكن على الرغم من ذلك، 2014

 للتوصل إلىانية وجود حّل عسكري للحرب في اليمن وأن هناك ضرورة مدركين لعدم إمك أنهمالبلاد، ويبدو واضحاً 

وهو ما تظهره جهودهم الرامية إلى ترسيخ موقفهم من خلال الحكم ضمن  ivاتفاق لتقاسم السلطة لتأمين السلام،

لكة والتعّهد الأحادي بتعليق غارات الطائرات من دون طيّار على المم ،خطوط قتال مستقرّة نسبياً في الشمال

 .2019العربية السعودية في أيلول/سبتمبر 

، لكن بعد اندلاع 2014و 2012شكا الحوثيون من إقصائهم عن تقاسم السلطة في المرحلة الانتقالية بين العامين 

وحشية حكم الحوثيين في صنعاء وبعض  نذرتحالياً،  .ىوتاريخ مضلغو الأمر مجرّد هذا بات  2015الحرب في العام 

أحلافاً مع الحوثيون  أقاماتفاق لتقاسم السلطة معهم. في الواقع، ضّد أي مقاومة لافتة نشوب  إلى احتمالأجزاء تعز 

إّلا أن الحرب نصبت عوائق وحدود أيديولوجياً قبل الحرب، إسوة بالحراك الجنوبي وحزب الإصلاح،  جهات مختلفة

مكّنت النخب من إبرام صفقات جديدة، فمن غير نشوء تحالفات مماثلة. وحتى لو ت وقّللت من إمكانيةاجتماعية 

في الوقت نفسه، تذّوق القادة الحوثيون طعم و vالواضح إن كانت شرائح واسعة من السكّان ستوافق على شروطها.

القوة السياسية خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من أي وقت مضى، ومن المّؤكد أنهم سيكافحون قبل التخّلي 

أي اتفاق لتقاسم السلطة يقصي الحوثيين أو يمنع حكم الأمر الواقع الذي رّسوه في المناطق الشمالية  من هنا،عنها. 



مماثلة لتلك التي غّذت آليات « الانتقالي»الإطار حيث قادعتهم الاجتماعية، سيؤدّي إلى إنتاج نقاط ضعف داخل 

 واندلاع الحرب الأهلية. 2015و 2014بين العامين  الحوثيينانتزاع القوة من 

 الجماعات المسّلحة التي تسعى إلى التعطيل: القاعدة في شبه الجزيرة العربية

القوة لإقامة سيادة تجريبية والحصول على اعتراف بها، فيما عمدت  ينغير الحكومياللاعبين استخدمت العديد من 

تطوير أي تسوية دائمة يمكن أن  علىقدرة الفصائل السياسية اليمنية جهات أخرى إلى استعمال العنف لتعطيل 

جزءاً من « القاعدة في شبه الجزيرة العربية»الحرب، حكم تنظيم في إحدى فترات  تعيد بناء مؤّسسات الدولة.

في توّسع الدولة الإسلامية بالتزامن مع  2016إلى نيسان/أبريل  2015من ربيع ، وتحديداً محافظة حضرموت 

« القاعدة في شبه الجزيرة العربية»تنظيم  مع ضمور الدولة الإسلامية وتراجعها النسبي، استأنف لاحقاً  viالمنطقة.

مع بعض الميليشيات الجنوبية، سواء المتحالفة مع المجلس الانتقالي  اندمج، ودوره الراسخ كقوة تخريبية في اليمن

الطابع  إضفاءهو  «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»لتنظيم  الجنوبي أو حكومة هادي. وكان الإسهام الرئيسي

تجّذر إلى  هذا الواقع، أدّى viiلشيعة.تجاه امن خلال العنف الموّجه والخطاب المعادي في اليمن المذهبي على النزاع 

تشابك بين الفيما يصّعب  الغبن السياسي بين الحوثيين وحكومة هادي وحزب الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي،

 وهو ماالميليشيات السلفية في الجنوب عملية التصّدي لهذا التشّدد مستقبلاً، و« القاعدة في شبه الجزيرة العربية»

 viiiيشكّل تحّدياً سياسياً صعباً أمام بناة الدولة اليمنية.

 الجماعات غير المسّلحة التي لا تبالي بمؤّسسات الدولة: المجتمع المدني والقطاع الخاص

تتوّلى هذه تندرج العديد من منّظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن هذه الفئة. في بعض الحالات، 

الخدمات الأساسية إحياء عبر خصخصة السلام من خلال  سابقاً، وذلكمهاماً كانت في صلب عمل الدولة  الجهات

ية بالكامل. في كلتا الحالتين، تعمل هذه الخدمات الأساس تقّدموإعادة بناء البنية التحتية. وفي حالات أخرى 

لى الرغم من وعالجماعات وفقاً لآليتين إّما تقديم المساعدة الذاتية المحّلية في بعض المجتمعات أو تحقيق الربح. 

أن هذه الجهات لا تطالب بالاندماج السياسي في مؤّسسات الدولة، إّلا أن قيامها بتوفير الخدمات الأساسية سيكون 

ما بعد النزاع، لا سيّما عندما يكون القطاع الخاص قد جنى الأرباح من خلال توفير هذه الخدمات  على دولة ثيراتله تأ

إلى ذلك، تعّد الصلات الوثيقة الواضحة، التي تربط بعض الجهات الفاعلة في القطاع الخاص  ixالأساسية.

إعادة الإعمار بقيادة القطاع الخاص اً في تحويل ومستثمرين أجانب ومحّليين لديهم أجندات سياسية، عاملاً أساسي

 إلى فرصة للوساطة الحزبية والمذهبية والأجنبية.

الجماعات غير المسّلحة التي تسعى إلى تشكيل مؤّسسات الدولة: الناشطون ومنّظمات 

 المجتمع المدني

المنّظمة وشبه المنّظمة في اليمن، « المبادرات»تندرج ضمن هذه الفئة العديد من منّظمات المجتمع المدني و

بهدف الوصول إلى مستقبل سياسي أكثر شمولاً. تضّم هذه  تقّدم الخدمات وتوّفر إعادة إعمار البنية التحتيةالتي 

، وبعض الناشطين في المؤّسسات 2011فاضة العام الفئة العديد من الناشطين والمنّظمات التي شاركت في انت

سعت المجموعات المنّظمة، التي تمّثل النساء والشباب وبعض إلى ذلك،  .2014و 2012الانتقالية بين العامين 

عملية سلام  إنفاذ وات الديبلوماسية الرسمية، للمساهمة فينالقطاعات الاقتصادية، إلى التعبير عن رأيها عبر الق

لاً تؤدّي إلى إيجاد حلول للمطالب السياسية وحاجات غير المقاتلين. وعلى الرغم من أن عمليات الأمم أكثر شمو

إقامة المتحدة أظهرت انفتاحاً محدوداً على هذه المجموعات، إّلا أن العديد منها تمكّن من مضاعفة حضوره عبر 

المتوسطة الأجل إلى ما  اأهدافهوالتي امتّدت مع منّظمات المجتمع المدني الدولية والمنّظمات المانحة،  شراكاتال

 إعادة تشكيل الدولة اليمنية.و الإدماج السياسي ، وإّنما إلى هو أبعد من تقديم الخدمات

 



 

 الجماعات غير المسّلحة التي تسعى إلى تشكيل مؤّسسات الدولة: الناشطون ومنّظمات

 المجتمع المدني

المنّظمة وشبه المنّظمة في اليمن، « المبادرات»تندرج ضمن هذه الفئة العديد من منّظمات المجتمع المدني و

بهدف الوصول إلى مستقبل سياسي أكثر شمولاً. تضّم هذه  تقّدم الخدمات وتوّفر إعادة إعمار البنية التحتيةالتي 

، وبعض الناشطين في المؤّسسات 2011لتي شاركت في انتفاضة العام الفئة العديد من الناشطين والمنّظمات ا

سعت المجموعات المنّظمة، التي تمّثل النساء والشباب وبعض إلى ذلك،  .2014و 2012الانتقالية بين العامين 

ية سلام عمل إنفاذ وات الديبلوماسية الرسمية، للمساهمة فينالقطاعات الاقتصادية، إلى التعبير عن رأيها عبر الق

أكثر شمولاً تؤدّي إلى إيجاد حلول للمطالب السياسية وحاجات غير المقاتلين. وعلى الرغم من أن عمليات الأمم 

إقامة المتحدة أظهرت انفتاحاً محدوداً على هذه المجموعات، إّلا أن العديد منها تمكّن من مضاعفة حضوره عبر 

المتوسطة الأجل إلى ما  اأهدافهوالتي امتّدت المنّظمات المانحة، مع منّظمات المجتمع المدني الدولية و شراكاتال

 إعادة تشكيل الدولة اليمنية.و الإدماج السياسي ، وإّنما إلى هو أبعد من تقديم الخدمات

 بناء الحكم من أسفل وخارج الدولة

الكثير من الأسئلة حول بناء الدولة اليمنية،  ينغير الحكومي اللاعبونيثير تنّوع الممارسات والأهداف التي عبّر عنها 

بعضها يتعارض بشكل أساسي مع استعادة وحدة الأراضي اليمنية، وفيما يهدف بعضها الآخر إلى إعادة خصوصاً أن 

. وهناك أيضاً ممارسات وأهداف أخرى تعمل على بناء أقله في المدى المنظور  شكّلتشكيل السلطة غير القابلة للت

من خارج سياق تخطيط الدولة وسلطتها. من هنا، تتوّقف قدرة الدولة الناشئة بعد الصراع على التقاط  منظومة حكم

كّل هذه الفوائد المنبثقة من القاعدة وتحويلها نحو بناء دولة فاعلة، بمدى اعتراف سماسرة السلطة الذي يفاوضون 

 قاسم السلطة.على معايير السلام بهذه المجموعات واستعدادهم لتوسيع عملية ت

i This focus ranges from the critical theoretical emphasis on performativity and partiality in Wedeen’s Peripheral Visions (University 

of Chicago Press, 2008), to more sensationalist policy analyses of state “underperformance” and insecurity in Ottoway and Boucek’s 

Yemen on the Brink (Carnegie Endowment for International Peace, 2010) or more instrumental analyses of elite manipulation of the 

discourse of state failure, as in Sarah Phillips’ Yemen and the Politics of Permanent Chaos (Routledge, 2011). 
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