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مقدمة:

انعكاس المفاوضات حول اليمن على معركة مأرب

أوال: المبادرة السعودية

ــاح مدينــة مــأرب المعقــل الرئيســي للحكومــة   ركــزت جماعــة الحوثــي جهودهــا العســكرية الجتي

ــات  ــة بالتداعي ــر مبالي ــروة غي ــة بمصــادر الطاقــة والث ــة فــي المحافظــات الشــمالية والغني اليمني

ــادرة  ــار والمب ــة، واســتمرت الجماعــة برفــض وقــف إطــاق الن ــدات الدولي اإلنســانية رغــم التندي

الســعودية وإفشــال جهــود المبعــوث الدولــي مارتــن جريفيــت واألمريكــي تيموثــي لندركينــج، 

وتعمــدت المراوغــة السياســية الســتغال وقــت المفاوضــات لفــرض واقع عســكري على األرض.

ــب  ــك انعــكاس ازمــة مكت ــر ســلطنة عمــان وكذل وقــد كشــفت مشــاورات مســقط ضعــف تأثي

المبعــوث الدولــي وتأثيــر عســكر إيــران الســلبي علــى اقنــاع جماعــة الحوثــي بالتجــاوب اإليجابــي مــع 

مبــادرات التهدئــة المهيئــة لعمليــة الســام والتوصــل لحــل سياســي للصــراع فــي اليمــن، وقــد بــرز 

فــي مشــاورات مســقط وبغــداد وفينــا حجــم التداخــل بيــن الملــف اليمنــي وملفــات إيــران الشــائكة 

مــع القــوى اإلقليميــة والدوليــة وتوظيــف طهــران للملــف اليمنــي فــي تحقيــق أهدافهــا.

بقــدر مــا تؤثــر األســلحة واآلليــات الحديثــة فــي "معركــة مــأرب"، تؤثــر المشــاورات الدوليــة التــي 

تجــري بشــأن الملــف اليمنــي، وخــال فتــرة احتــدام المعــارك حــول المدينــة االســتراتيجية بــدأت 

مفاوضــات متعلقــة باليمــن، أهــم تلــك المشــاورات:

فــي مــارس/أذار 2021 قدمــت الريــاض مبــادرة إلنهــاء الحــرب فــي اليمــن تضمنــت: وقــف 

إطــاق النــار علــى مســتوى البــاد، وفتــح مطــار صنعــاء لوجهــات محــددة، والســماح بدخــول 

الوقــود والســلع األخــرى إلــى مناطــق الحوثييــن عبــر مدينــة الحديــدة الســاحلية علــى البحــر األحمــر، 

واســتئناف المفاوضــات السياســية المتوقفــة إلنهــاء الصــراع.

تتقاطــع هــذه المبــادرة مــع مبادرتيــن: المبــادرة األمريكيــة التــي طرحهــا مبعــوث الواليــات المتحدة 

إلــى اليمــن تيموثــي ليندركينــغ، والمبــادرة التــي قدمهــا مبعــوث األمــم المتحــدة إلــى اليمــن 

"مارتــن غريفيــث".
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لــم ُيقــدم الحوثيــون موقفــًا واضحــًا ُمعلنــًا مــن المبــادرة الســعودية لكنهــم قدمــوا ردًا عبــر ســلطنة 

ُعمــان حــول المبــادرة الســعودية، وبحســب مصــادر مطلعــة علــى المحادثــات، فــإن الحوثييــن 

يطالبــون الســعوديين بوقــف إطــاق النــار مــن خــال ثــاث خطــوات: أواًل، وقــف الضربــات 

الجويــة، ثــم وقــف إطــاق النــار علــى طــول الحــدود الســعودية اليمنيــة، وبعــد ذلــك فقــط وقــف 

إطــاق النــار داخــل اليمــن]1[.

نظــًرا ألن الضربــات الجويــة الســعودية هــي إحــدى اإلجــراءات المضــادة المهمــة التــي تعرقــل 

جهــود الحوثييــن فــي اجتيــاح مــأرب، فــإن العــرض الــذي قدمــه الحوثيــون محاولــة للوصــول إلــى 

محافظــة مــأرب، بتحييــد الضربــات الجويــة الداعمــة للقــوات الحكوميــة والمقاومــة الشــعبية. 

ــداءات الدوليــة بوقــف  لذلــك توقــف الحديــث عنهــا بعــد تقديــم طلــب الحوثييــن، ورفضهــم الن

ــر  ــة- حســب تقاري ــازح فــي المدين ــي ن ــة مليون ــى قراب ــر عل ــذي يؤث ــة مــأرب ال ــى مدين الهجــوم عل

المنظمــات الدوليــة والحكومــة اليمنيــة.

 فــي مطلــع مايو/أيــار وصــل "ليندركينــغ" و"غريفيــث" ورئيــس اللجنــة الفرعيــة للعاقــات الخارجية 

فــي مجلــس الشــيوخ األمريكــي "كريــس مورفــي"، ووزيــر الخارجيــة الســعودي األميــر فيصــل بــن 

فرحــان إلــى العاصمــة الُعمانيــة "مســقط"، بعــد أن حصلــوا علــى موافقــة مبدئيــة مــن الحوثييــن 

بشــأن مبــادرة مقدمــة لوقــف إطــاق النــار فــي اليمــن تبــدأ بوقــف "هجــوم الحوثييــن" علــى 

مــأرب، مقابــل رفــع الحظــر عــن مطــار صنعــاء، والســماح بدخــول الــواردات إلــى الموانــئ الخاضعــة 

للحوثييــن )الحديــدة، الصليــف( غربــي البــاد، ثــم وقــف إطــاق نــار شــامل لعــدة أســابيع، يعقبــه 

الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات مــع الحكومــة اليمنيــة]2[.

 لكــن بعــد عــدة أيــام غــادر "ليندكينــغ" و"غريفيــث" مســقط معلنيــن فشــل المشــاورات المكثفــة 

المســؤولين  إلــى جانــب  الرجليــن  لقــاء  الحوثيــون حتــى  رفــض  ابريل/نيســان.  اســتمرت منــذ 

الســعوديين.
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ثانيا: مشاورات مسقط



وحاول "غريفيث" إخفاء خيبة أمله النتهاء تلك المحادثات وقال "لســوء الحظ، لســنا في المكان 

الــذي نرغــب فيــه للتوصــل إلــى اتفــاق"]3[. إذ عنــد اقتــراب الحوثييــن مــن الموافقــة علــى قبــول 

"االتفــاق" عــادوا مجــددًا ورفضــوا العــرض المطــروح. ويعــود الرفــض بعــد مشــاورة المفاوضيــن 

ــذي أكــد أن الهجــوم المتصاعــد نحــو  ــاح الجماعــة العســكري" ال ــن فــي مســقط مــع "جن الحوثيي

"مدينــة مــأرب" إذا مــا نجــح مــا ســيغير حســابات المفاوضــات]4[، علــى الرغــم مــن أن حــدوث ذلــك 

بالنســبة للحوثييــن أصبــح صعــب المنــال بعــد عــدة أشــهر مــن اســتئناف الهجــوم نحــو المدينــة.

ــى  ــون يشــيرون إل ــات الســعودية-الحوثية كان الدبلوماســيون الغربي ــا مــن المحادث فــي وقــت م

أنهــم توصلــوا إلــى اتفــاق فــي مــا يقــارب ٪90 مــن الملفــات المطروحــة، بمــا فــي ذلــك االفتتــاح 

الكامــل للموانــئ فــي مناطــق الحوثييــن ومطــار صنعــاء، والــذي ســيؤدي إلــى وقــف إطــاق 

النــار]5[. وقــاد المحادثــات فــي عمــان المتحــدث باســم الحوثييــن محمــد عبــد الســام، الــذي يعيــش 

فــي مســقط وتــم تكليفــه كمفــاوض رئيســي.

بـ"محمــد  جــواد ظريــف،  اإليرانــي محمــد  الخارجيــة  وزيــر  التقــى  ابريل/نيســان2021   28 فــي 

عبدالســام" فــي مســقط، وجــدد "ظريــف" التأكيــد علــى موقــف طهــران المؤيــد لوقــف إطــاق 

ــره الحــرس  ــر ملفــًا يدي ــة المفاوضــات إلنهــاء الحــرب]6[. لكــن "اليمــن" يعتب ــار والعــودة لطاول الن

الثــوري اإليرانــي )فيلــق قــدس( وليــس الدبلوماســية اإليرانيــة، كمــا أثبــت ملــف صوتــي مســرب 

لـ"ظريــف" نفســه فــي وحديــث ســليماني عــن "اليمــن" فــي جبهــات مفتوحــة ضــد الســعودية]7[.

إلــى جانــب -مــا أصبــح يطلــق عليــه- "الجنــاح العســكري" لجماعــة الحوثــي، تشــاور كبيــر مفاوضــي 

الحوثييــن مــع المســؤولين فــي طهــران. كمــا حــاول الدبلوماســيون الغربيــون التواصــل مــع إيــران 

للضغــط علــى الحوثييــن مــن أجــل الموافقــة]8[. لكــن كان الــرد اإليرانــي ثابتــًا إنهــم ســيحاولون إقناع 

الحوثييــن، لكنهــم لــن يجبروهــم علــى إلقــاء الســاح.
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 أ( ضعــف التأثيــر الــذي يمكــن لســلطنة ُعمــان وضعــه علــى الحوثييــن، للقبــول باتفــاق ســام 

-مبــدأي- يمكنــه الوصــول إلــى طريقــة إلنهــاء الحــرب. وحســب مــا أفــاد دبلوماســيون فإن ســلطنة 

ُعمــان رفعــت مــن تفــاؤل الدبلوماســيين الغربييــن المتعلــق باليمــن بالــذات المقيميــن فــي األردن 

والذيــن يتواصلــون بشــكل دائــم مــع الســلطنة لِفهــم التطــورات الحديثــة. لكــن "مســقط" فشــلت 

حتــى فــي إقنــاع الحوثييــن بلقــاء "مارتــن غريفيــث" و"تيموثــي ليندركينــغ"]9[.

ب( أزمــة مكتــب المبعــوث األممــي: بــات واضحــًا مــع تولــي "تيــم ليندركينــغ" منصبــه أن معظــم 

الجهــود الحاليــة أمريكيــة، ســاهم فــي تقويــض موقــف "مارتــن غريفيــث" الــذي هــو اآلخــر رفــض 

الحوثيــون منــذ عــدة أشــهر مقابلتــه علــى رغــم أنهــم احتفــوا بــه عندمــا تــم تعيينــه مبعوثــًا خلفــًا 

لـ"إســماعيل ولــد الشــيخ".

ويعــود الظهــور البــارز لـ"ليندركينــغ"، بسســبب توقــف جهــود مكتــب المبعــوث األممــي منــذ 

منتصــف 2020 ، حيــث جــاءت "إدارة بايــدن" لتنفــخ الــروح مــن جديــد إلى جهــود "مارتن غريفيث". 

ــا  ــا يصفه ــى التواصــل مــع م ــغ" عل ــن "ليندركين ــى تعيي ــرة حت ــك الفت ــب خــال تل واعتمــد المكت

األطــراف المؤثــرة مثــل الشــباب والنســاء. ومــع مطلــع 2021 قــدم "مارتــن غريفيــث" طلبــًا لتغييــر 

ــاط- ليتحقــق  ــه باإلحب ــًا إصابت ــدو معلن ــن العــام لألمــم المتحــدة – فــي مــا يب ــى األمي ــه إل مهمت

طلبــه بتعيينــه وكيــًا لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية فــي مايو/أيــار2021م.

لكــن الواليــات المتحــدة مــا زالــت تجمــع معلومــات حــول طبيعــة الصــراع وأســبابه وجــذوره فــي 

اليمــن، وتتعمــد تقديــم "حســن النّيــة" -كمــا يصفهــا المســؤولون فــي البيــت األبيــض- للحوثييــن 

بنــاًء علــى الدعايــة التــي يتلقونهــا، ويحتــاج ذلــك وقتــًا حتــى يتمكــن المكتــب الجديــد لـ"ليندركينــغ" 

-رغــم ارتباطــه بالصــراع خــال منصبــه الســابق- مــن تحديــد آليــات متعــددة وعمليــة للتعامــل مــع 

"األطــراف" وعلــى رأســها الحوثييــن، وكان ذلــك واضحــًا إذ عقــب عــودة "ليندركينــغ" مــن مســقط 

ــدة علــى القيادييــن فــي جماعــة الحوثــي محمــد عبدالكريــم  ــات جدي إلــى واشــنطن، فــرض عقوب

الغمــاري، ويوســف المدانــي، وهمــا قيادييــن كبيريــن مرتبطــان بالهجــوم علــى محافظــة مــأرب]10[.
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في مشاورات مسقط ظهرت ثالثة أمور بشكل بارز:



ــى  ــن عل ــن الحوثيي ــارز عــدم قــدرة المفاوضي ــران: ظهــر بشــكل ب ــر القــادة العســكريين وإي ج( تأثي

اتخــاذ خيــارات، حيــث وافقــوا علــى مســودة اتفــاق، ثــم تراجعــوا عنــه بعــد اتصــاالت متعــددة مــع 

"الجنــاح العســكري"، ومــع المســؤولين فــي طهــران -التابعيــن للحــرس الثــوري صاحــب الكلمــة 

العليــا عــن الوضــع فــي اليمــن وليــس الخارجيــة اإليرانيــة-. وتواصلــت تلــك االتصــاالت حتــى بعــد 

أكثــر مــن أســبوع علــى فشــل المشــاورات بمــا فــي ذلــك تواصــل "محمــد عبدالســام" مــع "علــي 

واليتــي" مستشــار المرشــد األعلــى فــي إيــران]11[.
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ثالثا: مشاورات بغداد
فــي التاســع مــن ابريل/نيســان 2021 بــدأت الســعودية وإيــران مفاوضــات ســرية فــي العاصمــة 

العراقيــة "بغــداد"، فــي محاولــة الســتعادة العاقــة بيــن الخصميــن اإلقليمييــن اللدوديــن، وإعــادة 

ــى  ــران بعــد إغاقهــا عــام 2016. لكــن للوصــول إل ــة الســعودية فــي إي ــح الســفارة والقنصلي فت

هــذه المرحلــة يجــب أن تتوافــق طهــران والريــاض علــى القضايــا العالقــة فــي اإلقليــم لذلــك 

بــرزت القضيــة اليمنيــة فــي مقدمــة القضايــا التــي جــرى مناقشــتها. وعبــر مســؤولين أكــدت ُكا 

ــن  ــك المشــاورات للعل ــث خرجــت تل ــداد -حي ــران والســعودية حــدوث مفاوضــات فــي بغ مــن إي

فــي الصحافــة الغربيــة أواًل- وأكدهــا الرئيــس العراقــي الــذي قــال إن "بغــداد اســتضافت أكثــر 

مــن جولــة مــن المحادثــات بيــن الدولتيــن". وتكــون الوفــد الســعودي مــن ســتة أشــخاص بينهــم 

مستشــار أمنــي رفيــع المســتوى لولــي العهــد الســعودي برئاســة خالــد بــن علــي الحميــدان رئيــس 

جهــاز المخابــرات الســعودي]12[. أمــا الوفــد اإليرانــي فترّأســه ســعيد عرافانــي نائــب أميــن المجلــس 

األعلــى لألمــن القومــي اإليرانــي]13[.

البلــدان لديهمــا دوافــع قويــة فــي اتجــاه تهدئــة التوتــر بينهمــا فــي هــذه المرحلــة تحديــًدا، كمــا لّمــح 

ــًا إّن  ــر محمــد بــن ســلمان، فــي مقابلــة تلفزيونيــة قائ إلــى ذلــك ولــي العهــد الســعودي، األمي

بــاده "تطمــح إلــى عاقــات إيجابيــة مــع إيــران، رغــم الخافــات الكبيــرة معهــا"]14[. 



وهــو تبــدل ملحــوظ فــي لهجــة الريــاض تجــاه طهــران، إذ شــدد "ابــن ســلمان" فــي مقابلــة عــام 

2017 علــى عــدم وجــود نقــاط التقــاء مــع النظــام اإليرانــي ووصــف نظــام طهــران بأنــه قائــم 

علــى "أيدولوجيــة متطرفــة منصــوص عليهــا فــي دســتوره وأن الســعودية هــدف رئيســي للنظــام 

اإليرانــي"، كمــا تعهــد، بالعمــل علــى نقــل المعركــة إلــى داخــل إيــران]15[.

ال حقــًا قــال مســؤول فــي الخارجيــة الســعودية إن بــاده "تريــد مــن إيــران أفعــااًل يمكــن التحقــق 

منهــا"، فــي تعليقــه علــى مشــاورات بغــداد مــع طهــران. جــاءت تلــك التصريحــات بعــد إعــان 

فشــل المشــاورات فــي مســقط]16[. وقــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي جــواد ظريــف "لقــد أجرينــا بعــض 

االتصــاالت مــع الســعودية ونأمــل أن تؤتــي هــذه االتصــاالت ثمارهــا مــن خــال تعــاون أكبــر بيــن 

إيــران والســعودية مــن أجــل الســام واالســتقرار فــي المنطقــة، ال ســيما فــي اليمــن"]17[.

لطالمــا ســعت الســعودية لخــروج مشــرف مــن حــرب اليمــن وإلــى وضــع نهايــة للصــراع اليمنــي 

دون اســتعداء أي طــرف، لكــن ال توجــد طريقــة حــل لســام مســتدام. وتريــد األمــم المتحــدة 

والواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي إنهــاء هــذا الصــراع، مــا جعــل تلــك الــدول تضغــط علــى 

طهــران للضغــط هــي األخــرى علــى الحوثييــن. لذلــك فــإن األطــراف المحليــة والفاعليــن الدولييــن 

يحتاجــون أن يتفقــوا علــى حجــم وجــود الحوثييــن فــي السياســة اليمنيــة خــال المرحلــة المقبلــة 

وآليــة مشــاركتهم، وهــذا يعتمــد علــى العديــد مــن القضايــا: بينهــا مــن يســيطر علــى الحــدود مــع 

الســعودية؟ مــن هــي الجماعــة التــي تمتلــك حقــول نفــط مــارب؟ مــن يســيطر علــى المنطقــة 

بيــن مينــاء الحديــدة وعــدن، بمــا فيهــا بــاب المنــدب ؟ مــا حجــم ســيطرة كل طــرف علــى المطــارات 

والموانــئ والمعابــر وحقــول النفــط ؟ ومعرفــة هــذه القضايــا والنقــاش حولهــا هــو مــا ســيوصل 

إلــى حكومــة سياســية لمرحلــة مقبلــة التــي تعتبــر فــي الوقــت الحالــي بالغــة الصعوبــة، فهنــاك 

عــدة تســاؤالت: مــا هــو نصيــب كل طــرف مــن كعكــة القــوة وفــي أي جــزء مــن الســلطة هــذه 

الحصــة؟ هــذا الحــل ســيكون علــى حســاب اليمنييــن إذا لــم يتــم نــزع ســاح الحوثيين والمليشــيات 

الطارئــة األخــرى.
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 لذلك هل يمكن للمشاورات السعودية اإليرانية في بغداد أن تنهي الحرب في 
اليمن؟! وكيف تؤثر على معركة مأرب؟!
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ومــا يريــده النظــام اإليرانــي وجماعــة الحوثــي، هــو اســتمرار الهيمنــة الحوثيــة علــى اليمــن التــي 

تعتبــر خطــًا أحمــرا بالنســبة للســعودية. لذلــك ســيكون علــى طهــران والريــاض الوصــول إلــى 

ــح ملفــات  ــة، وهــذا سيســتدعي فت ــن فــي السياســة اليمني ــة الحوثيي توافــق بشــأن حجــم هيمن

باقــي المليشــيات التــي تمولهــا إيــران فــي العــراق وســوريا ولبنــان، أي حــدوث تفاهمــات أمنيــة 

علــى مســتوى المنطقــة واإلقليــم بيــن الدولتيــن ، يشــجع ذلــك حالــة االنســحاب األمريكــي مــن 

ــن" و"روســيا". ــى "الصي ــز عل المنطقــة والتركي

ومــن أجــل "الحلــول" المقدمــة مــن األمــم المتحــدة وواشــنطن والمجتمــع الدولــي والمفاوضــات 

اإليرانية-الســعودية –إلــى جانــب أســباب داخليــة أخــرى- يندفــع الحوثيــون للوصــول إلــى "مدينــة 

مــأرب" للســيطرة علــى حقــول النفــط. إذ أن ذلــك ســيجعلهم مهيمنيــن علــى اليمــن خــال الفتــرة 

القادمــة، وُيجبــر الريــاض -التــي تعانــي مــن مشــكات داخليــة وضغــوط خارجيــة خاصــة مــع اإلدارة 

األمريكيــة الجديــدة- علــى القبــول بهــذا المســتوى مــن الهيمنــة الحوثيــة علــى حدودهــا.

توصلــت إيــران والقــوى الدوليــة )المعروفــة باســم P5+1( إلــى اتفــاق عــام 2015م، ُســمي "خطــة 

العمــل الشــاملة المشــتركة" أو "االتفــاق النــووي اإليرانــي" والــذي يشــير إلــى عــدة مراحــل تمنــع 

إيــران مــن الحصــول علــى القنبلــة النوويــة مقابــل رفــع العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا 

ــذ  ــة لتنفي ــة فــي 2018 فــي محاول ــات المتحــدة انســحبت مــن االتفاقي ــذ عقــود. لكــن الوالي من

سياســة الضغــوط القصــوى علــى طهــران إلجبارهــا علــى إعــادة التفــاوض مــع تقديــم المزيــد مــن 

التنــازالت.

وحتــى ربيــع 2021 بــدأت مشــاورات ســريعة لعــودة واشــنطن إلــى االتفــاق فــي ظــل إدارة الرئيــس 

الحالــي "جــو بايــدن"، كانــت سياســة إدارة بايــدن هــي أنــه "إذا عــادت إيــران إلــى االمتثــال الصــارم 

اللتزاماتهــا ... فــإن الواليــات المتحــدة ســتفعل الشــيء نفســه". ومــع ذلــك، أشــارت اإلدارة 

أيًضــا إلــى أنهــا تعتــزم معالجــة "ســلوك إيــران اإلقليمــي المزعــزع لاســتقرار وتطويــر الصواريــخ 

الباليســتية وانتشــارها" ]18[- وهــو هــدف رفضــه الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي بشــدة، 

رابعا مشاورات فيينا
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واصًفا هذه القضايا بـ "غير قابلة للتفاوض" في هذه المحادثات]19[.

فــي حيــن أنــه مــن غيــر المرجــح أن تحقــق المفاوضــات الحاليــة أي توســع كبيــر عــن الصفقــة 

األصليــة، فــإن المســتقبل قــد يفتــح المزيــد مــن المفاوضــات وفــق مبــدأ "المزيــد مــن أجــل 

ــة بهــا، بعــد  ــات المتصل ــة وترفــع العقوب ــات المتحــدة إلــى االتفاقي ــد". بحيــث تعــود الوالي المزي

ــة كحوافــز  ــة علــى الطاول ــة إضافي ــات أمريكي ذلــك، ســتكون واشــنطن قــادرة علــى فــرض عقوب

لمزيــد مــن التنــازالت اإليرانيــة. وهــذا المنعطــف هــو الــذي ســيمثل فرصــة لبنــاء إطــار أمنــي 

إقليمــي جديــد]20[.

ــي تشــير  ــران فــي إجــراء مشــاورات ســرية فــي بغــداد، والت ــدأت الســعودية وإي ــك ب ــق ذل ولتحقي

بعــض التســريبات إلــى أن طهــران طلبــت مــن الريــاض دعــم االتفــاق فــي "فيينــا" مقابــل الضغــط 

علــى الحوثييــن إلنهــاء الهجمــات الصاروخيــة وطائــرات بــدون طيار علــى المملكة]21[ والتي اشــتدت 

بالفعــل منــذ بــدء "مشــاورات فيينــا" والهجــوم علــى مدينــة مــأرب. كمــا أن إيــران تواصلــت بشــكل 

ــر فــي جنــوب  ــة مــع اإلمــارات وهــي فاعــل إقليمــي مؤث ــة الماضي مكثــف خــال األعــوام القليل

اليمــن]22[.

وعلــى عكــس موقفهــا الرافــض بشــدة لاتفــاق النــووي تبــدو دول الخليــج أكثــر قبــواًل لــه -كمــا 

يــرى األمريكيــون- فــي الوقــت الحالــي]23[. يذهــب الســيناتور األمريكــي الديمقراطــي "كريــس 

ــي اليمــن.  ــرب ف ــاء الح ــام إلنه ــا" ســيمثل خطــوة لألم ــاح "مشــاورات فيين ــى أن نج ــي" إل مورف

ــة،  ــة "مهــم للغاي ــووي مــع القــوى العالمي ــران الن ــه للمنطقــة إن "اتفــاق طه وقــال عقــب زيارت

وربمــا حاســم للســام فــي اليمــن" ، وأضــاف "أعتقــد أن إجــراء حــوار مــع اإليرانييــن يأتــي مــن خــال 

إعــادة تشــغيل خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة ســيكون مفيــًدا لدفــع مســار الســام فــي اليمــن 

إلــى األمــام".]24[ كمــا أن تحقيــق تقــدم فــي مشــاورات "فيينــا" ســيعني تحقيــق تقــدم مماثــل فــي 

المشــاورات بيــن إيــران والســعودية فــي "بغــداد"]25[.

تقــع معركــة الحوثييــن فــي مدينــة مــأرب فــي قلــب هذه التحــوالت والمشــاورات المتعلقــة بإيران، 

حيــث تــرى إيــران فــي ســيطرة الحوثييــن علــى مــأرب انتصــارًا لمحــور المقاومة الــذي تقوده، 



11

تقييم حالة فرص السام في اليمن بعد معركة مأرب

وتثبيــت مكتمــل األركان لوجــود طويــل األمــد ومؤثــر فــي السياســة واألمن القومي لشــبه الجزيرة 

العربيــة. وســاهم النهــج الــذي اتبعتــه "إدارة بايــدن" تجــاه الحوثييــن وإيــران خــال الفتــرة الماضيــة 

فــي تقويــة شــوكة الطرفيــن تجــاه الواليــات المتحــدة وحلفائهــا فــي المنطقــة.

وبينمــا تجــري "مشــاورات فيينــا" واصلــت طهــران إمــدادات األســلحة إلى اليمن: اعترضــت البحرية 

األمريكيــة حمولــة ســفينة واحــدة فــي مايو/أيــار 2021، محملــة بكميــة كبيــرة مــن األســلحة بينهــا 

صواريــخ متقدمــة فــي وقــت تــدور معركــة طاحنــة فــي محافظــة مــأرب]26[. وال يعــرف عدد الســفن 

التــي ترســلها إيــران وتصــل إلــى الســواحل اليمنيــة. واســتمر تباهــى المســؤولين اإليرانييــن عانيــة 

فــي تزويــد الحوثييــن بتكنولوجيــا الطائــرات بــدون طيــار والصواريخ]27[.

ترتبــط نهايــة الحــرب فــي اليمــن بموقــف األطــراف المحليــة ونيتهــم إنهائهــا. وهــذه النّيــة مرتبطــة 

بشــكل أساســي بجماعــة الحوثــي التــي رفضــت الحلــول التــي طرحت مؤخــرًا في مســقط والمبادرة 

المطروحــة مــن الســعودية. ومــن خــال هــذا التحــدي العلنــي والتجاهــل الواضــح للتفــاوض، 

أظهــر الحوثيــون أنهــم غيــر مهتميــن بالســام، وأنهــم أكثــر اســتعدادًا علــى اســتمرار الصــراع. 

ــزاع ينتهــي فــي أي وقــت قريــب، وأن “الحــرب  كمــا يؤكــد هــذا التحــدي أنهــم ال ينــوون تــرك الن

المفتوحــة” هــي نيتهــم   الواضحــة علــى المــدى الطويــل. إذ أن هدفهــم األساســي ليــس "مدينــة 

مــأرب" بــل الســيطرة علــى كل األراضــي اليمنيــة وحكمهــا بالقــوة الجبريــة. ويعتقــد الحوثيــون أن 

فــرض ســيطرتهم علــى كل اليمــن ســيدفع الســعودية للمغــادرة وإنهــاء التحالــف والخــروج دون 

"مفاوضــات" كمــا حــدث للواليــات المتحــدة فــي فيتنــام.

ومــن هــذا المنطلــق، يبــدو مــن غيــر المحتمــل أنهــم ســيكونون مســتعدين لقبــول أي شــكل مهــم 

مــن التســوية أو الصفقــة مــن أي مفاوضــات محتملــة مــع الســعودية فــي المســتقبل، فــي حالــة 

حــدوث أي محادثــات ســام. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الحوثييــن عبــر اســتعراض القــوة العســكرية 

يريــدون إظهــار أنهــم بعيــدون عــن “اليــأس” والضعــف. كل ذلــك تجلــى فــي هجومهــم األخيــر علــى 

مــأرب]28[، التــي فشــل الحوثيــون فــي الوصــول إليهــا.

تداعيات التحوالت والمشاورات الخارجية على اليمن
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 أ( زيــادة الفاعليــن المحلييــن داخــل المعســكر المنــاوئ : حيــث يقدمــون أنفســهم بالجماعــة 

األكثــر تنظيمــًا وقــدرة علــى ضبــط األمــن ومواجهــة "القاعــدة" و"داعــش" وحمايــة بــاب المنــدب. 

والطــرف األساســي الــذي يواجهــا "الحكومــة الشــرعية" ال تملــك ســوى االعتــراف الدولــي بهــا 

وإذا مــا فقــدت الســيطرة علــى "مــأرب" فلــن يكــون هنــاك وجــود ميدانــي مؤثــر لهــا.

ــن للحكومــة الشــرعية: حيــث انســحبت اإلمــارات مــن  ــن الداعمي ــن اإلقليميي ب( تفــكك الفاعلي

ــا مــن  ــادرت دول أخــرى بإرادته ــف، وغ ــن، وغــادرت قطــر قســرًا مــن التحال ــا مــع الحوثيي معركته

التحالــف مثــل األردن والمغــرب ودول أخــرى.

لقــد أدى توقــف "معركــة تحريــر الحديــدة" مــن ســيطرة الحوثييــن -نتيجــة ضغــوط خارجيــة- 

إلــى خســارة الحكومــة والداعميــن لهــا أداة ضغــط قويــة ضــد الحوثييــن ودفعهــم إلــى طاولــة 

ــار "هــّش" فــي  ــل "اتفــاق ســتوكهولم" 2018 الــذي أدى إلــى وقــف إطــاق ن المشــاورات. ومّث

محافظــة الحديــدة -االســتراتيجية المهمــة- رؤيــة لمــا يريــد الحوثيــون تحقيقــه فــي محادثــات 

الســام، حيــث نقــل الحوثيــون قوتهــم مــن الحديــدة إلــى جبهــات الِقتــال األخــرى، ومنــذ بــدء 

معركــة "مــأرب" نقــل الحوثيــون معظــم قوتهــم المدربــة إليهــا.

كمــا أدى توقــف هــذه المعركــة إلــى ترســيخ طــرف جديــد ُيعــرف باســم القــوات المشــتركة التــي 

يقودهــا العميــد "طــارق صالــح" نجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق المدعــوم مــن اإلمــارات. 

وأعلــن "طــارق صالــح" فــي مــارس/أذار 2021 عــن مكتــب سياســي يمثــل قواتــه لضمــان دوره 

ونفــوذه فــي أي محاصصــة سياســية متوقعــة. مضيفــًا عبئــًا جديــدًا علــى الحكومــة الشــرعية التــي 

ــي  ــس االنتقال ــًا كمــا هــو "المجل ــا، تمام ــه به ــدم اعتراف ــم ع ــا رغ ــد عليه ــب الجدي ُيحســب المكت

الجنوبــي".

ج( الضغــط الدولــي والخســائر االقتصاديــة: تتكبــد الســعودية خســائر اقتصاديــة كبيــرة فــي 

معركتهــا مــع الحوثييــن، ومــع ركــود االقتصــاد بفعــل كورونــا وركــود األســواق فــإن رؤيــة "2030" 

التــي قدمهــا ولــي العهــد تتأثــر بشــدة، 

ويبدو أن وصول الحوثيين إلى هذه المستوى من "الغرور" بالقوة ورفض 
التفاوض وإنهاء الحرب يأتي لعدة أسباب:
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ومشــروع "محمــد بــن ســلمان" قائــم علــى االقتصــاد وســيقوم بمــا يلــزم حتــى ال يتأثــر بمــا فــي 

ذلــك محاولــة وقــف هجمــات الحوثييــن المســتمرة للمنشــآت الحيويــة.

الضغــط الدولــي علــى الســعودية ووقــف تصديــر الســاح إليهــا، و"صورتهــا المشــوهة " الــذي 

تتزايــد عالميــًا بفعــل انتهــاكات مزعومــة للتحالــف، وإطالــة أمــد الحــرب فــي اليمــن ، قــد يدفع ذلك 

الريــاض إلــى البحــث عــن خــروج آمــن لهــا يحميهــا مــن الماحقــة المســتقبلية، ويؤمــن حدودهــا 

مــع الحوثييــن ثــم االنتقــال إلــى فــرض سياســة صارمــة إلجبــار الحوثييــن والحكومــة القادمــة فــي 

اليمــن للرضــوخ لمطالبهــا.

د( الدعــم اإليرانــي وعــدم الفهــم الدولــي: إن اســتمرار إيــران فــي تزويــد الحوثيين باألســلحة والدعم 

المالــي والعســكري -بمــا فــي ذلــك التخطيــط لمعركــة مــأرب عبــر ســفيرها لــدى صنعــاء حســن 

إيرلــو وقــادة أخــرون فــي فيلــق قــدس بمــا فــي ذلــك "إعــادة هيكلــة القــوات" وتأميــن وصــول 

األســلحة إلــى الجماعــة عبــر المنافــذ البحريــة]29[- ســاهم فــي اســتمرار قــوة الجماعــة ونفوذهــا فــي 

مناطــق ســيطرتها.

إلــى جانــب الدعــم اإليرانــي فــإن عــدم وجــود ِفهــم دولــي خاصــة مــن الغــرب لطبيعــة الحوثييــن 

ورغبتهــم فــي الســيطرة علــى الســلطة واالســتئثار بهــا، ورؤيــة اليمن مــن زاوية الســعودية وطبيعة 

سياســتها الداخليــة والخارجيــة ُيقــدم الحوثييــن أنفســهم فــي حجــم مــن الدعايــة هائــل بصفتهــم 

"مظلوميــن" يتعرضــون لحــرب، وقــوة قــادرة علــى تحييــد اليمــن مــن األخطــار التــي قــد تؤثــر علــى 

أمنهــم القومــي.

هنــاك قلــق أممــي مــن اي ســقوط لمدينــة مــأرب بيــد الحوثييــن ، حيــث ســيختفي الحديــث عــن 

"اتفــاق ســام" إلــى تمــدد  الحوثييــن فــي المناطــق األخــرى غيــر الخاضعــة لســيطرتهم وســيكون 

ذلــك صعبــًا مــع  ضعــف تأثيــر "الحكومة الشــرعية"، وتعــدد األطراف بتعدد الفاعليــن اإلقليميين. 

لذلــك فقــد تــؤدي هــذه النتيجــة لتغيــر موازيــن  القــوى االقليميــة فــي اليمــن،

قلق المجتمع الدولي
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ــع نفــوذ الســعودية - وربمــا ســيكون هنــاك تواجــد  ــع تراج ــوذ أبوظبــي وإيــران م ــزداد نف فقــد ي

روســي صينــي كفاعليــن محتمليــن مــع تراجــع التأثيــر األمريكــي، ويمكــن اإلشــارة إلــى ذلــك علــى 

النحــو التالــي:

الحاجــة األمريكيــة: منــذ يناير/كانــون الثانــي 2021 تمكنــت "إدارة بايــدن" مــن الضغــط علــى 

الســعودية ودفعهــا إلــى تقديــم مبــادرة إلنهــاء الحــرب، لكنهــا اآلن بحاجــة إلــى الضغــط علــى 

إيــران لوقــف تســليح الحوثييــن ومســاعدتهم. بينمــا تحتــاج طهــران إلــى ورقــة ضغــط لتمريــر مــا 

تريــده فــي "محادثــات فيينــا" والعــودة لاتفــاق النــووي لذلــك قــد تمنــح "طهــران" هــذه الورقــة 

ــل تفاهمــات  ــات بغــداد" مــع الســعودية، مقاب لـ"واشــنطن". وستســتخدمها أيضــًا فــي "محادث

حــول نظــام أمنــي جديــد فــي اإلقليــم يشــمل ســوريا والعــراق ولبنــان. وفــي كل الحــاالت ســيبقى 

الحوثيــون قــوة مؤثــرة فــي صناعــة القــرار السياســي اليمنــي لكــن مــا ســيتم االتفــاق حولــه هــو  

حجــم هــذا التأثيــر، وطبيعــة مكــون الحوثييــن فــي مســتقبل اليمــن. وإذا مــا ســقطت مــأرب فــي يد 

الحوثييــن، فإنــه ال خيــار أمــام الســعودية ســوى القبــول بمــا تطرحــه إيــران مقابــل وقــف هجماتهــا.

ــات ،  ــة خطاب ــون معركتهــم فــي مــأرب وفــق ثاث ــي بطبيعــة روســية: ُيقــدم الحوثي نفــوذ إمارات

األول: ألنصارهــم أنهــم يقاتلــون "مرتزقــة ومنافقيــن وعمــاء". والثانــي: ألعــداء تيــارات اإلســام 

السياســي أنهــم يقاتلــون اإلخــوان المســلمين "حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح"، وهــو ِخطــاب 

يتفــق مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة. والثالــث: للغــرب أنهــم يقاتلــون "تنظيم القاعــدة" و"تنظيم 

الدولــة اإلســامية" )داعــش( فــي مــأرب.

وتريــد اإلمــارات اســتبعاد "حــزب اإلصــاح" و"الحكومــة الشــرعية" مــن أي حــل سياســي فــي 

المســتقبل - تتفــق فيــه مــع الحوثييــن- ليحــل محلهمــا الفاعليــن المحلييــن التابعيــن لهــا. وتمكنت 

ــة، واســتخدمت نفوذهــا  ــى الحــرب اليمني ــال روســيا إل ــي خــال ســنوات الحــرب مــن إدخ أبوظب

وعاقتهــا لزيــارات "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" وممثليــن عــن عائلــة الرئيــس اليمنــي الســابق 

ــدة مــع  ــات جي ــك عاق ــي تمل ــر سياســة "موســكو" -الت ــح". وتظه ــم  "طــارق صال ــذي يمثله ال

إيــران- متوازنــة فــي اليمــن باعتبــار إمكانيــة أن تصبــح وســيطًا أمــرا محتمــًا.
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ويحقق استمرار السياسة األمريكية الحالية )كما أشرنا في السابق( إمكانية أن تصبح "موسكو" 

ذلــك الوســيط، حيــث تفقــد واشــنطن أوراقهــا ضــد الحوثييــن وإيــران، وتعكــس سياســتها الجديــدة 

تجــاه حليفتهــا الســعودية المزيــد مــن الشــعور لــدى الريــاض وباقــي عواصــم االقليــم بــأن هنــاك 

رغبــة أمريكيــة باالنســحاب مــن المنطقــة. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف  "الريــاض والحكومــة 

الشــرعية" فــي أي عمليــة سياســية قادمــة ، وتصبــح  "أبوظبــي، وموســكو، وطهــران" وحلفــاء 

العواصــم الثــاث المحلييــن األكثــر تأثيــرا فــي مرحلــة اليمــن القادمــة. ومــن الواضــح أن "اتفاقيــة 

الســام )اتفــاق الريــاض( بيــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي والحكومــة الشــرعية فــي طريقهــا 

لانهيــار، لــذا فــإن األشــهر القليلــة المقبلــة قــد نشــهد اختفــاء تأثيــر )حكومــة الشــرعية( ، وبالتالــي 

يضعــف تأثيــر دور الســعودية، كقــوة ذات صلــة فــي اليمــن"]30[. ،مالــم تعيــد الريــاض ترتيــب 

أولويتهــا فــي اإلقليــم وبالــذات فــي اليمــن، بتقديــم الحاجــة األمنيــة والعســكرية علــى وهــم 

الحاجــة االقتصاديــة، ألن اســترار األخيــر يعتمــد علــى األول.

يــدرك المجتمــع الدولــي رغبــة جماعــة الحوثــي فــي فــرض ســيطرتها علــى كامــل اليمــن بعــد 

اجتياحهــا لمدينــة مــأرب لكــن توجــد شــكوك حــول فاعليــة المجتــم الدولــي ممارســاته لضغوطــه 

علــى جماعــة الحوثــي، وقــد تعــددت قنــوات التواصــل والمفاوضــات اإلقليميــة والدوليــة بهــدف 

حلحلــة الملــف اليمنــي والتوصــل لوقــف اطــاق النــار بمــا فيهــا لقــاءات بغــداد بيــن الســعودية 

وإيــران، وبــدا حــرص الســعودية علــى الخــروج المشــرف مــن حــرب اليمــن.

تداعيــات التحــوالت والمشــاورات الخارجيــة علــى اليمــن وفــي مقدمتهــا جهــود اإلدارة األمريكيــة 

الخاليــة مــن الضغــوط علــى إيــران وجماعــة الحوثــي ســتضعف الحكومــة اليمنيــة ودور الســعودية 

ويعــزز اعتقــاد جماعــة الحوثــي بــأن توســيع ســيطرتها ســيدفع الســعودية للمغــادرة وإنهــاء التحالف 

والخــروج دون "مفاوضــات" كمــا حــدث للواليــات المتحــدة فــي فيتنام. وســيختفي حينهــا الحديث 

عــن "اتفــاق ســام" ويــزداد نفــوذ أبوظبــي وإيــران مــع تراجــع نفــوذ الســعودية - وربمــا ســيكون 

هنــاك تواجــد روســي صينــي كفاعليــن محتمليــن مــع تراجــع التأثيــر األمريكــي.

خاتمة
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]1[نيــك روبرتســون ونــدى بشــير وشــربل مالــو، فــي مدينــة صحراويــة أســطورية، يمكــن لمعركــة حاســمة أن تحــدد مصيــر 

اليمــن )ســي إن إن( تاريــخ النشــر: 23/4/2021م، وشــوهد فــي 30/4/2021م علــى الرابــط:

https://edition.cnn.com/2021/04/23/middleeast/yemen-marib-war-intl/index.html

]2[ دبلوماسي خليجي ومسؤول يمني مطلعان على تفاصيل تلك المشاورات.

]3[ غريفيــث: لســنا فــي المــكان المأمــول بشــأن التوصــل التفــاق باليمــن )األناضــول( تاريــخ النشــر، 5/5/2021، وشــوهد 

https://cutt.us/5uaLE :فــي 8/5/2021 علــى الرابــط

ــور، باتريــك،  آمــال التوصــل إلــى اتفــاق ســام فــي اليمــن تتاشــى مــع ارتفــاع "فاحــش" للقتلــى فــي مــأرب،  ]4[ وينت

https://www.theguardian.com/ :الرابــط )الغارديــان(، تاريــخ النشــر 7/5/2021، وشــوهد فــي 8/5//2021 علــى 

world/2021/may/07/hopes-for-yemen-peace-deal-fade-as-obscene-marib-death-toll-rises

]5[ وينتور، باتريك مصدر سابق

]6[  خــال اجتمــاع كبيــر مفاوضــي حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي اليمنيــة. ودعــا ظريــف إلــى إنهــاء الحــرب وإنهــاء حصــار اليمــن 

/www.irna.ir/news/84312415 :ارنــا( تاريــخ النشــر 28/4/2021، وشــوهد فــي 8/5/2021 علــى الرابــط(

ــراج ، األهميــة اليمــن االســتراتيجية للجمهوريــة اإلســامية فــي ملــف ظريــف الصوتــي )دوتشــيه فيلــه  ]7[مصداقي،إي

https://p.dw.com/p/3slct :ــط ــى الراب ــخ النشــر 29/4/2021، وشــوهد فــي 8/5/2021 عل فارســي(، تاري

]8[ إيــران والســويد تجريــان مشــاورات خاصــة حــول “اتفــاق ســام” فــي اليمــن والناقلــة “صافــر” )يمــن مونيتــور(، 

https://www.yemenmonitor.com/Details/ الرابــط:  علــى   8/5/2021 فــي  وشــوهد   ،4/5/2021 النشــر  تاريــخ 

ArtMID/908/ArticleID/53757

أبعــاد للدراســات والبحــوث" فــي  لـــباحث فــي "مركــز  ]9[ تحــدث دبلوماســيان خليجيــان مطلعــان علــى المحادثــات 

الموقــف. لحساســية  هوياتهــم  ذكــر  عــدم  مشــترطين  الهاتــف،  عبــر   18/5/2021

ــخ النشــر 20/5/2021 وشــوهد  ــن بشــكل خــاص، تاري ــن المعيني ــث قائمــة المواطني ــة، تحدي ــة األمريكي ]10[وزارة الخزان

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent- الرابــط:  علــى   20/5/2021 فــي 

actions/20210520_33

]11[ الحوثيــون يكثفــون مشــاوراتهم مــع إيــران بشــأن “مفاوضــات الســام” اليمنيــة )يمــن مونيتــور( تاريــخ النشــر 

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ :19/5/2021م، وشــوهد فــي 20/5/2021 علــى الرابــط

ArticleID/54350

المراجع
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]12[  الوفــد اإليرانــي مكــون مــن خمســة أعضــاء فــي المفاوضــات مــع الســعودية  )همشــهري( تاريــخ النشــر 15/4/2021، 

hamshahrionline.ir/x75kj :وشــوهد فــي 8/5/2021 على الرابــط

]13[ ببــن هوبــارد ، فرنــاز فاســيحي و جيــن عــراف، الخصمــان الشرســان ، إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية يتفاوضــان 

https:// :ســرًا نــزع فتيــل التوتــرات، )نيويــورك تايمــز(، تاريــخ النشــر 1/5/2021، وشــوهد فــي 8/5/2021 علــى الرابــط

www.nytimes.com/2021/05/01/world/middleeast/Saudi-Iran-talks.html?searchResultPosition=1

ــوم 28/4/2021 وشــوهدت فــي  ــة( ي ــون الرســمي الســعودي )اإلخباري ــى التلفزي ــن ســلمان" عل ــة "محمــد ب ]14[ مقابل

https://youtu.be/Vj8RYkq3Bic الرابــط:  علــى   8/5/2021

]15[ نــص ماذكــره األميــر محمــد بــن ســلمان عــن إيــران فــي اللقــاء التلفزيونــي مترجــم إلــى اللغــة الفارســية، )التلفزيــون 

https://youtu.be/uaP5PuV6ejU :الرســمي( مايــو2017 علــى الرابــط

]16[ غنطــوس، غيــداء، حصــري- الســعودية تريــد أن تــرى "أفعــااًل يمكــن التحقق منها" من المحادثــات مع إيران، كما يقول 

https://www.reuters.com/world/ :مســؤول )رويتــرز( تاريــخ النشــر 7/5/2021، وشــوهد فــي 8/5/2021 علــى الرابــط

/middle-east/saudi-official-confirms-talks-with-iran-says-premature-assess-outcome-2021-05-07

]17[ "ظريــف" يقــول إن المحادثــات مــع الســعودية قــد تخفــف حــرب اليمــن )بلومبــرج( تاريــخ النشــر 12/5/2021، 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-12/iran-s- :الرابــط علــى  فــي 19/5/2021  وشــوهد 

zarif-says-talks-with-saudi-arabia-might-ease-yemen-war

]18[لــي، ماثيــو، الواليــات المتحــدة تقــول إنهــا مســتعدة لانضمــام إلــى محادثــات الســتئناف االتفــاق النــووي اإليرانــي 

https://apnews.com/article/ :اسوشــيتد بــرس( تاريــخ النشــر 19/2/2021، وشــوهد فــي 19/5/2021 علــى الرابــط(

politics-antony-blinken-iran-e889eb350422f2dcaf507be217e57071

]19[  يقــول روحانــي إن برنامــج إيــران الصاروخــي غيــر قابــل للتفــاوض )رويتــرز( تاريــخ النشــر 14/12/2020، وشــوهد فــي 

https://reut.rs/34atTFS :19/5/2021 علــى الرابــط

]20[ يوســف، هشــام، المحادثــات النوويــة اإليرانيــة تفتــح نافــذة ألمــن الشــرق األوســط الكبيــر، )معهــد الواليــات 

https://www.usip.org/ الرابــط:  علــى   19/5/2021 فــي  وشــوهد   ،29/4/2021 النشــر  تاريــخ  للســام(  المتحــدة 

publications/2021/04/iran-nuclear-talks-open-window-broader-middle-east-security

]21[  الجولــة الثانيــة مــن المحادثــات الســعودية اإليرانيــة المقــررة هــذا الشــهر )رويتــرز( تاريــخ النشــر 21/4/2021 وشــوهد 

https://www.reuters.com/article/us-iran-saudi-talks-idUSKBN2C82A8 :فــي 19/5/2021 على الرابــط
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]22[ الصــراع الصامــت علــى النفــوذ.. مســتقبل التحالــف الســعودي اإلماراتــي فــي اليمــن )مركــز أبعــاد للدراســات 

https://abaadstudies. :والبحــوث( نشــرت فــي ســبتمبر/أيلول 2019، وشــوهدت فــي 19/5/2021م علــى الرابــط

org/news-59818.html

]23[ الســناتور األمريكــي والبيــت األبيــض يضغطــان مــن أجــل ســام اليمــن فــي جولــة إقليميــة )المونيتــور( تاريــخ النشــر 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/us-  :الرابــط 12/5/2021، وشــوهد فــي 19/5/2021 علــى 

senator-white-house-push-yemen-peace-regional-tour#ixzz6vLegPors

]24[كيلــي، لــورا،  الســناتور مورفــي يدعــو الحوثييــن فــي اليمــن لقبــول وقــف إطــاق النــار بعــد زيارتــه للشــرق األوســط 

https://thehill.com/policy/ الرابــط:  علــى   19/5/2021 فــي  وشــوهد   ،10/5/2021 النشــر  تاريــخ  هيــل(،  )ذا 

international/552720-murphy-calls-for-yemens-houthis-to-accept-ceasefire-following-trip-to

]25[ الجولة الثانية من المحادثات السعودية اإليرانية المقررة هذا الشهر )رويترز( مصدر سابق

ــى اليمــن  ــة إل ــون متجه ــرب مــن المحتمــل أن تك ــر الع ــة تصــادر أســلحة فــي بح ــة األمريكي ــل، جــون،  البحري ]26[جامبري

https://apnews.com/article/ :اسوشــيتد بــرس( تاريــخ النشــر 9/5/2021، وشــوهد فــي 10/5/2021م علــى الرابــط(

yemen-middle-east-e4bde7250333a85445fe9a9f0f1c64a8

]27[ فيلــق القــدس يكشــف ألول مــرة عــن وجــود مستشــارين إيرانييــن فــي اليمــن )مقابلــة مــع تلفزيــون روســيا اليــوم(، 

https://youtu.be/39EukXqJqcs :تاريــخ النشــر 21/4/2021، وشــوهد فــي 22/4/2021، علــى الرابــط

ــخ  ــال ريســك( تاري ــال ضــد الحوثييــن، )جلوب ــو، فــرص الســام فــي اليمــن تضعــف مــع اشــتداد القت ــد، ماثي ]28[ كوبان

https://globalriskinsights.com/2021/05/yemens- :النشــر 14/5/2021، وشــوهد في 15/5/2021، على الرابط

/chance-for-peace-weakens-as-the-fighting-against-the-houthis-intensifies

ــخ النشــر 11/5/2021 وشــوهد فــي  ــن( تاري ــن )انتلجنــس اوناي ــاء يحفــز جيــش الحوثيي ــي فــي صنع ]29[ الســفير اإليران

https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2021/05/11/ الرابــط:  علــى   12/5/2021

pro-active-iranian-ambassador-galvanises-houthi-military,109665066-art

ــخ النشــر  ــد االســتراتيجي األســترالي(، تاري ــي اليمــن )المعه ــن ف ــة مــع الاعبي ــد، روســيا تلعــب ببراع ــل، عوفي ]30[ لوبي

https://www.aspistrategist.org.au/russia-is-astutely- :29/4/2021 وشــوهد فــي 10/5/2021 علــى الرابــط

/playing-the-players-in-yemen
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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

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


