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تمهيد
 فــي مشــهد فوضــوي وصــف بأنــه هزيمــة تأريخيــة، انســحبت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مــن أفغانســتان فــي 31 أغســطس/آب2021. فبعــد 20 عامــًا مــن احتاللهــا، ُســلمت الدولــة 

الواقعــة فــي "آســيا الوســطى" لحركــة طالبــان اإلســالمية]1[ التي تدخلت واشــنطن وحلفائها 

مــن أجــل القضــاء عليهــا.

َقــدم الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن الكثيــر مــن التبريــرات لهــذا االنســحاب -الــذي كان متوقعًا 

بموجــب اتفــاق بيــن ســلفه دونالــد ترامــب وحركــة طالبــان فــي الدوحــة عــام2020م- مــن 

بيــن هــذه التبريــرات أن االنســحاب كان يجــب أن يحصــل مــن أجــل أن تركــز الواليــات المتحــدة 

ــة  ــل القــوى الدولي ــا وخصوصــا مــن قب ــي تواجهه ــر الت ــات االســتراتيجية األكب ــى التحدي عل

المنافســة وتحديــدا الصيــن المنافــس االقتصــادي األول ألمريــكا فــي العالــم وروســيا 

المنافــس العســكري.

تعامل العالم العربي والخليجي على وجه التحديد بحذر مع ســيطرة طالبان على أفغانســتان 

ــن  ــن اللتي ــب باكســتان- همــا الوحيدتي ــى جان ــن -إل خاصــة الســعودية واإلمــارات، فالدولتي

ــى  ــان" إل ــث دعــت الســعودية حركــة "طالب ــان" )2001-1996(. حي ــا بحكومــة "طالب اعترفت

تبنــي نظــام سياســي يشــمل جميــع شــرائح المجتمــع األفغانــي. وبالمثــل، أعربــت اإلمــارات 

عــن مخاوفهــا األمنيــة ودعــت "طالبــان" إلــى التركيــز علــى إحــالل الســالم واالســتقرار.

مــن خــالل انســحابها مــن أفغانســتان حــددت اإلدارة األمريكيــة أولوياتهــا، ويبــدو أن منطقــة 

الشــرق األوســط ليســت فــي تلــك األوليــات، وقــد َفهمــت دول الخليــج العربــي الرســالة 

وأخذتهــا علــى محمــل الجــد، لكــن مــا حــدث فــي أفغانســتان ينعكــس بشــكل وبآخــر علــى 

شــبه الجزيــرة العربيــة وعلــى الحــرب فــي اليمــن]2[ حيــث عينــت "إدارة بايــدن" مبعوثــًا خاصــًا 

إلــى البــالد منــذ فبراير/شــباط2021م.

فــي الداخــل اليمنــي فبعــد ســنوات الحــرب الســبع العجــاف فشــلت جهــود الســالم األمميــة 

والدوليــة للوصــول إلــى حــّل ينهــي الحــرب. 
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وخــالل أغســطس/آب وســبتمبر/أيلول2021 تصاعــد الغضــب الشــعبي مــن توســع الفقــر 

وغــالء المعيشــة وغيــاب الخدمــات، ففيمــا يحكــم الحوثيــون ســيطرتهم علــى صنعــاء 

والمحافظــات الشــمالية منــذ انقــالب ســبتمبر/ أيلــول 2014 بالقوة ويمنعــون أي تظاهرات 

أو انتقــادات ضــد حكمهــم ؛ خرجــت مظاهــرات فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن حيــث يحكمهــا 

"المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" المدعــوم مــن اإلمــارات منــذ تمــرده علــى الحكومة الشــرعية 

فــي أغســطس/ آب 2019م.

المظاهــرات دفعــت المجلــس إلعــالن حالــة الطــوارئ فــي أبــرز تهديــد يواجهــه المجلــس منــذ 

تأسيســه عــام 2017م. فــي المقابــل َصعــد الحوثيــون مــن هجومهــم على محافظــة "مأرب" 

)شــرق البــالد( فــي محاولــة للســيطرة عليهــا، وعلــى الرغم من فشــلهم في تحقيــق أي َتقدم 

-رغــم الكلفــة البشــرية والماديــة المهولــة- إال أن الجماعــة عوضــت بتقــدم فــي محافظــة 

ــة الصومعــة كمنطقــة اســتراتيجية ترتبــط بسلســلة  البيضــاء بســيطرتها علــى مركــز مديري

جبليــة تابعــة لمديريــة "مكيــراس" ، مــا قــد يســهل للحوثييــن التقــدم جنوبــًا باتجــاه مديريــة 

ــة "بيحــان" التابعــة لمحافظــة  ــى مديري ــن والتحــرك شــرقا إل ــودر" التابعــة لمحافظــة أبي "ل

شــبوة. يأتــي ذلــك فيمــا يحــاول المبعوثــان األممــي واألمريكــي تحقيــق اختــراق فــي الجمــود 

المســتمر بزيــارة جديــدة للمنطقــة منتصــف ســبتمبر/أيلول 2021م.

يناقــش هــذا التقريــر أفــق نهايــة الحــرب اليمنيــة وتغّيــر أو تالشي/انســحاب التحالفــات 

ــن: ــن اثني ــة فــي اليمــن فــي محوري ــة مــع األطــراف المحلي الخارجي

1(  انعــكاس الحالــة األفغانيــة الحاليــة علــى السياســة والحــرب البــاردة األمريكيــة مــع الصيــن 

ــى دول  ــان فــي المنطقــة، وانعكاســها عل ــران باعتبارهمــا مؤثرت ــا وإي وروســيا، وأيضــا تركي

الخليــج العربــي والحــرب اليمنيــة.

2(  أفــق نهايــة الحــرب وفــق وضــع القــوى علــى األرض والمبــادرات الدوليــة المطروحــة، 

ووفــق التطــورات الجديــدة.
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ربمــا يكــون ســقوط كابــل، وهــروب الرئيــس األفغانــي الســابق أشــرف غنــي إلــى اإلمــارات، 

أســرع ممــا توقــع الجميــع ، ومــع عــودة حركــة طالبــان إلــى الســلطة، تزايــدت التســاؤالت 

حــول طبيعــة الحكــم الــذي ســتقوم بــه، وإن كانــت ســتعيد التجربــة الســلبية التــي قدمتهــا 

فــي فتــرة حكمهــا األولــى )2001-1996(. لكــن يبــدو أن الحركــة خــالل 20 عامــًا وتفاوضهــا 

مــع القبائــل والقوميــات طــوال تلــك الفتــرة، إلــى جانــب مفاوضاتهــا مــع الواليــات المتحــدة 

والقــوى الغربيــة عبــر مكتبهــا فــي قطــر، وصــواًل إلــى اتفــاق 2020م، تعتبــر أنضــج  -علــى 

األقــل نظريــًا- ممــا كانــت عليــه، وســيبقى أمــام الــدول االنتظــار لرؤيــة طبيعــة الحكــم الجديد 

لتقييمــه.

مــا يهــم المراقبيــن للحــرب فــي اليمــن مــن التجربــة األفغانيــة هــو ِفهــم لمــاذا فشــلت 

الحكومــة األفغانيــة المدعومــة مــن الغــرب؟

 إذ لــم تفشــل فقــط بســبب حركــة طالبــان التــي ظلــت تقاتــل خــالل عشــرين عامــًا باألســلحة 

الخفيفــة والمتوســطة )والســيارات المفخخــة( ضــد القــوات األفغانيــة واألجنبيــة، لكــن 

هنــاك أســباب أخــرى:

- لقــد تعثــرت أفغانســتان منــذ البدايــة بســبب النقــاط العميــاء فــي الرؤيــة األمريكيــة 

الحــل لمشــاكل  تــرى واشــنطن أن ســلطة مركزيــة قويــة هــي  حيــث كانــت  المتحيــزة. 

أفغانســتان، ودعمــت دســتورًا يمنــح الرئيــس ســلطات واســعة. وقــد أدى ذلــك، إلــى جانــب 

ــة  ــى تقويــض تطــور األحــزاب السياســية والبرلمــان. فالدول ــي المربــك، إل النظــام االنتخاب

القويــة تطلــب مؤسســات قانونيــة رســمية – وإن كانــت الواليــات المتحــدة قدمــت دعمــا 

ــل]3[ . بإخــالص للمحاكــم والقضــاة وأشــكال أخــرى مــن هــذا القبي
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أواًل: أسباب انهيار حكومة كابول المدعومة من الغرب



علــى  األفغــان  لمســاعدة  دوالر  مليــون   900 حوالــي  المتحــدة  الواليــات  أنفقــت  فقــد 

تطويــر نظــام قانونــي رســمي]4[، لــم يعجــب ذلــك األفغــان الذيــن كانــوا معجبيــن باألحــكام 

-اإلســالمية- التــي تصدرهــا حركــة طالبــان]5[. وفــي الوقــت نفســه، أدى دفــع الواليــات 

المتحــدة ببرامــج تهــدف إلــى إعــادة هندســة الثقافــة األفغانيــة واألعــراف الجنســانية، إلــى 

اســتياء الســكان. إذ عكســت هــذه الخيــارات غطرســة القــوى الغربيــة ومحاولــة تغييــر الهويــة 

ــم ذلــك فــي  ــة، وت ــد األفغاني ــة فــي أفغانســتان ومحــو الثقافــة والتقالي ــة والقومي الوطني

ظــل نشــاط حركــة طالبــان فــي القبائــل خــالل عشــرين عامــًا لذلــك وجــدت ترحيبــًا شــعبيا مــع 

بــدء االنســحاب األمريكــي. 

- انهيــار الجيــش األفغانــي: فــي الحقيقــة ال يمكــن إلقــاء اللــوم الكامــل علــى الجيــش 

األفغانــي، بــل يتقاســم ذلــك مــع الواليــات المتحــدة التــي تركتــه وقدمــت رســائل ســلبية 

سياســيًا، وعســكريًا. وهــو ســبب مباشــر لفشــل الحكومــة السياســية المركزيــة فــي كابــل 

التــي عمقــت فســادها ليشــمل المؤسســات العســكرية.

ونقصــد بالرســائل الســلبية تلــك التــي قدمهــا اتفــاق الســالم بيــن طالبــان والواليــات 

المتحــدة فــي فبراير/شــباط2020، الــذي وضــع تاريخــًا لخــروج القــوات األمريكيــة، وهــو مــا 

أدى إلــى فقــدان الجيــش األفغانــي )وتعــداده الرســمي أكثــر مــن 300 ألــف( إلــى الدعــم 

اللوجســتي والصيانــة للمعــدات وهــو أمــر بالــغ األهميــة فــي مواجهــة حركــة طلبــان، وســّر 

تفــوق الجيــش األفغانــي خــالل العقديــن الماضييــن. فمــع مغــادرة المقاوليــن العســكريين 

ــة مثــل "بــالك  ــرات المقاتل ــة حتــى الطائ ــم يتــم صيان ــن الـــ17000 أفغانســتان ل األمريكيي

ــار]6[. ــرات دون طي هــوك"، كمــا لــم يحصــل الجيــش األفغانــي علــى دعــم الطائ

عقــب اتفــاق الســالم قلصــت الواليــات المتحــدة والقــوات الغربيــة مــن عملياتهــا الجويــة 

ضــد حركــة طالبــان التــي كثفــت هجماتهــا علــى الجيــش األفغانــي، ومع شــعور قــوات األمن 

والجيــش األفغانييــن أن القــوات األمريكيــة تغــادر، فلــم يعــد يحصلــون علــى الدعــم الجــوي 

فــي ظــل ســقوط عشــرات الجنــود بشــكل يومــي برصــاص "طالبــان" وســياراتهم المفخخــة،
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 أدى ذلــك إلــى تحقيــق الحركــة انتصــارات متتاليــة، ونتيجــة لذلــك بــدأ الجنــود باالستســالم 

ومغــادرة مواقعهــم.

ــي هــو الفســاد المستشــري فــي حكومــة "أشــرف  ــار الجيــش األفغان ــرز النهي الســبب األب

ــى األرض بشــكل ال  ــا وشــل القــوات عل ــادة العســكرية العلي ــى القي ــذي تدفــق إل ــي" ال غن

ــخ. ــر.. ال ــص الذخائ ــود"، وتقلي ــة الجن ــص "تغذي ــك تقلي ــه]7[، شــمل ذل ــن إصالح يمك

- الفســاد فــي مؤسســات الدولــة المدنيــة: قــوض الفســاد المنتشــر داخــل مؤسســات 

ــة، بمــا يشــمل القضــاء حيــث يضطــر الســكان للرشــوة  ــة شــرعية الحكومــة األفغاني الدول

والمحســوبية لتمريــر قضاياهــم مــا ألجئهــم إلــى محاكــم حركــة طالبــان، واألعــراف القبليــة 

مــا عــزز الدعــم الشــعبي للحركــة. وبســبب الفســاد وِجــدت أمــوال أمريكيــة ضخمــة طريقهــا 

إلــى "حركــة طالبــان". كمــا قــوض الفســاد الثقــة فــي جهــود إعــادة اإلعمــار الدوليــة وفــي 

ــة]8[. ــة الغربي المصداقي

تتشــابه تجربــة الحكومــة اليمنيــة مــع الســلطات األفغانيــة فــي الفســاد المستشــري الــذي 

رعتــه قيــادة التحالــف العربــي بشــكل غيــر رســمي لتتمكــن مــن الحصــول علــى والءات 

قيــادات عســكرية وقبليــة مؤثــرة، كمــا ان دعــم اإلمــارات لتمــرد اإلنتقالــي فــي عــدن أفشــل 

اســتقرارا كانــت الحكومــة تحتاجــه وهــو مــا أفشــلها فــي تقديم تجربــة جيدة للحكم والســلطة 

والمســاءلة فــي مناطــق ســيطرتها.

كمــا أن الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة الشــرعية والتــي تعانــي مــن تعــدد الــوالءات، يعاني 

هــو اآلخــر مــن مشــكالت متعــددة متعلقــة ب"الفســاد" و"األســماء الوهميــة" و"ضعــف 

التســليح"، و"ِقلــة الذخيــرة الحيــة" وقطــع الدعــم الشــامل لــه بمــا فيهــا " التغذيــة اليوميــة" 

فمعظــم الجنــود الذيــن يقاتلــون فــي الجيــش الوطنــي شــرقي البــالد يتلقــون راتبــًا كل 

بضعــة أشــهر]9[. وفــي حــال قــررت الســعودية وقــف الدعــم الجــوي فــإن القــوات الحكوميــة 

ســتعاني كثيــرا كونهــا تعرضــت لضغــط كبيــر بســبب إيقــاف تســليحها ودعمهــا، وهــو مــا 

يجعــل المعركــة مــع الحوثييــن أكثــر صعوبــة.
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تقــع "شــبه الجزيــرة العربيــة" ضمــن المتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة المتعلقــة بأفغانســتان 

الحوثييــن  ســيطرة  منــذ  ضروســًا  حربــًا  اليمــن  وتعيــش  منهــا.  األمريكــي  واالنســحاب 

المدعوميــن مــن إيــران علــى صنعــاء فــي 2014م، وتدخــل تحالــف عربــي تقــوده الســعودية 

ــم الحكومــة الشــرعية. فــي مــارس/آذار2015 لدع

وقبــل الدخــول فــي معرفــة تأثيــر التطــورات فــي أفغانســتان علــى الحــرب اليمنيــة، يجــب 

ِفهــم الوضــع الحالــي فــي اليمــن:

- ال يوجــد طــرف محلــي منتصــر فــي الحــرب، ال جماعــة الحوثــي وال الحكومــة اليمنيــة. 

وتعانــي األخيــرة مــن مشــكالت متعــددة، كمــا يعانــي جيشــها داخليــًا مــن بعــض المشــكالت 

ــاء  ــي قامــت ببن ــات المتحــدة الت ــى عكــس الوالي ــي. وعل ــى منهــا الجيــش األفغان ــي عان الت

جيــش ودربتــه وســلحته، لــم يحــدث ذلــك بالنســبة للســعودية، فعلــى ســبيل المثــال الجيــش 

ورجــال القبائــل فــي مــأرب – أهــم معاقــل الحكومــة الشــرعية وآخرهــا شــمال البــالد- يعتمــد 

فــي قتالــه الحوثييــن علــى أســلحة متوســطة وخفيفــة، ويغيــب الدعــم الســعودي باألســلحة 

النوعيــة باســتثناء الغــارات الجويــة]10[.

هنــاك نقطــة مهمــة لمعرفــة بعــض الفــوارق بيــن الجيــش الحكومــي األفغانــي والجيــش 

اليمنــي، فــاألول تــم إعــداده كموظفيــن، بمجــرد أن توقــف دعــم واشــنطن قــرر االستســالم 

واالنســحاب مــن المعــارك، لكــن الجيــش اليمنــي رغــم مــرور ســنوات علــى توقــف الدعــم 

اللوجســتي مــن الريــاض إال أنــه يواصــل مواجهــة الحوثييــن ويعرقــل تقدمهــم، بــل تمكــن 

ــى أن تشــكيلة  ــن، وهــذا يعــود إل ــح جبهــات اســتنزاف مرهقــة للحوثيي فــي مــارب مــن فت

الجيــش والمقاومــة قادمــة مــن عمــق المجتمــع الــذي يحمــل حالــة عــداء للحوثييــن.  
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-  نّيــة الســعودية الخــروج مــن الحــرب اليمنيــة: وعــدت الســعودية فــي بدايــة الحــرب )2015( 
بأنهــا ســتنهي الحــرب خــالل أســابيع قليلــة، وأن الهــدف منهــا إجبــار الحوثييــن علــى الجلــوس 
ــا الســابع،  ــرب مــن تســجيل عامه ــة المفاوضــات. لكــن الحــرب اســتمرت وتقت ــى طاول عل
ــر  ــة الحــرب دون تحقيــق انتصــار لعــدة أســباب منهــا: تأث ــد الخــروج مــن حال ــدو أنهــا تري ويب
ســمعتها الدوليــة بشــكل كبيــر، ولــم تعــد الحــرب فــي المملكــة ذات شــعبية كمــا كانــت فــي 
الســابق، إضافــة إلــى المشــكالت السياســة المتعلقــة بانتقــال الحكــم إلــى الجيــل الثانــي 
ــًا 200 مليــون دوالر فــي  داخــل العائلــة الحاكمــة. مــن ناحيــة اقتصاديــة فهــي تخســر يومي
الحــرب، إضافــة إلــى توقــف معظــم المنشــآت االقتصاديــة جنوبــي المملكــة. وحالــة عــدم 
ــي العهــد الســعودي  ــدم ول ــن. وَق ــات الحوثيي االســتقرار االقتصــادي بفعــل اســتمرار ضرب
األميــر محمــد بــن ســلمان رؤيــة طموحــة لعــام 2030م، تركــز علــى االقتصــاد واالنتقــال مــن 
االعتمــاد علــى النفــط إلــى االعتمــاد علــى االقتصــاد غيــر النفطــي. وهــو أمــٌر تهــدده الحــرب 
ــة البــالد خاصــة مــع تأثرهــا بجائحــة )كوفيــد19-(. كمــا أن معظــم الــدول  وتســتنزف موازن
التــي كانــت ضمــن التحالــف غادرتــه بمــا فــي ذلــك دولــة اإلمــارات الدولــة الثانيــة التــي كانــت 
ضمــن التحالــف]11[، ومــع غيــاب الغطــاء األمريكــي لهــذه الحــرب فــإن الســعودية قــد تذهــب 

نحــو الخــروج منهــا . 
- تعــدد األطــراف فــي معســكر الحكومة/التحالــف: خلقــت الحــرب )2021-2015( أطرافــًا 
محليــة عديــدة، بينهــا المجلــس االنتقالــي الجنوبــي والقــوات التابعــة لـ"طــارق صالــح" نجــل 
شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق، وقــوات العمالقــة وكتائــب أبــو العبــاس الســلفية]12[، 
وهــذه األطــراف مدعومــة مــن اإلمــارات حيــث قامــت بالتدريــب والتمويــل والتســليح 
باألســلحة األمريكيــة، وال تخضــع للحكومــة الشــرعية. فيمــا تدعــم الســعودية، القــوات 
الحكوميــة اليمنيــة ورجــال القبائــل. ويتلقــى الحوثيــون دعمهــم فــي األســلحة النوعيــة مثــل 
الصواريــخ الباليســتية وطائــرات مســّيرة )مفخخــة(، وصواريــخ بحريــة ذكيــة، إضافــة إلــى 
التدريــب النوعــي مــن إيــران وميليشــياتها الموجــودة فــي المنطقــة فيمــا يعــرف ب"محــور 

المقاومــة".
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- خالفــات الســعودية واإلمــارات: تصاعــدت الخالفــات بيــن أبوظبي والرياض بشــأن اليمن، 

ســاهم إعــالن األولــى عــام2019 ســحب قواتهــا مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي 

ــيء بالخالفــات وانعــدام الثقــة.  ــن الحديــث مل ــخ الدولتي ــن. تاري ــى العل ظهــور الخالفــات إل

تنبــع رغبــة الدولتيــن فــي اليمــن مــن ناحيتيــن]13[: األولــى، سياســية: تريــد اإلمــارات أن تظهــر 

نفســها كقــوة إقليميــة مؤثــرة فــي المنطقــة واســتخدام األراضــي اليمنيــة لفــرض هيمنــة 

علــى الممــر البحــري الحيــوي "بــاب المنــدب"، كمــا أنهــا تخشــى ســيطرة حــزب التجمــع 

الــذي تعتبــره جــزًء مــن حربهــا اإلقليميــة ضــد "اإلســالم  اليمنــي لإلصــالح )إســالمي( 

السياســي" فــي بلــدان مــا ُعــرف بالربيــع العربــي. أمــا الســعودية فمتجــذرة فــي السياســة 

اليمنيــة بحكــم الجــوار الجغرافــي والخشــية مــن وجــود دولــة أو طــرف تديــر هــذه السياســة 

بمــا يؤثــر علــى مصالحهــا وأمنهــا القومــي؛ وذلــك واحــد مــن مخــاوف الريــاض إذ تــرى فــي 

وجــود نفــوذ إماراتــي علــى اليمــن تهديــد لهــا بالنظــر إلــى التاريــخ الحديــث لعالقــة البلديــن. 

ــى تعمــل  ــة عــدم تشــغيلها حت ــئ اليمني ــد اإلمــارات التحكــم بالموان ــًا: تري ــة، اقتصادي الثاني

موانــئ دبــي، كمــا تريــد تحويــل اليمــن إلــى ســوق لمنتجاتهــا وخدماتهــا حتــى لــو كان ذلــك 

بالقــوة. الســعودية مــن جهتهــا تريــد مينــاء نفطــي علــى ســواحل الغيضــة مركــز محافظــة 

المهــرة )شــرق قــرب الحــدود العمانيــة( ومــّد أنابيــب النفــط مــن جنــوب شــرق المملكــة إلــى 

ــي تواجههــا  ــة المفروضــة الت ــات االقتصادي ــى بحــر العــرب. دفعــت التحدي ــاء عل هــذا المين

الســعودية بســبب انخفــاض ســعر النفــط وتفشــي فيــروس كورونــا )كوفيــد19-( الرؤيــة 

ــد عــن 30 مليــون نســمة. وتصاعــدت  ــار اليمــن ســوقًا ناشــئة بســكان يزي الســعودية باعتب

الخــالف  ولفــت  اقتصاديــة  الجــاري ألســباب  العــام  والريــاض  أبوظبــي  بيــن  الخالفــات 

األخيــر حــول حصــص إنتــاج النفــط االنتبــاه إلــى "تصــّدع فــي العالقــة" وأظهــرت تنافســية 

اقتصاديــة. حيــث أقــرت الســعودية منــع الشــركات المتعــددة الجنســيات مــن الحصــول علــى 

العقــود الحكوميــة مــا لــم تنقــل مقراتهــا اإلقليميــة الرئيســية إلــى الريــاض، 
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- تعقيــد الصــراع اليمنــي: إن الصــراع فــي اليمــن ُمعقــد ويرتبــط بمجموعــة مــن األطــراف 

المحليــة المتصارعــة التــي تعتمــد علــى قــوى خارجيــة الســتمرارية الصــراع وتأجيــج الحــرب، 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هــذه القــوى الخارجيــة ليســت قــادرة علــى وقف الحــرب وحدها، 

بــل يعتمــد ذلــك علــى األطــراف المحليــة فــي الوصــول إلــى االتفــاق. لكــن وجــود األطــراف 

الخارجيــة يزيــد الصــراع فــي اليمــن تعقيــدًا، وإذا مــا دخلــت أطــراف جديــدة ضمــن حــرب بــاردة 

متعــددة األوجــه فــإن الوصــول إلــى "اتفــاق ســالم" يصبــح أمــرًا أكثــر تعقيــدًا.

- شــعبية األطــراف: لــم يعــد يثــق معظــم اليمنييــن فــي أطــراف الحــرب، لكــن الزالــوا 

يأملــون باســتعادة دولــة تحمــي حقوقهــم وتنظــم حياتهــم. ال تملــك جماعــة الحوثــي شــعبية 

فــي مناطــق ســيطرتها التــي ُتــدار بالقبضــة األمنيــة المشــددة حيــث يوجــد آالف المعتقليــن 

إمــا النتقــاد الجماعــة المســلحة أو أقــارب لمقاتليــن فــي صفــوف الحكومــة الشــرعية يتــم 

اســتبدالهم بأســرى حــرب. كمــا يتفشــى كورونــا فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة فــي ظــل إنكار 

مســتمر مــن الحوثييــن بتفشــي الفيــروس. ويرفــض الحوثيــون تســليم رواتــب الموظفيــن 

فــي القطــاع العــام منــذ 2016م، علــى الرغــم مــن أن الجماعــة تتحصــل علــى أكثــر مــن 

مليــاري دوالر علــى األقــل كل عــام كإيــرادات مــن الضرائــب والجمــارك.

وهــو مــا ســيمثل تحديــًا إلمــارة دبــي التــي تعتبــر مركــز المقــرات اإلقليميــة فــي المنطقــة. 

التحــدي األخــر فرضــت الســعودية رســومًا جمركيــة علــى الــواردات مــن الــدول الخليجيــة 

بنســبة )3 إلــى 15 فــي المائــة( علــى المنتجــات التــي تصنعهــا أي شــركة مقرهــا فــي الخليــج 

إذ كانــت ال تشــمل قوتهــا العاملــة 25-10 فــي المائــة مــن مواطنــي ذلــك البلــد.  فــي 

ــداد الســكان  ــة فقــط مــن تع ــي 10 فــي المائ ــن حوال ــدد المواطني ــغ ع ــث يبل اإلمــارات حي

البالــغ 9 إلــى 10 مالييــن نســمة، تقــول الشــركات إنهــا تواجــه ضربــة كبيــرة]14[. وكمــا هــو 

معلــوم فــي األنظمــة الخليجيــة فــإن الخالفــات -فــي أي مجال-تتحــول إلــى صــراع فــي باقــي 

المجــاالت وقــد تكــون الخالفــات فــي اليمــن ســببًا لإلجــراءات الســعودية ضــد أبوظبــي.
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جنوبــًا، تكاثــرت المشــكالت السياســية واالقتصاديــة حيــث طــردت الحكومــة مــن العاصمــة 

المؤقتــة عــدن]15[، ويســيطر المجلــس االنتقالــي الجنوبــي عليهــا وعلــى وبعــض المحافظــات 

المجــاورة. وتثيــر الخالفــات والمصالــح الســعودية اإلماراتيــة المزيــد مــن التوتر بيــن الحكومة 

والمجلــس االنتقالــي، وُتتهــم أبوظبــي بإفشــال "اتفــاق الريــاض"]16[، واســتخدام المجلــس 

االنتقالــي كأداة لخدمــة مصالــح أبوظبــي. ونتيجــة ذلــك ُأهملــت الخدمــات العامــة وتوقــف 

صــرف المرتبــات فــي معظــم الوظائــف الحكوميــة، وفشــلت الحكومــة فــي إيجــاد حــّل 

الســتمرار تدهــور االقتصــاد. وتظاهــر المئــات منــذ منتصــف ســبتمبر/أيلول 2021 فــي 

معظــم مديريــات عــدن، وامتــدت إلــى "مدينــة المــكال" مركــز محافظــة حضرمــوت )الغنيــة 

بالنفــط جنــوب شــرق البــالد( بســبب توســع رقعــة الفقــر، وغــالء المعيشــة فــي ظــل تدنــي 

الرواتــب وانهيــار العملــة الوطنيــة، واحتجاجــًا علــى غيــاب الخدمــات بمــا فــي ذلــك الكهربــاء 

والميــاه. تخضــع "عــدن" لســيطرة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي الــذي دفــع بالقــوات إلــى 

ــب العشــرات  ــى األقــل وأصي ــل شــخص ال ــة، وُقت ــة الطــوارئ والتعبئ ــن حال الشــوارع وأعل

وُاعتقــل عشــرات المحتجيــن. وينــدد المتظاهــرون بالمجلــس االنتقالــي وبالحكومة الشــرعية 

والتحالــف العربــي واعتبارهــم ســببًا تــردي أوضاعهــم. 

القــوات التابعــة ل"طــارق صالــح" نجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق، فــي الســاحل 

الغربــي فشــلت فــي اســتقطاع منطقــة جغرافيــة تشــمل محافظتــي تعــز والحديــدة إلدارتهــا 

وإعــالن ُحكمهــا، علــى الرغــم مــن أن العــام الحالــي شــهد إعــالن تلــك القــوات عــن مكتــب 

سياســي للتفــاوض باســم القــوات والحصــول علــى مقعــد علــى الطاولــة. يتظاهر العشــرات 

بشــكل دوري فــي مناطــق ســيطرة تلــك القــوات بســبب انتهــاكات ترتكبهــا تلــك القــوات 

بمــا فــي ذلــك قتــل مدنييــن أو اعتقالهــم وتعذيبــه.
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ــرى واشــنطن أن الخطــر المهــدد ألمنهــا مــن الجماعــات االرهابيــة  -  مكافحــة اإلرهــاب: ت

انتقــل مــن أفغانســتان إلــى بلــدان تشــهد نزاعــات وحــروب ومــن بينهــا اليمــن.

ورغــم أن ســيطرة الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران قــد ألهــم جماعــات مســلحة أخــرى مثــل 

تنظيمــي )القاعــدة والدولــة اإلســالمية( ؛ إال أن التنظيمــان تعرضــا للتفكيــك بشــكل كبيــر 

وَفَقــدا اتصاالتهمــا، بفعــل العمليــات العســكرية التــي قــام بهــا التحالــف العربــي والحكومــة 

اليمنيــة، ولكــن ذلــك لــم يمنــع بعــض أطــراف الحــرب االســتفادة مــن تلــك الجماعــات 

اإلرهابيــة فــي تحقيــق بعــض المصالــح الخاصــة بهــم.

تحــذر وزارة الخارجيــة األمريكيــة مــن أن عــدم االســتقرار فــي اليمــن أضعــف جهــود مكافحــة 

ــة حيــث نفــذت  ــات الجوي ــى الضرب ــر عل ــي تعتمــد بشــكل كبي ــة األمــد، والت اإلرهــاب طويل

ــاراك أوبامــا مــا يقــدر بـــ 185 ضربــة علــى مــدار ثمانــي ســنوات، بينمــا شــنت إدارة  إدارة ب

ترامــب مــا يقــرب مــن 200 ضربــة فــي ســنواتها األربــع. وفيمــا أدت إلــى مقتــل عشــرات 

المدنييــن، أدت هــذه الضربــات الجويــة إلــى مقتــل العديــد مــن أعضــاء القاعــدة فــي شــبه 

الجزيــرة العربيــة رفيعــي المســتوى بينهــم الزعيم الســابق ناصر الوحيشــي والمســؤول الكبير 

جمــال البــدوي، الــذي ُيزعــم أنــه متــورط فــي تفجيــر المدمــرة األمريكيــة كــول. لكــن مراقبيــن 

يقولــون إن الضربــات األمريكيــة أســفرت أيًضــا عــن مقتــل أكثــر مــن مائــة مدنــي]17[.

وفيمــا يقــدم الحوثيــون أنفســهم كقــوة قــادرة علــى هزيمــة تنظيمــي القاعــدة والدولــة، ال 

تخلــو حروبهــم مــن اتفاقيــات هــدن مــع تلــك الجماعــات، واســتغالل أيضــا لهــم عنــد حصــول 

ضغــط عســكري عليهــم مــن القــوات الحكوميــة.

ــة ؛ هــي تلــك  ــر الحــروب حســما ضــد الجماعــات اإلرهابي ــة أن أكث أثبتــت التجــارب الميداني

التــي تتــم بواســطة جيــوش منظمــة وأجهــزة أمــن تتبــع الحكومــات، أمــا تقليــص نفــوذ 

جماعــات مســلحة مــن خــالل جماعــات أخــرى،  فهــو عمليــا دعــم غيــر مباشــر لتقاســم النفــوذ 

بيــن الجماعــات المســلحة واإلرهابيــة علــى حســاب الدولــة والمجتمــع.
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-  الجهــود األمميــة: تقــود األمــم المتحــدة واألطــراف الدوليــة جهــودًا إلنهــاء الحــرب عبــر 

التوصــل إلــى اتفــاق ســالم، لكنهــا فشــلت منــذ 2016 فــي جمــع األطــراف لمناقشــة 

شــكل هــذا االتفــاق. وفــي 2018 اتفــق الطرفــان )الحكومــة اليمنيــة والحوثيــون( علــى مــا 

ــار فــي الحديــدة، وتفاهمــات بشــأن  ُأســمي "اتفــاق ســتوكهولم" بشــأن وقــف إطــالق الن

تعــز، وأطــالق ســراح المعتقليــن والســجناء السياســيين؛ لكــن فشــلت فــي تنفيــذ معظــم 

بنــود ذلــك االتفــاق الــذي أوقــف هجومــًا للقــوات المواليــة للحكومــة للســيطرة علــى مينــاء 

الحديــدة الحيــوي الــذي مــا يــزال تحــت ســيطرة الحوثييــن.

عّينــت األمــم المتحــدة مبعوثــًا جديــدًا إلــى اليمــن وهــو )هانــس غرندنبــرغ( -الــذي بــدأ مهامــه 

فــي الخامــس مــن ســبتمبر/أيلول -2021 ويحمــل معــه آمــااًل بحــّل األزمــة اليمنيــة معتمــدًا 

علــى خبرتــه كســفير ســابق لالتحــاد األوربــي فــي البــالد، ومســؤواًل عــن ملــف شــبه الجزيــرة 

العربيــة )دول الخليــج( فــي خارجيــة بــالده )الســويد(، إال إنــه ســيصدم بحجــم التعقيــد فــي 

الملــف. وقــد يحتــاج إلــى معجــزة حقيقــة فــي تنفيــذ المبــادرة التــي وضعهــا ســلفه "مارتــن 

غريفيــث" والمكونــة مــن أربعــة عناصــر: وقــف شــامل إلطــالق النــار وفتــح مطــار صنعــاء 

ــدة والدعــوة للعــودة للمشــاورات  ــاء الحدي ــر مين ــة عب ــر المشــتقات النفطي وتســهيل تصدي

حــول مســتقبل اليمــن. والتــي رفضهــا الحوثيــون وطلبــوا أن تكــون تراتبيــة بحيــث يتــم وقــف 

الغــارات الجويــة وفتــح المطــارات، ثــم وقــف االشــتباكات على الحــدود الســعودية -اليمنية، 

ثــم وقــف إطــالق النــار داخــل اليمــن. وهــي خطــة تهــدف إلــى رفــع الغطــاء الجــوي الداعــم 

ــة  ــى المحافظــة الغني ــن بالســيطرة عل ــة فــي مــأرب بمــا يســمح للحوثيي للقــوات الحكومي

بالنفــط.
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 - دعمــت الواليــات المتحــدة عمليــات التحالــف العربــي فــي اليمــن فــي عهــد بــاراك أوبامــا 

ــد  ــًا عــن ذلــك الدعــم فــي نهايــة واليتــه. وفــي عهــد "دونال ــه جزئي لوجســتيًا، تراجعــت إدارت

ترامــب" َغَضــت إدارتــه الطــرف عــن التحالــف العربــي- فلــم تدعــم أو تثبــط التحالــف العربــي 

وكانــت مواقفهــا أقــرب لدعــم أبوظبــي منهــا إلــى الريــاض التــي شــعرت بالخــذالن عندمــا 

تعرضــت أرامكــو للقصــف عــام 2019. ومــع إدارة الرئيــس الحالــي جــو بايــدن عــادت اإلدارة 

الديمقراطيــة ومــع بدايــة واليتــه أعلــن عــن وقــف الدعــم والتســليح للســعودية بســبب 

حــرب اليمــن، وأعلــن عــن تعييــن الدبلوماســي )تيموثــي ليندركينــغ( مبعوثــًا أمريكيــًا خاصــًا 

إلــى اليمــن مــن أجــل إنهــاء الحــرب. ويبــدو أن الواليــات المتحــدة مــا زالــت تنظــر إلــى اليمــن 

بصفتهــا خطــرًا قــادم مــن تنظيــم القاعــدة، أو مــن زاويــة عالقتهــا مــع الســعودية. لذلــك مــع 

بدايــة "إدارة بايــدن" تعاملــت مــع الملــف اليمنــي دون ِفهــم لجــذور الصــراع، مــا أدى بطبيعة 

الحــال العتبــار دورهــا ثانويــًا ولــم تحقــق أي تقــدم فــي وعــوده بشــأن وقــف الحــرب اليمنيــة. 

عــدم وجــود ِفهــم دولــي خاصــة مــن الغــرب لطبيعــة الحوثييــن ورغبتهــم فــي الســيطرة علــى 

الســلطة واالســتئثار بهــا، ورؤيــة اليمــن مــن زاويــة الســعودية -غيــر المحبوبــة مــن ِقبــل 

منظمــات المجتمــع المدنــي الغربيــة- يســاعد دعايــة الحوثييــن الــذي يقدمــون أنفســهم 

هنــاك بصفتهــم "مظلوميــن" يتعرضــون لحــرب.

كمــا أشــرنا ســابقًا فــإن الحــرب اليمــن- فــي جــزء منهــا- هــو صــراع نفــوذ متعــدد األوجــه 

إقليميــًا ودوليــًا]18[. ودول الخليــج حساســة للغايــة للمتغيــرات فــي العالقــات الدوليــة التــي 

قــد تؤثــر علــى أمنهــا القومــي، خاصــة العالقــات مــع الواليــات المتحــدة -الحليــف الرئيــس-.

ثالثا: المتغيرات اإلقليمية والدولية المتعلقة باليمن
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 انفوجرافيك يوضح العالقة بين المؤثرين الدوليين والفاعلين المحليين واإلقليميين)دراسة سابقة(

ومــن المبكــر الُحكــم علــى عالقــة حركــة طالبــان الدوليــة، ومــا إذا كانــت ســتدير أفغانســتان 

ببرغماتيــة أو كدولــة إســالمية كمــا هــي "إيــران"، إذ ســيتخذ ذلــك أبعــادًا مختلفــة متعلقــة 

باليمــن مــن نواحــي عديــدة ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالصــراع والنفــوذ فــي المنطقــة:-
تأثيــر االنســحاب األمريكــي: إن االنســحاب األمريكــي وانتصــار طالبــان فــي أفغانســتان 
يعنــي هزيمــة اســتراتيجية للواليــات المتحــدة، ويذكرنــا ســقوط كابــول بســقوط ســايغون 
فــي فتنــام عــام 1975م. ويكشــف فشــل اســتراتيجية الســالم األمريكــي/ باكــس امريكانــا 
)Pax Americana( فــي الشــرق األوســط، فمنــذ 1998م أصبحــت المنطقــة تدريجيــًا أكثــر 
اضطرابــًا وعنفــًا فــي ظــل الهيمنــة العســكرية األمريكيــة. ففــي عــام 1998، كان هنــاك 

ــا]19[. ــا عنيًف ــاح المنطقــة 22 صراًع خمــس مناطــق تشــهد نزاعــات مســلحة، واآلن تجت
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-  وصلــت رســالة االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان ســريعًا إلــى منطقــة الخليــج خاصــة 

الســعودية واإلمــارات، وهــي رســائل تعتبرهــا الريــاض -علــى األقــل- واضحــة قدمتهــا 

اإلدارات الثــالث )أوبامــا- ترامــب - بايــدن( بــأن االنســحاب األمريكــي مــن الشــرق األوســط، 

ومواجهــة النفوذيــن الروســي والصينــي هــو فــي رأس أجندتهــا فــي المرحلــة المقبلــة. 

ومــع االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان يوضــح جديــة واشــنطن فــي هــذا االنســحاب 

ــد وقعــت إدارة  ــن، فق ــدى الخليجيي ــم ل ــزز بشــكل دائ ــاء. وهــذا الخــذالن تع ــذالن الحلف وخ

أوبامــا "االتفــاق النــووي اإليرانــي"، وخــذل ترامــب الخليــج فــي اتخــاذ موقــف مباشــر مــن 

اســتهداف منشــآت النفــط عــام 2019 والتــي ُاتهمــت فيهــا إيــران رغــم تبنــي الحوثييــن 

ــل، مــا شــجعهم  ــم اإلرهــاب دون مقاب ــن مــن قوائ ــدن الحوثيي الهجــوم. وأخرجــت إدارة باي

علــى شــن هجومــات مكثفــة علــى المــدن اليمنيــة بالــذات محافظــة مــأرب. وأوقفــت 

واشــنطن مبيعــات األســلحة للســعودية؛ وأعلنــت اإلدارة الجديــدة عــدم تقديمهــا الدعــم 

اللوجســتي لعمليــات التحالــف فــي اليمــن. وُســحبت بطاريــات الباتريــوت ومنظومــة الدفــاع 

الجــوي المتقدمــة "ثــاد" مــن المملكــة خــالل أغســطس/آب2021م، رغــم تصاعــد هجمــات 

الحوثييــن "الباليســتية" و"الطائــرات المســّيرة المفخخــة"]20[.

ومــع مفاوضــات فيينــا بشــأن العــودة لالتفــاق النــووي اإليرانــي، تشــعر دول الخليــج - 

خاصــة الســعودية- أن أمريــكا مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق النــووي مــع طهــران، تتجاهــل 

التدخــل اإليرانــي المســتمر فــي أمــن واســتقرار المنطقــة. هــذه الرســائل مــع التصريحــات 

ــن الروســي والصينــي تكشــفان  ــة المســتمرة بأنهــا ســتركز علــى مواجهــة النفوذي األمريكي

أن الواليــات المتحــدة تتخلــى عــن دول الخليــج العربــي التــي تعتمــد -جزئيــًا- علــى الحمايــة 

ــة. ــة األمريكي األمني
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ــر المنجــزة" كمــا  ــة عمومــًا إلــى سياســة "األعمــال غي ــل السياســة األمريكي ــًا مــا تمي وغالب
أظهــرت الســنوات العشــرون الماضيــة. حيــث تبــدأ التدخــل، وتفشــل فــي تحقيــق أهدافــه، 
وتغــادر علــى عجــل - وتتــرك وراءهــا فوضــى لشــعوب الشــرق األوســط إمــا للتخبــط فيهــا 
أو التعايــش معهــا فــي ظــروف أســوأ مــن الســابق. االنســحاب مــن أفغانســتان مثــال علــى 
ــوا  ــات المتحــدة، ُترك ــب الوالي ــى جان ــن وقفــوا إل ــك الذي ــان، بمــن فيهــم أولئ ــك. األفغ ذل

ليعيشــوا تحــت حكــم طالبــان]21[. وحــدث مثــل ذلــك فــي العــراق، وســوريا، ودول أخــرى.
فــي الوقــت ذاتــه ال تملــك دول الخليــج الكثيــر مــن النفــوذ علــى الواليات المتحــدة، فالنفوذ 
ــع القــرن الحالــي. فاالنســحاب األمريكــي مــن الشــرق األوســط  ــًا منــذ مطل تضــاءل تدريجي
مدفــوع بعامــل آخــر: تنامــي اســتقاللية الطاقــة. حيــث بلغ صافــي واردات الواليــات المتحدة 
مــن الطاقــة ذروتــه فــي عــام 2005 عنــد حوالــي ٪30 مــن إجمالــي االســتهالك. ولكــن 
ــذي زاد مــن قــدرة اســتخراج الغــاز والنفــط،  ــات الحفــر الهيدروليكــي، ال بفضــل تطــور تقني
أصبحــت أمريــكا مصــدًرا للطاقــة فــي عــام 2019. وال تــزال الواليــات المتحــدة تســتورد 
ــا دول  ــي تهيمــن عليه ــك )الت ــا مــن منظمــة أوب بعــض النفــط الخــام، لكــن حصــة وارداته
الخليــج( انخفضــت مــن ٪85 إلــى ٪14. لذلــك حــررت أمريــكا نفســها مــن الحاجــة إلــى تأميــن 
ــه أن معظــم دول  ــة اإلمــدادات مــن المنتجيــن فــي دول الخليــج]22[. مــن المســلم ب وحماي
ــم يبتعــد عــن الوقــود  ــى فــي عال ــن األمريكــي]23[، حت ــى التأمي ــت تعتمــد عل ــج مــا زال الخلي

األحفــوري، لذلــك فــإن ورقــة الضغــط الســابقة انخفضــت فعاليتهــا باطــراد.
ــت خــالل  ــي ارتكب ــة، وأخطاءهــا الت ــات المتحــدة باالنســحاب مــن المنطق إن خطــط الوالي
عشــرين عامــًا، إلــى جانــب خيبــة األمــل الخليجيــة مــن السياســة األمريكيــة -التــي تعاظمــت 
مــع أفغانســتان- تندفــع بلــدان أخــرى لمــلء الفــراغ، وتبــرز فــي المقدمــة: روســيا والصيــن 
وإيــران وتركيــا. يؤكــد ذلــك التدخــل الروســي فــي ســوريا بعــد أن ُكســرت الخطــوط الحمــراء 
التــي أعلنهــا بــاراك أوبامــا عــام 2015م، وتســعى موســكو للحصــول علــى قواعــد عســكرية 
فــي البحــر األحمــر واليمــن فــي مقدمتهــا ويبــدو أن دواًل خليجيــة مثــل اإلمــارات تســاعد مــن 

أجل ذلــك]24[. 
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وتتحكــم إيــران -بنســب متفاوتــة- بثــالث عواصــم عربيــة بيروت ودمشــق وبغــداد، إلى جانب 
عاصمــة رابعــة "صنعــاء" حيــث يســيطر الحوثيــون]25[. وتدخلــت تركيــا -أيضــًا- فــي ســوريا من 
أجــل أمنهــا القومــي بعــد رفــض الواليــات المتحــدة، كمــا ذهبــت إلــى ليبيــا وتواجــدت فــي 
الصومــال وتمــددت فــي آســيا الوســطى. كمــا قدمــت الصيــن أمــوااًل وخططــًا لالســتثمار 

مفتوحــة للــدول الخليجيــة/ والعربيــة دون شــروط سياســية مســبقة.

-   توســع الحــرب البــاردة مــن آســيا الوســطى: إذا مــا قــررت طالبــان اتخــاذ سياســة عدائيــة 
دوليــة -يشــمل ذلــك آســيا الوســطى- ضمــن رؤيــة أمريكيــة إلشــغال الصيــن وروســيا وإيــران 
ــى  ــًا( إل ــة ظاهري ــالث )المتحالف ــدول الث ــك ال ــك ســيدفع تل ــإن ذل ــون- ف ــا يشــير محلل -كم
العمــل باتجــاه توســيع رقعــة الحــرب البــاردة لتشــمل اليمــن التــي تشــرف علــى مضيــق 
بــاب المنــدب االســتراتيجي، إذ مــا زالــت دول االتحــاد األوربــي -حليفــة الواليــات المتحــدة- 
تعتمــد علــى الوقــود األحفــوري الــذي يأتــي جــزء كبيــر منــه مــن دول الخليــج العربيــة. ســيجعل 
ذلــك الصــراع اليمنــي أكثــر تعقيــدًا. وألجــل توخــّي الحــذر قــد تندفــع الســعودية إلــى اتفــاق 
ســالم مــع الحوثييــن يشــرعّن بقاءهــم كســلطة أمــر واقــع مدفوعــًا برغبتهــا فــي الخــروج مــن 

الحــرب، وتأثــر اقتصــاد المملكــة بعــد جائحــة كورونــا وحــرب الســنوات الســبع.

-   المشــاورات اإليرانية-الســعودية: انطلقــت المشــاورات بيــن طهــران والريــاض مــن حاجــة 
البلديــن، فإيــران تريــد نفــوذا فــي الجزيــرة العربيــة وتخفيضــا للتصعيــد مــع أمريــكا والمجتمــع 
الدولــي مــن خــالل اتفــاق ال يعرقــل طموحهــا فــي المنطقــة، والســعودية تريــد نهايــة للحــرب 
فــي اليمــن وخروجــا آمنــا لهــا؛ كمــا أن التقــارب يأتي مدفوعًا بدرجة رئيســية باقتصــاد البلدين 
الــذي تأثــر بســبب كورونــا، إلــى جانــب سياســة اإلدارة األمريكيــة الجديــدة؛ ومخــاوف تزايــد 
نفــوذ الفاعليــن الدولييــن فــي المنطقــة مــا ســيؤثر علــى نفــوذ وأمــن البلديــن. المشــاورات 
التــي ترعاهــا بغــداد خــالل 2021 تعتبــر أبــرز التطــورات الجديــدة فــي المنطقــة، وحســب مــا 

تــم نشــره فقــد جــرى النقــاش حــول اليمــن.
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يشــير دبلوماســيون إلــى أن هــذه المشــاورات قــد تؤســس- فــي حــال نجاحهــا- لنظــام أمنــي 
شــامل جديــد فــي المنطقــة يشــمل )الخليــج والعــراق ولبنــان وســوريا واليمن..الــخ(، يقــوم 
ــاون اقتصــادي. حســب دبلوماســي خليجــي  ــدء تع ــن وب ــن الدولتي ــوذ بي ــى تقاســم النف عل
مطلــع علــى المشــاورات فقــد قدمــت الريــاض مقترحــًا -خــالل المشــاورات- أن تتــرك إيــران 
دعــم الحوثييــن فــي اليمــن، مقابــل أن تدعــم الريــاض عــودة نظــام بشــار األســد فــي ســوريا 
إلــى جامعــة الــدول العربيــة واالعتــراف بشــرعيته وإعــادة فتــح الســفارة الســعودية فــي 
ــا  ــا، بينم ــة له ــة مربح ــن صفق ــم الحوثيي ــران هــذا العــرض إذ أن دع دمشــق]26[. رفضــت إي
النظــام الســوري يســيطر فعليــًا علــى معظــم األراضــي الســورية، وتأمــل طهــران أن يســيطر 

الحوثيــون علــى محافظــة مــأرب حتــى يحصــل حلفائهــا فــي اليمــن علــى اعتــراف دولــي.
أحــد أبــرز المخــاوف الندفــاع الســعودية نحــو التفــاوض مــع طهــران هــو المخــاوف مــن 
النّيــة األمريكيــة فــي إعــادة العمــل باالتفــاق النــووي دون النظــر إلــى المخــاوف اإلقليميــة. 
أمــا إيــران فقلقــة مــن التطــورات فــي أفغانســتان مســتقباًل ومــن طبيعــة عالقتهــا مــع 
طالبــان- علــى الرغــم مــن أن قائــد فيلــق قــدس "إســماعيل قانــي" كان مســؤواًل علــى 
الملــف األفغانــي لســنوات طويلــة إلــى جانــب اتفاقــات بيــن طهــران والحركــة خــالل العقــد 
الماضــي تضمــن بقــاء العالقــات جيــدة بينهمــا- إذ تخشــى مــن اســتخدام الســعودية لحركــة 
"طالبــان" أو الجماعــات األخــرى ضدهــا ألبعــاد طائفيــة. كمــا أن انهيــار االقتصــاد اإليرانــي 
وحاجــة "إبراهيــم رئيســي" لتنفيــذ برنامجــه الخــاص باالقتصــاد قــد يــؤدي إلــى دفــع طهــران 

نحــو اتفــاق مــع الريــاض.
فــي كل الحــاالت فــإن أي مفاوضــات بيــن الســعودية وإيــران ، فــإن األخيــرة هــي الكاســب 
الوحيــد مــن هــذه المفاوضــات. وإذا مــا حــدث اتفــاق فعــال علــى النظــام األمنــي الشــامل؛ 
فــإن الريــاض ســتقدم مزيــدا مــن التنــازالت فــي الملــف اليمنــي إلحــداث تــوازن. إذ أن 
الســعودية مــع المعطيــات الجديــدة تــرى نفســها فــي طريــق إجبــاري فــي تلــك المفاوضــات، 
بعكــس إيــران التــي تــرى نفســها فــي موقف قوة فالغــرب يفاوضها وحلفاءهــا في المنطقة 

متمكنــون ويثيــرون غضــب الريــاض.
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ــران 2021  ــدأت فــي يونيو/حزي ــن إذ ب ــن الدولتي ــى المفاوضــات بي ومــن المبكــر الحكــم عل
وتوقفــت حتــى تعييــن "إبراهيــم رئيســي" الرئيــس اإليرانــي الجديــد لمســؤوليه المتعلقيــن 

بالملــف الخليجــي بمــا فــي ذلــك مســؤولي المخابــرات.

أدت التطــورات فــي أفغانســتان، إلــى إعــادة دول المنطقــة التفكيــر فــي أمنهــا المســتقبلي 
دون الواليــات المتحــدة، قــد تشــكل دول الخليــج -إذا مــا قــررت االتفــاق علــى اســتراتيجية 
واحــدة لمواجهــة النفــوذ اإليراني-دفاعــًا لنفســها، وإال فقــد تلجــأ للــدول العربيــة لبنــاء 
ــاوالت  ــة: مح ــة القادم ــة المرحل ــى طبيع ــداد]27[ يشــير إل ــر بغ ــل مؤتم ــاع. ولع ــات دف تحالف
عربيــة إليقــاف الشــتات، وحجــم الوجــود اإليرانــي والتركــي فــي المنطقــة خــالل المســتقبل 
القريــب. كمــا أدى االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان إلى إرســال رســائل التقطهــا الحلفاء 
علــى أنــه تخلــي أمريكــي يجــب االســتعداد لــه. ووصلــت للخصــوم والمنافســين )روســيا 

والصيــن وتركيــا وإيــران( أن هنــاك فراغــًا بعــد االنســحاب ويجــب اســتغالله. 

-  أوروبــا ووراثــة الــدور األمريكــي: يحــاول االتحــاد األوروبــي مــع االنســحاب األمريكــي مــن 
ــو  ــف النات ــدة أســباب: تضــرر حل ــك لع ــود ذل ــدة ويع ــات المتح ــة دور الوالي ــة، وراث المنطق
وصورتــه مــع االنســحاب مــن أفغانســتان، مخــاوف اســتمرار تدفــق الالجئيــن، البحــث عــن 
رفــع النمــو االقتصــادي الــذي تضــرر مــن تفشــي كورونــا )كوفيــد19-( والنظــر إلــى دول 

الخليج/الشــرق األوســط كأســواق ناشــئة.
فــي اليمــن يقــود االتحــاد األوروبــي جهــود األمــم المتحــدة عبــر )هانــس غرندنبــرغ( بعــد 
البريطانــي )مارتــن غريفيــث(. إذ تــرى إمكانيــة تحقيــق تقــدم فــي الملــف اليمنــي، بفرضيــة 
أن جهــود "ليندركينــغ" ســتتأثر باالنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان، وســيكون التعامــل 

مــع الجهــود األمريكيــة يمنيــًا وخليجيــًا أكثــر ســوءًا مــن قبــل.

 سيناريوهات:
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وهــو مــا ســيلقي بعــبء أكبــر علــى دول االتحــاد األوروبــي وبريطانيــا التخــاذ زمــام المبــادرة 

لملــئ هــذا الفــراغ. وهــو مــا يمثــل حافــًزا لــكل مــن اليمنييــن واألطــراف اإلقليميــة ليكونــوا 

أكثــر تقبــاًل للمبــادرات األوروبيــة]28[. لذلــك فبعــد ســنوات مــن فشــل األمــم المتحــدة فــي 

التوســط إلنهــاء الحــرب، يحتــاج غروندبــرغ اآلن إلــى تغييــر جــذري فــي النهــج الدولــي إلنهــاء 

الصــراع وِفهــم أوســع للملــف اليمنــي، لذلــك يحتــاج إلــى كل الدعــم الــذي يمكنــه الحصــول 

عليــه مــن االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه إلــى جانــب بريطانيــا، لكــن كل ذلــك 

يتطلــب فهمــا أعمــق للمشــكلة اليمنيــة وحجــم تأثيــر، المجتمعــات المحليــة والســكان، قبــل 

تفهــم مصالــح ورغبــات أطــراف الحــرب المحلييــن وداعميهــم اإلقليمييــن، وبنــاَء علــى ذلــك 

يمكننــا تخيــل مســارات الحــرب فــي اليمــن بعــد زلــزال االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان.

إن الفســاد المتفشــي فــي الحكومــة الشــرعية وفشــلها فــي تقديــم الخدمــات، والمشــكالت 

ــرك  ــات السياســية وت ــى المكون ــي، واعتمــاد الســعودية عل والفســاد داخــل الجيــش الوطن

العمــق الَقبلــي وتأثيــره فــي المجتمــع وفــي الحــرب، يتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع تلــك التــي 

أدت إلى تســليم أفغانســتان لحركة طالبان. وإذا ما قررت الســعودية االنســحاب من اليمن 

قبــل الترتيــب لخطــة جديــدة لمواجهــة الحوثييــن ونفــوذ إيــران، ســتكون حركــة الحوثييــن قــد 

فرضــت نفوذهــا علــى معظــم المناطــق، ســيبحث األطــراف المحلييــن ورعاتهــم اإلقليميين 

مثــل اإلمــارات -علــى ســبيل المثــال- عــن اتفاقــات مبكــرة مــع الحوثييــن لضمــان بقاءهم]29[.

فــي ظــل المتغيــرات فــي اليمــن واالحتقــان الشــعبي وفقــدان األمــن وانهيــار االقتصــاد فــي 

المحافظــات الجنوبيــة، قبــول الســكان بــأي قــوة جديــدة حتــى لــو كانــوا غيــر معجبيــن بهــا 

حتــى تفــرض األمــن، وتعيــد االقتصــاد بــداًل مــن األطــراف المحليــة الحاليــة. وكلمــا طــال 

ــن لألمــل فــي  ــدان اليمنيي ــك فــي فق ــار األمــن واالقتصــاد، تســبب ذل أمــد الحــرب وانهي

قــدرة الســلطات التــي تديــر مناطقهــم فــي إدارة شــؤونهم مــا ســيدفعهم إمــا لالنتفاضــة أو 

القبــول بــأي طــرف مــن خــارج تلــك الســلطات إلدارة مناطقهــم حتــى لــو كانــت متطرفــة. 
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الواليــات المتحــدة عقــب انســحابها مــن أفغانســتان ســتحاول تحقيــق انتصــار جديــد علــى 

تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة، ويبــدو أن اليمــن أو الصومال ستشــهد تكثيفًا في مكافحة 

التنظيميــن، وتعويــض مــا لحــق بســمعتها جــراء االنســحاب مــن كابــل. ففــي أحــدث تصريــح 

أمريكــي "خطــر اإلرهابييــن يأتــي مــن اليمــن والصومــال وســوريا وليــس مــن أفغانســتان"]30[. 

وهنــا يقــدم الحوثيــون أنفســهم كقــوة قــادرة علــى ِقتــال تنظيــم القاعــدة، مــا يــؤدي إلــى 

حــرص الواليــات المتحــدة والــدول الغربيــة علــى التعــاون معهــم لمواجهــة هــذه التنظيمــات، 

وســيزيد مــن احتماليــة ذلــك: غيــاب المخابــرات الغربيــة فــي اليمــن، والوصــول إلــى اتفــاق 

فــي فيينــا بشــأن االتفــاق النــووي مــع إيــران.

قــد تخــرج الســعودية مــن الحــرب بــأي صيغــة ممكنــة -حتــى لــو لــم يحفــظ مــاء وجههــا- إذا 

ــة،  ــة والصناعي ــة الحــدود، ووقــف اســتهداف منشــآتها النفطي ــون حماي مــا ضمــن الحوثي

وحمايــة مصالحهــا فــي جنــوب اليمــن بمــا فــي ذلــك القبــول باســتمرار مشــروع أنبــوب 

ومينــاء نفطــي فــي المهــرة )شــرق( وقاعــدة عســكرية متقدمــة فــي أرخبيــل ســقطرى، رغــم 

ــة ضخمــة مــع مســقط قــد تحقــق لهــم طمــوح  ــات اقتصادي ــى اتفاقي ــاض عل ــع الري توقي

الحصــول علــى منفــذ علــى الميــاه المفتوحــة جنوبــا.

 فــي االتجــاه اآلخــر يمكــن للحوثييــن ضمــان ذلــك، فــي تكــرار لمــا فعلتــه الواليــات المتحــدة 

فــي أفغانســتان، لكــن ال يضمــن الطرفــان موقفــا رســميا وشــعبيا لتمريــر ذلــك بــدون 

ثمــن، إذ أن الكثيــر مــن التوقعــات تذهــب إلــى استشــعار غضــب كبيــر فــي أوســاط اليمنييــن 

ــى حــراك شــعبي ضــد كل أطــراف الصــراع اإلقليمــي فــي اليمــن والقــوات  قــد يتحــول إل

المدعومــة منهــم علــى األرض. ظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي المحافظــات الجنوبيــة؛ 

واالحتقــان المتصاعــد فــي المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثييــن نتيجــة فســاد قادة 

الجماعــة، واســتهدافها للمكــون الَقبلــي ومحاولــة هدمــه لبنــاء مكونــات طائفيــة موازيــة.

السيناريو األول: االنسحاب السعودي وتسليم اليمن إليران:
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هــذا الســيناريو يفتــرض ســيطرة كاملــة للحوثييــن المدعوميــن من إيران علــى معظم اليمن، 

وهــذا لــن يحصــل إال إذا كان هنــاك تقاربــا بيــن إيــران واإلمــارات قــد يــؤدي إلــى اتفــاق علــى 

التنســيق ببيــن حلفائهــا فــي المجلــس االنتقالــي و"قــوات طــارق صالــح" والحوثييــن حلفــاء 

إيــران، وهــذا الســيناريو يتقــدم كلمــا زاد الفــراغ بيــن الريــاض وابوظبــي.

كانــت أبوظبــي أعلنــت انســحابها مــن اليمــن 2019 لكنهــا فــي الحقيقــة لــم تفعــل ذلــك، 

فالعشــرات مــن جنودهــا مــا يزالــون فــي األراضــي اليمنيــة، إضافــة إلــى أكثــر مــن 150 ألــف 

مقاتــل ضمــن حلفاءهــا المحلييــن الذيــن يتلقــون تعليمــات منهــا، وبذلــك تحافــظ علــى 

تأميــن حصتهــا مــن كعكــة اليمــن فــي أي اتفــاق متوقــع.

ــة المتحــدة فــي  ــارات العربي ــة الســعودية واإلم ــة العربي ــن المملك ــرات بي ــف التوت إن تخفي

االقتصــاد والسياســة، ضــروري ألن كال البلديــن يمتلــكان الثقــل االقتصــادي والنفــوذ 

السياســي إللحــاق الضــرر خــارج حدودهمــا، واليمــن هــي الســاحة األســهل واألقــرب ليظهــر 

كل طــرف مقــدار اإلضــرار باآلخــر علــى أيــدي اليمنييــن، وهنــا المســتفيد الوحيــد إيــران 

وحلفائهــا.

هــذا الســيناريو أصبــح غريبــا علــى اليمنييــن الذيــن شــعروا بانعــدام ثقــة فــي الســعودية 

كشــريك رئيســي وحليــف كبيــر للحكومــة والشــعب اليمنــي، لكــن في حال حصــول مراجعات 

جديــة لألوضــاع فــي الميــدان العســكري، وتأكــدت مخــاوف الريــاض مــن أن أي نفــوذ إيرانــي 

فــي خاصرتهــا اليمــن هــو اســتهداف مســتقبلي ألمنهــا القومــي وألمــن اإلقليــم بالــذات 

الخليــج؛ قــد يدفعهــا إلعــادة ترتيــب شــركائها الميدانييــن الموجوديــن تحــت غطــاء شــرعية 

الحكومــة اليمنيــة، والبحــث عــن شــركاء إقليمييــن أقويــاء ولديهــم القــدرة علــى تغطيــة العجز 

والنقــص الــذي تركــه إيقــاف الدعــم األمريكــي وســحب منظوماتهــا الصاروخيــة.

السيناريو الثاني: هزيمة السعودية وحلفائها في اليمن: 

السيناريو الثالث: حلفاء جدد أو إضافيين للسعودية:
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فــي حــال فشــلت الســعودية فــي التوصــل إلــى اتفــاق يرضيهــا مــع الحوثييــن أو مــع إيــران 

-فــي مفاوضــات تمضــي علــى مســارين متوازييــن- أو انســحابها مــن اليمــن باتفــاق ال 

ــران"،  ــا" باعتبارهــا األقــرب مــن "إي ــروق لهــا تحــت الضغــط الغربــي، ســتندفع إلــى "تركي ي

ــاض  ــرًا مــن الري ــرة، ومؤخ ــة مــن أنق ــة النشــطة والقريب ــذة القطري ــدرة الناف ــار ق ــى اعتب عل

علــى تحقيــق تقــدم فــي هــذا المســار. وهــو مــا يعنــي إعــادة ضبــط لعالقتهــا مــع األطــراف 

المحلييــن فــي اليمــن، وِفهــم أكبــر لهــا.

أيضــا هــذا الســيناريو يمكــن تحقيقــه بانســحاب الســعودية مــن المشــهد اليمنــي، ألن ذلــك 

قــد يكــون دافعــا للشــرعية اليمنيــة البحــث عــن حلفــاء إقليمييــن ودولييــن جــدد، إلدارة 

معركــة تقليــص النفــوذ اإليرانــي. خاصــة وأن المشــهد اليمنــي يحمــل مالمــح انفجار شــعبي 

بســبب تدهــور المعيشــة واالنهيــار الحــاد لقيمــة العملــة، وانعــدام خدمــات الدولــة بالــذات 

ــاد معــدالت الفقــر والجــوع بيــن  التعليميــة والصحيــة فــي أغلــب محافظــات البــالد، وازدي

اليمنييــن.
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دبلوماســيا إال ثــالث دول فقــط: باكســتان والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة. واســتمرت بالحكــم 

حتــى 2001، عندمــا أطيــح بهــا بعــد غــزو الواليــات المتحــدة ألفغانســتان فــي ديســمبر /كانــون األول 2001 فــي أعقــاب 

هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول. وأعــادت المجموعــة تنظيــم صفوفهــا الحًقــا كحركــة وطنيــة لمحاربــة اإلدارات الجديــدة 

المدعومــة مــن الواليــات المتحــدة وقــوات إيســاف بقيــادة الناتــو فــي الحــرب فــي أفغانســتان. وعــدد أفــراد الحركــة 200 

ألــف معظمهــم مــن قوميــة البشــتون، وفيهــم مــن الطاجيــك واألوزبــك وربمــا التركمــان لكــن ال يوجــد مــن الهــزارة وهــي 

القوميــة التــي ينتمــي معظمهــا للطائفــة الشــيعية ويعتبــرون األقــرب إليــران.

]2[ تصاعــدت الحــرب فــي اليمــن مــع ســيطرة جماعــة الحوثــي علــى صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول 2014م، وخــروج الرئيــس 

اليمنــي فــي العــام الالحــق إلــى مدينــة "عــدن" جنوبــي اليمــن وإعالنــه لهــا عاصمــة مؤقتــة، ودعوتــه الســعودية والــدول 

األخــرى إلــى دعمــه الســتعادة الســلطة، لكــن الحوثييــن هاجمــوا عــدن  لينتقــل الرئيــس وحكومتــه إلــى الســعودية المجــاورة 

بعــد إعالنهــا فــي 26 مــارس/آذار 2015 قيــادة تحالــف مــن عــدة دول الســتعادة ســلطة الحكومــة الشــرعية فــي صنعــاء، 

ــر رســمية  ــات غي لكــن التحالــف فشــل رغــم مــرور ســبع ســنوات علــى ســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء. وحســب إحصائي

ُقتــل 233 ألفــًا، معظمهــم ألســباب غيــر مباشــرة مثــل تفشــي األوبئــة واألمــراض )كمــا تقــول األمــم المتحــدة(، ودفعــت 

الحــرب البــالد إلــى أن تكــون أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم حيــث يحتــاج %85 مــن ســكان اليمــن البالــغ عددهــم ثالثــون 

ــارا مطــردا فبــداًل مــن  ــة انهي ــة الوطني ــر حيــث تشــهد العمل ــًا للمســاعدة اإلنســانية. وتعــرض االقتصــاد لضــرر كبي مليون

)215 ريــاال للــدوالر الواحــد قبــل الحــرب يصــل قيمــة الــدوالر الحقيقيــة إلــى 1100 ريــال فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة 

ــراء عنــد 600 ريــال فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن( وهــو مــا أدى إلــى انقســام النظــام  وثبــات وهمــي كمــا يصفــه الخب

المصرفــي لتذهــب فــوارق الصــرف بيــن المحافظــات مــن الحــواالت الضخمــة إلــى ميزانيــة الحوثييــن الحربيــة مــا ســاعدهم 

علــى اســتمرار هجماتهــم علــى المــدن اليمنيــة خــارج نطــاق سســيطرتهم، وتهديــد دول الجــوار بصواريــخ ودرونــز اســتهدفت 

منشــئات حساســة مثــل النفــط وأخــرى مدنيــة مثــل المطــارات والموانــئ .

]3[ شــادي حميــد، لــم يفهــم األمريكيــون أفغانســتان كمــا فهمــت طالبــان، "بروكنجــز" تاريــخ النشــر: 23/8/2021 وشــوهد 

https://www.brookings.edu/opinions/americans-never-understood- الرابــط:  علــى  5/9/2021م  فــي 

/afghanistan-like-the-taliban-did

]4[ تقريــر المفتــش العــام الخــاص بإعــادة إعمــار أفغانســتان "مــا نحتــاج إلــى تعلمــه: دروس مــن عشــرين عاًمــا مــن إعــادة 

إعمــار أفغانســتان"،

https://bit.ly/3A4i8OX

]5[ حميد، شادي، بروكنجز، مصدر سابق

المراجع
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]6[ تقرير انسحاب المقاولين العسكريين يوليو/تموز2021 على الرابط:

https://www.acq.osd.mil/log/ps/.CENTCOM_reports.html/FY21_3Q_5A_Jul2021.pdf

]7[ الســادات، ســامي )قائــد قــوات األمــن الخــاص عنــد دخــول طالبــان كابــول وهــو جنــرال كبيــر فــي الجيــش األفغانــي( 

ــخ النشــر 25/8/2021  ــورك تايمــز( تاري ــة. )نيوي ــا للخيان ــة هــذا العــام.. لقــد تعرضن ــادة القــوات األفغاني لقــد كلفــت بقي

ــط: ــى الراب وشــوهد فــي 5/9/2021 عل

https://www.nytimes.com/2021/08/25/opinion/afghanistan-taliban-army.html?smid=tw-share

]8[مــن تقريــر المفتــش العــام: الــدروس المســتفادة مــن تجربــة الواليــات المتحــدة مــع الفســاد فــي أفغانســتان، مصــدر 

ســابق،

]9[ لمعرفــة وضــع الجيــش الوطنــي )القــوات الحكوميــة( يمكــن االطــالع علــى دراســة مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث: 

) الجيــش الوطنــي فــي الجبهــات الســاخنة – جاهزيــة األداء ومعوقــات الحســم( تاريــخ النشــر 6/7/2018 علــى الرابــط: 

https://abaadstudies.org/news-59782.html

]10[ تقريــر وكاميــرا شــبكة ســي إن إن األمريكيــة تحدثــت عــن وضــع ســيء لألســلحة التــي تقاتــل بهــا القــوات الحكوميــة 

https:// :ضــد الحوثييــن فــي مدينــة مــأرب، نشــر التقريــر فــي 23/4/2021 وشــوهد فــي 19/9/2021 علــى الرابــط

edition.cnn.com/videos/world/2021/04/23/yemen-marib-frontline-battle-robertson-pkg-intl-hnk-

vpx.cnn

]11[ أعلنــت اإلمــارات خروجهــا مــن اليمــن لكــن بعــض قواتهــا مــا زالــت فــي ثــالث محافظــات علــى األقــل )شــبوة، 

حضرمــوت، ســقطرى(، وتملــك حلفــاء آخريــن مليشــيات مســلحة دربتهــا وســلحتها أبوظبــي كمــا أنهــا تدفــع رواتبهــا ويقــدر 

عــدد أفرادهــا ب)150 ألفــًا(، إلــى جانــب كيانــات سياســية داعمــة لهــا.

]12[ وضعــت الواليــات المتحــدة قائــد كتائــب أبــو العبــاس "عــادل فــارع" ضمــن قوائــم اإلرهــاب بســبب دعــم وتمويــل 

تنظيمــي القاعــدة و"الدولــة اإلســالمية"، واســتخدام الكتائــب كبوابــة للتجنيــد فــي التنظيميــن المتطرفيــن.

]13[ يمكــن االطــالع بشــكل أوســع حــول الخالفــات الســعودية-اإلماراتية فــي الكتــاب الصــادر عــن مركــز أبعــاد للدراســات 

والبحــوث والمؤسســة العربيــة للدراســات االســتراتيجية )لعبــة اإلمــارات فــي اليمــن -عدنــان هاشــم- ناصــر الطويــل- 

https://abaadstudies.org/news-59880.html :عبدالســالم محمــد( علــى الرابــط

]14[كيــر، ســيمون، تبــرز التجــارة كأحــدث نقطــة ســاخنة فــي تعميــق التنافــس الســعودي اإلماراتــي )فاينانشــيال تايمــز( 

https://www.ft.com/content/0cb64e0b-fcad- :تاريــخ النشــر 14/7/2021 وشــوهد فــي 18/9/2021 علــى الرابــط

4992-beed-191261caa406
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]15[ غــادرت الحكومــة اليمنيــة العاصمــة المؤقتــة عــدن فــي مــارس/أذار 2021 بعــد أن قــام تابعــون للمجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي باقتحــام “قصــر معاشــيق” حيــث تقيــم الحكومــة التــي عــادت فــي ديســمبر/كانون األول 2020 بعــد تشــكيلها 

وتضمنــت وزراء مــن المجلــس االنتقالــي.

]16[ هــو اتفــاق رعتــه الســعودية بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي عقب ســيطرة األخير على عــدن والمحافظات 

المجــاورة حيــث يتــم تشــكيل حكومــة تتضمــن وزراء مــن المجلــس االنتقالــي مقابــل دمــج القــوات التابعــة لــه فــي وزارتــي 

الداخليــة والدفــاع، وتــم تنفيــذ الشــق األول بعــد عــام مــن توقيــع االتفــاق ولــم يتــم تنفيــذ الشــق العســكري واألمنــي مــن 

االتفــاق وهــو مــا يثيــر خالفــًا مســتمرًا بيــن الطرفيــن.

ــاة، تاريــخ النشــر 2/9/2021 وشــوهد فــي 12/9/2021  ]17[ربونســون، كالــي،  مأســاة اليمــن: الحــرب والمــأزق والمعان

https://www.cfr.org/backgrounder/yemen-crisis الرابــط:  علــى 

]18[ يمكــن االطــالع علــى دراســة "صــراع علــى النفــوذ وحــرب بالوكالــة فــي اليمــن" والتــي ينتمــي إليهــا "انفوجرافيــك 

يوضــح العالقــة بيــن المؤثريــن الدولييــن والفاعليــن المحلييــن والدولييــن، عدنــان هاشــم، عبدالســالم محمــد، صــادرة عــن 

مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث يناير/كانــون الثانــي2021 علــى الرابــط:

https://abaadstudies.org/pdf-52.pdf

التقدميــة  الدراســات  )مؤسســة  األوســط  الشــرق  فــي  الشــامل  األمــن  أمريكانــا مقابــل  باكــس  تريتــا،  ]19[بارســي، 

https://www.feps-europe. :ــط ــى الراب ــر2015 ص5 يمكــن االطــالع عليهــا عل ــة )FEPS(( نشــرت فــي فبراي األوروبي

eu/attachments/publications/feps-iai_pax%20americana%20vs.%20inclusive%20security%20

in%20the%20middle%20east_trita%20parsi%20_2021.pdf

]20[جامبيــرل، جــون: الواليــات المتحــدة تســحب دفاعــات صاروخيــة فــي الســعودية وســط هجمــات مــن اليمــن )اسوشــيتد 

https://apnews.com/article/iran-asia- :بــرس( تاريــخ النشــر 11/9/2021 وشــوهد فــي 18/9/2021 علــى الرابــط

afghanistan-dubai-middle-east-b6aaf30d689d0a8e45901e51f0457381

]21[ المعشــر, مــروان: مــروان المعشــر يتحــدث عــن تراجــع نفــوذ أمريــكا فــي العالم العربي )ذي إيكونوميســت ( تاريخ النشــر 

https://www.economist.com/by-invitation/2021/08/26/ :26/8/2021 وشــوهد فــي 10/9/2021 علــى الرابــط

marwan-muasher-on-americas-declining-influence-in-the-arab-world

]22[ معشر، مصدر سابق.

بعــدم ســحب  المتحــدة  الواليــات  الــذي طالــب  الســابق  الســعودي  المخابــرات  رئيــس جهــاز  ]23[ الحــظ تصريحــات 

https://www.cnbc. :باتريــوت" مــن المملكــة، تاريــخ النشــر 30/8/2021 وشــوهد فــي 12/9/2021 علــى الرابــط"

com/2021/08/30/weapons-proliferation-risk-in-afghanistan-very-worrying-saudi-prince-turki.

html?&qsearchterm=Saudi%20Arabia
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]24[ لفهــم أوســع حــول طمــوح النفــوذ الروســي وعالقتــه باإلمــارات يمكــن االطــالع علــى دراســة مركــز أبعــاد للدراســات 

https://abaadstudies.org/news- :والبحــوث "عــودة روســيا إلــى اليمــن" تاريــخ النشــر 21/3/2021م، علــى الرابــط

59834.html

]25[ نفــوذ إيــران فــي اليمــن بعــد ســليماني.. الحوثيــون بيــن االحتــواء واالنتقــام للجنــرال )مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث( 
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جيوبولتكارتدادات االنسحاب األمريكي من أفغانستان على حرب اليمن

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