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ملخص تنفيذي
ً
وصــول إلــى انهيــار الدولــة تحــت
االضطرابــات التــي أعقبــت ثــورة فبرايــر  ،2011فــي اليمــن،
ضربــات جماعــة الحوثــي فــي ســبتمبر  ،2014فتحــت البــاد علــى مصراعيهــا لكافــة أشــكال التدخــات
الخارجيــة ،وحــروب الوكالــة ،كمــا جعلتهــا ميدانًــا لتصفيــة الحســابات اإلقليميــة والدوليــة.
فــي هــذه الدراســة ســنبحث كيــف حالــت وتحــول مجموعــة مــن التطــورات اإلقليميــة والدوليــة دون
إنهــاء الحــرب فــي اليمــن ،وكيــف عملــت علــى عرقلــة تنفيــذ اتفــاق الريــاض .فــي اعتقادنــا ،ثمــة تــازم
وثيــق بيــن تنفيــذ هــذا االتفــاق وســير المعــارك لصالــح الحكومــة اليمنيــة ،أو لصالــح جماعــة الحوثــي.
كلمــا تأخــر تنفيــذ االتفاقيــة انعكــس ذلــك ســلبًا علــى قــدرات الحكومــة فــي أرض المعركــة ،وكلمــا ترنحــت
القــوات الحكوميــة فــي الجانــب العســكري مثَّــل ذلــك تهديـدًا علــى االتفاقيــة ،وهــذا أمــر ســنوضحه الحقًــا.
مــن هنــا تعاملنــا مــع كل مــا يؤثــر علــى الحــرب علــى أنــه يؤثــر بالضــرورة علــى اتفــاق الريــاض .علــى
ســبيل المثــال ،ملــف إيــران النــووي ليــس لــه عالقــة مباشــرة باتفــاق الريــاض ،لكــن لــه تأثي ـرًا علــى
الحــرب فــي اليمــن بصفــة عامــة .إن التقــدم الــذي تحــرزه إيــران علــى هــذا الصعيــد تحصــد نتائجــه
جماعــة الحوثــي علــى أرض المعركــة ،ومــن ثــم فهنــاك عالقــة مــا بيــن هــذا الملــف وبيــن اتفــاق الريــاض.
هنــاك فرضيتــان رئيســتان قــام عليهمــا البحــث ،أو باألحــرى هــي فرضيــة واحــدة تفرعــت عنهــا
فرضيــة أخــرى .األولــى أن ثمــة متغيــرات إقليميــة ودوليــة تلقــي بظاللهــا علــى الحــرب فــي اليمــن ،وقــد
تبيــن لنــا أن هــذا التأثيــر ســلبي ،يعنــي أنــه َع ِمـ َل ويعمــل علــى إطالــة أمــد الحــرب فــي البــاد ،كمــا أشــرنا
آنفًــا .هــذه التطــورات حصرناهــا بأربعــة :التطــور األول هــو الملــف النــووي اإليرانــي ،والثانــي الخــاف
بيــن محــور قطــر -تركيــا مــن جهــة والســعودية واإلمــارات مــن جهــة ثانيــة ،والثالــث الموقــف الغربــي،
والرابــع هــو تطــورات الحــرب فــي أفغانســتان .وهــذا ال يعنــي أننــا نعتقــد أنــه ليــس هنــاك تطــورات
خارجيــة أثــرت علــى الملــف اليمنــي غيــر هــذه ،فمــن المؤكــد أن ثمــة أحداثًــا ومســتجدات كان لهــا أثرهــا
ضــا علــى مــا يجــري فــي اليمــن ،إنمــا نعنــي أن هــذه هــي أكثــر الملفــات الخارجيــة تأثي ـرًا .الفرضيــة
أي ً
الثانيــة ،المتفرعــة عــن األولــى كمــا قلنــا ،هــي أن المنــاخ اإلقليمــي والدولــي الــذي تتحــرك فيــه الحكومــة
اليمنيــة أصبــح فــي غيــر صالحهــا ،بمعنــى أن المنــاخ أو الســياق اإلقليمــي والدولــي ال يــؤدي إلــى إنهــاء
الحــرب فــي اليمــن ،كمــا ال يدفــع نحــو تنفيــذ اتفــاق الريــاض ،ومــن ثــم فتنبغــي المســارعة إلــى تنفيــذ هــذا
االتفــاق .ذلــك يمثــل خطــوة مهمــة نحــو إنهــاء النــزاع والحــرب فــي اليمــن ،إذ ســينعكس إيجابًــا علــى
فاعليــة الحكومــة اليمنيــة فــي الجانــب العســكري الميدانــي.
تجنبًــا للتكــرار ،ســيالحظ القــارئ أننــا فــي بعــض األحيــان كنــا نصــف الظاهــرة دون التعليــق عليهــا.
علــى ســبيل المثــال عنــد الحديــث عــن التــوازن الدولــي الــذي بــدأ كل مــن روســيا والصيــن بخلقــه فــي
مواجهــة المحــور األمريكــي -الغربــي ،لــم نـ َر ضــرورة للقــول إن هــذا التــوازن ســيتجلى فــي اليمــن علــى
شــكل تراجــع فــي النفــوذ الســعودي -اإلماراتــي ،باعتبــار أن ً
كل مــن الســعودية واإلمــارات يــدور فــي
الفلــك األميركــي ،وإنمــا تركنــا للقــارئ أن يســتنتج ذلــك بنفســه.
اعتمدنــا فــي كتابــة هــذا البحــث علــى عــدد مــن المناهــج ،كالمنهــج االســتقرائي والتحليلــي والوصفــي
وغيرهــا ،كذلــك اعتمدنــا علــى كل مــا وقــع تحــت أيدينــا مــن مصــادر متعلقــة بموضوعنــا ،كالكتــب
والمجــات والمواقــع اإللكترونيــة والمقابــات التلفزيونيــة والصحــف .وهــو -أي البحــث -يتألــف مــن
ســبعة محــاور :المقدمــة (وتتضمــن تقدي ًمــا عــن الحــرب فــي اليمــن واتفــاق الريــاض) ،الملــف النــووي
اإليرانــي ،الخــاف بيــن محــور قطــر -تركيــا ومحــور الســعودية -اإلمــارات ،الموقــف الغربــي ،تطــورات
الحــرب فــي أفغانســتان ،وأخي ـرًا يأتــي كل مــن الخاتمــة والتوصيــات.
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تقديم للسياق العام
يــوم  21ســبتمبر  2014كان يو ًمــا مشــهودًا فــي التاريــخ اليمنــي الحديــث .جماعــة دينيــة مســلحة اقتحمــت العاصمــة
صنعــاء المليئــة بالجنــود والمعســكرات ،ووضعــت الرئيــس تحــت اإلقامــة الجبريــة ،وجلســت علــى كرســي الحكــم
كســلطة أمــر واقــع .تســمية مــا حــدث فــي ذلــك اليــوم انقالبًــا فيــه تحســين كبيــر للحــدث يصــل إلــى درجــة المغالطــة .لــم
يكــن ذاك انقالبًــا بــأي معنــى مــن المعانــي .لقــد كان باختصــار انهيــارًا وســقوطًا للدولــة اليمنيــة.
فــرار الرئيــس هــادي إلــى عــدن ،يــوم  21فبرايــر  ،2015فــي عمليــة التــزال غامضــة إلــى اآلن ( ،)1هــو اآلخــر
حــدث مفصلــي .لــو لــم ينجــح فــي الخــروج لــكان الوضــع علــى الصعيــد السياســي أصعــب بكثيــر ممــا هــو عليــه اآلن
 .فــي مــارس  ،2015طلــب مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي رســميًا “التدخــل العســكري فــي اليمــن لحمايــة اليمــن
وشــعبه مــن العــدوان الحوثــي”( ، )2فانطلقــت “عاصفــة الحــزم” ( )3فــي الـــ 26مــن الشــهر نفســه ،وخــال األشــهر
األولــى حققــت نجاحــات كبيــرة ،أهمهــا تحريــر محافظــة عــدن فــي يوليــو  ،2015األمــر الــذي هيــأ بعــد ذلــك إلعــان
المدينــة عاصمــة مؤقتــة للبــاد.
تحريــر مدينــة عــدن رفــع منســوب التفــاؤل لــدى المتضرريــن مــن جماعــة الحوثي فــي المــدن الخاضعة لســيطرتها،
الســيما أن تحريــر المدينــة أعقبــه تقــدم مهــم للقــوات الحكوميــة فــي مــأرب باتجــاه صنعــاء .لكــن اآلمــال خابــت ســريعًا،
فقــد بــدأ الجيــش الحكومــي يترنــح فــي جبهــات القتــال ،وســرعان مــا شــرعت المشــاكل بيــن الفرقــاء الذيــن تتألــف منهــم
الحكومــة بالظهــور ،وبــدأت المشــاريع الصغيــرة تكشــف عن نفســها.
فــي  11مايــو  ،2017تــم اإلعــان فــي عــدن عــن تشــكيل هيئــة سياســية ت َّدعــي تمثيــل  7محافظــات يمنيــة جنوبيــة
كانــت تؤلــف فــي مــا مضــى جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية ،قبــل قيــام الوحــدة اليمنيــة  .1990ســميت هــذه
الهيئــة ،وهــي كيــان سياســي ذو نــزوع انفصالــي متطــرف ،وتحظــى بتعاطــف ودعــم إماراتــي ،بـ«المجلــس االنتقالــي
الجنوبــي»( ، )4و ُعيِّــن اللــواء عيــدروس الزبيــدي رئي ًســا لــه ( .)5منــذ ذلــك التاريــخ أخــذت المســاعي االنفصاليــة فــي
جنــوب البــاد شـ ً
ـكل مؤسسـيًا رســميًا أدى ،بالنتيجــة ،إلــى إضعــاف الحكومــة اليمنيــة وزعزعــة اســتقرارها فــي حيــز
جغرافــي يمثــل لهــا أهميــة حرجــة فــي ظــل ســيطرة الحوثييــن علــى بقيــة المــدن الشــمالية (باســتثناء مــأرب) .فــي
ينايــر  ،2018طالــب المجلــس االنتقالــي بإقالــة حكومــة أحمــد عبيــد بــن دغــر بتهمــة الفســاد ( ،)6وتشــكيل حكومــة
تكنوقــراط .ول ّمــا لــم يســتجب الرئيــس هــادي لهــذا المطلــب اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات االنتقالــي والقــوات
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هنــاك مبــررات كثيــرة لتشــبيه نجــاح هــادي فــي اإلفــات مــن قبضــة الحوثييــن بنجــاح العائلــة الكويتيــة
الحاكمــة فــي اإلفــات مــن القــوات العراقيــة ،يــوم أقــدم العــراق علــى احتــال الكويــت ،العــام .1990
لقــد صمــم العراقيــون خطتهــم علــى أســاس أنهــم ســيلقون القبــض علــى أميــر الكويــت وولــي عهــده
وبقيــة أعضــاء العائلــة الحاكمــة المؤثريــن ،وعندئــذ لــن يتبقــى مــن يطالــب باســتقالل الكويــت أو يتحــدث
باســمها كدولــة مســتقلة ،لكــن نجــاة العائلــة الحاكمــة ونجاحهــا فــي الخــروج إلــى الســعودية ،قلــب تلــك
رأســا علــى عقــب ،ولــم تمــر ســوى بضعــة أشــهر حتــى كان العالــم كلــه ،بقيــادة الواليــات
الحســابات
ً
المتحــدة ،يقــوم بعمليــة عســكرية لــم ُيعــرف لهــا مثيــل فــي المنطقــة مــن قبــل ،لطــرد العــراق مــن
الكويــت :عمليــة «عاصفــة الصحــراء».
ا نظــر h t t p s : / / w w w . y o u m 7 . c o m / s t o r y / 2 0 1 5 / 3 / 2 6 / % D 9 % 8 6 % D 8 % B 5 - :
%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9
%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%
D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%
.B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2118094
مــا كان بيــن وضــع «هــادي ووضــع العائلــة الكويتيــة الحاكمــة ،عــام  ،1990مــن تشــابه ،أطلــق
وربمــا لِ َ
الســعوديون علــى عمليــة التدخــل فــي اليمــن اســم «عاصفــة الحــزم» ،فــي اســتدعاء واضــح لعمليــة
«عاصفــة الصحــراء».
بي بي سي عربي https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42860424
بي بي سي عربي https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42860424
الرابط السابق https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42860424
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الحكومــة فــي مدينــة عــدن ،أســفرت عــن ســيطرة «االنتقالــي» علــى مقــر الحكومــة فــي  28ينايــر  .)7( 2018وســاطة
إماراتيــة وســعودية تدخلــت مــن أجــل التهدئــة ،لكــن المواجهــات انفجــرت بيــن الطرفيــن مــرة أخــرى ،فــي أغســطس
 ،2019وعلــى نحــو أعنــف .خــال هــذه المواجهــات ،التــي اســتمرت  4أيــام ،اســتطاع «االنتقالــي» الســيطرة علــى
العاصمــة المؤقتــة عــدن ومحافظــة لحــج وأجــزاء مــن محافظتــي أبيــن وشــبوة  .لكــن القــوات الحكوميــة أعــادت
الكــرة ،وأخرجــت قــوات االنتقالــي مــن محافظتــي شــبوة وأبيــن ( ،)8وأوشــكت علــى اســتعادة مدينــة عــدن لــوال تدخــل
الطيــران اإلماراتــي ،فــي  21أغســطس ،الــذي أوقــف تقــدم هــذه القــوات فــي منطقــة «العلــم» ،المدخــل الشــرقي لمدينــة
عــدن ( .)9تدخلــت الســعودية ،بعــد ذلــك ،وأســفر تدخلهــا عــن توقيــع اتفــاق بيــن الحكومــة واالنتقالــي ،فــي  5نوفمبــر
 ،2019س ـ ِّمي اتفــاق الريــاض.
نظريًــا ،كان التوصــل إلــى اتفــاق الريــاض انفراجــة ألخطــر أزمــة مــرت بهــا الحكومــة اليمنيــة منــذ اقتحــام جماعــة
الحوثــي العاصمــة صنعــاء ،لكنــه -عمليًــا -ظــل حب ـرًا علــى ورق .رغــم مــرور أكثــر مــن عاميــن علــى توقعيــه ،لــم
يُطبَّــق مــن بنــوده ســوى مــا يتعلــق بنــزع فتيــل المواجهــات بيــن الجانبيــن ،األمــر الــذي حولــه إلــى مجــرد هدنــة .وحتــى
علــى هــذا الصعيــد يبــدو وضــع االتفــاق ه ًشــا فــي ظــل اســتمرار التوتــر والتحشــيد العســكري الــذي يقــوم بــه الجانبــان
فــي نقــاط التمــاس بينهمــا ،وفــي ظــل انعــدام الثقــة واالتهامــات المتبادلــة بيــن الطرفيــن.
عوامــل داخليــة كثيــرة أدت وتــؤدي إلــى عرقلــة تنفيــذ هــذا االتفــاق ،ولكــن مثلمــا أن هنــاك عوامــل داخليــة عرقلــت
ضــا مجموعــة تطــورات خارجيــة لعبــت الــدور نفســه .فلنـ َر ،إذن ،كيــف أثــرت هــذه التطــورات علــى
تنفيــذه ،هنــاك أي ً
مســار تنفيــذه ،وكيــف تؤثــر علــى الحــرب فــي اليمــن بشــكل عــام.

الملف النووي اإليراني
انطلقــت ،فــي  29نوفمبــر  ،2021جولــة جديــدة مــن مفاوضــات فيينــا الراميــة إلحيــاء االتفــاق النــووي اإليرانــي،
بعــد  6جــوالت مــن المفاوضــات غيــر المباشــرة بيــن إيــران والواليــات المتحــدة ،لعــب فيهــا المفاوضــون األوروبيــون
دور الوســيط .كانــت الواليــات المتحــدة وبقيــة الــدول الكبــرى األربــع ،ومعهــا ألمانيــا ،توصلــت مــع إيــران ،فــي يوليــو
 ،)10( 2015إلــى مــا ســميت خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة ،أو االتفاقيــة النوويــة ،التــي قضــت برفــع العقوبــات
االقتصاديــة علــى إيــران مقابــل أن تقــوم إيــران بتقليــص أنشــطتها النوويــة بالقــدر الــذي يضمــن بقاءهــا غيــر قــادرة
علــى إنتــاج ســاح نــووي لمــدة تصــل إلــى  15عا ًمــا مــن توقيعهــا .قوبلــت هــذه االتفاقيــة بتحفــظ ونقــد شــديدين مــن

-7

-8

-9
- 10

فرانس https://www.france24.com/ar/20180130- 24
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD
%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8
%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20190810-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%
D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8
%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A
A%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%82-%D8
%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83
جريدة األخبارhttps://al-akhbar.com/Yemen/275664 ،
انظر تفاصيل بخصوص هذه االتفاقية في موقع بي بي سي عربي على الرابط التاليhttps://www. :
.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150714_iran_nuclear_talk_agreement
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قبــل حلفــاء أميــركا فــي الشــرق األوســط ،مثــل إســرائيل والســعودية والبحريــن واإلمــارات ( .)11حتــى داخــل أميــركا
نفســها كان ثمــة تحفــظ ،فقــد قــال رئيــس مجلــس النــواب األميركــي ،بعــد التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة بوقــت قصيــر،
إن “الصفقــة لــن تــؤدي إلــى شــيء ســوى تشــجيع إيــران” ،وســوف تص ِّعــد ســباق التســلح النــووي فــي العالــم (.)12
الذيــن انتقــدوا االتفاقيــة -ســواء داخــل أميــركا أو خارجهــا -كانــوا يســتندون إلــى فرضيــة مؤداهــا أن هــذه االتفاقيــة تخــدم
إيــران ال طرفًــا آخــر ،ذلــك أنهــا ال تنــص علــى تفكيــك البرنامــج النــووي اإليرانــي تما ًمــا ،وإنمــا تنــص علــى خفــض
مؤقــت لعــدد أجهــزة الطــرد المركــزي ،مــع االحتفــاظ بالبنيــة التحتيــة للبرنامــج .هــذا مــن ناحيــة .مــن ناحيــة أخــرى
يجــادل أولئــك المعارضــون -تقضــي االتفاقيــة برفــع العقوبــات االقتصاديــة علــى طهــران ،األمــر الــذي مــن شــأنه أنيفــرج عــن مليــارات الــدوالرات اإليرانيــة ( )13المجمــدة تحــت طائلــة العقوبــات .األمــوال المفــرج عنهــا ســتفيد إيــران
فــي تمويــل نشــاطاتها المعاديــة ألميــركا ،ولحــروب الوكالــة التــي تشــنها فــي اإلقليــم كلــه .وعلــى هــذا النحــو اســتمر
الجــدل حتــى دخــل الجمهــوري دونالــد ترامــب إلــى البيــت األبيــض ،فأعــاد فــرض العقوبــات علــى إيــران ،وأعلــن ،فــي
 8مايــو  ،2018انســحاب بــاده مــن االتفاقيــة (.)14
بطبيعــة الحــال ،كان اإليرانيــون  -وباألخــص اإلصالحيــون منهــم -ســعداء بتوقيــع االتفاقيــة ( ،)15إذ إنهــم كانــوا
يدركــون أنهــم الطــرف الرابــح فيهــا ،لكنهــم عندمــا أعلــن ترامــب انســحاب بــاده منهــا ،اســتأنفوا أنشــطتهم النوويــة
بــدون ضجيــج ،وكأنهــم لــم يخســروا شــيئًا .إن المراقــب ال يحتــاج إلــى جهــد كبيــر كــي يتبيــن أن إيــران فــي لعبــة القطــة
والفــأر بينهــا وبيــن الواليــات المتحــدة منــذ أكثــر مــن  15عا ًمــا ،فــي موقــع أقــوى مــن موقــع خصومهــا( ،)16رغــم
الحصــار والمتاعــب االقتصاديــة التــي تواجههــا .لقــد أثبتــت الســنوات الماضيــة أن الواليــات المتحــدة ليــس لديهــا مــا
تفعلــه تجــاه برنامــج إيــران النــووي ســوى العقوبــات ،الســيما فــي ظــل االســتراتيجية الجديــدة التــي تتبناهــا ،ونعنــي
تخفيــض مســتوى التــورط فــي الشــرق األوســط .حتــى ترامــب ،الــذي كان يتوعــد إيــران أثنــاء حملتــه االنتخابيــة،
بأنــه ســيفكك شــبكة إرهابهــا العالميــة ( ،)17علــى حــد تعبيــره ،لــم يفعــل بــإزاء برنامجهــا النــووي مــا هــو أكثــر مــن
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إسرائيل اعتبرت االتفاقية غير ملزمة لها ،وقالت على لسان رئيس وزرائها إنها ستدافع عن نفسها .انظر
 .https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150714_iran_nuclear_talk_agreementأما
دول الخليج المعارضة فيعبر عن موقفها محمد بن سلمان الذي عبر عن تذمره من سياسة أوباما في
الشرق األوسط ،ومن االتفاقية النووية ،في اجتماع ثنائي بينه وبين جون كيري .انظر كتاب Blood and
 ،Oilفصل بعنوان ،Sealed with a kiss :أو انظر ترجمة المقالة لكاتب هذه السطور على منصة خيوط
تحت عنوان“ :ختامه قبلة” .الكتاب من إصدارات دار .Hachette Books 2020
انظر الرابط السابق.
تتراوح األموال التي كان من المتوقع اإلفراج عنها بين  50و 100مليار دوالر .انظر كتاب «عالم في حيص
بيص» ،ريتشارد هاس ،ترجمة :إسماعيل بهاء الدين سليمان ،دار الكتاب العربي ،2018 ،ص.138
فرانس https://www.france24.com/ar/20180508- 24
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D
8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
عندما أعلن عن توقيعها خرجت مظاهرات حاشدة في طهران تحتفل بالحدث.
هذا أي ً
ضا رأي أكاديميين أمريكيين .انظر مقالة لهما بعنوان إيران تذل األمريكان وال تقدم أي تنازالت على
الرابط التالي https://www.wsj.com/articles/iran-nuclear-jcpoa-tehran-enrichment-islamic-re� :
.public-11638129541?mod=hp_opin_pos_2#cxrecs_s
 وعود ترامب أثناء حملته االنتخابية في موقع قناة فرانس  24على الرابط التاليhttps:// :www.france24.com/ar/20161111-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D
8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8
%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9
%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
.%D8%A9
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العقوبــات .والعقوبــات هــي أســوأ أشــكال الحــل الوســط كمــا يقــرر ريتشــارد هــاس ( .)18فهــي علــى ســبيل المثــال لــم
تحــل بيــن كوريــا الشــمالية وال الهنــد وال باكســتان وبيــن امتــاك ســاح ذري ،وليــس ثمــة برهــان علــى أنهــا ،مهمــا
تكــن شــدتها ،تســتطيع أن تمنــع أمــة مــن األمــم مــن حيــازة شــيء تعتقــد أن فــي حيازتــه مصلحــة قوميــة وحيويــة لهــا.
مــن الصعــب التنبــؤ بمــا ستســفر عنــه جولــة المفاوضــات الحاليــة ،فتصريحــات كال الطرفيــن ال توحــي بوجهــة
محــددة لهــا .لكــن أيًــا يكــن مــا ســتتمخض عنــه هــذه الجولــة ،فــإن الــذي ال شــك فيــه أن اإليرانييــن ،الذيــن تقــول
التســريبات إنهــم باتــوا علــى أعتــاب البــدء بإنتــاج القنبلــة ( ،)19لــن يتخلــوا عــن مشــروعهم النــووي .فهــم يدركــون
تما ًمــا أن إيــران بســاح دمــار شــامل آمــن منهــا بدونــه .وعندهــم مــا يكفــي مــن األدلــة علــى ذلــك .فهــذه أوكرانيــا التــي
تخلــت عــن أســلحتها النوويــة فــي مطلــع التســعينيات بتشــجيع مــن الواليــات المتحــدة ،تعرضــت بعــد عقديــن مــن ذلــك
التاريــخ لغــزو روســي ،وفقــدت شــبه جزيــرة القــرم (،)20
 ،والعــراق الــذي أُجبــر علــى التنــازل عــن برنامجــه النــووي بعــد عمليــة عاصفــة الصحــراء ،تعــرض لغــزو
أميركــي فــي  ،2003وخســر كل شــيء ،وليبيــا التــي تنازلــت طو ًعــا عــن برنامجهــا النــووي فــي  ،2003فــي واحــد
مــن قــرارات القذافــي التــي ال تخلــو مــن اســتعراض ومســرحة ،ســقط نظامهــا بعــد  10ســنوات تحــت ضربــات قــوات
الناتــو .هــذا فــي حيــن أن كوريــا الشــمالية والهنــد وباكســتان وإســرائيل؛ الــدول التــي مضــت فــي برنامجهــا النــووي
حتــى النهايــة ،أي حتــى أصبحــت قــوة نوويــة ،لــم تتعــرض ألي أذى ،بــل أجبــرت المجتمــع الدولــي ،بمــن فيــه أميــركا،
علــى تقبــل حقيقــة امتالكهــا ســاحًا ذريًــا كأمــر واقــع ،ومــن ثــم التعــاون والتحالــف معهــا ،كمــا حصــل فــي حالــة الهنــد
وباكســتان .مــن ذلــك يمكــن الخــاص إلــى قاعــدة مؤداهــا أن التمســك بالبرنامــج النــووي أقــل ضــررًا مــن التخلــي عنــه،
وأن التنــازل عنــه يمكــن أن يجلــب كــوراث مــا كانــت لتحــدث أب ـدًا فيمــا لــو حصــل عكــس ذلــك .يعــي اإليرانيــون
تلــك النقطــة ،كمــا يدركــون أن ثمــة انســحابًا أميركيًــا مــن منطقــة الشــرق األوســط تبرهــن عليــه سياســة أميــركا تجــاه
أحــداث الربيــع العربــي ،وباألخــص الملــف الســوري والتدخــل الروســي الواســع هنــاك ،والتدخــل العربــي المباشــر
بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن ،وانســحابها مــن العــراق وأفغانســتان ،كمــا تبرهــن عليــه سياســتها المتلكئــة
تجــاه ملفهــم النــووي نفســه .مــع كل خطــوة انســحاب أميركــي مــن منطقــة الشــرق األوســط -يقـدِّر اإليرانيــون(- )21
ســينجم فــراغ مــا ســيكونون هــم ومعهــم بعــض المنافســين المرشــح األبــرز لملئــه .ودخولهــم حلبــة الهيمنــة اإلقليميــة
وفــي جعبتهــم ســاح نــووي ســيمنحهم أفضليــة علــى بقيــة الفاعليــن اإلقليمييــن ،ولربمــا انتهــى بهــم المطــاف إلــى أن
يكونــوا المهيمــن الوحيــد علــى المنطقــة ،وعلــى الخليــج العربــي بصــورة خاصــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن وجــود دول
نوويــة مواليــة ألميــركا بالقــرب مــن إيــران فــي شــبه القــارة الهنديــة ،إلــى جانــب إســرائيل طب ًعــا؛ الدولــة التــي تعتبرهــا
إيــران العــدو رقــم واحــد ،يعــد ســببًا كافيًــا لكــي تحــس إيــران بأنهــا بحاجــة إلــى امتــاك ســاح نــووي هــي األخــرى
إلعــادة التــوازن.
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“عالم في حيص بيص” ،مرجع سابق ،ص.133
جاء ذكر هذه التسريبات االستخبارية في هذه المقالةhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facpss. :
ahram.org.eg%2FNews%2F17334.aspx%3Ffbclid%3DIwAR2FZRy67SCEM5selYd-BirEBK0jqCUPAMOWDQWfGHpNv5DxLCQlTbubhWk&h=AT2ifT9h85OE0PLjo39pYJ6KcLrq4OqauMPezjXK9hNMiQWDFCGqAmA3m7g .gD-c4ZIWaYaKQR1mM-w_yBF219Gxafd2KOx7P5r-AiVtbSS1SF1l9e99LoZVDzIZF8ybNufwnوهناك
تقارير إسرائيلية تذهب إلى أن إيران قادرة على إنتاج سالح نووي نهاية العام  ،2021انظر هذا الرابطhttps:// :
www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/15/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a
%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%86%d8%a8%d9%84%d8%a9%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8
.a%d9%88%d9%85
“عالم في حيص بيص” ،سابق ،ص.139
مفكر إيراني ظهر على قناة الميادين في  ،2015وقال« :فات الميعاد وبقينا بعاد ،ما في عودة للمنطقة مرة ثانية يا أوباما،
نحن أسياد المنطقة الجدد» ،وذلك تعلي ًقا على سيطرة الحوثيين على صنعاء .انظر أي ً
ضا ما قاله بعض المسؤولين اإليرانيين
حول سيطرتم على أربع عواصم عربية ،وعن أنهم أصحبوا إمبراطورية ،على الروابط التالية:
https://www.alarabiya.net/iran/2015/04/02/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%
A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-4%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/iran/2015/03/10/%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D
8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%
85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85
%D9%86%D8%AF%D8%A8

8

التطورات الدولية وأثرها على اتفاق الرياض والحرب في اليمن

ضــا لمشــروع القنبلــة النوويــة اإليرانيــة .ففضـ ًـا عــن كــون إيــران دولــة معاديــة
إســرائيل هــي أكثــر الــدول رف ً
لهــا ،ال تســمح إســرائيل بوجــود تــوازن نــووي فــي المنطقــة يهــدد وجودهــا بصفتهــا دولــة يعتمــد بقاؤهــا علــى الفجــوة
العســكرية القائمــة بينهــا وبيــن جيرانهــا .هــذا مــا دفعهــا إلــى تدميــر مفاعــل تمــوز العراقــي ،فــي  ،1981وهــو اليــزال
قيــد اإلنشــاء ،وتدميــر المفاعــل الســوري فــي شــرق ديــر الــزور ،فــي  .2007فهــل ســتظل مكتوفــة اليديــن تجــاه
مســاعي إيــران المتــاك أســلحة دمــار شــامل؟ وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي ،بينــي غانتــس ،قبــل فتــرة وجيــزة ،ص ـرّح
قائـ ًـا إنهــم يهيئــون أنفســهم لتوجيــه ضربــة عســكرية تســتهدف المفاعــات النوويــة اإليرانيــة ( .)22وقبــل ذلــك ،كان
مستشــار األمــن القومــي اإلســرائيلي الســابق قــال إن إســرائيل ال يمكنهــا أن تتعايــش مــع وضــع تقتــرب فيــه إيــران مــن
إنتــاج القنبلــة النوويــة ،وأنــه مــن الواجــب عليهــم العمــل علــى إيقــاف ذلــك .لكــن يبــدو أن تلــك ســتظل مجــرد تهديــدات،
فــإن قصــف البرنامــج النــووي اإليرانــي قــد يشــعل حربًــا مــع إيــران فــي المنطقــة كلهــا ،ولــو كانــت إســرائيل مســتعدة
لهــذه المغامــرة ،لكانــت قــد قصفــت المفاعــات النوويــة اإليرانيــة منــذ وقــت مبكــر ،علــى غــرار مــا فعلــت مــع مفاعــل
تمــوز العراقــي .أضــف إلــى ذلــك ،أن ثمــة صعوبــة تحيــط بعمليــة القصــف ذاتهــا ،وذلــك بســبب كــون المفاعــات
النوويــة اإليرانيــة تتموضــع فــي مواقــع حصينــة تحــت “المــدن” ،وتدميرهــا ال يتطلــب فقــط غــارات مــن الجــو ،بــل
ضــا إرســال جيــش بــري ينفــذ المهمــة .هــذا مــا قالــه الطيــار اإلســرائيلي زائيــف راز ،قائــد ســرب الطائــرات
يتطلــب أي ً
اإلســرائيلية التــي قصفــت مفاعــل تمــوز العراقــي فــي الثمانينيــات ،عندمــا ُســئل ،فــي إحــدى المقابــات التلفزيونيــة
التــي أجريــت معــه ،عمــا إذا كانــت هنــاك إمكانيــة لتدميــر المفاعــات اإليرانيــة بنفــس طريقــة تدميــر المفاعــل العراقــي
( .)23األرجــح فــي رأينــا أن إســرائيل فــي حــال امتلكــت إيــران ســاحًا نوويًــا ،ســتجد نفســها مضطــرة لتقبــل الوضــع،
كمــا تقبلــت القنبلــة النوويــة الباكســتانية قبــل ذلــك.
بالنســبة للعــرب ،ولــدول المشــرق العربــي بالــذات ،ســيمثل امتــاك إيــران أســلحة دمــار شــامل انتكاســة حقيقيــة،
ولعلنــا ال نبالــغ لــو قلنــا إنــه لــم يمــر علــى هــذه الــدول حــدث أخطــر مــن هــذا منــذ نكبــة  ،48وقيــام دولــة إســرائيل.
فإيــران لــم تتخــ ّل فــي وقــت مــن األوقــات -بحســب تصريــح قديــم لروبــرت كينــز ،رئيــس المخابــرات األميركيــة
الســابق -عــن رغبتهــا فــي فــرض الهيمنــة علــى تلــك الــدول ( .)24العقوبــات االقتصاديــة األميركيــة التــي تواجههــا
طهــران منــذ عقــود ،إنمــا هــي بدرجــة أساســية بســبب برنامجهــا النــووي ،وامتــاك إيــران القنبلــة ال يعنــي بالضــرورة
اســتمرار تلــك العقوبــات ،بــل علــى العكــس قــد يكــون ســببًا فــي إخــراج إيــران مــن عزلتهــا االقتصاديــة (صحيــح أن
س ،رغــم أنهــا أصبحــت قــوة نوويــة ،ولكــن الهنــد
كوريــا الشــمالية التــزال خاضعــة لعقوبــات وحصــار اقتصــادي قــا ٍ
وباكســتان بالمقابــل
اســتطاعتا كســر العزلــة االقتصاديــة بعــد امتــاك القنبلــة ،وبالتدريــج أصبحتــا صديقيــن للواليــات المتحــدة ،وليــس
ثمــة مــا يرجــح أن إيــران النوويــة ســيكون وضعهــا مثــل وضــع كوريــا الشــمالية النوويــة ،ال مثــل وضــع الهنــد وباكســتان
النوويتيــن) ،باعتبــار أنــه ســيمثل أمـرًا واق ًعــا قــد يدفــع المجتمــع الدولــي لمراجعــة موقفــه إزاءه ،الســيما إذا أخذنــا بعيــن
االعتبــار مرونــة السياســة اإليرانيــة وقدرتهــا علــى المراوغــة واللعــب علــى أكثــر مــن ملــف بالطريقــة التــي تخــدم
مصلحتهــا .وإذا كانــت إيــران فرضــت وجــودًا قويًــا لهــا فــي أربعــة بلــدان عربيــة -أو كمــا تقــول اللغــة التحريضيــة الســائدة
فــي وســائل اإلعــام منــذ ســنوات :احتلــت أربعــة بلــدان عربيــة هــي لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن -وهــي تواجــه
عقوبــات اقتصاديــة قاســية ،ولــم تمتلــك بعــد ســاحًا نوويًــا ،فمــاذا ســتفعل بعــد أن تمتلــك القنبلــة ،وتتحــرر -ولــو جزئيًــا-
مــن عزلتهــا االقتصاديــة ،وبعــد أن تكــون امتلكــت المهابــة والســمعة الدوليــة التــي تضفيهــا علــى الــدول حيــازة أســلحة
دمــار شــامل؟ إن امتــاك إيــران القنبلــة النوويــة ،إلــى جانــب مــا لهــذا البلــد مــن تاريــخ عريــق ،وثــروات ،وطمــوح،
ومطامــع ،وأحقــاد ،كفيــل بــأن يجعــل الحقبــة القادمــة فــي منطقــة المشــرق العربــي ،حقبــة إيرانيــة بامتيــاز.
 - 22موقع “روسيا اليوم” على الرابط التاليhttps://arabic.rt.com/world/1298119- :
%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8
%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%
D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA
%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7./%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
 - 23الطيار اإلسرائيلي قال هذا الكالم ر ًدا على سؤال مقدم البرنامج“ :هل من الممكن تنفيذ عملية مشابهة لعملية تدمير
المفاعل النووي العراقي ،ضد المفاعالت النووية اإليرانية؟” ،انظر المقابلة التي أجرتها معه قناة  i24في اليوتيوب على الرابط
التالي.https://www.youtube.com/watch?v=TTDOLu49XT0 :
 - 24البرنامج النووي اإليراني وأثره على الشرق األوسط ،د .رياض الراوي ،دار األوائل -دمشق ،الطبعة الثانية ،2008 ،ص.76
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بصــورة عامــة ،تحــرص الــدول علــى أن يكــون لهــا وجــود مــا بالقــرب مــن الــدول المعاديــة لهــا .هــذا يمنحهــا ميــزة
وأفضليــة كبيــرة عنــد انفجــار النــزاع ،ألنــه يمكنهــا مــن جعــل نقــاط القتــال بالقــرب مــن أرض العــدو ،بــل يتيــح لهــا
توجيــه ضربــات فــي العمــق المعــادي ( .)25إذا أخذنــا هــذه االســتراتيجية بعيــن االعتبــار ،نفهــم لمــاذا تكتســب اليمــن؛
البلــد المجــاور للســعودية ( ،)26أولويــة قصــوى فــي الحســابات االســتراتيجية اإليرانيــة .هــذا فضـ ًـا عــن أن اليمــن
تحتــل موق ًعــا جغرافيًــا مه ًمــا يطــل علــى طــرق المالحــة الدوليــة ،وإذا اســتطاع الحوثيــون الســيطرة علــى بــاب المنــدب
ســتكون إيــران قــد وضعــت يدهــا علــى واحــد مــن أهــم الممــرات البحريــة فــي العالــم ،المضيــق الــذي يمــر عبــره مــن
 5إلــى  6%مــن النفــط العالمــي كل يــوم (.)26
مــن هنــا ،فــإن أي تطــور دولــي يمــس إيــران يلقــي بظاللــه مباشــرة علــى الحــرب فــي اليمــن .منــذ ،2018
منــذ التصعيــد اإليرانــي تجــاه الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة بســبب انســحاب هــذه األخيــرة مــن االتفــاق النــووي،
وفرضهــا عقوبــات اقتصاديــة قاســية عليهــا (إيــران) ،حققــت جماعــة الحوثــي تقدمــات عســكرية كبيــرة أمــام الجيــش
الحكومــي ( ،)28وهــا هــي أخيـرًا باتــت علــى أبــواب مدينــة مــأرب ،آخــر معاقــل الحكومــة اليمنيــة فــي شــمال البــاد،
والمدينــة الغنيــة بالنفــط والغــاز .كمــا ازدادت وتيــرة إرســال الطائــرات المســيرة والصواريــخ الباليســتية إلــى األراضــي

- 25
- 26
- 27

- 28

ولهذا السبب أي ً
ضا تتحسس الدول من نفوذ أعدائها في دولة على حدودها .على سبيل المثال عندما فكر السوفيات بنصب
صواريخ نووية في األراضي الكوبية في الستينيات ،لم تقبل الواليات المتحدة ،وكادت تلك األزمة أن تؤدي إلى حرب نووية بين
البلدين ،لوال تراجع السوفيات عن مساعيهمhttps://www.bbc.com/arabic/world-54500590 .
أحد أبرز أعداء إيران في المنطقة ،إن لم تكن العدو األول.
بخصوص هذه النسبة انظر مقاال في األهرام على الرابط التاليhttps://gate.ahram.org.eg/daily/News/101500/59/ :
375889/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/%D9%85%D8%B6%D9%8A
%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D9%88%
D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8
.%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-.aspx
وتقرير في موقع العربي الجديد على الرابط التاليhttps://www.alaraby. :
co.uk/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D9%88%D8%AA
%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
.%D9%87
انسحبت أميركا من االتفاقية النووية في مايو  .2018في تلك الفترة كانت القوات الحكومية تسيطر على مركز محافظة الجوف،
باإلضافة إلى مناطق واسعة خارج مأرب ،بما فيها فرضة نهم االستراتيجية المتاخمة للعاصمة صنعاء .وبدأت االنتكاسة في
بداية يناير  2020بسيطرة الحوثيين على مدينة الحزم ،مركز محافظة الجوف ،وأعقبها في نهاية يناير سقوط سريع ومفاجئ
لمديرية نهم بكاملها ،ثم توالت خسائر القوات الحكومية بعد ذلك ،كان آخرها خسارة مديرية العبدية في أكتوبر  .2021انظر
الروابط التالية وفيها تفاصيل أكبر:
سقوط العبديةhttps://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2021/10/15/%D8%A7%D9%84%D8%AD :
%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88
%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D
8%B1%D9%8A%D8%A9
سقوط مدينة الحزم:
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D
8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%
88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
سقوط نهم:
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/31/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%
D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8
%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8
8%D8%AF%D9%8A%D8%A9
ومن المديريات الواقعة جنوب مأرب سيطر الحوثيون على مديرية بيحان وحريب والعينhttps://www.aljazeera.net/news/ :
politics/2021/10/15/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%
D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
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الســعودية ،فقــد اســتهدف الحوثيــون ،بيــن العاميــن  2018و ،2021الســعودية بعشــرات الضربــات عبــر الطائــرات المســيرة
والصواريــخ ( ،)29كان أكثرهــا ضــررًا الضربــة التــي وجهوهــا لشــركة أرامكــو فــي محافظــة بقيــق ،فــي ســبتمبر ،2019
وهــذه كانــت عمليــة معقــدة أثــارت شــيئًا مــن الريبــة والتســاؤل حــول مــا إذا كان الحــرس الثــوري نفســه هــو الــذي قــام بهــا
مــن األراضــي اليمنيــة وأوعــز للحوثييــن أن يتبنوهــا .علــى أي حــال ،نجــاح إيــران فــي امتــاك أســلحة نوويــة ســيكون لــه
أثــر بالــغ علــى الملــف اليمنــي .ســتطول الحــرب ،وســيزداد وضــع الحوثييــن قــوة (ســيصبح لديهــم حليــف نــووي) ،وســيدخل
مشــروع اســتعادة الدولــة اليمنيــة نفقًــا ال تُعــرف نهايتــه.
بطبيعــة الحــال ،ال يمكــن فصــل وضــع اتفــاق الريــاض ومصيــره عــن الموقــف العســكري للحكومــة اليمنيــة ،فثمــة تــازم
عميــق وتأثيــر متبــادل بيــن األمريــن كمــا أســلفنا .كلمــا تعرقــل تنفيــذ االتفــاق ضعفــت فاعليــة الحكومــة فــي الميــدان ،ألنهــا
ســتظل مشــغولة بجبهتهــا الداخليــة مــع “االنتقالــي” ســواء أكانــت مشــتعلة أم فــي حالــة ســكون؛ وكلمــا تراجعــت القــوات
الحكوميــة فــي ميــدان المعركــة تعقــدت إمكانيــة تنفيــذ اتفــاق الريــاض وازدادت صعوبــة ،ألن “االنتقالــي” ،مثـ ًـا ،قــد ال يــرى
داعيًــا فــي أن يواصــل االلتــزام باتفــاق مــع جهــة هــي فــي طريقهــا لخســارة الحــرب ،الســيما أن خســارة الحــرب تعنــي تهديــد
وجــود الحكومــة اليمنيــة مــن األســاس .وبمــا أن تقــدم إيــران فــي مــا يخــص امتــاك ســاح دمــار شــامل ،يقــوي وضــع الحوثي
علــى األرض فــي مواجهــة الحكومــة اليمنيــة ،فيجــوز القــول إنــه -أي تقــدم إيــران فــي هــذا المضمــار -يضعــف إمكانيــة
المضــي فــي إنفــاذ اتفــاق الريــاض .كمــا أن إيــران تعــي أن تنفيــذ هــذا االتفــاق يعــزز الوجــود الســعودي فــي اليمــن ،لذلــك
فمــن المنطقــي أن تســعى إلــى تقويضــه بشــتى الســبل .ومــن المعلــوم أن إليــران دورًا قدي ًمــا فــي دعــم مســاعي انفصــال جنــوب
اليمــن ،فقــد قدمــت الدعــم لعلــي ســالم البيــض ،نائــب رئيــس دولــة الوحــدة الســابق ،وأحــد أهــم الشــخصيات الجنوبيــة التــي
تبنــت مشــروع االنفصــال ،ودعمــت بعــض فصائــل الحــراك الجنوبــي التابعــة لــه ،وقدمــت لهــا المــال والســاح والتدريــب
ضــا لعلــي ســالم ،والتــي كانــت تبــث مــن بيــروت ( .)31وإلــى هــذا ،كانــت
( ،)30كمــا دعمــت قنــاة “عــدن اليــف” التابعــة أي ً
وســائل اإلعــام العربيــة الممولــة مــن طهــران ،قنــاة العالــم مثـ ًـا ،مــن أوائــل مــن تبنــى خطــاب الحــراك الجنوبــي  ،فــي عهــد
الرئيــس الراحــل علــي عبــدهللا صالــح؛ وفــي بدايــة رئاســة عبــد ربــه منصــور هــادي ،ســاءت العالقــة بيــن البلديــن بعــد أن
أطلــق األخيــر اتهامــات إليــران بأنهــا تعمــل علــى التدخــل فــي شــؤون بــاده وزعزعــة اســتقرارها عبــر تقديــم العــون لبعــض
فصائــل الحــراك الجنوبــي  .وتأسي ًســا علــى ذلــك ،فليــس مســتبعدًا أن ترســل إيــران إلــى “االنتقالــي” إشــارات مفادهــا أنهــم
ســيوعزون للحوثــي عــدم مهاجمــة الجنــوب ،ومــن ثــم فلــم يعــد ثمــة مــا يضطــره (االنتقالــي) إلــى االلتــزام باتفــاق الريــاض.
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وصول إلى الوقت
أول هجمة تعرضت لها السعودية بالطيران المسير الحوثي كانت في سبتمبر  ،2017ولكن خالل العالم 2018
الراهن  ،2021شهدت الغارات الصاروخية الحوثية تناميًا ملحوظًا ،فخالل عام  2018تم قصف مطار الملك خالد في الرياض،
وقاعدة جيزان ،كما تعرضت ناقلة نفط سعودية لهجوم صاروخي حوثي ،وهي في طريقها في المياه الدولية غرب ميناء
الحديدة .وفي مايو من العام نفسه هاجم الحوثيون الرياض بمجموعة صواريخ من طراز بركان ،وفي يوليو هاجموا ناقلة نفط
سعودية في البحر األحمر .انظرhttps://www.bbc.com/arabic/interactivity-48359052 :
واستمرت الهجمات الحوثية عبر الصواريخ والطيران المسير في  2019و( 2020في شهر يناير فقط بالتزامن مع
سيطرتهم على مديرية نهم ،أطلق الحوثيون ما يزيد ع ن  26صاروخًا �https://www.aljazeera.net/news/pol
itics/2020/1/31/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84
%D9%81-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
 .) %D9%8A%D8%A9وفي العام الحالي ،استمر الحوثيون بإطالق الصواريخ إلى األراضي السعودية ،ففي مارس أعلنوا
استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخمس طائرات مسيرةhttps://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/5/%D8% ،
A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83
%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D
.8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7
 ...الخ.
انظر “العربية نت” على الرابط التاليhttps://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2013/06/ :
29/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD
%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A.%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
صحيفة الثورة اليمنيةhttps://althawra-news.net/news108623.html :
انظر أي ً
ضا موقع جنوبيةhttps://janoubia.com/2014/11/07/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81- :
%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D9
%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%86/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%A8
مجلة البيان https://www.albayan.co.uk/article2.aspx?id=2957 :
الجزيرة نتhttps://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/9/10/%D8%A7%D9%84%D9%8A% :
D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9
%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
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علــى أننــا يجــب أن نــرى جانبًــا آخــر مــن الحالــة اإلقليميــة التــي تلقــي بظاللهــا علــى الحــرب فــي اليمــن ،وعلــى هــذا
ضــا ،ويتمثــل بالخــاف القطــري -التركــي مــن جهــة ،والســعودي -اإلماراتــي مــن جهــة أخــرى.
االتفــاق أي ً

الخالف بين محور قطر -تركيا ومحور السعودية -اإلمارات
للخــاف القائــم بيــن محــور قطــر -تركيــا مــن جهــة ومحــور الســعودية -اإلمــارات مــن جهــة أخــرى ،والخــاف
القطــري -الســعودي تحديـدًا ،أثــره المهــم علــى مجريــات الحــرب فــي اليمــن ،ومــن ثــم علــى اتفــاق الريــاض .لكــن قبــل
أن نحــاول أن نبيــن كيفيــة هــذا التأثيــر وحجمــه ،ســنعود قليـ ًـا إلــى الــوراء لنعــرف خلفيــة هــذا الصــراع.
تبــدو قضيــة اإلخــوان المســلمين فــي مصــر اآلن كأنهــا ســبب كل مــا يجــري بيــن هذيــن المحوريــن ،فقــد مثــل فــوز
هــذه الجماعــة فــي االنتخابــات الرئاســية المصريــة  ،2012نصـرًا مــؤزرًا للمحــور القطــري -التركــي ،الــذي أخــذ علــى
عاتقــه دعــم جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي أكثــر مــن بلــد ،منــذ وقــت يســبق بكثيــر انطــاق ثــورات الربيــع العربــي .وفي
المقابــل ،لــم يكــن كل مــن الســعودية واإلمــارات مرتا ًحــا لصعــود هــذه الجماعــة إلــى الحكــم ،وعلــى األخــص الســعودية،
فــا شــيء أكثــر تهديـدًا بالنســبة لهــا مــن صعــود جماعــة إســامية ســنية ال تتفــق مــع رؤيتهــا الســلفية للحكــم ،وتؤمــن ولــو
شــكليًا بالمبــادئ الديمقراطيــة .نقــول :ال شــيء أكثــر تهديـدًا بالنســبة للســعودية مــن صعــود جماعــة كهــذه إلــى الحكــم فــي
بلــد عربــي مؤثــر كمصــر ،فذلــك يمكــن أن يصبــح نموذ ًجــا مله ًمــا فــي المنطقــة قــد يمتــد إلــى داخــل أراضيهــا .لذلــك مــا
إن بــدأت االحتجاجــات فــي مصــر ضــد سياســة اإلخــوان ،وباألخــص المظاهــرات ضــد اإلعــان الدســتوري الــذي أعلنــه
مرســي فــي نوفمبــر  ،2012حتــى ســارع كل مــن الســعودية واإلمــارات إلــى االســتثمار فيهــا ،وثمــة تســريبات ()34
تقــول إنــه كان هنــاك تمويــل إماراتــي بالتنســيق مــع المخابــرات المصريــة لحركــة “تمــرد” التــي دعــت إلــى مظاهــرات
 30يونيــو  ،2013وانتهــت بعــزل محمــد مرســي .وفــي اليــوم نفســه الــذي أطــاح فيــه الجيــش المصــري بالرئيــس مرســي،
أصــدر الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز بيانًــا مؤي ـدًا أشــاد فيــه بــدور رجــال القــوات المســلحة المصريــة “الذيــن أخرجــوا
مصــر مــن نفــق هللا يعلــم أبعــاده وتداعياتــه”( ، )35علــى حــد تعبيــره .مــن الناحيــة األخــرى ،اعتبــر كل مــن قطــر وتركيــا
مــا جــرى فــي مصــر انتكاســة لــه ،فقــد كانــت وســائل اإلعــام القطريــة أول مــن بــادر إلــى تســمية مــا حــدث “انقالبًــا”.
أردوغــان ،مــن جهتــه ،كان يرغــي ويزبــد مهاج ًمــا مــا ســماه “االنقــاب” ،ومنتق ـدًا المجتمــع الدولــي الــذي لــم يطلــق
علــى مــا حــدث فــي مصــر االســم نفســه ،وبعــد أحــداث ميــدان رابعــة خــرج ببيــان دعــا فيــه مجلــس األمــن إلــى االجتمــاع
العاجــل مــن أجــل إيقــاف “المجــزرة” علــى حــد تعبيــره ،وعلــى إثــر ذلــك قــررت مصــر ،فــي نوفمبــر  ،2013تخفيــض
مســتوى عالقتهــا الدبلوماســية مــع تركيــا مــن مســتوى ســفير إلــى مســتوى قائــم بأعمــال (.)36
لكــن الحقيقــة أن قضيــة “اإلخــوان” فــي مصــر لــم تكــن إال القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر فــي العالقــات بيــن
هذيــن القطبيــن ،فالخــاف بيــن الســعودية وقطــر ،مثـ ًـا ،قديــم ومتشــابك ،تختلــط فيــه الحساســيات الحدوديــة بمســألة النفــوذ
والتحالفــات اإلقليميــة ،كالتقــارب اإليرانــي -القطــري الــذي تع ـ ّده الســعودية تهدي ـدًا مباش ـرًا لهــا مــن جارتهــا .وصلــت
تلــك الخالفــات إلــى ذروتهــا فــي  5يونيــو  ،2017عندمــا أعلنــت الســعودية ،إلــى جانــب اإلمــارات والبحريــن ومصــر،
قطــع كافــة عالقاتهــا مــع قطــر ،وهــدد محمــد بــن ســلمان بأنــه ســيحفر قنــاة حــول الدولــة الصغيــرة لتحويلهــا إلــى جزيــرة
معزولــة ( .)37أمــا الخــاف بيــن الســعودية وتركيــا فأكثــر تعقيـدًا ،ولــه خلفيــة تاريخيــة .معظــم األراضــي التــي تتألــف
منهــا الســعودية اليــوم كانــت فــي مــا مضــى جــز ًءا مــن اإلمبراطوريــة العثمانيــة ،وكان عبدالعزيــز آل ســعود قــد ألحــق
بالعثمانييــن هزيمــة مثلــت لــه محطــة مهمــة فــي رحلتــه نحــو تأســيس المملكــة ( .)38كمــا أن تركيــا بلــد ديمقراطــي،
ويحكمــه حــزب محســوب علــى التنظيــم العالمــي لإلخــوان المســلمين؛ الحركــة التــي تشــعر الســعودية بحساســية بالغــة
تجاههــا ،بــل تناصبهــا العــداء .إضافــة إلــى أن تركيــا باتــت تنافــس الســعودية علــى زعامــة الكتلــة اإلســامية الســنية فــي
العالــم ،بمقابــل زعامــة إيــران للكتلــة اإلســامية الشــيعية.
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انعكســت هــذه الخالفــات والصراعــات علــى الوضــع فــي اليمــن .فبطبيعــة الحــال ،بــادرت قطــر إلــى تصفيــة حســاباتها
مــع كل مــن الســعودية واإلمــارات علــى الســاحة اليمنيــة ،وهــذا منــذ وقــت مبكــر جـدًا ،منــذ حتــى مــا قبــل فتــرة الربيــع
العربــي .ثمــة تقاريــر صحفيــة تتحــدث عــن وثائــق ســرية متســربة مــن األرشــيف االســتخباراتي ( )39للرئيــس الراحــل
علــي عبــدهللا صالــح ،تقــول إن قطــر كانــت متورطــة فــي دعــم الحوثييــن فــي العــام  ،2009وإغرائهــم بمهاجمــة الحــدود
ً
فضــا عمــا كانــت تقدمــه الدوحــة مــن دعــم مالــي للحوثييــن تحــت مبــررات كثيــرة كإعــادة إعمــار
الســعودية ،هــذا
صعــدة ،أو تمويــل نشــاطات غيــر عســكرية( . )40وقبــل ذلــك ،وأثنــاء حــروب صعــدة الســت ،كان القطريــون يتدخلــون
باســم وســطاء ،كمــا حــدث فــي حــرب  ،2006وثمــة شــكوك حــول أن الوســاطة كانــت مجــرد ذريعــة اتخذتهــا قطــر
إلنقــاذ الحوثييــن مــن جهــة ،ولالقتــراب وتطبيــع مزيــد مــن العالقــات معهــم مــن جهــة أخــرى .وعندمــا انطلقــت “عاصفــة
الحــزم” كانــت قطــر عضـ ًوا فــي التحالــف العربــي ،لكــن وســائل اإلعــام التابعــة للســعودية واإلمــارات تؤكــد أن قطــر
كانــت تســتغل عضويتهــا الشــكلية فــي التحالــف فــي تســريب معلومــات عســكرية ســرية للحوثييــن ،وأنــه كان للتخابــر
القطــري مــع الحوثييــن دور رئيــس فــي نجــاح هــؤالء األخيريــن باســتهداف تجمــع للجنــود اإلماراتييــن فــي مدينــة صافــر
( ،)41فــي ســبتمبر  ،2015مــا أدى إلــى قتــل  45ا إماراتيًــا .وبعــد نشــوب األزمــة الخليجيــة وإنهــاء عضويتهــا فــي
التحالــف العربــي ،يونيــو  ،2017شــرعت قطــر بمنــاوأة السياســة الســعودية واإلماراتيــة علــى المكشــوف ،فقــد جنــدت
قنــاة الجزيــرة القطريــة لمهاجمــة الــدور الســعودي واإلماراتــي فــي اليمــن ،وباألخــص الوجــود اإلماراتــي فــي الجنــوب،
فأنتجــت “الجزيــرة” فــي ذلــك عــددًا مــن التقاريــر واألفــام الوثائقيــة ،كمــا أفســحت مجـ ً
ـال لظهــور وجهــة النظــر الحوثيــة
علــى شاشــتها ،بــل إنهــا فــي بعــض األحيــان كانــت تبــث مســاحات واســعة مــن خطابــات عبدالملــك الحوثــي الطويلــة.
لــم يقتصــر الدعــم القطــري للحوثييــن علــى الدعــم المباشــر ماليًــا وإعالميًــا ( ،)42بــل إنهــا ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك،
فأسســت مليشــيات مســلحة خــارج إطــار القــوات الحكوميــة ( )43فــي مديريــة جبــل حبشــي فــي محافظــة تعــز ،األمــر
الــذي أدى ويــؤدي إلــى إضعــاف الجبهــة الحكوميــة هنــاك .موقــع هــذه القــوات المتاخــم للمناطــق المطلــة علــى الســاحل
الغربــي الــذي تتواجــد فيــه قــوات طــارق صالــح ،وكذلــك القريــب مــن مناطــق ســيطرة المجلــس االنتقالــي ،فــي محافظــة
لحــج ،يوحــي بالهــدف مــن تأســيس هــذه القــوات .إن الغــرض هــو التحشــيد للســيطرة علــى الجنــوب والســاحل الغربــي،
أو إقامــة تــوازن تجــاه النفــوذ اإلماراتــي هنــاك .ويتأكــد هــذا عندمــا نشــاهد أن هــذه القــوات لــم تحــرك ســاكنًا ضــد جماعــة
الحوثــي التــي تحاصــر المدينــة ،رغــم الضغــط الكبيــر الــذي تمارســه هــذه الجماعــة علــى مدينــة مــأرب منــذ نحــو عاميــن،
وبالرغــم مــن أنــه لــو تحركــت هــذه القــوات إلــى جانــب القــوات الحكوميــة ،وسـ ّخنت جبهــة تعــز ،ألدى ذلــك إلــى تخفيــف
كثيــر مــن الضغــط علــى مــأرب.
ويمكــن رؤيــة نتائــج الــدور القطــري فــي اليمــن مــن خــال متابعــة أداء حلفائهــا المحلييــن ،وباألخــص جناحهــم
اإلعالمــي ( ،)44فقــد تركــز اهتمــام حلفــاء قطــر فــي نقــد مــا تفعلــه الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن ،وانصــرف إلــى حــد
كبيــر عــن ممارســات جماعــة الحوثــي ،وكأن المعركــة مــع هــذه الجماعــة قــد انتهــت ،ولــم تتبـ َّ
ق فقــط إال تصفيــة الحســاب
مــع حلفــاء الحكومــة اليمنيــة (الســعودية واإلمــارات) .ومنــذ المصالحــة الســعودية القطريــة ،فــي  5ينايــر  ،2021خفَّــت
حــدة الضــخ اإلعالمــي القطــري ضــد الســعودية واإلمــارات علــى شاشــة “الجزيــرة” ،وبقيــة القنــوات الممولــة قطريًــا،
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لكــن حلفــاء قطــر فــي اليمــن ،بشــقيهم العســكري واإلعالمــي ،لــم يغيــروا مــن نهجهــم إزاء الحكومــة اليمنيــة وحلفائهــا ،وحيــال
معركــة اســتعادة الدولــة ،األمــر الــذي ال يشــجع علــى القــول إن ثمــة توجهًــا قطريًــا نحــو تغييــر سياســتها فــي مــا يخــص الملــف
اليمنــي.
تســتطيع قطــر التأثيــر علــى تنفيــذ اتفــاق الريــاض ،ليــس فقــط عــن طريــق اإليعــاز للقــوات المواليــة لهــا بالتحــرش بقــوات
االنتقالــي المتماســة معهــا فــي أكثــر مــن نقطــة ،األمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي فــي أيــة لحظــة إلــى انهيــار االتفــاق برمتــه ،أو
اإليعــاز لهــذه القــوات بالتمســك بالهدنــة المبرمــة بيــن الطرفيــن ،وهــذا مــن شــأنه أن يهيــئ األرضيــة لمزيــد مــن التقــدم علــى
ضــا مــن خــال شــبكة المســؤولين ذوي التوجــه اإلســامي المحيطيــن بالرئيــس هــادي ،والذيــن
صعيــد تنفيــذ االتفــاق؛ بــل أي ً
يســتطيعون التأثيــر علــى قراراتــه ســلبًا أو إيجابًــا مــن هــذا االتفــاق ،ويأتــي علــى رأس هــؤالء علــي محســن األحمــر ،نائــب
رئيــس الجمهوريــة ،الــذي وصــل ،فــي  29نوفمبــر  ،2021إلــى قطــر ،فــي زيــارة رســمية التقــى خاللهــا الشــيخ تميــم بــن حمــد،
أميــر دولــة قطــر .ولكــن بمــا أن السياســة القطريــة فــي اليمــن التــزال تتســم بالســلبية تجــاه الحكومــة وحلفائهــا ،والتــزال تعمــل
مــا يخــدم بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة جماعــة الحوثــي ،فليــس فــي وســع المراقــب إال أن يتنبــأ بمزيــد مــن التأثيــر القطــري
الســلبي علــى اتفــاق الريــاض ومصيــره.
بالنســبة للــدور التركــي ،فهــو فــي حقيقــة األمــر أضعــف مــن الــدور القطــري ،وأقــل وضو ًحــا مــن أدوار بقيــة القــوى .اقتصــر
فــي البدايــة علــى اســتضافة تركيــا عــددًا مــن القيــادات اإلخوانيــة اليمنيــة فــي أراضيهــا ،وكذلــك علــى النشــاط اإلغاثــي واإلنســاني
الــذي تقــوم بــه الوكالــة التركيــة للتعــاون والتنســيق (تيــكا) والهــال األحمــر التركــي ،وإن كان ثمــة مــن يذهــب إلــى أن النشــاط
اإلنســاني التركــي فــي اليمــن إن هــو إال غطــاء لنشــاط سياســي ســري ( ،)45وعلــى هــذه الخلفيــة احتجــزت الســلطات المحليــة فــي
عــدن ،المدعومــة مــن اإلمــارات ،أواخــر العــام  ،2018فريقًــا إغاثيًــا تركيًــا ،وأفرجــت عنــه بعــد يوميــن مــن االحتجــاز .وقبــل ذلــك،
فــي  ،2017كانــت الســلطات فــي عــدن منعــت دخــول وفــد إغاثــي تركــي ،واحتجــزت المســاعدات التابعــة للوفــد فــي المينــاء (.)46
لكــن بعــد الزيــارة التــي قــام بهــا نائــب وزيــر الداخليــة التركــي إســماعيل جكتــا ،إلــى عــدن ،واجتماعــه برئيــس الــوزراء ،معيــن
عبدالملــك ،فــي ينايــر  ،2019كثــر الحديــث عــن احتمــال دخــول تركيــا مباشــرة علــى خــط الفاعليــن السياســيين فــي اليمــن ،وفــي
مــارس  ،2021أعلــن الحوثيــون إســقاط طائــرة تجسســية تابعــة للقــوات الســعودية ،تركيــة الصنــع ،فــي محافظــة الجــوف (.)47
مــع ذلــك ،علينــا أال ننســى أن تركيــا ،تحــت زعامــة رئيســها الحالــي ،تبحــث عــن دور قيــادي فــي العالــم اإلســامي ،فهــي
تدخلــت بــكل ثقلهــا فــي ســوريا وليبيــا والصومــال وأذربيجــان ،وســبق أن صرحــت -أي تركيــا -علــى لســان ياســين أقطــاي،
مستشــار أردوغــان ،أن التدخــل الســعودي -اإلماراتــي فــي اليمــن غيــر فاعــل ،وقارنــت بينــه وبيــن تدخلهــا فــي ليبيــا وأذربيجــان.
بــل إن أقطــاي ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك ،فشــكك فــي نوايــا دول التحالــف العربــي ،وألمــح إلــى أن تدخلهــا أصبــح عقبــة فــي طريــق
اليمنييــن إلنهــاء األزمــة .قــال أقطــاي إنــه كلمــا أراد جيــش الحكومــة اليمنيــة “أن يتصــدى للحوثييــن ،ال يجــد أمامــه مــن عائــق
ســوى قــوات التحالــف ذاتهــا( ،)48ال أح ـدًا آخــر”  .واليمــن بلــد مهــم علــى خارطــة العالــم العربــي واإلســامي ،ال نعتقــد أن
األتــراك غافلــون عنــه تما ًمــا ،ويبــدو أن مــا يؤخــر وجودهــم المباشــر إلــى حــد اآلن ،هــو الوجــود اإلماراتــي والســعودي القــوي.
لذلــك ليــس مسـ ً
صــا إذا اســتمر هــذا الوضــع المريــض طويـ ًـا،
ـتحيل أن نشــهد فــي المســتقبل حضــورًا تركيًــا فــي اليمــن ،خصو ً
وظــل التدخــل العربــي
- 45
- 46

- 47

- 48

حلفاء اإلمارات في اليمن يذهبون هذا المذهب ،انظر تقري ًرا بعنوان“ :لماذا وكيف تروج اإلمارات “أكذوبة” الدور التركي في
اليمن” ،في موقع المصدر أون الين على الرابط التالي:
https://almasdaronline.com/articles/197744
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/16/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%
D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8
%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9.%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D8%AF%D9%86
روسيا اليومhttps://arabic.rt.com/middle_east/1209279 -%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9% :
88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9\%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%
/D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
صا لمقالة أقطاي على موقع روسيا اليوم على الرابط التالي:
انظر ملخ ً
https://arabic.rt.com/world/1193796-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8
%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8
%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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يتســم بهــذا القــدر مــن الالفاعليــة .وبالطبــع ،ســيكون ذلــك علــى حســاب النفــوذ الســعودي -اإلماراتــي ،ومــا ارتبــط بهمــا مــن
معاهــدات واتفاقيــات ،بمــا فــي ذلــك اتفــاق الريــاض.

الموقف الغربي من الحرب في اليمن
تجــب اإلشــارةً ،
أول ،إلــى أننــا ال نعنــي هنــا الغــرب كلــه ،وإنمــا نعنــي الــدول التــي تملــك تأثيــرًا حقيقيًــا علــى األزمــة
اليمنيــة ،وهــي الواليــات المتحــدة وبريطانيــا .فرنســا وألمانيــا دورهمــا ضعيــف .الــدور الفرنســي يتمثــل فــي بيــع الســاح لــكل مــن
الســعودية واإلمــارات ،إذ تعتبــر هــي بالنســبة للســعودية وبقيــة دول الخليــج ثالــث أكبــر مصــدر للســاح بعــد أميــركا وبريطانيــا،
والــدور األلمانــي مقصــور علــى الجانــب اإلغاثــي.
منــذ انطــاق “عاصفــة الحــزم” ،راجــت فــي وســائل اإلعــام العربيــة والمحليــة ،وبالــذات وســائل اإلعــام المحســوبة علــى
إيــران وأتباعهــا ،مقولــة أن هــذه العمليــة قامــت بدعــم ومباركــة أميركيــة ،وزاد مــن انتشــار هــذه المقولــة أن إعــان العمليــة تــم
فعـ ًـا مــن واشــنطن ،علــى لســان عــادل الجبيــر ،الــذي كان آنــذاك يشــغل منصــب الســفير الســعودي لــدى الواليــات المتحــدة (.)49
ومــن المؤكــد أنــه كانــت للســعودية مصلحــة فــي ترويــج مثــل هــذا االعتقــاد ،إذ إن الرضــا والدعــم األميركــي مــن شــأنه أن يحشــد
حــول قرارهــا مزيـدًا مــن التأييــد اإلقليمــي والدولــي .لكــن الواقــع كان غيــر ذلــك .لــم تكــن أميــركا بطبيعــة الحالــة معترضــة تما ًمــا
علــى الحــرب فــي اليمــن ( ،)50ولكنهــا فــي اآلن ذاتــه لــم تكــن راضيــة ،كمــا لــم تكــن هــي التــي دفعــت الســعوديين وأغرتهــم
باتخــاذ ذلــك القــرار ( .)51الحقيقــة أن الســعودية وحلفاءهــا فــي المنطقــة يشــعرون بخيبــة أمــل تجــاه مــا يشــاهدونه مــن تراجــع
أميركــي فــي منطقــة الشــرق األوســط تــرك فرا ًغــا وجــدت الســعودية نفســها مضطــرة للتعامــل معــه .وصلــت خيبــة األمــل تلــك
إلــى أشــدها عندمــا اتضــح أخيـرًا أنــه ال يوجــد لــدى الواليــات المتحــدة نيــة حقيقيــة لوضــع حــد لنظــام األســد ،رغــم كل مــا ارتكبــه
مــن جرائــم حــرب ضــد شــعبه ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام الســاح الكيمــاوي .ويبــدو أنــه مــن تلــك اللحظــة -أي اللحظــة التــي انكشــف
فيهــا موقــف الواليــات المتحــدة مــن الحــرب فــي ســوريا -عزمــت الســعودية علــى االعتمــاد علــى نفســها فــي التعامــل مــع مشــاكلها
اإلقليميــة .فــي هــذا الجــو مــن عــدم الثقــة نحــو أميــركا ،جــاء قــرار الحــرب فــي اليمــن.
لقــد كان األميركيــون مندهشــين ،كمــا ينقــل لنــا صاحــب كتــاب «الــدم والنفــط»  ،عندمــا عــرض عليهــم الســعوديون ،قبــل
بــدء الضربــات بوقــت قصيــر ،أن يشــتركوا فــي العمليــة الوشــيكة .لــم يوافــق األميركيــون ،ولكنهــم أبــدوا اســتعدادهم لتقديــم الدعــم
العســكري واالســتخباراتي الــازم.
معرفــة طبيعــة الموقــف األميركــي هــذا تمكننــا مــن فهــم المواقــف األميركيــة الالحقــة .فــي الواقــع ،تبــدو أميــركا غيــر مقتنعــة
بفكــرة الحــرب مــن األســاس ،وذلــك ليــس انطالقًــا مــن دعمهــا للحوثييــن أو تعاطفهــا معهــم كمــا قــد يبالــغ البعــض ويقــول ،وإنمــا
انطالقًــا مــن قناعــة مفادهــا أن الحــرب هــي آخــر مــا يُحتــاج إليــه فــي بلــد غيــر مســتقر أصـ ًـا .ولســنا نريــد هنــا أن نصــدر حكــم
قيمــة علــى هــذه القناعــة ،وتحديــد مــا إذا كانــت صائبــة أم خاطئــة ،فهــذا ليــس موضوعنــا .علــى أيــة حــال ،فــي البدايــة ســايرت
الواليــات المتحــدة حليفتهــا الســعودية ،وانتظــرت مــا ستســفر عنــه العمليــة ،لكــن مــع مــرور الوقــت ،ومــع تكــرار الضربــات
الخاطئــة التــي قتلــت المئــات مــن المدنييــن ،وظهــور أثــر العمليــة المدمــر علــى الجانــب اإلنســاني فــي البــاد ،بــدأت األصــوات
الرافضــة للحــرب تتعالــى فــي الواليــات المتحــدة ،كمــا فــي الغــرب بشــكل عــام .فــي وقــت الحــق قــال الدبلوماســي المعــروف
والخبيــر فــي شــؤون الشــرق األوســط روبــرت مالــي ،الــذي كان يعمــل مستشــارًا للرئيــس أوبامــا« :لــم تنــل إدارة أوبامــا أي
مجــد أو شــرف مــن خــال ســماحها بحــرب اليمــن .إلــى حــد مــا ،وبالرغــم مــن نوايانــا الطيبــة ،لقــد جللنــا أنفســنا بالعــار» (.)53
- 49

- 50
- 51
- 52
- 53

صحيفة الشرق األوسطhttps://aawsat.com/home/article/321171/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A :
7%D9%82-%C2%AB%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%
D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8
%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
وقناة سكاي نيوزhttps://www.skynewsarabia.com/video/733456-%D8%A7%D9%84%D8%B :
3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%
D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85#
أعلن الرئيس أوباما بعد بدء “عاصفة الحزم” ،تأييده للعملية ،كما أعلن تأييده لقرار مجلس األمن  ،2216الذي طالب الحوثيين
بإنهاء االنقالب وإلقاء السالح واالنسحاب من المدن التي يحتلونها ،ولكن ذلك يبدو كأنه من قبيل المسايرة لموقف حليفتها
جا لقناعة.
السعودية ،أكثر منه نتا ً
انظر كتاب  ،Blood And Oilسابق ،فصل بعنوان.MBS :
السابق.
.https://www.trtworld.com/magazine/obama-aide-how-we-got-it-wrong-in-yemen-24162
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وأضــاف« :عليهــم (أي األمريكييــن) أن يســتوعبوا الــدرس جيـدًا ،ويعرفــوا مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه شــركاؤهم بالســاح الــذي
يبيعونــه لهــم».
صعــود الجمهــوري ترامــب ،الــذي ســانده الســعوديون واإلماراتيــون أصـ ًـا فــي حملتــه االنتخابيــة ( ،)54إلــى ســدة الحكــم،
فــي  ،2016قطــع الطريــق أمــام األغلبيــة األميركيــة المعارضــة للحــرب ،لكــن ترامــب لــم يســتطع إســكات أصواتهــم تما ًمــا .فــي
صـ َّوت مجلــس الشــيوخ بأغلبيــة لصالــح مشــروع قــرار ينــص علــى إنهــاء الدعــم األميركــي للحــرب التــي يشــنها
مــارس َ 2019
التحالــف العربــي فــي اليمــن ،مــا اضطــر ترامــب الســتخدام الفيتــو ضــد هــذا القــرار ( .)55ثــم ســرعان مــا غــادر ترامــب البيــت
األبيــض ،ودخــل مرشــح الحــزب الديمقراطــي جــو بايــدن .وبعــد أســبوعين فقــط مــن وصولــه البيــت األبيــض ،أصــدر بايــدن
قــرارًا قضــى بإنهــاء الدعــم األمريكــي للحــرب فــي اليمــن ،ومنــع بيــع الســاح للســعودية (.)56
ً
تحــول فــي الموقــف األميركــي تجــاه
أثــار قــرار بايــدن شــيئًا مــن الضجــة ،وتحــدث كثيــر مــن المراقبيــن عــن أن ثمــة
الســعودية وحربهــا فــي اليمــن ،ولكــن فــي الواقــع لــم يكــن هنــاك أي تحــول .هــذا هــو موقــف أميــركا الحقيقــي ،ومــا عــداه كان
مجــرد مســايرة علــى مضــض .إنمــا كان مــن الصعــب علــى الواليــات المتحــدة أن تمنــع الســعودية مــن اإلقــدام علــى هــذه الخطــوة،
حتــى وإن كان ذلــك ال يرضيهــا .فأوبامــا كان يهيــئ نفســه لتوقيــع االتفاقيــة النوويــة مــع إيــران ،وكان يعــرف أن توقيعهــا ســيثير
حفيظــة الســعودية وبقيــة دول الخليــج .لقــد كان مــن الصعــب عليــه أن يتوصــل إلــى اتفاقيــة مــع إيــران ،وفــي الوقــت نفســه يمنــع
الســعودية مــن محاربــة النفــوذ اإليرانــي فــي دولــة علــى حدودهــا .ثــم إن الســعودية فــي األول واألخيــر حليــف مهــم للواليــات
المتحــدة فــي المنطقــة ،وضلــع تــوازن أساســي فــي الصــراع مــع إيــران ،وبالتالــي فــإن مصالحهــا ،أو مــا تعتقــد أنهــا مصالحهــا،
تؤخــذ دو ًمــا فــي االعتبــارات األميركيــة.
آخــر تطــورات هــذا الملــف هــو زيــارة مستشــار األمــن القومــي األميركــي ،جيــك ســوليفان ،للريــاض ،فــي  29ســبتمبر 2021
( ،)57واجتماعــه بمحمــد بــن ســلمان .خــال اللقــاء شــدد ولــي العهــد الســعودي علــى مســاعي المملكــة إلنهــاء األزمــة اليمنيــة،
وهــذا مــا يعنــي أن ثمــة ضغوطًــا أميركيــة بــدأت تدفــع فــي هــذا االتجــاه (.)58
يذهــب الباحــث غريغــوري جونســن إلــى أنــه ليــس للواليــات المتحــدة سياســة خاصــة تجــاه اليمــن ،وإنمــا لديهــا سياســة تجــاه
الســعودية تملــي عليهــا أفعالهــا فــي اليمــن ( ،)59وهــو محــق فــي ذلــك إلــى حــد مــا .مــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إنــه مــن
المســتبعد أن يكــون للواليــات المتحــدة دور ســلبي تجــاه اتفــاق الريــاض ،طالمــا أن هــذا االتفــاق يعــزز الــدور والوجــود الســعودي
فــي اليمــن ،فضـ ًـا عــن أنــه ليــس للواليــات المتحــدة -نظريًــا علــى األقــل -مصلحــة مرجــوة مــن مشــروع تشــطير اليمــن إلــى
شــطرين .لكــن المشــكلة هــي فــي بقــاء الحــرب معلقــة هكــذا .إن اســتمرار الحــرب بهــذه الطريقــة مــن الالحســم ،وتفاقــم الوضــع
اإلنســاني فــي البــاد أكثــر فأكثــر ،قــد يدفــع الواليــات المتحــدة ،فــي نهايــة المطــاف ،إلــى عمــل كل مــا فــي وســعها مــن أجــل
إيقافهــا .وإيقــاف الحــرب عنــد هــذه النقطــة ال يخــدم طرفًــا أكثــر ممــا يخــدم الحوثــي ،وســيهدد بتقويــض كل مــا تــم إنجــازه إلــى
اآلن فــي طريــق اســتعادة الدولــة اليمنيــة.
الــدور البريطانــي أكثــر وضو ًحــا وتأثي ـرًا مــن األمريكــي ،ولعــل ذلــك يعــود لمــا لبريطانيــا مــن تاريــخ طويــل فــي اليمــن
شـ ً
ـمال وجنوبًــا ،فقــد ظلــت عــدن مســتعمرة إنكليزيــة لمــا يزيــد عــن  100عــام ،وكانــت بريطانيــا إبــان صراعهــا مــع األتــراك،
فــي الحــرب العالميــة األولــى ،أقدمــت علــى ضــرب مدينــة الحديــدة واحتاللهــا ،فــي  ،1918قبــل أن تســلمها إلــى محمــد علــي
اإلدريســي ،حليفهــا ،بعــد ذلــك ( .)60كمــا أنــه كان لبريطانيــا دور كبيــر ومباشــر فــي دعــم الملكييــن ضــد الجمهورييــن فــي حــرب
ســتينيات القــرن الماضــي بعــد قيــام الجمهوريــة وثــورة  26ســبتمبر فــي اليمــن.
المهــم ،بريطانيــا هــي حاملــة قلــم الملــف اليمنــي فــي مجلــس األمــن ،وحامــل القلــم مفهــوم يطلــق علــى الدولــة التــي تتولــى
مهمــة صياغــة القــرارات والمشــروعات المتعلقــة بقضيــة مــا فــي المجلــس .يتحــدد الــدور البريطانــي فــي اليمــن بمســارين؛ األول
مســاعدتها للســعودية عســكريًا ،وذلــك عبــر صفقــات الســاح والخبــراء العســكريين الذيــن يتولــون تدريــب الجنــود الســعوديين،
فقــد نشــرت مؤخـرًا صحيفــة «ديلــي ميــل» البريطانيــة تقريـرًا قالــت فيــه إن ثمــة مــا يزيــد عــن  50عســكريًا بريطانيًــا يقومــون
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.https://www.noonpost.com/content/36103
.https://www.bbc.com/arabic/world-47957469
بي بي سي عربي https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55820626
جريدة الجريدة الكويتية ./https://www.aljarida.com/articles/1632557157710893200
سي إن إ ن �https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/09/29/saudi-mbs-meeting-us-national-security-advi
.sor
دراسة مطولة في مركز صنعاء للدراسات ،يمكن االطالع عليها على الرابط التالي https://sanaacenter.org/ar/publica� :
.tions-all/analysis-ar/8348
انظر تفاصيل ذلك« ،تكوين اليمن الحديث» ،سيد مصطفى سالم ،دار األمين للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،1993 ،ص237
وما بعدها.
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بتدريــب الجنــود الســعوديين علــى المهــارات القتاليــة فــي حــرب اليمــن ( .)61وثمــة تقاريــر أخــرى تتحــدث عــن وجــود قــوة
بريطانيــة تتألــف مــن  40جنديًــا ( )63فــي محافظــة المهــرة علــى حــدود عمــان ،األمــر الــذي يعــده البعــض مؤشـرًا علــى عــودة
األطمــاع البريطانيــة فــي الجنــوب اليمنــي .والمســار الثانــي دبلوماســي .ضمــن هــذا المســار تحــاول بريطانيــا إيجــاد صيغــة
جديــدة إلنهــاء الحــرب فــي اليمــن ،غيــر الصيغــة التــي يطرحهــا قــرار مجلــس األمــن  2216الــذي اعتــرف بعبــد ربــه منصــور
هــادي رئي ًســا شــرعيًا للبــاد ،وطالــب الحوثييــن بتســليم الســاح واالنســحاب مــن المــدن كشــرط أولــي للدخــول فــي مفاوضــات
ســام .مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا القــرار حــاز علــى موافقــة كل الــدول الكبــرى ،بمــا فيهــا بريطانيــا ،مــا عــدا روســيا التــي
ضــا لقــوات التحالــف بمواصلــة التقــدم
امتنعــت عــن التصويــت .هــذا القــرار منــح غطــا ًء دوليًــا للتدخــل العربــي فــي اليمــن ،وتفوي ً
علــى األرض طالمــا أن الحوثــي لــم يســتجب لبنــود القــرار .وافقــت بريطانيــا عليــه نظريًــا ،لكنهــا فــي الممارســات العمليــة تبــدو
كأنهــا غيــر مقتنعــة بــه .فعندمــا أوشــكت قــوات التحالــف فــي الســاحل الغربــي علــى االســتيالء علــى مينــاء ومدينــة الحديــدة ،فــي
معــارك العــام  ،2018تدخلــت بريطانيــا (إلــى جانــب دول غربيــة أخــرى علــى رأســها أميــركا وفرنســا) وضغطــت باتجــاه إيقــاف
المعــارك .كانــت دعــاوى بريطانيــا -ومعهــا المجتمــع الدولــي -إنســانية بطبيعــة الحالــة ،لكننــا نجــد مبــررات كثيــرة للشــك بهــذه
الدعــاوى .فنحــن مثـ ًـا ال نشــاهد نفــس الجديــة فــي الشــجب والضغــط عندمــا يتعلــق األمــر بالتصعيــد الحوثــي حــول مــأرب ،مــع
أن الكارثــة اإلنســانية التــي يمكــن أن يتســبب بهــا اقتحــام الحوثــي لمــأرب أكبــر مــن تلــك التــي يمكــن أن يخلفهــا اســتيالء قــوات
التحالــف العربــي علــى الحديــدة.
كانــت بريطانيــا فاعـ ًـا أساسـيًا فــي الضغــط الدولــي الــذي مــورس علــى الحكومــة اليمنيــة ( ،)63وأدى فــي نهايــة المطــاف
إلــى تعليــق المعــارك حــول الحديــدة ،والدخــول فــي مفاوضــات أفضــت إلــى اتفــاق ســتوكهولم .بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة ،مــارس
 ،2019ســافر وزيــر خارجيتهــا إلــى كل مــن اإلمــارات والســعودية والعاصمــة المؤقتــة عــدن ،وأجــرى عــدة لقاءات مع مســؤولين
ســعوديين وإماراتييــن ،وكذلــك مــع الرئيــس هــادي ،والتقــى فــي مســقط محمــد عبدالســام ،الناطــق باســم جماعــة الحوثــي .كان
الهــدف مــن الزيــارة َحـ ّ
ـث األطــراف علــى االلتــزام باتفــاق ســتوكهولم الــذي كان يواجــه يومئــذ “آخــر فــرص النجــاح” ،علــى حــد
تعبيــره فــي بيانــه الختامــي لزيــادة عــدن (.)64
فــي أكتوبــر  ،2021قــال الســفير البريطانــي الجديــد فــي اليمــن ،ريتشــارد أوبنهايــم ،فــي حــوار نقلتــه صحيفــة الشــرق
األوســط ،إن “ثمــة حاجــة إلــى إصــدار قــرار أممــي جديــد بشــأن الوضــع فــي اليمــن” ،مشــيرًا إلــى أن هنــاك فجــوة حدثــت بيــن
مضمــون القــرار  2216وبيــن الوضــع علــى األرض الــذي يتغيــر كل يــوم  .إذا جــاز لنــا أن نفهــم كالم الســفير علــى أنــه ُم َعبِّــر
عــن موقــف حكومتــه ،نســتطيع القــول إن بريطانيــا تســعى لشــرعنة الوضــع القائــم اآلن عبــر مجلــس األمــن ،أي باختصــار تريــد
أن تدفــع المجتمــع الدولــي لالعتــراف بالحوثييــن بمقــدار اعترافــه بالحكومــة ،وهــذا ســيترتب عليــه أن الحوثييــن لــن يعــودوا
جماعــة متمــردة علــى الحكومــة فــي نظــر العالــم ،بــل ســيكونون نـدًا معترفًــا بــه دوليًــا .وهــذه الخطــوة إن تمــت ســتكون ضربــة
مهولــة للحكومــة والشــرعية اليمنيــة.
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روسيا اليوم https://arabic.rt.com/middle_east/912211-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%
A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
العربي الجديد https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%
D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%
D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8.%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
الحقيقة أن الضغط الذي أفضى إلى إيقاف معارك الحديدة جاء من دول غربية عدة على رأسها أميركا وبريطانيا وفرنسا ،ولكن
حا وجدية ،ويمكن تلمس إلحاحها وجديتها من خالل تصريحاتها الالحقة ،محذرة من انهيار
تميزت بريطانيا بأنها بدت أكثر إلحا ً
هدنة الحديدة ،وكذلك من خالل زيارة وزير خارجيتها إلى عدن ،وهو المسؤول الغربي الوحيد الذي يزور اليمن منذ بداية الحرب.
انظر تفاصيل هذا على موقع بي بي سي عربي:
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47436717
http://arabic.news.cn/2019-03/04/c_137866354.htm
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%
A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8
%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F
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ضــا .فهــي تبيــع الســاح للســعودية ،وترســل خبــراء عســكريين لتدريــب
كثيــرون يــرون فــي الــدور البريطانــي ازدواجيــة وتناق ً
الجنــود الســعوديين مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى تشــعر بالقلــق تجــاه أي تقــدم للحكومــة اليمنيــة علــى األرض ،وتســعى لعرقلتــه.
بينمــا فــي الحقيقــة ،هــذا التناقــض موقــف مفهــوم تما ًمــا .فبريطانيــا تتعــاون مــع الســعودية عســكريًا بحكــم العالقــة الثنائيــة الجيــدة
بيــن البلديــن ،ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تتخــذ سياســة مغايــرة تجــاه الوقائــع علــى األرض ،نـ ً
ـزول عنــد مصالحهــا كدولة اســتعمارية
كان لهــا وجــود مباشــر فــي اليمــن .والــدول الكبــرى لــم تنفــض يدهــا تما ًمــا مــن البلــدان التــي كانــت خاضعــة لهــا فــي العصــر
االســتعماري .مــن المفهــوم أن تــرى بريطانيــا مصلحــة مــا فــي بقــاء الحوثييــن مســتقلين بالشــمال ،وبقــاء الوضــع فــي الجنــوب
مضطربًــا .ذلــك يمنحهــا إمكانيــة أن يكــون لهــا وجــود فــي الســواحل اليمنيــة مــن جديــد .وعلــى ذلــك ،فــإن لــدى المراقــب الكثيــر
ممــا يدعــوه ألن يتوقــع مزيـدًا مــن تعقيــد األمــور تقــوم بــه بريطانيــا أمــام مســاعي التحالــف العربــي ،ونعــود ونقــول مــرة أخــرى:
وبالــذات إذا طالــت الحــرب ،واســتمر أداء الجيــش الحكومــي وأداء كل مــن الســعودية واإلمــارات بهــذا الشــكل .إن اســتمرار
الحــرب بهــذه الطريقــة ينــذر بمشــاكل ال حصــر لهــا.
هنــا نجــد أن الموقــف الغربــي هــو اآلخــر ال يخــدم الحــرب فــي اليمــن (وبالنتيجــة ليــس فــي صالــح اتفــاق الريــاض) .وبالتأكيــد
كلمــا طــال أمــد الحــرب مــن دون بــوادر حســم ،يضيــق الفضــاء الدولــي الــذي تتنفــس فيــه “القضيــة اليمنيــة” أكثــر وأكثــر.

الحرب في أفغانستان
ألول وهلــة تبــدو تداعيــات الوضــع فــي أفغانســتان غيــر ذات أهميــة بالنســبة للوضــع فــي اليمــن ،فضـ ًـا عــن اتفــاق الريــاض،
لكــن ذلــك غيــر دقيــق .فــي اعتقادنــا ،مــا حــدث ويحــدث فــي أفغانســتان يؤثــر إلــى حــد كبيــر علــى األزمــة اليمنيــة ،لألســباب
التاليــة:
 oحركــة طالبــان التــي انتهــت إلــى الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم فــي أفغانســتان ،بســيطرتها علــى العاصمــة كابــل ،فــي 15
أغســطس  ،2021حركــة إســامية جهاديــة تتقاطــع أفكارهــا ورؤيتهــا للعالــم مــع أفــكار ورؤيــة كل الحــركات األصوليــة الموجودة
فــي العالــم اإلســامي ،بمــا فيهــا حــزب اإلصــاح اليمنــي ،المحســوب علــى تنظيــم اإلخــوان المســلمين .ولهــذا الحــزب تاريــخ
مــع “طالبــان” ،فأغلــب المقاتليــن اليمنييــن الذيــن ذهبــوا لقتــال الســوفيات فــي أفغانســتان ،فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي ،كانــوا
ذوي خلفيــة “إخوانيــة” أو خاضعيــن للتأثيــر الدعــوي اإلخوانــي ( ،)66والمقاتلــون األفغــان والعــرب الذيــن تولــوا دحــر الســوفيت
ســيصبحون فــي مــا بعــد الرافــد البشــري الرئيــس لحركــة طالبــان عنــد تأسيســها فــي  .1994حتــى حركــة الحوثييــن ،رغــم أنهــا
حركــة زيديــة شــيعية ،تجمعهــا بحركــة طالبــان مشــتركات كثيــرة .فــكال الحركتيــن تعرِّفــان ســبب تأخــر األمــة اإلســامية بأنــه
“االنحــراف عــن تعاليــم القــرآن ونهــج الســلف الصالــح” ،وال تريــان أهميــة للدســتور أو التعليــم الحديــث أو حقــوق المــرأة أو
الديمقراطيــة أو أيــة مقولــة مــن المقــوالت التــي أنتجتهــا الحضــارة المعاصــرة ،طالمــا أن الدســتور اإللهــي الــذي يجيــب علــى
كل األســئلة فــي الحيــاة (القــرآن) ال ينــص عليــه .وفضـ ًـا عــن ذلــك ،ثمــة تشــابه عميــق فــي اآلليــة التــي اعتمدتهــا الحركتــان
فــي تحشــيد األتبــاع .فمثلمــا فعلــت جماعــة الحوثــي ،ومازالــت تفعــل ،تعتمــد حركــة طالبــان علــى الشــحن العاطفــي واســتغالل
المشــاعر الدينيــة ،وتحديـدًا لــدى الفئــات الفقيــرة فــي المجتمــع ،والفئــات األقــل حظًــا مــن التعليــم ،والفئــات األصغــر سـنًا ،كذلــك
اتخــذت طالبــان مــن الريــف قاعــدة انطــاق نحــو المــدن ،مــا أدى إلــى هيمنــة الريــف علــى المدينــة .كمــا أن انتصاراتهــا علــى
األرض -وهــذه أكثــر نقــاط التشــابه بينهــا وبيــن الحوثييــن أهميــة -ال تعــود إلــى قــوة ( )76الحركــة نفســها ،وإنمــا إلــى تفــكك
خصومهــا ،وإلــى الفســاد المستشــري فــي الحكومــة ،وإلــى كونهــا جماعــة منظمــة مســتعدة للقتــال فــي أيــة لحظــة ،بينمــا خصومهــا
متشــرذمون ،وتشــغلهم اهتمامــات ومشــاريع مختلفــة.
 oأغلــب الفاعليــن الخارجييــن فــي أفغانســتان هــم ذاتهــم الفاعلــون فــي اليمــن ،وعلــى رأس هــؤالء الواليــات المتحــدة وبريطانيــا
والســعودية وقطــر وإيــران .انســحاب القــوات األميركيــة والبريطانيــة مــن أفغانســتان ،فــي مايــو  ،2021أثبــت صحــة رهــان
حركــة طالبــان علــى أن وجــود القــوات األجنبيــة هــو مــا يحــول دون وقــوع البــاد كلهــا فــي قبضتهــا ،فقــد تبيــن أن الحكومــة
ـض ســوى أشــهر
والجيــش األفغانييــن اللذيــن بنتهمــا الواليــات المتحــدة مجــرد قلعــة مــن ورق انهــارت عنــد أول اختبــار .ولــم تمـ ِ
 - 66من هؤالء عبدالمجيد الزنداني نفسه الذي أصبح من أهم قيادات حزب اإلصالح بعد تأسيسه العام  ،1990وغيره.
 - 67يبلغ تعداد الجيش األفغاني  300ألف مقاتل ،بينما قوات طالبان ال تزيد عن  75ألفًا .مع ذلك سقطت كابل في أيدي هؤالء
األخيرين بدون قتال ،وهو األمر ذاته الذي حدث في اليمن ،في سبتمبر  .2014حول تعداد الجيش األفغاني وتعداد حركة
طالبان انظر “الجزيرة نت” على الرابط التاليhttps://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/15/%d9%86%d9%8a :
%d9%88%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%83-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%b7%d8%a
7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b3%d8%ad%d8%aa
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قليلــة علــى بــدء مغــادرة القــوات األجنبيــة البــاد ،حتــى أصبحــت أفغانســتان كلهــا تحــت ســيطرة “طالبــان” ،وهكــذا بــدا التدخــل
األميركــي فــي أفغانســتان الــذي يعــد أطــول حــرب خاضتهــا أميــركا علــى اإلطــاق ( ،)68مجــرد فاصــل مأســاوي طويــل فــي
مشــهد تقــوده الحركــة .وكل مــن الســعودية وقطــر وإيــران لــه دور فــي أفغانســتان ،ولكــن تبــدو قطــر ،وتحديـدًا فــي العقــد األخيــر،
صاحــب النفــوذ األكبــر .فهــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي أعــادت جزئيًــا عالقتهــا مــع طالبــان ،وفتحــت لهــا مكتبًــا رســميًا
فــي الدوحــة ،فــي يونيــو  ،2013كمــا أنهــا منــذ ســنوات الطــرف الــذي يــؤدي دور الوســاطة بيــن الحركــة والواليــات المتحــدة
األميركيــة ( .)69وفــي الوقــت الحالــي تمثــل الســفارة القطريــة المصالــح الدبلوماســية األمريكيــة فــي أفغانســتان ،وذلــك وفقًــا
التفــاق رســمي بيــن البلديــن ( .)70وقبــل ذلــك كانــت وســائل اإلعــام القطريــة ،وعلــى األخــص قنــاة الجزيــرة ،أكثــر مــن أفســح
مجـ ً
ـال لتغطيــة مســتجدات الوضــع فــي أفغانســتان ،واســتقبلت ســيطرة طالبــان علــى كابــل بمــا يشــبه الحفــاوة .كل ذلــك ممــا يدفــع
لالعتقــاد بــأن قطــر هــي المســتفيد األكبــر مــن تطــورات الوضــع هنــاك.
 oســيطرة “طالبــان” علــى الحكــم إن هــو إال نتيجــة النحســار الحضــور األميركــي فــي منطقــة الشــرق األوســط ،مثلــه مثــل
الحــرب األهليــة الســورية ،وتقــدم إيــران فــي مــا يخــص الســعي المتــاك أســلحة نوويــة ،والتدخــل الســعودي اإلماراتــي المباشــر
فــي اليمــن ،وغيرهــا.
ً
ً
 oصعــود “طالبــان” إلــى الحكــم ليــس حدثــا فريـدًا مــن نوعــه ،وإنمــا هــو حــدث أصبــح مألوفــا خــال العقــود الثالثــة األخيــرة.
إنــه يأتــي ضمــن ســياق إقليمــي معيــن عنوانــه األبــرز تفــكك الــدول الوطنيــة وصعــود الجماعــات الالوطنيــة .هــذا شــاهدناه فــي
الصومــال وفــي لبنــان وفــي العــراق وفــي ســوريا وفــي اليمــن ،وثمــة مؤشــرات علــى أن ثمــة ً
دول أخــرى ســتنضم إلــى الركــب،
مثــل إثيوبيــا التــي تعيــش هــذه األيــام وض ًعــا ســاخنًا بســبب احتــدام المعــارك بيــن الحكومــة وبيــن جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي
وبقيــة الفصائــل المحالفــة لهــا.
مــن هنــا ،فــإن أحــداث أفغانســتان ال بــد أنهــا تلقــي بظــال علــى الوضــع فــي اليمــن ،ولكــن مــا نــوع هــذا التأثيــر؟ ولصالــح مــن؟
هــل صعــود “طالبــان” الســنية الجهاديــة فــي دولــة مجــاورة إليــران يخــدم أعــداء إيــران فــي المنطقــة؟ هــل كــون “طالبــان” حركــة
ســنية وقريبــة مــن اإلخــوان المســلمين يجعــل صعودهــا إلــى الحكــم نقطــة تضــاف إلــى رصيــد قطــر وتركيــا وحلفائهمــا ،ومنهــم
حــزب اإلصــاح فــي اليمــن؟ هــل يمكــن أن يســاعد الحكومــة اليمنيــة فــي حربهــا مــع الحوثييــن ،حلفــاء إيــران؟
ال يمكــن إنــكار وجاهــة أي مــن هــذه األســئلة ،لكــن االحتمــال األرجــح فــي تقديرنــا أن التطــورات فــي أفغانســتان ال تخــدم الحكومــة
اليمنيــة .ليســت “طالبــان” حليفــة أو صديقــة للحوثييــن ،لكــن صعودهــا للحكــم ،أو بعبــارة أدق :اســتردادها الحكــم ،يمثــل إلها ًمــا
كبيـرًا لهــم ،ومصــدر أمــل وثقــة كبيــرة بالنفــس .لقــد تمكنــت “طالبــان” مــن الســيطرة علــى كابــل فــي ســبتمبر  ،1996وحكمــت.
لكــن األميركييــن جلبــوا العالــم كلــه إلــى أفغانســتان ،وطردوهــا مــن الحكــم ،والحقوهــا فــي الجبــال لســنوات .وبعــد  20عا ًمــا خــرج
األمريــكان مــن أفغانســتان ،وعــادت “طالبــان” إلــى كابــل مجــددًا .ال شــيء أكثــر مــن هــذا يمكــن أن يعطــي الحوثييــن در ًســا فــي
الكفــاح والصمــود وعــدم اليــأس ،الســيما أن الحوثييــن أصـ ًـا يعتقــدون أنــه لــوال انطــاق “عاصفــة الحــزم” ،فــي مــارس ،2015
ضــا أنهــم بمجــرد خــروج الســعودية واإلمــارات -وهــذا فــي تقديرهــم ســيحدث
لكانــوا ســيطروا علــى اليمــن كلهــا ،ويعتقــدون أي ً
عاجـ ًـا أم آجـ ًـا -سيســتأنفون مــا توقفــوا عنــه فــي  .2015وحتــى علــى افتــراض أن صعــود “طالبــان” ســيقوي مركــز النفــوذ
اإلســامي الســني متمثـ ًـا بحــزب اإلصــاح ،فــإن ذلــك ال يخــدم بــأي شــكل مــن األشــكال مشــروع اســتعادة الدولــة ،فــي ظــل
تقاعــس حــزب اإلصــاح وأدائــه المخيــب مــن بدايــة األزمــة؛ إذ َحـ َّول الحــرب إلــى فرصــة لالرتــزاق واإلثــراء غيــر المشــروع،
وانشــغل بالمعــارك الصغيــرة ،ونســي القضيــة الوطنيــة.
ثمــة ملــف آخــر علــى الصعيــد الدولــي ،ينبغــي عــدم إنهــاء هــذا الحديــث قبــل اإلشــارة إليــه ،ونعنــي تصاعــد الصــراع بيــن الغــرب
مــن جهــة ،وروســيا والصيــن مــن جهــة أخــرى .إن العالــم ،بعــد عقــود مــن الهيمنــة األميركيــة التــي بــدأت عمليًــا بانهيــار االتحــاد
الســوفياتي وتفككــه ،يتجــه للتــوازن مــرة أخــرى ،مــع صعــود الصيــن كقــوة اقتصاديــة وعســكرية منافســة للواليــات المتحــدة ،ومــع
عــودة روســيا إلــى ممارســة دورهــا العالمــي مجــددًا .هــذا التــوازن شــهدنا بــوادره فــي ســوريا .لقــد عملــت كل مــن روســيا والصيــن
ـف روســيا باتخــاذ حــق الفيتــو
فــي مجلــس األمــن علــى تعطيــل كل مشــروع قــرار طالــب بالتدخــل العســكري فــي ســوريا ،ولــم تكتـ ِ
لصالــح بشــار األســد فــي مجلــس األمــن ،بــل إنهــا أرســلت طائراتهــا للقتــال إلــى جانبــه فــي ســوريا .كمــا نشــهد نتائــج هــذا التــوازن
فــي مــا تقــوم بــه إيــران ،ســواء علــى صعيــد برنامجهــا النــووي ،أو علــى صعيــد حــروب الوكالــة التــي تمولهــا فــي أكثــر مــن بلــد،
فلــوال التأييــد الروســي الصينــي الــذي تســتند عليــه لمــا قيــض لهــا أن تحقــق مــا حققتــه إلــى اآلن ،علــى مختلــف األصعــدة.
 - 68استغرقت  20عا ًما ،وتأتي بعدها ،كثاني أطول حرب تخوضها أميركا ،حرب العراق التي استغرقت  18عا ًما ،ومن ثم حرب
 - 69فيتنام 14 ،عا ًما.
 - 70انظر كتاب “معضلة أفغانستان ،طالبان ،الواليات المتحدة” ،مجموعة باحثين ،منتدى العالقات العربية الدولية ،2014 ،ص.12
“الجزيرة نت”https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/12/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88 :
%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D
8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84
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الخاتمة
تلــك هــي المتغيــرات الدوليــة التــي كان لهــا (واليــزال) أكبــر األثــر فــي تأخيــر تنفيــذ اتفــاق الريــاض وإنهــاء
الحــرب فــي اليمــن .امتــاك إيــران ســاحًا نوويًــا ســيمنح حلفاءهــا فــي اليمــن الجــرأة والقــوة ،ويعقّــد -بالنتيجــة-
مســاعي تنفيــذ اتفــاق الريــاض وإنهــاء الحــرب فــي اليمــن ،كذلــك األمــر بالنســبة لتحريــر أمــوال إيــران المحجــوزة
تحــت طائلــة العقوبــات .إنــه يــؤدي إلــى نفــس النتيجــة ،وإن بدرجــة أقــل ،ألنــه ســيمنحها راحــة أكبــر فــي تمويــل
حــروب الوكالــة التــي تشــنها فــي اليمــن وفــي غيرهــا .لذلــك ،ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي ،إلــى جانــب منــع
إيــران مــن امتــاك القنبلــة النوويــة ،أن يضغــط عليهــا باتجــاه أن تكــف عــن التدخــل فــي شــؤون اآلخريــن ،وأال
تســتخدم أموالهــا وأيديولوجيتهــا فــي زعزعــة اســتقرار الــدول ونشــر اإلرهــاب والفوضــى .يجــب أال ترتبــط مســألة
العقوبــات االقتصاديــة بالقضيــة النوويــة فحســب ،وأن يكــون هنــاك عقوبــات اقتصاديــة وغيــر اقتصاديــة علــى
الممارســات األخــرى المتصلــة بنشــر التطــرف واإلرهــاب ،والتدخــل فــي شــؤون الــدول.
ضــا ،لــه دوره الكبيــر فــي إطالــة
الخــاف القطــري -الســعودي /اإلمــارات ،والتركــي -الســعودي /اإلماراتــي أي ً
أمــد الحــرب فــي اليمــن ،وعــدم تنفيــذ اتفــاق الريــاض .االمبراطوريــة الماليــة واإلعالميــة التــي تملكهــا قطــر ،إلــى
جانــب حليفهــا المحلــي القــوي (حــزب اإلصــاح) ،جعلتهــا مــن أكثــر الفاعليــن قــوة ونفــو ًذا فــي الملــف اليمنــي،
ومــن ثــم كان لخالفهــا مــع الســعودية واإلمــارات تأثيــر ســلبي كبيــر علــى مســار الحــرب .تعقيــدات الموقــف الغربــي
هــي األخــرى لهــا أثرهــا علــى هــذا الصعيــد ،وتكمــن خطــورة الموقــف الغربــي فــي أن الــدول الغربيــة -وباألخــص
أميــركا وبريطانيــا -تملــك المفاتيــح الدبلوماســية للتأثيــر ســلبًا أو إيجابًــا عبــر مجلــس األمــن ،كمــا تملــك هــذه الــدول
ورقــة ضغــط مهمــة متمثلــة فــي كونهــا ال َمصـدِّر األول للســاح الســعودي واإلماراتــي .وقــد رأينــا كيــف أن بريطانيا
أصبحــت تســعى الســتصدار قــرار عبــر مجلــس األمــن ينهــي مشــروعية القــرار  ،2216كذلــك رأينــا كيــف أن
بايــدن قــرر االمتنــاع عــن بيــع الســاح للســعودية .فــي الســياق ذاتــه ،رأينــا أن لعــودة روســيا إلــى الســاحة العالميــة
بقــوة دورًا فــي تأخيــر إنهــاء الحــرب ،وذلــك عبــر منحهــا الــدول والجماعــات التــي تــدور فــي فلكهــا قــوة أدبيــة
أغرتهــا بالمراهنــة علــى الحــرب ،والعــزوف عــن كل مشــاريع الســام.
وبعــد ذلــك كلــه ،جــاءت مســتجدات الحــرب فــي أفغانســتان وســيطرة “طالبــان” علــى الســلطة ،فكانــت ثالثــة
األثافــي ،كمــا يقــال ،بالنســبة لمشــروع إنهــاء الحــرب فــي اليمــن .فإنهــا شــجعت وتشــجع الحوثييــن علــى الرهــان
علــى القــوة وحدهــا ،وأعطتهــم أمـ ً
ـا فــي إمكانيــة دحــر أيــة قــوة خارجيــة مهمــا تكــن قوتهــا وشــرعيتها.
وهكــذا توصلنــا إلــى خالصــة مفادهــا أن المنــاخ الدولــي -كمــا أشــرنا فــي المقدمــة -ال يخــدم مســاعي إنهــاء
الحــرب فــي اليمــن .لذلــك يتعيــن علــى الحكومــة اليمنيــة أن تنتهــي مــن مشــاكلها قبــل فــوات األوان ،وأول مــا عليهــا
ضــا علــى المجلــس االنتقالــي الجنوبــي.
فعلــه المســارعة إلــى تنفيــذ اتفــاق الريــاض ،وهــذا ينطبــق أي ً
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التوصيات
 oيتعيــن علــى المجتمــع الدولــي أن يعمــل بمختلــف الســبل مــن أجــل منــع إيــران مــن امتــاك الســاح النــووي ،ليــس
فقــط ألن امتالكهــا هــذا الســاح يعــد خرقًــا لمعاهــدة حظــر انتشــار األســلحة النوويــة الموقــع عليهــا مــن قبــل عــدد
كبيــر مــن دول العالــم ،منهــا إيــران ،كمــا سيســهم فــي انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل ،ويص ّعــد مــن ســباق التســلح
ضــا ألن امتــاك إيــران هــذا الســاح يجعلهــا أكثــر قــدرة وفاعليــة
فــي منطقــة الشــرق األوســط والعالــم كلــه ،وإنمــا أي ً
فــي تصديــر اإلرهــاب والتطــرف والفوضــى إلــى الــدول المجــاورة لهــا وغيــر المجــاورة.
 oالضغــط علــى إيــران بخصــوص نشــاطاتها غيــر النوويــة ،ألن المشــكلة مــع هــذه الدولــة ليســت منحصــرة فقــط
فــي الملــف النــووي ،وإنمــا تشــمل ممارســاتها األخــرى مثــل محــاوالت تصديــر األيديولوجيــا الدينيــة المتطرفــة،
وإنشــاء مليشــيات خــارج نطــاق القانــون ،مهمتهــا زعزعــة أمــن واســتقرار الــدول األخــرى لصالــح نظــام الولــي
الفقيــه .يجــب أن تكــون هنــاك ضوابــط علــى إيــران بشــأن سياســتها الخارجيــة ،وفرض عقوبــات سياســية واقتصادية
فــي حــال لــم تلتــزم بتلــك الضوابــط.
 oعلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة وبريطانيــا ،وبقيــة الــدول األوروبيــة الفاعلــة ،العمــل بشــكل مباشــر للدفــع
نحــو تنفيــذ اتفــاق الريــاض وإنهــاء الحــرب فــي اليمــن.
 oعلــى قطــر وتركيــا التوقــف عــن اســتخدام اليمــن كســاحة لتصفيــة حســاباتهما مــع الســعودية واإلمــارات ،علــى
حســاب قضيــة الشــعب اليمنــي ،وتطلعاتــه إلــى دولــة نظــام وقانــون خالية من الســاح واإلرهــاب .وبهــذا الخصوص
علــى الحكومــة اليمنيــة بــذل كل مــا بوســعها كــي ال تكــون عرضــة للتأثــر بهكــذا خالفــات ،وأن تكــون مســتقلة فــي
قراراهــا وخياراتهــا.
 oإبــاغ رســائل للجانبيــن الروســي والصينــي بخصــوص القضيــة اليمنيــة ،حتــى تعــي هاتــان الدولتــان أن يمنًــا
مســتقرًا يســوده الســام والنظــام والقانــون أفضــل ،حتــى بالنســبة لهمــا ،مــن يمــن يحكمه التطــرف وتســوده الفوضى.
 oعلــى الــدول الفاعلــة فــي أفغانســتان أن تســتوعب درس أفغانســتان جي ـدًا ،وأن تعمــل جاهــدة علــى عــدم تكــرار
الســيناريو فــي اليمــن ،وأن تمنــع أي طــرف يحــاول استنســاخ تجربــة أفغانســتان إلــى اليمــن ،أو أي طــرف يحــاول
اســتمرار بقــاء التجربــة فــي اليمــن ولــو جزئيًــا ،إذا كانــت التجربــة قــد أصبحــت قائمــة فعـ ً
ـا.
 oالضغــط علــى كل مــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــن أجــل اإلســراع فــي تنفيــذ اتفــاق
الريــاض ،ألن التأخــر والتلكــؤ فــي تنفيــذه ،وتغليــب المصالــح الجزئيــة الصغيــرة علــى حســاب المصالــح الوطنيــة،
فــي ظــل ظــروف إقليميــة ودوليــة كهــذه ،يهــدد بنســف االتفــاق برمتــه ،وذلــك ال يفيــد أحــدًا كمــا يفيــد جماعــة
الحوثــي.
 oعلــى حــزب اإلصــاح العمــل بشــكل جــاد مــن أجــل تنفيــذ اتفــاق الريــاض وحســم الحــرب فــي اليمــن ،وعليــه أن
يعــي أن ثمــة ثوابــت وطنيــة عليــا ينبغــي عــدم المســاومة عليهــا لصالــح أي حليــف إقليمــي.
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مركــز العربية الســعيدة للدراســات هو مؤسســة
بحثيــة مســتقلة تســعى إلــى تقديــم إضافــات
معرفيــة تلتــزم بالموضوعيــة والبحــث القائــم
علــى األســس التجريبيــة وأداوتــه النظريــة
ـكل أساســي علــى دراســة
والعمليــة ،وتركــز بشـ ٍ
التحــوالت السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
التــي يمــر بهــا اليمــن ومحيطــه اإلقليمــي بغيــة
المســاهمة فــي تحليلهــا واستشــراف مآالتهــا،
بمــا يســاعد صنــاع القــرار فــي وضــع السياســات
التــي تســتجيب الحتياجــات المجتمــع ،واإلســهام
فــي تحســين واقعــه عبــر تعزيــز المعرفــة فــي
الفضــاء العــام.
تأســس المركــز فــي كانــون األول ديســمبر
 ،2020ويعمــل مــن داخــل اليمــن.

مكتــب اليمــن لمؤسســة فريدريــش إيبــرت
هــو جــزء مــن قســم الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا بالمنظمــة .بــدأت المؤسســة انشــطتها
فــي اليمــن فــي عــام  ،1997افتتــح المكتــب
فــي مدينــة صنعــاء القديمــة فــي عــام .1999
يعمــل مكتــب اليمــن علــى مواضيــع متنوعــة في
البــاد بهــدف تعزيــز الجهــات اليمنيــة الفاعلــة
للمســاهمة بشــكل فعــال فــي ســام مســتدام
وعمليــة االنتقــال الديمقراطــي وكذلــك فــي
تنميــة اقتصاديــة عادلــة اجتماعيــا .بالشــراكة
مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة
والناشــطين فــي المجتمــع المدنــي ومراكــز
البحــوث األكاديميــة ومراكــز الفكــر وكذلــك
المؤسســات الحكوميــة ،ويســعى مكتــب اليمــن
لتعزيــز األصــوات اليمنيــة التعدديــة والتقدميــة.

