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مقدمة
  تواجــه الحــرب فــي اليمــن مرحلــة جديــدة، بدرجــة ِحــدة المنعطــف الــذي تواجهــه المنطقــة 

مــع احتشــاد وتوتــر دولــي بعــد القصــف الــذي تعرضــت لــه منشــئتي نفــط تابعتيــن ل"أرامكــو" 

الســعودية يــوم )14 ســبتمبر/أيلول2019(، وعلــى الرغــم مــن تبنــّي الحوثييــن للعمليــة إال أن 

أصابــع االتهــام توجهــت إلــى إيــران. وهــذه العمليــة واحــدة مــن المحــددات الجديــدة التــي تدفــع 

اليمــن إلــى مرحلــة جديــدة للغايــة ضمــن مجموعــة مــن المحــددات التــي تحــدث منــذ مطلــع العــام 

الجــاري.

بــداًل مــن أن تــؤدي مهاجمــة قلــب صناعــة النفــط الســعودية، إلــى ضغــوط دوليــة علــى الحوثييــن 

ــة توجهــت الضغــوط لبحــث  ــارة العالمي ــوا يهــددون مصــادر الطاقــة وممــرات التج ــن أصبح الذي

االســتفادة مــن العمليــة ضمــن سياســة "الضغــوط القصــوى" ضــد إيــران، وهــي نظــرة مــن ثقــب 

ــي  ــو النظــام ف ــه الضغــط نح ــران وتوجي ــة إلي ــة التابع ــد أدوات المنطق ــدة بتحيي ــات المتح الوالي

طهــران الــذي يدعــم ويمــول الحوثييــن، وعلــى الرغــم مــن كــون هــذه النظــرة قاصــرة تجــاه التهديــد 

الــذي تمثلــه حركــة الحوثييــن علــى الســعودية، إال أنــه يشــير إلــى الرؤيــة األمريكيــة الجديــدة التــي 

ال تهتــم بمصالــح حلفائهــا ومســاندتهم بــل بتحقيــق انتصــار سياســي إلجبــار إيــران علــى الجلــوس 

فــي طاولــة مفاوضــات جديــدة بشــأن االتفــاق النــووي الــذي جــرى إلغــاءه مــن ِقبــل واشــنطن عــام 

2018. ومــن هــذا المنطلــق تندفــع واشــنطن لصياغــة واقــع جديــد بــإدارة طاولــة مفاوضــات بيــن 

الحوثييــن والســعوديين.

يركــز هــذا التقريــر علــى الجهــود األمريكيــة بالتوجــه نحــو مســار "تفاوضــي" بيــن الســعوديين 

والحوثييــن بإقنــاع الســعودية بالجلــوس مــع الجماعــة اليمنيــة المســلحة علــى طاولــة مفاوضــات 

واحــدة. ومــا الــذي يمكــن أن يحققــه هــذا "الجلــوس" إن حــدث فــي ظــل موازيــن القــوى الحاليــة، 

وموقــف الحكومــة الشــرعية منــه.
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،،
اليمن تقع أسفل أجندة سياسة الواليات المتحدة الخارجية، وفي معظم 

الحاالت تعتبر ُملحقة بأجندتها المتعلقة بسياستها تجاه السعودية
،،



فــي ســبتمبر/أيلول 2019 أعلنــت الخارجيــة األمريكيــة أنهــا تبــذل جهــودًا مــن أجــل دفــع الحوثييــن 

والمملكــة العربيــة الســعودية إلــى طاولــة مفاوضــات لبحــث الحــرب فــي اليمــن والوصــول إلــى 

نهايــة للحــرب فــي اليمــن.

فمــا الــذي يدفــع الواليــات المتحــدة إلــى محاولــة وضــع خيــوط جديــدة بيــن الحوثييــن والســعوديين 

ــة السياســة  ــى هــذا الســؤال يجــب فهــم رؤي ــة عل ــة "مســقط"؟! ولإلجاب فــي العاصمــة الُعماني

الخارجيــة للواليــات المتحــدة الحــرب اليمنيــة فــي الوقــت الحالــي.

فالجمهوريــة اليمنيــة تقــع فــي أســفل أجنــدة سياســة الواليــات المتحــدة الخارجيــة، وفــي معظــم 

الحــاالت تعتبــر ُملحقــة بأجندتهــا المتعلقــة بسياســتها تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية، حليــف 

واشــنطن التقليــدي فــي منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة، لكنهــا خــال إدارة دونالــد ترامــب أصبحــت 

جــزءًا مــن ملــف متعلــق بإيــران بقــدر ارتباطهــا بملــف الســعودية، حيــث تأتــي أهميــة اليمــن 

ــي  ــى )الت ــه األول ــرة واليت ــة تجــاه المنطقــة طــوال فت باعتبارهــا كاشــف لسياســة ترامــب الخارجي

ــج بعــد ســنوات مــن  ــة دول الخلي ــل الســعودية واإلمــارات وبقي تنتهــي 2020( تجــاه الحلفــاء مث

التوتــر مــع إدارة أوبامــا. كمــا أنهــا كاشــفة لرؤيــة الواليــات المتحــدة لألعــداء مثــل مواجهــة إيــران 

وتصعيــد الخطــاب فــي ظــل سياســة "الضغــوط القصــوى" التــي تســتخدمها اإلدارة ضــد النظــام 

اإليرانــي، بعــد أن خرجــت واشــنطن مــن االتفــاق النــووي اإليرانــي )2018(.

دعمــت إدارة ترامــب بشــكل ال محــدود الحــرب الســعودية ضــد المســلحين الحوثييــن المدعوميــن 

مــن إيــران فــي اليمــن. ومؤخــرًا دفعــت بقــوات عســكرية لتعزيــز الدفاعــات الجويــة الســعودية فــي 

مواجهة الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المســّيرة التي أصبحت كابوســًا أمنيًا للســعودية 

وباقــي منطقــة الخليــج. إضافــة إلــى صفقــات األســلحة والدعــم اللوجســتي والمخابراتــي.
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اليمن في الرؤية األمريكية

اليمن في الرؤية األمريكية	 

لذلك فإن هناك إطاران للسياسة الخارجية األمريكية تجاه اليمن األول متعلق 
بالسعودية واآلخر متعلق بإيران:



وتســتفيد واشــنطن مــن ذلــك حيــث بلــغ حجــم صــادرات الســاح األمريكــي إلــى المملكــة العربيــة 

الســعودية خــال فتــرة 2015 - 2017 أكثــر مــن 43 مليــار دوالر.

فــي نفــس الوقــت فــإن هــذه الحــرب التــي طــال أمدهــا أثــارت الكثيــر مــن الغضــب تجاه اســتمرارها 

داخــل الكونجــرس- وعلــى الرغــم مــن أن معظــم الغضــب متعلــق باالســتياء مــن إدارة ترامب إال أن 

ذلــك ال يعنــي أن الكونجــرس ليــس غاضــب مــن الدعــم األمريكــي الامحــدود للريــاض وابوظبــي 

فــي اليمــن حيــث يتعــرض لضغــوط مــن منظمــات المجتمــع المدنــي- ويظهــر ذلــك واضحــًا مــن 

خــال مشــاريع قوانيــن عديــدة ُقدمــت فــي الكونجــرس بغرفتيــه وموافقتــه علــى مشــروع قانــون 

ــت األبيــض وقــف بقــوة  ــورط األمريكــي" فــي الحــرب فــإن البي )يوليو/تمــوز2019( يوقــف "الت

لمنــع مــرور القانــون. لكــن قوانيــن أخــرى فرضــت علــى وزارتــي الدفــاع والخارجيــة تقديــم تقاريــر 

دوريــة عــن الدعــم ومبيعــات األســلحة للســعودية واإلمــارات وعــن دعــم الدولتــان اللتــان تقــودان 

التحالــف فــي اليمــن مــا يعنــي أن العاقــات أصبحــت تحــت التدقيــق.

ــر"،  ــى "صف ــي إل ــة، ضمــن سياســة إيصــال صــادرات النفــط اإليران  أ( الضغــوط االقتصادي
ــاء  ــى إعــادة بن ــى النظــام للتفــاوض مرغمــًا عل ــي للضغــط عل ــار االقتصــادي اإليران ــادة االنهي وزي

"االتفــاق النــووي" مجــددًا وفقــًا للشــروط اإليرانيــة. لكــن طهــران رفضــت ذلــك مســتخدمة 

سياســة "حافــة الهاويــة" التــي أدت إلــى توتــر أكبــر فــي المنطقــة مــن خــال إســقاط طائــرة بــدون 

ــار أمريكيــة ورفــع القيــود عــن مفاعــات نوويــة كمــا زادت مــن دعمهــا وتحريــك أدواتهــا فــي  طي

المنطقــة.

ب( عــزل النظــام عــن أدواتــه، يفتــرض أن تكــون هــذه الخطــوة كبيــرة بعــزل أدوات إيــران فــي 
المنطقــة عــن النظــام حيــث تملــك إيــران أدوات وحلفــاء فيمــا يعــرف بمحــور المقاومــة "العــراق 

وميليشــيات الحشــد الشــعبي، النظــام الســوري،
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 اإلطارالثاني المتعلق بإيران:	 
على عكس فترة أوباما فإن الواليات المتحدة في عهد ترامب بدأت في مواجهة إيران 
بقوة تظهر من خالل سياسة "الضغوط القصوى"، التي تقوم على وجهين رئيسيين:



حــزب اللــه فــي لبنــان، الحوثيــون فــي اليمــن"، وتنفيــذ هــذا الوجــه مــن الضغــوط القصــوى صعــٌب 

تنفيــذه؛ لتجــذر إيــران فــي دعــم أدواتهــا وارتباطهــا بهــم. لكن عواصــم غربية عديدة ومنها واشــنطن 

ــة بالكامــل  ــن" فــي اليمــن ليســوا أداة إيراني ــى دول فــي المنطقــة تعتقــد أن "الحوثيي إضافــة إل

ويمكــن للجماعــة التخلــي عــن إيــران ودعمهــا مقابــل تواجــد فــي مســتقبل اليمــن السياســي.

لكــن إيــران تجــذرت داخــل جماعــة الحوثــي خــال ســنوات الحــرب الماضيــة بشــكل كبيــر بمــا فــي 

ذلــك تدريــب عشــرات الخبــراء فــي صناعــة وتركيــب الصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار مســتخدمة 

الطريقــة

األمريكيــة فــي تغذيــة "المقاتليــن األفغــان" ضــد "االتحــاد الســوفيتي" بتقديــم األســلحة والخبــراء 

بالتدريــج وصــواًل للكماليــة، وبمــا أن العاقــة بيــن إيــران والحوثييــن "عقدية=-دينيــة" فــإن العاقة 

مرتبطــة ضمــن مــا تســميه إيــران محــور المقاومــة، لذلــك فالعاقــة اآلن أصبحــت أكثــر تعقيــدًا. 

بعكــس عاقــة "األفغــان" و"الواليــات المتحــدة" حيــث كانــت عاقــة مصلحــة آنيــة انتهــت بخــروج 

"الســوفيت" وتحولــت البنــادق نحــو واشــنطن.

لذلــك فــإن الواليــات المتحــدة تعتقــد أن تحيّيــد الحوثييــن وإخراجهــم مــن العبــاءة اإليرانيــة ممكــن 

للغايــة لبــدء تقلّيــم أظافــر طهــران فــي المنطقــة. فيمــا تــرى الــدول األخــرى منهــا االتحــاد األوروبــي 

واألمــم المتحــدة إلــى أن تحييــد الحوثييــن بالتفــاوض معهــم وإخراجهــم مــن يــد إيــران يعنــي نــزع 

فتيــل حــرب متوقعــة فــي المنطقــة مــع سياســة واشــنطن وحلفاءهــا تجــاه طهــران والتــي أدت 

إلــى الحــوادث األخيــرة فــي ميــاه الخليــج مثــل اســتهداف الُســفن التجاريــة والنفطيــة قــرب مضيــق 

هرمــز الخاضــع للنفــوذ اإليرانــي.
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،،
تعتقد واشنطن أن تحيّيد الحوثيين وإخراجهم من العباءة 

اإليرانية ممكن لبدء تقلّيم أظافر طهران، لكن إيران تجذرت 
داخل جماعة الحوثي خالل سنوات الحرب الماضية

،،



فــي إطــار رؤيــة "إدارة ترامــب" بــدأ الحديــث عــن المحادثــات األمريكيــة/ الحوثيــة نهايــة )أغســطس/

ــًا  ــى، فدائم ــات األول ــك ليســت المحادث ــن تل ــال، لك ــة وول اســتريت جورن ــر صحيف آب2019( عب

ــى  ــن عل ــن بعــد ســيطرة الحوثيي ــن الطرفي ــة بي ــات ســرية وعلني ــاك مشــاورات ومحادث ــت هن كان

صنعــاء )ســبتمبر/أيلول2014(. ففــي عــام 2015، بعــد أشــهر قليلــة مــن بــدء عمليــات التحالــف 

الــذي تقــوده الســعودية، التقــى مبعوثــون كبــار فــي  إدارة أوبامــا ســرًا مــع الحوثييــن ألول مــرة فــي 

ُعمــان للضغــط مــن أجــل وقــف إطــاق النــار واإلفــراج عــن األمريكييــن المحتجزيــن لــدى المقاتليــن 

الحوثييــن]1[. كمــا التقــى وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق جــون كيــري الحوثييــن فــي مســقط 

ــا الحكومــة  ــي رفضته ــري" الت ــة "كي ــرف برؤي ــا ُع ــه م ــي، خرجــت عقب ــاء علن ــام )2016( فــي لق ع

اليمنيــة. والتقــى المســؤولون األمريكيــون مــع زعمــاء الحوثييــن فــي ديســمبر/كانون األول2018 

فــي الســويد خــال محادثــات الســام التــي تقودهــا األمــم المتحــدة.

ولــم تحــدث أي مفاوضــات مباشــرة منــذ تولــي الرئيــس ترامــب مهــام منصبــه عــام 2017. ]2[  إلــى 

أن أعلــن مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي للشــرق األدنــى ديفيــد شــينكر خــال زيــارة للســعودية 

)الخامــس مــن أيلول/ســبتمبر2019( أّن واشــنطن تجــري محادثــات مــع جماعــة بهــدف إيجــاد حــل 

ــة  ــن فــي مدين ــح للصحافيي ــي. وأوضــح شــينكر فــي تصري ــزاع اليمن ــن" للن ــول مــن الطرفي "مقب

الخــرج جنــوب الريــاض: "تركيزنــا منصــّب علــى إنهــاء الحــرب فــي اليمــن )...( ونحــن نجــري محادثــات 

)...( مــع الحوثييــن لمحاولــة إيجــاد حــل للنــزاع يكــون مقبــواًل مــن الطرفيــن"]3[.

ــي،  ــع القــرن الحال ــذ إعــان تأســيس الجماعــة مطل ــكا" من ــون "شــعار المــوت ألمري يرفــع الحوثي

ومــع ذلــك يعتقــد مســؤولون أمريكيــون أن الشــعارات الحوثيــة ليســت حقيقيــة! لذلــك فــإن 

ــاد. ــذا االعتق ــة به ــن محمي ــع الحوثيي ــى مشــاورات م ــم إل ذهابه

خــال ســبتمبر/أيلول2019 كانــت اللقــاءات الســعودية األمريكيــة مســتمرة وتزايــدت مــع إعــان 

الحوثييــن تبنــّي اســتهداف معملــي نفــط ل"أرامكــو" فــي "بقيــق" و"خريــص" الســعوديتين، وأدى 

إلــى توقــف نصــف انتــاج الســعودية مــن النفــط الــذي أدى بــدورة إلــى اضطرابــات فــي أســواق 

الطاقــة.
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محادثات حوثية/أمريكية



والتقــى مســؤول ملــف اليمــن ونائــب وزيــر الدفــاع الســعودي األميــر خالــد بــن ســلمان ب"مايــك 

ــى جانــب لقــاءات مســتمرة بيــن مســؤولين  ــة األمريكــي فــي واشــنطن إل ــر الخارجي ــو" وزي بومبي

أمريكييــن وســعوديين فــي الريــاض لبحــث "المشــاورات مــع الحوثييــن". 

حســب التســريبات فســيقود المحادثات األمريكية مع الحوثيين، كريســتوفر هينزل، الدبلوماســي 

المخضــرم الــذي أصبــح أول ســفير إلدارة ترامــب فــي اليمــن فــي )أبريل/نيســان2019(]4[ والــذي 

ــاض". لكــن المهمــة الرئيســية  ــان" و"الري ــدة فــي "مســقط" و"عّم ــذ ُم ــم من يتواجــد بشــكل دائ

لــإلدارة األمريكيــة ســتكون إقنــاع الســعودية بالجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات وليــس حكومــة 

"الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي" ألن األمريكيــون يعتقــدون أن حكومــة الرئيــس "هــادي" ضعيفة 

للغايــة وســاهمت جملــة مــن األحــداث علــى تجاوزهــا بمــا فــي ذلــك التهميــش المضاعــف لقــراره 

مــن ِقبــل التحالــف العربــي.

فمــن وجهــة النظــر األمريكيــة فــإن علــى الســعودية االنتقــال مــن "الحالة العســكرية" مــع الحوثيين 

إلــى "الحالــة الدبلوماســية" خصوصــًا مــع انتقــال اإلمــارات إلــى ذات االســتراتيجية فــي )يونيــو/

حزيــران2019(. وتعتقــد واشــنطن أن احتمــال إجــراء محادثــات فــي الوقت الراهن أكبر من الســابق، 

إذ سيســتفيد الجميــع األميركيــون، والحوثيــون، والســعودية مــن محادثــات خفــض التصعيــد. إذ 

أن ذلــك ســيعني تخفيــض الحوثييــن لهجماتهــم علــى الســعودية وتهدئــة علــى الحــدود. لكــن ذلــك 

ســيعني التفكيــر فــي خطــط األمريكييــن واألمــم المتحــدة إلزاحــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي 

مــن منصبــه وهــو مــا ترفضــه الريــاض -فــي الوقــت الحالــي- علــى الرغــم مــن المبــررات األمريكيــة 

واألمميــة بشــأن "هشاشــة" ســيطرة الحكومــة الشــرعية علــى مناطــق نفوذهــا. لكــن مــع ذلــك 

فبــدون رضــى الريــاض ال يمكــن لهــذه المحادثــات أن تنجــح.

لكــن هنــاك تحــوالت مهمــة تضغــط علــى الريــاض مــن أجــل الذهاب إلى مشــاورات مــع الحوثيين، 

قــد تتخلــى عــن تحفظاتهــا بشــأن بقاء الرئيــس " هادي".
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قبــل الدخــول فــي معرفــة الخطــط األمريكيــة التــي قــد ُيبنــى عليهــا تصــور إنهــاء الحــرب اليمــن، 

ــل خمــس ســنوات بإســقاط  ــدأت قب ــي ب ــى "تحــوالت مهمــة" فــي الحــرب الت يجــب اإلشــارة إل

الحوثييــن صنعــاء والســيطرة علــى مؤسســات الدولــة وتدخــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 

دعمــًا للحكومــة الشــرعية ضــد الحوثييــن )مــارس/أذار2015(، حيــث تشــكل هــذه التحــوالت أبعــاد 

ــة تجــاه الحــرب اليمنيــة. ــة الدولية/األمريكي ومنطلقــات الرؤي

إطالــة أمــد الحــرب: أدت إلــى إطالــة أمــد الحــرب إلــى زيــادة أعــداد الضحايــا وتشــير التقديــرات 	 
ــم،  ــى أســوأ أزمــة إنســانية فــي العال ــل فــي الحــرب، إضافــة إل ــف قتي ــر مــن 100 أل ــى أكث إل

ويجعــل الحكومــات الغربيــة الداعمــة للســعودية والحكومــة الشــرعية فــي مرمــى ضغــط 

منظمــات المجتمــع المدنــي. كمــا أن الدبلوماســيين الســعوديين مــع انطــاق العمليــات 

ــن  العســكرية قدمــوا وعــودًا لتلــك الحكومــات بحــرب تســتمر أســابيع فقــط إلحضــار الحوثيي

إلــى طاولــة التفــاوض بنــاًء علــى شــروط الحكومــة الشــرعية والســعودية، لذلــك يشــعر حلفــاء 

المملكــة أن إطالــة أمــد الحــرب إلــى ســنوات يزيــد مــن مخــاوف إشــعال حــرب أوســع فــي 

المنطقــة. ويعتقــدون أن اســتمرار الحــرب دون احتمــاالت بـ"انتصــار عســكري" للتحالــف يجبــر 

الســعودية علــى وقفهــا باتفــاق يحفــظ مــاء الوجــه. وهــذا يزيــد الضغــوط الدوليــة لوقــف هــذه 

الحــرب التــي دخلــت عامهــا الســادس.

انســحاب اإلمــارات: يعــزز إعــان اإلمــارات باالنســحاب مــن مواجهــة الحوثييــن، واالنتقــال 	 
نحــو اســتراتيجية "الســام" مــن الضغــوط علــى الريــاض إلجــراء محادثــات مــع الحوثييــن إلنهــاء 

ــاء حــرب وســمعة  ــدة لمواجهــة أعب ــرك الســعودية وحي ــي يت الحــرب. إذ أن االنســحاب اإلمارات

ــا. وفــي وقــت تحــاول  ــف المشــاركة فــي تحمــل أعبائه ــة ســيئة ترفــض اإلمــارات كحلي دولي

اإلمــارات الظهــور كمحــب لـ"الســام" و"االســتقرار" فــي المنطقــة تظهــر حليفتهــا الســعودية 

كمصــدر قلــق لاســتقرار ورفــض إنهــاء الحــرب.
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تحوالت غيرت مسار الحرب

وأبرز هذه التحوالت على النحو التالي:
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وهــذا مــّردة إلــى اختــاف األهــداف بيــن 

الدولتيــن منــذ تدخلتــا في التحالــف العربي، 

حيــث تحــاول الريــاض تأميــن اليمــن خوفــًا 

مــن التمــدد اإليرانــي واســتهداف أراضيهــا 

وهــي مخــاوف ليســت لــدى أبوظبــي إذ ال 

تملــك األخيــرة حــدودًا مــع اليمــن. لكنهــا 

اقتصاديــة  عــن مصالــح  للبحــث  تدخلــت 

وجيوسياســية قــرب مضيــق بــاب المنــدب. 

حققــوا  قــد  إنهــم  اإلماراتيــون  ويعتقــد 

ذلــك بصناعــة ميليشــيات خاصــة وتشــكيل 

هيئــة سياســية جنــوب اليمــن حتــى لــو كان 

يعنــي ذلــك خّلــق مخاطــر جديــدة لحليفتهــا 

إلــى  اليمــن  جنــوب  وتفكيــك  الريــاض، 

دويــات متناحــرة.

،،
تحاول الرياض تأمين اليمن 
خوفًا من التمدد اإليراني 

واستهداف أراضيها 
وهي مخاوف ليست لدى 

أبوظبي إذ ال تملك األخيرة 
حدودًا مع اليمن

،،

ضربــات الحوثييــن والمخــاوف مــن حــرب إقليميــة: منــذ مايو/أيــار 2019 تبنــى الحوثيــون 	 
بانتظــام ضربــات قويــة علــى المنشــآت الحيويــة الســعودية تشــمل منشــآت النفــط والمطارات 

)شــمل ذلــك منشــآت نفــط "الشــيبة" قــرب الحــدود اإلماراتيــة مــع الســعودية وبقيــق وخريــص 

علــى بعــد 1650كــم مــن اليمــن(، وهــو مــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي، ويدفــع 

بحــرب أوســع فــي المنطقــة باتهــام إيــران. وبغــض النظــر عــن الجهــة التــي هاجمــت منشــآت 

النفــط الســعودية فــإن اتهــام إيــران وميليشــيات عراقيــة بالضلــوع فــي االســتهداف يشــير 

إلــى أن الحوثييــن لــم يعــودوا وحدهــم ، فهــم يقاتلــون ضمــن محــور أوســع تديــره إيــران، 

فحجــم الخطــاب اإلعامــي اإليرانــي المرافــق لهــذه الهجمــات تجعــل مــن "حافــة الهاويــة" التــي 

تســتخدمها إيــران خطــر قــد يهــدد ممــرات التجــارة العالميــة.
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ــدو أن  ــى الســعودية للخــروج مــن حــرب اليمــن، ويب ــى الضغــط عل ــك ســتتجه الحكومــات إل لذل

مخــاوف اإلمــارات ذهبــت فــي نفــس االتجــاه، مــع تهديــدات الحوثييــن بضــرب أبوظبــي ودبــي؛ 

ــي انطلقــت مــن  ــة الت ــرة األمريكي ــي أخــر باســتهدافها بعــد إســقاط الطائ ــد إيران ــب تهدي ــى جان إل

قاعــدة عســكرية أمريكيــة فــي أبوظبــي، لذلــك تخشــى اإلمــارات مــن دخــول المنطقــة فــي حــرب 

ــر علــى اقتصادهــا. ــر بشــكل كبي إقليميــة يؤث

طريــق مســدود لـ"ســتوكهولم": وصــل اتفــاق ســتوكهولم الــذي جــرى توقيعــه فــي 	 
ــق مســدود حيــث أن اتفــاق  ــى طري ــن إل ــن الحكومــة والحوثيي ديســمبر/كانون األول 2018 بي

الحديــدة الــذي يفتــرض أن يــؤدي إلــى "اتفــاق شــامل" –كمــا تأمــل األمــم المتحــدة- لــم يتــم 

ــود ذلــك االتفــاق. ــن علــى فهــم بن ــن الطرفي ــذه وســط خافــات بي تنفي

تفــكك معســكر الشــرعية: ظهــر هــذا التفــكك فــي أســوأ حالتــه مؤخــرًا كتبعــات لتشــكيل 	 
ميليشــيات خــارج ســيطرة الحكومــة الشــرعية وتباّيــن األهــداف بيــن قائدتــي التحالــف العربــي 

 )STC( ــي ــي الجنوب ــث شــكل "تمــرد مســلح" للمجلــس االنتقال ــارات(، حي )الســعودية واإلم

ــة أخــرى فــي  ــى الســلطة الشــرعية فــي عــدن ومحافظــات جنوبي المدعــوم مــن اإلمــارات عل

أغســطس/آب 2019، انكشــافًا واضحــًا لهــذا التباّيــن؛ ومــا زاد الطّيــن بّلــه قيــام أبوظبــي بشــن 

غــارات علــى الجيــش اليمنــي دعمــًا لانتقالــي الجنوبــي علــى تخــوم مدينــة عــدن –أثنــاء محاولتــه 

اســتعادة الســيطرة علــى المدينــة- واصفــًا فــي بيــان رســمي أنه شــن الغــارات علــى "إرهابيين". 

وكانــت تلــك الهجمــة األخيــرة التــي أعلنــت وفــاة عاقــة أبوظبــي بالحكومــة الشــرعية تمامــًا. 

التدخــل  الشــرعية صاحبــة مشــروعية  بّيــن دعــم  فــي موقــف محــرج  الســعودية  وجعلــت 

ــح  ــة المصال ــوب اليمــن نتيج ــارات فــي مشــروعها جن ــًا مــع اإلم العســكري، أو المضــي ُقدم

المشــتركة للدولتيــن فــي ملفــات متعــددة فــي المنطقــة والسياســة الخارجيــة ويعنــي بذلــك 

انتهــاك شــرعية التدخــل بالموافقــة علــى تمــرد مســلح فــي العاصمــة المؤقتــة للبــاد! وفــي 

كل الحــاالت فــإن "التمــرد" وإخــراج الحكومــة مــن عــدن وحملــة التطهيــر المناطقــي التــي 

مارســها المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي مناطــق ســيطرته تشــير إلــى أنــه جــرى انتهــاك 

"الشــرعية" ومشــروعية التدخــل بشــكل كبيــر،
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وبــدون إنهــاء التمــرد خــارج ُأطــر التســويات والحلــول الوســط التــي تجعــل مــن "االنتقالــي الجنوبي" 
شــريك فــي الحكومــة مــع احتفاظــه بالميليشــيات المســلحة التــي أسســتها اإلمــارات، فــإن هــذه 

واحــدة مــن محــددات نهايــة التحالــف.
مبــادرة الحوثييــن: بعــد نحــو أســبوع مــن الغــارات التــي اســتهدفت "أرامكــو" فــي بقيــق )14 	 

ســبتمبر/أيلول( واتهــام إيــران بالضلــوع فــي العمليــة مــن ِقبــل الســعودية والواليــات المتحــدة؛ 
أعلــن الحوثيــون عــن مبــادرة مــن طــرف واحــد تنــص علــى وقــف الجماعــة للهجمــات بطائــرات 
دون طيــار والصواريــخ الباليســتية علــى المملكــة العربيــة الســعودية، مقابــل وقــف الســعودية 
للحــرب )الغــارات الجويــة( ووقــف مــا أســموه "الحصــار". تمهلــت الســعودية فــي الــرد حيــث 
قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر إن بــاده تحكــم باألفعــال وليــس األقــوال. موقــف 
ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان-الذي يشــغل منصــب وزيــر الدفــاع كذلــك- 
كان أكثــر تحديــدًا فــي مقابلــة تلفزيونيــة إذ بــدا متفائــًا بإنهــاء الحــرب فــي اليمــن مرحبــًا 
ب"مبــادرات الســام المطروحــة"، وقــال إن مبــادرة الحوثييــن "خطــوة إيجابيــة للدفــع لألمــام 
نحــو حــوار سياســي أكثــر جديــة ونشــاطا". عــن مــا إذا كان مســتعدا للتفــاوض علــى إنهــاء الحــرب 
ــوم، لكــن نحــاول أن ينعكــس هــذا  ــك كل ي ــن ســلمان: "نحــن نقــوم بذل فــي اليمــن، قــال اب
النقــاش إلــى تطبيــق فعلــي علــى األرض"]5[. مــع حلــول نهايــة ســبتمبر/أيلول 2019 تحدثــت 
صحيفــة وول اســتريت جورنــال عــن نّيــة الســعودية وقــف إطــاق النــار فــي أربــع مناطــق بينهــا 
العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، علــى احتمــال أن يتوســع ذلــك إذا اســتمر وقــف إطــاق النــار]6[. رد 
الحوثيــون علــى الفــور بالرفــض مطالبيــن بوقــف إطــاق نــار كامــل]7[. كمــا أن ثمــان دول بينهــا 
الــدول الخمــس دائمــة العضويــة اعتبــرت مبــادرة الحوثييــن "خطــوة أولــى مهمــة" نحــو وقــف 
التصعيــد "ســيحتاج إلــى اتباعــه بإجــراءات إيجابيــة علــى األرض مــن جانــب الحوثييــن وضبــط 

النفــس مــن جانــب التحالــف"]8[.
حاجــة الحوثييــن إلــى إنهــاء الحــرب: يبــدو أن الجماعــة المســلحة بحاجــة إلــى اســتراحة مــن 	 

ــات  ــل معظمهــم فــي جبه ــى مــدى خمــس ســنوات، ومقت ــا عل ــد إنهــاك مقاتليه الحــرب بع
الِقتــال ولــم يتبقــى إال الكثيــر مــن المراهقيــن يتــم تدريبهــم ألســابيع وإلحاقهــم بجبهــات 

ــال]9[، القت
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ــد  ــادة حمــات التجني ــاري"، وزي ــد اإلجب ــن "التجني ــر مــن إعــان الحوثيي ــك بشــكل أكب ويتضــح ذل

بالقــوة فــي المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرتهم. كمــا أن الجماعــة المســلحة فشــلت فــي إدارة 

المحافظــات الخاضعــة لســيطرتهم مــن حيــث توفيــر الخدمــات مــع زيــادة الســخط الشــعبي بفعــل 

ــادرة  ــر فــي مب ــات المســتمرة. لذلــك ســتفكر بشــكل أكب ــادة "الضرائــب" و"الجمــارك" والجباي زي

يتــم طرحهــا وتكــون شــاملة.

لــم ُتقــدم الواليــات المتحــدة مــع إعــان محادثاتهــا مــع الحوثييــن، أي ملفــات ســيجري مناقشــتها. 

لكنهــا قدمــت عرضــًا للحوثييــن عبــر مبعــوث واشــنطن الخــاص بإيــران برايــن هــوك الــذي وضــع 

الحوثييــن بيــن  خياريــن بالقــول: "الحوثيــون ليــس لديهــم الكثيــر ليفــوزوا بــه ولديهــم الكثيــر 

ــا دعــم جهــد سياســي  ــن إم ــران. يمكــن للحوثيي ــة شــراكتهم مــع إي يخســرونه مــن خــال مواصل

حقيقــي مــن أجــل الســام فــي اليمــن والتمتــع بالمزايــا - أو االســتمرار فــي الترويــج للعنــف 

وتعزيــز طموحــات إيــران اإلقليميــة. الخيــار الســابق ســيجلب لهــم الشــرعية ومقعــد علــى الطاولــة. 

وســيؤدي األخيــر إلــى العزلــة وإطالــة معانــاة الشــعب اليمنــي"]10[. جــاء الــرد الحوثــي بعــد أيــام مــن 

ــال" أن  ــح ل"وول اســتريت جورن ــى الســعودية. والتصري خــال اإلعــان عــن وقــف الهجمــات عل

الجماعــة رفــض طلبــات إيرانيــة بتبنــي عمليــات جديــدة ســتقوم بهــا طهــران وحلفائهــا ضــد مواقــع 

حيويــة ســعودية]11[. وهــو مــا بعــث آمــااًل لــدى الدبلوماســيين الغربييــن المتعلقيــن فــي اليمــن 

ــران –حســب  ــن إي ــن ع ــي الحوثيي ــة تخل ــاون الخليجــي بإمكاني ــس التع ــى دول فــي مجل ــة إل إضاف

الصحيفــة األمريكيــة-. لكنهــم ربطــوا هــذه اآلمــال بخطــة الواليــات المتحــدة التــي يجــب أن توافــق 

عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

رؤية واشنطن للحل

،،
تقود الواليات المتحدة لعبة خطرة في اليمن، من خالل الدفع نحو تكتيك 
جديد ضمن حملتها ضد إيران، وليس دعمًا لحلفائها التقليديين في الخليج 

العربي
،،
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وبالنظر إلى مبادرات واشنطن بين )2016 2018-( يمكن معرفة طبيعة هذه المبادرة:

تحدث بومبيو وماتيس في لقاءات وبيانات منفصلة عن ُسبل وقف الحرب في اليمن 
وتصور بالدهما لحل األزمة وإيقاف الحرب أبرز نقاطها]12[:

مبــادرة كيــري: َقــدم جــون كيــري المبــادرة فــي أغســطس/آب2016، عقــب اجتمــاع مــع وزراء 	 
ــى  ــة المتحــدة ومبعــوث األمــم المتحــدة الســابق إل ــارات والمملك ــة )الســعودية واإلم خارجي
اليمــن إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد(، فــي وقــت لــم يكــن هنــاك تشــظي داخــل طرفــي الحــرب 
الرئيســيين )الحوثيــون/ وحــزب المؤتمــر التابــع للرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح مــن جهــة 
والتحالــف العربــي مــن جهــة أخــرى(، شــملت فــي المرحلــة األولــى مــن الخطــة تشــكيل حكومــة 
وحــدة وطنيــة، بنســبة الثلــث لــكل طرف)هــادي وحلفــاءه، والحوثيــون، وحــزب المؤتمــر(، 
ــاء وغيرهــا مــن  ــة، وانســحاب المســلحين مــن صنع ــوى المتحارب ــن الق وتقاســم الســلطة بي
المــدن، بمــا فــي ذلــك المــدن والقــرى الحدوديــة مــع الســعودية، وتســليم األســلحة الثقيلــة، 
بمــا فيهــا الصواريــخ الباليســتية التــي بحــوزة الحوثــي، إلــى طــرف ثالــث محايــد؛ وتشــير إلــى أن 
اإلجــراءات السياســية قبــل اإلجــراءات األمنيــة وهــو مــا رفضتــه الحكومــة. كمــا أنهــا تشــير إلــى 
تنــازل عبدربــه منصــور هــادي لجــزء مــن صاحياتــه لـ"نائــب توافقــي" مــن كل األطــراف وهــو 

مــا رفضتــه الحكومــة الشــرعية.
مبــادرة ماتيس/بومبيــو: فــي أكتوبر/تشــرين األول2018 وبعــد لقــاءات مبعــوث األمــم 	 

المتحــدة إلــى اليمــن مارتــن غريفيــث" مــع مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة األمريكــي، وجيمــس 
ــا  ــال. دعمــت بريطاني ــاء القت ــى إنه ــا الرجــان إل ــذاك- دع ــي- آن ــاع األمريك ــر الدف ــس، وزي ماتي
المبــادرة وقــام وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيريمــي هنــت بالتحــرك فــي جــوالت مكوكيــة مــن 
ــاض وطهــران وأيضــًا ســلطنة  ــي والري ــث فــي اليمــن شــملت أبوظب أجــل دعــم جهــود غريفي
عمــان. كمــا زار هنــت مدينــة عــدن حيــث توجــد الحكومــة اليمنيــة، مهــددًا مــن فشــل االتفاقــات 

الدوليــة.

ــى الســعودية واإلمــارات، بعــد 	  ــرات المســيرة عل ــخ والطائ ــون إطــاق الصواري يوقــف الحوثي
ذلــك ســيكون علــى التحالــف وقــف الغــارات الجويــة التــي تســتهدف الحوثييــن فــي المناطــق 
الســكنية. مــن الماحــظ أن الحوثييــن بــدأوا بالفعــل فــي تنفيــذ هــذه النقطــة مــن خــال إعــان 

المبــادرة فــي )20 ســبتمبر/أيلول2019(.
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عمل منطقة حدودية منزوعة الساح بين اليمن والسعودية.	 
ســحب األســلحة الكبيــرة مثــل الصواريــخ الباليســتية مــن اليمــن “لــن يغــزو أحــد اليمن-قــال 	 

ماتيــس”.
منطقــة حكــم ذاتــي للحوثييــن فــي شــمال اليمــن "مــن أجــل أن يتــأزروا ويتركــوا إيــران ويكــون 	 

ــة وســاهم الخطــاب  ــر "بومبيو/ماتيس/كيــري"]13[ الحوثييــن أقلّي صوتهــم مســموعًا". إذ يعتب
ــم  ــزوع العال ــة –وفــي ظــل ن ــن أقلي ــراز كــون الحوثيي ــي والســعودي]14[ فــي إب الحكومــي اليمن
نحــو تمكيــن األقليــات إذا تشــعر فــي العــادة بالمظلوميــة - مــا يجعلهــم فــي معركــة دفــاع عــن 

النفــس وليــس انقابــًا علــى الحكومــة الشــرعية.
يســاهم ضغــط الكونجــرس األمريكــي بشــكل دائــم ضمــن مطالبــات وقــف الحــرب فــي اليمــن في 
إجبــار "إدارة ترامــب" علــى الذهــاب بعيــدًا مــن أجــل الضغــط علــى حلفــاءه الســعوديين واإلماراتييــن 
فــي وقــف حــرب اليمــن. حيــث زادت المطالبات بين المشــرعين األمريكييــن عقب مقتل الصحفي 
ــاده بإســطنبول )أكتوبر/تشــرين األول2018(. وفــي  الســعودي جمــال خاشــقجي فــي ســفارة ب
مــارس/أذار 2019 صــوت مجلــس الشــيوخ علــى مشــروع قــرار لوقــف دعــم واشــنطن للســعودية 
واإلمــارات فــي اليمــن، ورغــم مــروره فــي مجلــس النــواب إال أن ترامــب اســتخدم الفيتــو لوقفــه. 
فــي نفــس الوقــت تضغــط دول فــي االتحــاد األوروبــي لوقــف الحــرب مــن خــال وقــف تصديــر 

األســلحة إلــى الســعودية واإلمــارات كمــا فعلــت علــى ســبيل المثــال ألمانيــا والنرويــج.
ــادرة 	  ــادرات لــم تكــن أمريكيــة معزولــة بــل هــي توجــه أكبــر لمب مبــادئ غريفيــث: هــذه المب

األمــم المتحــدة للســام، وفــي افتتاحيــة بصحيفــة نيويــورك تايمــز فــي )ســبتمبر/أيلول2019( 
تظهــر تمثيــل تلــك المبــادرات األمريكيــة فــي ســياق ســبعة مبــادئ وضعهــا "مارتــن غريفيــث" 

علــى النحــو اآلتــي:
أواًل، يجــب إعــادة احتــكار القــوة إلــى الحكومــة اليمنيــة ويجــب أال ُيســمح ألي يمنــي خــارج نطــاق 
الدولــة باســتخدام العنــف لتحقيــق غاياتــه. إن هــذا مطلــب بســيط ولكنــه مطلــق، ويجــب اســتبدال 
الميليشــيات التــي تقاتــل علــى أرض اليمــن بســلطة الدولــة الحصريــة. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــال عمليــة تشــرف عليهــا األمــم المتحــدة لنقل األســلحة تدريجيًا من الميليشــيات إلــى الحكومة 

الجديدة.
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ثانيــًا، يجــب أن تكــن الحكومــة أكثــر مــن مجــرد ائتــاف بــل شــراكة شــاملة بيــن األحــزاب السياســية 
التــي تتخــذ اآلن جوانــب مختلفــة. هــذه الدولــة تتطلــب حــل الخافــات مــن خــال السياســة وهــذه 

القــوة تخدمهــا وال تهددهــا.

ثالثــًا، يجــب علــى الحكومــة ضمــان عــدم اســتخدام بادهــا للهجمــات علــى دول الجــوار أو حتــى 
أبعــد مــن ذلــك. يجــب أن يكــون هــذا االتفــاق بيــن قــادة اليمــن الجــدد والــدول التــي تجــاور اليمــن.

رابعــًا، ســتتبنى الحكومــة وتلتــزم بمســؤوليتها التاريخيــة المتمثلــة فــي ضمــان ســامة التجــارة 
التــي اعتمــدت منــذ آالف الســنين علــى أمــن البحــار وســيقوم اليمــن بحراســة حــدوده، هذا وســيتم 

دعمــه مــن قبــل أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن هــذا الضمــان.

خامســًا، ســيقوم الشــعب اليمنــي بالقضــاء علــى التهديــد اإلرهابــي الــذي نــراه اآلن، ويحظــره مــن 
أراضيه.

سادســًا، ســيضمن جيــران اليمــن رخــاء واســتقرار ســكانه مــن خــال التجــارة والســخاء الــذي ســيزيل 
مخــاوف هــذه الحرب.

ســابعًا، ســيكون الشــعب اليمنــي وقادتــه هــم مــن يقــررون مســتقبل الدولــة. ال حاجــة لآلخريــن 
للتدخــل فــي ذلــك. إن شــكل اليمــن المســتقبلي يمكــن، ال بــل ينبغــي، تحديــده فقــط مــن قبــل 

اليمنييــن المتحرريــن مــن ضغــوط الحــرب وأن يكونــوا علــى اســتعداد للتفــاوض حــول مســتقبل 

بلدهــم بحســن نيــة.

الخطوط الحمراء:
تجــاوز المرجعيــات الثــالث: ظلــت عمليــة الســام فــي اليمــن مقّيــدة بالمرجعيــات الثــاث 	 

المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة )2011( ومخرجــات الحــوار الوطنــي )2014(، والقــرار 

2216 )2015( التــي تشــير إلــى شــرعية الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي وصاحيتــه، واســتعادة 

مؤسســات الدولــة مــن الحوثييــن وتســليم األســلحة. وهــذه الشــرعية هــي من أعطــت التحالف 

العربــي مشــروعية التدخــل فــي اليمــن والخــروج عنهــا ســيعني المزيــد مــن المتاعــب للســعودية 

فــي السياســة الخارجيــة وتدفــع ثمنــًا باهظــًا.
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خاتمة:

ــرة التــي أدارتهــا اإلمــارات جنــوب البــاد  وتعتقــد األمــم المتحــدة ودول أخــرى أن األحــداث األخي

يجــب أن يدفــع مجلــس األمــن إلــى إصــدار قــرار يدعــو إلــى وقــف إطــاق نــار فــوري وإلــى تجــدد 

المفاوضــات التــي تقودهــا األمــم المتحــدة بحيــث تشــمل االنفصالييــن الجنوبييــن إلنهــاء الحــرب 

ــرة انتقاليــة، وهــو مــا تشــير اليــه الــرؤى األمريكيــة التــي تــرى أنهــا يجــب أن تكــون  وتأســيس فت

بــدون الرئيــس "هــادي". إال أن هــذه الحصيلــة تبقــى احتمــااًل بعيــد التحقــق، بالنظــر إلــى معارضــة 

الســعودية ألي قــرار جديــد وكذلــك احتمــال اســتعمال الواليــات المتحــدة األميركيــة للفيتــو ضــد 

مثــل ذلــك القــرار.

مــا يشــير إلــى الرغبــة األمريكية/األمميــة بتقليــص صاحيــات الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي أو 

ــي عقــب لقــاءه  ــث الرئيــس اليمن ــه األطــراف حدي ــد يتوافــق علي ــب جدي ــى نائ ــه إل نقــل صاحيات

ــات" هــي الوســيلة للمغــادرة مــن الســلطة. بمســؤول أمريكــي أن "االنتخاب

الحوثييــن 	  مــن  الثقيلــة  األســلحة  بســحب  تبــدأ  ال  وســط  حلــول  أي  إن  الحــرب:  تأجيــل 
والميليشــيات األخــرى التــي تمولهــا أطــراف خارجيــة يعنــي تأجيــل الحــرب إلــى المســتقبل 

وســتكون حــروب صغيــرة يصعــب وقفهــا أو حلهــا.

ــدة يعنــي فتــح 	  ــة المفاوضــات ألطــراف جدي فتــح البــاب ألطــراف جديــدة: إن فتــح طاول
البــاب لــكل تكويــن ُيشــكل ميليشــيا جديــدة أن يكــون جــزء مــن الســلطة والمرحلــة االنتقاليــة. 

وهــو األمــر الــذي يركــز عليــه "غريفيــث" لحــل األزمــة فــي اليمــن.

ــة خطــرة فــي اليمــن، مــن خــال الدفــع نحــو تكتيــك جديــد ضمــن  ــات المتحــدة لعب تقــود الوالي

حملتهــا ضــد إيــران، وليــس دعمــًا لحلفائهــا التقليدييــن فــي الخليــج العربــي. قــد تدفــع نحــو 

ــة المطــاف يشــمل تســوية للوضــع فــي اليمــن والمنطقــة  ــة فــي نهاي تفاهمــات إيرانية-أمريكي

لكنــه فــي نفــس الوقــت ســيكون خــارج مخــاوف األمــن القومــي لمنطقــة الشــرق األوســط بــل 

يتمثــل فــي الحفــاظ علــى مصالــح واشــنطن التــي تكــرر دائمــًا بأنهــا لــم تعــد مســؤولة عــن حمايــة 

المنطقــة.
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ــن  ــداًل مــن المشــاركة المباشــرة ُيمّك ــة ب ــر الدعــم المــادي واالستشــاري للقــوات بالوكال إن توفي

إيــران مــن الدخــول فــي صراعــات إقليميــة بدرجــة مــن القابليــة لإلنــكار. ُتســتخدم هــذه القــوى فــي 

صياغــة التطــورات السياســية فــي مناطــق محــددة مــع تقليــل التكاليــف المحتملــة إليــران إلــى 

أدنــى حــد ويمكــن اعتبارهــا داخــل النظــام أداة مفيــدة لتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة. لذلــك 

فرؤيــة الواليــات المتحــدة وحلفائهــا بإمــكان فصــل الحوثييــن عــن إيــران لــن يكــون ملموســًا وال 

توجــد لــه أداة للقيــاس إال فــي حــال "ســحب الســاح الثقيــل مــن يــد الجماعــة" وتحولهــا إلــى حــزب 

سياســي واالندمــاج مجتمعيــا مــع إعــادة تأهيــل لجنودهــم وإنهــاء التسلســل الهرمــي لـ"ميليشــيا 

مســلحة"، وليــس إعطائهــا إقليمــًا خاصــًا كمــا يقتــرح األمريكيــون.

إن الــرؤى األمريكيــة الُمقدمــة للحــل فــي اليمــن يجــب أن تجعــل مــن الحــل يمني/يمنــي وليــس 

بيــن الحوثييــن وطــرف خارجــي، فهــذه الرؤيــة التــي يحــاول األمريكيــون جلــب الســعودية إلــى طاولة 

المفاوضــات مــع الحوثييــن، وحديــث ولــي العهــد الســعودي عــن إمكانيــة التفــاوض بعــد أن كان 

يرفضهــا باعتبــار الحكومــة الشــرعية صاحبــة الحــق فــي التفــاوض وليــس الريــاض، يجعــل مــن مبــرر 

تدخــل الحــرب فــي مهــب الريــح وســيضاعف التزامــات الريــاض الخارجيــة. فــأي حّلــول خــارج ُأطــر 

المرجعيــات الثــاث يجعــل مــن الحــرب مؤجلــة بثمــن أكبــر علــى الرغــم مــن أن المأســاة اإلنســانية 

ــم فــي العصــر  ــذ عقــود وعرفهــا العال ــاد من ــاد أســوأ أزمــة إنســانية عرفتهــا الب ــة فــي الب الحالي

الحديــث.

ــا تحــت  ــد يدفعه ــة ق ــع الســنوات الماضي ــة طــوال األرب إن تعــرض الســعودية للهجمــات الحوثي

الضغــط الدولــي للذهــاب نحــو مشــاورات مــع الحوثييــن وليــس ذلــك بجديــد فقــد ســبق أن 

حدثــت مشــاورات بيــن الطرفيــن –دون رعايــة أمريكيــة- فيمــا ُعــرف بمشــاورات "ظهــران الجنــوب" 

)2016( والتــي أدت إلــى هدنــة علــى الحــدود لــم تســتمر طويــًا. ذلــك قــد تذهــب الريــاض إلــى 

المفاوضــات مــع الحوثييــن مــن أجــل تخفيــف الضغــط ، علــى الرغــم مــن حجــم الدعايــة الحوثيــة 

الــذي تظهــره كمنتصــر فــي الحــرب، لكــن التســاؤل الممكــن : مــا هــو الثمــن الــذي قــد تدفعــه مــن 

أجــل ذلــك؟! وهــل التخلــي عــن الحكومــة الشــرعية ســيكون أحــد الخيــارات؟!
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وهــل ســتقبل إيــران بوضــع فــي اليمــن ال تتحكــم فيــه، وال تمــارس هوايــة إيــذاء الســعودية 

منطلقــة مــن قاعــدة اســتقرار الحوثييــن لدولتهــم جنــوب الريــاض؟!

تشــير بعــض المعطيــات إلــى أن إيــران محتاجــة الســتقرار اقتصــادي، لكــن لــن تســمح لحليفهــا 

الحوثــي عمــل هدنــة مــع الســعودية دون اســتفادتها منهــا وعــودة تصديــر نفطهــا، ولذلــك حتــى 

ــة مــن الفوضــى فــي  ــة الثاني ــران ســتبحث فــي المرحل ــن، فطه ــة مــع الحوثيي ــت الهدن ــو حصل ل

المنطقــة آليــة نقــل المعركــة إلــى عمــق الخليــج، وقــد تبــدأ باالشــارة لميلشــيات شــيعية خليجيــة 

لبــدء عمليــات مســلحة بالــذات جنــوب وشــرق المملكــة، وســتبقى كل الخيــارات غيــر خيــار حســم 

المعركــة فــي اليمــن مغلقــة لصالــح إيــران وميلشــياتها .
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U.S. Met Secretly With Yemen Rebels ]1[
https://www.wsj.com/articles/u-s-citizen-held-hostage-in-yemen-released-by-houthi-rebels-

1433178829?mod=article_inline
U.S. Plans to Open Direct Talks With Iran-Backed Houthis in Yemen ]2[

https://www.wsj.com/articles/u-s-plans-to-open-direct-talks-with-iran-backed-houthis-in-
yemen-11566898204

https://www.dw.com/ الحوثييــن  مــع  محادثــات  عــن  تعلــن  ترامــب  إدارة  األولــى..  للمــرة   ]3[
a r / % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % B 1 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A
3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-
%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9

%86/a-50309369
]4[ وول استريت مصدر سابق.

 Mohammad bin Salman denies ordering Khashoggi murder, but says he takes responsibility for ]5[
it https://www.cbsnews.com/news/mohammad-bin-salman-denies-ordering-khashoggi-murder-

/but-says-he-takes-responsibility-for-it-60-minutes-2019-09-29
Saudi Arabia Agrees to Partial Cease-Fire in War-Shattered Yemen  https://www.wsj.com/  ]6[
articles/saudi-arabia-agrees-partial-cease-fire-in-war-shattered-yemen-11569580029?mod=sear

chresults&page=1&pos=2
http://www.yemenmonitor.com/ ــل الســعودية ــي مــن ِقب ــار جزئ ــي تنفــي وجــود وقــف إطــاق ن ــة الحوث ]7[ جماع

Details/ArtMID/908/ArticleID/34722
ــات المتحــدة  ــن وروســيا والســويد والمملكــة المتحــدة والوالي ــا والكويــت والصي ــدول الثمــان هــي فرنســا وألماني ]8[ ال

http://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/34724
]9[ سكان وقائدان عسكريان في صنعاء تحدثوا ل"أبعاد" في سبتمبر/أيلول2019

Iran’s Other Terror Front ]10[
https://www.wsj.com/articles/irans-other-terror-front-11568068776?mod=searchresults&page=1&

pos=1
Yemeni Rebels Warn Iran Plans Another Strike Soon ]11[

https://www.wsj.com/art icles/yemeni-rebels-warn-iran-plans-another-str ike-soon-
11569105344?redirect=amp#cl ick=https://t .co/ jrxCCRJHZz

المراجع
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]12[ دراسة مركز أبعاد للدراسات والبحوث: "السام الصعب لليمنيين.. هل يولد في مشاورات السويد؟"
http://www.abaadstudies.org/news-59786.html :العربي

http://www.abaadstudies.org/news-59789.html :االنجليزي
]13[ تحــدث كيــري فــي مؤتمــر صحافــي فــي أغســطس/آب2016 عــن الحوثييــن كأقليــة يمكــن االطــاع علــى: قــراءة فــي 

https://www.noonpost.com/content/13668مبــادرة جــون كيــري لحــل األزمــة اليمنيــة
]14[ بعــض الخطــاب االعامــي الــذي وصــف الحوثييــن اقليــة لنــزع مشــروعية تمثيــل اليمنييــن منهــم خدمهــم رغــم  أن 
ــا لنــزع شــرعية تمثيــل اليمنييــن منهــم، وهــذا الخطــاب أســس للحوثييــن شــعورًا بالمظلوميــة لــدى  االنقــاب كان كافي
ــن عقــب إنهــاء  ــة. وســبق أن قــال محمــد عبدالســام متحــدث الحوثيي ــى حماي ــاج إل ــة تحت ــة بصفتهــم أقلي ــدول الغربي ال
مشــاورات الكويــت )2016( إن الحديــث عــن نــزع ســاح الجماعــة يعنــي "إبــادة جماعيــة" للجماعــة وأنصارهــا فــي إشــارة 

إلــى ضــرورة بقــاء الســاح بأيــدي الجماعــة بصفتهــم "أقليــة".
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  واالعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  واإلرهــاب  األمــن  وقضايــا  واألحــزاب  واالنتخابــات 
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة واإلنســانية ذات االرتب ــة واالجتماعي االقتصادي
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