
 

 

 يجلين مع دول الجوار الخليمعالقات امستقبل 

 أحمد التالوي 
 باحث مصري في شئون التنمية السياسية

 ي:مدخل تأسيس

الخطوة الجديدة من جانب تحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي  جاءت
الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء، لكي تكون نقطة يقوده 

تحول مهمة في الصراع الراهن في اليمن، والذي نقطة مرتكزه األساسية، هي نقطة الشرعية 
واالجتماعية للقوى المتصارعة في هذا البلد الذي دمرته الحرب واألزمات والتمثيلية السياسية 

 المتتالية.

وبالرغم من أن الموضوع الرئيسي الذي بصدده هذه الورقة، يتعلق باالتجاهات العامة 
َمْعلٍم مهمٍ  في هذه للعالقات بين اليمن وبين دول الجوار؛ إال أنه من األهمية بمكان اإلشارة إلى 

 تأثير في صدد الموضوع الرئيسي الذي نناقشه. الحكومة، وله

هو سياسي وأكاديمي من حزب و العزيز بن حبتور، هو الدكتور عبد فرئيس الحكومة، 
المؤتمر الشعبي، ومن بين أهم مناصبه، أنه كان محافًظا لعدن، وهي لفتة شديدة األهمية في 

قائمين على تشكيل هذه الحكومة؛ حيث يدعم اختياره من حزب المؤتمر، صدد شمولية تفكير ال
قبول لدى بعض األطراف في الداخل، وكذلك وكذلك روابطه القديمة مع الجنوب اليمني، تحقيق ال
 في الخارج، وهي نقطة التماس مع موضوع الورقة.

الزيارة التي تداولت بعض وسائل اإلعالم اليمنية والعربية ثم ننطلق إلى نقطة أخرى، وهي 
 .لصين، لبرئاسة محمد عبد السالم، الحوثي"أنصار هللا"، وفد من جماعةأنباًء عنها، حول زيارة ل



 

 

، وعقبت الخارجية الصينية عليها، منذ اندالع األزمة اليمنية وهي الزيارة األولى من نوعها
لكنها في نفس الوقت منفتحة ، ن تدعم الحكومة الشرعية في اليمنالصيبأنه "بالرغم من أن 

 ".ة بهدف تعزيز الحوار فيما بينهاعلى كافة األطراف اليمني

مر، تقول ا متكاملة، من جانب تحالف الحوثي/ المؤتنهإًذا، فنحن أمام استراتيجية يبدو أ
لمرحلة جديدة، تهدف إلى تحقيق هدفين؛ بأن هذا التحالف قد بدأ في استراتيجية عمل متكاملة 

إلى شرعية قانونية وسياسية األول هو االنطالق إلى مستوًى آخر من شرعية األمر الواقع، 
العالقات بين صنعاء وبين القوى الداخلية  والثاني، وهو مرتبط باألول، ويتعلق بتحسين

 والخارجية.

 3ويدعم من قضية نقطة الشرعية أو المشروعية هذه، هو قرار الحوثيين يوم السبت، 
اللجان الثورية التي شكلوها في بداية األزمة، في صيف العام م، بإعفاء 2016ديسمبر 
ول اليمن، والذي يقضي ضمن " ح2216م، بما يتماشى مع قرار مجلس األمن الدولي "2014

 ما يقضي به، سحب جميع المظاهر المسلحة من الوزارات والمصالح الحكومية اليمنية.

حول مستقبل العالقات اإلقليمية كل هذه المالبسات تجعلنا نطرح مجموعة من األسئلة 
 الخليجية.والدولية لليمن على المدى الزمني المنظور، وخصوًصا فيما يتعلق بالعالقات اليمنية 

الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى اإلقليمية الكبرى، وعلى ويرتبط بذلك، تساؤالت أخرى حول 
في المواجهات والصراعات التي  نجرافالمن اماية األمة واألمن القومي العربيحرأسها مصر، في 

لمصالح أمنها القومي، وعلى رأسها  –كذلك  –بينية، وحمايًة مة في صراعات األمكانيات إتبدد 
 أمن باب المندب، الذي يتربط بأمن قناة السويس، وبالتالي، مشروع محور تنمية قناة السويس.

 

 إزاء األزمة اليمنية متباينالدولي القليمي و اإلواقع أواًل: ال



 

 

ُتعتبر وضع نماذج تفسيرية مستقبلية للحدث من أشق األمور في مجال السياسة، والسيما 
مجال يخص أزمة ذات طابع سياسي وعسكري واجتماعي مركَّب مثل األزمة اليمنية، وفي في 

 مثل هذه الحاالت؛ يكون وضع هذا النموذج التفسيري مرهوًنا بتوصيف دقيق للواقع.

البيانات والمواقف الرسمية، وكذلك ارتباطات المصالح األمنية في هذا الصدد، وبتحليل 
واالقتصادية والسياسية، وحاكميتها في األزمة اليمنية؛ فإننا سوف نقف أمام مستوَيْين من 

 التحليل فيما يخص المواقف اإلقليمية والدولية من األزمة اليمنية، ومن أطرافها.

مستقبل العالقات اليمنية مع دول الجوار هو وليس من قبيل الخروج عن موضوع الورقة، و 
الجديدة، عندما نتكلم عن المواقف الدولية من األزمة اليمنية  قليمي بعد تشكيل حكومة صنعاءاإل

؛ حيث إنه من المعلوم من السياسة بالضرورة، هو حاكمية مواقف القوى الكبرى ومن أطرافها
هذا الطرف أو ذاك، أو في سياق أزمة ما، كما  ومصالحها في رسم مواقف األطراف اإلقليمية إزاء

 هو الحال في اليمن.

ذكرنا فيما تقدم أن هناك تقاطعات عدة في المواقف اإلقليمية والدولية من األزمة اليمنية، 
فأواًل ال يمكن الحديث عن موقف أمريكي واحد من األزمة في اليمن، وكذلك ال يمكن الحديث عن 

أو إقليميًّا كذلك ال يمكن القول إن هناك موقًفا خليجيًّا ة اليمنية، موقف صيني واحد من األزم
 من األزمة في اليمن.واحًدا 

 ونبدأ بالقوى الكبرى األهم واألكثر فاعلية أو على األقل األكثر اهتماًما باألزمة اليمنية.

األمن،  فالواليات المتحدة تحكم سياساتها إزاء الملف اليمني، ملفٌّ واحد أساس، وهو ملف
ويتعلق في اليمن بنشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنظيمات أخرى أصغر في 

 ".تواجدها، مثل تنظيم الدولة "داعش



 

 

هذا الملف هو الذي يحدد "في الغالب" السلوك السياسي األمريكي في اليمن، وهو ذات 
واشنطن أطراًفا سياسية متصارعة  النسق الذي نجده في السياسة األمريكية في ليبيا؛ حيث تدعم

 في ليبيا، ضمن حربها على تنظيمات السلفية الجهادية المتشددة هناك.

في أوروبا المتوسطية، مثل فنجد أن واشنطن، بشكل مباشر، أو من خالل حلفاء إقليميين، 
الليبي، تدعم القوات الموالية للواء خليفة حفتر، أو ما ُيعرف بالجيش الوطني إيطاليا وفرنسا، 

لحرب وقوات "فجر ليبيا"، وهي منافس أساسي لحفتر في ليبيا، ولكن ما يجمع ذلك التناقض هو ا
 ضد السلفية الجهادية.

 ومن هنا يمكن فهم السلوك السياسي األمريكي في اليمن في هذه الناحية.

في  ثم يأتي بعد ذلك الهدف اآلخر لألمريكيين من وراء سياساتهم التي قد تبدو متناقضة
اليمن، وهو محاصرة إيران وحلفائها، ولكن مع ضمان عدم خوض صراع مباشر مع طهران التي 
تقدم لألمريكيين خدمات في سياقات إقليمية أخرى، كما في العراق، في ذات الملف الحاكم، وهو 

ية المسلحة، والذي  ن ِّ في  الذي اسُتبدل –أي هذا الملف  –ملف السلفية الجهادية والجماعات السُّ
السنوات األخيرة، بقضية أخرى كانت هي بؤرة تركيز واهتمام األمريكيين في مجال أولويات أمنهم 

 القومي، وهي االنتشار النووي، خالل عقود الحرب الباردة.

الهدف الثالث األمريكي، وتشترك فيه واشنطن مع دول التحالف األنجلو ساكسوني األخرى، 
روع الفوضى الهدامة في المنطقة، والذي اعترف الرئيس وعلى رأسها بريطانيا، هو دعم مش

؛ حيث أكَّد على أن استراتيجية التفكيك مقابلته الشهيرةاألمريكي المنَتَخب، دونالد ترامب، خالل 
عادة رسم الحدود؛ ليس من قبيل التفكير التآمري أو ما شابه، فقال بالحرف خالل حديثه عن  وا 

جديدة ليس أمًرا مجدًيا بالنسبة ألمريكا )..( ال أظن أن علينا  األزمة السورية: "إن إنشاء دول
 ." واضحة2بيكو –"سايكس أي انها أن نكون خالقي أمم"!.. 

في المقابل، نجد أن روسيا التي تريد أن تلعب دوًرا في اليمن، يتماهى مع الدور والمصالح 
ا وأمريكيا، وال في ظروفها األمنية اإليرانية في الموضوع، ال تجد في اقتصادها المحاَصر أوروبيًّ 



 

 

في شرق أوروبا؛ حيث تربُّص حلف شمال األطلنطي "الناتو"، بها، ما يمك ِّنها من لعب دور أكثر 
 إيجابية في اليمن.

وهذا الموقف الروسي في اليمن، ال يتعلق بالعامَلْين االقتصادي واألمني المشار لهما فقط، 
مصالح حقيقية في اليمن، مثلما الحال في سوريا، مثل قواعد ولكن كذلك ألن روسيا ال توجد لها 

 عسكرية أو ما شابه.

د خادم لطموحات إيرانية إقليمية، ولكن  أي أن التدخل الروسي في اليمن، سوف يكون مجرَّ
 دون مصلحة روسية حقيقية.من 

أما الصين فهنا نقف أمام موقف فريد من نوعه، وهو أن تقاطع الرسمي مع المصلحي 
 الفعلي لألمور.

فالصين كدولة منذ الخمسينيات، من نوعية البلدان التي تماثل مصر نسبيًّا في مواقفها من 
الشرعية الدولية ممثلة في قرارات األمم المتحدة؛ حيث تحرص بكين على التماهي مع هذه 

اإلقليمي تحيد بكين عن استراتيجياتها العامة في المجال للوقوع في مشكالت القرارات تفادًيا 
 والدولي الذي ُيعنى بمصالحها األمنية واالقتصادية.

هذا الموقف المبدئي الرسمي، يعني اعتراف الصين بهادي وحكومته، باعتبار أنها الحكومة 
والمنظومة الُمعترف بها دوليًّا، إال أن هذا الموقف ال يحقق مصالح الصين في أكثر من اتجاه، 

سات أخرى فعلية غير مؤطرة رسميًّا، تتعامل بموجبها مع وهو ما فرض على الصين تبني سيا
 الواقع على األرض بما يحقق هذه المصالح.

والجميع يعلم حقيقة العالقات بين الصين ودول أخرى من شرق آسيا، من بينها كوريا 
التي قود العقوبات األمريكية والغربية، الشمالية، مع إيران في مجال النفط والتسلح، خالل ع

 الدولية.ست كذلك بموجب قرارات للشرعية تأس



 

 

في  –وهو ما يفسر استقبال بكين غير الُمعلن عنه رسميًّا لوفد الحوثيين، في ظل كذلك 
وجود عالقات اقتصادية وسياسية مهمة لبكين مع دول التحالف الخليجي المؤيد  –المقابل 

مع الرياض في مجال الطاقة  للرياض في عدوانها الحالي على اليمن، شملت اتفاقيات بمليارات
ان، وزير الدفاع وولي ولي والنقل، وغير ذلك، تم التوصل إليها خالل زيارة األمير محمد بن سلم

 م.2016العهد، إلى بكين، صيف العام الحالي، 

على المستوى اإلقليمي؛ فإن هناك ثالثة أنماط من السياسات والمواقف التي تحدد سياسات 
 المعنية باألزمة اليمنية.األطراف األهم 

للتحالف الراهن، بين الحوثيين وصالح، والدعم الكامل للرئيس فهناك نمط العداء الصريح 
العسكرية على اليمن، وأهم أطراف هذا الرياض في عملياتها هادي وحكومته، وهؤالء يشاركون 

 التحالف، هو الكويت والبحرين وبدرجة أو بأخرى قطر.

للمواقف، وهي التي تدعم السياسات السعودية في اليمن، ولكن ليس  ثم تأتي مرتبة أخرى 
مع الحوثيين أو صالح، وال حتى صلة قربى بالمطلق؛ حيث ال يوجد لهذه األطراف عداء مباشر 

 سياسية مع هادي ونظامه، ولكن تحكم مواقفها المصالح.

 وأهم َمن ُيعبر عن هذا االتجاه، هو مصر واإلمارات.

نذ أشهر العام الجاري األولى، بدا من الواضح أنها تتحرك في اليمن ألجل فاإلمارات، وم
رة" من  مخطط مرسوم، يعتمد في جيوسياسته التي تحقق أهدافه على تأمين المناطق "المحرَّ
الجنوب اليمني، والتفرغ لمواجهة القاعدة، بخالف السعودية التي كانت تريد رقبة الحوثيين 

 وصالح السياسية.

ف تتقاطع فيه اإلمارات بشدة، مع موقف األردن ومصر؛ حيث التهديد األصولي وهو موق
 لهذه البلدان.هو أساس أجندة األمن القومي والسياسات الخارجية 



 

 

ويرتبط بشكل مباشر بهذا الملف لدى البلدان الثالثة، اإلخوان المسلمون ونشاطهم 
يط مخططي األمن القومي وصانعي السياسي واألمني؛ حيث يشكل ذلك عنصًرا أساسيًّا في تخط

 السياسات 

بالنسبة على أهميتها  –وليس أدل على أهمية هذا الملف، أن العالقات المصرية السعودية 
للبلَدْين على حد سواء، وقفت أمام مفترق طرق عندما تعارضت سياسات الرياض التي يحددها 

التنظيمات اإلرهابية، ومحاصرة المحدد اإليراني باألساس، مع أولويات القاهرة في مكافحة 
اإلخوان المسلمين في دول اإلقليم المختلفة، ومنعهم من ممارسة أي شكل من أشكال السياسة 

 التي تهدد مصالح األمن القومي المصرية في اإلقليم.

فالسعودية حاولت توظيف اإلخوان في اليمن، ممثلين في التجمع اليمني لإلصالح، وحاولت 
"حماس" وجماعات إخوانية ُقْطرية أخرى، والضغط على القاهرة للمصالحة مع استقطاب حركة 

اإلخوان، من أجل بناء تحالف ُسن ِّي واسع ضد إيران وحلفائها في المنطقة، والسيما "حزب هللا" 
 اللبناني.

وشمل الجهد السعودي في هذا االتجاه، تركيا، والتي قام العاهل السعودي، الملك سلمان 
زيز آل سعود، وولي العهد، األمير محمد بن نايف، باإلضافة إلى مسؤولين بن عبد الع

دبلوماسيين وعسكريين سعوديين، بزيارات متواترة إلى أنقرة ألجل حملها على المشاركة في 
 .(1)الجبهة السعودية المتداعية

لت مصالحها مع إيران، فيما يخص الملف الكردي في سوريا، والموضوع  ولكن أنقرة فضَّ
التركماني في سوريا والعراق، على االستجابة للطلبات السعودية، التي سبق أن رفضتها دوٌل 

                                                 

، م2016يناير  26، المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، السياسات السعودية تجاه اإلخوان في عهد الملك سلمان(.التالوي، أحمد: 1)
 الرابط

http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2/0/361


 

 

ندونيسيا، وحتى باكستان، وطيدة العالقات مع  أخرى مهمة في العالم اإلسالمي، مثل ماليزيا وا 
 .(2)الرياض؛ رفضت ذلك

وانسحب ذلك الموقف حتى على مواقف الدول العربية واإلسالمية الكبرى، من التحالف 
 .(3)الماضي م،2015 في ديسمبراإلسالمي لمكافحة اإلرهاب، الذي أعلنته الرياض 

الرئيسي؛ رأت في السياسات السعودية فإن القاهرة التي تعتبر اإلخوان عدوها ومن َثمَّ؛ 
 االتجاه، شكاًل من أشكال التهديد لمصالح أمنها القومي.المتقل ِّبة في هذا 

وفيما يخص اإلمارات؛ فإن األمر ُيعتبر مزدوًجا في عوامل االبتعاد عن هادي واالقتراب أكثر 
من تحالف الحوثيين/ صالح، أو على األقل، تجعل اإلمارات خارج إطار العداء القيمي أو العقيدي 

 الة.الموجود لدى الرياض في هذه الح

فاإلمارات بجانب أولوية ملف الجماعات اإلرهابية واإلخوان، لها مشروع ذو طابع مصلحي 
 في اليمن، يتقاطع مع محور هادي/ الرياض.

في مايو الماضي، تحدثت تقارير عن توجه إماراتي للسيطرة على المشهد العسكري 
حضرموت وتشكيلها  والسياسي في عدن وسقطرى وباقي محافظات الجنوب، بعد سيطرتها على

 .(4)أربعة ألوية عسكرية في إطار عملية تحرير المكالَّ من تنظيم القاعدة

وتصاعد الخالف بين هادي واإلمارات، بعد أن أقال هادي نائبه السابق، خالد بحاح، وعيَّن 
 محله علي بن محسن األحمر المقرب من اإلخوان المسلمين.

إقالة نايف البكري من منصبه كمحافِّظ لعدن، بسبب وسبق أن لعبت اإلمارات دوًرا في 
 .(5)ارتباطاته كذلك بحزب التجمع اليمني لإلصالح، ذراع اإلخوان المسلمين في اليمن
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ن  كما أن اإلمارات، تملك ذات الظروف التي تجعلها مثل الصين؛ تسير بسياسَتْين، فهي وا 
اليمن، وبقرارات جامعة الدول العربية كانت ملتزمة بالقرار الخليجي بالتصدي للمد الحوثي في 

ومنظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة؛ إال أن مصالحها التجارية واألمنية مع إيران، تجعلها 
نما تتحرك طبًقا لالعتبارات السياسية التي تفرضها  ال تقف من الحوثيين منطق عداء وجودي، وا 

 مصالحها، وهي كثيرة في اليمن، ومع إيران.

المستوى الثالث، هو مستوى التحالف مع الحوثيين وصالح، وهو تمثله باألساس سلطنة 
تباعدت بمواقفها عن الرياض أكثر وأكثر، بشكل يفوق االستقاللية المعتادة من ، التي ُعمان

 جانب السلطنة عن المواقف الخليجية والعربية.

ة الرئيس الراحل أنور السادات إلى وهو أمٌر واضح منذ أيام المقاطعة العربية لمصر بعد زيار 
إسرائيل؛ حيث كانت ُعمان من الدول النادرة في العالم العربي وأفريقيا، التي لم تقطع عالقاتها 

 مع مصر على اإلثر.

 

 ثانًيا: محددات استراتيجية وأمنية عامة

دورهما في نأتي بعد ذلك إلى عامَلْين شديدا األهمية، سوف يلعبان في المستقبل المنظور 
، وسيكون أو ربما تباعد المواقف بين الرياض وحلفائها في المنطقة إزاء األوضاع في اليمن

أثر كبير في رسم عالقات اليمن اإلقليمية بين جناَحْي الحوثي/ صالح، التأثير قائم بالفعل، 
 وهادي.

ال تزال  العامل األول، وسبق التنويه إليه في مواضع سابقة، وهو العامل األمني؛ حيث
، ومن قبل الصومال، شاخصة أمام األوضاع األمنية التي أفرزتها الفوضى في سوريا وليبيا

                                                                                                                                                                   

 مصدر سابق.، تجاه اإلخوان في عهد الملك سلمانالسياسات السعودية (.التالوي، أحمد: 5)



 

 

مختلف األطراف اإلقليمية والدولية، لجهة ما أدت إليه هذه الفوضى في صدد انتشار تنظيمات 
 بمختلف ألوانها.السلفية الجهادية 

ية، هو أخطر هذه التهديدات، يليه وفي اليمن، فإن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العرب
 .(6)تنظيم "داعش"أنصار الشريعة، و بنسبة، 

للعمليات التي تشنها هذه التنظيمات،  مات على األثر المباشريوال يقف تهديد هذه التنظ
نما يمتد تأثيرها إلى استغالل بعض األطراف اإلقليمية والدولية، لها، من أجل تحقيق أهدافها  وا 

، وحلفائها اإلقليميين، (7)السياسية، ويبدأ الهرم بالواليات الماحدة، وينتهي باإلخوان المسلمين
 .(8)مثل تركيا وقطر

 تعلق بالفشل الذي وصلت إليه السياسات السعودية في اليمن.أما العامل الثاني، في

فالحرب على اليمن، ناهزت العاَمْين، ولم تحقق أيًّا من أهدافها السياسية شيًئا، بل على 
العكس، وطَّد الحوثيون وتحالفهم مع صالح، أقدامهم داخليًّا وخارجيًّا، وباتت المغارم األمنية 

 ا للحرب، أكثر بكثير، مما حتى لم يكن السعوديون يتوقعونه.ض ثمنً والسياسية التي تدفعها الريا
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، وباتت الرياض أبعد ما ايوميً فعمليات القصف والتوغل الحوثي عبر الحدود، صارت حدًثا 
تكون عن تحقيق هدفها الرئيسي من الحرب، وهو بالمناسبة ليس استعادة المدن والمؤسسات 

القضاء على الحوثيين كقوة سياسية رديفة للمشروع اإليراني اليمنية من قبضة الحوثيين، ولكنه 
 في جنوب شبه الجزيرة العربية، قبل أن يتحولون إلى "حزب هللا" جديد.

وهو ما وجد فيه حلفاء الرياض، تهديًدا لمصالح أمنهم القومي، وهو أوضح ما يكون في 
ضيق باب المندب، وطال المالحة في مالحالة المصرية؛ حيث هدد الحوثيون وجماعات أخرى 

األمر حتى البوارج األمريكية، بجانب تدمير سفينة إماراتية، كان ثمنها يصل إلى نصف مليار 
 .(9)دوالر

 

 ثالًثا: االتجاهات المستقبلية للعالقات اليمنية اإلقليمية

أن تتطور عالقات  –وفق ما يؤيده الواقع  –في ظل المحددات السابقة؛ فإنه من المرجَّح 
تحالف الحوثي/ صالح، على حساب حكومة هادي، في ظل اتهامات لها بالتشدد في المواقف بما 
يعيق تحقيق تسوية حقيقية في اليمن، في ظل عدم واقعية هدف القضاء على الحوثيين؛ حيث 

نسيج جيراننا وجزء من السعودي، عادل الجبير، ذاته، أن الحوثيين "اعترف وزير الخارجية 
 .(10)"اليمن

ادي في جماعة القي ، مثل هذه المؤشرات، ففي مصر، كشف(11)وهناك وقائع تقول بوجود
أقامت الجماعة أن  "،تويتر"تغريدة على م، من خالل 2015يوليو في ، الحوثي علي البخيتي
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ا على عن الحرب في اليمن، تضمن هجومً ، لمصرية القاهرةا في العاصمة اا مصورً ندوة ومعرًض 
 ".إعادة األمل"و "عاصفة الحزم"يْ عمليتَ 

وفي الفترة التالية، تناقلت وسائل إعالم، تقارير عن زيارات قامت بها بعض األوساط 
ا مهمًّا في العالقات القريبة  من تحالف الحوثي/ صالح، إلى القاهرة، وكانت هذه التقارير محكًّ

بعيًدا عن مخططات الرياض، بعد أن بين القاهرة والرياض، بعد أن بدأت القاهرة في التحرك 
 وضح أثرها السلبي على مصالح األمن القومي المصري، والعربي بشكل عام.

أما اإلمارات، فإنه بات من الواضح وجود تباعد بينها وبين الرياض بشأن أهداف العملية 
عطاء أولوية   –كما تقدم  –في اليمن، مع رغبة اإلمارات في ترتيب األوضاع في جنوب اليمن، وا 

 لملف مكافحة اإلرهاب.

ومع كون أبوظبي والقاهرة من أهم األطراف اإلقليمية الفاعلة في ملفات األزمات المختلفة 
في الشرق األوسط؛ فإن موقفهما ينسحب على الكثير من بلدان اإلقليم الفاعلة، مثل األردن، 

تفاظ بمسافة بينها وبين أزمات االحفيما تفضل دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، 
وهو ما يفسر انحساب المغرب من المشاركة االسمية بسبب أوضاعها السياسية واألمنية،  اإلقليم

فيما رفضت الجزائر من األصل المشاركة فيه ،(12)لها، من التحالف العربي الذي يحارب في اليمن
 .(13)أو في التحالف اإلسالمي الذي أعلنته الرياض ضد "اإلرهاب"

ربما لوال  –هذه األجواء اإلقليمية، وخصوًصا مع تراجع مستوى التأييد لهادي وحكومته 
القرار الدولي الذي يعترف به كممثل لليمن؛ ما كانت األطراف اإلقليمية والدولية قد التزمت 

باتت مهيئة لقبول عالقات أفضل مع الحوثيين وصالح وحكومتهم  –بموقفها الرسمي منه 
 الجديدة.

                                                 

 الرابطم، 2016يونيو  22، وكالة أنباء فارس، مصادر صحفية: القوات المغربية تنسحب من تحالف العدوان على اليمن(.12)
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مهمَّْين في هذا الصدد، المحدد األول أن ولكن ينبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى محددين 
أي طرف أي تعامل أو عالقات قد تنشأ، أو نشأت بالفعل بين الحوثيين وتحالف صالح، مع 

 الواقع، ولكن لن يكون ذا طابٍع قانوني أو علني.األمر إقليمي ودولي، سوف يكون وفق سياسة 

من العالقات، وفق الكثير من األمور المتعارف عليها في مثل هذه الحاالت، وهو مستوى 
 يمثل جاذبية وقيمة بالنسبة للطرف الذي نتحدث عنه.

 وهو ما يقول إن هناك آفاًقا واسعة أمام الحوثيين للحركة اإلقليمية والدولية.

العربي؛ فما ينطبق على مصر واإلمارات واألردن وسلطنة عمان، وبعض دول المغرب 
 ينطبق حتى على الواليات المتحدة، أهم الفاعلين الدوليين.

فالواليات المتحدة تدير عالقاتها وفق اعتبارات المصلحة، وليس وفق أي اعتبار 
أيديولوجي، وبالتالي؛ يمكننا تصديق التقارير التي تشير إلى "مواقف متبادلة" بين الحوثيين في 

 هناك مسارات سرية قوية لالتصاالت والعالقات بين الجانَبْين.اليمن واإلدارة األمريكية، وأن 

ويدعم أصحاب هذه التقارير تقاريرهم بأنباء تحدثت في الفترة الماضية عن بدء السفارة 
األمريكية في اتخاذ إجراءات على األرض إلعادة مزاولة أعمالها في صنعاء، ونقلت وكالة األنباء 

لوماسي يمني قوله إن السفارة األمريكية في صـنـعـاء بدأت الروسية "سبوتنيك"، عن مصدر دب
في ترميم فندق شيراتون التابع للسفارة وكذلك بإعادة عدد من الموظفين تمهيًدا الستئناف عملها 

 .(14)في صـنـعـاء

ويدعم من إمكانيات الحركة اإلقليمية من جانب التحالف المسيطر على العاصمة اليمنية 
تفكك تحالفاتها اإلقليمية، لواضح للسعودية على أحوالها الداخلية، في ظل صنعاء، االنكفاء ا

وأزماتها االقتصادية، والحالة الصحية المتردية للملك سلمان، وعدم وضوح الصورة بعد رحيله، 
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في ظل الصراع بين بن نايف وبن سلمان، والذي أخذ مجاله صراحًة حتى في اوساط اإلعالم 
 السعودي.

أثره شديد الوضوح في مواقف الرياض من األزمة السورية، من سقف التدخل وهو ما كان 
العسكري لإلطاحة بالرئيس السوري، بشار األسد، إلى ما وصلنا إليه اآلن، من صمت سعودي 
كامل إزاء األوضاع في مدينة حلب، وتخلي الرياض وأنقرة والدوحة بالكامل عن فصائل المرتزقة 

 التي تحارب في المدينة.

ويمكن القول إن نقطة البدء المهمة التي ينبغي على اليمن في الوقت الراهن العمل على 
التحرك في إطارها، هي العالقات مع كل من دول الخليج العربي ومصر، ويمكن رسم ذلك من 

 خالل معالم السيناريو التالي:

واء بشكل . بدء مستوًى من االتصاالت ذات الطابع السري، ومن خالل قنوات خاصة، س1
مباشر، أو من خالل وسطاء إقليميين محل ثقة، مع دوائر صنع القرار في دول مجلس التعاون 

تزكية هذه الجهود من خالل شخصيات بارزة تحمل تعاطًفا سواء، مع  ، جميعها على حدالخليجي
 مع اليمن في أزمته الراهنة، ولها مواقفها المعارضة للحرب.

يمكن البدء في اتصاالت أكثر جذرية، وعلى مستويات  . بعد مرحلة جس النبض هذه،2
رسمية، مع الدوائر واألوساط التي تقبل بتبني وجهة نظر صنعاء في األزمة الراهنة، ويمكنها أن 
تطرحها على الرياض، للوصول إلى تسوية سياسية لألزمة اليمنية، وفق القواعد التي تفرضها 

 العدالة السياسية.

ول مجلس التعاون الخليجي، على مخاطر دعمها للحرب الحالية التي . بنبغي التأكيد لد3
تقودها الرياض على المنطقة بالكامل، بما فيها هذه الدول، سواء على المستوى األمني أو 
السياسي االستراتيجي، والتأكيد على أن المستفيد الوحيد من الحرب، هم أعداء األمة، والذي 

 نطقة، كما اعترف دونالد ترامب نفسه كما تقدم.يسعون إلى إعادة رسم خرائط الم



 

 

بالشكل . في المقابل، يجب أن تقدم صنعاء تصوًرا كاماًل حول الدور الذي يمكن أن تلعبه 4
الذي يحقق مصالح هذه الدول، والسيما على المستوى األمني؛ حيث التهديد الجهادي المسلح، 

ذه المرحلة، وتقديم تسويات تتوازى مع هو األولوية، وهو الخطر األكبر أمام الجميع في ه
يكون الحوثيون وحزب المؤتمر جزًءا اعتراف خليجي، ولو وفق األمر الواقع، بوضع سياسي 

أصياًل منه، وترتيب مرحلة انتقالية تقود النتخابات رئاسية وتشريعية بإشراف إقليمي ودولي، بعد 
 وقف الحرب.

سياسي متبادل بين صنعاء وبين هذه  أي أن تكون المصالح المشتركة ضمن أي خطاب
دينية  الحكومات، مع عدم تجاهل القوى النافذة في هذه البلدان، من شخصيات عامة ورموز

عالمية، وتعظيم دور سلطنة ُعمان في هذا الصدد.  وسياسية وا 

. بعد ذلك، تأتي مرحلة إعادة الحياة لمشروع قديم، كان قد بدأ الحديث فيه خالل حكم 5
ليمني السابق، علي عبد هللا صالح، بدمج اليمن في المنظومة الخليجية، بأية صورة الرئيس ا

من الصور، وصواًل إلى مستوى العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي؛ باعتبار أن ذلك 
مصلحة مشتركة للجانَبْين، وليس لليمن فحسب، في ظل أهمية "اليمن المستقر اقتصاديًّا 

 ا" لدول الجوار الخليجي.وسياسيًّا وأمنيًّ 

وال يمكن بحال ضمان سير هذه المنظومة، من دون أن تكون مدعومة بضغوط إقليمية، 
ولعل أهم األطراف التي يمكن أن تمارس أدواًرا في هذا الصدد على الرياض، هي القاهرة وعمَّان، 

االعتدال، بحيث بينها وبين الرياض ضمن ما ُيعرف بمحور باعتبار عالقات التحالف القديمة 
تدعم موقف صنعاء في جامعة الدول العربية والمظالت اإلقليمية األخرى، وتمارس شكاًل من 

 أشكل التأثير على الرياض للقبول بصيغة وسط لألزمة في اليمن.

وفي حال تعذر ذلك؛ فإن العبء األكبر سوف يكون على مصر، التي من واجبها في هذه 
 في احتواء األزمة اليمنية.ر بلد عربي المرحلة أن تلعب دورها كأكب



 

 

وهناك في القاهرة إدراك واضح لمخاطر األزمة على مصالح مصر في باب المندب وبحر 
العرب، ولذلك كان الموقف المصري الرافض لالستمرار في دعم السعودية عسكريًّا على األرض، 

 برغم كل الضغوط السعودية في هذا الصدد.

عيد طرح مشروع إنشاء القوة العربية المشتركة مجدًدا، ولكن ال وهنا يمكن للقاهرة أن ت
نما يمكن طرحه من خالل  تكون الرياض ضلع القاهرة اآلخر في دعم المشروع وتسويقه عربيًّا، وا 

 أطراف أخرى عربية لديها ذات الرؤى التي تعتمد المصالح القومية العربية على رأس أولوياتها.

........ 

هذه الظروف المتطورة في اإلقليم، وحاجة الرئيس األمريكي المنتخب وفي األخير؛ فإن 
دونالد ترامب، إليران وحلفائها في المنطقة، من أجل مواجهة األولوية األولى له، وهي التنظيمات 
الجهادية المسلحة؛ قد تجعل هناك الكثير من السيولة في عالقات التحالف الراهن في صنعاء 

 ك في اإلقليم وعلى المستوى الدولي، حتى ولو كان من خالل القنوات السرية فقط.للتحر 

*.*.*.*.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..؛؛


