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ّ  ومن تلك األساليب تغذية الرصاع بني،اإلقليمية لبسط هيمنتها عىل اليمن
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ABSTRACT This study sheds light on the reality of the conflict in Yemen, with
its local and regional dimensions, and its impacts on both Yemeni civil peace and
regional peace. It also uncovers the real objectives, either direct or indirect, of the
regional actors involved in this conflict. Additionally, it shows the means utilized
by regional powers to exert its influence and expand its hegemony in Yemen. One
of these means is provoking the domestic rivalry by supporting local actors of the
conflict. Furthermore, the paper highlights how violence became the only mean by
which regional actors achieve their ideological, economic, and strategic goals. As
well as disclosing the negative role of the Yemeni elite in helping out foreign powers
controlling Yemen's vital economic resources.
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ّ
مقدمة:

"إن األوطان الكثرية القبائل والعصائب ّ
ّ
قل أن تس�تحكم فيها دولة ،والس�بب يف ذلك
اختلاف اآلراء واأله�واء ،وأن وراء كل رأي منه�ا وه�وى عصبي�ة متان�ع ،فيكث�ر االنتقاض
على الدول�ة ،واخلروج عليها يف كل وقت ،وإن كان�ت ذات عصبية؛ ألن كل عصبية ممن حتت
تظن يف نفس�ها منعة وق�وة" . 1تنطبق هذه النظري�ة اخللدونية عىل املجتم�ع اليمني ،فهو
يده�ا ّ
جمتم�ع قبيل تقلي�دي حمافظ ،وتنترش فيه العصبي�ات ،وهو ما جعل هذا البل�د العريب يعيش يف
عرضت تلك الرصاعات سوا ًء تلك التي كانت تتفجر بني األئمة
رصاع دام لقرون من الزمنَّ .
السلم األهيل
الزيود أنفسهم يف شامل اليمن عىل السلطة ،أم بني اإلمامة وبني اخلالفة العثامنية-
َ
والنسيج املجتمعي للدمار.
اليمني
َ

ّ
إن التم�رد احلوث�ي أ ّدى إىل تدويل القضية اليمنية ،وهذا س�مح لبع�ض األطراف الدولية
واإلقليمية أن تتدخل بش�كل مبارش يف الش�أن اليمني " .تدخلت هذه الدول يف شؤون اليمن،
ّ
وهيأ البيئة املناسبة جلميع القوى
كل حسب منهجه وأهدافه ،فأضعف الوحدة اليمنية القائمةّ ،
2
املعادي�ة للوح�دة والنظ�ام اجلمه�وري" ّ .
يؤك�د الباحث يف عل�م االجتامع لوي�س كورس ّ
أن
الرصاع هو" تنافس عىل القيم ،وعىل القوة واملوارد ،ويكون اهلدف فيه بني املتنافسني هو حتييد
أو تصفية أو إيذاء خصومهم". 3

واضحا من خالل املعارك الدائرة يف اليمن ّ
أن هناك أطرا ًفا دولي ًة تص ّفي حس�اباهتا
أصب�ح
ً
مع بعضها بطريقة مبارشة وغري مبارشة .عىل س�بيل املثال ،تريد الس�عودية أن تص ّفي حساباهتا
مع إيران يف اليمن ،كام تريد إيران أن تنتقم من السعودية من خالل دعم حركة التمرد احلوثية،
خصوص�ا وأن هناك عالقات مذهبية وأيديولوجية بين احلركة احلوثية والنظام اإليراين ،وهو
ً
وسياس�يا..
أيديولوجيا ،وعس�كر ًّيا،
ما جعل كال الطرفني يف خندق واحد ملواجهة الس�عودية
ًّ
ًّ
واضحا ،وس�احته أرايض اجلمهورية اليمنية ،إال أن
ودوليا
إقليمي�ا
إىل آخ�ره .أصبح الرصاع
ً
ًّ
ًّ
بعض الباحثني العرب ّأكدوا أن الرصاع يف اليمن ليس بني القوى اإلقليمية والدولية فحسب
تتجس�د يف بنية النظام االجتامعي القائمة عىل البعد
بل "هناك جذور للرصاع الداخيل اليمنيّ ،
القبيل ،وانعكاس هذه البنية يف احلالة السياس�ية واألمنية يف اليمن ،إضافة إىل مش�كلة الوحدة
املرجح اس�تمرار الرصاع
القوة العس�كرية .لذا فمن ّ
التي ّمتت عىل أس�اس قرسي باس�تخدام ّ
القبيل ،وبقاء جذور الرصاع السيايس واالقتصادي واالجتامعي بني الشامل واجلنوب" . 4
وهك�ذا عندم�ا يدخل أي بل�د تقليدي قبيل وحمافظ وفقري يف رصاع�ات داخلية ،وحروب
أهلي�ة ،يصبح عرضة للتدخالت اإلقليمية والدولية ،حيث تس�تخدم الق�وى الدولية التي هلا
أطامع استعامرية القوى الداخلية املتصارعة ،وتدعم بعضها ضد بعضها اآلخر ،من أجل مترير
مرشوعاهتا اخلاصة ،كام هو احلاصل اآلن يف اليمن .أصبحت بعض أطراف النزاع املس�لح يف
اليمن جمرد أدوات بيد دول اإلقليم ،وإن كانت مجاعة احلوثي االنقالبية هي السبب فيام وصل
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إلي�ه الش�عب اليمن�ي اليوم ،إال أنّه ال أحد ينك�ر أن هناك أربع دول إقليمي�ة تتصارع يف اليمن
وبأدوات يمنية.

�أولاً � :أطراف ال�صراع الداخلي اليمني:

ُ
تأثرا بتنحي
حني "خرجت أوىل مسيرات حاش�دة يف تعز للمطالبة بإس�قاط نظام صال�ح ً
الرئي�س املصري حمم�د حس�ني مب�ارك ،وب�دأ أول االعتصام�ات يف حمافظة تع�ز ،وخرجت
مظاه�رات حاش�دة يف عدن وحمافظات أخرى قوبلت بالقم�ع" 5.أصبح نظام الرئيس اليمني
الراح�ل صالح ضعي ًفا ،ومل يس�تطع الوقوف ضد اجلامهري اليمنية املتعطش�ة للحرية والعدالة،
وس�يادة القانون .حاول صالح أن يمس�ك العصا من الوس�ط ،وأن يتحاور مع اللقاء املشرتك
(تكت�ل أح�زاب املعارض�ة اليمنية) على أمل أن ُي ِ
فش�ل ثورة الربي�ع اليمن�ي ،وأن ينهي فرتته
الرئاس�ية ،لكن�ه أخفق يف ذلك .بع�د ذلك تدخل�ت دول اإلقليم وبدعم م�ن املجتمع الدويل
وفرضوا تس�وية سياسية عىل مجيع األطرافُ ،س ّ�ميت باملبادرة اخلليجية ،والتي كان من ضمن
نصوصها "تش�كيل حكوم�ة "مناصفة" بقي�ادة املعارضة ،ومنح احلصان�ة للرئيس اليمني عيل
عب�داهلل صال�ح بعد اس�تقالته" .6لكن ،ش�عر عيل صالح باخلط�ر عىل مس�تقبل أرسته وحزبه
الس�يايس بعد أن خرج من الس�لطة بصورة ش�كلية ،فبدأ بتش�كيل حتالفات تقليدية مع بعض
ش�يوخ القبائ�ل يف صنعاء ،وعم�ران ،وحجة ،وصعدة ،وذم�ار ،واجلوفً ،
وأيض�ا مع الطبقة
اهلاش�مية السياس�ية ممثلة بذراعها املس�لح "مجاعة احلوثي" ،من أجل إس�قاط حكومة الوفاق
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مسيطرا
الوطني ا ُملشكلة من مجيع أطراف العمل السيايس ،بام يف ذلك حزب صالح الذي كان
ً
عىل نصف احلكومة اليمنية بموجب املبادرة اخلليجية.

بدأ ش�يوخ القبائل يف مناطق الشمال اليمن�ي بالتامهي ،وأحيا ًنا بالتورط بش�كل مبارش مع
مجاع�ة احلوث�ي إلس�قاط املحافظات ،كام حص�ل يف حمافظة عمران ،وصع�دة ،وحجة .كانت
القبائ�ل ّ
تؤك�د أهن�ا ال تتدخ�ل يف ذلك الرصاع؛ ألن�ه بني احلوثي م�ن جهة و قبيل�ة آل األمحر
وحزب اإلصالح اليمني اإلسالمي من جهة أخرى ،فكان املواطنون البسطاء يصدّ قون تلك
الدعايات التي أدارها فريق متخصص من األجهزة االستخباراتية اليمنية يف الدولة العميقة.

كانت احلركة احلوثية يف عا َمي  2013و 2014تستويل عىل القرى ،واملديريات ،واملحافظات
التم � � ��رد الحوث � � ��ي �أ ّدى �إل � � ��ى تدوي � � ��ل الق�ضية الواح�دة تلو األخرى ،بدعم مبارش م�ن صالح وأركان
حزب�ه ،والطبقة القبلي�ة التقليدية املحيطة ب�ه ،وبمباركة
اليمنية وهذا �سمح لبع�ض الأطراف الدولية
إقليمي�ة م�ن دول اإلقلي�م املجاورة لليم�ن؛ ألن اهلدف
والإقليمية �أن تتدخل ب�شكل مبا�شر في ال�ش�أن ك�ان إجهاض ث�ورة  11فرباير اليمني�ة ،وتدمري العملية
اليمني .تدخلت هذه الدول في �ش�ؤون اليمن السياس�ية برمتها ،ومنع الش�باب اليمني وتيار اإلسلام
كل ح�سب منهجه و�أهدافه ف�أ�ضعف الوحدة السيايس بش�كل خاص م�ن الوص�ول إىل السلطة ،ولو
ّ
ك�ان ذل�ك بطريقة ديمقراطي�ة حقيقي�ة وحضارية؛ ألن
اليمنية القائمة
ال�دول اإلقليمي�ة ذات الطاب�ع التقلي�دي والقبلي التي
تفتق�ر ألدنى مقوم�ات الدولة املدنية ،كانت ختش�ى من
نجاح املرشوع اليمني ،ومن ثم س�تطالب ش�عوب املنطقة يف ش�به اجلزيرة العربية بتغيري هذه
األنظمة أس�وة بام حصل يف اليمن .لذلك ،س�ارعت الدول اإلقليمية إلفش�ال املرشوع اليمني
بكل الوس�ائل والطرق ،وأس�هموا بطريقة س�لبية مع بعض األطراف الداخلية حتى أوصلوا
اليمن إىل هذا الوضع الكارثي.
اس�تخدمت احلرك�ة احلوثي�ة عدة ش�عارات من أجل إس�قاط البلاد بيدها ،فت�ارة كانت
تق�ول للمواطنني نحن لسنا ض�د أحد ،بل نقاتل اليهود وأمريكا ،وش�عارنا واضح ،هو" :اهلل
أكرب ،املوت ألمريكا ،املوت ،إلرسائيل ،اللعنة عىل اليهود ،النرص لإلسلام"  7،وهذا الش�عار
مستوحى من ش�عارات ثورة اخلميني اإليرانية .لكن ،احلقيقة التي ال ينبغي أن يتجاهلها أحد
ه�ي أن احلركة احلوثية مل تكن ِس�وى أداة من أدوات النظام اإلي�راين يف املنطقة ،وتن ّفذ ما ُيمىل
عليها من دوائر صنع القرار يف طهران.
يف "م�ارس ألفين وثالثة عرش انطلق مؤمت�ر احلوار الوطني اليمني ،بع�د أن ات ُِّفق بإرشاف
األمم املتحدة عىل نسب املش�اركني ،وهي عرشون يف املئة للش�باب ،وثالث�ون يف املئة للنساء،
إضاف�ة إىل مخسين يف املئة ملحافظ�ات اجلنوب"  8،وض�م كافة رشائح املجتم�ع اليمني ،وقواه
السياس�ية ،والقبلية ،واملدنية ،والعسكرية ،والشبابيةّ .
خمرجا اً
سليم
شكل ذلك املؤمتر التارخيي ً
للوص�ول بالبل�د إىل ّبر األمان ،واخلروج م�ن دوامة العنف والفوىض .لكن ،ش�عرت باخلطر
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وخصوصا بعض أطراف
الطبق�ة التقليدية التي كان�ت متسك بنظام احلكم املركزي يف صنعاء،
ً
النظام السابق والطبقة اهلاشمية ،التي ال توجد هلا حاضنة شعبية يف املناطق اجلنوبية ،والرشقية،
والغربي�ة الغنية بالنف�ط والغاز ،والث�روة السمكية؛ إذ عرفت هذه الطبق�ة أن خمرجات احلوار
الوطني وتطبيقها يف أرض الواقع سيضعفان نفوذها املركزي ،فقررت االنقالب عىل خمرجات
احلوار الوطني واملبادرة اخلليجية ،وأجهضت العملية السياسية برمتها ،وأدخلت البلد يف نفق
مظلم.

يف  21م�ن أيلول /س�بتمرب  ،2014أس�قط احلوثي العاصمة اليمني�ة صنعاء بدعم مبارش
من ش�يوخ القبائل والنظام اليمني السابق بقيادة عيل عبداهلل صالح ،وفرض رشوطه عىل باقي
ونص االتفاق "عىل
أطراف العملية السياسية بالقوةُ ،
وو ِّقع ما ُيسمى باتفاق السلم والرشاكةّ ،
أن جيري الرئيس مش�اورات تفيض إىل تش�كيل "حكومة كفاءات" يف غضون ش�هر فيام تستمر
احلكومة احلالية التي اس�تقال رئيسها حممد س�امل باس�ندوة يف وقت سابق بترصيف األعامل".9
نص عىل إلزامه
رفض احلوثي اتفاق السلم والرشاكة ،ومل يقبل التوقيع عىل ملحقه األمني الذي ّ
بخروج ميلش�ياته من املدن .بعد ذلك ،متدّ د احلوثي جنو ًبا ورش ًقا حتى وصل إىل ختوم مأرب،
رشق اليم�ن ،ومدين�ة ع�دن جنو ًبا .يف تل�ك األثناء ،ش�عرت الدولة السعودية ب�أن األطراف
الرئيسة اليمنية التي كانت تتحكم يف املش�هد اليمني منذ س�بعينيات القرن املايض والتي كانت
تدي�ن بال�والء املطلق للنظام السعودي -أصبحت خارج املش�هد ،ومل يع�د بيدها القرار ،وأن
م�ن يدي�ر األمور ليس نظام صالح ،وإنام مجاعة احلوثي املدعوم�ة من إيران .أدرك السعوديون
خط�ورة احلركة احلوثية عىل أمنهم القومي ،فحاولت السعودية أن تثني احلوثي ،وأن تستقطبه
م�ن خالل منحه الكثري من االمتيازات ،لكنه رفض .بعد ذلك ،أصدرت السعودية حتذيرات
ووجهت له دعوة لعقد حوار مع أطراف العملية السياس�ية اليمنية كافة ،لكنه
جلامعة احلوثيّ ،
مل يستج�ب لذلك الع�رض ،وقام بتدريبات عسكرية يف ح�دود السعودية اجلنوبية .وبحسب
صحيفة الش�ارع ،فقد حذرت إيران مجاعة احلوثي يف بداية عام  2015من االقرتاب من باب
املن�دب وح�دود السعودي�ة اجلنوبي�ة؛ ألن التوقيت مل يكن مناس� ًبا يف ذلك الوق�ت 10 ،إال أن
أرصت عىل التق�دم عسكر ًّيا إىل باب املندب وإقامة مناورات عسكرية .يف فجر
مجاع�ة احلوثي ّ
 26مارس  2015أطلقت السعودية العملية العسكرية "عاصفة احلزم" "التي دكت املطارات
واملواق�ع العسكرية واإلستراتيجية يف صنعاء ،معلنة دعم الرشعي�ة وردع االنقالب احلوثي،
حيث أعلنت السعودية ومعها بعض الدول األخرى منارصة احلكومة" 11.بعد أقل من ش�هر
وبالتحديد يف  21إبريل /نيسان  ،2015أعلن التحالف العريب "انتهاء عاصفة احلزم يف اليمن
وانطالق عملية "إعادة األمل" ،استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي"  .12مل
ود ِّمرت
تنج�ح عاصفتا احلزم واألمل حتى كتابة هذا الورقة البحثية ،بل ازداد عدد الضحاياُ ،
البني�ة التحتي�ة ،وانتشرت املجاعة ،واألمراض ،واألوبئ�ة ،وهناك تقاري�ر دولية تتحدث عن
أرقام خميفة حول األزمة اإلنسانية يف اليمن.
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بع�د عاصفة احلزم ظهرت مليش�يات وكيان�ات موازية للدولة اليمني�ة ،وبدعم مبارش من
التحال�ف العريب ،وعىل وجه التحدي�د دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث ّ
ش�كلت أحزمة
دربت عرشات
أمني�ة انفصالية يف عدن ،وش�بوة ،وحرضموت وبعض املناطق اجلنوبي�ة .وقد ّ
اآلالف من أبناء املناطق اجلنوبية ،وسلحتهم ّ
ووظفتهم ،ودفعت هلم مرتبات شهرية .تستخدم
اإلم�ارات ه�ذه األحزمة لتصفية من يع�ارض وجودها يف املناطق املح�ررة ،واملوانئ ،واجلزر
اليمني�ة ،وق�د كثرت االغتي�االت يف عدن خاص�ة ،ضد قي�ادات التجمع اليمن�ي لإلصالح،
وبع�ض الق�وى الوطني�ة األخرى التي تع�ارض املرشوع اإلم�ارايت يف اليمن بش�كل عام .كام
ُسم�ى كتائب "أبو العباس"،
دعم�ت اإلمارات مليش�يات خارج إطار الدولة يف حمافظة تعز ،ت ّ
ودعم�ت ً
أيض�ا بعض األح�زاب األخرى ذات احلض�ور الضعيف؛ من أج�ل مواجهة حزب
اإلصالح اليمني ،وقوى الثورة الشبابية السلمية يف تعز .لكن ،بعد تُدخل اإلمارات يف املشهد
ظه�رت خالفات عميقة بين أبناء تعز .كام ّ
ش�كلت اإلمارات مليش�يات مسلحة خارج إطار
الرشعي�ة اليمني�ة يف إقليم هتامة بقيادة طارق صالح ،نجل ش�قيق الرئي�س اليمني الراحل عيل
عب�داهلل صالح .وهكذا ،يتضح أن لدينا عدة أطراف متصارعة يف املش�هد اليمني ،وكل طرف
خي�دم أجن�دات خارجية بش�كل مبارش أو غير مبارش ،حي�ث تستخدم ال�دول اإلقليمية هذه
األطراف الداخلية لتنفيذ أجندهتا اخلاصة.
وهذه األطراف هي كاآليت :الطرف األول :األحزمة األمنية يف عدن (احلراك االنفصايل)،
وقوات طارق صالح يف إقليم هتامة ،واملليش�يات السلفية وبعض القوى القومية يف تعز .تنفذ
تكن
هذه األطراف أجندات دولة اإلمارات العربية املتحدة .صحيح أن هذه األطراف املحلية ّ
العداء جلامعة احلوثي وحتارهبا ،لكن من حيركها هو القائد اإلمارايت الذي يقيم يف عدن .سنذكر
يع�د األهم؛ ألنه يملك قوة عسكرية ال بأس
بالتفصي�ل جز ًءا من هذه األحزمة األمنية ،الذي ّ
هب�ا عىل األرض ،وينادي باالنفص�ال ،بينام األحزمة األخرى ،مثل احلرك�ات السلفية يف تعز،
واملقاوم�ة التي يقودها طارق صالح يف احلديدة ال تن�ادي باالنفصال ،وإن كانت لدهيا تصفية
حسابات مع بعض األطراف يف الرشعية اليمنية ،إال أهنا تتمسك بوحدة البالد اجلغرافية.
يف  11ماي�و  /أي�ار  ،2017وقف حمافظ عدن السابق ،عيدروس الزبيدي أمام ع َلم اليمن

عضوا " 14 .13تلقى
اجلنويب السابق وأعلن عن إنشاء املجلس االنتقايل اجلنويب املؤلف من 26
ً
ه�ذا املجلس دعًم�اً
ً
مبارشا من دولة اإلم�ارات العربية املتحدة ،إال أن�ه ال حيظى بدعم كيل من
رئيسا له ،هو حتقيق االنفصال عن الشمال اليمني ،إال
أبناء اجلنوب .وضع هذا املجلس هد ًفا ً
أنه مل يتمكن من بسط س�يطرته عىل اجلغرافيا يف جنوب اليمن كافة ،حيث إنه ال يسيطر ِس�وى
عىل مناطق حمدودة خاصة يف عدن وحمافظة الضالع وبعض املناطق األخرى .كام جاء يف البيان
الرس�مي للمجلس الذي صدر يوم  21مايو/أي�ار  2017حيث حتدث املجلس بوضوح عن
االس�تقالل ،وإرساء الفيدرالية ،وأسس الدولة الكاملة السيادة ،فشدّ د عىل أن "شعبنا الصامد
قد اختار طريقه ومصريه ،وعىل العامل الوقوف إىل جانبه بكل وضوح وش�فافية ،ومساعدته يف
حتقي�ق اس�تقالله وطنًا ودولة وهوية ،وإرس�اء ركائز دولته الفدرالي�ة اجلنوبية"  .15حاول هذا
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املجل�س االنقالب على رشعية اليمن الدس�تورية ،وتلقى اً
ً
مبارشا م�ن اإلمارات يف هناية
دعم
يناي�ر ع�ام " ،2018وتدخ�ل الطريان اإلم�ارايت لصالح االنفصاليني"  .16لك�ن مل ينجح ذلك
مستمر ،حتى كتابة هذا البحث ،يف اس�تقطاب قدر ال بأس به
االنقلاب ،إال أن ه�ذا املجلس
ّ
م�ن أبناء اجلن�وب ،وتدريبهم عىل السالح ،وجتري عسكرهتم ،ويتس ّلمون مرتبات مبارشة من
حكومة أبوظبي .يستغل املجلس االنتقايل حالة الفوىض املوجودة يف جنوب اليمن ،كام يستغل
فقر الشباب والعاطلني عن العمل ،ويقوم بعسكرهتم وتعبئتهم بأفكار ضد الوحدة اليمنية وما
شاهبها.

بعد عا�صفة الحزم ظهرت ملي�شيات وكيانات
موازية للدول� � ��ة اليمنية وبدع� � ��م مبا�شر من
التحالف العربي وعلى وج� � ��ه التحديد دولة
الإم� � ��ارات العربي� � ��ة المتح� � ��دة حي� � ��ث ّ
�شكلت
�أحزم� � ��ة �أمني� � ��ة انف�صالي� � ��ة في ع� � ��دن و�شبوة
وح�ضرموت وبع�ض المناطق الجنوبية

الط�رف الثاين :مجاع�ة احلوثي :التي تن ّف�ذ أجندات
إيراني�ة ،وهي التي قامت باالنقلاب عىل الدولة اليمنية
يف  21س�بتمرب /أيل�ول  .2014يسعى املرشوع احلوثي
إىل توطيد أركان حكمه يف املرتفعات الشمالية يف شمال
اليمن حيث إن هذه املناطق كانت معقلاً
تارخييا للحركة
ًّ
اإلمامية ،واس�تمر حك�م بعض األرس الزيدي�ة اإلمامية
التي كانت تدّ عي ح ّقها التارخيي يف احلكم يف بعض هذه
املرتفعات الوعرة لفرتات متقطعة خالل القرون املاضية،
حي�ث كانت حتكم مناطق حم�ددة ،إال أهنا كانت تخُ ِفق يف
موحدً ا بقدر
بس�ط س�يطرهتا عىل األرايض اليمنية كافة .ال تريد احلرك�ة احلوثية أن يبقى اليمن ّ
ما هيمها أن تبسط س�يطرهتا عىل املرتفعات الشمالية ،وجزء من املناطق الوس�طى ،وأن يكون
حاليا ،تسعى احلركة احلوثي�ة إىل أن يكون هلا حكم ذايت يف
هل�ا منف�ذ بحري عىل البحر األمحرًّ .
املناطق التي حتت س�يطرهتا ،وقد اقرتح وزير الدفاع األمريكي السابق جون ماتيس" :تقسيم
اليمن إىل مناطق حكم ذايت إلهناء احلرب األهلية الدموية " 18. 17أش�ار الوزير األمريكي هبذا
املقرتح إىل احلركة احلوثية ،بحيث تمُ نَح اً
ذاتيا يف بعض املناطق الشمالية ،برشط أن توقف
حكم ًّ
احلرك�ة احلوثي�ة اعتداءاهتا عىل األرايض السعودية .إذن ،م�ن الواضح أن احلركة احلوثية تريد
حتقي�ق األه�داف اآلتية :أولاً  ،حكم ذايت يف إقليم آزال ،م�ع وجود منفذ هلا عىل البحر األمحر.
ثان ًيا ،إخالء هذا اإلقليم من أي وجود س�ني س�لفي ،بحيث يكون اجلانب الديني مغل ًقا عىل
احلرك�ة احلوثي�ة ،وهذا ما ال ُيمك�ن حتقيقه؛ ألن املجتم�ع اليمني حتى الذي�ن يقطنون مناطق
إقلي�م آزال يرفضون فكر احلوثي ،ويعدّ ونه دخيلاً عليه�م .ثال ًثا ،تريد احلركة احلوثية أن يبقى
السلاح بيده�ا بحيث تستطيع أن ختم�د أي مقاومة ضدها يف إقليم آزال ،كما أهنا تريد تكرار
جتربة حزب اهلل يف لبنان ،واحلش�د الشعبي يف العراق ،واحلرس الثوري يف إيران ،وهذا اهلدف
دوليا
هو الذي عرقل ويعرقل عملية السالم مع هذه احلركة؛ ألن احلكومة اليمنية املعرتف هبا ًّ
ُ
احلركة احلوثية السالح الذي هنبته إىل الدولة اليمنية ،وأن
ترفض هذا الرشط ،وتريد أن تس ّلم
رابعا ،إعادة نرش الفك�ر الزيدي القائم عىل
تنخ�رط يف عملية سياس�ية وه�ي منزوعة السالحً .
احل�ق اإلهلي يف احلكم ،املنحرص يف البطنني يف املناطق الوس�طى والشمالية والغربية ،ولو بقوة
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السلاح ،وه�و ما تقوم ب�ه احلركة احلوثية يف الوق�ت احلايل .كام أن احلرك�ة احلوثية هتدف "إىل
اس�تعادة احلك�م اإلمامي يف الس�ابق ،بالتوكؤ على نظرية الوالية واالصطف�اء آلل البيت التي
خامسا ،طرد كل احلركات السلفية التي تنتمي
حياولون تكريسها كجزء أساس من الدين" .19
ً
إىل احلركة الوهابية ،وعدم فتح مراكز هلا يف املناطق الشاملية اليمنية ،وقد أحرقت حركة احلوثي
بعض دور التحفيظ التابعة للحركة الس�لفية يف بعض املناطق التي تس�يطر عليها ،وبخاصة يف
أي وجود للحركة اإلسلامية اإلصالحية اليمنية (حزب اإلصالح
صعدة.
سادس�ا ،إضعاف ّ
ً
اليمن�ي) يف مناط�ق صنعاء ،وعم�ران ،وصعدة ،وحجة ،وذمار ،وقد أحرق�ت احلركة احلوثية
مراكز حزب اإلصالح يف بعض املحافظات الشاملية ،كام هنبت جامعة اإليامن ،وسيطرت عىل
املس�اجد ،ود ّمرت بعضها ،حيث أش�ارت بعض التقارير إىل "أن احلوثيني انتهكوا حرمة نحو
 750مسجدً ا ،واختطفوا  150من األئمة واخلطباء ،وتوزعت االنتهاكات بني التفجري الكليّ ،
والقص�ف بالسلاح الثقي�ل ،وهن�ب املحتويات ،إضاف�ة إىل حتويل بعض املس�اجد إىل جمالس
20
س�ابعا ،الس�يطرة على القضاء
لتعاط�ي القات ،وأخرى اس�تخدمت كثكنات عس�كرية".
ً
واألوق�اف والع�دل ،حتى ولو حدثت تس�وية سياس�ية .ثامنًا ،تك�رار التجرب�ة اإليرانية بكل
حذافريه�ا يف اليم�ن ،وهن�اك أهداف أخ�رى للحركة احلوثية ال يس�ع املج�ال لذكرها يف هذه
الورقة البحثية.
الط�رف الثالث :ش�يوخ القبائل وبعض ش�يوخ الدين وجزء من التنظيامت اإلسلامية يف
بع�ض املناطق الرشقية والشمالية :وهؤالء خيضعون لإلمالءات الس�عودية بطرق هادئة؛ ألنه
مل يتبق هلم صديق يف املنطقة ،ولو وجدوا حلي ًفا قو ًّيا ما خضعوا لإلمالءات الس�عودية ،كام أن
الربيع العريب وضد ثورة اليمن التي هي
املجتمع الدويل وبعض الدول اإلقليمية األخرى ضد
ِ
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جزء من الربيع العريب ،واإلسالميون بال شك جزء أسايس يف ثورة  11فرباير  2011اليمنية.
ّ
ال�رف يمثّل ثقًل�اً ال بأس ب�ه يف حكومة اليم�ن الرشعية .أما بالنس�بة للحكوم�ة اليمنية
ه�ذا
الرشعي�ة فهي مس�يطرة عىل املش�هد يف املناط�ق الرشقي�ة ،وبخاصة يف م�أرب ،وحرضموت،
واجل�وف ،وختوض حر ًبا سياس�ية م�ع التحالف العريب ،وعس�كرية مع مجاع�ة احلوثي .هناك
اهتامات هلذه احلكومة بأن من يديرها هو التيار اإلسلامي بقيادة حزب اإلصالح اليمني ،إال
أن هذه االهتامات ليست صحيحة ،ألن من يرأس احلكومة ورئاسة اجلمهوريةً ،
وأيضا جملس
النواب ليس�وا من أبن�اء هذا التيار ،وإن كان هلم حضور يف بعض ال�وزارات ،إال أنه ضعيف.
ويٍمك�ن الق�ول ّ
حضورا ال بأس به يف اجليش الوطني الرشعي ،وهو ما جعل اإلمارات
إن هلم
ً
تنش�ئ كيانات مس�لحة موازية للجي�ش اليمني الرشع�ي .إذن ،أصبح املش�هد اليمني معقدً ا،
وم�ن يتحك�م به ه�و دول اإلقليم ،ال الق�وى املحلية .وهذا جيع�ل انتهاء احلرب يف املس�تقبل
تضم أطراف الرصاع احلقيقي (إيران-
املنظ�ور صع ًبا ،ما مل تكن هناك مصاحلة إقليمية ش�املة ّ
السعودية) ،ومن ثم مصاحلة يمنية ،بحسب وجهة نظر الباحث.

�أطراف ال�صراع الخارجية و�أهدافها من التدخل الع�سكري المبا�شر وغير
المبا�شر في الحرب اليمنية
من الواضح أن األطراف اخلارجية تسعى إىل تنفيذ أهدافها الرسية واملعلنة ،مستخدمة كل
الوسائل السياسية والعسكرية ،وغري ذلك ،وهذه األطراف كاآليت:

الطرف األول :اململكة العربية السعودية :كان اليمن حتت الوصاية السعودية بطريقة هادئة
رسميا
خصوصا منذ أن "وضعت احلرب أوزارها
س�بعينيات القرن املايض،
وغري مبارشة منذ
ً
ًّ
ّ
يف ع�ام  1970بع�د املصاحلة بني أنص�ار اجلمهورية واإلمام ،واعرتفت الرياض بدولة شمال
كبيرا من الدعم املايل"  ،21حتى بداية عام  .2011ثم غريت سياس�تها
اليم�ن وعرضت ً
قدرا ً
جتاه اليمن حينام ش�عرت أن ثوار  11ش�باط /فرباير  2011يتوقون لدولة يمنية مس�تقلة ،غري
مرهتن�ة ألي نظ�ام إقليمي .س�عت الدولة الس�عودية إلجياد توازنات يف املش�هد حتى ال خيرج
اليمن من دائرة النفوذ السعودي ،وفرضت التسوية السياسية بني الثوار ونظام الرئيس صالح،
إال أن تلك التسوية أخفقت كام وضحنا ذلك آن ًفا .وحتى ال نخوض يف التفصيالت سنوضح
أهم األهداف اإلستراتيجية التي تريد الس�عودية حتقيقها يف اليمن ،وهي كاآليت :أولاً  :هزيمة
املليش�يات املدعوم�ة من إيران (احلرك�ة احلوثية) ،إذا مل َت ُعد إىل حضن الطاعة الس�عودي مثلام
فعل�ت اإلمام�ة (أرسة آل محيد الدين) يف س�بعينيات القرن املايض حينما ُهزمت عىل يد الثوار
اليمنيين .ثان ًيا :حف�ظ أمنها القومي يف احل�دود اجلنوبية .ثال ًثا :احلفاظ على عالقاهتا التارخيية
مع ش�يوخ القبائل اليمنية وبعض احلركات الدينية ،كالسلفية وجزء من الطبقة الزيدية ،وعدم
خ�روج هؤالء ع�ن طاعتها ،وتش�كيل جلنة خاصة لدعمه�م باملال ،من خلال توفري مرتّبات
رابعا :تنفيذ مرشوع مدّ أنبوب نفطها عرب حمافظة "املهرة" اليمنية إىل البحر العريب
ش�هرية هلمً .
إن أمك�ن ذل�ك ،ألنهّ �ا تريد اخلروج م�ن هيمنة إي�ران يف مضيق هرمز ،ولكن هن�اك معارضة
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شديدة من ِقبل أبناء املهرة هلذا املرشوع ،ويرفضون وجود قوات التحالف العريب يف املحافظة.
خامس�ا :ألاّ يتحكم حزب اإلصالح اليمني اإلسلامي باملش�هد السي�ايس ،وأن تكون هناك
ً
سادس�ا:
السعودي.
للنظام
بال�والء
تدين
عسك�ري
قبيل-
تقلي�دي-
طابع
ذات
يمني�ة
دول�ة
ً
س�ابعا :مواجهة املشروع اإليراين
احلف�اظ على أم�ن املالحة يف البح�ر األمحر وخليج ع�دن.
ً
خطرا عىل كيان ووجود الدولة
وعدم السامح له بالتغلغل يف املناطق الشمالية؛ ألن ذلك ُيمثّل ً
السعودية برمتها.

الط�رف الث�اين :دولة إيران :هلذه الدول�ة أطامع طائفية واقتصادية يف اليمن ،وش�به اجلزيرة
يروج بعض املح ّللني ،حيث تريد إيران
العربية بش�كل عام منذ القدم ،ال أنّه وليد اللحظة كام ّ
السيطرة عىل خطوط املالحة الدولية ،وخنق السعودية يف حدودها اجلنوبية ،من خالل دعمها
جلامعة احلوثي االنقالبية .من الواضح أن هذا الطرف اإلقليمي هو الداعم احلقيقي للمليشيات
احلوثي�ة ،وه�و رشيكها يف اجلرائ�م التي ارتكبتها مجاع�ة احلوثي بحق اليمنيين .كام أن إليران
أطامع�ا وأهدا ًف�ا جيوإستراتيجية يف البحر األمح�ر ،وبحر العرب .فإيران تري�د تنفيذ خمططها
ً
التوس�عي يف املنطق�ة ،ولو عىل حس�اب األبرياء ،كام أن أهن�ا تريد السيطرة على مكة واملدينة،
تطوق ش�به اجلزيرة العربية من ثالث جهات ،من جهة الرشق سلطنة ُعامن والبحرين؛
وحاليا ّ
ًّ
ِ
العامين والغالبية الساحقة
إذ ال أح�د ُينك�ر أن هناك روابط مذهبية بني النظام اإليراين والنظ�ام ُ
من الش�عب البحريني ،فاملذهب اإلبايض يف ُع اَمن ه�و من يمسك بزمام األمور .كام أن أغلب
ُس ّ
خطرا عىل النظ�ام البحريني فحسب ،بل
�كان البحرين هم من الش�يعة ،وهؤالء ال يمثّلون ً
خطرا شديدً ا عىل النظام السعودي ،والسعودية تفهم ذلك .عندما خرجت مظاهرات
يمثّلون ً
ضد نظام آل خليفة يف البحرين" ،أرسل السعوديون قوات عسكرية إىل البحرين .يقال إن عدد
القوات السعودية القادمة إىل اجلزيرة هو  1000جندي ،باإلضافة إىل نحو  150مركبة ،بام يف
22
ومزودة برشاشات ثقيلة حمم ّلة عىل سقوفها".
ذلك عربات مدرعة خفيفة (مدولبة)
ّ
إذن ،أه�داف إي�ران يف اليمن واضح�ة وال حتتاج لتفسريات من هنا وهن�اك ،وهي تعمل
على تنفي�ذ هذه األهداف مهام كانت النتائج ،وس�تستمر إذا مل تُر َدع بش�تى الوس�ائل القانونية
والدفاعية يف الوقت نفسه.

الطرف الثالث :دولة اإلمارات العربية املتحدة :من املعروف أن هذه الدولة حديثة النشأة،
إقليميا وحلي ًفا
فعمره�ا ال يتج�اوز مخسة عق�ود ،إال أهنا نتيجة للطف�رة املالية أصبحت الع ًب�ا
ًّ
تدخلت ه�ذه الدولة يف الصراع اليمني من خالل
غير موثوق ب�ه لبعض ال�دول يف املنطقةّ .
مش�اركتها يف عاصف�ة احل�زم التي انطلقت يف  26م�ن مارس  2015بقي�ادة السعودية؛ لدعم
احلكوم�ة اليمنية الرشعي�ة ضد االنقالب احلوثي .لكن رسعان ما غريت اإلمارات اهلدف من
مشاركتها يف عاصمة احلزم ،وحتولت إىل طرف يعادي الرشعية اليمنية .من الواضح أن لدولة
أطامعا اقتصادية بحتة ،وال هيمها مستقبل الشعب اليمني ،وال احلفاظ عىل وحدته
اإلمارات
ً
وسالمة أراضيه ،بقدر ما هيمها السيطرة عىل ميناء عدن ،واجلزر اليمنية ،ومضيق باب املندب،
ومناط�ق النف�ط والغاز املسال يف ش�بوة ومأرب .يف الظاه�ر ،تدّ عي أهنا تدع�م رشعية اليمن
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الدس�تورية بقي�ادة الرئيس اليمني عبد رب�ه هادي ،ولكنها تقوم بدعم مليش�يات خارج إطار
وتقوض أعامل احلكومة اليمنية ،ومتنع عودة كبار الدولة ملامرسة أعامهلمً ،
وأيضا
الدولة اليمنيةّ ،
أصدرت قائمة بأسامء بعض املواطنني ورجال السياسة املمنوعني من العودة إىل عدن .ولتنفيذ
أهدافه�ا يف جن�وب اليمن ،أقامت اإلمارات س�جو ًنا رسي�ة لتعذيب م�ن يعارضها ،ونُشرِ ت
تقاري�ر دولي�ة حول السج�ون اإلماراتية الرسية يف اليم�ن .وقد طالب وزي�ر الداخلية اليمني
اإلم�ارات "برضورة إغلاق السج�ون ،والعمل عىل خضوعه�ا للنيابة والقضاء ،واس�تكامل
معاجل�ة م�ا تبقى من أمور وإش�كاليات يف ه�ذا امللف"،
وأكد رضورة "معاجلة مجيع اإلش�كاليات املتعلقة بقضية كان اليمن تحت الو�صاية ال�سعودية بطريقة
السج�ون ورضورة إغالقه�ا"  ،23كام ّ
درب�ت اإلمارات هادئة وغي� � ��ر مبا�شرة من� � ��ذ �سبعين ّيات القرن
ق�وات موالي�ة هلا كما ذكرنا س�اب ًقا ،ونشرت مدرعاهتا
ً
خ�صو�ص� � ��ا من� � ��ذ �أن و�ضعت الحرب
وجنوده�ا يف األماك�ن الغنية بالنفط والغ�از ،ويف اجلزر الما�ض� � ��ي
�أوزارها ر�سم ًّيا في عام  1970بعد الم�صالحة
واملوانئ اليمنية.

الط�رف الرابع :س�لطنة ُعمان الصامتة :لي�س ُلعامن بين �أن�صار الجمهورية والإمام

أطماع اس�تعامرية يف اليم�ن ،إال ّ
أن هلا تصفي�ة حسابات
قررت ه�ذه الدولة احلي�اد ،ورفضت
م�ع اإلم�ارات وبعض ال�دول اإلقليمية األخ�رى .فقد ّ
حص�ار قطر ،والتدخل العسك�ري يف اليمن .وقد ّأكد تقرير ملجل�ة اإليكونومست الربيطانية
أن "س�لطنة عامن التزم�ت باحلياد يف رصاعني خليجيني :األول عسك�ري ،واآلخر دبلومايس
واقتصادي"  ،24يف إش�ارة إىل أن س�لطنة ُعامن رفضت عاصفة احلسم ،ورفضت ً
أيضا حصار
قط�ر .وقد ّأكد التقرير أن هذه اخلطوات التي قامت هبا س�لطنة ُعامن قد تكون أكرب من قدرهتا
خصوصا وهي تعاين مشكالت اقتصادية .إال أن سلطنة ُعامن
عىل التحمل عىل املدى الطويل،
ً
رفض�ت ّ
كل اإلغراءات التي ُعرضت عليها؛ ألن لدهيا مش�كالت مع اإلم�ارات خاص ًة ،فيام
خي�ص "مسندم العامنية" .لذلك ،يبدو أن س�لطنة ُعامن مل تث�ق يف التحالف العريب ،حتى تكون
ّ
ً
إستراتيجيا معه ،وتش�اركه يف عملياته العسكرية يف اليمن .علاوة عىل ذلك ،لسلطنة
ا
رشيك
ًّ
خصوصا وأن مسقط كانت "قد أعلنت يف  2011عن
عامن مش�كالت أخرى مع اإلمارات،
ً
تضم
كش�ف ش�بكة جتسس كبرية بدعم ومتوي�ل من ويل عهد أبوظبي الش�يخ حممد ب�ن زايدّ ،
مدنيين وعسكريني ،وكان�ت هتدف بالنهاية إىل انقالب دموي بالسلطنة ،وتنصيب نظام موال
ودبلوماس�يا،
سياس�يا
يفتقد إىل الطموحات الوطنية" .25ومن َث ّم تساعد ُعامن احلركة احلوثية
ًّ
ًّ
وتستضي�ف ق�ادة احلركة احلوثي�ة وتعالج جرحاها ،وهن�اك اتهّ امات لسلطنة عمان بأهنا تزود
احلوثي بالسالح ،إال أن صحة هذه االهتامات غري مؤكدة .من الواضح ً
أيضا أن س�لطنة عامن
تري�د احلفاظ عىل حدودها الغربية مع اليمن ،وال تريد أن ت�رى القوات السعودية واإلماراتية
تراب�ط عىل حدودها الغربية .لذلك تدعم ش�يوخ القبائل يف امله�رة ،من أجل مواجهة الوجود
السع�ودي اإلمارايت .وال نستبعد أن حي�دث رصاع مسلح بني التحالف العريب وبعض القبائل
يف حمافظ�ة امله�رة .وتنبغي اإلش�ارة هنا إىل أن س�لطنة عامن فتحت منافذها الربي�ة ،والبحرية،
ربيع 139 2019

الأبحاث  -الدرا�سات عادل د�شيلة

واجلوي�ة للمسافر اليمن�ي ،يف الوقت الذي تغلق اإلمارات مطاراهتا ومنافذها يف وجه املواطن
اليمن�ي ،كما أن السعودي�ة ال تفت�ح مناف�ذ بالدها للمساف�ر اليمن�ي ،وإن كانت تق�دّ م بعض
التسهيالت لرجال الدولة اليمنية وتستضيفهم عىل أراضيها.

ت�أثير ال�صراع الإقليمي في اليمن في ال�سلم الأهلي اليمني ،ودوره في بروز
جماعات العنف الم�سلحة

مزق ال ّلحم�ة الوطنية اليمنية ،ونشر العنرصية املقيتة،
م�ن الواضح أن الصراع الدائر قد ّ
ّ
وغذى الرصاع الطائفي ،والرصاع املذهبي بشكل خميف ،ومن الصعب جتاوز هذه املعضالت
خلال السن�وات القليل�ة القادم�ة .كام أن ه�ذا الرصاع
ي�سع � ��ى الم�ش � ��روع الحوثي �إلى توطي � ��د �أركان حكمه في س�اعد عىل بروز مجاع�ات العنف املسلح�ة و(املؤدجلة)
طائفي�ا ،وهن�اك ع�دة مجاعات ظهرت على السطح بعد
ًّ
المرتفع � ��ات ال�شمالي � ��ة في �شم � ��ال اليمن حي � ��ث �إن هذه
إيرانيا .لن ترضخ هذه اجلامعات
انقالب احلوثي املدعوم
ًّ
المناط � ��ق كان � ��ت معق �ًل ��اً تاريخ ًّيا للحرك � ��ة الإمامية
ألي حوار س�لمي ،ولن تقب�ل بالتعايش؛ ّ
ألن
املسلح�ة ّ
وا�ستم � ��ر حكم بع�ض الأ�سر الزيدية الإمامية التي كانت العنف جزء م�ن أيديولوجيتهاً ،
وأيض�ا من حيركها قادة
ّتدعي ّ
حقها التاريخي في الحكم في بع�ض هذه المرتفعات تقليديون متش�ددون ،ال يعرف�ون القيم العرصية ،كحق
اآلخري�ن يف التعبير ،وحري�ة العبادة ،واالنتماء وما إىل
الوعرة لفترات متقطعة خالل القرون الما�ضية
ذلك .كام أن الرصاع الدائر أظهر كيانات تقليدية جديدة
تعمل خ�ارج اإلرادة اجلمعية للش�عب اليمني ،وتسعى
إىل تقسيم اليمن إىل كانتونات صغرية ومتناحرة .تظن هذه الكيانات أنه من مصلحتها أن يبقى
مقس اًم عىل أسس جهوية ،ومناطقية ،وطائفية.
اليمن ّ

الخاتمة والمقترحات:

يف هناية الورقة يمكننا القول :أولاً  :إن استمرار الرصاع الدائر سيؤثر يف األمن اإلقليمي ،وسيمتد
هليب�ه إىل مناط�ق أخرى يف رشق اجلزيرة العربية ،وبخاصة البحري�ن ،ورشق السعودية ،يف حال مل
توصل إىل عملية سياسية ،وومل تُن ّفذ خمرجات احلوار الوطني اليمني ،والقرارات الدولية املتعلقة
ُي َّ
س�ينمي مجاعات العنف الطائفية
بالرصاع اليمني .كام أن اس�تمرار الرصاع بدون حسم عسكري
ّ
واملسلحة يف شمال اليمن (مجاعة احلوثي) ،والقاعدة يف جنوب ورشق اليمنً ،
وأيضا املليش�يات
االنفصالية التي يدعمها النظام اإلمارايت يف عدن وبعض املحافظات اجلنوبية األخرى.
ثان ًيا :ال ينبغي السامح للطبقة الطائفية وجناحها املسلح يف االستمرار يف انقالهبا العسكري
يف شامل اليمن ،والسامح للطبقة التقليدية العسكرية والقبلية يف جنوب اليمن بتمرير مرشوعاهتا
االنفصالية؛ ألن ذلك سيؤدي إىل انقسام القبائل بني أطراف النزاع ،وسينقسم الشعب اليمني
إىل كانتون�ات سياس�ية ومتناحرة ،وس�يتعرض النسي�ج االجتامعي والسل�م األهيل خلطر غري
مسب�وق ،ليس عىل الش�عب اليمني فحس�ب ،ولكن عىل دول اإلقليم قاطب�ة .إضافة إىل ذلك
إذا اس�تمر التحالف العريب يف سياس�ته احلالية جت�اه اليمن ،فاملستقبل س�يكون جمهولاً بالنسبة
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لألنظمة اخلليجية التي تدخلت يف الرصاع اليمني بش�كل مبارش ،وس�يكون كيان هذه الدول
ً
معرض�ا لالهني�ار بالكام�ل ،إذا مل يتم جتاوز األخط�اء والوقوف مع الش�عب اليمني ،من أجل
الوصول إىل سالم دائم ومستدام حيفظ أمن األرايض اليمنية ووحدهتا وسالمتها.

ثال ًث�ا :حماول�ة تصوي�ر الرصاع احل�ايل يف اليمن على أنّه مذهب�ي ليس من صال�ح املجتمع
اليمني ،وال من صالح دول اإلقليم ،واستمرار اخلطاب الطائفي لدول اإلقليم املجاورة لليمن
س�يغذي نزعة االنتقام للجامعات الش�يعية يف البحرين ،والسعودي�ة ،واإلمارات ،والكويت،
وس�لطنة ُعامن جتاه األنظم�ة اخلليجية ،وهذا قد جيعل هذه اجلامع�ات واألقليات تعلن دعمها
بش�كل مب�ارش جلامع�ة احلوثي ،ومن ث�م حتمل السلاح ضد األنظم�ة اخلليجية ،وه�ذا يعني
الدخول يف حرب مذهبية طويلة األمد ،وس�تدفع ش�عوب املنطقة ثمن ذلك ،وهو ما ال تريده
ش�عوب املنطقة .واحلل للحفاظ عىل كيان هذه الدول وعىل أمن املنطقة القومي يتمثّل يف إهناء
االنقلاب احلوثي ،ومتكني السلطة الرشعية اليمنية من ممارس�ة مهامها جتاه مواطنيها ،ووقف
دعم مجاعات العنف املسلحة يف جنوب اليمن التي تستقبل اً
ً
مبارشا من دولة اإلمارات.
دعم

رابعا :عىل السعودية أن تأخذ يف احلسبان أن اليمن ما بعد  2011ليس كام قبله ،وأنهّ ا لن تستطيع
ً
تنفيذ أجندهتا اخلاصة من خالل رشاء الوالءات والذمم ودفع مرتبات شهرية لقادة الطبقة التقليدية
بش�قيها القبيل واهلاش�مي ،وأن هذا األس�لوب مل يعد جمد ًيا يف الوقت احلارض .كام ينبغي عليها أن
تتعامل مع اليمن بوصفها دولة ذات سيادة ال كحديقة خلفية للسعودية؛ ألن األسلوب احلايل الذي
تنتهجه السعودية جتاه اليمن لن ُيك َّلل بالنجاح ،وعليها أن تعترب بام حصل وحيصل اليوم يف املنطقة.
كما ينبغي عىل اإلم�ارات أن تتعلم الدروس م�ن أخطائها يف الصومال وجيب�ويتّ ،
وأن مرشوعها
االس�تعامري التوس�عي يف اليمن من خالل اس�تعامل القوة لن ينجح ،ولو مل يكن هناك انقسام يف
املجتمع اليمني ما استمرت اإلمارات يف اليمن مدة شهر واحد.
عول عليها؛ ألهنا حتول�ت إىل أدوات بيد الدول
خامس�ا :القوى املحلية اليمني�ة احلالية ال ُي َّ
ً
اإلقليمي�ة ،وتن ّف�ذ م�ا ُيملىَ عليها .لذل�ك لن يرى الش�عب اليمني النور ما مل تك�ن هناك قوى
حية تض�ع مصلحة اليمن فوق كل اعتب�ار ،وتعيد ترتيب الصف�وف إلخراج البلد من
وطني�ة ّ
دوامة العنف واحلرب األهلية الدائرة ،وبناء نظام فيدرايل قوي حيفظ أمن البالد وسيادهتا.
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