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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مــدين غــر ربحــي مرخص
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتامعيــة اليمنيــة رقــم ( )436يف  18أكتوبر 2010م
يهتــم بالقضايــا السياســية والفكريــة واالعالميــة كقضايــا الدميقراطيــة
واالنتخابــات واألحــزاب وقضايــا األمــن واإلرهــاب ونشــاطات الجامعــات
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إىل جانــب القضايــا
االقتصاديــة واالجتامعيــة واإلنســانية ذات االرتبــاط باملتغــرات السياســية.

نبذة عن الباحثين
عدنان هاشم :

مديــر األبحــاث يف مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث،
باحــث متخصــص يف الشــأن الخليجــي والسياســة
اإليرانيــة ،نــر العديــد مــن األبحــاث والدراســات يف
دوريــات مينيــة ودوليــة ،شــارك يف يف معظــم دراســات
وأبحــاث املركــز منــذ التحاقــه يف ينايــر 2017م  ،وكان
الباحــث الرئيــي لبعــض ملفــات املركــز بالــذات
ملفــات توحــش اإلرهــاب الثالثــة ( القاعــدة –
الحوثيــون – تنظيــم الدولــة).
عبدالسالم محمد :

مؤســس ورئيــس مركــز ابعــاد للدراســات والبحــوث ،
يعمــل مستشــارا يف وزارة اإلعــام اليمنيــة ،وعمــل خالل
عــام  2015مستشــارا مــع مجلــس التعــاون الخليجــي.
أرشف أو شــارك يف غالبيــة دراســات وابحــاث وملفــات
وإصــدارات املركــز منــذ تدشــن العمل يف ينايــر 2011م.
شــارك يف عــدة أبحــاث دوليــة ،مثــل  :كتــاب القاعــدة
يف اليمــن  ،فصــل ( القاعــدة والنظــام) الصــادر عــن
مركــز املســبار يف االمــارات العربيــة املتحــدة ،2010
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وشــارك يف كتــاب ( إيـران والعــامل العــريب بعــد االتفاقــق النــووي) ضمــن مــروع إيـران  ،يف مركــز
بيلفــر للعلــوم والشــؤون الدوليــة  ،كليــة هارفــارد كينيــدي  ،2015وشــارك كباحــث يف كتــاب (حركــة
اإلخــوان املســلمني يف الشــتاء العــريب) ضمــن برنامــج األمــن الــدويل  -مركــز بيلفــر للعلــوم والشــؤون
الدوليــة  ،كليــة هارفــارد كينيــدي ،2017
لــه العديــد مــن الدراســات  ،مثــل دراســة عــن انتقــال تنظيــم القاعــدة مــن أفغانســتان إىل اليمــن
يف مجلــة فوريــن بولــي  ،وشــارك كباحــث يف مــروع قطــر يف مناطــق الـراع  ،2012ولــه دراســة
عــن الدبلوماســية اليمنيــة – منافــذ القــوة مجلــة السياســات الدوليــة التابــع ملركــز األهـرام .2013
شــارك وقــدم أوراق عمــل يف فعاليــات ملركــز الجزيــرة للدراســات واملركــز العــريب لألبحــاث ومركــز
كارنيجــي ومركــز بروكنجــز الدوحــة واملعهــد الــدويل للدراســات االســراتيجي ( ،)IISSومركــز
الجامعــة األمريكيــة يف لبنــان  ،ومؤسســة كون ـراد أدينــاور األملانيــة ،ومؤمتــر مركــز تــوكل كرمــان
للســام العاملــي وجامعــة اســطنبول آيــدن ( ، )IAUوالجامعــة األمريكيــة يف لبنــان  ،ومركــزي امللــك
فيصــل وامللــك عبــد العزيــز  ،وهيئــات تابعــة لألمــم املتحــدة.
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ملخص

تكتســب الجمهوريــة اليمنيــة مبوقعهــا الجغ ـرايف وثرواتهــا الواعــدة أهميــة كبــرة ،كبوابــة لشــبه
الجزيــرة العربيــة ،وتــرف عــى مضيــق بــاب املنــدب ،أهــم ممــر للتجــارة الدوليــة ،وتقــع عــى
امليــاه املفتوحــة عــى البحــر العــريب واملحيــط الهنــدي مــن جهــة ،والبحــر األحمــر الرابــط بــن ثــاث
قــارات (آســيا وإفريقيــا وأوروبــا) مــن جهــة أخــرى ،كل ذلــك يجعــل منهــا دولــة ذات تأثــر كبــر
عــى منطقتــي الخليــج والقــرن اإلفريقــي ،وحتــى شــايل الجزيــرة العربيــة وأفريقيــا املرتبطتــن
بأوروبــا.

تتبــع هــذه الدراســة الوضــع يف اليمــن كميــدان حــرب بالوكالــة بــن قــوى إقليميــة ودوليــة تطمــع
يف الســيطرة عــى هــذه املنطقــة الهامــة ،إمــا لتعزيــز قدراتهــا العســكرية واالقتصاديــة ،أو لزيــادة
فاعليتهــا األمنيــة تجنبــا لوصــول الحــرب والفــوىض إىل داخلهــا.
تركــز الدراســة عــى الفاعلــن املحليــن ودورهــم يف تواجــد الفاعلــن اإلقليميــن والدوليــن ،وتتبــع
األهــداف االسـراتيجية للتواجــد اإليـراين يف اليمــن مــن خــال حركــة الحــويث التــي أحكمــت قبضتهــا
عــى عاصمــة اليمــن صنعــاء يف  ،2014وكيــف أنهــا أعطــت مــررا لتواجــد عســكري ســعودي إمــارايت
يف اليمــن مــن خــال التحالــف العــريب الــذي أعلــن يف  2015بهــدف اســتعادة الدولــة وإســقاط
االنقــاب.
تكشــف الدراســة األهــداف الحقيقيــة للتواجــد اإليـراين يف اليمــن الــذي تعتــره مخزنــا برشيــا ميكنها
مــن الوصــول إىل نفــط الخليــج واملقدســات اإلســامية ،كــا تكشــف األهــداف غــر املعلنــة لإلمارات
والســعودية اللتــن وجدتــا يف الحــرب فرصــة لتحقيــق اسـراتيجياتهام يف الوصــول إىل مناطــق الغــاز
والنفــط والبحــار املفتوحــة والســواحل واملوانــئ التــي متكنهــا مــن الســيطرة اإلقليميــة والبقــاء
كدولتــن مؤثرتــن ومهمتــن لحلفائهــا الدوليــن ،رغــم وجــود مالمــح للتنافــس ،ورمبــا الـراع بــن
أبوظبــي والريــاض ،والــذي انعكــس عــى األرض بــن حلفائهــا املحليــن ،مــا أدى إىل انقــاب آخــر
يف عــدن  2019عــى رشعيــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي التــي تدخــل التحالــف لدعمهــا.
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تحــاول الســعودية إعــادة التــوازن للرشعيــة التــي دخلــت يف خالفــات مــع رشيكتهــا يف التحالــف
(اإلمــارات) ،مــن خــال تشــكيل حكومــة رشعيــة تســتوعب املجلــس االنتقــايل ،حليــف أبوظبــي
عــى األرض ،خوفـاً مــن زيــادة النفــوذ اإليـراين املتنامــي ،لكــن هــذه الحكومــة اسـ ُتق ِبلَت يف مطــار
عــدن بصواريــخ ال يســتبعد وقــوف جهــات إقليميــة خلــف األط ـراف التــي أطلقتهــا.
تتطــرق الدراســة إىل فاعلــن إقليميــن ودوليــن آخريــن إىل جانــب إي ـران والســعودية واإلمــارات،
مثــل إرسائيــل وتركيــا وروســيا والصــن ،وقبــل ذلــك الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا.

الشكل ( )1توزيع سيطرة الفاعلني املحليني عىل املناطق االسرتاتيجية اليمنية
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مقدمة
يف  30ديســمرب/كانون األول  2020ســقطت صواريــخ موجهــة بالقــرب مــن الطائــرة التــي كانــت
تقــل وزراء الحكومــة اليمنيــة الجديــدة التــي شــكلتها الســعودية مناصفــة بــن حلفائهــا يف رشعيــة
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي ،وحلفــاء اإلمــارات يف املجلــس االنتقــايل.
تبادلــت األطـراف املحليــة التهــم فيــا بينهــا يف اســتهداف حكومــة غائبــة عــن اليمــن منــذ خمــس
ســنوات ،لكنهــا أجمعــت بوجــود أطـراف إقليميــة وراء الدعــم اللوجســتي لعملية إطــاق الصواريخ،
فالحكومــة الرشعيــة اعتــرت أن إيــران وراء دعــم الحوثيــن يف إطــاق الصواريــخ ،بينــا اتهــم
الحوثيــون الســعودية واإلمــارات بالوقــوف وراء ذلــك.
الحــادث املأســاوي الــذي أدى إىل مقتــل وإصابــة العـرات مــن املســؤولني الحكوميــن واإلعالميــن
وفــرق اإلغاثــة اإلنســانية ،كان املثــال األبــرز عــى تحــول اليمــن إىل ســاحة رصاع إقليمــي وحــرب
بالوكالــة.
تجتــذب اليمــن بســبب موقعهــا االس ـراتيجي رصاعــات القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،فمــن ميلــك
نفــوذاً يف اليمــن ســيحكم أحــد أهــم طــرق التجــارة العامليــة التــي تغــذي الــرق والغــرب.
اكتســب مضيــق بــاب املنــدب االسـراتيجي( ،املمــر املــايئ الواصــل بــن البحــر األحمــر وخليــج عدن،
ومــن ثــم املحيــط الهنــدي) أهميتــه بعــد حفــر قنــاة الســويس التــي تعـ ّـد أقــر طريــق مالحــي يف
العــامل بــن الشــال والجنــوب ،وميــر عــر القنــاة نحو  12%مــن حجــم التجــارة العامليــة .وبالنظر إىل
الخارطــة يتبــن أن مضيــق بــاب املنــدب وقنــاة الســويس ميثــان املدخــل واملخــرج للبحــر األحمــر،
أحــد أهــم البحــار يف الكوكــب مــن الناحيــة التجاريــة واالس ـراتيجية قدمي ـاً وحديث ـاً ،حيــث بــدأ
رصاع الســيطرة عليــه وتأمــن عبــور الســفن فيــه منــذ القــدم ،بدايــة مــن مــر القدميــة (الفرعونية)
ومــرورا باإلمرباطوريــات املتعاقبــة ،وحتــى القــوى العظمــى واإلقليميــة يف عرصنــا الحــارض.
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وتكتســب اليمــن أهميتهــا مبوقعهــا االسـراتيجي "كبوابــة" لشــبه الجزيــرة العربيــة ،حيــث موطــن
دول الخليــج التــي متتلــك احتياطــات ضخمــة مــن النفــط والغــاز ،ولديهــا عالقــات واســعة مــع
القــوى الدوليــة ،ومت ّثــل اليمــن ذات الطبيعــة الجغرافيــة والسياســية الصعبــة "كمنطقــة" مهمــة
للتأثــر عــى دول الخليــج الغنيــة بالنفــط خاصــة اململكــة العربيــة الســعودية املجــاورة ،وعــى
القــرن األفريقــي وباقــي الــدول األخــرى املشــاطئة للبحــر األحمــر.
ويعــد مضيــق بــاب املنــدب ،الــذي يعتــر واحــداً مــن أهــم املضائــق العامليــة ،مم ـرا مضطربــا
تؤثــر فيــه سلســلة مــن التحديــات لــدول ُمطلــة عليــه تعــاين مــن هشاشــة األنظمــة والرصاعــات

الداخليــة ،وتنعكــس ســلبا عــى أمــن وســامة ممــر التجــارة الــدويل .ويشــر تقريــر صــادر عــن
معهــد ســتوكهومل الــدويل ألبحــاث الســام  ) )SIPRIإىل أن القــرن اإلفريقــي شــهد انتشــاراً للقواعــد
العســكرية األجنبيــة وحشــداً للقــوات البحريــة منــذ عــام 2001م .والجانــب األكــر وضوحــا لهــذا
الوجــود هــو انتشــار املنشــآت العســكرية حــول مضيــق بــاب املنــدب ،عنــد مدخــل البحــر األحمــر
وخليــج عــدن؛ 1إمــا ملواجهــة القرصنــة البحريــة والعمليــات اإلرهابيــة ،أو بدواعــي حفــظ مصالــح
تلــك الــدول بحاميــة املضيــق ،أو لتوســعها يف القــرن األفريقــي وحاميــة -أو -تهديــد دول الخليــج
العربيــة.
واســتخدمت تلــك القواعــد تاريخيـاً من أجل توســيع االســتعامر ،حيث اســتخدمت بريطانيــا "قاعدة
عــدن" كنقطــة انطــاق لتوســعها االس ـراتيجي الهــادف للســيطرة عــى البحــر األحمــر ومنــع أي
قــوة أخــرى مــن االقـراب منــه فاحتلــت مــر عــام 1882م ،ومــن ثــم توجهــت للجنــوب الرشقــي
يف نفــس العــام لتحتــل مينــاءي زيلــع وبربــرة يف الصومــال ،وذلــك الســتخدامهام يف العمليــات
العســكرية ضــد دول املحــور ،ثــم احتلــت الســودان عــام 1899م بحجــة أن تلــك األرايض كانــت
تحــت الســيطرة العثامنيــة وهــي ال تدخــل ضمــن إطــار اتفاقيــة 1877م. 2
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أو للتأثــر عــى املالحــة وفــرض الجبايــات،
حيــث طُــرد العــرب مــن املراكــز التجاريــة
الهنديــة واإلفريقيــة مــع غــزو الربتغــال للبحــر
األحمــر والتمركــز عــى مدخلــه ســنة 1502م
يف تهديــد مبــارش ملصالــح الدولــة اململوكيــة
يف مــر والشــام ،وقــد متــادى الربتغاليــون يف
حربهــم؛ فعملــوا عــى مهاجمة الســفن العربية
ومنعهــا مــن مزاولــة النشــاط التجــاري يف ميــاه
املحيــط الهنــدي إال بترصيــح مــن الربتغاليــن. 3
وكان ذلــك واضحــاً يف اليمــن بعــد ســيطرة
جامعــة الحــويث املســلحة املدعومــة مــن
إيـران عــى العاصمــة صنعــاء يف ســبتمرب/أيلول
2014م ،بعدمــا ســحبت معظم الــدول بعثاتها،
مــا أدى إىل تشــكل تحالــف إقليمــي تقــوده
الســعودية يف مــارس/آذار 2015م إلعــادة
الحكومــة الرشعيــة إىل صنعــاء وإنهــاء ســيطرة
الحوثيــن عليهــا ،وكان مــن بــن مــررات ذلــك
التحالــف تأمــن مضيــق بــاب املنــدب ،ومنــع
إيـران مــن تثبيــت موطــئ َقــدم لهــا يف اليمــن.
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الفاعلون المحليون
وارتباطاتهم الخارجية
خــال ســنوات الحــرب نشــأ عديد مــن الفاعلني
املحليــن عــى مســتويني رئيســن ،األول :فاعــل
محــي مرتبــط بطــرف محــي أكــر .والثــاين:
فاعــل محــي مرتبــط أو متحالــف بداعــم
وممــول خارجــي .وتتــوزع هــذه األطــراف
املحليــة عــى الجغرافيــا اليمنيــة ،وتركــز يف
رصاعهــا الداخــي عــى مناطــق الــروة والكثافة
الســكانية ،واملوقــع االس ـراتيجي؛ إمــا لكســب
الحــرب أو الســتخدامها يف أي مفاوضــات
متوقعــة للوصــول إىل ســام يف البــاد ،أو خدمة
حليــف إقليمــي أو دويل.

,,
خالل سنوات الحرب نشأ عديد من
ين
ين
ين
مستوي�
المحلي� عىل
الفاعل�
رئيس� ،أ
ين
محل مرتبط
فاعل
ول:
ال
ي
ن
والثا� :فاعل
أك�.
محل ب
ي
بطرف ي
محل مرتبط أو متحالف بداعم
ي
وممول خارجي.
,,

إذ يرغــب كل طــرف يف أن يصبــح طرفــاً

للحصــول عــى مكاســب سياســية وعســكرية

مهيمنــاً للحصــول عــى مكاســب أكــر يف

واقتصاديــة ،ونفــوذ طويــل األمــد يف البــاد،

املرحلــة االنتقاليــة /أو /الســلطة التــي ســتدير

حتــى لــو دفــع ذلــك إىل تقســيم اليمــن عــى

البــاد عقــب الحــرب .مببــدأ توزيــع الحصــص

زعــاء ســلطويني ،أو تقســيم اليمــن كام املايض

السياســية حســب الســيطرة والنفــوذ عــى

مشــيخات وإمــارات وســلطنات ودويــات

األرض .يف الوقــت ذاتــه تدعــم الــدول والقــوى

متعــددة .وتعتمــد تلــك الــدول اإلقليميــة

اإلقليميــة تلــك الكيانــات /األط ـراف /الفاعلــن

يف تدخلهــا باليمــن عــى دعــم دول عظمــى

املحليــن،

وكــرى لتمريــر أجندتهــا يف البــاد.

الشكل ( )2مناطق السيطرة يف اليمن حتى يناير/كانون الثاين 2021م
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وينقســم توزيــع الفاعلــن املحليــن واإلقليميني
يف اليمــن عــى الخارطــة عــى النحــو التــايل:

مناطــق الكثافــة الســكانية( :يبلــغ

ســكان اليمــن  30مليــون نســمة) ،ويســيطر
الحوثيــون عىل معظم املحافظــات ذات الكثافة
الســكانية ،عــدا مــأرب التــي يعيــش فيهــا
أكــر مــن  2ونصــف مليــون نــازح ،معظمهــم
لجــأوا للمحافظــة الواقعــة رشق اليمــن خشــية
اضطهادهــم أو أقاربهــم مــن الحوثيــن ،إضافــة
إىل تعــز التــي يعيــش فيهــا مــا يقرب مــن ثالثة
مليــون مينــي .ح ّولــت "الحــويث" هــذه املحنــة
إىل فرصــة ،فاملناطــق ذات الكثافــة الســكانية

شــكلت مخزنــاً للمقاتلــن؛ مســتغلة حالــة
الفقــر والحاجــة للســكان مــن أجــل تجنيدهــم
يف صفوفهــا مقابــل الحصــول عــى مســاعدات
غذائيــة أو رواتــب (زهيــدة) ثابتة .كام اســتغل
الحوثيــون تلــك الكثافــة الســكانية مــن أجــل
الجبايــات مــن ال ُتجــار ورجــال األعــال الذيــن
يســتوردون معظــم مــا يحتاجــه اليمنيــون إىل
مناطــق ســيطرة الحوثيــن،
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مــا عــزز مــن اقتصــاد الحــرب يف اليمــن،
وأبــرز مراكــز ماليــة جديــدة معظمهــا مواليــة
للحوثيــن أو تابعــة لهــم .كــا أن ذلــك و َّفــر
مصــدراً ثابتــاً للمجهــود الحــريب الــذي يعتــر
أحــد أســباب اســتمرار الحــرب وبقــاء الحوثيــن
يف رصاعهــم املســتمر منــذ ســت ســنوات.

الـراع عىل الــروة :عــى عكــس العديد
مــن البلــدان يف الــرق األوســط ،متتلــك اليمــن

الواقعــة عــى حافــة قــارة آســيا ،والطــرف
الجنــويب مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ،عــد ًدا
مــن قطاعــات االستكشــاف البحريــة املعروضــة
لصناعــة الهيدروكربونــات .ويتوفــر حتــى اآلن
أحــد عــر قطاع ـاً ُمستكشــفاً ،ثالثــة منهــا يف
البحــر األحمــر ،وأربعــة يف منطقتــي املــكال

وســيحوت قبالــة الســاحل الجنــويب الرشقــي،
وأربعــة أخــرى بالقــرب مــن جزيــرة ســقطرى
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 .إضافــة إىل قطاعــات أخــرى بريــة .واكتشــفت
تلــك القطاعــات يف 1984م ،5ويف تســعينات
القــرن املــايض ،لكــن مل يتــم التنقيــب فيهــا.

فعــى ســبيل املثــال ،حــوض "املكال-ســيحوت"

واألخــرى ظهــور مــؤرشات جيــدة تشــر إىل

غــر مستكشــف نســبياً عــى الرغــم مــن

وجــود العنــارص الرئيســية الالزمــة لرتاكــات

اكتشــافه يف التســعينات ،حيــث تــم حفــر

برتوليــة ،بينهــا ثالثــة أحــواض من حقــب قدمية

عــرة آبــار فقــط مــن أجــل االستكشــاف.

جــداً مثــل "حــوض صنعــاء" و"حــوض الربــع

أمــا حــوض البحــر األحمــر فيمتــد عــى طــول

الخــايل" و"حــوض ســقطرى" . 8ووفقًــا إلدارة

الســاحل الغــريب للبــاد ،ويف الجــزر القريبــة

معلومــات الطاقــة األمريكيــة ،متتلــك اليمــن

مثــل جزيــرة كمــران . 6تشــر الدراســات
األخــرة إىل أن القطاعــات املُستكشــفة قــد

احتياطيــات نفطيــة مؤكــدة تبلــغ حــواىل 3
مليــارات برميــل و 17تريليــون قــدم مكعــب

وصلــت معظمهــا إىل مرحلــة النضــوج ،وســط

مــن الغــاز الطبيعــي . 9تشــر الحكومــة اليمنية

احتــاالت واعــدة بالحصــول عــى "احتياطات"

إىل أن إجــايل النفــط املكتشــف حتــى 2006م

ضخمــة مــن الغــاز والنفــط . 7وتبلــغ عــدد

كان  9.7مليــار برميــل نفــط ، 10يف القطاعــات

األحــواض الرســوبية يف اليمن  13حوضاً رســوبياً

املنتجــة وعددهــا  11قطاعـاً ،غــر الـــ 15قطاعاً

تتــوزع عــى مســاحة كبــرة مــن اليمــن ،تؤكــد

التــي عرضــت عــى الــركات النفطيــة العامليــة

املعلومــات الجيولوجيــة أنهــا متتلــك إمكانــات

التنافــس عليهــا عــام 2013م.

برتوليــة لعــدد منهــا

,,
أ
المستكشفة
تش� الدراسات ال ي
ي
خ�ة إىل أن القطاعات النفطية ُ
ف
ي� اليمن وصلت معظمها إىل مرحلة النضوج ،وسط احتماالت
واعدة بالحصول عىل "احتياطات" ضخمة من الغاز والنفط
,,
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الشكل( )3خارطة للقطاعات النفطية محدثة يف  2013توضح القطاعات املنتجة واملكتشفة والواعدة
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يف مــارس/آذار 2013عرضــت الحكومــة اليمنيــة
 15قطاعــا نفطيــا "بحريــا وبريــا" للتنافــس
عليهــا مــن قبــل الــركات النفطيــة العامليــة،
بينهــا  10قطاعــات بحريــة وخمســة قطاعــات
بريــة .والقطاعــات البحريــة التــي أُعلــن
التنافــس فيهــا" :قطــاع الحديــدة  23يف حــوض
تهامــة البحــر األحمــر" ،و "قطــاع عتــب 62
حــوض املــكال  -ســيحوت" ،و "قطــاع ميــدي
 55حــوض تهامــة البحــر األحمــر" و"قطــاع
مصينعــة  61حــوض املــكال  -ســيحوت" ".قطاع
كمــران  22حــوض تهامــة البحــر األحمــر"،
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و "قطــاع بحــري  92حــوض ســقطرى" ،و
"قطــاع القمــر  16حــوض جيــزع  -قمــر" ،و
"قطــاع رأس مومــي  93حــوض ســقطرى" ،و
"قطــاع عبــد الكــوري  94حــوض ســقطرى" ،و
"قطــاع ســمحة  95يف حــوض ســقطرى" .أمــا
القطاعــات الربيــة فتشــمل "قطاع شــال ســناو
 12بحــوض الربــع الخــايل" و "قطــاع شــال
الخ ـراء  79حــوض الربــع الخــايل" و "قطــاع
شــحن  54حــوض الربــع الخــايل" و "قطــاع
جنــوب ســار  80حــوض املســيلة  -ســيئون"،
و "قطــاع وادي دعيــر  88حــوض املســيلة -
ســيئون" .12

الشكل ( )4يوضح االكتشافات الجديدة ملناطق النفط والغاز يف اليمن
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كــا يتضــح مــن تفاعــات األحــداث :اكتفــت
القــوى الكــرى بلعــب دور املســاند لتحــركات
الفاعلــن اإلقليميــن املعنيــن باألزمــة اليمنيــة.
يف ذات الوقــت اســتثمر الفاعلــون اإلقليميــون
يف دعــم الفاعلــن املحليــن لتحقيــق أهدافهــم.
وليــس بالــرورة أن يكــون الفاعــل املحــي
ميلــك الرغبــة ليكــون أداة

بيــد الفاعــل اإلقليمــي ،بــل إن الفاعــل
املحــي يَعتقــد أن دعــم تحــركات وأهــداف
دول الخــارج يحقــق أهدافــه املحليــة ،يف مــا

ي ـراه "تبــادل منفعــة بــن الطرفــن" .يدفعنــا
ذلــك إىل التســاؤل :كيــف تؤثــر تطــورات
السياســة الخارجيــة (اإلقليميــة والدوليــة) عــى
ديناميكيــات الــراع يف اليمــن؟!
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الشكل ( )5انفوجرافيك يوضح العالقة بني املؤثرين الدوليني والفاعلني املحليني واإلقليميني

بالنظــر إىل الشــكل ( )4فــإن حــدوث تغيــر

وهــذا األمــر مرتبــط بسياســة إدارة تلــك

يف سياســة أي مــن الفاعلــن اإلقليميــن أو

البلــدان لسياســتها الخارجيــة.

املؤثريــن الدوليــن تجــاه أي مــن الفاعليــن

فمثــا :إيــران تعتمــد يف دعمهــا لجامعــة

املحليــن قــد يؤثــر عــى حظــوظ خصومهــم.

الحــويث عــى مــدى تحقيــق نفــوذ لصالحهــا

وترتبــط سياســة الفاعلــن اإلقليميــن تجــاه

عــى األرض ،ومثــل ذلــك متيــل الســعودية مــع

حلفائهــم أو أعدائهــم عــى األرض مبــدى

حلفائهــا يف الحكومــة الرشعيــة .لكــن خــال

تحقــق مصالحهــم .كــا ترتبــط سياســة

الســنوات املاضيــة تزايــد دعــم إيـران لحلفائهــا
الحوثيــن ،فيــا َقــل الدعــم الســعودي

بالتنســيق وسياســة تبــادل املصالــح الخارجيــة

للحكومــة الرشعيــة.

املؤثريــن الدوليــن تجــاه الفاعلــن املحليــن
مــع الفاعلــن اإلقليميــن.

16

أوال :أطماع الفاعلين
ً
اإلقليميين

أطماع الفاعلين
اإلقليميين وسياسة
المؤثرين الدوليين

رشعــوا بالفعــل يف العمــل مــن أجــل تحقيــق

بالتأكيــد فــإن وجــود اليمــن قــرب مضيــق

األهــداف باســتخدام الفاعلــن املحليــن .وميكن

بــاب املنــدب ،يجلــب أطــاع الــدول ،مبــا يف

اإلشــارة إىل تلــك األطــاع والعالقــة بالفاعلــن

ذلــك دول اإلقليــم .ويعتــر تدخــل الســعودية

املحليــن عــى النحــو اآليت:

واإلمــارات وإيــران يف اليمــن ضمــن أجنــدة
متعــددة ،بعضهــا مرتبــط بــراع إقليمــي

ويبــدو أن معظــم الفاعلــن اإلقليميــن قــد

أ) حلم إيران بالمقدسات
ونفط الخليج:

وبعضهــا مبصالــح اســراتيجية ،لكــن جميهــم

تهــدف إيـران التــي تقــدم نفســها كقــوة كبــرة

يتســابقون لالســتفادة مــن موقــع اليمــن

ناشــئة ومؤثــرة يف غــرب ووســط آســيا ،للوصول

لتحقيــق النفــوذ ،أو ملنــع اســتثامره يف مــا

إىل املنافــذ البحريــة الرئيســية يف املنطقــة

يهــدد أمنهــم القومــي االقتصــادي والســيايس،

للتأثــر عليهــا ،واســتخدامها يف لعبــة التأثــر

أو يحقــق جــزءاً مــن طموحاتهــم بالوصــول

الجيوســيايس الــدويل .كــا أنهــا تتحــرك مــن

إىل مناطــق "الغــاز" اليمنــي واالســتثامر فيــه،

مبــادئ دســتورية قامــت عليهــا الجمهوريــة

بــدالً مــن االعتــاد الرئيــي عــى "غــاز" دولــة

الحديثــة عقــب ثــورة الخمينــي ( )1979التــي

قطــر ،عــى ســبيل املثــال ،ال الحــر.

تهــدف لتصديرهــا إىل مــا تصفهــم بـ"الشــعوب
املســتضعفة".
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حاولــت إي ـران إيجــاد موطــئ قــدم يف اليمــن

بَعــد الحــرب التــي شــنها التحالــف بقيــادة

منــذ التســعينات عــر اســتقطاب بعــض قــادة

الســعودية ضــد الحوثيــن يف اليمــن عــام

"املذهــب الزيــدي" الــذي يوجــد يف محافظــات

2015م ،زادت إيــران مــن دعمهــا للحوثيــن

اليمــن الشــالية ،وقــادة حــركات انفصاليــة

عــى مراحــل متعــددة .وتعتمــد إيــران يف

نشــأت يف جنــوب اليمــن بعــد حــرب صيــف

دعمهــا للجامعــة املســلحة يف اليمــن عــى

( .)1994لكــن وجودهــا يف اليمــن مل يتوطــد

عــدة أمــور ،أبرزهــا" :مــدى تقــدم الجامعــة

إال بعــد ثــورة 2011م ،مســتغلة فجــوة واســعة

املســلحة وســيطرتها عــى األريض وثباتهــا يف
مناطقهــا التقليديــة ،والــوالء املُكتســب مــن

عبداللــه صالــح الــذي ظــل يحكــم اليمــن ()33

الجامعــة مــع كل مرحلــة جديــدة مــن الدعــم،

عامــاً ،وأيضــا الرفاهيــة الفائضــة لالنفتــاح

ومناصــب القــادة املوالــن لهــا داخــل جامعــة

الســيايس والدميقراطــي لحكومــة الوفــاق مــع

الحــويث".

الحــركات املســلحة أثنــاء املرحلــة االنتقاليــة،

يف جنــوب اليمــن ّبدلــت الحــركات االنفصاليــة

فقــد شــاركت جامعــة الحــويث يف مؤمتــر الحــوار

العســكرية والءهــا لصالــح فاعلــن إقليميــن

الوطنــي - ،وهــو حــدث ســيايس كبــر  -بــدون

آخريــن ،فقــد أنشــأت اإلمــارات "املجلــس

التخــي عــن الســاح .شــجع ذلــك طهــران

االنتقــايل الجنــويب" من حلفــاء إيران الســابقني.

فبعثــت أســلحة للحوثيــن ودربــت قيــادات

ودربــت يف الجنــوب مليشــيات مناطقيــة

يف الجامعــة ،وكذلــك فعلــت مــع الحركــة

تقــدر عــدد قواتهــا بـــ 120ألــف مقاتــل لدعــم

االنفصاليــة ومــن بينهــم عيــدروس ال ُزبيــدي

املجلــس االنتقــايل ،وتدفــع اإلمــارة الخليجيــة

كل مــن انتقــام الرئيــس الســابق عــي
أحدثهــا ٌّ

الــذي يعتــر اآلن رئيــس املجلــس االنتقــايل

الغنيــة بالنفــط نفقــات املجلــس االنتقــايل
وتلــك القــوات.

الجنــويب املدعــوم مــن اإلمــارات.
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شكل ( )6يوضح طموح إيران يف اليمن

تهــدف إيــران من دعمها للحوثيين
إليجــاد موطــئ قــدم فــي شــبه
الجزيــرة العربيــة لعــدة أســباب:

ســوريا ،فإيـران تحلــم بالوصــول إىل املقدســات

 -التواجــد عــى حــدود اململكــة العربيــة

ومنابــع النفــط منــذ زمــن.

الســعودية ،خصــم إيــران التقليــدي ،هــو

" -اســراتيجيا" تنظــر إيــران لليمــن كــا

طمــوح و ُحلّــم إي ـراين مل تكــن تتوقــع طه ـران

العـراق ،وكــا ســوريا (مخــزون بــري يســهل

الحصــول عليــه رسيعــاً.

إن هــذا التأثــر عــى الســعودية كبــر للغايــة
بتكاليــف زهيــدة مقارنــة مبــا تنفقــه طهـران يف

فيهــا عمليــات التجنيــد واالســتقطاب وبنــاء
جيــوش).
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 -الحصــول عــى نفــوذ مــن خــال الوصــول

خــال ســنوات الحــرب املاضيــة قدمــت

إىل مضيــق بــاب املنــدب ،إىل جانــب تحكمهــا

إيــران للحوثيــن الكثــر مــن الدعــم (املــايل،

مبضيــق هرمــز ،وبذلــك ســتكون إيــران ذات

والعســكري ،والســيايس) .وأظهــر الحوثيــون

ســيطرة عــى أهــم الطــرق البحريــة للتجــارة

تطــورا ملموســا يف اســتخدام األســلحة النوعيــة

والطاقــة ،وهــو مــا يجعــل نفــط املنطقــة تحت

مبــرور ســنوات الحــرب 14حتــى متكنــوا يف

رحمتهــا.

ســبتمرب/أيلول  2019مــن اســتهداف منشــآت

 -تبحــث إيـران عــن دور إقليمي ودويل واســع،

نفطيــة ســعودية تَبعــد  1100كلــم عــن

وتــرى أن بقاءهــا كمهــدد دائــم لــدول الخليــج

األرايض اليمنيــة ،وأدت إىل خفــض إنتــاج

الحليفــة ألمريــكا وأوروبــا التــي تعتمــد عــى

اململكــة مــن النفــط الخــام مبقــدار  5.7مليــون

النفــط الخليجــي يعطيهــا ذلــك الــدور.

برميــل يف اليــوم ،وهــو مــا يعــادل نصــف

 -التواجــد يف اليمــن يدعــم خطــط إيــران

إنتــاج الدولــة مــن النفــط تقريبــا . 15ونفــت

للتوســع يف إفريقيــا ،خاصــة مــع دول القــرن

إيـران مـراراً دعــم الحوثيــن يف اليمــن ،لكــن يف

اإلفريقــي.

أغســطس/آب  2020اعــرف الجيــش اإليــراين

,,
التواجد ف ي� اليمن يدعم خطط
ف
إيران للتوسع ي� إفريقيا،
خاصة مع دول القرن
الفريقي
إ
,,

بتقديــم الدعــم العســكري للجامعــة اليمنيــة
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 .وبعثــت إيـران بخـراء عســكريني تابعــن لهــا
إىل اليمــن ،بينهــم عبــد الرضــا شــهاليئ الــذراع
اليمنــى لـ"قاســم ســليامين"-قائد فيلــق قــدس
الــذي اغتالتــه الواليــات املتحدة مطلــع 2020-
والــذي أعلنــت واشــنطن وجــوده يف اليمــن يف
(ديســمرب/كانون األول. )2019
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ووجهــت لــه اتهامــات باملســؤولية عــن نقــل

ويبــث تلفزيــون الحوثيــن (املســرة) مــن

الســاح والذخــرة إىل الحوثيني ومســاعدتهم يف

جنــوب لبنــان إىل جانــب فضائيــات أخــرى.

التخطيــط للعمليــات العســكرية ،واملســاهمة

تُقــدم إي ـران دع ـاً سياســياً ودبلوماســياً كب ـراً

يف تطويــر القــدرات القتاليــة للحوثيــن".17

للحوثيــن ،حيــث تســوق الدبلوماســية اإليرانية

وقدمــت واشــنطن جائــزة بقيمــة  15مليــون

قيــادات الحوثيــن .وتزايــد هــذا الدعــم حتــى

دوالر ألي معلومــات عنــه ،وقــد فشــلت

االعـراف بالجامعــة املســلحة كممثلــن لليمــن،

محــاوالت متعــددة الغتيالــه بينهــا محاولــة

حيــث وافقــت إيـران –يف أغســطس/آب2019-

اغتيــال بالقصــف الجــوي نُفــذت ليلــة اغتيــال

عــى هيئــة دبلوماســية متثــل اليمــن يف طهـران

قاســم ســليامين. 18

ع ّينهــا الحوثيــون 21عقــب لقــاء جمــع املتحدث

ال تُقــدم إيــران الدعــم العســكري وحــده

باســم الحوثيــن باملرشــد األعــى يف إيـران آيــة

للحوثيــن ،بــل تســاند الجامعــة مالي ـاً .حيــث

اللــه عــي خامنئــي ، 22يف رمزيــة اعـراف كبــرة،

تنشــط الجامعــات الدينيــة والنظــام واللجــان
الحكوميــة املُشــكلة مــن أجــل دعــم الحوثيــن

إذ نــادراً مــا يلتقــي املرشــد بالجامعــات التــي
تدعمهــا إي ـران يف الوطــن العــريب.

يف جمــع التربعــات مــن املراقــد والحــوزات

مؤخ ـراً دفعــت إي ـران بعالقتهــا مــع الحوثيــن

الشــيعية ورجــال األعــال والجمعيــات الدينية

إىل مســتوى جديــد ،بوصــول ســفريها إىل

يف إيــران ودول العــامل لدعــم الحوثيــن. 19

صنعــاء .بادلــت إيــران الهيئــة الدبلوماســية

عــاوة عــى ذلــك يشــر تقريــر لخ ـراء األمــم

باعــراف أكــر ،عندمــا بعثــت بســفري جديــد

املتحــدة إن إيــران منحــت الحوثيــن ســفينة

لهــا إىل صنعــاء يدعــى "حســن إيرلــو" .كــا
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عـ ّـن الحوثيــون ســفرياً ميثــل اليمــن يف ســوريا،

نفــط شــهرياً بقيمــة ثالثــن مليــون دوالر

 .كــا تُقــدم اآللــة اإلعالميــة التابعــة إلي ـران

حليفــة إيــران يف املنطقــة.23

وحلفائهــا دعــاً دامئــاً للحوثيــن،
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إن وصــول "إيرلــو" إلــى صنعــاء
يشــير إلــى العديــد مــن األمــور
منهــا:

• يســتبق اإليرانيــون أي تقــدم يف املشــاورات

الخلفيــة بــن الحوثيــن واململكــة العربيــة
الســعودية ،بتأكيــد تحالفهــم مــع جامعــة
الحــويث وتوثيقــه.
• حاجــة إيـران إىل وجــود أكــر داخــل جامعــة
الحــويث مرتبــط بالجامعــات والكيانــات املواليــة
للحوثيــن ،ومعرفــة درجــة تأثــر الجامعــة
املســلحة يف مناطــق ســيطرتها شــايل اليمــن.
لذلــك كان مــن املالحــظ جــدول األعــال الــذي
قــام بــه "إيرلــو" يف األســابيع األوىل لوجــوده يف
صنعــاء :حــر حف ـاً ديني ـاً للحوثيــن (املولــد
النبــوي) وأشــار إىل قــوة حشــد الحوثيــن، 24
التقــى معظــم املســؤولني املوالــن للحوثيــن
(عســكريني وسياســيني وبرملانيــن واقتصاديــن،
وحتــى الزراعيــن ،) 25أقــام الحوثيــون ترشيف ـاً
كبـراً لـ"إيرلــو" يف دار الرئاســة اليمنيــة حيــث
التقــى "مهــدي املشــاط" رئيــس املجلــس
الســيايس لجامعــة الحــويث. 26

• ُيعتقــد أن إيرلــو جــز ٌء مــن فيلــق القــدس

التابــع للحــرس الثــوري اإليــراين (املصنــف
ضمــن قوائــم اإلرهــاب األمريكيــة) .تاريخي ـاً،
كان الســفراء اإليرانيــون يف الع ـراق أعضــاء يف
فيلــق القــدس ،مبــن فيهــم ســفريها الحــايل.
ولوجــود "إيرلــو" ارتبــاط مبعــارك الحوثيــن
رشقــي البــاد ، 27حيــث يحــاول الحوثيــون
الوصــول إىل مدينــة مــأرب ،آخــر معاقــل
الحكومــة الرشعيــة .وارتبــط إيرلــو بالحوثيــن
مــع بدايــة عمليــات التحالــف العــريب عــى
األقــل ،حيــث تشــر املصــادر اإليرانيــة الناطقــة
بالفارســية إىل أن "إيرلــو" كان مســؤوالً عــن
املكتــب اليمنــي يف وزارة الخارجيــة اإليرانيــة
بعــد تدخــل التحالــف العــريب الــذي تقــوده
الســعودية يف اليمــن عــام .28 2015
وتأكيــداً عــى وجــود "إيرلــو" كمســؤول عــن
"فيلــق قــدس" ،مــا أشــارت إليــه وزارة الخزانــة
األمريكيــة عنــد تصنيفــه يف قوامئهــا لإلرهــاب
(8ديســمرب/كانون األول ،)2020إىل أن الرجــل
دعــم جهــود "الحــرس الثــوري اإليـراين  -فيلــق
القــدس" لتوفــر أســلحة متطــورة وتدريــب
للحوثيــن.

22

كــا قــام بالتنســيق مــع كبــار قــادة "الحــرس
الثــوري اإليــراين  -فيلــق القــدس" لدعــم
عمليــات الحوثيــن يف جميــع أنحــاء شــبه
الجزيــرة العربيــة واليمــن . 29وحافــظ إيرلــو
عــى عالقــة مــع قائــد الحــرس الثــوري اإليـراين
الســابق قاســم ســليامين الــذي قتلتــه غــارات
أمريكيــة يف العــراق مطلــع 2020م.
• إن وضــع الواليــات املتحــدة لـ"إيرلــو" يف
قوائــم اإلرهــاب ،يقطــع الطريــق عــى أي
دولــة أخــرى تحــاول التعامــل مــع الحوثيــن
كســلطة أمــر واقــع .كــا أنــه يشــر إىل أن
الواليــات املتحــدة تعتــر تواجــد "إيرلــو" يف
اليمــن -إضافــة إىل قــادة آخريــن مــن فيلــق
قــدس -تأكيــد عــى عالقــة متينــة بــن الفيلــق
وجامعــة الحــويث ،وهــو مــا يســتخدم كواحــد
مــن العوامــل التــي تدفــع "إدارة دونالــد
ترامــب" العتبــار الحوثيــن منظمــة إرهابيــة. 30

املدعومــة مــن التحالــف العــريب الــذي تقــوده
الســعودية  -متثــل اإلمــارات ثاين قوة عســكرية
بداخلــه ،-تقــرب مــن وقــف تقــدم الحوثيــن
ومحــارصة وجودهــم يف مناطــق نفــوذ رئيســية؛
ركــزت اإلمــارات عــى أجندتهــا الخاصــة؛ مــا
أضعــف قــدرات الحكومــة والســعودية عــى
مواجهــة الحوثيــن .تبحــث اإلمــارات مــن خالل
تواجدهــا يف اليمــن ودول أخــرى يف املنطقــة
عــن نفــوذ إقليمــي يجعلهــا رشيــكاً للواليــات
املتحــدة موثوقـاً بــه يف الــرق األوســط ،خاصة
مــا يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب.

,,
بينما كانت القوات الحكومية
العر�
المدعومة من التحالف ب ي
ت
ين
الحوثي�
تق�ب من وقف تقدم
ومحارصة وجودهم ف ي� مناطق
المارات عىل
نفوذ رئيسية؛ ركزت إ
أجندتها الخاصة؛ ما أضعف
قدرات الحكومة والسعودية عىل
ين
الحوثي� .
مواجهة
,,

ب) الطموح اإلماراتي في
قيادة الشرق األوسط:
متثــل اليمــن ســاحة معركــة رئيســية لدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،فبينــا كانــت
القــوات الحكوميــة
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ومــن خــال دعمهــا بعــض األطــراف التــي
تقاتــل ضــد الحوثيــن؛ تأمــل اإلمــارات مواجهــة
"حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح" وهــو حــزب
ســيايس تصنفــه أبوظبــي أنــه قريــب مــن
جامعــة اإلخــوان املســلمني ،التــي تخــوض حرباً
ضدهــا يف الــرق األوســط منــذ 2011م ،رغــم
نفــي الحــزب املســتمر .وال تهــدف اإلمــارات
للتصــدي لجامعــة اإلخــوان املســلمني فقــط
لكنهــا أيضـاً تتطلــع لتأثــر جيوســيايس أكــر يف
املنطقــة دون عوائــق.

تتضمــن اســراتيجية اإلمــارات لرفــع مكانتهــا
الجيوسياســية بعــداً بحريــاً ،وقــد تحركــت
أبوظبــي للســيطرة عــى طــرق الشــحن املهمــة
اســراتيجياً يف املنطقــة .وتحــارب اإلمــارات
يف اليمــن كل مــن يعارضهــا ،حتــى الرئيــس
ومســؤولون آخــرون يف الحكومــة 31غالبيتهــم
ليســوا أعضــاء يف "تجمــع اإلصــاح"! لكنهــم
يشــرون مـراراً إىل خطــورة الــدور الــذي تلعبــه
اإلمــارات.32

شكل ( )7الطموح واألهداف اإلماراتية يف اليمن
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مــا الــذي تريــده اإلمــارات فــي
ا ليمــن ؟ !

تعتــر أبوظبــي الوجــود يف اليمــن عــى رأس
طموحاتهــا خــارج الحــدود ،ومقياســاً ملــدى
قدرتهــا عــى الصمــود .وفيــا تشــرك أبوظبــي
والريــاض يف املخــاوف املرتتبــة عــى الوجــود
اإليــراين إال أن اإلمــارات ال تــرى يف الحوثيــن
تهديــداً يف ُسـلّم مخاوفهــا كــا تراه الســعودية.
لذلــك أعلنــت اإلمــارات الخــروج مــن الحــرب
ضــد الحوثيــن يف 2019م ،وتركــت الســعودية
خلفهــا بعــد أن أثقلــت تداعيــات الحــرب
السياســة الخارجيــة لــدول التحالــف مــع
دخولهــا العــام الســادس ،وأصبــح ينظــر إىل
اســتمرارها مــن قبــل حلفــاء البلديــن الغربيــن
كـ"وصمــة عــار" .ومــع أن اإلمــارات أعلنــت
خروجهــا إال أن ذلــك جــاء بعــد أن أورثــت
حلفاءهــا املحليــن أرضــا وقــوة ،وســيطرت
عــى قواعــد رئيســية يف البــاد حيــث النفــط
والغــاز واملوانــئ االسـراتيجية والجــزر املهمــة.
يريــد اإلماراتيــون ســيطرة فعليــة عــى معظــم
الرشيــط الســاحيل اليمنــي ،ونفــوذاً عــى
املحافظــات

واملناطــق القريبــة مــن الســاحل والتــي تتضمن
النفــط والغــاز .وهــو ضمــن اســراتيجية
جيوسياســية يف املنطقــة ،حيــث تحركــت
اإلمــارات أيضً ــا لتوســيع وجودهاوتأثريهــا
حــول مضيــق بــاب املنــدب ،باإلضافــة إىل
قواعدهــا البحريــة يف "عصــب" بإريرتيــا،
وبربــرة يف أرض الصومــال (اإلقليــم االنفصــايل).
وتســيطر اإلمــارات أيضً ــا عــى جزيــرة ســقطرى
اليمنيــة ، 33فيــا بــات ينظــر إليهــا باعتبارهــا
قــوة اســتعامرية تحــاول الســيطرة عــى مضيق
بــاب املنــدب. 34
ويمكــن اإلشــارة إلــى الرغبــة
اإلماراتيــة فــي اليمــن مــن خــال
عــدة ملفــات:
• اليمــن كنفــوذ عســكري :متلــك
اإلمــارات قواعــد عســكرية متعــددة يف اليمــن،
عــى امتــداد ســاحلها .وعــى الرغــم من ســحب
قواتهــا إال أن التشــكيالت شــبه العســكرية
املواليــة لهــا تســيطر عــى تلــك القواعــد .إىل
جانــب وجــود عســكري دائــم يف "بلحــاف"
بشــبوة (جنوبــاً) ويف "ســقطرى".
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• اليمــن كنفــوذ فــي السياســة

الخارجيــة :تســتطيع اإلمــارات اســتخدام
اليمــن يف التأثــر عــى الفاعلــن اإلقليميــن
خاصــة "ســلطنة ُعــان ،واململكــة العربيــة
الســعودية" .وتقديــم وعــود لعــدة دول بينهــا
"روســيا" و"الواليــات املتحــدة" و"بريطانيــا"
و"إرسائيــل" بــأن يكــون وجــود أبوظبــي يف
اليمــن داعـاً لسياســاتهم العســكرية واألمنيــة
يف املنطقــة. 35
• منابــع الطاقة وتعطيل االقتصاد:

قامــت اإلمــارات ببنــاء قاعــدة عســكرية
متقدمــة يف منطقــة "بلحــاف" مبحافظة شــبوة،
وهــو مينــاء الغــاز املســال ،ومنعــت الحكومــة
اليمنيــة مــن بيعــه .وتحــاول اإلمــارات إيجــاد
بدائــل جديــدة للحصــول عــى الغــاز بــدالً مــن
اعتامدهــا عــى جارتهــا قطــر ،يف حــال توســع
الخالفــات بــن الدولتــن .وإىل جانــب الغــاز
املســال متنــع اإلمــارات الحكومــة اليمنيــة
مــن بيــع النفــط ،وتســيطر عــى معظــم
املوانــئ لتصديــر النفــط" :النشــيمة" يف شــبوة،
و"الشــحر" يف حرضمــوت . 36وتُتهــم اإلمــارات
بالرغبــة يف منــع عدن مــن العــودة إىل "عرصها
الذهبــي"،
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عندمــا كانــت يف الخمســينيات مــن القــرن
املــايض واحــدة مــن أكــر املوانــئ ازدحا ًمــا
يف العــامل ،يف املرتبــة الثانيــة بعــد نيويــورك،
وأصبحــت منافســة لــديب . 37ســيطرت اإلمــارات
أيضـاً عــى مينــاء املخا االسـراتيجي عــى البحر
األحمــر غــريب اليمــن ،وأوقفتــه عــن العمــل،
مح ّولــة املينــاء اليمنــي الرئيــس واملناطــق
املحيطــة بــه إىل قاعــدة عســكرية متقدمــة.
كــا ســ َعت موانــئ ديب العامليــة (وهــي
رشكــة حكوميــة) للحصــول عقــد اتفــاق مــع
الحوثيــن إلدارة مينــاء الحديــدة ،لكــن ُعرقلــت
العمليــة بعــد اكتشــاف الســعوديني للخطــوات
اإلماراتيــة. 38
• اليمــن كســوق تجــاري :اليمــن دولــة
مــن  30مليــون نســمة ،مــا زالــت بحاجــة
للكثــر مــن البنيــة التحتيــة لتلحــق بركــب
جريانهــا يف الخليــج ،لذلــك تــرى أبوظبــي أن
اليمــن فرصــة تجاريــة ضمــن جهودهــا لتنويــع
االقتصــاد .ومــا قامــت بــه :جهــود الحتــكار
بيــع املشــتقات النفطيــة للمناطــق الخاضعــة
لســيطرة الحكومــة .وأدى ذلــك إىل رصاع بــن
الحكومــة الرشعيــة

ومســؤولني محليــن متكنــت أبوظبــي مــن
الســيطرة عليهــم. 39كــا رفضــت الحكومــة
اليمنيــة ضغوطــاً متزايــدة فرضتهــا اإلمــارات
للحصــول عــى ترخيــص مــن أجــل تشــغيل
رشكتــي هاتــف نقــال وإنرتنــت ، 40وأقامتهــا
يف أرخبيــل ســقطرى رغــم رفــض الحكومــة
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 .يف ســقطرى أيض ـاً تحتكــر اإلمــارات رحــات
الطـران إىل الجزيــرة ،وتقــوم بحمــات تســويق
وســياحة لــركات إماراتيــة ،ومتنــع أبوظبــي
أي طائــرة أخــرى ال تحجــز عــر مطاراتهــا أو

ج) استراتيجية السعودية:
تتبــادل اليمــن والســعودية تأثــراً تاريخيــاً يف
سياســات البلديــن ،لذلــك فــإن الســعودية
متلــك تأث ـراً كب ـراً عــى اليمــن طــوال العقــود
الســابقة ،ودخلــت معهــا يف حــروب ورصاع
نفــوذ جيوســيايس .لكــن خــال األعــوام الثالثــة
املاضيــة ظهــر التأثــر الســعودي ضعيفـاً مقارنة
بالــدور الــذي تلعبــه كقائــدة للتحالــف العريب،
وضعيــف –أيضـاً -مقارنــة بالــدور الــذي تلعبــه
دولتــي اإلمــارات وإي ـران يف اليمــن.

الــركات الســياحية فيهــا. 42

الشكل ( )8يوضح الرؤية السعودية ملناطق نفوذها وسيطرتها يف اليمن

27

وعــى الرغــم مــن هــذا الــدور الــذي يبــدو
ضعيفــاً إال أن اململكــة هــي مالكــة الكلمــة

• مناطــق الحلــم الســعودي :متثــل
محافظــات شــبوة وحرضمــوت واملهــرة ،مناطق

األخــرة داخــل التحالف الذي تقــوده يف اليمن،

" ُحلــم الســعودية العظمــى" منــذ عقــود،

األطـراف املحليــة –وحتــى الفاعلــن اإلقليميني-

الحصــول عــى منفــذ يوصــل إىل بحــر العــرب

وهــي الفاعــل اإلقليمــي الــذي يصعــب ألي من
تجــاوزه مبــا يف ذلــك خصومهــا الحوثيــون.
ويرتبــط موقــف الســعودية وبقاؤهــا يف اليمــن
بجملــة مــن األهــداف الخاصــة خــارج األهداف
املُعلنــة مبواجهــة جامعــة الحــويث املســلحة
ووقــف النفــوذ اإلي ـراين يف اليمــن ،مــن بينهــا:

حيــث تريــد اململكــة العربيــة الســعودية

لتصديــر النفــط بــدالً مــن االعتــاد عــى ميــاه
الخليــج ومضيــق هرمــز حيــث تتزايــد األزمــة
مــع إي ـران .وتزايــدت الحاجــة إىل ذلــك بعــد
خمــس ســنوات مــن تحويــل محافظــة خرخــر
(تابعــة ملنطقــة نجـران جنــوب الســعودية) إىل
مخــزن للنفــط الخــام وإجــاء جميــع ســكانها.

,,
ض
"حلم
مناطق
والمهرة،
موت
وح�
تمثل محافظات شبوة
ُ
السعودية العظمى" منذ عقود ،حيث تريد السعودية
الحصول عىل منفذ يوصل إىل بحر العرب لتصدير النفط بدال ً
أ
من االعتماد عىل مياه الخليج ومضيق هرمز حيث ت ز
ت�ايد الزمة
مع إيران.
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حيــث ميكــن مــد أنبــوب نفطــي وإنشــاء

وســتمكن تلــك القاعدة املســؤولني الســعوديني

مينــاء يف املهــرة بتكاليــف أقــل ويف وقــت

مــن مراقبــة بحــر العــرب ومضيق بــاب املندب

قيــايس ،مقارنــة مبينــاء املــكال الــذي كان ضمــن

والتحــرك يف حــال حدثــت مشــكالت بحرية.

اســراتيجية الســعودية القدميــة  .43ورشعــت

كانــت الســعودية قــد بــدأت دراســة إقامــة

ومــد
الســعودية بالفعــل يف بنــاء املينــاء
ّ
أنبــوب النفــط ،كــا تقــوم بشــق طريــق دويل

قاعــدة يف مــكان مجــاور للقاعــدة األمريك َّيــة

(كامــب ليمونييــه) يف جيبــويت– 44عــى الضفــة

بطــول  300كلــم ،يبــدأ مــن حدودهــا حتــى

املقابلــة لليمــن قــرب مضيــق بــاب املنــدب-

ســاحل املهــرة ،ضمــن األطــاع الســعودية يف

ويف ينايــر /كانــون الثــاين  2017أعلنــت

اليمــن .ومل تقــدم الحكومــة اليمنيــة تعليقــاً

جيبــويت أنهــا تضــع الصيغــة النهائيــة التفــاق

عــى ذلــك وإن كان قــد تــم بتفاهــم معهــا.

مــع الســعودية يســمح لهــا ببنــاء قاعــدة

تُحكــم الســعودية –أيضــاً -ســيطرتها عــى

عســكرية دامئــة يف منطقــة القــرن األفريقــي.

املنافــذ الربيــة والبحريــة والجويــة إىل محافظة

بعــد أن وقعــت الســعودية اتفاق ـاً أمني ـاً مــع

املهــرة ،حيــث تســيطر عــى مطــار الغيضــة

الســلطات الجيبوتيــة يف إطــار اســتعداداتها

ومينــاء نشــطون ،ومنفــذي "رصفيــت وشــحن"

لبنــاء القاعــدة . 45لكــن مل يحــدث تقــدم يف

الحدوديــن مــع ســلطنة عــان .ونــرت مئــات

بنــاء القاعــدة العســكرية يف جيبــويت –إذ تعتــر

الجنــود والعربــات يف املحافظــة.

أول قاعــدة عســكرية ســعودية خــارج الحدود-

• قاعــدة عســكرية متقدمــة :قامــت

وبــدالً مــن ذلــك يف مطلــع 2018م وصلــت

الســعودية ببنــاء قاعــدة عســكرية متقدمــة

قــوات ســعودية إىل جزيــرة ســقطرى اليمنيــة

يف محافظــة أرخبيــل ســقطرى .وهــي الجزيــرة

كجــزء مــن حـ ّـل بــن الحكومــة اليمنيــة ودولــة

التــي تخطــط اإلمــارات لبقــاء طويــل األمــد

اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 46

فيهــا.
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لكــن تلــك القــوات التــي بــدأت بالعــرات

عــى عــدد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة

أصبحــت بعــد عامــن قرابــة  1000جنــدي

للميــاه .وهــي مشــاريع كانــت تســيطر عليهــا

ســعودي ، 47وافتتحــت معســكرات جديــدة.

مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان لألعــال

وعــى الرغــم مــن وجــود هــذه القــوة الكبــرة

اإلنســانية التــي اســتخدمتها أبوظبــي كغطــاء

للســعودية فإنهــا مل تتحــرك لحاميــة الســلطات

لبنــاء نفــوذ يف األرخبيــل ورشاء والءات فيــه. 50

املحليــة اليمنيــة يف األرخبيــل عندمــا ســيطر

• منــع أي نفــوذ خارجــي يتعداهــا:

مســلحو املجلــس االنتقــايل الجنــويب عليهــا يف

ظــل املســؤولون الســعوديون قلقــون مــن أن

يونيو/حزيــران 2020م.

نفوذهــم يف البلــد املجــاور قــد تراجــع نتيجــة

يف  18أكتوبر/ترشيــن األول 2020حطــت طائرة

تطوريــن متوازيــن:

نقــل عســكرية ســعودية مــن نــوع (C130

األول :بعــد الربيــع العــريب ( )2011اهتــزت

48

النخــب التقليديــة اليمنيــة التــي ظلــت مواليــة

 ،يف تنافــس مــع دولــة اإلمــارات العربيــة

وتحظــى بدعــم ومتويل مــن الســعوديني لعقود

املتحــدة . 49كــا تتحــرك الســعودية إىل جانــب

ســابقة وظهــور قــوى وجامعــات جديــدة ذات

وجودهــا العســكري يف ســقطرى مــن خــال

تأثــر يفــوق تلــك النخــب التقليديــة مثــل

"الربنامــج الســعودي لتنميــة وإعــار اليمــن"،

"حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،وجامعــة

الــذي تأســس عــام  2018مببــادرة مــن امللــك

الحــويث ،والحــركات االنفصاليــة جنــوب اليمــن،

"ســلامن بــن عبدالعزيز".فضمــن هــذا الربامــج،

ومنظــات مجتمــع مــدين وقيــادات أظهرهــا

تــم افتتــاح مــدارس جديــدة يف الجزيــرة ،كــا

الربيــع العــريب".

 ) Herculesيف مطــار ســقطرى الــدويل

يجــري العمــل
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الثــاين :مخــاوف اســتخدام اليمــن كميــزة
إلثــارة املشــكالت يف اململكــة العربيــة
الســعودية بســبب معــارك إقليميــة أخــرى.
كــا حــدث مــع إيـران التــي زادت مــن دعمهــا
للحوثيــن ،لتخفيــف الضغــط عليهــا يف ســوريا.
لذلــك تهــدف الســعودية إىل اســتعادة النفــوذ
التقليــدي لهــا يف اليمــن ،مبــا يحظــر وجــود أي
نفــوذ خارجــي يتعداهــا ،مبــا يف ذلــك النفــوذ
اإلمــارايت ،أو التأثــر القطري/ال ُعــاين ،وتأثــر

القــرن اإلفريقــي يف اليمــن.

لذلــك فــإن الســعودية ترغــب يف اســتعادة
اســراتيجيتها القدميــة( :ميــن أزمــات ليــس
مفــككا) فيتحــول إىل منطقــة قلــق وامتــداد
رصاع بالوكالــة ،وليــس مين ـاً قوي ـاً قــادرا عــى
الخــروج عــن العبــاءة الســعودية .إضافــة إىل
لجــوء كل املكونــات اليمنيــة للمملكــة يف حــال
الخالفــات بــن الفاعلــن املحليــن ،ومنــع أي
نفــوذ للفاعلــن اإلقليميني أو املؤثريــن الدوليني
يف اليمــن دون موافقــة وإرشاف ســعودي.

د) سلطنة ُعمان وقطر:
فيــا تخــى مســقط النفــوذ اإلمــارايت
والســعودي يف اليمــن ألســباب جيوسياســية يف
أساســها ،فــإن الدوحة تعــارض اســتمرار الحرب
كجــزء مــن لعبــة مكايــدة سياســية بعــد فــرض
حصــار عليهــا من ِقبــل أربــع دول "الســعودية،
اإلمــارات ،البحريــن ،مــر" ،وإخراجهــا مــن
التحالــف العــريب الــذي يقاتــل الحوثيــن يف
2017م ( أعلنــت مصالحــة مــع قطــر حــذرة
أثنــاء انعقــاد قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي
يف مدينــة العــا الســعودية يف  5ينايــر .)2021
متلــك ســلطنة عــان حــدوداً طويلــة مــع اليمن
(عــر محافظــة املهــرة) ، 51كــا أنهــا قريبــة
ومؤثــرة ومتأثــرة بأرخبيــل ســقطرى . 52ولذلــك
فــإن وجــود قــوة غــر مينيــة يف املحافظتــن يثري
مخــاوف املســؤولني ال ُعامنيــن مــن اســتخدامها
كورقــة ضغــط؛ بســبب املشــكالت الحدوديــة
بــن الســلطنة مــن جهة واإلمــارات والســعودية
مــن جهــة أخــرى.
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متلــك مســقط سياســة خارجيــة محايــدة،
لكــن التطــورات يف اليمــن ،وزيــادة الفاعلــن

متثــل تحديًــا حتــى مــع قــوة الحــدود العامنيــة

جيــدا ،وهــي لــواء مشــاة
املدربــة واملجهــزة ً

اإلقليميــن أصبحــت متثــل تحديـاً متزايــداً لهــذا

ميكانيــي .إذ ال يــزال التهريــب عــى طــول

الحيــاد .حيــث يقــوم الفاعلــون اإلقليميــون -مبا

الحــدود منتــراً ،والــذي طاملــا كان دعامــة

يف ذلــك الريــاض وأبوظبــي وطهــران -بدعــم

أساســية لالقتصــاد املهــري. 55

فاعلــن مينيــن محليــن ومتوليهــم وتســليحهم،

وللحــد مــن النفــوذ اإلقليمــي يف املهــرة تدعــم

مــا يؤثــر عــى الســلطنة بالخطــر القــادم مــن

مســقط تحــركات شــيوخ قبليــن يف املهــرة

اليمــن.

وســقطرى للحــد مــن الوجــود الســعودي

ينظــر الســعوديون إىل عملياتهــم العســكرية

واإلمــارايت عــى حدودهــا .مبــا يف ذلــك "لجنــة

ونفوذهــم يف املهــرة عــى أنهــا وســيلة ملامرســة

اعتصــام املهــرة" ،التــي تطالــب بخــروج القوات

الضغــط عــى عــان يف وقــت يُنظــر فيــه إىل

الســعودية مــن املحافظتــن اليمنيتــن. 56

عــان عــى أنهــا ضعيفــة بســبب ضعــف
اقتصادهــا ووفــاة الســلطان قابــوس مؤخ ـ ًرا يف

يناير/كانــون الثــاين .2020وتريــد الســعودية
واإلمــارات إجبــار عــان عــى الخــروج مــا
تعتربانــه املــدار اإليــراين والقطــري. 53
يف الســياق ذاتــه فــإن الســيطرة عــى الحــدود
مــع اليمــن أمــر بالــغ األهميــة ألمــن عــان
ألســباب تاريخيــة و َقبليــة . 54ومــع ذلــك ،فــإن
الســيطرة عــى الحــدود الطويلــة ،التــي تعــر
الجبــال والصحــاري،
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,,
تدعم مسقط تحركات شيوخ
ين
قبلي� للحد من الوجود
وال ت
مارا� عىل
السعودي إ ي
ف
حدودها ،بما ي� ذلك "لجنة
اعتصام المهرة" الرافضة
للوجود السعودي
,,

تحولــت املحافظــة الرشقيــة لليمــن إىل منطقــة
رصاع بالوكالــة ،فالســعودية – مثلــا فعلــت

إذ لعبــت الدبلوماســية ال ُعامنيــة دوراً يف
الوصــول إىل خطــة العمــل املشــركة مــع إيـران

ُعــان لتعزيــز نفوذهــا  –57بــدأت بدعــم عــدد

(" ) JCPOAاالتفــاق النــووي اإليــراين" ،

كبــر مــن قبائــل املهــرة لكســب والئهــم .وقــد

ويبــدو أن عــان فعــا بــدأت تتخــذ سياســة

أ ّدت هــذه الخطــوة إىل انقســامات مجتمعيــة

دعــم الحوثيــن الذيــن لديهــم مكتــب اتصــال

كبــرة داخــل املجتمــع القبــي املحــي ،وذلــك

رســمي يف مســقط دبلوماســيا وإعالميــا ،كــا

للمــرة األوىل يف تاريــخ هــذه املحافظــة

أن الريــاض ودول أخــرى اتهمــت مســقط مـراراً

الرشقيــة .هــذا الدعــم ال يقتــر عــى املجــال

بالتغــايض عــن تهريــب األســلحة لجامعــة

املــايل ،بــل يتعـ ّـداه ليطــال املجــال العســكري.

الحــويث املســلحة . 60مــن جهتهــا تقــوم قطــر

فقــد أصبــح متـ ّـدد الجامعــات القبليــة املســلحة

بتقديــم الدعــم اإلعالمــي والســيايس للســلطنة

ســمة جديــدة يف املهــرة ،يف ضــوء املنافســة

يف املهــرة وســقطرى .كــا تقــوم وســائل اإلعالم

(الســعودية-اإلماراتية-ال ُعامنية)غري املبــارشة

املواليــة للدوحــة بدعــم التحــركات املحليــة

عــى النفــوذ يف هــذه املنطقــة . 58ومــع ذلــك

ضــد الوجــود الســعودي واإلمــارايت يف اليمــن،

تؤكــد مســقط أنهــا مــا تــزال محايــدة يف

وتنطلــق قطــر يف سياســتها مــن آليــة الدفــاع

اليمــن ،و َدفـ ُـع ســلطنة عــان إىل الخــروج مــن

عــن نفســها خــارج حدودهــا طمعــا يف تخفيف

الحيــاد املفــرض يعنــي اتخاذهــا دعــم طــرف
يف الحــرب .وهــو أم ـ ٌر ســيغري نهــج السياســة

الخارجيــة ال ُعامنيــة ،إذ تعتــر وســيطاً يف اليمــن
بــن الحوثيــن والحكومــة اليمنيــة والتحالــف،

الضغــط املتواصــل عليهــا منــذ إعــان حصارهــا
مــن الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومــريف
2017م .ومؤخـرا هنــاك برنامــج تنســيق لدعــم
ومتويــل مؤسســات إعالميــة ولوبيــات بــن

ووســيط موثــوق فيــه باملنطقــة بــن دول

الدوحــة ومســقط هدفهــا كشــف تحــركات

الخليــج والــدول الغربيــة وإيــران،

الريــاض وأبوظبــي يف اليمــن ،وبعضهــا داعــم
للحوثيــن بشــكل غــر مبــارش. 61
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ً
ثانيا :المؤثرون الدوليون

التأثــر الــدويل يف اليمــن يــأيت يف معظمــه
كنتيجــة لدعــم فاعــل محــي أو إقليمــي ،أو
نتيجــة ملصالــح وأطــاع تؤثــر يف سياســة تلــك
الــدول تجــاه الحــرب يف اليمــن وتجــاه األطراف
املحليــة أو اإلقليميــة الفاعلــة ،وميكــن اإلشــارة
إليهــا كاآليت:

أ) الواليات المتحدة األمريكية:
تُعتــر اليمــن يف السياســة الخارجيــة األمريكيــة
ملحقــاً بسياســتها تجــاه اململكــة العربيــة
الســعودية ، 62كانــت وســتظل حتــى حــدوث
تحــوالت أخــرى .خــال إدارة دونالــد ترامــب
أُلحقــت اليمــن أيضــاً بسياســة الســعودية
والواليــات املتحــدة تجــاه إيــران ،حيــث
شــهدت إدارتــه تجميــد العمــل بـ"االتفــاق
النــووي" اإلي ـراين ،مــا أعــاد العقوبــات ،وتــم
تصنيــف الحــرس الثــوري اإلي ـراين كـ"منظمــة
إرهابيــة" ، 63وبذلــت إدارة ترامــب جهدهــا
للضغــط عــى إيــران عــر الجامعــات التــي
تدعمهــا يف املنطقــة. 64
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وعــى عكــس إدارة بــاراك أوبامــا التــي
اســتمرت خارجيتهــا يف التواصــل مــع الحوثيــن
مبــا يف ذلــك لقــاء جمــع وزيــر الخارجيــة
األســبق جــون كــري والحوثيــن يف مســقط،
وخــرج مببــادرة ُعرفــت بـ"مبــادرة كــري"
والتــي رفضتهــا الحكومــة اليمنيــة ،فــإن إدارة
"ترامــب" قطعــت التواصــل الدبلومــايس
مــع الحوثيــن ،وتعاملــت مــع الجامعــة عــر
دبلوماســيني أوروبيــن أو عــر اململكــة العربيــة
الســعودية والحكومــة اليمنيــة إال يف حالــة
طلــب ســعودي كــا حــدث يف النصــف الثــاين
مــن . 2019
يف  20يناير/كانــون الثــاين 2021تبــدأ إدارة
الرئيــس األمريــي املنتخــب "جو بايــدن" عملها
يف البيــت األبيــض .خــال الحملــة الرئاســية،
وحتــى يف املقابــات اإلعالميــة األخــرة ،تحــدث
بايــدن عــن الدخــول املــروط يف خطــة العمل
الشــاملة املشــركة ( )66JCPOAبــرط عــودة
إيـران إىل االمتثــال الكامــل لالتفــاق.

كانــت هنــاك مــؤرشات عــى أن بايــدن قــد

,,
لتخفيف غضب الرياض ،من
العودة لالتفاق النووي قد تذهب
"إدارة بايدن" إىل دعم وجهة
النظر السعودية ف ي� اليمن .لكنه ف ي�
كل الحاالت لن يكون دعماً مماثال ً
لما َقدمته "إدارة ترامب".
,,

هــو اســتيالء املتشــددين عــى الســلطة. 69

يف إطــار حملتــه االنتخابيــة هــدد "بايــدن"

عــودة الواليــات املتحــدة إىل االتفــاق النــووي

بــأن يجعــل الســعودية دولــة "منبــوذة"! إن

دون رشوط كبــرة تُطمــن الســعوديني ســيثري

ســلوك إدارة بايــدن باتجــاه إثــارة التوتــرات

غضبهــم كــا حــدث مــع واليــة بــاراك

مــع "الســعودية" يزيــد مــن مخــاوف الريــاض

أوبامــا ،مــا ســيؤثر عــى العالقــة بــن الريــاض

بالتخــي عنهــا ،وهــي مخــاوف تزايــدت منــذ

وواشــنطن . 70ولتخفيــف غضــب الريــاض ،قــد

دعــم بــاراك أوبامــا للربيــع العــريب (،)2011

تذهــب "إدارة بايــدن" إىل دعــم وجهــة النظــر

وتزايــد مــع توقيــع إدارتــه لالتفــاق النــووي،

الســعودية يف اليمــن .لكنــه يف كل الحــاالت
لــن يكــون دعــاً مامثــاً ملــا َقدمتــه "إدارة

حيــث اعتــر املســؤولون الســعوديون التوقيــع
"خيانــة للســعودية" وإقامــة عالقــة صداقــة

ترامــب".

مــع إي ـران.

ينضــم إىل االتفــاق دون قيــد أو رشط إلعطــاء
بعــض املســاحة لحكومــة حســن روحــاين
الحاليــة قبيــل انتخابــات يونيو/حزي ـران 2021
التــي تشــهدها إي ـران ،وقــد أثــرت العقوبــات
عــى االقتصــاد( 67رصح وزيــر الخارجيــة جواد
ظريــف مؤخــ ًرا ،أن العقوبــات قــد ألحقــت
رض ًرا بقيمــة  250مليــار دوالر أمريــي )، 68
وأصبحــت األصــوات املتشــددة يف إيـران أقوى،

ويبــدو أن آخــر مــا تتوقعــه الواليــات املتحــدة
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يف نفــس الوقــت مــن النــادر للغايــة أن أدت

إىل جانــب مخاوفهــا مــن حصــول روســيا أو

سياســة "نبــذ" الــدول إىل إصالحهــا ،بــل عــى

الصــن عــى موطــئ قــدم يف ســقطرى أو يف

العكــس تــزداد متــرداً .أدى الضغــط األخــر يف

الســواحل اليمنيــة ضمــن لعبــة املنــح التــي

الكونجــرس إلنهاء مبيعات األســلحة للســعودية

يقــوم بهــا الفاعلــون اإلقليميــون للحصــول عىل

إىل تعزيــز مخــاوف الريــاض مــن التخــي عنهــا.

دعــم القــوى الكــرى.

ليــس مــن قبيــل املصادفــة ،إذ أن ويل العهــد

تحتــاج الواليــات املتحــدة لتطمــن الســعودية

أطلــق برنام ًجــا نوويًــا رسيًــا مدعو ًمــا مــن

بعــدم التخــي عنهــا ،وعــدم تــرك املنطقــة

الصــن ،وينظــر إىل اســتمرار النفــوذ اإليــراين

تهديــدا وجوديًــا .وهــو
يف اليمــن باعتبــاره
ً
-إىل جانــب العديــد مــن النخــب الســعودية-

للقــوى األخــرى إىل عقــد تحالــف يضــم
الســعودية ودول أخــرى يف املنطقــة كجبهــة
ردع ضــد أي تهديــدات محتملــة للحلفــاء

يشــعر عــى نحــو متزايــد بــأن العالقــة مــع

الخليجيــن وأيض ـاً إىل إعــادة حضــور الواليــات

الصــن  -ال ســيام تلــك التــي تســمح للمملكــة

املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب يف اليمــن .لذلــك

العربيــة الســعودية بــراء ترســانة أســلحة

فإنهــا تحتــاج إىل مقــر للعمليــات العســكرية

نوويــة خاصــة بهــا  -تبــدو منطقيــة أكــر مــن

الجديــدة يف اليمــن ،وتشــر بعــض املعلومــات

االعتــاد املســتمر عــى واشــنطن. 71

إىل أن اإلمــارات عرضــت عــى البنتاغــون

يف الوقــت ذاتــه فــإن الواليــات املتحــدة تــرى

وجــوداً يف القاعــدة العســكرية التــي تديرهــا

اليمــن يف املســتقبل كتهديــد ،مع توســع نشــاط

يف محافظــة شــبوة .فيــا يبــدو أن الســعودية

التنظيــات اإلرهابيــة يف اليمــن والصومــال

تعــرض عــى واشــنطن ولنــدن قاعدة عســكرية

والعالقــة املتطــورة بينهــا.

مشــركة يف محافظــة املهــرة عــى الحــدود
العامنيــة. 72
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ب) المملكة المتحدة:
ُيعتــر (جنــوب اليمــن) مســتعمرتها الســابقة،
لكنهــا يف ذات الوقــت –كــا الواليــات املتحدة-
تــأيت اليمــن يف أســفل أجندتهــا للسياســة
الخارجيــة ،وعــادة مــا تــأيت ملحقــة بالسياســة
واألمــن يف منطقــة الخليــج وبحــر العــرب،
حيــث متــ ّر تجارتهــا ،وينتعــش اقتصادهــا.
ومتلــك بريطانيــا عالقــة متينــة بســلطنة عــان.
يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين  2018وقــع البلــدان
اتفاقيــة "دفــاع مشــرك" بعــد انتهــاء منــاورة
عســكرية ضخمــة مل يتــم إقامتهــا منــذ 17
عامــاً 73متاشــياً مــع روح اتفاقيــة الحاميــة
الربيطانيــة "عــى مســقط وســلطنة عــان"
املوقعــة يف (1891م) .ويف العــام التــايل ()2019
أعلنــت بريطانيــا عن قاعــدة تدريب عســكرية
يف ســلطنة ُعــان ،أُطلــق عليهــا "قاعــدة الدعم
اللوجســتي املشــرك" يف الســاحل الجنــويب
الرشقــي للســلطنة يف "الدقــم" حيــث تعتــزم
الســلطات ال ُعامنيــة تســويق مينــاء الدقــم
باعتبــاره

"وجهــة آمنــة ومســتقرة وصديقــة لألعــال
لالســتثامر الصناعــي واالقتصــادي" ،مــا يعــزز
ســمعة البــاد كمــكان هــادئ يف منطقــة
متوتــرة . 74وتوجــد بهــا مصفــاة نفــط تبلــغ
تكلفتهــا  4.6مليــار دوالر ،تنتــج  230ألــف
برميــل يف اليــوم ،وهــي اآلن قيــد اإلنشــاء.
وأعلنــت بريطانيــا االســتثامر يف "مينــاء الدقم"
بـــ  23.8مليــون جنيــه اســرليني خــال زيــارة
وزيــر الدفــاع الربيطــاين "بــن واالس" للســلطنة
يف ســبتمرب/أيلول  .2020وأشــار بيــان رســمي
صــادر عــن وزارة الدفــاع الربيطانيــة إىل أن
"هــذا االســتثامر ســيزيد ثالثــة أضعــاف عــن
حجــم القاعــدة الربيطانيــة الحالية ،وسيســاهم
يف تســهيل انتشــار «قــوات البحريــة امللكية» يف
املحيــط الهنــدي" . 75وكانت قناة "يب يب يس" قد
تكهنــت بــأن ينقــل الجيــش الربيطــاين تدريباته
بالذخــرة الحيــة واملنــاورات بالدبابــات مــن
كنــدا إىل الدقــم ، 76باســتخدامه منطقــة "رأس
مدركــة" للتدريــب التــي تبلــغ مســاحتها 4
آالف كيلومــر مربــع.
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ينبغــي النظــر إىل تجديــد الرشاكــة يف ســياق

وبعــض هــؤالء يشــاركون الســعودية يف حربهــا

تداعيــات (خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد

ضــد الحوثيــن يف اليمــن ،ويوجــد موظفــون

األورويب) ،واســتمرار إيــران بتصديــر عــدم

بريطانيــون يف  15موقعـاً مختلفاً يف الســعودية.

االســتقرار ،وتنامــي وجــود الصــن يف املنطقــة.

يف العاصمــة الريــاض وحدهــا ،تنتــر القــوات

وتقــع قاعــدة "الدقــم" يف موقــع مثــايل لدعــم

املســلحة الربيطانيــة يف أكــر مــن ســتة مواقــع،

عمليــات الحلفــاء يف الخليــج العــريب ،لتك ّمــل

مبــا يف ذلــك مراكــز العمليــات الجويــة ،حيــث

"منشــأة اإلســناد البحــري الربيطــاين" التــي

يراقــب ضبــاط ســاح الجــو امللــي العمليــات

جــرى تعزيزهــا مؤخــراً يف البحريــن. 77

الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية يف

يف اجتامعــات "واالس" بالخارجيــة ال ُعامنيــة يف

اليمــن . 79وعقــب هجــات الحوثيــن عــى

مســقط حــر ســفري ُعــان الســابق يف اليمــن

منشــآت النفــط الســعودية "بقيــق" و"خريص"

عبداللــه بــن حمــد البــادي ، 78الرجــل املكلّــف

أرســلت الدفــاع الربيطانيــة وحــدات عســكرية

مــن قبــل وزيــر الخارجيــة ملســاعي التســوية يف

80

إىل الســعودية رسا لحاميــة حقــول النفــط

اليمــن ،وكانــت بريطانيــا حريصــة عــى توفــر

 .إضافــة إىل اعتــاد بريطانيــا عــى نفــط

دعــم كبــر ملبــادرات الوســاطة التــي تعتمدهــا

الخليــج ،فإنهــا تريــد توســيع تعاملهــا التجــاري

ُعــان يف الـراع اليمنــي ،وقــد تلعب منشــآت

مــع خروجهــا مــن االتحــاد األورويب .فخــارج

الدقــم اللوجســتية مبــرور الوقــت دوراً إنســانياً

االتحــاد األورويب تُعــد دول مجلــس التعــاون

داعـاً هنــاك.

الخليجــي ثــاين أكــر ســوق تصديــر للمملكــة

وال تتواجــد القــوات الربيطانيــة يف ســلطنة

املتحــدة بعــد الواليــات املتحــدة .ووفقــا ألرقام

عــان والبحريــن فقــط ،بــل تعتمــد باقــي دول

الحكومــة الربيطانيــة ،بلــغ إجــايل التجــارة يف

الخليــج عــى الخــرات والتدريــب الربيطــاين.

الســلع والخدمــات العــام املــايض  54.8مليــار
دوالر أمريــي. 81
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كــا أن اململكــة املتحــدة تريــد التمركــز
يف املنطقــة مــع خطــط الواليــات املتحــدة
بالرتاجــع عنهــا ،وتأكيدهــا عــى أن أولياتهــا مــا
تـزال "أمــن املنطقــة ،خشــية الوصــول الصينــي
والــرويس إليهــا".

كــا تُعــد دول الخليــج أكــر مســتثمر يف
بريطانيــا ،ويـراوح إجــايل اســتثامرات األفـراد
والصناديــق الســيادية الخليجيــة بــن 200
و 250مليــار دوالر. 82
يف يوليو/متــوز  2019أعلنــت بريطانيــا عــن
خطــة لتشــكيل قــوة بقيــادة أوروبيــة لحاميــة
الشــحن البحــري يف الخليــج ،بعــد أن احتجــزت
إيــران إحــدى ســفنها .وتخــى اململكــة
املتحــدة مــن توقــف الشــحن يف مضيــق بــاب
املنــدب إمــا ألســباب أمنيــة متعلقــة بتهديدات
الحوثيــن –املدعومــن مــن إي ـران -أو بســبب
ناقلــة النفــط "صافــر" التــي تحمــل  1.4مليــون
برميــل نفــط ومهــددة باالنفجــار أو التــرب
مــا يهــدد املالحــة يف البحــر األحمــر. 83
لذلــك فــإن بريطانيــا تحتــاج إىل بيئــة مســتقرة
يف اليمــن مــن أجــل خطــط االســتثامر وتأمــن
حلفائهــا الخليجيــن ووقــف التهديــد الــذي
تبثــه الجامعــات املســلحة داخــل اليمــن .كــا
تحتــاج إىل وجــود يف اليمــن لتأمــن املالحــة
ومراقبــة النشــاط االقتصــادي الصينــي؛ ألجــل
ذلــك قــد تفكــر يف وجــود عســكري أو مخابرايت
عــى هيئــة قاعــدة يف املهــرة أو ســقطرى.

ج) إسرائيل:
يف أغســطس/آب  2020بعــد أيــام مــن إعــان
اإلمــارات تطبيعهــا مــع "إرسائيــل" ،قالــت
تقاريــر إن "اإلمــارات وإرسائيــل" عازمتــان عىل
إنشــاء مرافــق عســكرية واســتخبارية يف جزيرة
ســقطرى اليمنيــة .مشــر ًة أن وفــداً مشــركاً
مــن ضبــاط املخاب ـرات اإلرسائيليــة وصــل إىل
جزيــرة ســقطرى ،برفقــة ضبــاط اســتخبارات
مــن اإلمــارات ،وقامــوا م ًعــا بفحــص مواقــع
مختلفــة للقواعــد االســتخباراتية التــي ســيتم
تقســم عقيــدة إرسائيليــة
وضعهــا هنــاكِّ .84
ســائدة الــدول والجامعــات يف املنطقــة إىل
دوائــر ،و"إي ـران" تقــع يف الدائــرة الثالثــة ،أي
أخطــر تهديــد يواجههــا ،واليمــن تقــع ضمــن
مصــدر هــذا التهديــد ،لذلــك فــإن اليمــن
بالنســبة "إلرسائيــل" مرتبــط مبــدى الوجــود
اإليــراين وتدخلــه يف اليمــن. 85
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وتحــدث املســؤولون اإلرسائيليــون أكــر

ويهــدف "اإلرسائيليــون" إىل تأمــن مينــاء

مــن مــرة بكــون اليمــن قــد تصبــح منطلقــاً

إيــات جنــوب بالدهــم ،وممــر شــحن مينــح

لصواريــخ إيرانيــة يطلقهــا الحوثيون تســتهدف

الوصــول ،ليــس فقــط لقنــاة الســويس ،ولكــن

"إرسائيــل" . 86لذلــك فــإن "إرسائيــل" قــد

أيضً ــا للبحــر األحمــر وعــر بــاب املنــدب إىل

تســتخدم هــذه املزاعــم للحصــول عــى مرافــق

املحيــط الهنــدي ومــا وراءه ،وهــو أمــر ذو

مخابراتيــة وعســكرية بالقــرب مــن بــاب

أهميــة حيويــة لتــل أبيــب ،كبوابــة إىل الــرق

املنــدب ويف أرخبيــل ســقطرى بدعــم مــن

األقــى والصــن التــي هــي بالفعــل رشيــك

اإلمــارات وحلفائهــا يف اليمــن "املجلس االنتقايل

تجــاري رئيــي .إذ لطاملــا كان "بــاب املنــدب"

الجنــويب" و( القــوات التابعــة لطــارق صالــح،

وإغالقــه كابوســاً بالنســبة "إلرسائيــل" خــال

نجــل شــقيق الرئيــس الســابق) ،مبــرر مراقبــة

حروبهــا مــع العــرب. 89

النشــاط اإليـراين والصينــي ،وحتــى الباكســتاين،
يف بحــر العــرب ومضيــق بــاب املنــدب .وال
تريــد "إرسائيــل" االنخــراط يف حــرب اليمــن
ضــد الحوثيــن –كــا يعتقــد بعــض املحليــن
الخليجيــن -بــل كــا يبــدو تريــد مشــاركة
كتلــك التــي تقــوم بهــا يف ســوريا . 87ومنــذ
مطلــع  2020حدثــت كيميــاء بــن قــادة
املجلــس االنتقــايل ومســؤولني وصحفيــن
إرسائيليــن ،واجتامعــات بــن الطرفــن . 88زادت
بعــد تطبيــع اإلمــارات مــع "إرسائيــل".
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د) تركيا :
متتلــك تركيــا قاعــدة عســكرية متقدمــة يف
الصومــال يف الجهــة املقابلــة مــن مضيــق بــاب
املنــدب ،لكــن مــع إرســال قــوات لهــا خــارج
الحــدود يف ليبيــا وأذربيجــان كــا يف ســوريا
والصومــال ،يجعــل تواجدهــا عســكريا يف
اليمــن صعبــا يف ظــروف اقتصاديــة وأمنيــة
وعســكرية وسياســية حساســة ميــر بهــا العــامل .

تتحــرك تركيــا يف اليمــن بقــوة ناعمــة حيــث
تعتمــد عــى املســاعدات الغذائيــة ،فأنقــرة
رغــم الخــاف العميــق مــع أبوظبــي ،ال تعــادي
الريــاض ألســباب متعلقــة بــدور الســعودية
ومكانتهــا يف الــرق األوســط . 90ولذلــك فــإن
أي تواجــد عســكري مكســب لرتكيــا يف اليمــن
ال يــأيت إال مــن خــال التنســيق مــع الحكومــة
الرشعيــة والســعودية والواليــات املتحــدة.

,,
ف
تتحرك تركيا ي� اليمن بقوة ناعمة حيث تعتمد عىل
المساعدات الغذائية ،فأنقرة رغم الخالف العميق
أ
مع
أبوظ� ،ال تعادي الرياض لسباب متعلقة
بي
أ
ف
ش
بدور السعودية ومكانتها ي� ال�ق الوسط
,,

41

ه) الصين وروسيا:
اليمــن عنــر ال غنــى عنــه يف طموحــات
الكرملــن املتناميــة يف جميــع أنحــاء منطقــة
الســاحل ،عــر البحــر األحمــر .وعودتهــا إىل
جزيــرة ســقطرى ،ســيكون مقرونــاً بإمكانيــة
إنشــاء قاعــدة بحريــة منفصلــة يف الســودان.
مــن جهتهــا متلــك الصــن طموحــات اقتصاديــة
واســعة عــر "طريــق الحريــر" الــذي ميثــل
بحــر العــرب واحــدة مــن النقــاط املهمــة
لهــذا الطريــق ،ومتثــل ســقطرى ذات األهميــة
باعتبارهــا نقطــة االلتقــاء بــن املحيــط
الهنــدي والبحــر العــريب . 91وتريــد الصــن أن
تصبــح الجزيــرة مكانـاً إلدارة عمليــات التجــارة
البحريــة يف املنطقــة .ومتلــك قاعــدة عســكرية
يف جيبــويت لحاميــة هــذا الطريــق الــذي متثــل
اليمــن جــزءاً كبــراً منــه.
لكــن هــذه الخطــط تصطــدم بالواليــات
املتحــدة والقــوى الغربيــة ،وســتكون مرتبطــة
بشــكل أكــر مبــدى تقــارب "بكــن" و"موســكو"
مــن دول الخليــج العــريب،
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خاصــة الســعودية واإلمــارات ،وحجــم الزيــادة
املتوقعــة يف التبــادل التجــاري بينهــا ،كــا أن
ذلــك ســيكون مرتبطـاً بالسياســة األمريكيــة يف
املنطقــة.

خاتمة:

يتفــق معظــم املراقبــن بعــد ســت ســنوات من
الحــرب إىل عــدم وجــود حــل عســكري قابــل
للتطبيــق يف اليمــن .وأن أي حـ ّـل عســكري قــد
يتســبب مبزيــد مــن الخــراب للبلــد .وتشــر
تقديـرات األمــم املتحــدة إىل مقتــل  233ألــف
مينــي خــال ســنوات الحــرب . 92كــا تســبب
القتــال الدائــر بأســوأ أزمــة إنســانية يف العــامل،
إذ يحتــاج نحو  24مليون شــخص إىل املســاعدة
اإلنســانية أو الحاميــة ،مبــا يف ذلــك  13مليــون
شــخص يعتمــدون عــى املســاعدات الغذائيــة
للبقــاء عــى قيــد الحيــاة ،وتنجــرف البــاد
نحــو املجاعــة برسعــة فائقــة . 93إن الوصــول إىل
حــل ســيايس بإعــادة ســلطات الدولــة وســحب
األســلحة مــن كل األطـراف ،هــو أهــم مــا ميكن
عملــه مــن قبــل الفاعلــن املحليــن واإلقليميني،
مــع عــدم تكـرار تجربتــي العـراق ولبنــان

حيــث انتهــت الدولتــان إىل حضــن امليلشــيات نتيجــة اتفاقــات محاصصــة سياســية حافظــت عــى
ســاح وقــوة امليلشــيات ،واســتبعدت رأي الشــارع يف انتخابــات حــرة ونزيهــة ودميقراطيــة دون
تأثــر الســاح عليهــا.
إن تحــول اليمــن إىل ســاحة رصاع إقليمــي ودويل ،خاصــة بــن الســعودية واإلمــارات وإيــران،
واألمــوال واألســلحة التــي يوردونهــا ،يؤجــج رصاعــات متشــابكة وعميقــة يف املجتمــع اليمنــي .ويف
الوقــت نفســه ،فــإن تنافــس الحلفــاء يف اليمــن -مثــل الســعودية واإلمــارات -يطيــل أمــد الحــرب،
ويزيــد مــن صعوبــة إيجــاد حــل ســيايس يف البــاد.
إن خالفــات الفاعلــن اإلقليميــن واملؤثريــن الدوليــن وطموحاتهــم وأطامعهــم يف اليمــن وأهدافهــم
يف املنطقــة ومشــكالتهم البينيــة تزيــد الحــرب عــر دعــم الفاعلــن املحليــن ،وخلــق فاعلــن محليــن
ُجــدد يف ال ـراع املمتــد بطــول البــاد وعرضهــا ،فلــم تكــد تجــد محافظــة مــن املحافظــات دون
تأثرهــا بهــذا الـراع ،أو أحــد مواطنــي البــاد دون االكتــواء بوجعهــا .مــن األهميــة مبــكان أال تلقــي

التوتـرات بــن الواليــات املتحــدة وإيـران بظاللهــا عــى ديناميكيــات الرصاعــات املحليــة.
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كــا أن مــن األهميــة وقــف الســعودية واإلمــارات لرصاعاتهــم يف اليمــن ،والحصــول عــى أهدافهــم
عــر تعــاون مبــارش مــع أي حكومــة مينيــة يف إطــار تعامــل دولــة أو دول مــع دولــة وفــق القانــون
الــدويل ،ال أن تكــون اليمــن تابعـاً فقــط ،تســتغل أوضاعهــا يف ظــل الحــرب للســيطرة عــى ثرواتهــا،
أو خلــق نفــوذ ومصالــح خــارج أي اتفــاق رســمي ،فمــن مصلحــة اليمــن بعــد الحــرب الوصــول إىل
اتفاقــات تدعــم البــاد اقتصاديـاً وعســكرياً.
إن التوتــر يف الخليــج العــريب تســبب بتصاعــد ال ـراع داخــل اليمــن ،ونُقلــت خالفــات الخليجيــن
الداخليــة إىل اليمــن فســاهمت بتعقيــد الحــرب أكــر مــا هــي عليــه مــن تشــابك .وبــدالً مــن
ذلــك ،مــن الــروري خفــض التصعيــد يف املنطقــة ويف الخليــج ومواصلــة الجهــود للتوصــل إىل حــل
ســيايس.
عــى الرغــم مــن خالفــات الفاعلــن اإلقليميــن والدوليــن يف اليمــن فإنهــم يؤكــدون دعمهــم لبقــاء
اليمــن موحــداً .فمــن غــر املرجــح أن يحظــى االنفصــال بالدعــم الــدويل الــذي قــد يحتاجــه ،خاصــة
أنــه قــد يــرك الحوثيــن عــى رأس ســلطة شــال البــاد ،وعــى طــول الحــدود مــع الســعودية .ويرتك
كيانــات جنوبيــة متناحــرة بدعــم فاعلــن إقليميــن ينظــرون للجنــوب كغنيمــة ســهلة لتحقيــق
النفــوذ.
مــن املرجــح أن يكــون النظــام الفيــدرايل أكــر موثوقيــة إلخـراج البــاد مــن أزماتهــا يف ظــل تزايــد
الفاعلــن املحليــن ،لكنــه ســيحتاج خططــاً تتعلــق بتوزيــع الــروة ،وشــخصيات سياســية قويــة
وتوافقيــة لقيــادة املرحلــة الجديــدة تنتشــل البــاد مــن بــن براثــن تحديــات متعــددة.
مــن غــر الصحيــح أن وقــف الفاعلــن اإلقليميــن للدعــم ســيؤدي إىل توقف الحــرب ،لكنها ستســتمر
وإن كانــت بوتــرة أقــل ،فاليمــن أصبحــت مصــدر تجــارة وبيــع الســاح ،ومنطقــة عبــور الســاح
واإلرهــاب .عــى ســبيل املثــال :اســتفاد الحوثيــون مــن األســلحة اإليرانيــة ،فحتــى لو أوقفــت طهران
الشــحنات اليــوم ،فقــد يســتمر ال ـراع يف املســتقبل املنظــور مبــا تبقــى يف مخزونهــم الكبــر ،إىل
جانــب أن الخ ـراء اإليرانيــن ســاعدوا الحوثيــن يف إنشــاء مصانــع ذخــرة .واألمــر ذاتــه بالنســبة
للحكومــة الرشعيــة وبقيــة األطـراف األخــرى.
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يف حــال انتهــت حــروب اليمــن فــإن هنــاك عديــد مخاطــر أمنيــة تواجــه البــاد واملنطقــة بســبب
ســلوك الفاعلــن اإلقليميــن واملؤثريــن الدوليــن- :األســلحة والعتــاد الــذي تــم توفــره لجميــع
أط ـراف الن ـزاع يعنــي قتــاالً وحروب ـاً صغــرة داخــل البــاد للحصــول عــى مكاســب.
األســلحة والعتــاد املوجــود يف اليمــن سيســتمر يف التدفــق إىل خــارج البــاد لســنوات قادمــة .وإذا
تركــت التجــارة يف األســلحة والعتــاد غــر املــروع مــن اليمــن دون رادع؛ فســيزيد ذلــك مــن عــدم
االســتقرار يف بلــدان مثــل الصومــال وإثيوبيــا والعديــد مــن البلــدان اإلفريقيــة األخــرى.
لألســف ،عــا ٌم بعــد عــام ،نــرى آمــال اليمــن يف تســوية رسيعــة للـراع العســكري تختفــي وكأنهــا
تحطمــت أمــام جــدار غــر مــريئ ،يكــون الفاعلــون اإلقليميــون واملؤثــرون الدوليــون واحــداً مــن
تلــك األســباب.
عــى املــدى الطويــل ،تتحــول هــذه اآلمــال مــراراً وتكــراراً إىل أوضــاع إنســانية وجيوسياســية
وعســكرية وسياســية خطــرة بشــكل متزايــد ،وتكتــب مســتقبالً ســيئاً لهــذا البلــد ،مــامل يصــل
الفاعلــون اإلقليميــون والدوليــون التفــاق ينهــي اعتبــار اليمــن "ســاحة حــرب بالوكالــة".
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 33ميكــن االطــاع عــى دراســة مركــز أبعــدا للدراســات والبحــوث :ســقطرى اليمنيــة ..تحــت االحتــال
اإلمــارايت
https://abaadstudies.org/print.php?id=59768
 34ديفيــد هريســت ،حــري :الرئيــس اليمنــي يقــول إن اإلماراتيــن يترصفــون كمحتلــن ،تاريــخ النــر
 ،17/5/2017تاريــخ االطــاع 05/12/2020م .عــى الرابــط:
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-yemen-president-says-uae-actingoccupiers
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 35ميكــن االطــاع عــى دراســتني ملركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث :األوىل ،هــل يريــد الخليــج االنتصــار
عــى إيـران أم لديــه أطــاع يف اليمــن ؟ https://abaadstudies.org/news-59778.html
الثانية :سقطرى اليمنية ..حرب النفوذ يف املحيط الهندي
https://abaadstudies.org/news-59846.html
 36دراسة مركز أبعاد للدراسات والبحوث :دراسة "النفوذ اإلمارايت يف اليمن ..املرتكزات والحصاد"
 37ميــن مونيتــور ،مركــز أبعــاد ..أبوظبــي تطمــح لتحويــل جنــوب اليمــن إىل مصــدر رئيــس للطاقــة والقــوة
اإلقليميــة ،تاريــخ النــر  26/3/2018تاريــخ االطــاع 05/12/2020م .عــى الرابــط:
http://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/23819
 38تحــدث مســؤول بــارز يف جامعــة الحــويث مطلــع عــى تلــك املفاوضــات التــي بــدأت يف وقــت مبكــر عام
2016م بوصــول ممثــل عــن تلــك املوانــئ إىل العاصمــة صنعــاء .وأضــاف أن اإلماراتيــن عــاودوا التواصــل
مــع الحوثيــن مــن أجــل التوصــل إىل اتفــاق بــن  2018ونهايــة 2019م ،ومــا زال الطرفــان يدرســان ذلــك
ويؤجــان أي اتفــاق حتــى نهايــة الحــرب.
تحــدث املصــدر املســؤول لـ"مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث" يف  18أكتوبر/ترشيــن األول 2020خــال
جلســة َمقيــل يف صنعــاء .واشــرط عــدم الكشــف عــن هويتــه لحساســية املوقــف.
 39دراسة مركز أبعاد للدراسات والبحوث :دراسة "النفوذ اإلمارايت يف اليمن ..املرتكزات والحصاد"
 40الكــايل ،فــاروق ،احتــكار بالقوة...مامرســات إماراتيــة للســيطرة عــى القطاعــات الحيويــة يف اليمــن،
تاريــخ النــر  ،13/9/2017تاريــخ االطــاع  ،10/12/2020عــى الرابــطhttps://bit.ly/2WMkQqA :
 41الجزيــرة نــت ،االتصــاالت بســقطرى ..إحــدى فصــول الهيمنــة اإلماراتية ،تاريــخ النــر 09 /10//2017/
تاريــخ االطــاع  ،10/12/2020عــى الرابط:
https://bit.ly/3mTalfr
 42األغــري ،أحمــد ،رحــات الطـران اإلماراتيــة إىل جزيــرة ســقطرى تثــر جــدالً إعالميـاً واســعاً يف اليمــن،
تاريــخ النــر  /07/04/2017تاريــخ االطــاع  ،10/12/2020عــى الرابــط:
http://www.alquds.co.uk/?p=700378
 43ميكــن النظــر إىل دراســة مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث :هــل يريــد الخليــج االنتصــار عــى إيـران أم
لديــه أطــاع يف اليمــن؟
https://abaadstudies.org/news-59778.html
 44جوزيــف ب ـراود وتايلــر جيــان ،ملــاذا تبنــي الصــن واململكــة العربيــة الســعودية قواعــد عســكرية يف
جيبــويت؟ تاريــخ النــر  ،26/9/2016تاريخ االطــاع 12/12/2020 :عــى الرابــطhttps://www.huffpost. :
com/entry/why-china-and-saudi-arabi_b_12194702
 45جــون أجليونبــي وســيمون كــر ،جيبــويت تضــع اللمســات األخــرة عــى صفقــة قاعــدة عســكرية
ســعودية ،تاريــخ النــر  ، 17/12/2017تاريــخ االطــاع12/12/2020 :عــى الرابــطhttps://www. :
ft.com/content/c8f63492-dc14-11e6-9d7c-be108f1c1dce
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 46الحــرة ،قــوات ســعودية تصل إىل جزيرة ســقطرى ،تاريخ النرش  ،13/5/2018تاريــخ االطالع12/12/2020
عىل الرابطhttps://arbne.ws/2KhavQu :
 47مســؤول محــي تابــع للحكومــة الرشعيــة يف ســقطرى تحــدث لباحــث يف مركــز أبعــاد للدراســات
والبحــوث يف 15نوفمرب/ترشيــن الثــاين2020م
 48مصدر مالحي يف مطار سقطرى تحدث لـ"أبعاد" يف 15نوفمرب/ترشين الثاين2020م
 49انتلجينــس أوناليــن ،الريــاض ترفــض التنــازل عــن ســقطرى ألبوظبــي ،تاريــخ النــر ،14/11/2020
تاريــخ االطــاع 12/12/2020 :عــى الرابــطhttps://bit.ly/2JOVyoV :
 50مسؤولون محليون تحدثوا لـ"أبعاد" يف أكتوبر/ترشين األول ونوفمرب/ترشين الثاين2020م
 51طــول الرشيــط الحــدودي بــن محافظــة املهــرة اليمنيــة ومحافظــة ظفــار ال ُعامنيــة يبلــغ  288كيلومـ ًرا،
ويبــدأ مــن ســاحل مديريــة حــوف ليصــل قلــب الصح ـراء عــى املثلــث الحــدودي بــن اليمــن و ُعــان
والســعودية .وتــم توقيــع اتفاقيــة تحديــد الحــدود بــن اليمــن والســلطنة يف 1992م.
 52للنظــر يف مــدى تأثــر التحــوالت يف ســقطرى يرجــى االطــاع عــى دراســة مركــز أبعــاد :ســقطرى
اليمنيــة ..حــرب النفــوذ يف املحيــط الهنــدي
https://abaadstudies.org/news.php?id=59846
Yemen’s Socotra ... War of Influence in the Indian Ocean
https://abaadstudies.org/news-59847.html
 53هورتــون ،مايــكل ،حــرب اليمــن تختــر حيــاد عــان :الرتكيــز عــى البصمــة الســعودية يف املهــرة ،تاريــخ
النــر  ،19/11/2020تاريــخ االطــاع 12/12/2020 :عــى الرابــطhttps://bit.ly/3oOyXaW :
 54ناجــي ،أحمــد :النمــوذج القبــي لــرق اليمــن الحتــواء ال ـراع ،تاريــخ النــر  ،31/3/2020تاريــخ
االطــاع 12/12/2020 :عــى الرابــطhttps://bit.ly/3oMnxnX :
 55املصدر السابق
 56مصادر يف السلطة املحلية مبحافظة املهرة تحدثت ل"أبعاد".
 57لكــن عــى عكــس الســعودية متلــك ُعــان عالقــة متينــة مــع القبائــل خاصــة بعــد توقيــع اتفاقيــة
ترســيم الحــدود مــع اليمــن1992م حيــث منحــت شــيوخ قبائــل وعائالتهــم الجنســية العامنيــة ،ومنحتهــم
امتيــازات تبلــغ حـ َّد االتصــال املبــارش بالديــوان الســلطاين .أمــا الســعودية فتملــك عالقــة مضطربــة للغايــة
وســيئة بشــيوخ القبائــل املهريــن عــى الحــدود معهــا .وعــى عكــس ســلطنة ُعــان التــي اســتخدمت
العالقــة القبليــة املُمتــدة بــن ظفــار واملهــرة لتعزيــز عالقتهــا بقبائــل املهــرة ،فــإن الســعوديني اســتمرأت
متزيــق تلــك الوشــائج القبليــة بــن املناطــق الحدوديــة يف نجـران مــع املهــرة.
 58ناجــي ،أحمــد ،الغيــان عــى الحــدود اليمنيــة -العامنيــة ،تاريــخ النــر ،22/3/2019 :تاريــخ االطــاع:
 02/01/2021عــى الرابــطhttps://bit.ly/3gH10WF :

50

 59لونــس ،كاميــل ،حيــاد عــان تحــت الضغــط ،تاريــخ النــر  ،28/5/2018تاريــخ االطــاع05/12/2020 :
عــى الرابــط:
https://orientxxi.info/magazine/la-neutralite-d-oman-sous-pression,2473
 60شــاول ،جونثــان ،وآخــرون ،إيـران تكثــف دعمهــا للحوثيــن يف حرب اليمــن ،تاريخ النــر21/3/2017 :م،
تاريــخ االطالع  02/01/2021عىل الرابــطhttps://br.reuters.com/article/us-yemen-iran-houthis/ :
exclusive-iran-steps-up-support-for-houthis-in-yemens-war-sources-idUSKBN16S22R
 61ظهــرت خــال األزمــة الخليجيــة األخــرة (مقاطعــة قطــر) ظهــور مواقــع إخباريــة ونشــوء فضائيــة
جديــدة تُبــث مــن تركيــا أطلــق عليهــا "املهريــة".
 62ل ِفهم أوسع ملكان اليمن يف أجندة السياسة الخارجية األمريكية ميكن االطالع عىل:
لعبة امريكا الخطرة بني الحوثيني والسعودية ()3/10/2019
https://abaadstudies.org/news-59820.html
و دراسة :هل ستكون اليمن ميدان الحرب األمريكية اإليرانية؟ ()23/6/2019
https://abaadstudies.org/news-59811.html
 63يب يب يس ،دونالــد ترامــب يصنــف الحــرس الثــوري اإليـراين "منظمــة إرهابيــة" ،تاريخ النــر،8/4/2019 ،
تاريــخ االطالع11/12/2020 :م عىل الرابطhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-47857984 :
 64ميكن االطالع عىل دراسة مركز أبعاد للدراسات والبحوث:
هاشم ،عدنان ،أمريكا تبحث عن هزمية إيران يف اليمن ()13/2/2018
https://abaadstudies.org/news-59754.html
 65دبلومايس ميني مطلع تحدث لـ"أبعاد" عرب الهاتف يف  13أغسطس/آب2020
 66وكالــة ســبوتنيك الروســية ،يقــول بايــدن إن الواليــات املتحــدة ســتنضم مجــد ًدا إىل خطــة العمــل
الشــاملة املشــركة إلج ـراء مزيــد مــن املحادثــات إذا اســتأنفت إي ـران االمتثــال لالتفــاق النــووي ،تاريــخ
النــر  ،02/12/2020تاريــخ االطــاع04/12/2020 :م عــى الرابــطhttps://bit.ly/3a8JwRQ :
 67تــوارك ،نتاشــا ،عــودة إدارة بايــدن لالتفــاق النــووي اإلي ـراين ســيكون أصعــب بكثــر تاريــخ النــر
 ،26/11/2020تاريــخ االطــاع 04/12/2020 :عــى الرابــطhttps://cnb.cx/2Ln6RVw :
 68جــون فولــن ،جولنــار موتيفاليــو و باتريــك ســايكس ،ظريــف يســتبعد إعــادة التفــاوض بشــأن الصفقــة
النوويــة مــع بايــدن تاريــخ النــر  3/12/2020تاريــخ االطــاع 26/12/2020 :عــى الرابــطhttps:// :
bloom.bg/347gZZ2
 69ماينــي ،تريديفــش ســينغ ،بايــدن وإيــران :العامــل الســعودي ،تاريــخ النــر  ،13/12/2020تاريــخ
االطــاع 20/12/2020 :عــى الرابــطhttps://bit.ly/3oPevGy :
 70ميكــن االطــاع عــى ال ـراع األمريــي اإلي ـراين يف اليمــن يف دراســة مركــز أبعــاد :أمريــكا تبحــث عــن
هزميــة إي ـران يف اليمــن
https://abaadstudies.org/news-59754.html
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 71ســباكيان ،جــون ،ال ميكــن لبايــدن أن ينبــذ الريــاض ،تاريــخ النــر  ،6/12/2020تاريــخ االطــاع،
 12/12/2020عــى الرابــطhttps://bit.ly/3mfIUMJ :
 72تحــدث مصــدران مطلعــان يف الحكومــة اليمنيــة عــن تلــك املعلومــات يف 12نوفمرب/ترشيــن الثــاين.2020
ومل تناقــش الســعودية واإلمــارات مــع الحكومــة الرشعيــة يف الريــاض أي ـاً مــن تلــك العــروض وعلّمــت
الحكومــة بهــا مــن دبلوماســيني غربيــن.
 73الحكومــة الربيطانيــة ،اململكــة املتحــدة وســلطنة عــان توقعــان اتفاقيــة دفــاع مشــرك تاريخيــة،
تاريــخ النــر  ،21/02/2019تاريــخ االطــاع 12/12/2020م عــى الرابــط:
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-oman-sign-historic-joint-defenceagreement
 74موقــع "التنفيــذي البحــري" ،اململكــة املتحــدة تؤمــن قاعــدة بحرية يف عــان ،تاريخ النــر ،21/2/2019
تاريــخ االطــاع  12/12/2020عــى الرابط:
https://www.maritime-executive.com/article/uk-secures-naval-base-in-oman
 75موقــع الحكومــة الربيطانيــة ،وزيــر الدفــاع يعلــن عــن اســتثامر يف مينــاء عــان االس ـراتيجي ،تاريــخ
النــر  ،12/9/2020تاريــخ االطــاع 12/12/2020م عــى الرابــطhttps://bit.ly/3oMnFUt :
 76بيــل ،جونثــان ،وزيــر الدفــاع ينفــي وجــود خطــة للتالعــب بدبابــات الجيــش الربيطــاين ،تاريــخ النــر
 ،11/9/2020تاريــخ االطالع  12/12/2020عىل الرابــطhttps://www.bbc.co.uk/news/uk-54126146 :
 77جيمــس ،جونثــان كامبــل ،بريطانيــا يف ُعــان :الرشيــك االســراتيجي لواشــنطن  ،تاريــخ النــر
 ،18/9/2020تاريــخ االطــاع  12/12/2020عــى الرابــطhttps://bit.ly/37acsXR :
 78مســقط ،ديــي ،وزيــر الخارجيــة يســتقبل مســؤول بريطــاين ،تاريــخ النــر  ،8/9/2020تاريــخ االطــاع
 21/12/2020عــى الرابــط:
https://bit.ly/3801h34
 79ميلــر ،فيــل ،تــم الكشــف عنهــا :تضــم شــبكة القواعــد العســكرية الربيطانيــة الخارجيــة  145موق ًعــا يف
 42دولــة ،تاريــخ النــر  24/11/2020تاريــخ االطــاع21/12/2020 :م عــى الرابــط:
https://bit.ly/2KhrDp6
 80ســتون ،جــون ،نــرت الحكومــة رسا القــوات الربيطانيــة للدفــاع عــن حقــول النفــط الســعودية ،تاريــخ
النــر  ،27/11/2020تاريــخ االطــاع  22/12/2020عــى الرابــط:
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/uk-troops-saudi-arabia-arms-oilfields-mod-parliament-secret-b1762474.html
 81يوريــو نيــوز ،هــل ســيعزز خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب العالقــات التجاريــة بــن اململكــة
املتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي؟ تاريــخ النــر  21/2/2020تاريــخ االطــاع 22/12/2020م
https://www.euronews.com/2020/02/21/will-brexit-boost-uk-and-gcc-trade-relations
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 82ميــدل ايســت اوناليــن ،دول الخليــج رهــان بريطانيا التجاري بعد بريكســت ،تاريخ النــر ،11/2/2020
تاريــخ االطالع 22/12/2020م عىل الرابطhttps://bit.ly/2JOCBTl :
 83ميــن مونيتــور ،بريطانيــا تتعهــد ب( 3.3مليــون دوالر) لتقييــم حالــة “الناقلــة صافــر” اليمنيــة ،تاريــخ
النــر  ،23/10/2020تاريــخ االطــاع  22/12/2020عــى الرابــط:
https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/44221
 84ســاوث فرونــت ،اإلمــارات وإرسائيــل تخططــان إلنشــاء قواعــد اســتخباراتية يف جزيــرة ســقطرى اليمنية،
تاريــخ النــر  ،28/8/2020تاريــخ االطــاع  22/12/2020عــى الرابط:
/https://southfront.org/uae-israel-plan-to-create-intelligence-bases-on-socotra-island
 85احرنويــم ،آنــا ،كوخــايف :إيـران هــي أخطــر دولــة يف الــرق األوســط ،تاريــخ النــر  ،22/6/2020تاريــخ
االطــاع  22/12/2020عــى الرابط:
https://bit.ly/2Khb2BY
 86زالتيــكا ،هــوك ،نتنياهــو يتهــم إي ـران بالســعي لوســائل رضب إرسائيــل مــن اليمــن ،تاريــخ النــر
 ،29/10/2019تاريــخ االطــاع  22/12/2020عــى الرابــطhttp://www.voanews.com/middle-east/ :
netanyahu-accuses-iran-seeking-means-hit-israel-yemen
 87باسيســت ،رنيــا ،التقــارب بــن إرسائيــل والخليــج قــد يقلــق اليمــن وإيـران ،تاريــخ النــر ،29/11/2020
تاريــخ االطــاع 23/12/2020 ،عــى الرابط:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/israel-us-yemen-iran-united-arabemirates-benjamin-netanyahu.html
 88ميكــن االطــاع عــى طبيعــة تلــك اللقــاءات يف دراســة مركــز أبعــاد :ســقطرى اليمنيــة ..حــرب النفــوذ
يف املحيــط الهنــدي
https://abaadstudies.org/news-59846.html
 89املصدر السابق
 90ســقطرى اليمنيــة ..حــرب النفــوذ يف املحيــط الهنــدي ،تقريــر مركــز ابعــاد للدراســات يف  14يوليــو 2020
 ،https://abaadstudies.org/news-59846.html ،شــوهد يف  5يناير 2021
 91املصدر السابق
 92أخبــار األمــم املتحــدة ،مكتــب األمــم املتحــدة اإلنســاين يقــدر  233ألــف قتيــل يف حــرب اليمــن ،
معظمهــم مــن `` أســباب غــر مبــارشة '' ،تاريــخ النــر  ،1/12/2020تاريــخ االطــاع  23/12/2020عــى
الرابــطhttps://news.un.org/en/story/2020/12/1078972 :
 93بشــر ،مارغريــت ،األمــم املتحــدة :الوقــت ينفــد لتجنــب املجاعــة يف اليمن ،تاريــخ النــر ،10/12/2020
تاريخ االطــاع23/12/2020 :م
https://www.voanews.com/middle-east/un-time-running-out-avert-yemen-famine
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