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 مقدمة . 1
  هناك   يكون   قد  فإنه   إنسانية،   كارثة تسبب يف حدوث  و   من القتلى  اآلالف   مئات   سقوط   إىل  أدى   الذي   القتال   من  سنوات  بعد

 احلريب  للمجهود  دعمها  ابيدن،  إدارة  حتت   ،األمريكية  املتحدة  الوالايت  سحبت.  اليمن  يف  الصراع  حلل  النفق  هناية   يف  ضوء
  اليت  السعودية،   العربية  اململكة.  إرهابينيك(  للا   أنصار )  احلوثيني  قوات  بتصنيف   ترامب  إدارة  قرار   وألغت   البالد،   يف  السعودي 

  ذلك  يف  احلكومية  غري  املسلحة  القوات  ضد  مبفردها  تقف  اآلن  أصبحت  اليمن،  يف  دول  ١0  يضم   ا  حتالف  تقود  يوم  ذات  كانت
 . السالم حماداثت طاولة لىع الرايض  جلوس فرص من اجلديد املشهد هذا يزيد. البلد

 
  االنفصال   إىل   تدعو  ال   اليمنية  األهلية  احلرب  أطراف  معظم  فإن   املستمر،  الداخلي  الصراع  من  الرغم  علىو   ذلك،   على  عالوة

يكون   ال  قدالذي  و   ،اجلنويب  االنتقايل  اجمللسهو    هبذه الدعوة  ا  والطرف الوحيد الذي ال يزال متمسك.  مستقلة  دول  وتشكيل
 . مستقلة كدولةنفسه   على احلفاظ علىقادر 

 
  هناك   يزال  ال   البالد،  يف  اجلماعات  ملعظم  ابلنسبة  ذلك،  من  بدال    مساومة؟لل  موقف   أم   لعبة  هناية  هذه  هل :  املطروح هنا  السؤال

 يف .  النظام  سيتخذه  الذي   الشكل  عدم وضوح  من  الرغم  على  –  السالم  عملية  عن  الناشئ  الفيدرايل  النظام  من  بنوع  التزام
 وخطوات   فيدرايل  وهيكل  السلطة  تقاسم  سيتطلب  مستدام  سالم ل  اتفاق  أي   فإن  ،متقلبا    يزال  ال  اليمن  يف  الوضع  أن  حني

 . ومؤسساته احلرب بعد ما جمتمع  يف السابقني املسلحة القوات أفراد ودمج لتسريح ملموسة
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 العرقي التمرد حاالت  تسوية طرق. 2
 

  اإلمارات  حالة  فضال  عن  –  وميامنار  ولبنان   اهلند  –  داخلية  نزاعات  شهدت  أخرى   بلدان  يف   السابقة  اجلهود  إىل  ننظر  أن  ينبغي
  تكون  قد   الدمج  إلعادة  السابقة  األمثلة  أن   إىل   يشري   مما   مشرتك،  جيش   يف   املتنافرة  القوات  توحيد  فيها   حيث  املتحدة،  العربية
 . اليمين السياق يف مفيدة

 
 : سياق  كل  يف التالية  القضااي  دراسة الضروري  من فإنه  احلاالت، هذه يف اليمن على املرتتبة  اآلاثر ملعرفة

 
 املختلفة؟  تاحلاال دراسة يف املسلحة القوات دمج فيه مت الذي  والسياسي التارخيي  السياق هو ما •

 

  التسريح   تعزيز  ويف نفس الوقت  الذايت،  احلكم  على  واحلفاظ   السياسية   اخلالفات  هوة  لتضييق   اهليكلية  اخليارات  هي   ما •
 ؟ والدمج

 

  تقبله  أن  ميكن  الذي   وما   للقيمة  املسلحة  اجلماعات  كل مجاعة من  إدراك  كيفية  إىل  تستند  اليت   احلوافز  خيارات  هي   ما •
 االمتثال؟ عن املساءلة  وقبول أسلحتها إلقاء مقابل كمقايضات

 
 ذلك،  عن فضال  

 
 ؟املكتيب االستعراض يف تغطيتها متت اليت احلاالت دراسة يف املستخدمة للخيارات  العامة التجارب هي ما •

 

 تعلمها؟ جيب اليت  الرئيسية الدروس هي ما •
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 احلاالت دراسة. 3
 

 اهلند 1-  3
 متعدد   هنج   إىل  الدولة  حظرية  إىل  العرقية  املسلحة  واملنظمات  واإلرهابيني  املتحاربة  اجلماعات  جللب  اهلندية  اجلهود  استندت
 املختلفة،   النظر  وجهات   استيعاب  على  كدميقراطية،  قدرهتا،  عن  فضال    قهرية،   تدابري  اختاذ  يف   لدولة ا  سلطة  من   استفاد  اجلوانب

  للحكومة   التعلم  منحن   منو  مع   الوقت،  مبرور   يف السياسات  هجالن    هذه  بناء  مت .  الوطين  العام  التيار   يف   انقصة،   كانت   مهما
  تسعى   داخلية  مجاعات  من  التحدايت   هذه  جاءتو .  البالد  ووحدة  الفيدرايل  للهيكل  من التحدايت املتعاقبة  حتد  كليف    اهلندية

  .اهلندي  االحتاد عن االستقالل تريد انفصالية  ومجاعات سياسي،   إصالح أو ثورة إىل
 

 واملايل  والعسكري   الدبلوماسي  الدعم   تقدم  خارجية  جهات  من  حتظى ابملساعدة  احلاالت،  بعض  يف  ،التحدايتهذه    كانت
 اليت نشأت خالل  الدولة  بناء  حتدايتو   البالد  تقسيم  من  املستفادة   الدروس  على  اهلندي   الرد   استند.  املتمردة  للجماعات

 .الالحقة السنوات
 

 :الدميقراطية وبنيتها أراضيها  سالمةمتس  متعددة حتدايت  هاواجهت ، ١9٤7 عام يف استقالهلا  اهلند انلت عندما
 

 . وابكستان للهند النهائية اجلغرافية احلدود حتديد يتم ول  البالد تقسيم مت •
 

  الياابنيني،  جانب  إىل  قاتلت  اليتو   اهلندي،  الوطين  اجليش  قتالية،  قوة  إنشاء  إىل  امللكي  اهلندي   اجليش  يف  مترد  أدى  •
 . السابقني املقاتلني مع التعامل كيفيةيتعلق ب املطروح السؤال وكان

 

 .اهلند من جزء يف شيوعية انتفاضة  من البالد عانت االستقالل،  من وجيزة  فرتة عقب •
 

  عرقية   مسلحة  منظمات  اهلند  شرق  مشال  يف  خمتلفة  عرقية  جمموعات  أنشأت  املاضي،  القرن  من  اخلمسينيات  حبلول •
 . النهائي االستقالل إىل والسعي اهلندية احلكومة سلطة لتحدي 

 
 نقسم ت  أن  ميكن  ذلك،  من  وبدال    واحد،  إقليمي  ككيان  تبقى  ال  رمبا  البالد  أن  على  قوية  مؤشرات  هناك  كانت  ،١9٤7  عام  يف
  أكثر  أن  رقد  وي    –  الشرقية  وابكستان   الغربية  وابكستان  اهلند  –  أجزاء  ثالثة  إىل  البالد  قسم  قد  التقسيمكان  .  بلدان  عدة  إىل
 املمالك  منح   مت   ذلك،  من  األسوأ .  االستقالل  إعالن   بعد  حدث  الذي   العرقي   التطهري  يف   مصرعهم  لقوا  شخص  مليون  من

  كانت   الذي   جوانغار،  نواب  سعى .  مستقلة  ككياانت  البقاء  أو   ابكستان  أو  اهلند  إىل   االنضمام  إما  خيار  البلدين  يف   السابقة
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  دائم  بشكل  واالنتقال  البالد  من الفرار    على  أجربته  شعبية  انتفاضة  لكن  ابكستان،   إىل   لالنضمام  اهلندوس،  من   سكانه  أغلبية
 . مستقلني البقاء كشمري   ومهراجا أابد حيدر نواب من  كل  قرر بينماابكستان  إىل
 
 أابد  حيدر  1- 1- 3

:  رأي آخر  هناك   غري أنه .  اهلندي   االحتاد   إىل   االنضمام  نواب  رفض  أن  بعد  أابد   حيدر  الستعادة  القوة  اهلندية  الدولة  استخدمت
 إجراءات" يف إطار.  الوالية  يف  املتزايد  الشيوعي  التحريض  ملواجهة  كبري  حد  إىل   الغزو  نفذت  اهلندية  احلكومة  أن   مفادها  نظرية

.  النظامية  اهلندية  املسلحة  القوات  نباج   إىل  السابقة   األمريية  الوالايت  جيوش  من   ثمانيةب  االستعانة  ت مت  ،هذه"  حفظ األمن
  أيضا    اختارت  اليت  وكشمري،   جامو  والية   من  جزءسوى    استعادة  من  اهلند  ل تتمكن  انجحة،  أابد   حيدرعملية    كانت  بينما

  إىل   ١9٤7  عام   من  استمرت  حرب  يف   النظامية   وغري   النظامية  الباكستانية   القوات  اهلند  صدت  عندما  البداية،  يف   االستقالل
 . ١9٤8 عام

 
 اهلندي الوطين اجليش  2- 1- 3

 اجليش  مثل  الياابنيني  جانب  إىل  قاتلت  اليت  ابلقوات  فعله  جيب  مبا  يتعلقكان    مهمة  أمنية  تداعيات  له  كان  الذي   الثاين  اجلانب
  حماكمتهم  أرادوا  الذين  امللكي  اهلندي   اجليش  يف  الربيطانيني  الضباط  مع  بشدة  منقسمة  اهلند  يف  اآلراء  كانت.  اهلندي   الوطين

.  احلرية  أجل  من  اهلندي   للنضال  أبطاال    اجلنود  يف  ورأوا   تعاطفا  أكثر  اهلندي   الشعب   عامة   كان  بينما  كمتمردين،  وإعدامهم
  اجليش  قائد  كان   حكم  وهو  –   احلياة   مدى   ابلنفي   عليهم  وح كم  علنية  حماكمة   يف  اهلندي   الوطين  اجليش  قادة   من   أربعة   حوكم

  إىل   امللكية،  اهلندية   البحرية  من   عناصر  قبل   من   آخر  مترد  مثة  . الواسعة  الشعبية   االحتجاجات  بسبب   إلغائه   علىجمربا     اهلندي 
  استنتاج   إىل  الربيطانية  ابحلكومة  دفعت  اهلند،  من  خمتلفة  أجزاء  يف   ضباط الصف واجلنود  قبل  من  طفيفة   حاالت عصيان  جانب

 .١اهلند يف الربيطاين للراج  حصنا   لتكون اهلندية القوات على االعتماد على قادرة تعد ل  أهنا
 
  موالية   ظلت  اليت  اهلندية  املسلحة  القوات  كانت  كوهني،  يشري  كما  .لالهتمام  مثريا    كان  اهلندي   الوطين  اجليش  جلنود  حدث  ما

  يسمح   مما  بسهولة،  اهلندي   الوطين   اجليش  جنود  عن  اجلديدة  اهلندية  واحلكومة  الربيطانية  اإلدارة  تعفو   أن  من  قلقة  للربيطانيني
   .اهلندية املسلحة القوات إىل ابالنضمام هلم
 

 اهلندي   الوطين  اجليش  يف  احملاربني  قدامى  اجلديدة  اهلندية  احلكومة  تفضل   أن  ختشى   املوالية  اهلندية  املسلحة  القوات  أيضا ، كانت 
  اجليشمن    جندي   ألي   ي سمح  ل   أنه إذ    هذا  من  أي   حيدث  ل.  هاسم  لق    وفية   وظلت   االنضباط  على  حافظت   اليت  القوات  على

.  السياسة  وال خيوض يف غمار   حمرتف  جيش  إىل  حباجة  أهنا  اجلديدة  القومية  القيادة  أدركت :  اجليش  إىل  ابالنضمام  اهلندي   الوطين
  بينما و   ، أيضا  .  سيستمر  بريطانيا  أنشأته   نظام  ظل  يف   حتقيقه  مت  الذي   االنضباط  أبن  اجليش  طمأنة  إىل  اهلنود  القادة  سعى  وهكذا

 
(،  ٢0١7، )١:٤5العسكرية يف اهلند ما بعد احلرب"، جملة اتريخ اإلمرباطورية والكومنولث،    –: املنافسة القومية والعالقات املدنية  ١9٤6جون إم ماير، "مترد البحرية امللكية اهلندية يف عام    ١

 . ٤7ص 
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  ل   فإنه  أخرى،  حكومية  إدارات  يف  وظائف  منحهم  خالل  من   اهلندي   اجملتمع  يف  اهلندي   الوطين  اجليش  جنود  دمج  إعادة  مت
 .٢اجليش إىل  ابالنضمام هلم ي سمح

 
 ميزورام  3- 1- 3

.  ميزورام  والية يف  ذلك الذي مت إتباعه   كان  –  جناحا    األكثر النهج  وهو   –   السابقني  املتمردين  مع  التعامل  يف  اآلخر  اهلند  هنج
  –   واهلند  ابكستان  –  دولتني  بني  نزاع  أيضا    ألهنا  نظرا    هناالتطرق إليها    أنه من غري املالئم  حبيث  للغاية  معقدة  كشمري  قضية
  ابكستان  قبل  من  للصني  منحه  مت  السابقة  الوالية  من  كبريا    جزءا    ألنأيضا     تعقيدا    أكثر  القضية  هذه.  عليه  متنازع  إقليم  على

  رد   كان  ذلك،  على  عالوة.  ١96٢  عاميف    اهلندية  الصينية  احلرب  يف  منه  كبري  جزء  على  بكني  واستولت  حدودية  تسوية  يف
  تغيري   وابلتايل  الوالية،   يف   قوية  قمع   محلة  وتنفيذ  ، الذي كانت تتمتع به  اخلاص   الوضع  وإلغاء  الوالية  تقسيم   هو   األخري  اهلند  فعل

فإنه ال طائل    السياسي،  احلوار  فتح  ي عاد  حىت.  الوالية  يف  السياسي  جتميد النشاطمت    ،لذلك  تبعا  .  األرض  على  السياسي  الواقع
 . كشمري  من مستخلصة  دروس تطبيق إمكانية عن احلديث من
 

 .جملتمعا صميم يف املتمردين دمج وإعادة الصراع لحل ا  دروس ميزورام قدمت أخرى، انحية من
 

  التالل  قبائل   ألن   األساميني  امليزو  غري   من  خنبة   تقليداي    عليها  هتيمن  كانت   ميزورام،والية    ،اهلند  شرق   مشال  والايت  إحدى 
 أوائل  يف   حدثت   اليت  اجملاعة  مع  ذروهتا  إىل   األمور   وصلت.  آسام  تسمى   واحدة  ضخمة   والية  يفمجيعها    مشمولة   كانت  املختلفة

  الوالية   حكومة  قبل  من  ةكفؤ ال  غري االستجابة    وأدت  جوعا    يتضورون  ميزو  سكان   تركت   واليت  ،من القرن املاضي  الستينيات
  –   اجلوية  القوة  ذلك  يف  مبا  العسكرية  القوة  استخداميف ظل    ،الوطأة  شديد  اهلندية  لحكومةل  األويل  ردال  كان .  ٣مترد   اندالع  إىل

  إعادة  مع  أكرب  بشكل  بشعبيةال حتظى    اهلندية  احلكومة  أصبحت.  مواطنيهم  ضد  يستخدموه  لن  أهنم  اهلنود  ادعى  أمر  وهو
  جبهة  بدأت السبعينيات، أواخر  حبلولو  ، غري أنه. ٤"واحملمية  التقدمية القرى " تسمى جديدة مواقع يف املدنيني السكان توطني

  آنذاك،  ميزورام  وزراء  رئيس.  اهلندية  االستخبارات  وكاالت  جهود  بسبب   أو  داخلية  ألسباب  سواء  االنقسام،   يف   الوطنية  ميزو
  أدت  السبعينيات،   أواخر  حبلول.  اجملتمع  حظرية  إىل   والعودة  ابالستسالم   املتمردين  من   عدد  إقناع  على  قادرا    كان  سايلو،  العميد

  اتفاق شروطه  تضمنت ١986 عام يف سالم اتفاق التوصل إىل إىل الوطنية ميزو وجبهة اهلندية احلكومة بني السالم حماداثت
 الوطنية   ميزو  جبهة  وصول  شهدت  انتخاابتو   كاملة،ال  الوالية  وضع  ميزورامومنح    الوطنية  ميزو  جبهة  مع  السلطة  لتقاسم  مؤقت

 . الوالية  يف السلطة إىل
 

 
 . ٤٢0(، ص  ١96٤ – ١96٣)شتاء  ٤، رقم ٣6، اجمللد  ١96٤  – ١96٣يط اهلادئ، شتاء ستيفن ب. كوهني، "سوهباس شاندرا بوز واجليش الوطين اهلندي"، جملة شؤون احمل  ٢
 . ١٤  – ١٣، مركز الشرق والغرب، واشنطن، ص  ٢007، ١0واخليار املشرتك والتغيري، ورقة عمل رقم   الصراع، حاالت التمرد يف مشال شرق اهلند:  هباوميكسوبري  ٣
 . ١٣هباوميك، ص   ٤
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  متتثلأن  و   وعتادها،  وذخائرها  أبسلحتها  إىل العلن  الوطنية  ميزو  جبهةأن خترج  : "تضمنت ما يلي  لالتفاق  الرئيسية  املالمح
  الوالية  وضع  ميزورامومنح    الوطنية  ميزو  جبهة  مقاتلي   أتهيل  وإعادة   أوضاع   تسويةأن تتم  و   القانون،  حكام أل  الوطنية  ميزو   جبهة

  األضرار   عن  احلكومية   والتعويضات  للشهداء  اهلبة   سبيل  على  ودفع أموال  معينة،   دينية   ملمارسات  قانونية ال  صانة احل و   ،كاملةال
 . 5"واملمتلكات   ابحملاصيل حلقت اليت
 

 للمقاتلني  أفضل  أتهيل  إعادة  خطط   توفري  كيفية  هو  الرئيسي  الشاغل  وكان  الثمانينيات،  منتصف  منذ  ميزورام  يف  السالم  ساد
 للمقاتلني   األموال  من  املزيد  على  للحصول  السعي   الوالية  تواصل  ، عاما    وثالثني   مخسة  بعد.  الوطنية  ميزو  جبهة   يف  السابقني
 .6النظام يف  اقتصاداي   لالندماج الكاملة الفرصة منحهم لعدم نظرا   السابقني

 
  أيضا   ولكن  ريةالقهقوهتا و  الدميقراطية اهلند بقدرات فقط  مرتبطة تكن ل  أسباب لعدة للسالم  ميزورام اتفاق إىل التوصل أمكن
  على   الفيدرالية  بفرض  اهلندية  احلكومة  قرار  كان.  واحلكومة  احلكومية  غري  املسلحة  القوات  من  كل  جانب  من  التعلم  مبنحن
 أدت .  رامميزو شعب    قبل  من  االتفاق  لدعم  حموراي    أمرا    منفصلة  والايت  سبع  إىل   الضخمة  آسام  والية  وتقسيم  اهلند  شرق  مشال
  أدركت  أيضا ، . فعالية أكثر  بشكل واالقتصادية السياسية  أجنداته مبتابعةله  ومسحت  الشعب  هوية عن التعبري إىل اخلطوة هذه

  دعم  إىل  ودفعهم  السكان  تنفري  إىل  أدت  اجلوية،  الغارات  استخدام  وعلى األخص  ،القهرية  إجراءاهتا  أن  سريعا    اهلندية  احلكومة
النهائي كلها    السالم   واتفاق  لالستسالم،   احلكومية  غري   املسلحة  القوات  مع  واملناقشات  الوالية،  يف  حكومة  تشكيل.  التمرد

  ميزو   جببهة  ممثال    ككل،  رامميزو شعب    مع  ابلتفاوض  قرارا    اهلندية  احلكومة  اختذت  ،أخريا  .  النجاح  أكرب من  أمور أحرزت قدرا  
   . دائم سالم اتفاقإببرام  ذلك مسح. معها التفاوض األسهل من كان   رمبا خمتلفة جمموعات إىل احلركة تقسيم من بدال   الوطنية،

 
  كمالذ  ابكستان  شرق  استخدام  على   قدرهتا  انتزعت  وقد   اإلطالق،  على   كبرية  قوة  الوطنية  ميزو  جبهة   تكن  ل   أخرى،   انحية  من

  النطاق  واسع   وعسكري   مايل  دعم   أي   على  احلصول   قط من  الوطنية  ميزو   جبهة   كنتمت  ل   ، أيضا  .  بنغالديش  قيام دولة   مع  آمن
  التسوية  أن ميزو  لقيادة  واضحا    أصبح ،القرن املاضي سبعينيات أوائل حبلولو  وهكذا،. وابكستان الصني  مثل أجنبية  قوى  من

 . قدما   للمضي طريقة أفضل  هي التفاوضية
 
 اهلند  ف  األخرى العرقية املسلحة املنظمات  مجيع  4- 1- 3
  معظم  يف   منخفضة املستوى   التمرد  حاالت  تستمر  يف حني .  متباينا    العرقية  املسلحة  اجلماعات  جلب  يف  اهلندي   النجاح  يزال  ال

  جلماعات   ميكن  الذي   الضرر   نوع  إلحداث  السياسي  اهلند  قلب  من   القرب  أو  األعداد  متلك  ال  أهنا   إال   الشرقي،   الشمال  مناطق
  سياسية  هزات  إىل   يؤد  ل  البالد  وسط   يف  كبريال  اوي امل  تمردال  حىت  ، ابلتايل.  السياسية  قوهتا   مبراكز  تلحقه  أن  أخرى   بلدان  يف
 . للقيادة الرئيسية السياسية  ابملصاحل اإلضرار على القدرة إىل فتقركان ي  التمرد ألن  العاصمة يف

 
 . 97 – 96، ص  ٢0٢١اللونديكا هناميت، "سالم دائم مع اتفاق ضعيف يف ميزورام"، جملة رايزينغ آسيا، شتاء / ربيع   5
 . ٢0٢١فرباير   ٢6"، جملة آوت لوك،  CM"ميزورام تطلق املزيد من خطط إعادة أتهيل مقاتلي جبهة ميزو الوطنية السابقني:  6
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 بريوقراطية، اهلند ورثت لف،اخل دولةبوصفها ال اهلند؟ يف املسلحة القوات دمج فيه مت الذي  والسياسي  التارخيي السياق هو ما

 دولة  إنشاء  إىل  اهلند  يف  االستقالل  بعد  ما  قيادة  سعت.  العسكرية  املدنية  للعالقات  بريطاين  قانونو   الربيطاين  النمط   على  جيش
سة ستمنح  أهنا مبا االحتاد اسم اهلنود عليها أطلق واليت – فيدرالية   –  الكالسيكي االحتاد سلطة من أقل سلطة الوالايت املؤس 

 .االستقالل إىل  سعت اليت والدينية  العرقية اجلماعات من وجمموعة
 

سة  الوالايت  لوحدات  النهائي  والتشكيل  الفيدرايل،  واهليكل  ابلدميقراطية  االلتزام  يف ظل   اهلنود  أنشأ  لغوية،   أسس  على  املؤس 
  عن   التعبري  على  قادرة  إقليمية  سياسية  أحزاب  إنشاء  اخلطوة  هذه  هلم   أاتحت.  متباينة  مجاعات ابستيعاب  مسح  سياسيا    هيكال  

  عندما   ميزورام  وزراء  رئيس   اللدينجا،  الوطنية،   ميزو  جبهة  رئيس  أصبح.  الوالية  مستوى   على  السلطة  واكتساب   احمللية  اهلوايت
  الشرقي   الشمال  من  أخرى   أجزاء  يف  مماثلة   حلول  التوصل إىل  يف   اهلنود  أيمل.  اهلندي   االحتاد   يف  كاملةال  الوالية   وضع  ا منحه  مت

 .أخرى  صغرية مترد حاالت يواجهون حيث
 

  مبسار   ابلتايل   مسح  مما   ،وطبقية  عرقية  أسس   على  وأفواج  كتائبإبنشاء    اهلندي،  اجليش  وخليفته،  امللكي  اهلندي   اجليش  قام
  سعت .  انجاالند  والية  مع  خاص  بشكل  احلال  هو  هذا  كان.  النظام  إىل  احلكومية  غري  السابقة  املسلحة  لقواتا  لضم  سهل

 . السكان لقمع اجليش استخدام هو اهلندية للحكومة األويل الرد وكان اهلند عن  لالنفصال العرقيةحركات الناجا 
 

  تقسيم   ما   حد  إىل   بنجاح  أيضا    اهلندية  احلكومة  وحاولت   النهج،  هذا  من  املشاكل   من  وغريها  اإلنسان   حقوق  انتهاكات  نشأت
 املختلفة   اجملموعات  تقاتلت  حيث  جااالن  حركة  زخم  إبطاء  إىل   أدى   األمر  هذا  أن  حني  يف.  خمتلفة جمموعات  إىل  جا االن  حركة

  منح  على  أخريا    احلكومة  وافقت.  الوالية  يف   السالم  إلحالل  املدى   طويلة  اخلطة  يف  يساعد  ل  أنه   إال  البعض،  بعضها  مع
  املسلحة   القوات  قبل  من  العديدةستسالم  اال  من حاالت  حالة  أول  توحدث  ١96٣  عام  يف  كاملةال  الوالية  وضع  انجاالند

  كتيبة  إنشاء  احلكومة  قررت  اهلندي،  االحتاد  يف  الوالية  لدمج  جهودها  إطار   يف و   ،١970  عام  حبلول.  انجا  يف  احلكومية  غري
 . 7فيها  السابقني املتمردين منفرد  69 جتنيد مت اليت جااالن
 

  اجليش   عكس   على  مسحت  واليت   فرد،   500,000  من  أكثر  قوامها   مسلحة   وطنية   عسكرية  شبه   قوة  احلكومة   أنشأت  أيضا ، 
 مستوايت إىل تراجعت أو التمرد حاالت حل فيها مت اليت املناطق من جمموعات وضمت اإلجيايب الفعل أساس على ابلتجنيد

 املنبوذة   القبائل  سابقا    ت سمى  كانت  اليت  –  اجملدولة  القبائل  اهلند  تسميه  ما  ضمن  تقع  جااالن  قبائل  من  العديد  ألن  نظرا  .  مقبولة
  لكن   أقل،  اخلدمات  هذه  معايري  فإن  اجليش،  عكس  على.  العسكرية   شبه  القوات  يف  التفضيلي  ابلتجنيد  ذلك  هلا  مسح  فقد  –

  أجنح  من  واحدة.  8الصحية   والرعاية  التقاعدي   املعاش  ذلك  يف   مبا  احلكومية  الوظيفة  مزااي  مجيع  توفر  العسكرية  شبه  القوات

 
 . ٢0١9يوليو    ٢١سوميت واليا، صائدو الرؤوس يف كارجيل: فوج الناجا، إنداين ديفينس ريفيو، )طبعة اإلنرتنت(،   7
 . ٣٤، ص  ٢0١0،  ٢يف قوات األمن اهلندية"، جملة كولومبيا اجلامعية لدراسات جنوب آسيا، اجمللد األول، العدد  كيم ه. تران، "أتثري اهلوية: فحص التنوع    8
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  الشرقية   احلدود  على  بدورايت  تقوم  اليت   آسام،   بنادق   كانت  اهلند  شرق   مشال   من   القبائل  جتنيد   يف   العسكرية  شبه  القوات
 . 9التمرد  مكافحة  عمليات يف وتشارك 

 
  يف   خاصة   ،اجلماعات  هذه  كانت.  دائما    تكن انجحة   ل   لألمة   األمين   اهليكل  يف  املتمردة  اجلماعات  دمج   يف  الطريقة  هذه

  أسلحتها  إلقاء  ميزة  رأت   فقد  لذلك، .  اهلندية  للدولة  كبرية  حتدايت   خلق  على  قادرة   تكن   ول  نسبيا    صغرية   الشرقي،   الشمال
  الدعم  أدى   كشمري،  مثل  أخرى   مناطق  يف   أنه   غري .  اجلماعات  هلذه  مقبولة   كانت  اهلندية  احلكومة  قدمتها   اليت  الشروط   ألن

 عملية  السابقني  املتمردين  أتهيل  وإعادة   التمرد  على  السيطرة  جعل  إىل   احلكومية  غري   املسلحة  للقوات  ابكستان   من  املتواصل
 . صعوبة أكثر

 

 لبنان  2- 3
  املتحاربة   امليليشيات  قاتلت .  اليمن  يف  احلربو  عاما    ١5  دامت  اليت  اللبنانية  األهلية  حلربا  بني  التشابه   أوجه   من  العديد  هناك

.  أكرب   قوة  على  للحصول  مساع   يف  الدين  يف  إخواهنا  قاتلت  األحيان،  بعض  ويف  البعض،  بعضها  دينية  أسس  على  املنظمة
  فإن   ذلك،  إىل  ابإلضافة.  الصراع  يف  لوكالئها  واملساعدة  األسلحة  وقدمت  وسوراي،  إسرائيل  خارجية،   أطراف  تدخلت  أيضا ،
  إبعاده  مت  املتحاربة،  الفصائل  إخضاع  أو  بني  فصلال  خالل  من   السالم  حلفظ   قوة  يكون  أن  ميكن   كان  الذي   اللبناين،  اجليش
  ورئيس  املسيحي   الرئيس  موافقة  يتطلب  األمر  كان   ،اجليش  ستخدامال.  لبنان  يف  الطائفية   السياسة  بسبب   الصراع  عن  أساسا  
  اجليش  شهد  سالم،  فظ حل  قوة  يكون  أن  من  بدال  .  ثكناته  يف  اجليش  بقي  ، ممكنا    يكن  ل  ذلك  أن  مباو   ذلك،  على  املسلم  الوزراء

  ترك ودالتون، لشاه وفقا  . الدين يف إخواهنم ميليشيات إىل انضموا أو دايرهم إىل اجملندون عاد  حيث النطاق واسعة انشقاقات
  يف   انقسام   حدث  عندما  أكثر  فعالة   غري   أصبحت   جموفة   قذيفة  وراءهم  اتركني  الرمسي،   اهليكل  العسكريني  من ٪  80  حوايل
 .١0ولبود  عون التابعني لكل من املتنافسني الفصيلني بني اجليش

 
 امليليشيات  لتسريح  ا  إطار   ووضع  ١990  عام  يف  الصراع  إهناء  إىل  ١989  عامالذي مت التوصل إليه يف    الطائف  اتفاق  أدى 
  إىل   الطائف  اتفاق  دعا  أيضا ، .  البالد  يف  األمن  قطاع  إصالح  حنو  خطوات  ابإلضافة إىل اختاذ  ،دجمها  وإعادة  سالحها   ونزع

 .األمن وقوات اجليش يف  السابقني امليليشيات أفراد منفرد  ٣0,000 حوايل دمج إعادة
 

املختلفة   اجلماعات  مطالب  بسبب  متباينة  النتائج  كانت   الصراع،  بعد  ما  وضع  يف  القبيل  هذا  من  جهود  أي   يف   احلال  هو  كما
 للا  حزب  إال أن  املختلفة،  امليليشيات  حلأن يتم    املفرتض  من  كان.  االتفاق  من  أجزاء  إنفاذ  على   اللبنانية  احلكومة  قدرة  وعدم

  هذا  سالح  نزع  على  القدرة  إىل   تفتقر ا  اللبنانية  الدولة  ألن   وأيضا    ؛إلسرائيل  مقاوما    اعترب  ألنه  الرتتيب   هذا  من  استبعاده  مت
  وضع   يف  يكن  ل  النظامي  اجليش  أنإذ    اإلسرائيلية  االعتداءات  ضد  مقاومةيشكل    أبنه  للا  حزب  اشتهر.  ابلقوة  القوي   التنظيم

 
 . ٢00١نوفمرب   ٢٢، نيودهلي،  IPCSأ. ك. شارما، بنادق آسام،  9

 . ٢، ص  ٢0٢0وسط، سبتمرب  حجاب شاه وميليسا دالتون، التالعب ابلسياسة: املساعدات الدولية لقطاع األمن والدور املتغري للجيش اللبناين، مركز كارنيغي للشرق األ ١0
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 إصدار  إىل  إسرائيليدفع    من شأنه أن  اجليش  استخدام  أن  من  خشية   هناك  تكان  أيضا ،.  اإلسرائيلية  القوات  بردع  له  يسمح
التنظيم   ينخرط  ل  حيث  اللبنانية  األوساط  يف  مصداقية  للا  حزب  اكتسب  فضال  عن ذلك،.  ةساحق  يةانتقامتنفيذ أعمال  ب  أوامر

 .املتناحرةامليليشيات  حارب أنه من الرغم على البالد داخل النطاق واسعة قتل عمليات يف
 
 بشكل  جوهرية  تغيريات  وإحداث  احلرب  جراح  ملداواة  السياسي  االلتزام  أو  الالزمة   املالية  املوارد  البلد  لدى   يكن  ل  لبنان،   يف

  الذي   اللبناين  اجليش  تركيبة  تغيري  يف  البدءيف  و   األخرى   امليليشيات  ودمج  تسريح  يف  جناحا    أكثر  اللبنانية  احلكومة   كانت.  فعال
 .البالد يف الوطنية للوحدة رمزا   أصبح

 
  أفراد  دمج  إعادة   حتققت .  السابقني  ملقاتلنيا  الستخدام  مصدرا    تكون   أن  ميكن  كان  كبرية   عسكرية  قوة   بناء   من  لبنان   يتمكن  ل

 الرغم   على  البالد  يف  األخرى   األمنية  األجهزة  يف  اآلخر  والبعض  اجليش  يف  بعضهم  استيعاب  خالل  من  السابقني  امليليشيات
  من   فرد  ٣0,000  بني  من  أنه   إىل  التقديرات  تشري.  السالم  اتفاق   يف  املتوخاة  تلك  من  بكثري  أقل   كانت  الفعلية  األعداد  أن  من

 . ١١لدولةل ميناأل هاز يف اجل فقط فرد   6,000 حوايل استيعاب مت امليليشيات، أفراد
 

  إىل   ي نظر  كان.  قيادته  ون علىيهيمن  املسيحيون  كان  الذي و   ، من الصفر  اللبناين  اجليش  بناء  إعادة  حماولة   كانت   جناحا    األكثر
  ممثال    اجليش  جعل  القصد  كان .  مسيحيلشخص    خمصص  منصب  وهو  البالد،  رائسة   إىل  الطريق  أهنا   على  اجليش  قيادة

  يف  املسيحيون  كان.  اللبناين  اجملتمع  عاقبو   مقيدا    كان  اهلدف  هذا  حتقيق  إال أن   واملسيحيني،  املسلمني  كل من  بني  ابلتساوي 
  لذلك،  نتيجة.  اإلجباري   التجنيد  لتجنب  هاجروا   ذلك،  من  وبدال    اجليش،  إىل   االنضمام  عدم  إىل  متزايد  بشكل  مييلون  لبنان

 . املسيحيني من أكرب عددا   الضباط سلك  ضمي بينما كبري  حد إىل من املسلمني جليشا اجملندين يف تركيبة  أصبحت
 

  اجليش  بناء مت. اجليش لوحدات الطائفي/  الديين الطابع حتطيم يف بشكل أكرب متثل اللبنانية  احلكومة فيه جنحت الذي  اجملال
  قرار ال اختاذ  مت  السالم،  اتفاق بعد إال أنه  املختلفة، الدينية اجلماعات من وحدات  تشكيل من خالل دينية أسس  على اللبناين

التعبري بشكل    إىل  واحدة  دينية  ماعة جل  األلوية  متثيل  حتول  لذلك،  نتيجة .  دينية  هوية  وليس  لبنانيةذات هوية    الوحدات  جبعل
 . وطنيةال ويةاهل أكرب عن

 
  مناطق   يف   ونشرها   البالد  من  جزء  يف  اجملندة  الوحدات  سحب  متثلت يف   اللبنانية   احلكومة  قبل  من  انجحة   أخرى   خطوةمثة  

 بعض   دمج  ومت  امليليشيات  مجيع  تفكيك  مت  للا،  حزب  ابستثناء:  إجنازين  يف  اللبناين  للنهج  اجلزئي  النجاح  رؤية  ميكن.  أخرى 
  الغزو  ويف  األهلية  احلرب  يف  متفرجا    كان  الذي   اجليش،  أن  كما .  للدولة  أخرى   إدارية  مناصبيف    حىت  أو  اجليش  يف  أفرادها

  على   كانت   اليت  السنية،   امليليشيا   اجليش  هزم  وهكذا، .  البالد  داخل  املتطرفة  القوى   لقمع  بفعالية  استخدامه  مت  قد  اإلسرائيلي،
ح  السورية، واحلكومة للا  حزب فيها توسط  صفقة يف  إال أنه بداعش، صلة  .لبنان مبغادرة املتمردين للمقاتلني مس 

 
 . 7(، ص ٢00٤إليزابيث بيكار، آفاق لبنان: تسريح امليليشيات اللبنانية، )أوكسفورد: مركز الدراسات اللبنانية،  ١١
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 واالحتاد   األمريكية املتحدة  الوالايت  سيما  ال  -  اخلارجية  اجلهات  قدمتها  اليت  املساعدات  بسبب  اللبناين  اجليش  جهود  جنحت

 .القوات هذه قدرات  لبناء – األورويب
 

  يف   قوة  كثراأل  إسرائيل  وجود  بسببوذلك    البالد،  حدود  عن  الدفاع  ميكنها  قوة   ال ي عد  اللبناين  اجليش  أن  حني  يف و   ،من مث
  النقطة   مع ذلك، تظل.  احمللية  املتطرفة  القوى   للقضاء على  استخدامها  ميكن  قوة  اجليش  أصبح  الشمال،  يف  وسوراي  اجلنوب

 . للا  حزب هي الشائكة
 

  سعت  ،قدراته  بناء  من  بدال  .  معه  العمل  رفضت   وابلتايل  إرهابية  منظمة  أنه  على  للا  حزباألمريكية    املتحدة  الوالايت  صنفت
  للا،   حزب  مع  العمل  إىل   فرنسا  سعت   املقابل،  يف .  اللبناين  اجملتمع  يف   اجلماعة  موقف  تقويض  إىل  األمريكيةاملتحدة    الوالايت

   .اجلماعة تلك تعاون يتطلبان احلقيقيني واألمن االستقرار وأن  األرض على احلقائق مدركة
 

  الرغم   على  أوال ،.  أخرى   وسياسية  جمتمعية  سياقات  يف  مفيدا    هاتطبيقميكن أن يكون    لبنان  جتربة   من  استنتاجات  عدة  هناك
  تقسيم   ميكن  ال  أنه  اللبنانيني  غالبية  بني  اعتقاد  هناك  يزال  ال  فإنه  متعددة،  دينية  أسس  على  اجملتمع  وانقسام  األهلية  احلرب  من

  السماح حالة  ظهرت   كما و  ،اثنيا  . موحد سياسي  ككيان  تبقى أن  فإهنا ينبغي ذلك، من بدال   ولكن  صغرية، تاليدو  إىل البالد
  –   دون املساس هبا  ة فاعلةرئيسي  ميليشيا  ترك  ميكنك  فإنه  ،   مستقل  ككيان  والعمل  العسكرية  بقدراته  ابالحتفاظ  للا  حلزب

 ويبقى   ،لبنان  يف  املدنيني  السكان  للا  حزب  يهاجم  ل.  املدنية  للحكومة  العامة  للقواعد  وفقا    للعب  مستعدة  كونت  أن  شريطة
  هنر  جنوب  اللبنانية  املسلحة  القوات  ه ل يتم نشرأن   حيث  لبنان،  يف  يف املستقبل  إسرائيلي  توغل  أي   ضد  األول  الدفاع  خط 

  وجعلها ومت دجمها    طائفية   أسس  على  اجليش  وحدات  هيكلة  لوقف  النية  حسنة   جهود  ب ذلت  ، اثلثا  .  إسرائيل  ملواجهة  الليطاين
  املصدر  جلعلها  الداخلي  األمن  وقوى   اجليش  قدرات  بناء  على  اخلارجية  الفاعلة   اجلهات  عملت  ، رابعا  .  اللبناين  للشعب   ممثلة

 .  الدولة يف للعنف الشرعي
 
 لبنان  من املستخلصة الدروس 1- 2- 3

 :بعاملني مقيدان اجليش قدرات بناء على وقدرته  األمنية  لبنان معضلة
 

 .  األمين إطارها يف  وخاصة  الدولة شؤون يف اخلارجية  القوى  تلعبه الذي  الدور •
 

 . دالبال يف احلقيقي احلكم تطوير من حيد السلطة  لتقاسم العتيق اهليكل أن حقيقة •
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  –   وإسرائيل  سوراي   –   األقوى   اجلارتني  الدولتني  أن  حقيقة  مع  يتعايش  أن  عليه  كان  فقد  سيادة،  ذات  دولة   لبنان  يف حني أن
  ساألس  ووضعتا  ،بتسليحهما  وقامت  جانبني  الدولتان  هااتن  اختارت.  للبالد  الداخلية  الشؤون  يف  مرات عديدة  تدخلتا  قد

ح  ،١990  عام يف    السلمية  التسوية  يف إطار .  البالد  يف  األمن  قطاع  تشكيل  لكيفية :  البالد  يف  ابلبقاء  السورية  للقوات   مس 
  ينخرط  ل   ، احلالتني  كلتا  ويف  ،البالد  يف  حربني  اإلسرائيليون  شن.  ٢005 عام  يف  عامة   احتجاجات  مواجهة  بعد  فقط   غادرت
جهة  ك  للا  حزب  دور.  الغازي   اجليش  ضد  املقاومة  شكل  الذي   هو  للا  حزب  كان  ذلك،  من  بدال    ولكن  فيهما،  اللبناين  اجليش
  هي   ميليشياته  أبن  االدعاء  صحة  احلرابن  أثبتت   أن  منذ  وتسليحه  بقواته   ابالحتفاظ  له  مسح  اإلسرائيلية  الدفاع  لقوة  مقاومة
 امليليشيات   تسريح  مت  حني  يفو   ، ابلتايل.  االنسحاب  إىل  املطاف  هناية  يف  ودفعهم  اإلسرائيليني  مواجهة  على  القادرة  وحدها
 ،يف احلروب  قتالية  قوة  يزال  ال  للا  حزب  أن  حني  يف.  دون املساس به  القتالية  بقدراته  للا  حزب  ت ر كفقد    البالد،  يف  األخرى 

 .الوطنية للوحدة كرمز  ابملقابل ولكن – إسرائيل ضد نشره يتم ل  –  ألمة ل حامي كونه  من أقل اللبناين اجليش تفويض فإن
 

  سياسته  ابلنظر إىل  ألنه،  اللبنانية  األهلية  احلرب  يف  اللبناين  اجليش   استخدام  ممكنا  ل يكن    فإنه  ،جوبإليه    أشارما    على حنو
  –  لن ينجح مطلقا    األمر  هذا  ألن  نظرا  .  اجليش  لنشر   السين  الوزراء  ورئيس  املسيحي  الرئيس  من  كل  موافقة  يتطلب  الطائفية،

  ، (السنة  املسلمنيمن  )  والفلسطينيني(  سيحينيوهم من امل)  الكتائب   بني  كان  األهلية  احلرب  من  األقل  على  جزءا    أن  بسبب
ت  وغادر   ،مفككا    اجليش  كان  األهلية،  احلرب  هناية   معو .  ١٢الداخلي  الصراع  يف  السليب   املراقب  يف موقف   اجليش  ظلفقد  
  –  الشيعة املسلمني من اغالبيته ت كان  اليت –  ة السادس يبةالكت ت وانضم ،دايرهم إىل عائدين اجليش اجملندين من كبرية  أعداد

 .١٣أمل  ميليشيا إىل
 

 ،جوب أوضح كما  للجيش، حتقيقها املطلوب األهداف من العديد هناك كان  احلرب، بعد
 
 : مهام عدة اللبناين للجيش كان  ،١990 عاميف   السياسية اللعبة إىل عاد عندما"
 

   .املشتتة بقاايه إعادة توحيد •
 

   .املبنية على أساس ديين األلوية هيكلة إعادة •
 

   .حجمه زايدة •
 

   السابقة. امليليشيات دمج •
 

 
 . 6(،  ص  ٢007)مارس  ١فلورنس جوب، "اجليوش املتعددة األعراق يف أعقاب احلرب األهلية: الدروس املستفادة من لبنان"، دراسات الدفاع، اجمللد السابع، العدد   ١٢
 املرجع نفسه.  ١٣
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  لبنان   بناء  إعادة  يف  اإلسهام  وابلتايل   ،للقوة القهرية  وحيد و   واحد  مصدر ك  نفسه  وفرض  ،املسيحي  املظهر  من  التخلص •
 . ١٤" وأمة كدولة

 
  هدفا    يدعم  سياسي  غري  ككيان  لبنان  يف  متميزا    دورا    اللبنانية  املسلحة  القوات  لعبت   ،اترخييا  "  ،ودالتون  شاه   حسب ما أشار إليه 

 الدين   القائمة على  اهلوية  إزالة  هو  األهلية  احلرب  بعد  ما  فرتة  يف  اهلدف  وكان  ،"نطاقا    أوسع  لبنانية   وقومية  لوحدة  سياسيا  
  خالل  من  جزئيا    ذلك  حتقق.  ١5والقومية   الوحدة  يعكس  حقيقي  وطين   جيش  إنشاء  وابملقابل  اللبناين  اجليش  ألوية  ختلفمل

  ةمخس  على   تطبيقه  مت   ،تهإجيابي   رغم  النهج،  هذا.  ١6اهلوية  يف   لبنانية   بل  طائفية   تكن  ل   دينيا    متنوعة  ألوية   لتشكيل  القوات  حتريك
  و املسلمنيمن  ٪  70  تضم الوحدات  هذه  كانت   حيث  اتضحت  للبنان   واالقتصادية   الدميوغرافية  احلقائق   أن  حىت   فقط،   ألوية
  ،حاال    أفضل  أصبحوا  الذين  واملسيحيني،  املسلمني  من  املزيد  اآلن هناك  كان  ،الدميوغرافية  الناحية  من.  من املسيحيني٪  ٣0

  وتسرحيها  املليشيات  سالح  بنزع  قرارا    اللبنانية  احلكومة  اختذت  ، ١99١  عام  يف.  ١7اجليش  إىل  االنضمام  على  حرصا    أقل  وكانوا
  الشرطة   يف   السابقة  امليليشيات  من   إضافية  عناصر  استيعاب  مت .  ١8الوطنية   والعسكرية  اإلدارية  املؤسسات  يف  مقاتليها   واستيعاب

 . ١9اجلمارك إدارةيف  وحىتبل  الداخلي األمن وقوى 
 
  مقارنة  جدا    ضئيلة  كانت  األعداد  أن  إال   ،واعدا    أمرا    عدي    الدولة  سلطة  مراكز   يف   السابقني  امليليشيات  أفراد  استيعاب   أن  حني  يف

  هاياكلهب  ،زيها العسكري   وخلع  الثقيلة  أسلحتها  تسليم  أثناء  امليليشيات  بعض  احتفظت  وابلتايل،  امليليشيات،  مقاتلي  بعدد
 . التنظيمية

 
. القوات  إىل  اخلارجية  للمساعدات  اهلائل  التدفق  هو  احرتافا    أكثرو   طائفية   أقل  وحدة  اللبناين  اجليش  جعل  يف  ساعد  األمر الذي 

  وذهب   اللبناين،  للجيش  عسكرية  كمساعدات  أمريكي  دوالر   مليار   ١.7  األمريكية  املتحدة  الوالايت  قدمت  ،٢006  عام  منذ
  من   البالد  يف  وسوراي   وإيران  للا   حزب  نفوذ   مواجهة  هبدف  األمريكية  املساعدات  تقدمي  مت .  لتدريبول  املعدات  لشراء  املبلغ  هذا

 مع   مواجهة  يف  الدخول  بشكل صارم  اللبنانية  املسلحة  القوات  جتنبت  الواقع،  يف.  اللبنانية  املسلحة  القوات  قدرات  بناء  خالل
 .٢0املتناحرة اجلماعات بني الداخلية املنافسة  يف سياسي  جانب  إىل ابالحنياز  لنفسها تسمح ول للا، حزب

 

 
 . 7املرجع نفسه، ص  ١٤
 احلجاب شاه وميليسا دالتون.  ١5
 . 9جوب، ص   ١6
 . 5، ص ٢0١٤، يوليو RESDALخوان رايل، مسألة اجليش يف لبنان،  ١7
 . 7إليزابيث بيكارد، مرجع سابق، ص   ١8
 . ١١بيكارد، املرجع نفسه، ص   ١9
  9، واشنطن بوست،  Monkey Cage Analysis"،  –وما لن حتققه    –زكاري كارااباتك، “أخري ا أطلقت الوالايت املتحدة املساعدات العسكرية للبنان. إليك ما ستحققه    ٢0

 . ٢0١9ديسمرب 
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  املستجد  كوروان  فريوس  جائحة  بسبب   وكذلك  الداخلية  املشاكل  بسبب   املاضي  العام   لبنان  يف  االقتصادي   الوضع  تدهور
  نزع   ورمبا  للا  حزب  الحتواء  كأداة  احملاصرة  للحكومة   املالية  املساعدات   الستخدام  قوية  خارجية  ضغوط  وهناك   ( ١9-كوفيد)

  مثل  الختاذ  مستعد  غري  للا  حزب  ألن  داخلي  عنف  إىل  تؤدي   أن  املرجح  ومن  النظر  قصرية  تبدو  اخلطوة  هذه  مثل.  سالحه
  على   احلل  سيكون.  البالد  حدود  عن  فعال  بشكل  الدفاع  من  ميكنها  وضع  يف  ليست  اللبنانية  املسلحة  والقوات  اخلطوات  هذه

  فإن   أدانه،   موضح  هو   وكما  األمن،  وقطاع   احلكمأجهزة    يف  البالد  داخل  الفصائل   مجيع  يستوعب  الذي   احلل  هو  الطويل  املدى 
 .اليمن يف الوضع على تداعيات له ذلك

 

 املتحدة  العربية  اإلمارات 3- 3
  متقدمة  كقوة  ظهر  وقد   ،"اسربطة الصغرية"  أبنه   اإلمارايت   اجليش  ماتيس   نورمان   جيمس  السابق  األمريكي   الدفاع  وزير  وصف

  ليست  املتحدة  العربية  اإلمارات  حالة  فإن  ذلك،  مع .  وسوراي  وليبيا  العراق  صراعات  يف  ن شرت  ما عند  حجمها  جتاوزت   تقنيا  
  حىت   الوقت  بعض  األمر  استغرق  ، ابألحرى   .موحد  قيادة  وهيكل  موحدة  دولة   يف  منفصلة  إمارات  لسبع  مباشر  توحيد  حالة

  ست  انضمت  حني  يف  وهكذا،.  موحدة  قيادة  حتت  معا    املسلحة  قواهتا مجع    وبشكل خاص  املختلفة،  املشيخات  توحدت
  إال  ،١97٢ عام يف االحتاد إىل  اخليمة، رأس  السابعة، اإلمارة وانضمت  ،١97١ عام يف املتحدة العربية اإلمارات إىل إمارات

  املشرتكة   القوة  هيكل  يف  قواهتا  بدمج  ديب  ل تقم.  ١999  عام  يف  اجلوية  والقوات  ١976  عام  يف   إال  جيوشها   لن تقم بدمج  أهنا
 .١998٢١ عام  يف إال
 

  أعضاء   شعر .  ٢٢متفرقة  حدودية  اشتباكات  االحتاد  دول  شهدت  فقد:  الوالدة  مشاكل  من  نصيبه  السبع  اإلمارات  الحتاد  كان
  كل   مع  عالقات  الربيطانيون  أقام .  ظيب  أبو  ، عضو  وأغن  أكرب  عليهم  هتيمن  أن  من  قلقني  وكانوا  استقالهلم  من   ابلغرية  االحتاد
  إقليمية  مطالبات   وإيران  السعودية  العربية  اململكة  من   لكل  كان  ،أيضا  .  مستقلة  ككياانت  وقدموا هلا الدعم  اإلمارات  منإمارة  

 .اإلمارات أراضي يف
 

  تتمتع   كانت   أهنا  إال   االحتاد،   دفاع   قوة  يسمى  واحد  كيان  يف  املسلحة   قواهتا  قامت بدمج  السبع  اإلمارات  أن  من  الرغم  على
  والفجرية   الشارقة   شهدت .  اإلمارات  مكوانت  بعض  بني   املتفرقة  االشتباكات  استمرت.  املسلحة  قواهتا   على  مستقلة   مبسؤولية

  وقع   نفسه،  العام  يف.  السيطرة  فرض  من  االحتاد  دفاع  قوة  متكنت  أن  بعد  هاحتواء  مت  ١97٣  عام  يف  قصريا    حدوداي    ا  صراع
 .٢٣ظيب  أبو حاكم تدخلمن خالل  نزع فتيله مت وديب الشارقة  بني عسكري  حادث

 

 
 . 5، ص ٢0٢0والبحوث االسرتاتيجية، أبريل  أثول ييتس، "عرض القوة: الصعود امللحوظ لقوات اإلمارات العربية املتحدة"، مركز اإلمارات للدراسات  ٢١
 . ٢6٢(، ص  ٢0١6فراوكه هريد ابي، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج، )برلني ولندن: مطبعة جريالش،  ٢٢
 . ٢٢0(، ص ٢0٢0أثول ييتس، تطور القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة. )وارويك: هيليون وشركاه،  ٢٣
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  يف  النفط   احتياطيات  من   األكرب   واجلزء  األراضي  من٪  87  متتلك  حيث   االحتاد،   يف  ثراءا    واألكثر  األكرب   اجلزء  هي   ظيب   أبو
  السياسية  وسلطتها   هوايهتا   فقدان   من  املكونة  األخرى   اإلمارات  خماوف  إىل  البداية  يف   التوازن  يف  اخللل  هذا  أدى .  اإلمارات

  ١8٢0  عام   يف  نفوذهم  بدأ  الذين  الربيطانيني،  مع  الرتتيب  يرجع إىل   السبب.  ٢٤ظيب   أبو   عليها  هتيمن  مركزية  سلطةصاحل  ل
 املعاهدات   بسبب   املتصاحل  الساحل   إمارات  ابسم  آنذاك  ع رفت  اليت  –  اإلمارات  لكل  وكان  ، ١896  عام  حىت  رمسيا    واستمر

  ، ثراءا    األقل  إلماراتعلى ا  ثروهتا  صرف  يف  سخية  ظيب  أبو  كانت   يف حني.  سياسي  متثيل  –  العظمى  بريطانيا  مع  أبرمتها  اليت
 هذا   على.  ثراءا    األكثر   اإلمارة  مع   التوازن  حتقيق   وأن يتمكنوا من  النفط   على  العثور   يف  أيملون  األخرى   اإلمارات  حكام  كان

 .٢5متكاملة حقيقية  دفاع  قوة وإلنشاء الوزارات ة ملركز  أولية  مقاومة  هناك  كانت  النحو،
 

  على  موحدة  إمارات  لدولة  املسلحة  القوات  يف املتصاحل    الساحل العماين  طالئع  الستيعاب  األولية  الربيطانية  اخلطة  استندت
  ظيب،   أبو   غري أن.  الداخلي  واألمن   اخلارجي  للردع   موجودة  وستكون   خفيف  بشكل   مسلحة  ستكون   القوات  هذه  أن  افرتاض

  على  كان.  أبوظيب دفاع  قوة أنشأت ١966  عام ويف  ؛اخلاصة العسكرية قوهتا   بناء إىل سعت  واألغن، األكرب  الدولة ابعتبارها
 : ييتس حسب ما أشار إليه. اإلمارات حكام بني  السياسية اخلالفات بسبب  أيض ا اخلاصة قواهتا تبين أن األخرى  اإلمارات

 
  الرتتيبات  كانت   ،١966  عاميف    ظيب   أبو  يف   السلطة  توىل   عندما.  السياسية  البيئة  كان  زايد  الشيخ  واجه  الذي   اآلخر  التحدي "

  كانت   بريطانيا  أن  يعين  مما   بريطانية،  حممية   دوال    اإلمارات  كانت  –  قرن  من  أكثر   منذ   كانت  كما  هي نفسها ابلضبط   السياسية 
 يتعلق  ما  ابستثناء  الداخلية،  الشؤون  عن  مسؤولني   اإلمارات  حكام كل من    كان.  اخلارجية  وشؤوهنا  اخلارجي  عن دفاعها  مسؤولة
  الوجود  من الرغم على لصراع،وأحياان  ل  للمنافسة، مصدرا   اجملاورة اإلمارات حكام كان  ،دائما    احلال كان  كما.بريطانيا مبصاحل

 السعي  خالل  من  اجملاورة  اإلمارات  القادمة من  تهديداتال  ضد   األمن  إرساء  يف  متثل  احلكام  تبناه  مشرتك  هنج  مثة  .الربيطاين
 إىل  حاكم  كل  مييل  حيث  شطرنج  رقعةتبدو وكأهنا تشكل    حتالفات  منط   إىل   غالبا    هذا  أدى .  آخرين  حكام  مع  حتالفات   لبناء

  عن  فضال    التارخيية،  التحالفات  هذه.  لكليهما  معارضا    تقليداي    الوسيط   احلاكم  صبحوي  ،التايل  للحاكم  مقراب    صديقا    يكون  أن
 مجيع   يف  الوسيطة  السياسية  الديناميكيات   من  مهما    كانت جزءا    اليت مازال يتم تذكرها منذ زمن طويل،  واإلصاابت  اإلهاانت
 .٢6"اإلمارات

 
  وحتقيق   العسكرية   قدراته  لتحسني  اجلديد  االحتاد   على  ضغوطا    تفرض  اخلارجية  األمنية  التهديدات  كانت  نفسه،  الوقت  يف

  وطنب   موسى  أبو  جبزر  اإليرانيون  طالب  بينما  ظيب  أبو  من  أجزاء  على  إقليمية  مطالبات  للسعودية  كان.  لقواته  أكرب  تكامل
  تفتقر   كانت  وديب،  ظيب  أبو  ابستثناء  لكن  العسكرية،   قدراهتا  بناء  يف  إمارة  كل  بدأت.  اخليمة  رأس   من  الكربى   وطنب  الصغرى 

 . مقتدرة  قتالية  قوة  لبناء الالزمة  املوارد إىل
 

 
 . ٢6٢د ابي، ص  هري  ٢٤
 . ١5  – ١٤، ص ٢0٢0أثول ييتس، "عرض القوة: الصعود امللحوظ لقوات اإلمارات العربية املتحدة"، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبريل   ٢5
 . 9، ص ٢0٢0أثول ييتس، "عرض القوة: الصعود امللحوظ لقوات اإلمارات العربية املتحدة"، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبريل   ٢6
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  لقواهتا   الطيارين،  وخاصة،  أجانب  مقاتلني  استقدام  خالل  من  قوهتا   قدرات  وبناء  سلحةاأل  أحدث   شراء  إىل   ظيب  أبو  سعت
 وقوات  دابابت  مع  فرد  ٢,600  قوامها   قوة   إىل   ١976  عام   حبلول  منت   اليت   ديب  دفاع   قوة   ديب  أنشأت  ، ١970  عام   يف .  اجلوية
  ،١97٢  عام   يف .  فرد  ١٢0  قوامها   ميكانيكية   مشاة   وحدة  تكوين   يف   ١968  عام   حبلول  بدأت  اخليمة  رأس   يف حني أن  ،جوية

 . ١976 عام يف الشيء نفس القيوين أم فعلت بينما اخلاص  جيشها  الشارقة  أنشأت
 

 : اإلماراتية القوات دمج إىل  أدت عوامل عدة مع ذلك، فإن
 

 .اإلمارايت  االحتاد سكان عدد قلة •
 

 . مبفردها اإلماراتية املشيخات تواجهها أن املمكن من  يكن ل اليت اخلارجية التهديدات •
 

 .اجلديد االحتاد وشؤون واالقتصاد احلكم يف ألبوظيب املهيمن الدور •
 

  .٢7الدولة بناء إىل أدى  مما اجلديدة القوات يف  كضباط  اإلمارات خمتلف يف  احلاكمة األسر أفراد كبار  ةخدم •
 

  استقالهلا   فقدان  من  وخماوفها  خالفاهتا  جانبا    ضعت  ألن  اإلمارات  ختلفمب  دفعال  يف  رئيسيا    عامال    اخلارجية  التهديدات  كانت
 وأجربت   طنب  جزيريت  على  الشاه  إيران  سيطرت  بينما  ظيب  أبو  من  كبري  جبزء  السعودية  العربية  اململكة  طالبت.  أراضيها  على
  رأس   انضمت  طنب،  جزيريت  على  إيران  استولت   أن  بعد.  موسى  أبو  جلزيرة  املشرتكة  اإلدارة  على  املوافقة   على  اخليمة  رأس  شيخ

  الكربى  الدول  بشأن  املستمرة  املخاوف   أدت.  ١97٢  عام   يف   االحتاد،   إىل  االنضمام   يف  األصل  يف   مرتددة  كانت  اليت  اخليمة،
 .من هذا القبيل األمنية لتحدايتل منسقة  استجابة إىل  احلاجة نشوء إىل اخلليج يف
 

 اجلديدة  الدولة  سكان  عدد  إمجايل  ألن   تكاملمن ال  أكربقدر    إىل   احلاجة  أوجدت  اإلمارات  يف   السكان  عدد  قلة  أيضا ، فإن 
  ابهلوية   شعور  خلقعلى حد سواء إىل    األمر  هذاأدى  .  بكثري  أكرب  املهاجرين  السكان  عدد  كان  بينما  املليون  يقارب  كان

 .األصليني السكان غري من ا  عدد األكرب السكان  نوااي بشأن وقلق الوطنية
 

  يف ظل امتالكها ما نسبته .  له   املكونة  املسلحة  والقوات  االحتاد  بني  التوحيد  يف   املقرر  هو  ظيب  أبو  دور  يكون  قد  ذلك،  مع
  ديب   أن  من  الرغم  على  نفوذا    األكثر  اإلمارة   على الدوام  ظيب  أبو  كانت   النفط،  عائدات  من  األكرب   واجلزء  األراضي  من٪  87

 الفيدرالية  أجل من تضغط   أن ظيب أبو على كان.  اإلمارات يف القرار صنع عملية يف بروزا   األكثر اإلمارة الوقت لبعض كانت
 احتياطيات   جتد  ل  األخرى اإلمارات    ألن  نظرا  .  ككل  إلماراتا  تنمية  أجل  من  الفقريةاإلمارات    على  العائدات  تقوم بصرف  وأن

  املناهضة  القوة  كانت.  حمدودة  الفيدرايل  النظام  عن  الذايت  االستقالل  من  أكرب  قدر  على  احلفاظ  على  قدرهتا  كانت  كبرية،  نفطية

 
  . ٢8  – ٢7املرجع نفسه، ص  ٢7
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  احلكومة  كان يتم تنفيذها من قبل  اليت  التنموية  اجلهود  يقدرون  كانوا  سكاهنا  ألن   أيضا    حمدودةاإلمارات    هذه  يف  للفيدرالية
 .اجلديدة الفيدرالية

 
ال  شراء  أجل  من  تضغط   أن  ظيب  أبو  على  كان  ذلك،  إىل  ابإلضافة   رب احل  أنظمة  وأفضل  نفاثةال  عسكرية  طائراتأحدث 

  وخاصة  –  العال  أحناء  مجيع  من   املدربني  اخلرباء  استقدام  املدربة،  العاملة  القوى   إىل  تفتقر  اجلديدة  الدولة  أن  منها  وإدراكا    تنقلة،امل
 . ٢8أبسرع وقت قدراهتا  لبناء  – ابكستان 

 
 احتفظت . وسهلة بسيطة عملية تكن ل احلني، ذلكيف  حىت  لكن ،معا   املتعنتة املشيخات بني جمعلل العوامل هذه اجتمعت

.  القوة القهرية  استخدام  على  املستقلة  قدراهتا   فقدان  يف  مرتددة  األخرى   اإلمارات  وكانت   ١999  عام   حىت   اجلوية  قوهتا ب  ديب
كلها   وطنية   هوية  وخلق  ةياالقتصاد  توزيع اهلبات  على  والقدرة  اخلارجية  التهديدات  وجود  أن  اإلمارات  جتربة  ت ظهر  ذلك،  مع

 مسلحة  قوة  تطوير  إىل  العوامل  هذه  أدت  ذلك،  من  بدال  .  الحتاد ل  سريعا    تفككا    يكون  أن  ميكن  كان  ما  دون  حالتعوامل  
 . اسربطة الصغرية و صفت أبهنا 

 

 ميامنار  4- 3
  هو  للبالد  احلديث  التاريخ  كان.  االستقالل  قبل  ما  منذ  مسلحة  عرقية  منظمات  بوجود  متيز  داخلي  صراع  من  يعاين  بلد  ميامنار
.  النجاح، بقدر متنوع من  الوطين الرئيسي   التيار  يف  وقواهتا   اجلماعات   هذه  دمج  إعادة  وحماولة  ،التمردحركات    زميةهل  السعي
  اعتقدت   الذي   العرقي  الذايت  احلكم   تريد  املسلحة  اجلماعات  من  العديد  أن  مسألة  يف  البالد  يف  العرقية  االشتباكات  جذور  تكمن

  حكم   نظام   إىل  دعت   واليت  ، ١9٤7  عام يف    ابجنلونج  اتفاقية  يف   سان،   أونغ  اجلنرال  كي،  سو  والد  من قبل   به   وعدمت ال  أنه
  جسيمة   انتهاكات  العسكري   اجمللس  حكم  سنوات  شهدت  ذلك،  من   بدال  .  الدينية  واحلرية  العرقية   األقليات  حقوق و   فيدرايل،
 .٢9العرقية بو للشع الطبيعية للموارد وهنب قتل وعمليات اإلنسان  حلقوق

 
 يف  األمن  قوات  يف  دجمها  وحماولة  الدولة  حظرية  إىل  املتحاربة  اجلماعات  إلعادة  لالستقالل  األوىل  السنوات  منذ  حماوالت  ذلتب  

  األماكن  بعض  يف  العنف  اندلع  حيث  متباينة   نتائج  احملاوالت  هذه  فقد حصدت  بوكاانن،   جون   أوضح  على حنو ما .  البالد
ح بينما  العرقية  التنظيمات بعض استيعاب مت. ٣0واقتصادية  اجتماعية  مبادرات بتنفيذ أخرى  أماكن يف  والشركات للحكومة مس 

  قد   كانت   اليت  الشرطة  قوات  يف   اآلخر  البعض  استيعاب  املقرر  من  كان   بينما  التامتاداو  من  املدعومة   امليليشيات  يف  املسلحة
 .ةاألمني املنظومة يف اجليش سيطرة  حتت ضعتو  
 

 
 . ٣٢  – ٣١، ص ٢0٢0والبحوث االسرتاتيجية، أبريل   أثول ييتس، "عرض القوة: الصعود امللحوظ لقوات اإلمارات العربية املتحدة"، مركز اإلمارات للدراسات ٢8
 .  ٢0٢١فرباير   ٤فيكتوراي ميلكو، جهود إهناء النزاعات العرقية يف ميامنار اليت اهتزت بفعل االنقالب، أسوشيتد برس،  ٢9
 . ١٣، ص  ٢0١9(: استعراض اترخيي، ورقة إحاطة حول ميامنار، فرباير  ٢0١0 – ١9٤5جون بوكاانن، جهود الدمج يف قوات األمن يف ميامنار ) ٣0
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  كان .  العنف  املنشقة  الفصائل  واستأنفت  املستسلمة  اجلماعات  انقسمت  حيث  كامل  بشكل  اجلهود  هذه  تنجح  ل  ذلك،  مع
  أسباب  أحد  فإن   بوكاانن،   أشار   وكما   الدولة،   منظومة  ضمن  استيعاهبم  مت  الذين  أولئك  قبل  من  مستمر   عنف   أيضا    هناك

  هذه   مثل  اندالع  يف   تسببت  اليت   اجلذرية  األسباب   تعال   ل   السالح   ونزع   النار   إطالق   وقف  ترتيبات  أن   هو  العنف  استمرار
  النشاط   من  يعانون   السابقة   الصراع  مناطق   يف   الناس  ظل  فيكاري،  أليسون   أوضحت   ماعلى حنو  .  ٣١املسلحة  الصراعات
  االنتكاسات  هذه  ترجع .  الدولة  قبل  من   احلماية   وضعف  املختلفة  املسلحة  اجلماعات   قبل  من   القانونية   غري   والضرائب   العسكري 

.  ٣٢للميليشيات   جزئيا    أو  كليا    التمويل   ت رك  وامليليشيات،  احلكومة  بني  إليها  التوصل  مت  اليت  االتفاقات  مبوجب  أنه  حقيقة  إىل  جزئيا  
ح   ت حصل   بينما  طاحناملو   احلافالت  وخطوط  العقارات  تنوعت بني  هبا  خاصة  جتارية  مشاريع  إبنشاء  امليليشيا  جلماعات  مس 

و   الذهب  التنقيب عن  وكذلك  األشجار  قطع  مثل  الطبيعية  املوارد  ستخراجال  احلكومة  من  امتيازات   على  ميليشيات أخرى 
ح   ذلك،  على  عالوة .  اليشم   التدابري  هذه  شجعت  فقد  ،لذلك.  ٣٣للغاية  املرحبة  املخدرات  جتارة  بدخول  اجلماعات  لبعض  مس 
  أخرى،  انحية  من.  عيشهمكسب    وسائل  عن  كبري  حد  إىل  الريف   سكان  إبعاد  وكذلك  والقمع  يةاإلجرام  األعمال  على  أيضا  

  دورا   ا يلعب أن اشأهن من اللذين والقضاء الشرطة قطاعي إلصالح  قليلة حماوالت هناك  كانت  املشكلة، تفاقم وبشكل أدى إىل 
 اجلذور   العميقة  األسباب  تزال  ال   ابلتايل،.  ٣٤احلكومة  منظومة  يف  املدنيني  الثقة  زايدة  خالل  من  األمن  قطاع إصالح  يف  حموراي  

أعمال    اندالع  وجتدد  الدمج  جهود  وفشل  النار  إطالق  لوقف  متكررا    اهنيارا    ميامنار   شهدتقد  و   ، نفسه  النظام  قائمة يف  للصراع
 .العنف

 
 ميامنار من املستخلصة الدروس 1- 4- 3

  كبري  مسعى  آخر  كان.  من القرن املاضي  اخلمسينيات  يف  بدأت  اليت  السالم  التفاقيات  املتكرر  االهنيار  ميامنار  حالة  أظهرت
  كما  أنه  من  الرغم  على  السالح،  إبلقاء  مجاعات  مثان  قيام  شهد  الذي   ٢0١5  عاميف    النار  إطالق   لوقف  الوطين  االتفاق  هو

  املقاتلة  اجلماعات  ظلت  ،ابملقابل.  هبا  يستهان  ال  مسلحة  قوات  الثمان  اجلماعات  من  فقط   اثنتني  لدى   كان  لينرت،  برتيل  يقول
 ملعاجلة   خطوات  اختاذ  دون  ولكن  النظام،  يفاملتمردين    قوات  دمج  مثل  عمليات  تبين  ميامنار  حاولت.  ٣5العملية   خارج  الرئيسية
  تفتقر  ميامنار   فإن   ذلك،  على  عالوة .  الفشل  اجلهود  هذه  مصري  كان   ،األساس   يف  التمرد  ظروف  أوجدت  اليت  األساسية   القضااي

  هذه  كفلت.  احلكومة  من  املعتمدة  أو   احلكومية  األمن  أجهزة  يف   ها بدجم  قامت   قد   كانت  اليت  القوات  متويل  على  القدرة  إىل
 . على نفسها للحفاظ موالاأل على للحصول القوة استخدام يف امليليشيات استمرار الفجوة

 

 
 . ١6بوكاانن، املرجع نفسه، ص  ٣١
 . متاح على هذا الرابط: ٢0١١أليسون فيكاري، "النظام الضرييب الفعلي يف جمتمعات األقليات العرقية يف بورما"، ورقة مقدمى إىل املؤمتر، يونيو    ٣٢
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 . ٣١ ص  ،٢0١6 يوليو  آسيا، مؤسسة  ميامنار، يف   امليليشيات بوكاانن، جون  ٣٣
 
 . ١9بوكاانن، املرجع نفسه، ص  ٣٤
 . ٢٢، املعهد األمريكي للسالم، واشنطن العاصمة، ص  ٢0٢0، أكتوبر  ١69برتيل لينرت، ملاذا فشلت جهود السالم البورمية يف إهناء حروهبا الداخلية، أعمال السالم، العدد   ٣5
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 لليمن الدروس املستخلصة. 4
  إطالق  وقف  راقبة مل  فريقنشر  و   البالد  يف مجيع أحناء   النار   إطالق  وقف "...    على  اليمن  مستقبل  حول  األخرية   احملاداثت  ركزت
  النفط  وتفريغ  ختزين  سفينة  وصيانة  (للنفط   مأرب  شركة  عائدات  ذلك  يف  مبا)  املوارد  تقاسم  وترتيب  املتحدة  األمم  بقيادة  النار

  الرواتب  ودفع  التجارية  لرحالتأمام ا  الدويل  صنعاء  مطار  فتح  وإعادة  عيسى،  رأس  –  مأرب  أانبيب  وخط   "صافر"  العائمة
  احلديدة   موانئ  من  اإليرادات  حتصيل  وتيسري(  ١9-كوفيد)  املستجد  كوروان  فريوس  جائحة  ملواجهة  مشرتكة   جلنة  وتشكيل

  ولكنه   واحدة  حزمة   يف  القضااي   من  العديد  املشرتك   اإلعالن  جيمع "  نفسه،   الوقت  يف و   ، غري أنه.  السالم  مفاوضات  واستئناف
 . ٣6" كبري  حد إىل معاجلة دون ،العدائية األعمال وقف تعرقل أو  يف تساعد ما عادة اليت  ،والعسكرية األمنية التدابري يرتك

 
  استخالصها  ميكننا  اليت  الدروس  هي  ما  احلالية،  املناقشات  من   جزء ا  ليست  العسكرية  والتدابري  األمنية  القضااي  أن  إىل  ابلنظر

  والفيدرالية  االحتاد،  حتقيق  على  املساعدة  يف  اخلارجية  القوى   دور  أوال ،   اليمن؟  يف  احملتمل  الستخدامها  أعاله  احلاالت   دراسة  من
 عمليةويعرقل    يساعد  أن  على حد سواء  ميكن  ألنه  أمرا  مهمهو  املسلحة    العرقية  واملنظمات  اجليش  ودمج  املطاف،  هناية   يف

  الرئيسية  العوامل  أحد  مبثابة  الكربى   الدول  تشكلها  اليت  التهديدات  كانت  املتحدة،  العربية  اإلمارات  حالة  يف.  من هذا القبيل
.  مشرتك  متكامل  جيش  لديها  يكون  أن  النهاية،  ويف  د،التوح  حنو  ابستقالهلا  تعتزكانت    اليت  املتعنتة  املشيخات  دفع  يف  املسامهة

  سورية  قوات  وجود  يف ظل  والسياسية  األمنية  العمليات  تعقيدعلى    وإسرائيل  سوراي   عملت  لبنان،  حالة   يف   أخرى،  انحية  من
 .البالد داخل  امليليشيات مجاعات بتمويل سوراي،  مثل إسرائيل، قامت بينما ،٢005  عام حىت البالد يف
 
املتحدة   الوالايت  سعي  مع  اللبنانية  السياسية  العملية  يف  مؤثرة  وفرنسا  األمريكية  املتحدة  الوالايت  أصبحت  األخرية،  اآلونة  يف

  طويل   حل  عن  الفرنسيون  يبحث  ذلك،  غضون  يف.  اإلسالمية  ابلدولة  املرتبطة  اجلماعات  ومواجهة  للا  حزب  لتحييد  األمريكية
 املتنامية   القدرات  أنإذ    ،سيئا    خارجي  أتثري  كل  ليس  ذلك،  مع.  إرهابية  منظمةك  للا  حزب  تسمية   دون  البالد  ملشاكل  األمد

  القوات   لبناء  األمريكية  املتحدة  الوالايت   ة من قبل االقتصادي  عن اهلبات  جزئيا    انمجة   كانت   نهع  الطائفية   ونزع   اللبناين  للجيش
 .اللبنانية املسلحة

 
  واملساعدات   االقتصادية  املساعدات  تقدمي  خالل  من  الصراع  مالمح  رمسوا  واإلماراتيني  السعوديني  أن  حني  يفو   اليمنية،  احلالة  يف

.  أمده  وإطالة  الصراع  داعتص  إىل  فقط   أدى   ذلك  أن  إال  سياسية،  حلول  إىل  التوصل  وحماولة  املقاتلني  ذلك  يف  مبا  العسكرية
أنفسهم    يرون   أهنم إذ    تفاوضية،  لتسوية   قابلية  أقل  اجلماعة  هذه  جعلت (  للا أنصار)  للحوثيني  اإليرانية  املساعدات  فإن   ابملثل،

  هجمات  لشن  يكفي  مبا   واثقة  للا   أنصار   مجاعة  اإليرانية  املساعدات  جعلت  أيضا ،.  املطاف  هناية  يف  احلرب  يف  كمنتصرين
 . أيضا   صواريخبو  طيار  بدون بطائرات إيران زودهتا  حيث ، السعودية النفط  منشآت على وصواريخ طيار بدون بطائرات

 

 
 . ٢0٢١مارس   ٤إبراهيم جالل، اإلعالن املشرتك بشأن اليمن: تكرار أكرب حجما  التفاق احلديدة املتعثر؟ معهد الشرق األوسط لتحليل السياسات،  ٣6
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  إقليمي  كيان  على  احلفاظ  على  اخلارجية  الفاعلة  اجلهات  موافقة  يف  وتنفيذه  سالم   اتفاق   إىل  التوصل  يف  النجاح  يكمن  أن  ميكن
  األمد  طويلة   اقتصادية  خطة  على   أيضا    اخلارجية   الفاعلةاجلهات    موافقة   ذلك  سيتطلب.  فيدرالية  كونت  قد   بصيغة   اليمن  يسمى

  السعودية،  العربية  اململكة  مصلحة  يف  ستكون  اخلطوة  هذه  مثل  أن  املؤكد  من.  احلرب  مزقتها  اليت  الدولة  بناء  إعادة  يف  للمساعدة
 . ة اقتصادي ضائقة من يعانونو  يكنون هلا العداء اجلنوبية حدودها على سكان  وجود يف  ترغب أن املرجح غري من اليت
 

  أنه إال األمن، قطاع  إصالح  عمليةو  جالدم وإعادة   والتسريح السالح  نزع  عملية إجراء يلزم بينما أنه  هو  الثاين  الرئيسي الدرس
ح  لبنان،  يف.  ما  بلد  يف  القوات  دمج  إعادة  يف  البداية  نقطة  كوانت  أن  ميكن  ال  إىل  العسكرية  بقوته  ابالحتفاظ  للا  زبحل  مس 

  حل   مت   بينما .  للبالد  اجلنوبية  احلدود  طول   على  إلسرائيل  اجملدية  الوحيدة  املقاومة   أنه   على   إليه  ي نظر  كان   ألنه  معداته  جانب
  جتربة  جنحت.  السلطات  إىل  تسليمها   مت   اليت  العسكرية   معداهتا  حجم   يتضح  ل   فإنه   ،غري احلكومية  األخرى   املسلحة  القوات

  ال   هأن  إلدراك  مقاربتها  يف  واقعية  كانت  ألهنا  وصلت إليه  الذي   احلد  إىل  احلكومية  غري  املسلحة  القوات  سالح  نزع   يف  لبنان
  ١990  عام   منذ.  صلبة  سياسية  بقاعدة  تتمتع  اليت  تلك  سيما  ال  كفاءة،  كثراأل  احلكومية  غري  املسلحة  القوات  تسريح  ميكن

  األهلية احلرب اندالع ميكن أن يضاهي شيء  ال  ولكن البالد يف  خمتلفة مجاعات  بني متفرقة  اشتباكات هناك  كانت   ،فصاعدا  
  أن  ميكن  الذي   واخلطر  اقتصاده  اهنيار   من  أييت   اليوم  لبنان   يواجهه  الذي   األكرب   التهديد  أن  يبدو.  القرن املاضي  سبعينيات  يف

 .٣7اهلشة  البالد وحدة على يشكله
 
  إىل  االفتقار  أدى   لبنان،  يف  التسريح  على  املساعدة  يف  ما  حد  إىل  انجحة  كانت  السياسي  التوافق  حماوالت  أن  حني  يف

 املنظمات   ملوافقة  املتتالية  احلاالت  كانت  األوىل.  املسلحة  العرقية  املنظمات  خمتلف  يف  نتيجتني  إىل   ميامنار  يف  اجلاد  االستيعاب
. الدولة  ترعاها  اليت  احلكومية  غري   املسلحة  القوات  من  جزءا    تصبح  أن  مث  واالستسالم،  النار  إطالق  وقف  على  العرقية  املسلحة
 حكومية غري مسلحة كقوات  املنشقة الفصائل بقاء مع األخرى، املسلحة العرقية املنظمات انشقاق هي الثانية النتيجة كانت

  احلكومية   القوات  من  كل  عن  املنبثقة  املنشقة  القوات  مع  الرتتيبات  هذه  بعض  اهنارت  احلالتني،  كلتا  يفو   ذلك،  مع.  مستقلة
.  الدولة  ضد  السالح  محلت  مث  االستسالم   على  وافقت  اليت  القوات  ومع  ، غري احلكومية  املسلحة  العرقية  املسلحة  واجلماعات

  ابتفاقاهتا،   لاللتزام  احلكومة   يف   ثقة   لديها   يكن  ل   العرقية  املسلحة  املنظمات  أن   هو   العنف  لتكرار  الرئيسية   األسباب  أحد   كان
  معاجلة   تتم   ل  ما  أنه  ميامنار  أثبتت  أعاله،   كر ذ    وكما   ذلك،  على  عالوة.  أسلحتها  عن  للتخلي  استعداد  على  تكن   ل  وابلتايل،
 .أخرى  مرة املشكلة اندالع إىل  إال ذلك يؤدي فلن مترد،أي  شرارة تؤدي إىل إشعال اليت  األساسية القضااي

  املدى قصري حال   يكون قد  املتمردة اجلماعات تقسيم أن حني يف أنه هو وميامنار اهلند حاليت  من اتضحت  اليت الدروس أحد
  اهلنود   شهد  انجاالند،  حالة  يف  ،وهكذا.  األمد  طويل  سالم  إقامة  يف   يساعد  ل   أنه   إال   القتالية،  قدراهتا   من  احلد  إىل  يهدف
 حالة   يف  أخرى،  انحية  من.  مكتملة  غري  تظل  سياسية  تسوية  أي   فإن  ولذلك  احلكومية،  غري  املسلحة  القوات  يف  انقساما  
  الذراع  وصول  مشاهدة  على  قتصر ي  ل   الناتج  السالم   واتفاق   موحدة،  عرقية   مسلحة  حركة   مع  اهلندية  احلكومة   تفاوضت   ميزورام،

 
لبنان هي بوادر االهنيار"، جمموعة األزمات   إلطالع على مناقشة دقيقة حول املتاعب االقتصادية يف لبنان وأتثريها على اهلشاشة السياسية للبالد، أنظر، "أعمال الشغب يف طرابلس  ٣7

 . ٢0٢١فرباير   ٢الدولية، 
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  منذ   الوالية   يف   السالم   إحالل  إىل   أدى   أيضا    ولكن  الوالية،   حكومة   يف   السلطة  إىل   احلكومية  غري   املسلحة  للقوات  السياسي
 . ١987 عام

 
  األوىل .  خطوتني  يف   أيضا    يكمن  النهائي   النجاح  أن   هو  القوات  دمج   إلعادة  واهلندية  اللبنانية  املساعي  عنه   متخضت  األمر الذي 

يف    كانت  الثانية  اخلطوة.  نالبلدي  كل من هذينل  الرئيسي  اجليش  إىل  الدينية  أو  العرقية  الوحدات  نقل  على  القدرة  ت يف كان
 خمتلطة  وحدات إىل تقليدية طائفية  وحدات من القوات تركيبة تغيري مت لبنان، يف. وعلمانية موحدة عسكرية تشكيالت إنشاء

 سابقا    خدم  الذي   الكوموين  فوج  من  قيادته  جاءت  جا،االن  فوج  إنشاء  مت  عندما  اهلند،  يف.  أوسعبصورة    لبنانية  هوية  وتعكس
. اهلند  من  أخرى   أجزاء  من٪  50  و جا  االنمن  ٪  50  يتشكل من  الفوج  هذا  كان  ،عاما    مخسني  بعدو   اليوم،  حىت.  انجاالند  يف
 .١9٤7٣8 عام منذ إنشاءه مت الذي  يالعرق الوحيد الفوج هو  جااالن فوج  الواقع، يف
 

  القائم  الواقع  يكتشف  أن  املرء  على  جيب   اليمن؟  سياق   يف   االستفادة منها  ميكن  اليت  النتائج  هي   ما   أعاله،   املناقشة  على  بناءا  
 .املستمرة األهلية للحرب املمكنة احللول اقرتاح قبل األرض على

 
  إبهناء   يطالب  الذي   ٢0١5  لعام   ٢٢١6  رقم  األمن  جملس  بقرار   املعنية  الوطنية  واحلكومات  املتحدة  األمم  تتشبث   بينما   أوال ،

 أجزاء   على  دوليا    هبا  املعرتف  الشرعية  اليمنية  احلكومة  تسيطر  ال .  كبري  بشكل  األرض  على  الواقع  تغري  فقد  اليمن،  يف  العنف
  احلوثيني  فإن  ،ابملقابل.  إداراي    مواطنيها  مصري  حتديد  على  حمدودة  بقدرة  إال  تتمتعفإهنا ال    وابلتايل   البالد،  أراضي  من  كبرية

  تسوية ل  شروط  على  للتفاوض  مستعدين  غري  أهنم  ويبدو  البالد  سكان  ثلثي  على  الواقع  األمر  حبكم  اآلن  يسيطرون(  للا  أنصار )
إىل    للا  أنصار  مقاومة .  وطنية   البالد   على  للسيطرة  يف ظل سعيهم  صاحلهم  يف  الوقت  أن  خطأ ،  رمبا  يعتقدون،  أهنم ترجع 

 . ةوطني أمن  قوة يف ودجمها  قواهتم خفض  على للا  أنصار يوافق أن احملتمل غري من ، فإنه لذلك. أبكملها
 

  موقفا    ذلك   كان  إذا  ما   الواضح  من   ليس   أنه   من  الرغم  على  ،حمدد  هدف ك  االنفصال  اجلنويب  االنتقايل   اجمللس  يتبن   ،اثنيا  
  أن  املرجح  غري   من  فإنه   املاضي،  القرن  تسعينيات  يف  األهلية  احلرب  جتربة  إىل  ابلنظر.  للجماعة  فعليةلعبة    هناية  أم   تفاوضيا  
 . تسوية أي  لنجاح ملموسة ضماانت هناك تكن  ل  ما قواته تسريح أو سالحه  بنزع اجلنويب االنتقايل اجمللس يسمح

 
 الصعب   من  يكون  قد  خمتلفة  كياانت  سبعة  إىل  ابلفعل  انقسم  قد  ألنه  اليمن  توحيد  إعادة  ميكن  ال  أنه  يعتقد  من  هناك  ،اثلثا  

 وحدات   إىل   ة قسمأهنا م  حيث   –   الصومال  تشبه   رمبا   –   فاشلة   دولة   اليمن  تظل  السيناريو،   هذا  يف .  ٣9مصاحلها   بني  التوفيق
  أكثر   بديل  إىل   تشري   اجتاهات  هناك   أن  إال   للبالد،  متشائم   مبستقبل  توحي   قد   احلقائق  هذه  أن  حني   يف .  مستقل  بشكل  تدار

 . البالد جتزئة  من إجيابية

 
 . ٢0١9أبريل  ٢٢،  Firstpost سيد عطا حسنني، "املطالبة أبفواج جديدة طبقية أو دينية أو إثنية للجيش اهلندي ال تتوافق مع السياسة أو املصلحة الوطنية"،  ٣8
 . ٢0٢١مارس  ٢5غريغوري دي جونسون، هناية اليمن، معهد بروكينغز،  ٣9
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  التقييمات   تشري.  البالد  يف  تنتصر  أن  واحدة  جلماعة  ميكن  ال  أنه  إىل  األرض  على  الوضع  تقييمات  تشري  األوىل،  احلالة  يف

  موقع  يف  ليسوا  فإهنم  البالد،  سكان  من  كبري  جزء  على  فيه  يسيطرون  الذي   الوقت  يفو   ،(للا  أنصار)  احلوثيني  أن  إىل  املستقلة
  متكنت  مأرب،   ويف  ،عدن  على  للسيطرة  مساعيهم   يف  للهزمية(  للا   أنصار )  احلوثيون  تعرض.  ٤0يعتقدون  كما   مالئم  عسكري 

  االنتقايل   اجمللس   لدى   أن  يبدو  ال   نفسه،  الوقت   يف .  للا  أنصار   هجوم  صد   من  التقرير،  هذا  كتابة   وقت  يف   احلكومية،  القوات
 .بنجاح واحدة مجاعة  حتت البالد توحيد وابلتايل الشمال يف معاقلهم من احلوثيني طرد  على درةالق احلكومة وال اجلنويب

 
 اقتصادية   عائدات  على  احلصول  دون  البقاء  اجلنويب  االنتقايل  للمجلس  ميكن  ال  فإنه  لالنفصال،  الدعوات  من  الرغم  على  ،اثنيا  
  ال .  االقتصادية  من الناحية  الستمرارا  قادرا  على  ان  كيا  يكون  لن  فإنه  وابلتايل،  ،املعدنية  ابلثروات  الغنية  اليمنية  احملافظات  من

  احلايل   املستوى   على  للحفاظاملتحدة    العربية  اإلمارات  اهلبات املقدمة من  استمرار  على  اجلنويب  االنتقايل   اجمللس  يعتمد  أن  ميكن
  لديه  يزال  ال   فإنه   اجلنوبية،   السياسة  يف   كبري  بنفوذ  يتمتع  اجلنويب  االنتقايل  اجمللس   أن  حني   يفو   ذلك،  إىل   ابإلضافة .  للقوات

  للمجلس   الوحيد  اخلارجي  الدعم.  العظمى  القوى   من  أي   قبل  من  به  االعرتاف  يتم  ول  اجلنوبية،  الكياانت  بعض  مع  خالفات
 .٤١املتحدة  العربية اإلمارات من أييت اجلنويب االنتقايل

 
  ابيدن،  إدارة  لكن  ،كإرهابيني  احلوثيني  وترامب  أوابما   إداراتصنفت  .  اليمن  مستقبل  على  يؤثر  الذي   الدويل  السياق   تغري  ،اثلثا  
 مفاوضات  إجراء  يسهل  ابلطبع  وهذا  –  التصنيف  هذا  ألغت  إنسانية،  كارثة  أصبحت  حرب  إهناء  إىل  احلاجة  أدركت  اليت

 املوقف  كان  األهم  التحول  لكن  سلمية،  تسوية  إىل  التوصل  أجل   من  العمل  املتحدة  واألمم  األورويب  االحتاد  يواصل.  جوهرية
  من مكون    بتحالف   احلرب  السعوديون  دخل  ، ٢0١5  عام   يف.  احلرب  يف   عسكراي    تدخلتا  اللتني  واإلمارات،   للسعودية  املتغري

ة اليمنياألراضي    من  اقواهت  اإلمارات  سحبت  ابملثل،.  التجمع  هذا   يف  فقط   السعودية  العربية  اململكة  بقيت  اليوم  لكن  دول،  ١0
  املناقشات  الدولية الفاعلة للجهات  املتغري املوقف جيعل. سقطرى  وجزيرة اجلنوبية املناطق بعض يف القوي  نفوذهااستمرار  رغم
اجلهات الراعية    جتاه  امتناان    وأن تكون أقل  براغماتية  أكثر  هنجا   تتبن  أن   ميكن  ألهنا   أكثر سهولة   املتحاربة   اليمنية  الفصائل   بني
   .هلا
 

 الشرعية   احلكومة  أو  اجلنويب  االنتقايل  واجمللس  اإلمارات  وأ  واحلوثيني  اإليرانيون  كان  سواء  إنهفإنه من املتداول أ  ذلك،  على  عالوة
  إىل   ابلنظر.  املتحاربة   الفصائل  وأهداف  اسرتاتيجيات  على  اخلارجية  الفاعلة   اجلهات   هذه  لتأثري  حدود  هناك فإن    والسعودية،

 اليمين؟ السياق  يف االستقرار حتقق أن ميكن اليت احملتملة التدابري هي ما احلقائق، هذه
 

 
 . ١، ص ٢0٢0يوليو   ٢، جمموعة األزمات الدولية، ٢١6إعادة التفكري يف السالم يف اليمن، تقرير الشرق األوسط رقم  ٤0
 . 0٢0٢أغسطس  ٣اتيلر ب. ابركر، ملاذا انفصال جنوب اليمن غري حمتمل، العنف السياسي يف حملة،  ٤١
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  مصنوع من  اتفاقا    فيه  رغوبامل  يتضمن  أن  ميكن.  اليمن  يف  حتقيقه   ميكن  أو  فعله  ميكن  وما  فيه  مرغوب  هو  ما  بني  فرق  هناك
  وإصالحات   ها، دجم  وإعادة  وتسرحيها   احلكومية  غري   املسلحة  القوات  سالح   ونزع   النار،   إلطالق  دائم  وقف  إىل  يؤدي   احلديد
  وسيط   أنه   على   إليه   ي نظر  وابلتايل،  مواطنيها،   جلميع  واخلدمات  السلع  توفر   موحدة  مركزية   وحكومة   األمن   قطاع  يف  جوهرية

  أبي  لتنفيذها  سنوات  تستغرق  سوف  والتدابري  اإلصالحات  هذه  مثل  فإن  احلديث،  اليمن  اتريخ   إىل  ابلنظر.  وصادق  حمايد
  جيش  بناء.  مثارها   تؤيت   طموحة  برامج  إلجناز  ةاليمني  املنظومة  يف   األموال   من  كبري   ضخ قدر  ستتطلبأيضا ، فإهنا  .  جمدية  طريقة

 تقدم   ولن  ،منهما  أي   القدرة لتلبية  اليمن  ال توجد لدى   –  والتسليح  للتدريب  ريةكث  أمواال    سيتطلب  املثال،  سبيل  على  حمرتف،
 .مرفقة مشددة  وأحكام  شروطوجب مب إال هذه األموال اخلارجية الفاعلة اجلهات

 
  البحرية ومساحاهتا  اليمن يف  السعودية العربية واململكة إليران  املتنافسة  األمنية  للمصاحل  نظرا   أنه يدرك  أن  أيضا   املرء على جيب

 نرى   أن  احملتمل  منإنه  ف  –  األفريقي   القرنعن    اليمن  من  الغريب  اجلنويب  الطرف  يفصل  الذي   املندب  ابب  مضيق  سيما  ال  –
 هو  للتحقيق  قابل  أو  ممكن  هو   ما  إىل  االنتقال  فإن  ابلتايل،.  املتحاربة  الفصائل  بني  السالم  جهود يعقد  أن  ميكن  خارجيا    أتثريا  

 . فيه املرغوب على القائمة والتوصيات السيناريوهات من أفضل
 
  الشماليني  بني  50/50 بنسبة هأفراد يتكون وطين جيش لتشكيل دعوة هناك  كانت  ،٢0١5  لعام الدستور مسودة اتفاقية يف

  على   بل  القبلية  أو  احمللية  اهلوايت  أساس  على  ليس  توحيده  ي عاد  جيش  يف  حمرتف  وطين  جيش بناء  هو  اهلدف  كان.  واجلنوبيني
  بينها،   التحالفاتتغري    جانب  إىل  املختلفة  اليمنية  اجلماعات  بني   الثقة  عدم  مستوايت  الرتفاع  نظرا  .  اليمنية  الوطنية  اهلوية  أساس

  بسهولة   املتاحة  اخليارات  عن  البحث   األفضل  من   فإنه   ذلك،  من   بدال  .  بصورة سريعة  ذلك  حتقيق  الصعب   من  سيكون  فإنه
 .سواحلال  خفر و   وطنية  وحبرية  جوية  قوة  إنشاء  وهي  نسبيا    سهلة  خيارات  ثالثة   هناك.  املتنافسة  اليمنية  الفصائل  فيها   تنظر  لكي

 
 من   الفنية  الكفاءة  من  معينة  درجة  تتطلب  السواحل،  خفر  أقل   وبدرجة  والبحرية،  اجلوية  القوات  من  كل  فإن  طبيعتها،  حبكم

 هذه  حجم يكون أن الطبيعي من. طائفي أساس علىوليس  مهين أساس على للتجنيد كمعيار  هذا استخدام وميكن اجملندين
  واسع   متويل  يف  االخنراط  عن  الذي ميكن فهمه  اخلارجية  لقوى ا  إحجامو   اليمن  يف  امليزانية  على  قيودال  إىل  ابلنظر  متواضعا    القوات
  يتم اليت  الصغرية،احملرتفة  القوات حىت . ورمزاي   القوات وظيفيا   هذه دور  سيكون لبنان،  حالة  يف  كما   لكن. القوات هلذه النطاق
 القوات   هذه  ملثل  سيكون.  احمللية  اهلوية  عكس  على  اليمنية  الوطنية  الوحدة  إىل  ترمز  أن  جيب  اجلدارة،  أساس  على  جتنيدها
 .اليمنية للدولة الوطنية واملصاحل  األمن لضمان  تلعبها رئيسية   أدوار أيضا   الصغرية

 
 على  حيازهتا   بسبب  حتظى هبا  اليت  الكبرية  احلصرية  االقتصادية  املنطقة  نباج  إىل  لليمن  الطويل  الساحلي  الشريط   يشك ل

 املصاحل  محاية  أجل  من  السواحل  وخفر  البحرية  لبناء  مقنعة  حجة  املندب،  ابب  يف  وجزرها  اجملاورة،  اجلزر  وأرخبيل  سقطرى 
  تعمل   السفينة  علجل  أساسي  شرط  هذا  ألن  التماسك  تعزز  طبيعتها،  حبكم  البحرية،  القوات  أن  هي  املكافأة.  للبالد  البحرية

  التاريخ   يف  –  نقالابتاال  تنفيذ  عليها  يصعب  حيث  الوطنية  للحكومة  ضئيال    حتداي    أيضا    البحرية   القوات  تشكل.  بسالسة
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 القوات  متتلك  أن  جيب  ال.  اجملرية  النمساوية  اإلمرباطورية  يف  هورثي  األدمريال  البحرية،  أمريال  كان  واحد  ديكتاتور  فقط   احلديث،
  تطوير  يف  يساعد  أن  شأنه  من  اجلدارة  عملية  أساس   على  وجودها  ولكن  وحديثة،  كبرية  أساطيل  السواحل  خفر  وال  البحرية
 .األمن قطاع إلصالح  األول املسار

 
  ليس  أنه   خاصة  الوطنية  للوحدة  رمز  مبثابة  كونسي  اجلدارة  أساس  على  التجنيد  على  قائمة   صغرية  جوية   قوة  وجود  فإن   ابملثل،

  أسهل   مهمة  سيكون  الصفر  من  بنائها   فإن  وابلتايل  ،موجودة  تزال  ال  العاملة  اليمنية  اجلوية  القوات   كانت  إذا  ما  الواضح  من
  أساسي  بشكل  طائرة   ١00  من   يقرب  ما  اليمنية  اجلوية  القوات  لدى   كان  احلالية،  األهلية  احلرب  قبل.  اجليش  وحدات  دمج  من

(  للا  أنصار)  احلوثيني  أن  إىل  التقارير  تشري.  املتقادمة  األمريكية  5إف    مقاتالت  من  صغري  عدد  إىل جانب   ة الصناعة روسي
  غارات   تنفيذ  يف  احلوثيني  جناح  لكن  ،الحقا    السعودية  اجلوية  الغارات  دمرهتا  مث  ،القدمية  القوة  من  األكرب  اجلزء  على  استولوا

 .بدائية جوية قدرات  بناء على قادرين كانوا   احلالية، الشرعية احلكومة وقوات ،أهنم إىل يشري  طيار بدون الطائرات
 

 والدينية   العرقية  اجلماعات  خمتلف  من  طيارين  مجع  خالل  من  القوة  بناء  إلعادة  فرصة  يوفر  اجلوية  القوة  تدمري  فإن  ذلك،  مع
  القوات   هبا  لفتك    تلك اليت  غري   املهام  من  خمتلفة  مبجموعة  للقيام  اجلوية  القوة  تكوين  أيضا    ميكن.  جديدة  جوية  قوة  لتشكيل

  وتعقب  املراقبة  مهام  على  الرتكيز  اجلوية  للقوات  ميكن  اهلجومية،  اجلوية  القوة  مهام  على  الرتكيز  من  بدال  .  التقليدية  اليمنية  اجلوية
  طيار،   بدون  والطائرات  النقل  طائرات  حول  األولية،   العملية  يف  جديدة،  جوية   قوة  بناء  ميكن.  اإلنسانية   ابجلهود  والقيام  املهربني
على    لتجنيداب  القيام   أيضا    ميكن  فإنه   االعتبار،   يف  املهام  هذه  ثلمب  األخذ  مع.  اليمن  جلريان  هتديدا    وأقل  تكلفة  أقل  وكالمها
 . السابقة املتحاربة واجلماعات املدنيني السكان ضد ستخدمي   سالح  أهنا  على إليها ي نظر لن اخلدمة أن طاملا اجلدارة أساس

 
  ذلك،   لتحقيق.  ٤٢أعلى  إىل  اجملتمع  مستوى   من  يتم  بل  اجليش  حول  يتمركز   ال   األمن  قطاع  إصالح  أن  اقرتاح  مت   اليمن،  حالة  يف

  حرس   قوات  وإنشاء  الريفية،  املناطق  يف   الثقة  من   مستوايت  أرست  اليت  الشرطة،   قوات  بناء  على  أكرب   بشكل   الرتكيز  ميكن  فإنه
  ال  أمر   وهو)  السكان  مع  والتفاعل  الوثيقة  العالقات  علىتبين    أن  شأهنا   من "...    واليت  الدرك،  قوات  غرار  علىميين    احتادي 

  حول  ومتمحور  حملي  منظور  من  األوسع  األمنية   املسائل  ومعاجلة(  للجيش  الدورية  الوحدات  نظام  خالل   من  حتقيقه  ميكن
  وثيق   تصالاب  تعمل  اليتبنادق آسام    مثل  اهلندية  الوحدات  غرار  على  العسكرية  شبه  الوحدة  هذه  مثل  تصميم   ميكن.  ٤٣" اجملتمع

  خمتلفة   مناطق  يف  ميكن أن تتخصص  اليمين  حتادي اال  احلرس  فإن قوات  أيضا ، .  منها  اجملندين  وتستقطب  احمللية  اجملتمعات  مع
  مكافحة   تشمل  أن   ميكناملهام    أنأردمياجين إىل    يشري.  تربز هناك  واليت  منطقة   بكل  اخلاصة  األمنية   لتحدايتاب  البالد  من

 .٤٤الطبيعية املوارد محايةو   اإلرهاب مكافحةو  التهريب
 

 
نو وأانليزا بريتيجيال )حمرران(، النزاعات واألوبئة  إليونورا أردمياجين، "هنج الشبكة يف إصالح القطاع األمين يف اليمن: من النهج املتمحور حول اجليش إىل النهج اجملتمعي"، أندراي سيلي   ٤٢

 . 8٣، ص ٢0٢0فريقيا، مركز جنيف حلوكمة قطاع األمن، وبناء السالم: وجهات نظر جديدة حول إصالح قطاع األمن يف منطقة الشرق األوسط ومشال إ
 . 95أردمياجين، املرجع نفسه، ص  ٤٣
 . 96املرجع نفسه، ص  ٤٤
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  لدمج   بكثري  تكلفة  وأقل  أبسط   طريقة  ستوفر  احمللية  الشرطة  وقوات  العسكرية  شبه   ةحتادياال  القوات  فإن  ذلك،  من  األهم
  اجملموعات  استيعاب مث  كبري  مركزي  جيش بناء  الصعب كثريا   من  سيكون. اجملتمع يف  سالحهم  نزع  مت الذين السابقني املقاتلني
.  شديد  ضرر   من   أصال    يعاين  القتصاد   ابلنسبة   ابهظا    يكون  أن  ه شأن  من  احلجم   هبذا  جيش  تكاليف  دفع و .  فيه   املختلفة  املتحاربة

  القوات  مقاتلي  من  ضئيل  جزء  سوى   استيعاب  ميكن  ال   حيث  لبنان،  يف  مثل الوضع  اليمن  يف   الوضع  يصبح  أن  املرجح  نمو 
 .الوطين اجليش يف  السابقني  احلكومية غري املسلحة

 
  أعاله   مناقشتها  متت  اليت  احلاالت  بعض  من  يتعلم  والذي   أسفل ألعلى  من  ينطلق  الذي   املتواضع  النهج  يكون  قد  اخلتام،  يف
  فإن   اجلوية،  والقوات  السواحل  وخفر  البحرية  معو   .الربية  القوات  بتطوير  األمر  يتعلق  حيث  املستقبل   يف  للذهاب  السبيل  هو

  الوقت  يف .  منطقية  أكثر  يكون  –   حمددة  مهام  لتنفيذ  تشكيله  تمي  والذي   اجلدارة  على  القائم  –  من أعلى إىل أسفل  النظام
  عدمي  األمر   سيكون  اهليكلية،  والتغيريات  السياسية  اإلرادة  بدون.  بطيئا    سيكون  القبيل  هذا  من  تقدم  أي   أن  إدراك   جيب   نفسه، 

  .النهاية يف اجلدوى 
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 . عن الكاتب 5
 

ى إنتاج األسلحة  أالابما. ركزت كتاابته عل،  األمريكيةلتابعة للقوات اجلوية  أميت جوبتا أستاذ مشارك يف كلية احلرب اجلوية ا
اوانتشار األسلحة األمن  الغربية، وقضااي  األمنية، وسياسات  ، وسيالداخلي يف اجملتمعات غري  سات جنوب آسيا وأسرتاليا 

ثري الدميوغرافيا على  ، فضال  عن الثقافة والسياسة الشعبية. كتب مؤخر ا عن التنافس بني الوالايت املتحدة والصني وأتالشتات
جمالت عاملية    قاالته يف امل  يعترب الكاتب مؤلف وحمرر لثمانية كتب، ونشر له العديد من  السياسة اخلارجية للوالايت املتحدة.  

مثل  و    The Round Tableو    Security Dialogueو    Asian Surveyو    Orbis  خمتلفة 
Mediterranean Quarterly الرايضة والرايضة يف اجملتمع. خ واجمللة الدولية لتاري 
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هو منظمة دولية تعمل على تطوير وتبادل   منتدى االحتادات الفيدرالية
 اخلربات املقارنة حول ممارسة احلكم الفيدرايل والالمركزي من خالل شبكة  

 عاملية 
 
 
 
 
 
 
 
 


