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ملخص

يناقش هذا البحث العالقات اليمنية السعودية من خالل الوقوف عىل أبرز حمطاهتا
 ومن خالل الرتكيز عىل العالقات بعد ثورة،التارخيية التي تفاوتت بني التقارب والتباعد
. التي تزامنت مع ثورات الربيع العريب يف عدة بلدان عربية،2011  فرباير11

 كام يمثّل اخلليج،ويرى الباحث أن اليمن متثّل العمق اإلسرتاتيجي للخليج العريب
 وأن،وتارخيي ًا لليمن
وديمغرافيا
جيوسياسي ًا
إسرتاتيجي ًا
والسيام السعودية عم ًقا
العريب
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
ّ عملية عاصفة احلزم كانت
.أدق تعبري عىل أمهية اليمن للخليج وأمنه واستقراره
ويدعو الباحث إىل التوصل لصيغة عملية تؤ ّدي إىل التكامل بني اليمن والسعودية
.وبقية دول اخلليج يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واألمنية

Yemen - Saudi Arabia Relations: The Past Paths and the Future Challenges
Nabeel Bukairi
ABSTRACT

رؤية تركية

2015 - 15
110 - 95

This study aims to trace the path of the Yemeni-Saudi relations from the moment
of foundation until currently focusing on the various phases and milestones in this
relationship.
By implementing the historical method and analytical approach، the study attempts
to identify the factors and influences that contributed in determining the pattern of this
relationship from one phase to another.
The study suggests that Yemeni-Saudi relations were not mainly based on the
principle of parity، good-neighborliness and common interests; but rather on selfinterest which led to the keenness of each party to sabotage the other's stability and this
has badly affected the stability in the whole region. The study، therefore، recommends
avoiding such past policies and creating a new type of relations based on mutual
respect and common interests.
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لعام�ل اجلغرافي�ا تأثير كبير يف صياغ�ة
عالقة الدول ببعضها ،وقد أس�هم هذا البعد
بشكل كبري يف صياغة طبيعة العالقات اليمنية
الس�عودية ،وظ ّلت مش�كلة احلدود ترمومرت
ه�ذه العالق�ة عىل م�دى عق�ود م�ن الزمن،
فمن�ذ تاريخ تأس�يس العالقات بين البلدين
س�نة 1934م بعد حرب طاحن�ة وحتى هذه
اللحظ�ة -والعالق�ات اليمنية الس�عودية يف
صعود وهبوط دائم ،حتتمها قدرية اجلغرافيا،
وصيرورة التاري�خ ،وبرغامتي�ة السياس�ة
وتناقضاهتا.

ّ
إن اتفاقية الطائف بني اليمن والس�عودية
أسست بالتأكيد
التي جاءت إثر حرب طاحنة ّ
نوعا من العالقات املضطربة وغري
منذ البداية ً
واضحة املعامل ،وقد أسهم هذا النوع يف رسم
مسار العالقات املستقبلية ،وظهر
واضحا يف
ً
صورة العالقة املتذبذب�ة بينهام ،ويبقى الباب
مفتوحا أمام حالة من الاليقني الس�يايس جتاه
ً
شكل هذه العالقة.

ُس� ِّلمت بموجبه�ا األرض اليمني�ة للمملكة
العربية الس�عودية يف عسري ونجران وجيزان
مقابل إجيار تدفعه اململكة مدة عرشين عا ًما،
والعقد قابل للتجديد والنقاش.

ت َُع�دّ اتفاقي�ة الطائ�ف بداي�ة العالق�ات الم�سار التاريخي للعالقات اليمنية
رضوسا ال�سعودية
اليمنية الس�عودية التي أعقبت حر ًبا
ً

بين مل�ك اململك�ة العربي�ة الس�عودية عب�د
العزيز بن عبد الرمحن آل سعود واإلمام حييى
محيد الدي�ن واألمري حممد ب�ن عيل اإلدرييس
مؤس�س الدولة اإلدريس�ية( ، )1تلك احلرب
التي آلت نتائجها ك ّلها لصالح اململكة العربية
السعودية ،واختفت إثرها دولة األدارسة.
وكان م�ن الطبيعي ً
أيضا أن ترس�م نتيجة
تل�ك احل�رب الت�ي حس�مت لصال�ح عب�د
العزي�ز آل س�عود مالم�ح تل�ك االتفاقي�ة،
وطبيعة العالق�ات املنبثقة عنها ،وهي اتفاقية

 96ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

طبيع�ة العالق�ات اليمني�ة الس�عودية
اختذت عدة مسارات ،حكمتها طبيعة النظام
الس�يايس احلاك�م يف صنع�اء يف كل مرحل�ة
تارخيي�ة ،وهو م�ا أضفى حالة م�ن التذبذب
ً
وهبوطا عىل ه�ذه العالقات ،إضافة
صع�و ًدا
إىل عوام�ل سياس�ية وتارخيية أخ�رى كان هلا
دور يف الوضعية غري املستقرة بينهام.
نع�رج بش�كل رسي�ع على
ويمكنن�ا أن ّ
مراحل هذه العالق�ة التارخيية عىل مدى أكثر
م�ن تس�عة عق�ود؛ لننطل�ق بعده�ا إىل قراءة

العالقات اليمنية  -ال�سعودية

اهلل حييى محيد الدين ثالثة من حرس�ه اخلاص
إىل مك�ة املكرمة يف موس�م احل�ج لقتل ملك
الس�عودية ،وهو الذي جعل امللك السعودي
يق�ول عبارت�ه التارخيي�ة املش�هورة" :رشك�م
وخريكم اليمن".

التح�والت الكبيرة التي حدث�ت يف العالقة
اليمني�ة الس�عودية من�ذ س�قوط صنع�اء بيد
إيرانيا يف  21س�بتمرب
مجاعة احلوثي املدعومة
ًّ
2014م ،ثم نتطرق للسيناريوهات املستقبلية
هلذه العالقة التي سيتحدد يف ضوئها ال مصري
اليمن فق�ط؛ بل مصري املنطق�ة العربية كلها،
ويف مقدمته�ا منطق�ة اخلليج الع�ريب؛ وذلك
"عنرصا
ألمهي�ة ه�ذه العالق�ة الت�ي تش�كل
ً
مهماًّ من عنارص األمن واالس�تقرار يف منطقة
اجلزي�رة العربية واخلليج الع�ريب ،وأي خلل
س�لبيا يف ذل�ك ،والعالق�ات بني
فيه�ا يؤ ّث�ر
ًّ
البلدين منذ قيام اململكة الس�عودية واململكة
املتوكلي�ة اليمني�ة م�رت بمراح�ل خمتلفة من
التوتر واالستقرار النسبي"(. )2
وبع�د ع�ام واح�د م�ن توقي�ع اتفاقي�ة
"الطائف" املذكورة أرسل اإلمام املتوكل عىل

لك�ن الغري�ب بع�د ذل�ك –ولعل�ه ليس
غري ًب�ا يف ع�امل السياس�ة -هو املوق�ف الذي
اختذته اململكة العربية السعودية ممثلة بملكها
املؤس�س عبد العزيز بن س�عود بوقوفها بقوة
إىل جان�ب اإلم�ام أمح�د حييى محي�د الدين يف
حربه الس�تعادة سلطة أبيه الذي قامت ضدّ ه
ثورة س�نة 1948م الدس�تورية ،واس�تمرت
قراب�ة ش�هر ،س�قطت بعده�ا بث�ورة مضادة
قادها اإلمام أمحد بدعم سعودي كبري.

وق�د تك�رر ه�ذا املوق�ف يف السياس�ة
الس�عودية جت�اه اليم�ن م�ع ان�دالع ث�ورة
26س�بتمرب 1962م ،واملوق�ف الس�عودي
هذا ينطل�ق من عدة اعتبارات موضوعية ،يف
مقدمتها نمط نظام احلكم امللكي السائد فيها،
الذي جعلها تقف مع نمط احلكم ِ
نفسه ممثلاً
يف اإلمامة الزيدية ،رغم التناقض املذهبي بني
الطرفني.
إن ث�ورة 26س�بتمرب 1962م أقلق�ت
النظام الس�عودي قل ًقا ش�ديدً ا بس�بب وقوع
النظ�ام اجلدي�د يف اليمن حتت تأثير كثري من
العوام�ل اخلارجي�ة العربي�ة والدولية ،أمهها
مس�اعدة اجلي�ش املصري بقيادة حمم�د أنور
الس�ادات ل�ه لتثبي�ت نظ�ام اجلمهوري�ة يف
اليمن ،يف ظل محالت امللكيني الرشس�ة ذات
الدعم الكبري من النظام السعودي(. )3
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وق�د ش�هدت اليمن فيما بعد قي�ام ثورة
مس�لحا
أهليا
26س�بتمرب التي كانت
ً
ً
رصاعا ًّ
دام ًي�ا اس�تمر ُزهاء مخس س�نوات ،بني طرفيَ
الصراع حينه�ا :معس�كر اجلمهوريني وهم
الضب�اط األح�رار وحلفاؤه�م م�ن ش�يوخ
القبائ�ل اليمني�ة ومثقف�ون وجت�ار يمني�ون،
ومعسكر اإلماميني وهم أتباع النظام اإلمامي
الس�ابق وحلفاؤه�م الدولي�ون واإلقليميون
واملحليون.
مل يق�ف إىل جان�ب معس�كر اجلمهوريني
سوى نظام الرئيس املرصي مجال عبد النارص،
بينما وقفت دول املنطق�ة العربية واخلليج مع
نظام آل محي�د الدين ،وكان�ت حينها اململكة
العربية الس�عودية وإيران يف معس�كر واحد،
الستعادة سلطة آل محيد الدين.

معسكري اجلمهوريني
حتول الرصاع بني
ّ
َ
وامللكيني يف اليمن إىل ما يشبه حرب بالوكالة
بني اململكة العربية السعودية ومجهورية مرص
العربية بقيادة مجال عبد النارص ،وس�قط فيها
عشرات اآلالف م�ن اليمنيين واملرصيين،
وعاشت اليمن أجواء رصاع طاحن ،وأطلق
عىل هذه الفرتة اسم احلرب العربية الباردة.
وم�ع ه�ذا" ،إن ال�دور الس�عودي يف
مقاومة الثورة اجلديدة إلجهاضها ،وإفراغها
من حمتواها ،وإيقاف التحوالت الثورية -قد
حقق االنتصار النهائي له يف اتفاقية اخلرطوم
يف أغس�طس 1967م بني مرص والس�عودية،
هذه االتفاقية التي قضت باآليت:
 - 1سحب القوات املرصية من اليمن.
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 - 2إيقاف الس�عودية الدعم العس�كري
واملايل للملكيني؛ (إال أنه مل ُين َّفذ).

 3عودة امللكيني إىل احلكم بثلث املقاعديف جملس الشعب والوزراء وجملس الشورى،
وه�ذا حدث فعًل�اً بعد (5نوفمبر1967م)
إث�ر اإلطاحة بالرئيس عبداهلل السلال ،وهو
يف رحل�ة إىل بغ�داد ،بع�د رف�ض املرصيين
استقباله يف القاهرة"(. )4

وهك�ذا ع�اد امللكي�ون اإلمامي�ون إىل
احلك�م ،ولك�ن ه�ذه امل�رة ب�دون العامم�ة
والبزة
اإلمامي�ة ،وإنما بالكرافتة اجلمهوري�ة ّ
العس�كرية وحتت الع َلم اجلمهوري ،فتسللوا
إىل كل مراف�ق الدول�ة ومؤسس�اهتا ،وبدأوا
بالتخطي�ط ملرشوعهم اإلمام�ي ،ومن داخل
أجهزة النظ�ام اجلمهوري ذات�ه ،وبمقدرات
الدولة اليمنية ذاهتا ،التي قضت عىل اإلمامية
الزيدية.
وهك�ذا بع�د أن ضمنت اململك�ة العربية
الس�عودية قدرهت�ا على اإلمس�اك ب�كل
خي�وط اللعب�ة السياس�ية يف اليم�ن فيما بعد
مؤمت�ر املصاحل�ة الوطنية الذي عق�د يف جدة
وانبثق�ت عنه عودة اإلماميني وبنس�بة الثلث
إىل مؤسس�ات الدولة اجلدي�دة -كللت ذلك
بتشكيل ما عرف باللجنة اخلاصة التي تولت
إدارة الشأن اليمني
سياسيا من خالل صندوق
ًّ
هذه اللجنة الذي عمل بشكل كبري عىل إرباك
جهود تأس�يس الدولة لصال�ح مراكز القوى
والنف�وذ املرتبطة باململكة مبارشة ،عن طريق
مي باللجنة اخلاصة.
شيكات ما ُس ّ
وبق�دوم نظ�ام الرئيس إبراهي�م احلمدي
باالنقلاب( )5ال�ذي أط�اح بنظ�ام الق�ايض
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بقدوم الرئي�س علي عبد اهلل �صالح �إلى الرئا�سة بد�أت
�ص�������فحة جديدة من العالقات اليمنية ال�س�������عودية،
يب�������رز فيها الدور ال�س�������عودي الم�ؤث�������ر والمهيمن على
القرار ال�سيا�س�������ي في اليمن طوال عقد الثمانينيات
عل�������ى الأق�������ل حتى قي�������ام الوح�������دة اليمني�������ة في 22
مايو1990م ،بين �شطري اليمن� :شماله وجنوبه
عبد الرمحن اإليري�اين 1974م بدأت مالمح
جديدة للعالقات اليمنية الس�عودية ،لكنها مل
تدم طويلاً ؛ بس�بب التوجه احلاس�م للرئيس
احلم�دي جت�اه الس�لطة القبلية ملراك�ز القوى
والنف�وذ الت�ي كان�ت متث�ل إعاقة كبيرة أمام
بس�ط الدولة نفوذه�ا وس�يادة قانوهنا ،وهلذا
تكت�ل عدد م�ن تلك الق�وى القبلي�ة بزعامة
كل م�ن الش�يخ عب�د اهلل ب�ن حسين األمح�ر
ش�يخ قبيلة حاش�د ،والشيخ س�نان أبو حلوم
زعي�م قبيلة بكيل حينه�ا ،وبعض الضباط يف
اجليش املحسوبني عىل هذه القوى القبلية مع
الدعم الس�عودي -ال�ذي أدى إىل التخلص
من الرئيس احلم�دي بانقالب دموي ،صعد
إثره الرئيس أمحد حسني الغشمي.
مل يدم نظ�ام الرئيس الغش�مي طويلاً  ،إذ
مل يس�تمر أكثر من ثامنية أش�هر-هذا بالنس�بة
للش�طر الشمايل من اليمن ،الذي كان يسمى
باجلمهوري�ة العربي�ة اليمنية -فق�د أطاحت
ب�ه حرك�ة انقالبية رسيع�ة ،وصعد للرئاس�ة
رئيس جملس الش�ورى القايض عب�د الكريم
رئيس�ا لفترة انتقالي�ة
الع�ريش ،ال�ذي ُعّي�نّ
ً
هب�دف التحضري النتخابات رئاس�ية من قبل
جملس الش�ورى حينه�ا ،وهنا ُص ِّع�د بضابط

صغير ومغم�ور إىل رئاس�ة اجلمهوري�ة ،هو
الرئيس السابق عيل عبد اهلل صالح.

وبق�دوم الرئيس عيل عب�د اهلل صالح إىل
الرئاس�ة بدأت صفحة جديدة من العالقات
اليمنية الس�عودية ،يربز فيها الدور السعودي
املؤثر واملهيمن عىل القرار الس�يايس يف اليمن
طوال عق�د الثامنينيات عىل األق�ل حتى قيام
الوح�دة اليمني�ة( )6يف  22مايو1990م ،بني
شطري اليمن :شامله وجنوبه.

لك�ن ه�ذه العالق�ات اختذت مس�ارات
نظ�را لط�ول بق�اء الرئي�س صال�ح يف
ع�دةً ،
الس�لطة ،التي امتدت  33س�نة ،لكن يف كل
األحوال كان�ت طبيعة هذه العالقة يف أغلب
األحيان عالق�ة تبعية النظام اليمني للمملكة
العربية الس�عودية ،وهي اإلستراتيجية التي
اتّبعه�ا كل ّ
ح�كام اململك�ة ،من�ذ املل�ك عبد
العزيز وحتى امللك عبد اهلل بن عبد العزيز.

صع�د الرئي�س علي عب�د اهلل صال�ح
إىل الس�لطة بانتخ�اب جمل�س الش�عب ل�ه
يف 17يوني�و 1978م ،عق�ب سلس�لة م�ن
التصفيات الدموية الكبرية لكل من الرئيسني
احلمدي والغشمي يف الشمال والرئيس سامل
ربيع عيل يف اجلنوب ،يف ظروف ومالبس�ات
توحي بأن للرئيس صالح يدً ا طويلة فيها.

وم�ن هن�ا ،واج�ه الرئي�س الس�ابق عيل
صالح معارضة ش�ديدة حلكمة من�ذ البداية،
ٌ
جمموع�ة م�ن
وبع�د أش�هر م�ن رئاس�ته ق�اد
الضب�اط النارصيني انقال ًبا عس�كر ًّيا فاشًل�اً
ض�ده ،بقيادة القائ�د النارصي عيس�ى حممد
س�يف ،وجمموع�ة م�ن رفاق�ه الذي�ن لق�وا
مجيعا بعد إخف�اق هذا االنقالب،
مرصعه�م ً
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ح�صل ال�شمال على دعم المملكة العربية ال�سعودية ،وهو ما ا�ستفاد
منه نظام الرئي�س علي عبد اهلل �صالح في تعزيز قب�ضته على الحكم،
حيث و�صل �إلى الحكم ولي�س هناك �أي ميزانية لإدارة ال�سلطة ،وهو
م�������ا تكفلت به المملكة العربية ال�س�������عودية الت�������ي كانت تخاف من
�سقوط ال�شمال بيد الجنوب المدعوم من قبل االتحاد ال�سوفيتي
وكان�وا هيدف�ون م�ن خالل�ه الث�أر للرئي�س
إبراهيم احلم�دي الذي َيع�دّ ه نارصيو اليمن
أحد قياداهتم.

ولكن مالبس�ات مقتل الرئيس احلمدي
وضوحا بالنظ�ر للتوجه الواضح
بات�ت أكثر
ً
للرئي�س احلم�دي نحو بناء دولة مؤسس�ات
حقيقي�ة ،بعي�دة ع�ن س�لطة ونف�وذ مراك�ز
الق�وى القبلي�ة الت�ي تتمت�ع بعالق�ات تبعية
قوي�ة للمملك�ة العربية الس�عودية التي رأت
خط�را عىل
يف توج�ه نظ�ام الرئي�س احلمدي
ً
ً
مبارشا هلا.
مصاحلها ،وهتديدً ا

س�عت اململك�ة
مبك�را لنس�ج خي�وط
ً
عالقاهت�ا ،من خلال مراك�ز الق�وى القبلية
والعس�كرية داخ�ل مؤسس�ات الدول�ة ،ومل
ِ
تكت�ف هبذا ،ب�ل وصل هب�ا األم�ر أن تكون
رئيس�ا يف تعيين أي رئي�س لليم�ن يف
طر ًف�ا ً
الشمال ،ل�ذا أت�ى صع�ود صالح بع�د مقتل
احلم�دي تأكي�د هل�ذا التوج�ه الس�عودي يف
اليمن ،باعتب�ار الرئيس صالح صنيعة لألمري
سلطان بن عبد العزيز مسؤول امللف اليمني،
أو ما ُس ّمي باللجنة اخلاصة التي كان الرئيس
صالح أحد أهم رجاهلا(. )7
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عالقة المملكة بدولة جنوب اليمن
وأما الش�طر اجلن�ويب من اليم�ن فقد بنى
عالقته باململكة العربية السعودية عىل هامش
عالقة اململكة باملنظومة االشتراكية ،وكانت
انعكاس�ا طبيع ًي�ا لعالق�ة اململك�ة باملعس�كر
ً
الس�وفيتي ،الذي كان يمتلك عالقة أكثر من
تابعا
جيدة مع جنوب اليمن ،بل كان اجلنوب ً
لالحتاد السوفيتي تبعية شبه تامة.

وهل�ذا س�ارت عالق�ة الس�عودية م�ع
جن�وب اليم�ن وفق هذا املح�ور ومن خالل
حتوالت النخبة السياسية احلاكمة يف اجلنوب
الت�ي س�ارت باليم�ن "على درب التامه�ي
الش�امل م�ع املرشوع اليس�اري ال�دويل ،من
خلال التح�والت الت�ي ترافقت م�ع اجلبهة
القومية ...تلك التي تس ّلمت البلد بعد رحيل
فرعا حلركة
الربيطانيين ،وكانت يف جوهرها ً
تي�ارا يس�ار ًّيا عات ًيا
القوميين الع�رب ،لك�ن ً
تبلور يف دواخلها ،حتى إن اليس�ار َّ
متكن من
اس�تبعاد خط القوميني العرب ،لتبقى اجلبهة
القومية النموذج املؤسسي األكثر فولكلورية
ملرشوع اليس�ار العريب ٍ
آنئذ ...ثم يتم التحول
الح ًق�ا إىل احل�زب االشتراكي اليمني الذي
ً
رشيكا يف
قاد مسرية اجلنوب ،وأصبح الح ًقا
حتقيق الوحدة بني شامل وجنوب اليمن"(.)8

وباملقابل تبن�ى الرئيس الس�ابق عيل عبد
التوجه غر ًبا،
توجه�ا مقابلاً وهو
اهلل صالح،
ً
ّ
ولك�ن من خلال البوابة الس�عودية ،بتمتني
عالقت�ه بالغ�رب األمريك�ي حتدي�دً ا ،وهل�ذا
ش�هدت اليمن حر ًبا أهلية طاحنة (-1979
1985م) ،على أهنا رضيب�ة طبيعية للتناقض
احلاصل بني نظامي الشامل واجلنوب ،وتبعية

العالقات اليمنية  -ال�سعودية

كل نظام ألحد ُقط َبي املنظومة الدولية ،حيث
تبع اجلنوب حلف وارس�و ،وتبع الشامل من
خالل اململكة حلف شامل األطليس.

حصل الشمال عىل دعم اململك�ة العربية
الس�عودية ،وهو ما اس�تفاد منه نظام الرئيس
علي عب�د اهلل صال�ح يف تعزي�ز قبضت�ه على
احلك�م ،حيث وصل إىل احلك�م وليس هناك
أي ميزاني�ة إلدارة الس�لطة ،وه�و ما تكفلت
به اململكة العربية السعودية التي كانت ختاف
من س�قوط الشمال بيد اجلن�وب املدعوم من
قبل االحتاد السوفيتي.

ورصاع حلفائه�ا يف ع�دن ،حي�ث انفج�رت
األح�داث بح�رب طاحنة س�ميت بأحداث
يناير 1986م التي أجربت احلزب االشرتاكي
اليمن�ي احلاك�م يف اجلن�وب على االرمتاء يف
حض�ن نظام صنع�اء ،وكان ذلك نقطة حتول
يف مس�ار عالق�ة جدي�دة مع اململك�ة ،بدأت
فصوهلا بإعالن الوح�دة اليمنية ،وتأييد نظام
صنع�اء دعمه للعراق يف حربه ضد الواليات
املتح�دة األمريكي�ة عقب اجتي�اح الكويت،
ال�ذي تلا إعلان قي�ام الوح�دة اليمني�ة يف
مايو1990م.

ومع هناية عقد الثامنينيات ،كان العامل عىل عالقة المملكة بيمن ما بعد
موع�د باهني�ار املنظومة االشتراكية وتفكك مايو1990م

إمرباطوري�ة الشر الس�وفيتية ،كما دأب عىل
تس�ميتها األمري�كان ،وكان أب�رز مالم�ح
س�قوطها هزيم�ة الس�وفيت يف أفغانس�تان،

ترتك�ز السياس�ة الس�عودية جت�اه اليم�ن
على نقطتين أساس�يتني بحس�ب جرجيوري
جونس ،مها (:)10
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 من�ع أي ش�كل م�ن أش�كال الوح�دةدافعا لنقض املعاهدة
اليمنية؛ ألهن�ا قد تكون ً
الت�ي متت عام  .1934وقد أثرت الس�عودية
يف ق�رارات اجلمهورية العربية اليمنية (اليمن
الشمايل) بشأن الوحدة من س�بعينيات القرن
العرشين.

 حت�اول الس�عودية منع أي ق�وة أجنبيةم�ن بناء قواع�د تأثري هل�ا يف اليم�ن؛ ألن من
شأن ذلك أن يؤثر يف األحداث يف اليمن ويف
ش�به اجلزيرة العربية ،وتفض�ل أن تكون كل
األنظم�ة يف ش�به اجلزيرة ملكي�ة ،وأن تكون
عالقتها باليمن كعالقتها باإلمارات الصغرية
عىل اخلليج العريب .

وبالفع�ل فق�د ش�كل ه�ذا املنطل�ق يف
السياس�ة الس�عودية جتاه اليمن مع َلماً
واضحا
ً
يف تعاط�ي اململك�ة م�ع مجهوري�ة الوح�دة
الولي�دة :اجلمهوري�ة اليمني�ة ،بمعنى مل تكن
الس�عودية ّ
تفض�ل على اإلطلاق ذه�اب
اليمنيين نحو الوح�دة ،وكانت ترى يف ذلك
ً
مبارشا هلا ،ومن َث ّم أدرك نظام صنعاء
هتديدً ا
حينه�ا أمهي�ة التحال�ف م�ع نظ�ام الرئي�س
العراق�ي ص�دام حسين ،ال�ذي كان يف أوج
قوت�ه وطموحات�ه السياس�ية بع�د خروج�ه
املنتصر من حرب الس�نوات الثامين مع إيران
(1988-1980م).
لك�ن فرحة الوحدة ل�دى اليمنيني مل تدم
طويًل�اً  ،فقد ب�دأت دورة جديدة من دورات
الرصاع الدائمة يف اليمن ،وهي رصاع رشكاء
الوح�دة :حزب املؤمتر الش�عبي العام احلاكم
يف الشمال وحلفائ�ه ،واحل�زب االشتراكي
اليمني الذي كان حاكماً يف اجلنوب.

 102ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

رصاع َط�رفيَ الوح�دة :الرئي�س صالح،
فج�ر حر ًب�ا أهلية
ونائب�ه علي س�امل البي�ض ّ
طاحن�ة يف اليم�ن ،ه�ي ح�رب صي�ف
1994م( ،)11وقف�ت فيه�ا اململك�ة العربي�ة
الس�عودية بقوة هذه املرة مع يس�اريي احلزب
رسيعا إىل جنوب
االشتراكي الذين انسحبوا
ً
اليمن ،وأعلنوا عن فك ارتباط جنوب اليمن
ع�ن شماله يف 21ماي�و 1994م ،لكن سير
املع�ارك كان�ت يف صال�ح القوات الشمالية،
التي اس�تطاعت إس�قاط عدن معقل احلزب
االشرتاكي اليمني ،وبعدها كل اجلنوب.
ساءت إثرها العالقات اليمنية السعودية،
وبلغ�ت درجة كبرية م�ن التوتر عىل احلدود،
وكان م�ن غير الطبيع�ي أن ت ِ
ُصاح�ب ه�ذا
التوت�ر مناقش�ة اتفاقي�ة الطائ�ف 1934م يف
ذكراها الثالثة ،الت�ي تأجلت أكثر من مرحلة
يف عا َمي  1954و1974م.
مل يك�ن حينها أمام الرئيس صالح -الذي
كان خيشى التورط يف رصاع مع اململكة العربية
الس�عودية وهو غري قادر عىل مواجهتها ،وال
مهيأ له؛ ألسباب داخلية وإقليمية ودولية -إال
االرمتاء الكليّ مرة أخ�رى يف حضن اململكة؛
لذا وقع معها اتفاقية املبادئ األولية ،املعروفة
بمذكرة التفاهم اليمني الس�عودية ،التي ُو ِّقع
عليها يف 1995 /2/26م(. )12

وتس�ارعت عملي�ة املفاوض�ات بين
تاما
ثم�ة
ً
توجها ًّ
اجلانبين يف وتيرة أفادت أن ّ
لتخط�ي اتفاقي�ة الطائ�ف م�ن قب�ل اجلان�ب
اليمني الذي قبل مناقش�ة االتفاقية بعيدً ا عن
تفاصيله�ا التارخيي�ة والقانوني�ة ،ونت�ج عنها
التوقيع عىل اتفاقية ترس�يم احلدود املشتركة

العالقات اليمنية  -ال�سعودية

المتغير الجديد في م�س�������ار الأحداث تمثل
بوجود جماعة الحوثي التي بد�أت تتك�شف
حقيقة مواالتها لإيران ،و�أنها ت�ستمد منها
ً
كل �إمكانياتها ،وكان هذا � ً
مفاجئا
ش�������يئا
ومرب ً
�������كا ال للحكوم�������ة اليمني�������ة فق�������ط بل
لحكومة المملكة العربية ال�سعودية
يف 2000/6/12م ،التي كانت ِقمة جدّ ة يف
2002/6/26م بمثابة قمة التصديق النهائي
عىل ترسيم احلدود اليمنية السعودية.

وبالتوقي�ع على اتفاقي�ة ج�دة ،يكون قد
ُأ ِ
س�دل الس�تار على اتفاقي�ة الطائ�ف ،وعىل
تاري�خ طوي�ل م�ن الصراع غير املعل�ن بني
الطرفين ،ذلك الرصاع ال�ذي كانت اململكة
دائماً هي املتحكمة به واملسيطرة عليه؛ بحكم
اس�تقرارها الس�يايس واالقتص�ادي ،ما عدا
فعالي�ة أدواهت�ا وأذرعه�ا املحلي�ة يف الداخل
اليمن�ي الت�ي كان يف مقدمته�ا دعمه�ا امل�ايل
الكبري لش�بكة واسعة من املش�ايخ والضباط
والق�ادة السياس�يني ،س�وى دعمه�ا بع�ض
مؤسس�ات الدولة التي كانت توقفه كلام الح
هلا يف األفق بوادر توجه يمني نحو إجياد دولة
يمنية حقيقية.

متغير جديد في م�سار العالقة
اليمنية ال�سعودية
بع�د التوقي�ع النهائ�ي على اتفاقي�ة جدة
إلهن�اء أزم�ة احل�دود اليمني�ة الس�عودية برز
متغري جدي�د أكثر خطورة فيام يتعلق بمس�ار
يتس�ن
العالق�ات اليمني�ة الس�عودية الت�ي مل
َّ

للطرفين أخ�ذ فترة م�ن الراحة بع�د توقيع
اتفاقي�ة ج�دة يف 2002م ،إذ َش ّ�بت ح�رب
طاحنة بين مجاعة احلوثي واحلكوم�ة اليمنية
يف منطق�ة صع�دة املتامخ�ة للح�دود اليمني�ة
السعودية.

املتغير اجلدي�د يف مس�ار األح�داث متثل
بوج�ود مجاعة احلوث�ي التي بدأت تتكش�ف
حقيقة مواالهتا إليران ،وأهنا تستمد منها كل
ً
ومربكا ال
إمكانياهتا ،وكان هذا ش�يئًا مفاجئًا
للحكوم�ة اليمنية فق�ط بل حلكوم�ة اململكة
العربية الس�عودية ،التي متتلك س�جلاً حافلاً
بالصراع املحت�دم غير املعل�ن م�ع مجهورية
إي�ران اإلسلامية الت�ي تق�دم نفس�ها راعية
رس�مية للمذه�ب الش�يعي ال�ذي ُيع�دّ م�ن
أه�م األوراق املقلق�ة حلكومات دول اخلليج
العريب.

س�ت جوالت
خاض�ت احلكومة اليمنية ّ
م�ن الصراع يف الفترة م�ا بين 2004م
و2009م مع مجاع�ة احلوثي يف عهد الرئيس
الس�ابق عيل عبد اهلل صالح ال�ذي كان يتخذ
فزاعة لتهدي�د اخلليجيني
م�ن مجاعة احلوث�ي ّ
والس�يام اململك�ة العربي�ة الس�عودية ،وأداة
ّ
ً
أيضا لرضب خصومه يف الداخل.

ويف إحدى جوالت تلك احلروب ،وهي
اجلول�ة السادس�ة يف هناي�ة 2009م دخل�ت
اململك�ة العربي�ة الس�عودية احل�رب مع هذه
اجلامع�ة مب�ارشة ،لك�ن رسع�ان م�ا توقفت
احلرب بشكل مفاجئ ككل اجلوالت السابقة
الت�ي كانت تتوقف ُقبيل حس�م كل هناية من
قبل الرئيس السابق عيل عبد اهلل صالح(. )13
خريف 103 2015

المقاالت  -الدرا�سات

نبيل البكيري

ل�������م تكن اليمن ً
بدعا في البل�������دان العربية� ،إذ انطلقت
ثورته�������ا ت� ّأثرًا بهب�������وب رياح الربي�������ع العربي الذي هبت
�أولى رياحه العاتية من تون�س ،تبعتها القاهرة فاليمن
فليبيا ف�سوريا .وقد فاج�أت هذه االحتجاجات العالم
وزاد م�ن ح�دة املوق�ف الس�عودي م�ن
مجاع�ة احلوث�يّ -حتوهل�ا إىل جم�رد ورق�ة بيد
إيران ضمن مرشوعها التدمريي والتوس�عي
يف املنطق�ة العربية ،هذا املشروع الذي يتخذ
م�ن ورقة األقليات الش�يعية ال�ذراع الرئيس
له.

العالقات اليمنية وال�سعودية في ظل
ثورة  11فبراير 2011م
ش�هدت اليم�ن -كغريه�ا من بل�دان ما
عرف بالربيع العريب -مع مطلع عام 2011م
عم�ت
موج�ة احتجاج�ات ش�عبية عارم�ةّ ،
معظ�م حمافظ�ات اليم�ن ،وترك�زت بدرجة
رئيس�ة يف املحافظات ذات الكثافة الس�كانية
الكبيرة ،كتع�ز الت�ي انطلق�ت منه�ا رشارة
االحتجاج�ات ،فأمان�ة العاصم�ة ،وحمافظة
إب ،وحمافظة احلديدة ،وعدن.
بدع�ا يف البل�دان العربية،
مل تك�ن اليم�ن ً
إذ انطلق�ت ثورهت�ا تأ ّث ًرا هبب�وب رياح الربيع
الع�ريب ال�ذي هب�ت أوىل رياح�ه العاتي�ة
م�ن تون�س ،تبعته�ا القاه�رة فاليم�ن فليبي�ا
فس�وريا .فاجأت ه�ذه االحتجاجات العامل،
فارتب�ك أمامه�ا صن�اع الق�رار الغربي�ون
ريا ،فيما بادرت حكوم�ات اخلليج العريب
كث ً
ثم
من�ذ اللحظ�ات األوىل هل�ا إىل الصم�تّ ،
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املجاه�رة بالعداء الش�ديد هلا حينما تبني أهنا
ثورات شعبية للمطالبة باحلرية والكرامة.

ه�ذا املوق�ف املتص�ادم واملبال�غ في�ه من
إم�ارات وممال�ك اخلليج العريب جت�اه ثورات
مربرا عىل اإلطالق ،ومل
الربي�ع العريب مل يكن ً
ُي ْب َن عىل قرار إستراتيجي س�يايس دقيق ،بل
كان ردة فعل آنية هوجاء ،مل يحُ س�ب حس�اب
َ
كوارث سياسية وأمنية
تداعياته ،فارتد عليها
كبيرة ،مل تس�تطع ه�ذه احلكوم�ات أن تضع
حلولاً عاجلة ومناسبة هلا حتى اللحظة.

وق�د جتّل�ىّ ه�ذا بش�كل كبير يف موق�ف
دول اخللي�ج العريب عمو ًم�ا واململكة العربية
خصوصا جت�اه الث�ورة اليمنية ،إذ
الس�عودية
ً
بادرت هذه الدول يف الشهر الثالث من الثورة
إىل مرشوع ُع ِ�رف باملبادرة اخلليجية( )14حلل
األزمة اليمنية ،تلك املبادرة التي صيغت ّأول
فصوهلا يف صنعاء ،إثر جمزرة مجعة الكرامة يف
18مارس 2011م.

ح�اول اخلليجيون من خالل هذه املبادرة
احت�واء الث�ورة اليمني�ة بإع�ادة إنت�اج النظام
املتس�اقط من جديد ،م�ن خالل احلديث عن
حصان�ة للرئي�س صالح ،وتش�كيل حكومة
مناصف�ة بني املعارضة وحزب صالح ،ماعدا
إع�ادة هيكلة اجلي�ش الذي قصد هب�ا تصفية
اجلي�ش ال�ذي أ ّي�د الثورة الش�بابية الس�لمية
وانض�م إليها ،وتتويج كل ذل�ك بالدعوة إىل
ّ
()15
مؤمتر حوار وطني يضم كل األطراف.

وبالفع�ل مض�ت املب�ادرة اخلليجي�ة يف
طريقها بع�د خامس تعديل طرأ عليها ،وبعد
رف�ض الرئيس صال�ح التوقيع عليه�ا للمرة
الثالث�ة ...لكن�ه قبِ�ل يف اللحظ�ات األخرية
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التوقي�ع ،وبموجب ذلك التوقيع أصبح نائ ُبه
رئيس�ا للجمهورية
عب�د ربه منص�ور ه�ادي ً
اليمني�ة ،وأصب�ح رئي�س املجل�س الوطن�ي
رئيسا حلكومة
للمعارضة حممد سامل باسندوة ً
الوح�دة الوطنية ،وكان اهل�دف من ذلك هو
احلف�اظ عىل بقاء نظ�ام صالح بكل منظوماته
الفاسدة.

وم�ن ه�ذا املنطل�ق ج�اءت املب�ادرة
كثيرا،
حتم�س هل�ا الغ�رب ً
اخلليجي�ة ،الت�ي ّ
خاصا حت�ت مظلة األمم
وش�كل هلا مبعو ًث�ا ًّ
املتح�دة ،ه�و املبع�وث املغ�ريب األصل مجال
مش�بوها
دورا
وواضحا
ً
ً
ب�ن عمر الذي لعب ً
ضد الثورة الش�بابية السلمية يف اليمن ،طوال
فرتة وجوده يف املش�هد اليمني ،والذي غادره
مكره�ا بع�د سلس�لة فضائحه التي كش�فت
ً
وقوفه مع ميليش�يات احلوث�ي حتى يف أروقة
األمم املتحدة.

كل هذه املقدمات مل يكن سوى إرهاصات
مل�ا بعده�ا ،تداخل فيه�ا الكثري م�ن العوامل
التي اجتمع�ت كلها يف صالح االنقالب عىل
الثورة اليمنية الس�لمية ،التي كانت هي ً
أيضا
ضمن س�ياقات الثورات التي مل يسمح العالمَ ُ
كله هلا بالنجاح ،ولكن كان يتستر هذا العامل
وراء أموال اخلليج وش�يوخه ممالكه وإماراته
حتى ال تنكشف خدعة الدعم الغريب املزعوم
حيرمها الغرب عىل من هو
للديمقراطي�ة التي ّ
خارج ترابه الوطني.
وهكذا تبني بعد إس�قاط الرئيس الس�ابق
صال�ح العاصم�ة صنعاء بجعله�ا حتت رداء
مجاع�ة احلوث�ي وش�عاراهتا -أن املشروع
اإلي�راين بدأ يتم�دد ،وجياهر بنجاح�ه الكبري

يف إس�قاط راب�ع عاصم�ة عربية ،بع�د بغداد
ودمشق وبريوت(. )16
وهك�ذا ب�دأت تتض�ح خي�وط اللعب�ة،
وينكش�ف املخط�ط الكبري ألط�راف دولية
وإقليمي�ة أم�ام اململك�ة العربي�ة الس�عودية
الت�ي ش�اءت األق�دار أن يتزام�ن ه�ذه
االنكش�اف م�ع س�ياقات أخ�رى ،كان يف
مقدمتها -بل هي نقطة االرتكاز يف التحول
الكبري لسياس�ات السعودية يف اليمن ،إن مل
تك�ن يف املنطقة العربية كله�ا -موت امللك
عب�د اهلل ب�ن عب�د العزي�ز ،وصع�ود املل�ك
س�لامن بن عبد العزيز ً
مل�كا ،يف حلظة فارقة
ال يف تاري�خ اململكة فحس�ب ب�ل يف تاريخ
املنطق�ةالعربي�ةكله�ا.

عا�صفة الحزم وعالقات �سعودية
يمنية جديدة
بع�د س�قوط العاصم�ة صنع�اء يف
21س�بتمرب 2014م بي�د االنقلاب ال�ذي
نفذه كل من مليش�يات احلوثي وتشكيالت
كبرية من اجليش امل�وايل للرئيس "املخلوع"
علي عبد اهلل صالح -بدأ الكثري من اخليوط
تتكش�ف ل�دى اإلدارة الس�عودية الت�ي
كان�ت قبل ه�ذا احلدث وقبل م�وت امللك
عب�د اهلل ب�ن عب�د العزي�ز ص�دى
مك�ررا
ً
لسياس�ات اإلم�ارات العربي�ة املتحدة التي
اس�تطاعت م�ن خلال خال�د التوجي�ري
مدي�ر مكت�ب املل�ك أن تلح�ق السياس�ات
الس�عودية بسياس�اهتا ،فورط�ت اململكة يف
دعم االنقالب يف مصر ،والفوىض يف ليبيا
وس�وريا ،وبعد ذلك يف اليمن.
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وبم�وت امللك عبد اهلل ب�ن عبد العزيز،
وصعود امللك س�لامن ،تغريت أش�ياء كثرية
فيام يتعل�ق بنظرة اململكة وسياس�اهتا ،ليس
جت�اه اليمن فقط ب�ل ربام جت�اه املنطقة كلها،
إىل درجة جعلت الكاتب الربيطاين الش�هري
ديفي�د هري�ت يقول إن ما ج�رى بعد موت
املل�ك عب�د اهلل كان بمثاب�ة انقالب يف قرص
امللك الس�عودي(. )17
كثير م�ن املعطي�ات السياس�ية تغيرت
يف خارط�ة أولوي�ات اململك�ة العربي�ة
الس�عودية ،الت�ي كانت صدى للسياس�ات
اإلماراتي�ة ،وبخاص�ة فيما يتعل�ق بموقف
اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة م�ن حرك�ة
اإلخوان املس�لمني الت�ي تصنفها اإلمارات
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تنظيًم�اً
إرهابي�ا ،وس�ارت عىل ه�ذا املنوال
ًّ
ً
أيض�ا اململك�ة العربي�ة الس�عودية(. )18
يسء على
وكان هل�ذا الق�رار انع�كاس ّ
نظ�ر اململكة إىل الوض�ع يف اليمن من زاوية
ال�رأي اإلم�ارايت ،ال�ذي كان يس�عى بكل
قوة إىل رضب ثورات الربيع العريب ،ومنها
ث�ورة اليم�ن ،بذريع�ة أهن�ا ث�ورة إخوانية،
واإلخوان تنظيم إرهايب بحس�ب التنصيف
اإلم�ارايتل�ه.

وم�ن ه�ذه الزاوي�ة ُغ ّ
�ض الط�رف عن
وس� ِّلحت عن
مجاع�ة احلوث�ي ،ب�ل ُد ِعمت ُ
طري�ق عالق�ة اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة
بنج�ل الرئي�س الس�ابق أمح�د علي عبد اهلل
صال�ح ،قائ�د احل�رس اجلمه�وري ،ال�ذي
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ريا لليم�ن يف دول�ة اإلم�ارات
ُعِّي�نِّ س�ف ً
العربي�ةاملتح�دة.
وق�د أس�هم ه�ذا املوق�ف الس�عودي
املتناغ�م م�ع املوق�ف اإلم�ارايت مم�ا أطلقوا
علي�ه اإلسلام الس�يايس -وه�م يقصدون
هن�ا اإلخ�وان املس�لمون -بش�كل كبير يف
تعضي�د التحال�ف بين هاتين الدولتين
ومجاع�ة احلوثي الذراع اإليراين املس�لح يف
اليم�ن ،يف طريق�ة مكش�وفة هدفت�ا منه إىل
رضب ق�وى اإلسلاميني يف اليم�ن ،ممثل�ة
يف التجم�ع اليمني لإلصالح الذي حيس�ب
عىل اإلخوان املس�لمني.
بي�د أن مثل هذا التحال�ف مل يكن خيفى
م�دى خطورته عىل أحد فيما يتعلق باألمن
القوم�ي واإلقليمي للمنطق�ة العربية كلها،
حينما تُس�تهدَ ف مجاع�ة متث�ل حاج�ز الصدّ
األول واألق�وى يف وج�ه مليش�يات إي�ران
ّ
ًل�اً
وأذرعه�ا يف املنطق�ة العربي�ة ،ممث بتي�ار
اإلخوان املس�لمني.

وهب�ذه اللعب�ة متك�ن اإليراني�ون م�ن
حتقي�ق ع�دة أه�داف ،باللع�ب على وت�ر
فوبي�ا اإلخ�وان املس�لمني فيما بع�د الربيع
العريب ،فلم تس�قط حينها صنعاء فحس�ب،
ب�ل اخللي�ج كل�ه ،باعتب�ار صنع�اء البواب�ة
اجلنوبية لألم�ن اخلليجي والعريب ،وهذا ما
أدركته اململكة العربية الس�عودية يف الوقت
الضائ�ع متا ًم�ا بع�د رحي�ل املل�ك عبد اهلل،
فس�عت الس�تدراك ما يمكن استدراكه من
خالل ما أعلنت عن�ه بعاصف�ة احل�زم (.)19

ومثّل�ت ه�ذه العاصف�ة نقط�ة البداي�ة
لعالق�ات يمنية س�عودية جديدة ترتكز عىل

م�ا يش�به املصير املشترك لطبيع�ة التحدي
الوج�ودي ،واملتمث�ل باملشروع اإلي�راين
حقيقي�ا ماثًل�اً يته�دد
خط�را
ال�ذي ب�ات
ً
ًّ
والس�يام أن هذا املرشوع استمر يف
اجلميع،
ّ
تقدم�ه يف املنطق�ة م�ن دون ردع وص�د.

وهلذا اندفعت اململكة العربية السعودية
ب�كل قوهت�ا لص�د ه�ذا اخلط�ر الق�ادم م�ن
اليم�ن ،يف م�ؤرش جديد عىل حت�ول كبري يف
سياس�ة اململك�ة جت�اه اليمن وربما املنطقة،
رغ�م أن البع�ض يقل�ل م�ن ه�ذا التحول،
ً
لكن�ه يبق�ى
كبيرا عىل تغير ما –قد
مؤرشا ً
جزئي�ا -يف السياس�ة اخلارجي�ة
يك�ون
ًّ
الس�عودية.

وق�د تباينت حتليالت اخلرباء والباحثني
السياس�ية بش�أن مغ�زى إعلان اململك�ة
العربي�ة الس�عودية ع�ن عملي�ة "عاصف�ة
ع�د ق�رار
احل�زم" -يف اجتاهين ،األول ّ
العملية بمثابة أح�د جتليات التغيريات التي
حلق�ت بالسياس�ة اخلارجي�ة الس�عودية يف
عه�د املل�ك اجلديد س�ليامن ب�ن عبدالعزيز
الت�ي تبن�ت أس�لوب الرضب�ة االس�تباقية
يف مواجه�ة املخاط�ر احلدودي�ة ،وتصاع�د
االعتماد على الق�وة (اخلش�نة) العس�كرية
(.)20
أم�ا االجت�اه الثاين فقد أكد أن السياس�ة
اخلارجية الس�عودية مل تشهد سوى تغريات
يف أدوات مواجه�ة املخاط�ر اخلارجي�ة
وكثافته�ا م�ن دون تغيرات جذري�ة يف
الثواب�ت والتوجه�ات(. )21
ورغ�م ه�ذه التفسيرات ن�رى أن ه�ذا
التح�ول الس�عودي جوه�ري ومرك�زي،
خريف 107 2015

المقاالت  -الدرا�سات

نبيل البكيري

يس�توجب إع�ادة صياغة الس�عودية رؤيتها
الكلي�ة حول اليمن واملنطقة عمو ًما ،وتغيري
نظرهت�ا الت�ي كان�ت تنظ�ر إىل اليم�ن م�ن
خالهل�ا ،عىل أهن�ا خطر دائم جي�ب أن ُي َّتقى
رشه�ا ،ومن َث ّم ّ
فإن أنس�ب حل هلذا اخلطر
هو جت ّن�ب الدعم احلقيقي ل�ه ،والعمل عىل
عرقلة مسيرة التنمية واالس�تقرار السيايس
في�ه ،كل ذل�ك ،م�ن خلال مراك�ز القوى
والنف�وذ داخل النظام اليمن�ي التي عرقلت
بناء دولة قوية مس�تقرة م�ع أنه ُيعدّ الضامنة
الوحي�دة لع�دم ان�زالق اليم�ن إىل ه�ذا
املس�تنقع والف�وىض الت�ي وصل�ت إليهما،
وس�يجرمع�هنحومه�ااملنطق�ةكله�ا.
ويف اعتق�ادي أن مس�ألة وج�ود دول�ة
يمنية حقيقية وقوية قادرة عىل إدارة شؤون
اليمنيين وحتقي�ق أمنه�م واس�تقرارهم هي
الضمان الوحي�د ألم�ن واس�تقرار املنطق�ة
اخلليجي�ة كله�ا ،باعتب�ار اليم�ن العم�ق
اإلستراتيجي املتب�ادل ل�دول اخللي�ج
والعك�س ،فلا يمك�ن أن تس�تقر دول
اخللي�ج ،وتنع�م باألمن والسلام ،واليمن
أوضاعا س�يئة وغري مس�تقرة كهذه.
يعيش
ً

الخال�صة:
يمثّ�ل اليم�ن العم�ق اإلستراتيجي
للخلي�ج الع�ريب ،كما يمثل اخللي�ج العريب
ً
استراتيجيا لليمن
حتدي�دا عم ًق�ا
واململك�ة
ًّ
وتارخيي�ا .وإن
وديموغرافي�ا
جيوسياس�يا
ًّ
ًّ
ًّ
عاصف�ة احلزم كان�ت التعبري األدق إلدراك
اخللي�ج أمهي�ة اليمن ل�دول اخللي�ج وأمنها
واس�تقرارها.
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امله�م
وم�ن ه�ذا املنط�ق ص�ار م�ن
ّ
والضروري إدراك أن بق�اء اليم�ن خ�ارج
إط�ار املنظوم�ة االقتصادي�ة واألمني�ة

للخليج العريب -يمث�ل
حقيقيا يتهدد
خطرا
ً
ًّ

ه�ذه املاملك والدول وس�يظل كذلك ،وأن
ال ح�ل هلذه املعادل�ة املختلة إال بضم اليمن
إىل منظوم�ة جمل�س التع�اون اخلليج�ي بعد

حتريره وإعادة رشعيته السياس�ية.

م�ا جي�ب أن يؤخ�ذ يف احلس�بان ً
أيض�ا

امله�م احلفاظ على التن�وع املذهبي
أن�ه م�ن
ّ
والس�يايس والثقايف والقبيل ال�ذي تزخر به

اليم�ن ،بحي�ث ال يطغ�ى فري�ق على آخر،
فتختل املعادلة السياس�ية اليمنية التي ترتكز

يف أساس�ها على محاية ه�ذا التنوع الذي لن

تتحق�ق ل�ه احلامي�ة إال بوج�ود دول�ة يمنية
حقيقي�ة ،رشيك�ة يف التنمي�ة واالس�تقرار

يف املنطق�ة ،واعتق�د أن أي خل�ل يعتري
اخلارط�ة السياس�ية يف اليم�ن أو حماول�ة
اللعب هبا س�يقود املنطق�ة إىل مربعات عدم

االس�تقرار والفوىض.

موقع�ا وتار ًخيا وثقلاً
إن اليم�ن يمتل�ك
ً

كبيرا ،تفتق�ر إلي�ه دول جمل�س
س�كانيا
ً
ًّ
التع�اون اخلليج�ي ،فه�و يمث�ل تكامًل�اً
وجيوسياس�يا
وبيئيا
وجغرافيا
ديموغرافي�ا
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ

م�ع دول اخلليج ذات الوف�رة املالية الكبرية
والقل�ة الس�كانية الت�ي بتكاملها م�ع اليمن
قد تعي�د صياغة معادالت املنطق�ة املختلفة
لصال�حاملنطق�ةوالع�املالع�ريبكل�ه.

العالقات اليمنية  -ال�سعودية

الهوامش والمراجع:
 - 1األدارسة :هم ساللة تنتسب إلى اإلمارة اإلدريسية
في عسير وجازان ،كانت لهم دولة قصيرة األجل استندت
حاليا جنوب
إلى المنطقة الجغرافية لجازان ،التي تقع
ًّ
غرب المملكة العربية السعودية .تأسست اإلمارة بواسطة
محمد بن علي اإلدريسي في تمرد ضد اإلمبراطورية
العثمانية ،بدعم من بريطانيا في أثناء الحرب العالمية
األولى ،وازدهرت حتى وفاة اإلدريسي في عام .1920
في  1924زحف الجيش اليمني لحرب األدارس��ة،
وهزم األدارسة واستولى اليمنيون على ميناء الحديدة،
وع َّين اإلمام والته عليها ،وتقدم الجيش صوب الشمال،
َ
وحاصر مدينتي صبيا وجازان ،وأخفقت المفاوضات مع
اإلمام وهو ما حمل اإلدريسي على توقيع معاهدة حماية
مع الملك عبد العزيز آل سعود ،وكان ذلك في عام
1345هـ 1925م .في عام  1933التحق اإلدريسيون
بإمام اليمن خو ًفا من سيطرة آل سعود على منطقتهم.
تدريجيا إلى قيام الحرب السعودية اليمنية
أدت األحداث
ًّ
عام  ،1934وكانت حر ًبا بين األدارسة في عسير وجازان
والحديدة التابعة لإلمارة اإلدريسية حينها وبين ابن سعود،
ولم تشتبك قوات اإلمام اليمني مع قوات ابن سعود إال
في نجران ،واستعاد ابن سعود نجران وانسحب من صبيا
وو ِّقعت معاهدة الطائف
بعد أن سقطت بيد األدارسةُ ،
وتضمنت المعاهدة أن تُضم عسير إلى
في ]1[1934
ّ
السعودية عقب وفاة األمير اإلدريسي ...بتصرف من
موسوعة ويكيبيديا الحرة على الرابطhttps:// :
84%ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9
85%D8%A7%D8%B1%D8%%%D8%A5%D9
84%D8%A5%D8%AF%%A9_%D8%A7%D9
8A%D8%A%8A%D8%B3%D9%D8%B1%D9
84%D%8A_%D8%A7%D9%81%D9%9_%D9
_81%84%D8%A7%D9%85%D8%AE%D9%9
8%84%D9%84%D8%B3%D9%D8%A7%D9%
8A_%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%A%D9
8A%D8%B1%88%D8%B9%D8%B3%D9%
 - 2صادق علي محمد ،العالقات اليمنية السعودية،
موقع االشتراكي نت على هذا الرابطhttp:// :
aleshteraky.com/archive/articles.
php?id=1507
 - 3صادق علي محمد ،العالقات اليمنية السعودية،
نفس المرجع السابق.

 - 4صادق علي محمد ،العالقات اليمنية السعودية،
المراجع السابق.
 - 5الرئيس إبراهيم محمد الحمدي ،من أهم رؤساء
اليمن على اإلطالق ،رغم فترة رئاسته القصيرة بين عامي
نجاحا تنمو ًّيا واقتصاد ًّيا
1974و 1977إال أنه حقق
ً
كبيرا ،يشهد له بذلك الكثير من اليمنيين على كل
ً
المستويات ،إذ شهدت فترة أول حضور حقيقي لسلطة
الدولة وقانونها بشكل واضح وكبير في كثير من مجاالت
الدولة وحقولها الخدمية والتعليمية والطبية والقانونية
والتشريعية.
 - 6الوحدة اليمنية هي المرحلة األخيرة لسلسلة حروب
وحوارات طويلة خاضها اليمنيون بين دولتي الشمال:
الجمهورية العربية اليمنية ،والجنوب :جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية التي كانت مدعومة من االتحاد
السوفيتي ،وقد قامت حروب طاحنة وخاطفة بين الشمال
والجنوب كانت تنتهي باتفاقيات ،كاتفاقية الكويت في
عام 1979م ،وقبلها اتفاقية الكويت عام 1972م ،حتى
إعالن الوحدة اليمنية في  22مايو1990م ،التي تمت
بطريقة مفاجئة للجميع.
 - 7أصبح معرو ًفا لدى الكثير من النخبة اليمنية أن الرئيس
ً
صغيرا في مدينة تعز،
ضابطا
"المخلوع" صالح الذي بدأ
ً
وقائدً ا لقطاعها عام 1977م وقطاع باب المندب على
البحر األحمر في أثناء رئاسة الحمدي -كان حينها على
عالقة مباشرة باألمير سلطان بن عبد العزيز الممسك
بالملف اليمني حينها من خالل اللجنة الخاصة ،وهو أي
األمير سلطان من دفع بالضابط المغمور علي عبد الله
مرشحا وحيدً ا لمجلس الشعب ،ليكون
صالح ليكون
ً
رئيسا للجمهورية بعد اغتيال الرئيس أحمد الغشمي،
ً
لذا ُيعت َقد على نطاق واسع في األوساط السياسية اليمنية
صالحا كان رجل السعودية
والخارجية المهتمة باليمن أن
ً
األول على مدى فترات حكمة الممتد لثالثة عقود.
 - 8د .عمر عبد العزيز "روسيا والعرب ...العالقات
أنموذجا" على الرابط اآلت��يhttp:// :
مع اليمن
ً
thenewkhalij.com/ar/node/15694
 - 9الحرب األهلية أو حرب المناطق الوسطى كما
تعرف في اليمن هي الحرب التي دارت رحاها على أكثر
من جبهة خالل الفترة الواقعة بين  1979وعام 1985م،
وكان طرفاها :الجبهة الوطنية المدعومة من قبل نظام
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عدن ،والقوات
النظامية في الشمال التي كانت مسنودة بقوة من قبل ما
عرف بالجبهة اإلسالمية ،التي كان يتشكل معظمها من
اإلخوان المسلمين ،وخاضت حر ًبا طاحنة انتهت بما
خريف 109 2015
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نبيل البكيري

يشبه الهزيمة للجبهة الوطنية "اليسارية" المدعومة من
نظام عدن ،ومحاولة ضم قادتها إلى ما يشبه المصالحة
مع هذا التيار اليساري في شمال اليمن بعد أن تخلى
عنها نظام عدن ،الذي كان يعاني أزمة سياسية واقتصادية
خانقة ،انتهت هي األخرى بحرب طاحنة بين فصيلي
الحزب االشتراكي اليمني ،وهما فصيل الزمرة والطغمة.
F. Gregory Gause Saudi-Yemeni - 10
Relations: Domestic Structures and
Foreign Influence p.4
 - 11حرب صيف 1994م كانت بمثابة المرحلة
األخيرة ألزمة يمنية عاصفة استمرت ثالثة أعوام ،منذ
إعالن الوحدة في مايو1990م وحتى مايو1994م،
أطلق عليها جناح الرئيس علي عبد الله صالح اسم حرب
الردة واالنفصال ،فيما أطلق عليها جناح نائبه علي سالم
البيض اسم حرب تحرير اليمن ،لكن سرعان ما أعلن
البيض انفصال جنوب اليمن عن شماله بعد سقوط عدن
وفرار البيض إلى حضرموت.
-12وكانت حرب صيف  94حر ًبا خاطفة لم تدم أكثر
من شهرين ،تحالف فيها الرئيس صالح مع اإلسالميين
بمختلف توجهاتهم ،فيما تكتل كل دول الخليج العربي
باستثناء قطر مع االنفصال ،فقدمت المملكة العربية
السعودية كل الدعم العسكري لالنفصاليين الجنوبيين
الذين خسروا المعركة وانهزموا هزيمة ساحقة.
 - 13في كل الجوالت كانت تلك الحروب تقترب من
حسم المعركة وهزيمة المتمردين ولكن كما في الجولة
األولى والخامسة والسادسة كان يتصل الرئيس صالح
بقيادات المعركة ويأمرهم بإنهاء القتال وفك الحصار
عن المتمردين .رغم كل الخسائر والضحايا في صفوف
الجيش والمدنيين.
 - 14المبادرة الخليجية هي مشروع اتفاقية سياسية
أعلنتها دول الخليج في  3أبريل  2011لتهدئة ثورة
الشباب اليمنية ،عن طريق ترتيب نظام نقل السلطة في
البالد .والتي انتهت جهودها بانتخابات رئاسية جديدة
في فبراير .2012
 - 15الحوار الوطني :هو حوار سياسي دعت إليه
المبادرة الخليجية ،كان الهدف منه ً
أيضا إعادة إنتاج
النظام من خالل ضم كل األط��راف ،حتى تلك التي
كانت تمثل عقبة أمام وجود الدولة ،ومتمردة على النظام
والقانون ،كجماعة الحوثي ،وهوما مكنها بعد ذلك من
تسخيره في معركتها إلسقاط الدولة بالتحالف مع نظام
صالح ،بانقالب عسكري مسلح اجتاح العاصمة صنعاء
في  21سبتمبر أيلول 2014م.
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 -16المصدر السابق
 -17المصدر السابق

قرارا باعتبار عدد من
 - 18أصدرت وزارة الداخلية السعودية ً
الجماعاتالدينية،كالقاعدةوداعشوحزباللهاللبنانيوجماعة

الحوثي وكذلك جماعة اإلخوان المسلمين جماعات إرهابية
ُيعا َقب كل من ينتمي إليها ويجرم http://alhayat.com/

84%D8%B3%Articles/961065/%D8%A7%D9

8A%D8%A9-%88%D8%AF%D9%%D8%B9%D9
%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-

%84%D8%A7%D8%AE%D9%-%D8%A7%D9

88-%D8%A7%%86--%D9%88%D8%A7%D9
8%88%D8%AB%D9%84%D8%AD%D9%D9

88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%A--%D9
87- %84%D 9 %84%D 9 %%D 8%A 7%D 9
84%D8%%8A-%D8%A7%D9%81%D9%%D9

85%�%84--%D9%AF%D8%A7%D8%AE%D9

85%D8%A7%D8%AA-%D%86%D8%B8%D9%D9
%87%D8%A7%D8%A8%D9%8%A7%D8%B1%D9
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 - 19هي عملية عسكرية سعودية ]34[ ،بمشاركة

تحالف دولي مكون من عشر دول ضد جماعة "أنصار
الله" ،وهم الحوثيون و"القوات الموالية لهم ولعلي عبد
الله صالح " .بدأت في الساعة الثانية
صباحا بتوقيت
ً

السعودية من يوم الخميس  5جمادى الثانية 1436هـ

 26مارس  ،]35[2015حيث قامت القوات الجوية

الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع

التابعة لمسلحي جماعة الجوثي "أنصار الله" والقوات

التابعة لصالح في اليمن.

ويكيبيديا بتصرف على الرابط اآلت��يhttps:// :

85%ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9

8A%D8%A9_%D8%B9%D8%84%D9%%D9

81%D8%A9_%D8%A7%%%A7%D8%B5%D9
85%84%D8%AD%D8%B2%D9%D9

 - 20عاصفة الحزم والسياسة الخارجية السعودية،
د .معمر فيصل خولي ،مركز روابط للدراسات على
الرابط اآلتيhttp://rawabetcenter.com/ :

archives/6944

 - 21المرجع السابق.

