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الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في االنتقال السياسي
The Saudi and Iranian Roles in Yemen and their Impact on
Political Transition
 التطلع إلى االنفكاك من أسر االستبداد2011 أذكت الثورة الشبابية في اليمن في بداية عام
 وشــحذت إرادات تشكل "كتلة تاريخية" قادرة على إنجاح،وانتشــال البلد من الهويات الضيقة
 بيد أن الثورة الشــبابية لم تتجاوز نشــوة الفعل الرومانســي.مســارات االنتقال الديمقراطي
الثوري إلى طور بناء مؤسســات قادرة على فرض احترام القانون واســتيعاب التعدد العرقي
 تســعى هــذه الدراســة لمعالجــة أثــر الدوريــن.واإلثنــي والقبلــي والطائفــي والسياســي
 وإذ تنطلق مــن أن العوامل اإلقليمية.الســعودي واإليراني فــي مســارات االنتقال في اليمــن
، ربما تفــوق أثر العوامــل الداخلية في تفســير مآالت الثــورة اليمنية،تكتســي أهميــة معتبــرة
 مثل،تؤكــد الدراســة أن مفاعيــل العوامل اإلقليميــة وحدودها ترتبــط بجملة مــن المتغيرات
تقلبــات السياســة الدوليــة وموازيــن القــوى العالميــة وطبيعــة مصالــح الفاعليــن الدوليين
 وطبيعة، ونوعية موارده، فض ًلا عن الموقع اإلستراتيجي للبلد موضوع التدخل،واإلقليميين
 ونوعية، ومســتوى نضــج النخــب المحليــة ووزن المعارضة السياســية،الديناميــات الداخليــة
.المؤسسات
. االنتقال الديمقراطي، إيران، السعودية، الثورة، اليمن:كلمات مفتاحية
The youth revolution in Yemen at the beginning of 2011 kindled a ray of hope
that the walls of tyranny could be broken down and the country could be pulled
back from the clutches of narrowly defined identities. It sharpened the will that
formed a "historical bloc" capable of rendering democratic transition successful.
However, the youth revolution never transcended the ecstasy of a romantic
revolutionary act to reach the stage of building institutions capable of enforcing
respect for the law and accommodating ethnic, tribal, sectarian and political
pluralism. This study addresses the impact of the Saudi-Iranian role on Yemen's
transition. It is premised on considerable importance attached regional factors,
which perhaps have even greater influence than domestic factors on the outcome
of the Yemeni revolution. The study stresses that the effects and limits of regional
factors are related to several variables, such as the vicissitudes of international
politics; international and regional balances and interests; as well as the strategic
location of the country subject to interference; its resources; its internal dynamics;
the maturity of local elites; the weight of political opposition; and the quality of
institutions.
Keywords: Yemen, Revolution, Saudi Arabia, Iran, Democratic Transition.
*

Professor of Political Science, Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco.

. املغرب، القنيطرة، جامعة ابن طفيل،أستاذ العلوم السياسية

*

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية

47

الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في مسلسل االنتقال السياسي

مقدمة
إن أهمية العوامل اإلقليمية بالنسبة إىل الحالة اليمنية تزداد
يف ظل التغري يف بنية النظام الــدويل والتحوالت السياسية
والجيوسرتاتيجية التي عرفتها منطقة الخليج العريب .فبعد
استئثارها بقيادة النظام الــدويل ،تراجعت األدوار القيادية
للواليات املتحدة األمريكية وتغريت رؤيتها ألمن الخليج .وقد بدت
مالمح تلك املراجعة واضحة أكرث يف عهد الرئيس األمرييك السابق
باراك أوباما ،حيث نزعت الواليات املتحدة إىل "إعادة تعريف
مصالحها وعالقاتها مبنطقة الخليج والرشق األوسط"((( .يف غمرة
هذا التحول ،ويف ظل تف ّجر ديناميات ثورية يف املنطقة ،انربت
قوى دولية وإقليمية للتموقع وتوسيع مساحات نفوذها .وميكن
أن يشار يف هذا الصدد ،عىل سبيل املثال ،إىل التغلغل الرويس يف
املجال السوري ،يف مسعى لتكسري الطوق الذي رضب عىل روسيا
فضل عن تشكل تحالفات
من قبل الواليات املتحدة وحلف الناتوً ،
ومحاور إقليمية جديدة.
مل تعد الزوايا األربــع ملا أسامه جيمس بيل "مستطيل التوتر"
يف الخليج العريب ،هي إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية والعراق والواليات املتحدة((( .ولقد أنعش تسارع التطورات
عىل الصعيد اإلقليمي ،تطلعات روسيا للتأثري يف مجريات األمور،
وشحذ رغبة السعودية لألخذ بزمام املبادرة يف مواجهة ما تعتربه
خط ًرا إيرانيًا ينبعث من اليمن .ويف إطار هذه البيئة اإلقليمية
املتوترة((( ،تعززت مسارات رصاعية أشدها رشاسة مسار السعودية
وإيران ومسار إرسائيل وإيـران ،وبدرجة أقل ،خالل فرتة أوباما،
الواليات املتحدة وإيران .ويف املقابل ،تواترت مسارات تعاونية بني
دول الخليج والواليات املتحدة ،وتعضدت العالقات بني السعودية
وتركيا ،وبني إيران وروسيا ،من دون إغفال متدد فاعلني غري دوليني
يتوسلون بالعنف ،كــتنظيمي القاعدة وداعش.
هذه البيئة الدولية واإلقليمية ،التي تتّسم بتناسل ديناميات التوتر،
هاجسها تحقيق
يستعر فيها التنافس بني وحدات دولية وإقليمية
ُ
مصالحها .فال غرو أن ميتد رشر ذلك التنافس املحموم إىل اليمن .ثم
إن اليمن غدا ،بحكم موقعه الجيوسرتاتيجي ،موضع اهتامم وأطامع
 1مروان قبالن" ،العالقات السعودية األمريكية :انفراط عقد التحالف ،أم إعادة تعريفه؟"
سياسات عربية ،العدد ( 6كانون الثاين /يناير  ،)2014ص .30
 2جيمس بيل" ،الشكل الهنديس لحالة عدم االستقرار يف الخليج :مستطيل التوتر"،
يف :مجموعة مؤلفني ،إيران والخليج :البحث عن االستقرار ،إعداد جامل سند السويدي
(أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.)1996 ،
"3 Philippe Boulanger, "Risques et conflits dans le Golfe Arabo-Persique,
Bulletin de l'Association de Géographes Français, vol. 89, no. 1 (Mars 2012),
p. 41 et s. p. 139 - 154.

لبعض القوى اإلقليمية والدولية((( .وإذا كانت مركزية اليمن يف
الحسابات اإلسرتاتيجية لتلك القوى زادت من حدة "املأزق األمني"،
فإن هشاشة الجبهة الداخلية ،نتيجة انزياح الفاعلني عن منطق
التوافق واالنخراط يف مناكفات ومعارك مسلحة وضعف املؤسسات
يست
واالستقواء بالهويات العصبوية القبلية والطائفية الضيقةّ ،
اخرتاقها من قبل تلك القوى.

أو ًلا :فرضية الدراسة
تفرتض الدراسة أن الدورين السعودي واإليراين يف اليمن أسهام عىل
نحو كبري يف إجهاض االنتقال الدميقراطي وتثبيط مسرية التحول .لقد
كان هذا البلد  -وما زال  -ساحة رصاع بني قوتني إقليميتني تتنافسان
عىل الريادة((( ،واشتد زخم ذلك التنافس مع تف ّجر ديناميات ثورية يف
املنطقة العربية .هذه "الحرب الباردة"((( بني إيران والسعودية ،التي
شكلت التدخالت يف اليمن أحد فصولها ،قضت عىل فرص اليمن يف
إنجاح انتقال متفاوض بشأنه .إن تدخالت هذين الالعبني اإلقليميني
تنضبط لتصوراتهام عن أدوارهام يف قلب املعادالت اإلقليمية .فأداء
إيران ألدوارها يف املنطقة ويف اليمن ،يرتهن بدرجة كبرية بتصورها
(((
فاعل إقليم ًيا ودرك ًيا ميلك بعض مقومات الريادة
لدورها بحسبانها ً
 4محمد فيان أحمد ونور صبحي" ،القوى اإلقليمية املؤثرة يف أمن واستقرار اليمن:
اململكة العربية السعودية أمنوذ ًجا للمدة ( ،")2015-1990مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد،
العدد  ،)2016( 116ص .447
 5يحيل مفهوم الريادة اإلقليمية عىل التنافس بني بعض وحدات اإلقليم عىل من يكون
فرصا أكرب
"الدولة املركز" التي تتحكم يف ترتيبات اإلقليم والتفاعالت بني وحداته ،ومتلك ً
لفرض توجهاتها .إن هذه الريادة تتأىت من خالل حسم الدولة موازين القوى اإلقليمية
ملصلحتها ،عىل نحو يجعلها تنتزع اإلقرار الرصيح أو الضمني بحظوتها اإلقليمية .ويرتهن
ذلك الحسم بقدرة الدولة عىل توظيف مواردها من القوتني :الناعمة والصلبة ،ومبدى
استطاعتها تسخري تلك املوارد؛ لتحقيق املخرجات املرجوة ،وكذلك بطبيعة التفاعالت عىل
الساحة الدولية ،والهوامش التي تسمح بها القوى الدولية للوحدات اإلقليمية .وتجدر اإلشارة
إىل أن الطموح اإليراين يف الريادة اإلقليمية يقوم عىل تعبئة أيديولوجية ،تنيط بإيران جدارة
قيادة لواء رشق أوسط إسالمي ،مثلام يتأسس عىل حسابات إسرتاتيجية متيل توسيع مجاالت
التمدد ،مبا يضمن لها حزا ًما أمنيًا ،وقدرة عىل كرس الطوق الذي تسعى الواليات املتحدة
لفرضه ،بينام تسعى السعودية جاهدة لالستعاضة عن تراجع الوزن اإلسرتاتيجي للواليات
املتحدة يف منطقة الخليج ،بتقوية نفوذها ،مستقوية بقيادة دول مجلس التعاون.
 6يبدو أن أفضل إطار لفهم السياسة اإلقليمية املعقدة ،والعنيفة ،يف الرشق األوسط،
بحسب غريغوري كوز ،هو النظر إليها بوصفها "حربًا باردة بني العبني إقليميني [ ]...تلعب
فيها إيران والسعودية أدوا ًرا قيادية" ،انظر:
F. Gregory Gause III, "Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold
War," Analysis Paper, Brookings Doha Center, no. 11 (July 2014), p. 1.
 7من قبيل القوة البرشية الضخمة ،واملوقع الجيوسرتاتيجي ،واالمتدادات الطائفية يف
فضل عن املخزون الطاقي الضخم ،والقدرات العسكرية التقليدية ،والربنامج
دول الجوارً ،
النووي .لالطالع عىل بعض تلك املقومات ميكن الرجوع إىل :مصطفى اللباد" ،قراءة يف مرشوع
إيران اإلسرتاتيجي بشأن املنطقة العربية" ،شؤون عربية ،العدد  ،)2007( 129ص 36-34؛
راجع أيضً ا :أنتوين كوردسامن" ،إيران :دولة ضعيفة أم مهيمنة؟" يف :جامل سند السويدي
وآخرون ،النظام األمني يف منطقة الخليج العريب :التحديات الداخلية والخارجية (أبوظبي:
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2008 ،ص .66 - 62
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ويضطلع مبسؤوليات حضارية .وباملثل ،تنهض تدخالت السعودية
عىل تصورها بحسبانها موازنًا لنزوعات الهيمنة اإليرانية ،وباعتبارها
سلوكًا حيويًا للحفاظ عىل أمنها القومي وضامن األمن اإلقليمي .لقد
أثر تنافس هذين الالعبني اإلقليميني يف النفوذ يف اإلقليم ،سلبيًا يف
مسارات االنتقال بهذا البلد ،بحيث غذّت تدخالتهام تصلب مواقف
الفاعلني املحليني ،وزجت باليمن يف أتون حرب مستنزفة أججت
التكلفة اإلنسانية وقذفت باليمن صوب حوايف الفشل.
وقد بادرت السعودية باقرتاح "تسوية سياسية" ورعايتها .وترسم
املبادرة األوضاع مبا يخدم القوى النافذة املوالية لها وتحول دون
تشكل توازنات تخرج اليمن من دائرة التبعية .هذه املبادرة أسهمت،
بحكم إسنادها لظهر قوى كانت ترتبص بالثورة وبحسبانها صفقة
توزيع املغانم والحفاظ عىل املصالح ،يف تصلب مواقف فاعلني
معارضني واشتعال أوار املواجهات واندالق اليمن إىل مستنقع الفوىض.
وفضل عن ذلك ،شكلت "عاصفة الحزم" خطوة تنضبط لحسابات
ً
إسرتاتيجية تروم من خاللها السعودية تأمني عمقها اإلسرتاتيجي وصد
النفوذ اإليراين املتنامي يف اليمن وإحكام الوصاية عليه.
وباملثل ،حرصت إيران عىل توظيف األزمة اليمنية لزيادة نفوذها
اإلقليمي ومجابهة التهديدات الدولية واإلقليمية ألمنها القومي
وتكسري الطوق األمــريك ح ْولها .وقد زاوجــت إيـران لبلوغ تلك
األهداف بني موارد القوة الناعمة والقوة الصلبة((( .وتتنوع األدوات
التي استعملتها إيران بني اعتامد نزعة قومية فارسية ،وتسويق صورة
 8تشري القوة الناعمة إىل األبعاد غري امللموسة للقوة؛ إذ بإمكان الفاعل أن يحقق هدفه
من خالل التأثري يف سلوك اآلخرين ،من دون اللجوء إىل مصادر القوة املادية .إنها ،بعبارة
أخرى ،تعني القدرة عىل جذب اآلخرين؛ يك يريدوا ما تريده .وهي بهذا املعنى تشكل وج ًها
مختلفا للقوة ،عدّه جوزيف ناي أشد جاذبية ،مقارن ًة باألساليب التقليدية .وت ُعد الثقافة
والتعليم وبرامج التبادل من ضمن موارد تلك القوة .وقد اقرتن مفهوم القوة الناعمة لدى
جوزيف ناي بسياق مراجعة القوة األمريكية ،عقب حريب العراق وأفغانستان ،وانتقاده
اإلفراط يف تقدير وزن القوة املادية .وإذ استعارت الدراسة صفة "النعومة" من جوزيف
ناي ،إشارة إىل األساليب غري امللموسة ،فإنها ال متيل إىل تبني فكرته التي تقيض بأن القوة
الناعمة تعتمد عىل قوة اإلقناع ،وعىل األساليب التعاونية ،بل تنزع إىل اعتامد فكرة يل غني
 Lee Geunالتي رأى فيها أن القوة الناعمة قد تكون إكراهية .ويصدق هذا األمر يف حالتنا
عىل إيران التي تتوسل بوسائل ناعمة؛ للضغط عىل خصومها وخلق بيئة خارجية تخدم
أهدافها .أما القوة الصلبة ،فتحيل عىل القوة العسكرية التي تتوسل اإلكراه ،وإن كان التقدم
التكنولوجي قد أضفى عىل القوة العسكرية أبعادًا جديدة ،تختلف عن التدخالت العسكرية
التقليدية .بيد أن مثة ترابطًا بني القوة الناعمة والقوة الصلبة؛ إذ يشرتكان يف القدرة عىل
تحقيق هدف واحد من خالل التأثري يف سلوك اآلخرين .فبقدر ما تبدو القوة الصلبة وحدها
غري كافية ،يعرس أن تنتج القوة الناعمة فاعليتها من دون إسناد من القوة الصلبة .ميكن
الرجوع يف هذا الصدد إىل:
Joseph S. Nye, Bound To Lead: The Changing Nature of American Power (New
York: Basic Books, 1990), p. 188 ; Joseph S. Nye, "Soft Power and American
Forein Policy," Political Science Quarterly, vol. 119, no. 2 (Summer 2004),
p. 256 ; Joseph S. Nye, The Means to Success in World Politics (New York:
PublicAffairs, 2004), pp. 7 - 9 ; Lee Geun, "A theory of soft power and
Korea's soft power strategy," Korean Journal of Defencse Analysis, vol. 21,
no. 2 (June 2009), p. 212.

رياني  /يناثلا نوناكوناك

الدولة املنارصة للمستضعفني واملقاومة لنزوعات هيمنة الواليات
املتحدة وأتباعها يف املنطقة ،وإنعاش النعرات املذهبية من خالل
استنفار األيديولوجيا الشيعية .ينضاف إىل ذلك الدعاية اإلعالمية
املحرضة لالنتامءات الهوياتية والكاشفة لفظاعات رضبات قوات
التحالف ،واإلسناد العسكري واالستخبارايت لوكيل طائفي بغية جعله
طليعة يف خط املواجهة مع السعودية وتعضيد متثيليته السياسية
إلرباك العملية السياسية.

ثان ًيا :منهج البحث
تعطي غالبية النامذج التحليلية لتجارب االنتقال أهمية أكرب
للعوامل الداخلية((( ،بينام تؤكد الخربة التاريخية محدودية القدرة
التفسريية لـتلك النامذج .فاملقاربات الجينية التي تتوسل برؤية
جوهرانية وتشدد عىل محورية الــروط االقتصادية والثقافية
املسبقة ،ونظريات الوزن الحاسم لإلرث املؤسسايت للاميض ونظرية
مسار التبعية ،واملقاربة التي تفرط يف االعتامد عىل االختيارات
العقالنية للفاعل ،عىل أهميتها ،تشيح بوجهها عن دور العوامل
الخارجية أو تقلل من وزنها؛ ولذلك تبدو قيمتها الكشفية ووجاهتها
اإلمربيقية ضعيفة .ولنئ بدا مفي ًدا أخذ ضغط املايض عىل الحارض
يف الحسبان ،واالهتامم بخصوصيات كل حالة ،والعناية بسؤال
فهم أجىل
كيف يجري مسلسل االنتقال ورصد أداء الفاعلني ،فإن ً
للمتغريات املسؤولة عن تعرث مسلسل االنتقال ،يقتيض توسيع أفق
التحليل ليشمل السياق الخارجي واالستفادة من إسهام املقاربات
األممية .Internationalistes
صحيح أن البعض يأخذ عىل هذه املقاربات كونها تشكو من غياب
منهجية دقيقة لتحديد العالقات السببية والقياس الدقيق لوزن املتغريات
الدولية واإلقليمية عىل الديناميات املحلية( ،((1لكن ذلك ال ينقص من
أهمية التأثريات عرب الوطنية والوزن املعترب للتأثريات الدولية واإلقليمية.
فالبعد الخارجي يبدو مكونًا أساسيًا ضمن مسلسل الدمقرطة(.((1

تتوسل الورقة يف سبيل مطارحة إشكالية الدراسة مبنهج تحلييل يرصد
تكتيكات وإسرتاتيجيات السعودية وإيران يف التأثري يف مسارات التحول
يف اليمن .وتحاول معرفة املسارات التي سعى كل منهام لفرضها ،أو

 9من قبيل ضغط تركة األنظمة االستبدادية والفاعليات السلبية لالستثامر السيايس يف
فضل عن انزياح الفاعلني عن منطق التوافق حول قواعد اللعبة ،والنواظم
الهويات الفرعيةً ،
امليرسة لعبور مرحلة االنتقال ،مبا هي لحظة سيولة حرجة ،وانغالقهم ،يف املقابل ،يف سجن
املامحكات ،وتسعري الخالفات ومنطق تبادل الرضبات.
10 Raluca Grosescu, "Une analyse critique de la transitologie: Valeurs
heuristiques, limites d'interprétation et difficultés méthodologiques," Studia
Politica: Romanian Political Science Review, vol. 12, no. 3 (2012), p. 499.
11 Ibid., p. 498.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في مسلسل االنتقال السياسي

دفع الفرقاء املحليني إىل تعبيدها ،يف إطار ما يسميه آدم برزفورسيك
" Adam Przeworskiالوضعيات اإلسرتاتيجية" ،أو يف املقابل معرفة
الفرص التي تقاعسوا عن استثامرها .وإذا كانت الورقة تستند جزئ ًيا
كخلفية منهجية إىل نظريات الفاعل العقالين ،فإن نظرية اللعب،
خصوصا عند شيلينغ( ،Schelling ((1تقدم بدورها
ونظريات الرصاع،
ً
مداخل مساعدة لتحليل أداء الفاعلني .فاملفاهيم التي نحتها شلينغ
أو وظفها لفهم إسرتاتيجية الرصاع بني الفاعلني ،من قبيل املباغتة
والهجومات الفجائية والخوف املتبادل والتهديد املتهور والتهديد
بالتدمري املشرتك ،والردود االنتقامية والوساطة وتكتيكات اللعب،
والحرب املحدودة ،تبدو مفيدة الستيعاب تكتيكات الالعبني اإلقليميني
ومدى إسهامهم يف تغذية ديناميات اإلرباك وتعرث مسارات االنتقال يف
تلك البالد .كام تستعني الورقة بنظرية الدور؛ ذلك أن سياسات هذين
الفاعلني تنضبط لتصوراتهام عن أدوارهام يف قلب املعادالت اإلقليمية.
فأداء الدور يرتهن بدرجة كبرية بتصور الفاعل لدوره بحسبانه متغ ًريا
وسيطًا عىل قدر كبري من األهمية .إن أدوار السعودية وإيران تتحدد
تب ًعا لذلك ،انطالقًا من تصورهام ملا يجب أن تضطلعا به إقليم ًيا ،أخذًا
يف االعتبار تقدير قدراتهام وأدواتهام عىل التأثري.

ً
ثالثا :األهمية اإلستراتيجية لليمن
يحتل اليمن موق ًعا مركزيًا يف الحسابات اإلسرتاتيجية للسعودية وإيران.
فإضافة إىل أنه يشكل فنا ًء خلفيًا للسعودية وعمقًا إسرتاتيجيًا ومصد ًرا
من مصادر أمنها القومي ،وجغرافيا مرتامية تزيد من مخاطر تدفقات
املهاجرين والالجئني( ،((1يتميز اليمن مبمراته املائية الحيوية وانفتاحه عىل
مهم لتصدير النفط السعودي .ويتصل
املحيط الهندي الذي يعد مسلكًا ً
اليمن باملحاور والعقد التجارية وعقد النقل ويجاور القرن األفريقي
وأقاليم جيواقتصادية مهمة .فهو يطل عىل باب املندب الذي يُعد طريق
وفضل
تجارة عاملية ويصل البحر األحمر بخليج عدن وبحر العرب(ً .((1
عن ذلك ،يعترب البوابة الجنوبية ملنطقة الخليج العريب ذات الجذب
االقتصادي ،ويشكل دولة حدودية ملنافس إيران اللدود ،السعودية.
 12توماس شلينغ ،اسرتاتيجية الرصاع ،ترجمة نزهت طيب وأكرم حمدان (الدوحة/
بريوت :مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم نارشون.)2010 ،
13 Hélène Thiollet, Les flux migratoires au Yémen: Enjeux sécuritaires,
politiques et sociaux (Paris: Ministère de la Défense, 2009), accessed on
17/3/2018, at: https://bit.ly/2sV6IfO
 14أحمد يوسف أحمد وآخرون ،كيف يصنع القرار يف األنظمة العربية :دراسة حالة:
األردن-الجزائر-السعودية-السودان-سورية-العراق-الكويت-لبنان-مرص-املغرب-اليمن
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص 564؛
"Denis Bauchard, "Le Yémen: Violence sectaires et guerre de procuration,
Intervention faite dans le cadre de la conférence "Terrorisme international
et radicalisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord: menaces, causes,
conséquences," Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiquesUQAM, 13/11/2015, pp. 1-2, accessed on 31/1/2019, at: https://bit.ly/2t1bsAn
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رابعا :التنافس السعودي اإليراني
ً
على اليمن وإجهاض فرص االنتقال
السياسي
تكثف الرصاع بني السعودية واليمن عقب تفجر الدينامية الثورية
يف اليمن .لقد شكل اليمن ،عىل إثر ذلك ،ساحة من ساحات الرصاع
املحموم عىل النفوذ اإلقليمي .وبينام سعت السعودية لألخذ
بزمام األمور للقيام بدور املوازن للدور اإليراين وحامية ما تعتربه
مصالح حيوية ،كثفت إيران من نزعتها التدخلية يف اليمن بهدف
توسيع مجاالت نفوذها يف املنطقة ومحارصة السعودية ،متوسلة
مبوارد مختلفة .هذه التدخالت ،زادت من هشاشة الوضع السيايس
وأجهضت نطف حصول انتقال سيايس سلس يف اليمن.

 .1من المبادرة الخليجية إلى عاصفة الحزم:
هم
سياسة السعودية تجاه اليمن بين َ
"حماية الشرعية" و"شرعية" حماية
المصالح اإلستراتيجية
حرصت السعودية ،عىل مدار عقود خلَت ،عىل رشاء والء القيادات
القبلية والشخصيات السياسية النافذة يف اليمن؛ وذلك بهدف
إحكام وصايتها عليه ،والحيلولة دون تشكل أنوية تغيري يفقدها
اإلمساك بأزمة األمور .كام أرصت السعودية خالل املرحلة الحالية
عىل تحايش حدوث أي تغيري داخيل يخلخل هيمنتها ،وبدت يقظة
لعدم وقوعه يف رشاك القوة اإلقليمية املرتبصة به ،إيران .فال غرو
أن انربت ،غداة اشتعال أوار الثورة وكثافة السيولة ومناخ الاليقني،
للرشوع يف ترتيبات سياسية بأنفاس استيعابية أسهمت يف تغذية
توجس بعض الفرقاء ،وأرشعت الباب أمام أزمة استحكم فيها منطق
فضل عن ذلك ،إىل األخذ بزمام
الصدود واملناكفة ،بل إنها بادرتً ،
املبادرة من خالل قيادة "عاصفة" ألهمها منطق تشكيل جبهة سنية
لقصم ظهر الحوثيني ،وردع خصمها اللدود إيران ،والحيلولة دون
متددها اإلقليمي .وبني محاوالت هندسة حلقات االنتقال والرضبة
العسكرية ،خبت جذوة الثورة واندلقت اليمن إىل دوامة الرصاع،
وتضاعفت التكلفة اإلنسانية.
أ .المبادرة الخليجية :بين هاجس الضبط والتوجيه
لمنسوب التحول في اليمن ومساعي تمكين
حلفاء السعودية

انطلقت الرشارة األوىل للثورة اليمنية من رحاب جامعة صنعاء يف
 16كانون الثاين /يناير  ،2011بالتزامن مع هروب الرئيس التونيس
السابق .وخالفًا ملنزع املعارضة يف املطالبة باإلصالحات ،رفع
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الثوار الشباب سقف املطالب؛ وذلك بالرتكيز عىل إسقاط النظام
االستبدادي وتشكيل مجلس رئايس مؤقت ومجلس وطني انتقايل
وإج ـراء انتخابات وتشكيل حكومة كفاءات وإعــان قيام دولة
مدنية( .((1ولنئ كانت الرشارة األوىل للثورة أشعلت من قبل شباب
مستقلني ،متوسلني برغبتهم الجامحة إلزاحة نظام الرئيس اليمني
السابق عيل عبد الله صالح ،فإن أحزاب اللقاء املشرتك بقيادة حزب
اإلصالح انضمت إىل الثوار ،بحيث أغرقت ساحة التغيري بأفواج من
الشباب ،عىل نحو رجح كفتها يف التدبري والتقرير(.((1
ووفا ًء ملنهجه يف املناورة ،زاوج الرئيس صالح بني أسلوب التهديد
والتقتيل ،وتقديم عرض سيايس جديد للمعارضة .ففي حني اقتحم
الحرس الجمهوري ساحة التغيري أمام جامعة صنعاء نتيجة حنقه من
تصاعد الحالة الثورية ومتددها ،بادر الرئيس يف  10آذار /مارس 2011
بتقديم مبادرة سياسية( ((1اعتربها "براءة ذمة إىل الشعب اليمني
العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل يف اتخاذ القرار"(.((1
هذه "املناوبة" بني الرتهيب من املساس بالرشعية ،والرتغيب يف غد
مرشق ،ستستمر إىل حني إنهاء حكمه .فالوعود باالنتقال من نظام
رئايس إىل نظام برملاين يف أفق بداية عام  ،2012والدعوة إىل االستفتاء
يف دستور جديد وتوسيع نظام الحكم املحيل يف  10آذار /مارس
 ،2011ومبارشة تغيريات يف األجهزة األمنية ببعض املحافظات يف 15
آذار /مارس  ،2011أعقبتها مذبحة جمعة الكرامة يف  18آذار /مارس
 ،2011وإعالن الرئيس حالة الطوارئ وتشديد قبضته األمنية .مل يكن
الثوار ليقتنعوا بصدقية الوعود اإلصالحية للرئيس؛ فال غرو أن أرصوا
عىل رفض صفقة توسط مجلس التعاون ،وتشبثوا برحيل الرئيس
صالح ،وتواترت مسريات االحتجاج واملعارك يف صنعاء وتعز بني قوات
صالح واملعارضة املدعومة من القبائل .ولعل ارتفاع التكلفة البرشية
لتلك املعارك ،ورضاوة املواجهات التي أعقبت محاولة اغتيال الرئيس
 15بشأن األهداف واملطالب للمرحلة االنتقالية ،انظر :اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية
الشعبية ،اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية تعلن  6أهداف لثورة التغيري يف اليمن وتضع
 9مطالب للمرحلة االنتقالية ،ساحة التغيري  -صنعاء ،2011/4/11 ،مدونة تعز اآلن،
 ،2011/4/12شوهد يف  ،2015/9/3يفhttps://bit.ly/2S9pkXs :
 16ماجد املذحجي" ،ثورة الشباب :محدداتها وآفاقها املستقبلية" ،يف :مجموعة مؤلفني،
الثورة اليمنية :الخلفية واآلفاق ،فؤاد عبد الجليل (محرر)( ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2012 ،ص  ،441 ،433 ،431وما بعدها؛ نشوان الحمريي ،خطوة إىل
اليمن الحديث :إرهاصات وأحداث وتحديات الثورة الشبابية الشعبية السلمية (صنعاء:
منظمة اليمن الحديث ،)2011 ،ص .71
 17تضمنت مطالب املعارضة التي دأب عىل رفضها ،من قبيل االستفتاء يف دستور جديد،
يضمن فصل السلطات ،والعمل بأسلوب االقرتاع بالقامئة النسبية ،واعتامد نظام برملاين،
وتطوير النظام املحيل يف نهاية عام  2011وبداية عام .2012
 18لالستامع إىل بعض مقاطع خطاب الرئيس عيل عبد الله صالح الذي اقرتح فيه مبادرته
املتمثلة يف إصالح النظام السيايس ،انظر" :مبادرة الرئيس صالح أمام املؤمتر الوطني العام"،
يوتيوب ،2011/3/10 ،شوهد يف  ،2018/7/7يفhttps://bit.ly/2HA9dxY :

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

دال عىل
مؤرشا مبك ًرا ً
صالح يف  3حزيران /يونيو  ،((1(2011شكال ً
إيغال اليمن يف دوامة االقتتال األهيل.
إن التمدد الثوري يف ربوع اليمن ،وانشقاق املؤسسة العسكرية،
وإشاحة كثري من القبائل بوجهها عن الرئيس صالح بعد أن كانت
ظه ًريا قويًا له ،وإعالن أغلب قيادات املناطق العسكرية االنضامم إىل
الثورة ،وتواتر االنسحابات من مجلس النواب اليمني وحزب املؤمتر
الشعبي العام ،واستقالة بعض الوزراء والدبلوماسيني ،واصطفاف
الحوثيني( ((2وعنارص الحراك الجنويب واالئتالفات املهنية واملجتمعية
إىل جانب شباب الثورة ،وتحرر عموم الشعب اليمني من عقال
الخوف ،عوامل ضيقت الخناق عىل الرئيس .لقد أرخى الغموض
سدوله عىل اليمن ،وأزفت ساعة الرئيس.
ويف خضم وهج الثورة واشتداد وطيس األزمة ،توسط مجلس التعاون
بقيادة السعودية بني أطراف األزمة ،وتقدم مببادرة لنقل السلطة
عىل نحو سلمي( .((2غري أن الرئيس رفضها ،األمر الذي فرض تعديلها.
ورغم موافقته املبدئية عىل املبادرة الخليجية ،وتوقيعها من جهة
أحزاب املعارضة ،أبدى الرئيس صالح احرتازه غري ما مرة ،وبقي يناور
حتى  23ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011تاريخ توقيعه اآللية التنفيذية
املزامنة للمبادرة الخليجية.
ولنئ نجحت املبادرة الخليجية يف إقناع الرئيس مبغادرة السلطة،
وعبدت آليتها التنفيذية مسالك لعبور األزمة بأقل الخسائر ،فإنها
أثارت منذ البدء اعرتاض الثوار والحوثيني وناشطي الحراك الجنويب،
بحكم أنها جعلت الرئيس مبنأى عن املتابعة القضائية .لقد بدت
صفقة الحصانة بالنسبة إليهم حيلة تستل الرئيس من قفص االتهام
وتجنبه املتابعة .كام اعتربوا املبادرة انزيا ًحا عن أهداف الثورة،
تأسيسا عىل
ومس ًعى يورط اليمن يف تسوية سياسية مشوهة(.((2
ً
 19كانت حصيلة مذبحة "كنتايك" التي شهدتها العاصمة صنعاء ( 20-18أيلول /سبتمرب
 )2011مرتفعة.
 20املذحجي ،ص .434 - 433
 21تضمنت املبادرة خمسة مبادئ ،هي :أن يؤدي الحل الذي سيتمخض من االتفاق
بني الحكومة اليمنية وأطراف املعارضة إىل املحافظة عىل وحدة اليمن واستقراره ،وأن يلبي
االتفاق طموحات الشعب اليمني يف التغيري واإلصالح ،وأن ت ُنقل السلطة بطريقة سلسة
وآمنة ،وأن تلتزم األطراف كافة بإزالة مظاهر التوتر سياسيًا وأمنيًا ،وأن توقف كل أشكال
املالحقة واملتابعة .وتضمنت خطوتني تنفيذيتني ،تتمثالن يف نقل رئيس الجمهورية صالحياته
إىل نائبه ،مبا هي مرحلة انتقالية ،وأن تؤلّف حكومة توافق وطني برئاسة املعارضة ،لها الحق
يف تشكيل اللجان ،وإعالن موعد انتخابات جديدة ،وصوغ دستور جديد للبالد .بشأن نص
اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية ،وكذا نص القرار الرئايس الذي تفوض مبوجبه إىل نائب
رئيس الجمهورية ،عبد ربه منصور هادي ،الصالحيات الدستورية الالزمة؛ إلجراء حوار مع
األطراف التي وقّعت املبادرة ،انظر :رئاسة الجمهورية ،املركز الوطني للمعلومات ،نص اآللية
التنفيذية املزمنة للمبادرة الخليجية ،شوهد يف  ،2018/3/12يفhttps://bit.ly/2CLIc5b :
 22انظر" :رؤية 'جبهة إنقاذ الثورة'" ،مدونة إنقاذ ،2011/12/26 ،شوهد يف ،2018/3/3
يفhttps://bit.ly/2RgsGUc :

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
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ذلك ،يرتهن تحللهم من هذا التقدير مبقدار نجاح اآللية التنفيذية يف
ترسيم خطوات املرحلة االنتقالية ،وإرساء أسس دولة حديثة.

اللقاء املشرتك ،يعاند ما تقتضيه خصوصية املراحل االنتقالية من
إرشاك مختلف الفاعلني .كام أن متسك حزب التجمع اليمني لإلصالح
برئيس الحكومة محمد باسندوة ،الذي بدت خربته يف إدارة مرحلة ما
بعد املبادرة الخليجية ضعيفة ،غذى توجس الحوثيني والجنوبيني من
مساعي القوى القبلية التي ميثلها الحزب ،وأذىك مخاوفهم من تربصه
مبرحلة ما بعد الحوار .فحكومة باسندوة ،يف تقديرهم ،حكومة طيعة
وال تعرب عن مصالح كل اليمنيني .فال غرو أن جعل الحوثيون أنفسهم
يف حل من التوازنات التي تحاول وثيقة الحوار هندستها.

وفيام يتصل بوثيقة مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،التي جاءت بعد
عرشة أشهر من الشد والجذب ،مل تؤسس تلك الوثيقة ،خالفًا ملا تعلنه،
لـ "عقد اجتامعي جديد" ،ينتشل اليمن من أرس "الدول الفاشلة
واملهددة باالنهيار"( .((2فجرعات األمل التي تنضح بها الوثيقة ،والتي
تعكسها مفردات الحوار والرشاكة واملصالحة والطموح إىل بناء دولة
املؤسسات والقانون التي تخللتها ،تعاندها تفاعالت الواقع السيايس
اليمني .ويبدو أن أنفاس االحرتاز من فشل "العقد االجتامعي" عىل
صخرة الواقع املعاند ،التي تخللتها ،يضمر استشعارها لهشاشة
التوازنات التي أفرزها الحوار .لقد أكدت أن التحول املنشود يستتبع
ترجمة اآلمال عىل أرض الواقع .فالحوثيون والحزب االشرتايك وبعض
فصائل الحراك الجنويب تحفظوا عن مخرجات الحوار الوطني .كام
أبدى شباب الثورة امتعاضهم من تلك املخرجات .ورغم طموحها
املفرط إىل تعبيد مسارات انتقال آمنة ،تبدو وثيقة الحوار محاولة
لرتسيم التوازنات كام ترتضيها وتجذرها القوى النافذة ،وبخاصة
حزب التجمع اليمني لإلصالح ،الذراع السياسية للقبائل والعشائر.
فالسعودية ،تنزع إىل تجذير نفوذ حلفائها( ،((2وتبدي حذرها من
تحول غري محروس ،يتوج بخلخلة التوازنات التي متسك بتالبيبها،
خصوصا بعد إزاحة عيل عبد الله صالح من سدة الرئاسة.
ً
من هذا املنطلق ،يبدو املوقف الحويث املتصلب ،احتجا ًجا ورفضً ا
للمنطق الذي تسعى تلك القوى ألن يحكم مسارات ما بعد الحوار.
إنهم يرفضون انضباط "املرحلة التأسيسية" التي أعقبت جوالت
الحوار ،للمنطق نفسه لتلك الجوالت التي شاركوا فيها؛ فنجاح
املرحلة الجديدة التي تطمح مخرجات الحوار الوطني ألن تؤسس
لها ،مرهون يف تقدير الحوثيني بحجم التحلل من منطق محاباة
بعض األطراف الذي حكم مرحلة ما بعد املبادرة الخليجية ،ذلك
أن وثيقة الحوار الوطني ،التي نصت عىل تقاسم الحقائب الوزارية
بنسبة  50باملئة لحزب الرئيس السابق صالح و 50باملئة ألحزاب

عامل آخر يخنق أنفاس طموح الوثيقة إىل التأسيس ملرحلة جديدة،
ومن ثم يضعف قيمتها اإلسرتاتيجية املفرتضة ،يتمثل يف أن كث ًريا من
القوى القدمية املنضوية إىل حزب املؤمتر الشعبي العام ،والتي كانت
من األسباب الرئيسة لألزمة ،تسللت إىل الحلبة السياسية بعد الثورة،
واندست يف صف الجبهة املنادية باإلصالح .ولعلها تتوسل مبنارصة
الثورة ،والتربؤ من نظام صالح؛ حيلة لرصف الشكوك عنها ،وانتباذ
موقع يكفل لها مراقبة التوازنات والتأثري يف مساراتها مبا يحفظ
مصالحها .إن تغلغلها يف دواليب الدولة ودوائر االقتصاد ،وعالقاتها
املصلحية بزعامء العشائر والقبائل ،واستقواءها بامليليشيات املسلحة،
عوامل تجعل رس َم مالمح املشهد السيايس الجديد بعي ًدا عن تأثريها
ُ
ومصالح السعودية أم ًرا صع ًبا.
وإن ما يبدو يل قصو ًرا منطق ًيا لوثيقة الحوار ،ومن خالله ملسلسالت
الحوار ،يكشف عورات املبادرة الخليجية ،ويثري الشكوك يف حقيقة
مراميها اإلسرتاتيجية .أال تبدو تلك املبادرة إجرا ًء لتطويق أنفاس
الثورة ،وتأمني مخرج ذيك للرئيس صالح ،وفرصة لتعضيد نفوذ آل
األحمر ،الحلفاء التقليديني للسعودية؟ أمل ت َ ْب ُد الثورة اليمنية ،بالنسبة
إىل قوى الخليج ،وبخاصة السعودية ،مؤرش أزمة تربك حساباتها
سبيل للتخلص من االستبداد؟ أال تنبئ
وتهدد مصالحها ،وليست ً
عن صلف يرص عىل إبقاء اليمن يف فلك السعودية ،ويفرتض قصور
اليمنيني عن اجرتاح مسارات تنتشلهم من سديم االستبداد والتخلف
مبنأى عن وصايتها؟

قد تبدو تلك الوثيقة من حيث املبدأ ،مؤسسة ملرحلة جديدة
بالنظر إىل مفاعيلها التنفيسية ومساهمتها يف التهدئة ،ودورها يف
التهيئة النفسية للتحول .ولعلها ،من هذه الزاوية ،تفتح كوة أمل يف
املستقبل .لكنها تبدو ضعيفة الفاعلية من الناحية اإلسرتاتيجية؛ ذلك
أنها مل تنهض عىل قاعدة صلبة تسمح باجرتاح رؤية مشرتكة يشعر
الجميع بأنه ذو مصلحة يف االنخراط يف ترجمتها.

 23الجمهورية اليمنية ،وثيقة الحوار الوطني الشامل ،مؤمتر الحوار الوطني الشامل،
صنعاء ،2014 - 2013 ،ص  ،13شوهد يف  ،2018/7/7يفhttps://bit.ly/2FVb0fJ :
 24إبراهيم متويل نوار" ،رصاع الحرب والدبلوماسية وسيناريوهات حل األزمة يف اليمن"،
آفاق سياسية ،العدد ( 20آب /أغسطس  ،)2015ص .40

الظاهر أن املبادرة الخليجية مل تسهم يف تبديد مناخ الاليقني ،بقدر ما
زادت من جرعاته ،ألنها بسعيها لرتسيم وضع يحفظ مصالحها ،أذكت
التوجسات الداخلية للشباب والحوثيني وفصائل الحراك الجنويب،
وهي قوى عانت ويالت نظام صالح .صحيح أن الوثيقة ،عكست
قياسا عىل املراحل التي بلغ فيها الغموض أوجه وافتقد
نجا ًحا نسبيًا ً
فيها الفاعلون إحداثيات ميرسة لعبور مخاطر املرحلة االنتقالية .لكن
تلك اإلنجازات بدت ضعيفة الفاعلية .فالهاجس املبطن للمبادرة
الخليجية هو تنفيس الحنق الشعبي ،وتطويق منسوب غضب الثوار
من خالل تقوميات وحلول ملا تعتربه أزمة عابرة.
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بهذا املعنى ،بدت املبادرة املتوجسة من النزوعات الثورية لبعض
القوى اليمنية معاندة ملطالب التغيري القاعدي .فال عجب أن
كانت التدافعات عىل الساحة السياسية منحجزة يف دوامة ترتيبات
محدودة األثر ،وظلت مخرجات الحوار الوطني وفية لهذا املنطق
الذي تنهض عليه املبادرة ،وللهوامش التي ارتضتها بعي ًدا عن لغة
الثوار ومطالبهم .ولنئ أدرج املؤمتر ضمن جدول أعامله بعض
القضايا الحساسة مثل قضية صعدة والقضية الجنوبية ،فإن وثيقة
اإلصالح ،بحكم منطقها العميق ،جسدت رغبة القوى املهيمنة يف جرب
خواطر الجنوبيني ومداراة "طيش" الحوثيني .وبينام توكأت الوثيقة
عىل منطق التلطيف والرتقيع ،وخلق الشعور بنيل مختلف الفرقاء
لحظهم من مغانم مين ما بعد الحوار ،عملت تلك القوى النافذة
برعاية السعودية عىل تجذير موقعها يف اللعبة السياسية.
انقض حزب التجمع اليمني لإلصالح ،حليف السعودية الرئيس(،((2
عىل مجريات الثورة ،وسعى لتوجيه مساراتها عىل نحو يعيل من
مركزه يف معادلة التوازنات .وعملت القوى القدمية املوصولة
بعالقات مصلحية مع السعودية عىل اخرتاق صفوف الثوار عرب
خلق عرشات االئتالفات ،وإجزال العطاء لضامن الوالء ،مستغلة
هشاشة البناء التنظيمي لشباب الثورة .لقد خطف مشعل الثورة
من يد الشباب ،ثم جرى خنق أنفاسها عرب جوالت الحوار .وبدأ
أمل انبالج فجر جديد ،ينحجب تدريج ًيا خلف لغة املغانم
السياسية واملادية ودوي البنادق .إن تأكيد أحد شيوخ مشايخ
قبائل حاشد عدم نية القبائل رسقة الثورة( ،((2تعانده مامرسات
التجمع ،ذي العمق القبيل ،يف إطار اللجنة التنظيمية التي تدبر
مسارات الثورة .ويبدو أن سياسة التمكني لعنارص حزب التجمع
التي انتهجتها السعودية مع انــدالع الثورة ،غذت توجسات
الحوثيني وناشطي الحراك الجنويب وشباب الثورة ،ومل تساعد
عىل بلورة توازنات مرضية خالل الفرتة الالحقة .واستغلت إيران
مساعي السعودية لضبط منسوب التحول وإحكام سيطرتها عىل
اليمن ،لالنخراط يف تكتيكات تزاوج بني حضور وكيلها الطائفي يف
بعض جوالت الحوار والتمدد والتهام مزيد من مساحات النفوذ.
وقد توجت املناورات بانقضاض الحوثيني عىل العاصمة صنعاء
 25شكل حزب التجمع اليمني لإلصالح ،وما زال ،حليفًا مصلح ًيا ،وحزبًا طي ًعا للسعودية.
صحيح أن السعودية بادرت إىل منع بعض قيادات الحزب من دخول األرايض السعودية
عام  ،2014بعد أن عدّت اإلخوان جامعة إرهابية ،لكن ذلك ال ينفي قوة عالقات الحزب
بالسعودية .وقد أسهمت بنية الحزب الهجينة يف تعضيد تلك العالقات ،وتغذية منزعه
الرباغاميت .فهو يضم طيفًا من العنارص الوهابية والسلفية والقبلية والعسكرية .إضافة إىل أن
مسارعة الحزب إىل التربؤ من أصله اإلخواين ،وتشبثه بانتامئه اليمني ،بعد أن ابتهج بانتامئه
العقدي خالل فرتات خلَت ،وأيضً ا عقب صعود محمد مريس إىل سدة الرئاسة يف مرص ،يشريان
إىل حرصه عىل بقاء متانة عالقاته املنفعية بالسعودية ،وتجنب إثارة حفيظتها.
 26املذحجي ،ص .449

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

يف  21أيلول /سبتمرب  .2014توخى هذا االنقالب دفن املبادرة
الخليجية وقطع الطريق أمام أي مبادرة لتسوية سياسية ال تخدم
مصالح إيران والحوثيني .ويبدو أن غياب مقاومة الجيش للزحف
الحويث ،يطرح أحد األعطاب التي تشكو منها املبادرة الخليجية،
وهي أنها مل تفرز وض ًعا يسمح بتنفيذ بنودها عىل نحو آمن.
إن عجزها عن خلق توافق وطني حول إعادة هيكلة املؤسسة
العسكرية ،مبا يضمن تجاوز مشكالت تعدد الوالءات واستحكام
الفساد ،ورفض الحوثيني توقيع امللحق األمني لالتفاق ،والذي
يقيض برضورة نزع السالح ووقف إطالق النار يف صنعاء وغريها
من املحافظات ،ال يساعدان عىل مرافقة التحالف العريب ملسرية
التحول وتجنيبها املخاطر املحدقة بها(.((2
ب" .عاصفة الحزم" :بين هواجس ردع النفوذ
اإليراني وتأكيد الريادة اإلقليمية ،وواقع وأد فرص
االنتقال الديمقراطي

حاسم يف موازين
دشن إحكام الحوثيني سيطرتهم عىل صنعاء منعطفًا
ً
القوى ،وتغي ًريا يف مسارات التحول يف اليمن( .((2فبعد أن استعان
الحوثيون بخدمات الرئيس املخلوع الناقم ،لالستيالء عىل صنعاء،
سارعوا إىل تجذير نفوذهم خارج معاقلهم الرئيسة يف الشامل.
انربت السعودية ،ارتيابًا من التحالف املصلحي بني الحوثيني وعدوهم
السابق عيل عبد الله صالح ،ودر ًءا ألي خلخلة للتوازنات باملنطقة،
لقيادة عمليات "عاصفة الحزم" بتاريخ  26آذار /مارس  ،2015يف
فضل عن
إطار تحالف عريب ضم دول مجلس التعاون باستثناء عامنً ،
مرص واملغرب والسودان واألردن .ويبدو أن قرار بدء تلك العملية
العسكرية يندرج يف سياق االنعطافة التي عرفتها السياسة الخارجية
السعودية يف ظل حكم امللك سلامن بن عبد العزيز؛ حيث اتسمت
تلك السياسة بالحزم ال سيام يف مواجهة إيران ،والتطلع إىل لعب
أدوار إقليمية أكرب(.((2
ولنئ كان هدفها املعلن هو "حامية الرشعية اليمنية" ،فإن تلك
العاصفة ،التي عكست تحولً يف منط السياسة الخارجية السعودية يف
 27عبد النارص املودع" ،األزمة اليمنية يف ضوء متدد الحوثيني :الجذور والسناريوهات"،
مجلة دراسات رشق أوسطية ،مج  ،18العدد  ،)2015( 70ص .16
 28محمد جميع" ،املشهد اليمني بعد سقوط صنعاء" ،تحليل السياسات ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات (ترشين األول /أكتوبر  ،)2014ص .1
 29لالطالع عىل بعض مالمح التغيريات التي عرفتها بنية املؤسسات يف اململكة العربية
السعودية خالل فرتة حكم امللك سلامن بن عبد العزيز ،ومنها إصدار امللك سلامن أوامره
ورئيسا للديوان املليك ،ومستشا ًرا برتبة وزير ،ميكن الرجوع
بتعيني ابنه محمد وزي ًرا للدفاع،
ً
إىل" :تغيريات امللك سلامن وتداعياتها الداخلية والخارجية" ،تقدير موقف ،إدارة البحوث
والدراسات ،املعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،2015/5/13 ،ص  ،13شوهد
يف  ،2013/1/31يفhttps://bit.ly/2MHG1El :

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
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ظل حكم امللك سلامن( ،((3تغ ّيت يف العمق ردع التمدد اإليراين(،((3
والحيلولة دون تحول اليمن إىل حوزة شيعية وامتداد للقومية
الفارسية ،وتكسري شوكة الحوثيني من خالل تدمري قدراتهم الصاروخية
الباليستية وشبكات التواصل وقطع خطوط اإلمداد وإحكام الطوق
البحري عليهم ،عىل نحو يزيل تهديداتهم لألمن اإلقليمي واألمن
القومي السعودي.
أعقبت تلك العاصفة ،عملية "إعادة األمل" يف  21نيسان /أبريل
 .2015ويبدو أنها رامت تكثيف الضغط عىل الحوثيني لدفعهم
إىل قبول تسوية سياسية عىل قاعدة قرار مجلس األمن رقم 2216
واملبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل .ولعل مؤمتر
جنيف بني أطراف النزاع اليمني يف  14حزيران /يونيو  ،2015جسد
ذلك املسعى ،بعد محاوالت إضعاف القدرات العسكرية للحوثيني.
لكن نذر فشل املؤمتر الحت قبل انعقاده ،بحكم تصلب مواقف
األطراف وتباين مرجعياتهم .فالرئيس ونائبه اعتصام بـ "الرشعية"،
واعتربا املؤمتر محطة للتشاور من أجل تنفيذ قرارات مجلس األمن،
وليس للتفاوض مع االنقالبيني ،بينام اعتربه الحوثيون مناسبة
للمطالبة بـ "وقف العدوان" ،وفرصة ملباحثات ميكن أن يتمخض عنها
حل سيايس من دون رشوط مسبقة .لقد قدموا إىل جنيف مدججني
بتفوقهم عىل األرض ،وسعوا لرتسيم ذلك التفوق من خالل تجاهل
قرار مجلس األمن وعدم االعرتاف برئيس يعتربون رشعيته ساقطة
بحكم العدوان .إن املساعي اإلقليمية والدولية لوقف االقتتال،
يعاندها تعقد الوضع ومنطق املناكفة وتصلب املواقف .فإذا كان
الحوثيون ميتحون وقودهم من مظلوميتهم و"نضالهم" ضد ما
اعتربوه استبداد النظام ،فإن الجبهة التي تقودها السعودية يف إطار
عاصفة الحزم وإعادة األمل ،تتوسل مبا اعتربته استعادة الرشعية.
وهكذا حلت لغة املواجهة العسكرية محل التفاوض السلمي.
ويف ظل انسداد األفق السيايس بسبب فشل املؤمتر يف إيجاد مخرج
لألزمة اليمنية ،وغياب نرص عسكري إسرتاتيجي ميكّن أحد األطراف
من فرض رؤيته ،انزلق اليمن إىل أتون الفوىض .فالقدرات القتالية
الجوية لقوى التحالف العريب وجدت صعوبة ،رغم قوتها التدمريية
العالية ،يف تغيري موازين القوة عىل األرض .هذا املعطى أجرب
السعودية ،بدعم من اإلمارات وقطر ،عىل التوغل الربي يف عدن
انطالقًا من البحر ويف شامل اليمن ،يف  14متوز /يوليو  ،2015لتكسري
الطوق الذي أحكمه الحوثيون وقوات صالح عىل بعض املدن،
 30محمد خالد حسني" ،عاصفة الحزم وتغري منط السلوك السعودي يف العالقات
الخارجية" ،مجلة السودان ،السنة  ،5العدد ( 6آب /أغسطس  ،)2015ص .10
 31أحمد زيك عثامن" ،عاصفة الحزم وحدود دور السعودية يف النظام اإلقليمي العريب"،
آفاق سياسية ،العدد ( 18حزيران /يونيو  ،)2015ص .71
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وفتح ثلامت تضعف نفوذهم وتيرس مهمة قوات الجيش الوطني
واملقاومة الشعبية .واملؤكد أن هذا الفصل الصعب من املواجهات،
بحكم تعقد الجغرافيا واستعصاء املواجهة املبارشة يف مساحات
ممتدة ،أسهم يف اإلجهاز عىل ما تبقى من أركان دولة فاشلة ،وزج
باليمن يف أتون املجهول.
تربز هذه املخاضات كيف أن العوامل اإلقليمية زادت من تعقيد
املشهد اليمني .فالسعودية راهنت عىل استثامر التضامنيات القبلية
ومركزية الريع االقتصادي واإلداري يف حسابات شيوخ القبائل،
وانكفأت عىل منطق متكني حلفائها؛ فهي حريصة عىل إبقاء اليمن
يف فلكها ،وتحرتس من أي تحول داخيل يخرج اليمن من دائرة
الطاعة والتبعية .وإذا مل يسعف املال يف اإلبقاء عىل الوالءات ،ومل
يُ ْج ِد استنفار األدوات السياسية والدبلوماسية يف الحفاظ عىل تلك
التوازنات ،وجب التدخل بالقوة العارية.
هذا املنزع أجج العداوات ،وغذى شهوة االحرتاب والتدمري .ولنئ
أرصت قوى التحالف عىل التوسل بقوة أسطولها الجوي ،وإسناد
القوات اليمنية عىل األرض بالعتاد والسالح والتكتيكات ،يف أفق
قصم ظهر الحوثيني وقوات صالح ،أو عىل األقل إجبارهم عىل
أن يلوذوا إىل املفاوضات من موقع ضعف ،فإن توسل السعودية،
التي تقود تحالفًا عربيًا ،بالقوة ،مل يثمر نتائج معتربة من
الناحية اإلسرتاتيجية؛ إذ احتفظت قوات الحويث وصالح مبكاسبها
العسكرية .وعزز قتل الحوثيني صال ًحا من نفوذهم ،وقىض عىل
تطلع السعودية إىل استاملته عىل نحو يحدث اخرتاقًا ملصحلتها.
صحيح أن خريطة النفوذ بعد ثالث سنوات من الحرب قد تغري
بعض مالمحها ،بحيث حققت قوات الجيش الوطني املدعومة
من قوات التحالف بعض املكاسب يف الرشيط الساحيل الغريب
للبحر األحمر ويف محافظة الجوف يف الشامل الرشقي ومحافظة
فضل عن بعض املناطق من مديرية نهم
شبوة يف الجنوب الرشقيً ،
رشقي العاصمة صنعاء وبعض املديريات من محافظة البيضاء يف
الوسط ،وكذا بعض املناطق من مديريات مبحافظة حجة املحاذية
للسعودية ،كام أن استعادة بعض املناطق غريب محافظة تعز
من سيطرة الحوثيني ،وقرب تحرير محافظة الحديدة يف الغرب،
يعتربان إحـرازات نوعية لفصول املواجهة بني الطرفني ،غري أن
الحوثيني حافظوا ،رغم ذلك ،عىل مناطق نفوذهم يف الشامل
وأقىص الشامل ،صعدة وعمران واملحويت وصنعاء ورمية وإب،
ومحافظة البيضاء يف الوسط ،بل إن قوة رضبات قوات التحالف
مل ت ِنث الحوثيني عن محاوالت ربط مناطق نفوذهم تلك مبحاور
الوصول اإلسرتاتيجي نحو الجنوب .وتزيد قدرة إيران والحوثيني
عىل تأمني خطوط اإلمداد من جرعات الشك يف فاعلية "العاصفة".
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كام أن التغلغل املتنامي لإلمارات يف جنوب اليمن ،يذيك التساؤالت
حول حقيقة بواعث التدخل العسكري لقوات التحالف ،ويدعم
فرضية أن استعادة "الرشعية" مل تكن الهدف الوحيد والرئيس
للعاصفة ،وأن بعض القوى الخليجية األخرى تتطلع إىل استثامر
تلك الحرب إليجاد مناطق نفوذ لها باليمن.
فالقوات املدعومة إمارات ًيا تتمركز يف محافظة أبني ،كام تتموضع
وفضل عن
ً
قوات "الحزام األمني" املوالية لإلمارات يف محافظة عدن.
ذلك ،تنترش "النخبة الشبوانية التابعة لإلمارات مبحاذاة حقول النفط،
بل إن اإلمارات سيطرت عىل املطار وامليناء ألرخبيل سقطرى يف خرق
وفضل عن هواجسها األمنية واإلسرتاتيجية،
ً
سافر لسيادة اليمن.
ينطوي التدخل السعودي يف اليمن عىل رهانات اقتصادية .فقد
تواترت أنباء عن أطامع السعودية يف الرثوة النفطية اليمنية .فمنطقة
حرضموت غنية بالرثوة النفطية واملعدنية .ثم إن السعودية كانت
تتطلع إىل مد خط أنابيب انطالقًا من رأس تنورة حتى ميناء املكال.
هذا امليناء املنفتح عىل خليج عدن واملحيط الهندي ،يجعلها يف غنى
عن مضيق هرمز(.((3
تعقد الهواجس والرهانات املتشابكة لـ "عاصفة الحزم" و"إعادة
األمل" األوضاع األمنية واالقتصادية واإلنسانية يف اليمن .فالتطورات
امليدانية ،ال تيش بقرب تحقيق األهداف املعلنة ،رغم تواتر الحديث
عن قرب ساعة الحسم .بل إنها تنبئ عن إيغال اليمن يف نفق مظلم.
فلم يثمر العصف حز ًما ،ومل تتخلق جدائل األمل يف رحم ساحات
الحرب ،بقدر ما أججت العاصفة املآيس اإلنسانية ،ومزقت لحمة
املجتمع ،ودمرت البنى التحتية ودورة االقتصاد ،وقضت عىل حلم
التغيري من خالل انتقال سيايس متفاوض بشأنه.
إن امتعاض الواليات املتحدة من أسلوب تدبري السعودية لألزمة
اليمنية ،وتهديد الكونغرس األمرييك بوقف صفقات األسلحة لفائدة
النظام السعودي ،وإعالن الربملان األورويب عن حظر بيع األسلحة
للسعودية ،ودعوة املفوضة السامية للشؤون الخارجية واألمن يف
االتحاد األورويب كاثرين أشتون مببارشة انتقال سيايس سلمي يف
اليمن ،مواقف ال تسندها خطوات عملية إليقاف دوامة التقتيل
التي غذت "عاصفة الحزم" وصلف الحوثيني شهوتها ،واملبادرة بإنقاذ
اليمن من أزمته االقتصادية الخانقة ورعاية مسرية االنتقال.
متقاعسا عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين
وباملثل ،بدا مجلس األمن
ً
يف النزاع اليمني .صحيح أنه أصدر القرار رقم  ،2216القايض بتجميد
32 Fanette Billot, "Le conflit yéménite, des enjeux et clivages au-delà des
logiques internes," Université de Lyon (Juillet 2016), Institut méditerranéen
des hautes études stratégiques, pp. 15-16, accessed on 12/3/2018, at: https://
bit.ly/2UvdCUu
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األرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد األسلحة والعتاد ووسائل
النقل العسكرية بالنسبة إىل بعض الحوثيني وبعض رجال صالح،
املتهمني بـ "تقويض السالم واألمن واالستقرار" يف اليمن ،وطالب
جميع األطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل للقرار رقم  2201والقرار رقم
 ،2015وااللتزام مببادرة مجلس التعاون ونتائج مؤمتر الحوار الوطني
الشامل وترسيع املفاوضات للتوصل إىل حل توافقي ،وحث جميع
األطراف اليمنية عىل الرد باإليجاب عىل طلب رئيس اليمن حضور
مؤمتر يعقد يف الرياض برعاية مجلس التعاون ،وأكد رضورة قيام
جميع األطراف بكفالة سالمة املدنيني وضامن أمن موظفي اإلغاثة
وموظفي األمم املتحدة وتيسري إيصال املساعدات اإلنسانية ،بيد أن
منطق تعامله مع الرصاع يف اليمن يعاند مقتىض ذلك القرار ومنهج
األمم املتحدة يف تدبري األزمات الدولية خالل فرتات خلَت؛ من قبيل
أزمات كوسوفو ومايل وإقليم البنجاب .لقد استسلمت املنظمة
األممية لسياسة الكيل مبكيالني ،وبدت مرتاخية يف زجر انحرافات
عاصفة الحزم وفظاعات قوات الحويث ،وانحازت أكرث إىل جامعة
الحويث .هذه األمور ،تعكس كيف أن املواقف والتدخالت يف الساحة
اليمنية ،تنضبط ملنطق املصلحة ،وليس ملنطق حامية الحقوق
والحريات ومعاقبة منتهكيها .وإذا كانت العوامل الخارجية تؤثر
سلب ًيا يف الوضع الداخيل يف اليمن ،فإن التهديدات التي تحفل بها
تلك البيئة الداخلية تلقى ،بدورها ،بكلكلها عىل التوازنات اإلقليمية،
وتزيد من فرص استدامة الالنظام اإلقليمي.

 .2اليمن في مرمى األطماع اإليرانية:
تعزيز النفوذ اإليراني بين القوة الناعمة
والقوة الصلبة
بات النزوع إىل تطويق الجزيرة العربية مبدأ ثابتًا للعقيدة األمنية
واإلسرتاتيجية بالنسبة إىل إيران .ولعل الثورة اليمنية شكلت فرصة
مثينة ضمن مسلسل فرص إيران للتمدد يف العمق العريب الذي تعتربه
مجالها الحيوي .ولنئ كانت أهميته اإلسرتاتيجية ال تضارع قيمة لبنان
والعراق وسورية ،فإن اليمن أضحى ،رغم ذلك ،ساحة من ساحات
النفوذ التي ميكن أن تدعم القدرة التفاوضية واإلسرتاتيجية إليران،
وتعزز قدرتها عىل املناورة ومواجهة تهديدات مستقبلية محتملة،
ومقاصة فشل الثورة يف البحرين واالستعاضة عام قد تخرسه يف
الساحة السورية.
وتــزداد أهمية اليمن يف الحسابات اإليرانية بالنظر إىل موقعه
الجيوسرتاتيجي .لقد شحذ ذلك املوقع رغبة إي ـران يف التمدد
اإلقليمي بهدف تعزيز نفوذها يف منطقة تعج مبمرات مائية مهمة.
هذه الرغبة ،متتاح أيضً ا من تصورات إيران ألدوارها باعتبارها طليعة
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الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في مسلسل االنتقال السياسي

إقليمية ،ومن قناعتها الراسخة بتفوقها العسكري عىل دول املحيط
العريب السني( .((3وتعمل إيران عىل استدعاء إرث اإلمرباطورية
الفارسية وماضيها التليد لتسويغ مساعيها التوسعية ،وفرض نفسها
بحسبانها قوة صاعدة(.((3
بعد أن أحكمت إيران قبضتها عىل العراق ولبنان وسورية( ،((3وأضحت
متسك بخيوط التوازنات يف تلك الدول ،أمست اليمن ساحة جديدة
لتوسيع مجال النفوذ( .((3فال غرو إذا سارعت لتعضيد جبهتها وتعزيز
نفوذها ضمن خريطة اإلقليم مبا يقوي مركزها يف حربها الباردة ضد
السعودية .ويبدو أن اخرتاق اليمن شكّل جز ًءا من إسرتاتيجية تهدف
إىل التهام أر ٍ
اض أوسع وإخضاعها للنفوذ اإليراين .لقد نسجت إيران
معامل خطة عرشينية متتد من عام  2005حتى عام  2025بهدف
تحقيق هيمنة إقليمية يف منطقة جنوب غرب آسيا .ولعل الدينامية
الثورية التي تفجرت يف اليمن كانت فرصة إسرتاتيجية للتوغل يف
العمق الحيوي للخليج وزيادة مساحات انحسار النفوذ السعودي،
وال سيام أن ذراعها األيديولوجية والعسكرية (الحوثيون) تسيطر
وفضل عن ذلك ،يسهم االخرتاق
ً
عىل مساحات متاخمة للسعودية.
اإلسرتاتيجي للخليج العريب عرب بوابة اليمن يف تكسري سياسة الحصار
وعزل إيران إقليميًا ودوليًا ،وتعضيد موقع "محور املامنعة" ،وتنويع
مناوراتها وشبكة تحالفاتها ملواجهة الضغوط .وتكيل إيران االتهامات
للسعودية بسبب إكراهات سياسة االحتواء املزدوج التي انتهجتها
الواليات املتحدة .فالسعودية ال تكف ،يف نظر إيران ،عن تحريض
الواليات املتحدة لتشديد الخناق عليها.
تزاوج إيران يف مسعى توسيع مجالها الحيوي خارج الحدود اإليرانية
بالتعبئة األيديولوجية واالستقطاب املذهبي والدعاية اإلعالمية
والتسليح والدعم اللوجستي واالستخبارايت للحوثيني .فبقدر ما
تتوكأ عىل نزعة قومية فارسية ،تتوق إىل إحياء أمجاد اإلمرباطورية
الفارسية( ،((3وبالقدر نفسه تستنفر أيديولوجيا عقدية وتستثمر
التنوع املذهبي مسلكًا لتمديد النفوذ( .((3فاملرشوع املذهبي إليران
 33مجموعة مؤلفني ،املرشوع اإليراين يف املنطقة العربية واإلسالمية ،تقديم عبد الله
فهد النفييس ،ط ( 3القاهرة :دار البشري للثقافة والعلوم؛ مركز أمية للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية ،)2015 ،ص .12
34 H. Hourcade, Géopolitique de l'Iran (Paris: Armand Colin, 2010), p. 295.
 35مضاوي الرشيد" ،السعودية وتحديات املرحلة" ،املستقبل العريب ،العدد ( 467كانون
الثاين /يناير  ،)2018ص .13
 36نجالء مكاوي وآخرون ،اإلسرتاتيجية اإليرانية يف الخليج العريب ([د .م :].مركز صناعة
للدراسات واألبحاث ،)2015 ،ص  242وما بعدها.
 37أحمد أمني الشجاع" ،التدخل اإليراين يف اليمن :حقائقه وأهدافه ووسائله" ،البيان،
العدد ( 307شباط /فرباير  ،)2013ص .34
 38عيل شعثان" ،املؤثرات الخارجية يف املامحكات اليمنية" ،سياسات عربية ،العدد 12
(كانون الثاين  /يناير  ،)2015ص .111 - 104 ،106
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يتوسل بأيديولوجيا "والية الفقيه" التي تسند إىل إيران وظيف ًة رسولية
لنجدة املستضعفني ومواجهة ما تسميه قوى االستكبار وأزالمه،
ويضمر تفويضً ا أخالقيًا يتيح لها التمدد بهدف إقامة خالفة جاهزة
الستقبال "الغائب الحجة"( .((3هذه العقيدة التوسعية املستلهمة
لنزعة دينية ،جرى تأصيلها دستوريًا .فالدستور اإليراين ينوط بالجيش
والحرس الثوري "حمل رسالة عقائدية أي الجهاد [ ]...والنضال من
أجل توسيع حاكمية قانون الله يف أرجاء العامل" .إن املجال الحيوي،
فضل عن طبيعته الجيوسياسية ،يغدو وفق عقيدة الوالية التي
ً
(((4
تراهن عىل التمدد "مجالً حيويًا مذهب ًيا"  .وإن االرتباط املذهبي
يربر ،تب ًعا لذلك ،إلحاق اليمن باملجال اإليراين ،وال سيام أنها كانت
جز ًءا من اإلمرباطورية الفارسية قبل أن يحررها املسلمون.
لقد درجت إيران عىل إسبال ألوان عقدية عىل الثورات العربية
بتأكيدها استلهامها للثورة اإلسالمية اإليرانية .فالثورة اليمنية،
مثلام هو الحال بالنسبة إىل باقي الثورات العربية ،تجسد الصحوة
اإلسالمية( ،((4وتَ ِعد وفق نبوءة املرشد األعىل برشق أوسط إسالمي
تضطلع فيه إيران بالريادة .إن الطموح إىل توسيع القوس الشيعي
مجال ط ّي ًعا ،فرض التوسل بالتشيع واالستقطاب
ليشمل اليمن وجعله ً
املذهبي .فال غرو إذا عمدت إيران إىل استقطاب الطلبة من الطائفة
الزيدية وإلحاقهم مبراكز جعفرية يف صنعاء وصعدة ،ومكنت
العنارص املتأثرة باملذهب الجعفري يف دوائر الحركة الحوثية(،((4
وعقدت حلفًا مصلحيًا مع ظهريها الحويث ،وسعت لتهيِيء الحوثيني
ليصبحوا حوزة دينية ذات إشعاع إقليمي .هذا املرشوع املذهبي
والطائفي ،يغذي النعرات الطائفية مبا يجعل اليمن بؤرة توتر مؤرقة
ألمن السعودية والخليج .مل تتوا َن إيران يف تجييش تلك النعرات
يف ساحات االعتصامات بني أتباع حزب اإلصالح واملوالني للحوثيني.
كام مولت مؤمت ًرا عقد يف بريوت ،يف  12أيار /مايو  ،2012بشأن
مستقبل اليمن شارك فيه الحوثيون وممثلون عن الحراك الجنويب
بغية إرباك التسوية السياسية( .((4ورغم أن االعتدال شكّل ميسم
الزيدية واملذهب الشافعي طوال عدة قرون ،فإن إيران حريصة
 39عادل عيل العبد الله" ،إيران ودول الخليج ..مصدات مذهبية عىل تصدعات سياسية"،
يف :املرشوع اإليراين ،ص .300
 40املرجع نفسه ،ص .305
 41فراس أبو هالل" ،إيران والثورات العربية :املوقف والتداعيات" ،تقييم حالة،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2011/7/20 ،ص  ،3 ،1شوهد يف ،2019/1/31
يفhttps://bit.ly/2WxJBFn :
 42محمد حسن القايض ،الدور اإليراين يف اليمن وانعكاساته عىل األمن اإلقليمي
(الرياض :مركز الخليج العريب للدراسات اإليرانية ،)2017 ،ص .49 - 47
 43نارص محمد عيل الطويل" ،إيران والثورة اليمنية" ،يف :املرشوع اإليراين ،ص 203؛
أحمد سلامن محمد" ،املواقف اإلقليمية والدولية من التغيري يف اليمن بعد عام  ،"2011مجلة
املستنرصية للدراسات العربية والدولية ،العدد  ،)2015( 51ص .11 - 10
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عىل تجييش الرصاعات ذات األنفاس املذهبية ،وتسعري الخالف بني
األيديولوجيتني الشيعية والسنية( .((4صحيح أن الرصاع اشتعل قبل
الثورة بني مكونات الطائفة الزيدية ،عيل عبد الله صالح والحوثيني،
وبدا سياس ًيا ينرصف إىل املغانم السلطوية ،لكن إيران سعت غداة
تنصب نفسها حاملة للواء
الثورة إلسبال ألوان عقدية عليه .فهي ّ
الدفاع عن الشيعة وتنذر جهدها لتعميق الفجوات املذهبية
من خالل الدعاية للمذهب االثني عرشي وتوسيع دائرة التشيع
اقتصاصا مام تعتربه اضطها ًدا للشيعة االثني عرشية خالل
الجعفري،
ً
(((4
حروب صعدة ضد الحوثيني .
ولنئ سوغت إيران ذلك الشحن الطائفي مبواجهة ما اعتربته هيمنة
وهابية عىل مفاصل الدولة ،فإن املنطق الذي يتوسل به الظهري الذي
تسنده هو منطق القوة واملغالبة والهيمنة ،وليس منطق املشاركة
السياسية .فال غرابة يف ظل انحراف الحويث عن مبادئ املذهب الزيدي،
وتوسله بالغلو والتطرف ،أن يجعل من إفشال التسويات السياسية
وتقويض بنية الدولة منه ًجا وعقيدة .لقد غدا الحوثيون معول تشويش
وهدم يف قبضة إيران ،وأمسوا يدها الطوىل إلفشال مؤمتر الحوار الوطني
الشامل وإجهاض اتفاق الرشاكة والسلم ومساعي بناء دولة مينية .ويف
حني يجري وصم الحوثيني بالروافض الخارجني عن الدين ،يتحدث
اإليرانيون عن الوهابيني بحسبانهم تكفرييني وإرهابيني( .((4إن إضفاء
طابع مذهبي عىل الرصاع يف اليمن ،وما ولده ذلك من فرز مذهبي
وتجييش طائفي ،ينعش الرصاع املسلح والهويات القاتلة ،وميزق لحمة
املجتمع ويضعف سيادة القانون .لقد غدا توظيف الخريطة املذهبية
لتأجيج الرصاع والتناحر يف اليمن وجعل املنطقة بؤرة توتر دامئة ،جز ًءا
من إسرتاتيجية تعزيز النفوذ اإليراين.
وتعترب الدعاية اإلعالمية آلية للتجييش الطائفي وتعزيز النفوذ
اإلعالمي للحركة الحوثية والتحريض ضد السعودية .فقد عملت
إيران عىل توظيف إمرباطوريتها اإلعالمية( ،((4واستقطاب إعالميني
44 Clémentine Louis, "Le Yémen dans une nouvelle guerre froide
régionale," La Revue Nouvelle (22 décembre 2015), p. 2.
عمد الحوثيون إىل الهجوم العسكري عىل بعض املجموعات السلفية يف دماج مبحافظة
صعدة .وقد شكل تهجري السلفيني مسلكًا دأب عليه الحوثيون لبسط سيطرتهم عىل املدن
اليمنية ،وتحوطًا من تشكل أنوية معارضة ضد سياساتهم التوسعية .يف هذا الصدد ،انظر:
راجح بادي" ،املسار السيايس يف اليمن من املبادرة الخليجية إىل 'عاصفة الحزم' :ترشين الثاين/
نوفمرب -2011آذار /مارس  ،"2015سياسات عربية ،العدد ( 14أيار /مايو  ،)2015ص .172
 45سعود املوىل ،الحوثيون واليمن الجديد :رصاع الدين والقبيلة والجوار (بريوت :دار
سائر املرشق ،)2015 ،ص .192 - 191
 46بكر البدور" ،قراءة يف تطورات أزمة العالقات السعودية اإليرانية" ،مجلة دراسات
رشق أوسطية ،العدد ( 75ربيع  ،)2016ص .122 - 121
 47مثل "هيئة البث اإليرانية الحكومية" ،واملحطات اإلذاعية ،وقنوات "سحر" ،وقنوات
"جام جم" ،وغريها من األذرع اإلعالمية.

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

حوثيني وتدريبهم ،ودعمت الصحافة املكتوبة( ((4ومواقع إلكرتونية
وقنوات تلفزية ،مثل "املنار" اللبنانية و"امليادين" التي تبث من
بريوت و"املسرية" التابعة للحوثيني التي بدأ بثها عام  2012من
بريوت ،من أجل الرتويج لرؤيتها األيديولوجية املتعلقة بالرصاع يف
اليمن .وتنزع إيران ،يف إطار معركتها اإلعالمية ،إىل تصوير الحرب يف
اليمن عىل أنها حرب أغلبية ُسنية ضد أقلية شيعية مستضعفة(،((4
متوسلة بقاموس ُمرت ٍع بجرعات أيديولوجية تجيش العواطف ،مثل
االضطهاد والظلم والنرصة والنجدة ،ومن ثم تسوغ كل أشكال الدعم
لها .وتستعني إيران ،إضافة إىل خدمات الحوزات الدينية ودوائر
اإلعالم ،بأحزاب سياسية لتنفيذ مرشوعها الطائفي ،من قبيل حزب
الحق واتحاد القوى الشعبية ،بل إن إيران عمدت يف محاولة تجاوز
عطب البنية املنقفلة لتلك األحزاب ،العتبارات عقدية ،إىل تشكيل
تنظيامت سياسية بهويات أيديولوجية متنافرة لكنها تشرتك يف
مواجهتها ملا تعتربه خط ًرا سنيًا .وميكن اإلشارة يف هذا الصدد ،عىل
سبيل املثال ،إىل حزب األمة الذي جرى تشكيله يف كانون الثاين /يناير
.((5(2012
وفضل عن التشيع وإذكاء لظى الرصاع املذهبي والتعبئة اإلعالمية،
ً
صممت إيـران عىل جعل اليمن قاعدة خلفية للتجنيد ومرك ًزا
للعمليات ،وسخرت الحويث طليعة مسلحة لخدمة أغراض تغذية
الفوىض ورضب العمق السعودي وتهديد أمن الخليج؛ ولذلك ال تتواىن
يف دعم حليفها الطائفي من خالل النشاط االستخبارايت وتدريب
امليليشيات الحوثية ومدها بالسالح واملال والخربة التقنية( .((5وقد
تسارعت وترية الدعم العسكري بعد إحكام الحركة الحوثية سيطرتها
عىل العاصمة صنعاء يف أيلول /سبتمرب  ،2014بحيث اسرتسل تهريب
السالح عىل نحو مبارش من املوانئ اإليرانية صوب املياه اليمنية
وبخاصة عرب ميناءي ميدي والصليف ،أو عىل نحو غري مبارش من
جيبويت وميناء عصب نحو سواحل صعدة معقل الحوثيني( .((5ولعل
 48مثل صحيفة "املسار" و"األمة" و"الهوية" و"الحقيقة" و"صوت الشورى".
 49تق َّوت تلك النزعة أكرث عقب إعدام رجل الدين الشيعي منر باقر النمر وجامعة من
الشيعة عىل يد السلطات السعودية.
 50الشجاع ،ص .36
51 Ch. Stille, "Iran's Role in Yemen's Civil War," The Pardee Periodical
;Journal of Global Affairs, vol. II, no. 1 (Spring 2017), p. 22 et s. p. 115-129
راجع أيضً ا" :الحوثيون :الحقيقة العسكرية ومصادر الدعم" ،مركز الفكر االسرتاتيجي
للدراسات ،أوراق سياسية ،وحدة الدراسات واألبحاث ،شوهد يف  28/12/2017يف:
https://bit.ly/2S8W0RR
أصبح الحوثيون ميتلكون صواريخ "غراد" و"كاتيوشا" ،وصواريخ "تاو" املضادة للدروع،
ُسية من دون
وصاروخ "طوفان" املضادة للدبابات ،وأنظمة مدفعية وطائرات "الدرونز" امل َّ
طيار ،تقوم مبهامت قتالية واستطالعية ،ومنظومة صواريخ باليستية.
 52جميع ،ص 10-9؛ محمد األحمدي" ،الحويث ..ذراع إيران يف خارصة الخليج" ،البيان،
العدد  ،)2013( 313ص 61؛ الشجاع ،ص .35
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الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في مسلسل االنتقال السياسي

إيقاف السفينتني اإليرانيتني جيهان  1وجيهان  2املحملتني بالعتاد
والسالح يف مياه خليج عدن يف عام  ،((5(2013واالعرتاضات البحرية
التي قامت بها سفن البحرية األمريكية والفرنسية واألسرتالية ،خالل
سنتي  2015و ،2016للسفن اإليرانية املحملة بأسلحة موجهة إىل
اليمن( ،((5من األمثلة التي تكشف إرصار إيران عىل تحويل اليمن إىل
ساحة حرب متقدمة وتعزيز قدرات وكيلها املذهبي عىل استهداف
األرايض السعودية.

إن حرص إيران عىل تزويد الحوثيني بأسلحة متطورة مل يكن
يتمتع بها الجيش اليمني ،من قبيل الصواريخ الباليستية البعيدة
املدى والطائرات من دون طيار والصواريخ املوجهة املضادة
للمدرعات واملتفجرات املتطورة ونظام األلغام البحرية ،وتوجيه
الصواريخ الباليستية نحو األهداف السعودية ،يعكس سعيها
الحثيث لتدشني تحول يف مجريات املواجهة بطريقة تعضد النفوذ
اإلقليمي اإليراين .وقد ساعد صمود الحوثيني يف وجه رضبات قوى
التحالف العريب بفضل اإلسناد اإليراين ،عىل تشكل مناطق نفوذ
إيرانية مستقلة وال سيام يف الشامل ،صنعاء وصعدة والجوف
وأجزاء من عمران وحجة ،مثلام حرض عىل التمدد صوب الجنوب.
ولعل سيطرتهم عىل ميناء ميدي عىل ساحل البحر األحمر ،يوفر
منفذًا بحريًا قريبًا إىل املنطقة الشاملية الخاضعة لنفوذهم .ولنئ
جرى إحكام الطوق عىل ذلك امليناء من قبل البحرية السعودية
خالل عاصفة الحزم ،فإن إيران مل تعدم مسالك جديدة للتهريب،
بحيث عمدت إىل إضافة أسطول رابع بخليج عدن لتأمني عمليات
تهريب السالح .كام قامت بإرسال سفن حربية إىل املياه الخليجية
بذريعة مواجهة أنشطة القرصنة( .((5وتعمل إيران ،من جهة
 53شعثان ،ص .108
 54األمم املتحدة ،مجلس األمن ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمنS/2017/81 ،
( 21كانون الثاين /يناير  ،)2017شوهد يف  ،2019/1/30يفhttps://bit.ly/2RU8SLk :؛
القايض ،ص .54 - 53
 55املرجع نفسه ،ص .80

أخرى ،عىل دعم بعض فصائل الحراك الجنويب وتجنيد عنارصها.
ويبدو أن كسب والء تلك الفصائل يروم تيسري اخرتاق املنطقة
الجنوبية وإيجاد منافذ ومناطق جديدة للنفوذ يف الجنوب بعد
إحكام قبضتها عىل الشامل.
لقد نجحت إيران يف متكني الحوثيني من أن يصبحوا قوة سياسية
مهيمنة ممسكة بأز ّمة القرار يف مناطق نفوذهم ،وقوة عسكرية ذات
قدرات قتالية هائلة تتمدد عىل األرض غري آبهة مبطالب الحكومة
املنتخبة واشرتاطات السعودية وحلفائها .لقد أمسوا طرفًا مركزيًا يف
معادلة الرصاع ،وذيل إيران يف املنطقة( ،((5إلطالة أمد األزمة وتقويض
أسس الدولة وتغذية الفوىض والاليقني ،وهي بيئة مواتية تزيد
من قدرة إيران عىل التمدد وتطويق السعودية وإرهاقها وخلخلة
التوازنات اإلقليمية.
يف مقابل املوقف األمرييك الداعم للسعودية ،بدت روسيا مباركة
للتغلغل اإليراين يف اليمن .ويبدو أن ذلك املوقف ينسجم مع التقاطع
املرحيل بني مصالح إيران وروسيا يف كثري من مناطق التوتر باملنطقة،
ومع تطلع روسيا إىل تعزيز نفوذها اإلقليمي ومحاور التحالف
مستغلة التغري الذي طرأ عىل السياسة الخارجية منذ عهد أوباما.
ولعل وقوف روسيا ضد إصدار مجلس األمن لقرارات تحمل الحوثيني
مسؤولية فشل التسوية السياسية وتلزمهم باالنخراط يف الرتتيبات
الكفيلة بإنجاحها ،وذلك يف شباط /فرباير  2015ويف أيلول /سبتمرب
 ،2016يعكس كيف أن الدور الرويس يف األزمة اليمنية كان معض ًدا
لجبهة إيران.

خالصات ختامية
بدت املبادرة الخليجية ،بحكم هواجسها ،عامل إرباك وتغذية
للتوجس بني الفرقاء اليمنيني .كام زاد فشل "عاصفة الحزم" يف حسم
الرصاع من صلف حليف إيران األيديولوجي واملذهبي .إن العاصفة
رغم مسوغاتها املعلنة ،أفضت إىل تعقيد الوضع اإلنساين وانزالق
اليمن إىل درك الدولة الفاشلة .كام استغلت إيران ثورة اليمن
ورق ًة لفرض هيمنتها الفارسية عىل املنطقة وتعزيز مناطق نفوذها
مبا يعضد ريادتها وينوع ساحات مواجهتها مع الواليات املتحدة.
فال غرو إذا سعت الستثارة النزعة القومية والهويات العقائدية
والتأثري يف الوضع السيايس اليمني وتقديم الدعم املايل واللوجيستي
واالستخبارايت واإلسناد العسكري للحوثيني.
56 Peter Salisbury, "Yemen and The Saudi-Iranian 'Cold War'," The Royal
Institute of International Affairs, 18/2/2015, p. 2, accessed on 31/1/2019, at:
https://bit.ly/2GeeE0y
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لقد أسهمت التدخالت السعودية واإليرانية يف اليمن يف تعطيل
ديناميات االنتقال .فتنافس الدولتني عىل الريادة وتعضيد النفوذ
اإلقليمي ،وخشية السعودية من تربعم تجربة دميقراطية يف فنائها
الخلفي ،وتتطلع إيران إىل استغالل املوجة الثورية إلسبال ألوان
مذهبية عىل الرصاع مبا يعزز نفوذها ،كلها متغريات جعلت اليمن
ساحة مرشعة عىل مواجهات وظفت فيها أدوات ناعمة وأخرى
صلبة .وقد أفضت الحرب الباردة املندلعة بني هاتني القوتني
اإلقليميتني ،والتي كانت اليمن ميدانها ،إىل تعميق نزعات التصدع
وتغذية منطق املناكفة وتسعري الخالف بني أط ـراف العملية
السياسية ،واشتعال حرب أهلية رضوس.
بيد أن طموح إيران والسعودية إىل الهيمنة والريادة يصطدم
بجملة من اإلكراهات .فالخريطة االجتامعية واملذهبية لليمن ،ال
تيس إليران ،رغم جهودها املتواصلة ،توسيع الوالءات وضامنها
ِّ
فضل عن أن وكيلها الطائفي الويف ال
وتشكيل أحالف دامئــةً ،
يحظى بالتأييد الشعبي الواسع .ولعل نفوذ شيوخ القبائل
املوالني للسعودية ،وال سيام قبائل حاشد ،يشكل قي ًدا لقدرة
إيران عىل التغلغل يف البنية القبلية اليمنية .وقد ولدت مآيس
الحرب عدا ًء أكرب للحوثيني بحكم الفظاعات التي ارتكبوها يف
كثري من املناطق .ثم إن مراهنتها عىل الفرز الطائفي لتجييش
الرصاع وتغذية الخصومات تصطدم بعائق مفاده أن الزيدية يف
اليمن أقرب املذاهب إىل السنة بحكم اعتدالها .من جهة أخرى،
يفضح املوقف اإليراين من الثورة السورية ،وتواطؤها املستمر مع
نظام بشار ،زيف أدلوجة تصدير الثورة واملامنعة ضد قوى الظلم
واالستكبار .كام أن حزم القوى الدولية ،وبخاصة الواليات املتحدة،
إزاء إيران ،وسعيها للحيلولة دون إمساكها بأز ّمة األمور يف املمرات
املائية الحيوية باملنطقة ،يكبل تطلعات إيران لكسب مزيد من
أوراق الضغط عىل الواليات املتحدة .ولعل االنسحاب األمرييك من
االتفاق النووي اإليراين ،ورسوخ املوقف الجذري للرئيس األمرييك
دونالد ترامب من أن خطر إيران ال يكمن فقط يف طموحاتها
النووية ،وإمنا أيضً ا يف أطامعها التوسعية ،عوامل تحد من سعي
إيران ألن تصبح قوة إقليمية مهيمنة ،وتقيض عىل حلمها املتمثل
باستغالل فرص التقارب األمرييك  -اإليراين من أجل تحقيق مكاسب
إسرتاتيجية يف املنطقة .كام أن النفوذ السعودي التاريخي يف اليمن،
وتواتر تحكم السعودية يف كثري من مفاتيح القوى السياسية
والقيادات القبلية ،وإرصارها عىل التوسل بكل املوارد من أجل ردع
إيران ،ووصمها بأنها قوة تخريبية معادية للسنة ،عنارص تسهم يف
اضطالع السعودية بدور املوازن اإلقليمي .ويشكل تعدد الجبهات
التي تضطلع فيها إيران بأدوار مهمة (العراق وسورية ولبنان) عبئًا
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يضعف نسب ًيا قدرتها عىل االستمرار يف اإلسناد السخي للحوثيني
ملدة طويلة .وعىل الصعيد الداخيل ،تشكل األوضاع االقتصادية
وما ارتبط بها من تحديات اجتامعية ،قي ًدا إضافيًا لتوجهات
سياستها الخارجية.
يف املقابل تصطدم أدوار السعودية ببعض الحدود .فاملؤهالت
الجيوسياسية والدميوغرافية والعسكرية اإليرانية ،ومتدد نفوذها
اإلقليمي ،من العنارص املرجحة لكفة إيران يف خريطة التنافس
والرصاع عىل مناطق النفوذ .كام أن أزمتها االقتصادية ومشكالتها
االجتامعية ،قد تحد من نزعتها التدخلية وتضعف جموحها
للريادة .ثم إن الخالفات املتناسلة يف البيت الخليجي تعاند
طموحها إىل تشكيل اتحاد إقليمي سني ،وتحرمها من عمق
إسرتاتيجي حيوي إلثبات جدارتها بشأن أداء أدوار ريادية عىل
الصعيد اإلقليمي .عىل أن حدود األدوار اإلقليمية لكل من إيران
والسعودية تعقد الوضع أكرث؛ وذلك من خالل شحذ رغبة كل
طرف يف تعبئة مزيد من املوارد لحسم املنازلة ،أو عىل األقل تأكيد
الجدارة بالريادة اإلقليمية .ولعل فصول املواجهات بني قوات
التحالف العريب وحليف إيران (جامعة الحويث) أفضت إىل تأزيم
الوضع اإلنساين.
وإذا كان "التحالف العريب" بقيادة السعودية ،حاز ًما ومتطل ًعا إىل
أمل يف تسوية سياسية يف اليمن ،فإن التوازنات
أن يثمر حزمه ً
التي قد تتمخض عن نرص عسكري محتمل عىل صعوبته ،ستكون
هشة ومن ثم معرضة لالنفراط الذي يغتذي من تراكم األحقاد
واإلحساس باإلقصاء والغنب.
ولنئ أكد دانكوارت روستو  Dankwart Rustowوبرزفورسيك
أن االنتقال املتفاوض بشأنه يعد نتاج رصاع ممتد بني الفاعلني
الذين استنفدوا مواردهم يف النزاع من دون فرض كل طرف لرؤيته
عن الوضعية عىل الطرف اآلخر ،فإنني أخال أن اإلسناد اإليراين
للحوثيني ،يف مقابل الدعم السخي لقوى التحالف العريب لفائدة
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،أسهام يف إجهاض تحقق
مثل ذلك االحتامل .لقد خفف ذلك الدعم من وطأة الضغط
الذي قد متارسه ندرة املوارد عىل أطراف الرصاع .ويربز هذا األمر
أحد أوجه تأثري العوامل الخارجية يف املشهد السيايس الداخيل .يف
سؤال حول
العالقة بذلك ،يطرح مآل مسلسل التحول يف اليمن ً
السبيل إلنجاح مسلسل االنتقال وبناء دولة دميقراطية وتقويتها
من دون قوى إقليمية تدعم التسويات السياسية وتنأى بنفسها
حرصا عىل
عن منطق املناكفة وتسعري الخالفات وتغذية الرصاعات ً
تحقيق ما تعتربه أهدافًا تكتيكية أو إسرتاتيجية.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في مسلسل االنتقال السياسي
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