الحرب على اليمن وأصداء األزمة الخليجية القطرية ..طول األمد وتفاقم المعاناة

تصاعدت حدة األزمة التي تواجههيا قطير مي عيدد مي اليدو العربيية علي رأسيها
المملكة العربيية السيعودية واإلميارات ومصير بعيد اإلعين الربياع المشيتر بيي
بوض ي  59شخصييية و 12كيانًييا م ي بلييدا
القيياةرة والمناميية وأبييويب والريييا
عربية عدة م بينها قطر والسعودية والكويت واليم وليبييا والبحيري علي قائمية
الكيانات اإلرةابية.
والنفييت أ القائميية قييد تضييمنت اسييم عبييد الوةييا محمييد عبييد الييرحم الحميقييان
مستشار الرئيس اليمن عبد ربه منصيور ةياد ،بيالرمم مي أ األخيير ةيو حليي
الريا وأبويب ف الحر الحالية عل اليم .
جييا ذل ي بعييد اتسييا حمليية المقاطعيية للدوحيية الت ي شييملت مييياةر متعييددة بييد ً ا
بتخفي مستوى التمثي الدبلوماس كما فعليت األرد وصيو ً إلي القطي الكامي
للعنقات وطيرد البعثيات الدبلوماسيية وملي األجيوا والميياه اإلقليميية أميام حركية
الطييائرات والسييف القطرييية ووقي التعامي علي الريييلا القطيير ،في بنييو بعي
الدو العربية ومني ميواطن ةيذه اليدو مي السيفر إلي قطير والعكيس كميا فعليت
مصر والسعودية واإلمارات والبحري .
كما جا التطور األبرز م وجهة نير مراقبي ةو موق الرئيس األمريك دونالد
ترم الذ ،أيد صراحةً اإلجرا ات األخييرة لليدو الخليجيية اليثن ومصير والتي
كانييت بمثابيية حجيير "الييدومينو" الييذ ،اسييتتبعه مواقي دو أخييرى وقييا إ زيارتييه
األخيرة للمملكة العربية السعودية ولقيا ه بالعاةي السيعود ،الملي سيلما بي عبيد
العزيز آ سعود وقادة عير ومسيلمي آخيري "أتيت أُكلهيا" .وإ الجميي "أشياروا
إل قطر وقالوا إنهم سيتخذو موقفًا حاس ًما م مسألة التمويي وقيد تكيو ةيذه بدايية
النهاية للرع الذ ،يبثه اإلرةا ".
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وةو ذات الموق الذ ،تبنته اليدو األوروبيية الكبيرى التي زارةيا وزيير الخارجيية
القطير ،الشييي محميد بي عبييد الييرحم آ ثيان وإ لييم تكي بيينفس حييدة الموقي
األمريكيي حييي دعييت موسييكو وبييرلي وبيياريس ولنييد الدوحيية إليي ا سييتجابة
للمطالييي الخليجيييية برفييي اليييدعم الميييال والسياسييي واإلعنمييي المقيييدم لتنييميييات
"إرةابيييية" وجماعيييات "اإلسييينم السياسييي " المحسيييوبة علييي اإلخيييوا المسيييلمي
صا إخوا مصر وحركة "حماس" الفلسطينية وإ مالت المواق األوروبية
وخصو ً
إل دعم خيار الحوار وعدم التصعيد للتوص إل ح .
وبعيدًا ع التفاصي المتعلقة بأسبا الخنفات بيي اليدو الخليجيية والعربيية األةيم
مي قطير فإننيا وفي ةيذا الموضي نحياو استشيرا واقي وآفيا األزمية اليمنيية
يبدو أنيه سيو تكيو لهيا نهايية قريبية في يي عيدم
عل خلفية ةذه األزمة الت
وجود أ ،مؤشر عل أ قطر تنو ،ا ستجابة للمطالي السيعودية باألسياس في ةيذا
الصييدد و سيييما فيمييا يتعل ي بمسييألة مل ي وسييائ اإلعيينم الت ي تعتبرةييا الريييا
وعواصييم عربييية أخييرى محرضيية عليهييا وقطي العنقييات مي اإلخييوا المسييلمي
صا قيادات حركة "حماس".
وطرد قياداتهم م الدوحة وخصو ً
ف المقاب قالت مجلة "النيوزوي " األمريكية إ الرييا قاليت للوسييط الكيويت
إنهيا ليسييت متعجلية النتييائ وةيو مييا يعني فشي الوسياطة الكويتييية وميا يؤكييد ذلي
انضمام األرد وموريتانيا للدو العربية الت خفضت أو قطعت تمثيلهيا الدبلوماسي
م قطر وةو ما يؤكد أ أمد األزمة سو يطو .

موضع الحرب على اليمن في تطورات األزمة:
مي خيين التطييورات الحاصييلة في األيييام األخيييرة سييو نجييد أ اليييم كانييت و
تزا ف عي العاصفة السياسية الحالية م خن أكثر م مسار مما يشير إل أ
األزمة الراةنة سو تقود بك تأكيد إل تطورات عل الجبهة اليمنية.
المسار األو ةو قرار التحال العرب الذ ،تم اتخاذه فور إعن العواصم العربية
األساسييية عيي قطيي عنقاتهييا ميي قطيير بإنهييا المشيياركة القطرييية فيي العمليييات
العسكرية الت تتم ف اليم .
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وبالتبعييية فييإ ةييذا القييرار يعني مغييادرة عناصيير القييوات البرييية القطرييية المرابطيية
عل الحدود السعودية اليمنية والت كانت قد صدت قب ييومي فقيط مي قيرار قطي
العنقات ةجو ًما للحوثيي عل مناط الحدود الجنوبية للمملكة.
إ أنييه ثميية توضييي مهييم كشييفت عنييه مصييادر سييعودية لهيئيية اإلذاعيية البريطانييية
خيين تغطيتهييا لألزميية أ القييوات القطرييية المشيياركة ف ي الحيير عل ي اليييم
يتجاوز عددةا بضعة مئات وأكثر م تسعي بالمائة منهم ُمجنسي م دو أخيرى
و يوجد بينهم م قوات النخبة سوى عدد قلي للغاية علي عكيس ميا كيا اإلعينم
القطر ،يشي .
ميؤخرا تتنياق
وةنا ف حقيقة األمر عدد م العوامي والتطيورات التي جيرت
ً
مي بعضييها الييبع في اتجاةييات تأثيرةييا علي الحيير في اليييم علي المسييتويي
السياس والعسكر.،
فهنا اعتبارات وتطورات سياسية قائمة تدف باتجياه إفشيا األةيدا السياسيية التي
أرادتها الرييا مي الحير وعلي رأسيها تفكيي التحيال الهي في واقي األمير
القييائم بييي جماعيية "أنصييار هللا" الحييوثيي والييرئيس اليمن ي السيياب عل ي عبييد هللا
صال وحزبه الميؤتمر الشيعب العيام ووقي تميدد نفيوذ الحيوثيي الميدعومي مي
إيييرا أو بمعني أد حلفيياؤةم في ةييذه المنطقيية الحيوييية مي المجييا الجيوسياسي
اإلستراتيج للمملكة العربية السعودية.

فهنا أو ً التداع الحاص ف التحال ذاته ف ي خروج قطر منه بعيد خيروج
عييدد م ي األطييرا العربييية األخييرى ورف ي دو إسيينمية كبييرى كانييت الريييا
تعو عليها ف ةذه الحر بالذات ف المجا البر ،مثي باكسيتا المشياركة مي
ِّ
األص ف الحر ورف مصر القاط للمشاركة ف العمليات البرية وعدم قيدرة
الحلفا اآلخري عل خدمة موقد الحر .
فحت ي السييودا فييإ المشيياك المتعايميية الت ي يواجههييا الييرئيس السييودان عميير
صا بعد تف ُّجر مل األزمة في دارفيور وةزيمية القيوات
البشير ف الداخ وخصو ً
البرية الت أرسلها إل اليم ف معركة "مرو "،عل يد قوات الحرس الجمهور،
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اليمنية ةذا كله فيت في عضيد الحليي
الحر الحالية عل اليم .

ميير الخليجي الوحييد اليذ ،شيار بريًّيا في

أما العام األةم فهو التباي الحاص ف المواق والسياسات واألةدا
التحال األساسيي اآل وةما اإلمارات والسعودية.

بي طرفَي

وبعيدًا ع تفاصيي ةيذا التبياي واليذ ،عميوده الفقير ،ا خيتن في إدارة الحير
وف ي مفهييوم األميير الواق ي وبالتييال الحصييو عل ي مكتسييبات مرحلييية كمييا تسييع
أبويب فيما الرييا ترييدةا صيفرية مي الحيوثيي فيإ المهيم التأكييد علي أ ليه
تأثيره.
إضافة إل ذل فإنه م األةمية بمكيا اإلشيارة إلي أ السيعودية – وةي الطير
األةم ف الحر ف يي قيادتهيا للتحيال اليذ ،يحيار في الييم – ليسيت بيالقوة
العيم ي وبالتييال فييإ قييدراتها ف ي المجييا الدبلوماس ي والسياس ي ليسييت بالكفاييية
النزمة لك تواص العم بذات التركيز ف أزميات كبيرى مثي األزمية مي قطير
والحر ف اليم .

احتماالت التصعيد:
عل الجان اآلخر يق الموق األمريك الداعم لموقي الرييا واليدو العربيية
المقاطعة لقطر والذ ،استند عل ذات الرؤيية التي تسيتند إليهيا الرييا علي وجيه
ِّ
الخصوص ف نقيط مكافحية "اإلرةيا " وتحجييم النفيوذ اإليراني في المنطقية كميا
تجل ف القمم الثن الت شهدتها الريا ف مايو الماض بحضور ترم لكي
يشير إل أ الحر عل اليم قد تشهد المزيد م التصعيد.
وف حقيقة األمر فإ السيعودية في ةيذا اإلطيار سيو تسيتفيد مي التيداخ الكبيير
الحاص ف األزمات السياسية والحرو الراةنة ف المنطقة.
وةو توصيي موضيوع حيي ةيذا التيداخ قيائم بالفعي فين يمكي – علي سيبي
المثييا – فص ي التطييورات الراةنيية ف ي الحيير السييورية عمييا يجيير ،ف ي الجبهيية
القطرية أو ف الجبهة اليمنية.
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فعلي سييبي المثيا ولييو نيرنيا إلي التطيورات اآلنييية في اإلسييتراتيجيات األمريكييية
الجديييدة السياسييية والعسييكرية ف ي سييوريا في عهييد ترم ي سييو نق ي أمييام ذات
التطورات وإ كانت بمسميات أخرى.
فالقاعدة األمريكيية الجدييدة التي تيم إنشياؤةا بيالقر مي معبير التني الحيدود ،بيي
سييوريا والعييرا والضييربات األمريكييية للقييوات الحكومييية السييورية ةنييا أكثيير مي
مرة يرتبط باألسياس بالموضيو اإليراني وفي جاني منيه يفسير اليدعم األمريكي
الكبير لقوات سوريا الديمقراطية.
فالهيييد األساسييي لألميييريكيي اآل ةيييو إييييرا ووجودةيييا العسيييكر ،فييي سيييوريا
والعييرا ومنيي حصييو أ ،اتصييا جيوسياسيي ثابييت بييي قييوات الحشييد الشييعب
الشيعية ف العرا والقوات اإليرانية والميليشيات الشيعية الت تحار بجوار نييام
الرئيس السور ،بشار األسد.
موضيي قييوات سييوريا الديمقراطييية فيي ةييذا ةييو أنهييا اآل وميي إطيين معركيية
"الرقة" صارت اآل تواجيه كيذل بجاني "داعي " قيوات الحشيد الشيعب الشييع
العراق الذ ،يتقدم بطو الحدود العراقية السورية حت خارج نطا "الموص ".
إذًا قوات سوريا الديمقراطية مهمة ف تنفيذ أةم بندَي في أجنيدة ترمي في الشير
األوسييط إيييرا والتنييمييات "الجهادييية" المسييلحة وبالتييال فييإ الييدعم األمريك ي
السياسييي والعسيييكر ،اليييذ ،شيييم وفييي ميييا أعلنيييت عنيييه وزارة اليييدفا األمريكيييية
"البنتاجو " مروحيات "أباتش " ومداف "ةاوترز" وصيواري تُطلي مي منصيات
منيومة "ةيماريس" سيكو حاس ًما.
لذل نفهيم التراجي التركي في لغية الخطيا إزا تسيلي األميريكيي ألكيراد سيوريا
الذي تعتبرةم أنقرة امتيدادًا لمتميرد ،حيز العميا الكردسيتان التركي اليذ ،يقاتي
لننفصا بجنيو شير اليبند حيي اقتصير تصيري رئييس اليوزرا التركي بي
يدرم األخييير في ةييذا الصييدد علي أ تركيييا سييو تتحيير لييو أ تطييورات
علي يلي ِّ
معركة الرقة قد مستها أو وق عدوا عل قواتها ف شما سوريا.
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وتركيييا ةي قطيير الجبهيية السييورية ولكي بمسييم ً آخيير والحصييار المفييرو علنًييا
يارس بشييك أق ي حييدة م ي األتييرا حلي ي قطيير األساس ي ف ي
عل ي قطيير اآل يُمي َ
المنطقة.
وف ي ةكذا سياسات أمريكية فإنه م المنطق أ يتم التصعيد ضد الحيوثيي في
اليم مثلما يتم التصعيد ضد حلفا إيرا ومشروعاتها ف سوريا وأةمهيا مشيرو
الربط بي مناط النفوذ اإليرانية ف العرا وسوريا.
وةذا التصعيد ف اليم سو يكو م جاني األميريكيي أنفسيهم ولكي لييس في
اتجيياه الحييوثيي ولكي في اتجيياه الخصييم األساسي للبنتيياجو ووكاليية ا سييتخبارات
المركزية األمريكية (س  .آ .،إيه) وةو تنييم "قاعدة الجهياد في جزييرة العير "
المصن م جان األجهزة األمريكية كأقوى أفر لتنييم "القاعدة" ف العالم.
يتجزأ م األزمة اليمنية الشاملة وليس م نافلة القو فيالحر علي
وةذا جز
تشييم الحييوثيي فحس ي وإنمييا تشييم كييذل الجماعييات
اليييم بمعناةييا الواس ي
"الجهادييية" المسييلحة عل ي حييد سييوا ولك ي الريييا والتحييال العرب ي يسييتهد
الحوثيي والقوات الموالية للرئيس اليمن السياب علي عبيد هللا صيال بينميا العمي
العسكر ،األمريك المباشر ف اليم يستهد "القاعدة ".
وةنييا بالفع ي تصييعيد ف ي الضييربات األمريكييية م ي دو طيييار إل ي منيياط تج ُّم ي
المجموعييات "الجهادييية" المسييلحة ف ي محافيييات اليييم كافيية تقريبًييا بعييد أ ميين
ترم صنحيات للبنتاجو بالتصعيد ف ةذا ا تجاه فور توليه الرئاسة.

وأملي اليي أ السيعودية سييو تعميد إلي تصيعيد العمي العسيكر ،في الييم في
الفتييرة المقبل ية مسييتفيدة م ي الييدعم األمريك ي الكبييير للموق ي الخليج ي م ي األزميية
الراةنيية مي قطيير والتي مي المييرج أ تتصيياعد في يي ارتفييا سييق المطال ي
الخليجيية في مقابي عيدم قييدرة النييام القطيير ،مي األسيياس علي تلبييية نصي ةييذه
المطال .
ولعيي أصييع ةييذه المطاليي مييا يتعليي بقطيي العنقييات ميي إيييرا وإميين قنيياة
"الجزيرة" وطرد قيادات "حماس" واإلخوا المصريي مي قطير حيي يُعتبير ذلي
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بمثابة انتحار سياس ألمير قطر الشي تميم ب حمد آ ثان ف وقيت أشيارت فييه
ً
جاةزا بالفع سيوا مي فير آ المسيند أو
تقارير إل أ البدي الخليج له بات
م الفر مير الشقي لألمير تميم م آ ثان .
يبييدو أ ةنييا موقفًييا إقليميًّييا أو دوليًّييا داع ًمييا لقطيير في ةييذه األزميية
في المقابي
يمكنه موازنة قوة األطرا الت تحاصرةا وتضغط عليها اآل .
فدو المغر الغرب التي تقي علي الحيياد دائ ًميا مي األزميات المشيرقية العربيية
قطعييت بالفع ي دولتييا منهييا العنقييات م ي قطيير حي ي قطعييت حكوميية شيير ليبيييا
وموريتانييا العنقييات بينمييا منعييت المغيير رحيينت الطيييرا مي وإلي قطيير بشييك
مباشيير بسييب مل ي المجييا الجييو ،لييدو الخلييي المجيياورة لقطيير لييه وإ مالييت
الجزائر والرباط إل الدعوة للحوار لح األزمة.
يمكنه – وةو الذ ،يستند إل اليدعم السيعود ،بشيك شيبه كامي –
بينما السودا
أ يقدم الكثير سوى الدعوات للحوار.

عل المستوى الدول لم ييهر لآل ما يدعم الدوحة سوى موقي وزيير الخارجيية
األلمان زيجمار جابريي الذ ،حم ترم مسؤولية تصعيد األوضيا في الخليي
يقدم الكثير وف النهايية يبقي الموقي األمريكي
العرب وةو موق دبلوماس
حاك ًما وف المقاب فإ المصال األلمانية م دو الخلي الت تعياد ،قطير أكبير
كما أ ا نشغا األكبر أللمانيا ةو أوروبا وأزماتها وةذه تيرتبط في جاني منهيا –
مث األم والهجرة – بقضايا وملفات أخرى مث العنقيات مي تركييا والحير في
سوريا.

إطالة أمد األزمة:
لحيي حسيم الموقي في
ةيذا التصيعيد في الييم ربميا يسيتغر وقتًييا مي الرييا
التطورات عل الجان القطر ،وةو ربما ما سييتم في األييام القليلية المقبلية بعيدما
تتض نتائ الوساطة الكويتية الت لو فشيلت فيإ ذلي سيو يعني إفسيا المجيا
أمام الريا وأبويب بالتصعيد ف ك ا تجاةات.
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العام الوحيد الذ ،قد يفت ف عضد قيدرة السيعودية علي العمي المنفيرد أو الثنيائ
في اليييم بشيك قييو ،وفعيا ةييو إعين قطيير ،مفياج عي الخيروج مي مجلييس
التعيياو الخليجي وبييد تفكي ي المجلييس وقتهييا س يو تتعقييد وتتشييع األمييور ف ي
المجا الخليج .

فهييذا قييد يقييود إل ي انشييغا أطييو للريييا إلعييادة تعبئيية وحشييد قييدراتها ف ي اليييم
وكذل لملمة أطرا حلفائها الذي ةم في النهايية لهيم طاقية محيدودة في ا سيتجابة
سييوا بسييب يييروفهم الخاصيية مث ي مصيير أو بسييب ضييغوط
لمطال ي الريييا
الييرأ ،العييام ف ي بندةييم والييذ ،سيييرى ف ي حينييه أ حكوماتييه تخيياطر بمصييالحها
اإلقليمية لحسا السيعودية في كي ميا تطلي وةيو ميا يميس مصيال األمي القيوم
لهذه البلدا وصورتها أمام الرأ ،العام فيها.

ويدعم م ةذا ا حتما طو أمد األزمة ودخولها إل مرحلة الركود التطيورات
األخيرة الحاصلة عل مسيتوى العمليية السياسيية ووسياطة الموفيد األممي إسيماعي
ولد الشي أحمد.
فييالحوثيو وعل ي لسييا رئيييس المجلييس السياس ي األعل ي صييال صييماد اتهمييوا
المبعييو األمم ي "بمسيياومة الحييوثيي عل ي مينييا الحديييدة مقاب ي الروات ي " وأكييد
صماد أ ولد الشي أحمد أصب "مير مرميو فييه بعيد الييوم" وفي ميا نقلتيه عنيه
وكالة الصحافة الفرنسية الثنثا  6يونيو 2017م.
وةو ما يعن وأد مبادرته الجديدة كما ذكرت ورقة سابقة نشيرةا مركيز "سيام" قبي
أيام ف ةذا الصدد وةو ما يعن دخو العملية السياسية ف اليم إل أف الجمود.
واستجابة لذل فإ ولد الشي أبلغ األمم المتحدة واألطرا المعنية بنق مكتبيه مي
العاصمة اليمنية صنعا إل العاصمة األردنية عما ف ي طل الحوثيي ذل .
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ويعضيد مي ةيذه القييرا ة لتطيورات الحييد مييا تناقلتيه تقييارير في صييدد أ الحييوار
ِّ
األخييير الييذ ،جييرى بييي ولييد الشييي والييرئيس اليمني عبييد ربييه منصييور ةيياد ،قييد
اقتصر عل روات المويفي المعطلة منيذ أشيهر وأزمية انتشيار وبيا الكيوليرا في
أنحا عدة م اليم وليس عل قضية إحن السنم ف الييم والتي يبيدو أنهيا قيد
تراجعت ف حسابات األطرا الدولية.
.............
وبالتال يمك القو إ مدى "صمود" قطر وسيلوكها السياسي وسيلو حلفائهيا –
الذي يبدوا أنهم قد تخلوا عنها كميا في رد الفعي التركي األولي حيي دعيت أنقيرة
للحوار لح األزمة وإ ماليت إلي لغية دبلوماسيية تيداف عي الدوحية – سييكو ليه
مردود كبير عل الحر ف اليم وسياقاتها.
ولك ومي ميا تكشيفه األحيدا المتنحقية مي حقيائ تفييد بيأ الحملية الحاليية علي
قطيير مرتبيية منييذ فتييرة وبالتييال فييإ لهييا مييا بعييدةا مييا ةييو مبييرم ويحيي بييدعم
أمريك صري فإنه يمك التأكيد عل أ ةذا الصمود ل يستمر طوينً.
وف ك األحوا فإ ةذا يفر علي الفرقيا اليمنييي البحي عي مخيرج لألزمية
الحالية م داخلهم ألنها ف ك األحوا سو تطيو سيوا بسيب ركيود الموقي
نشييغا الريييا وأبييويب وةمييا األكثيير تح ُّك ًمييا ف ي قييرارات الحيير والسييلم ف ي
اليم أو بسب تصعيد التحال ف عملياته وف النهايية فيإ الميواط اليمني ةيو
الذ ،يدف الثم م رفاةيته وحياته ذاتها!

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

----------أحمد التنو:،

باح مصر ،ف شئو التنمية السياسية وكات أساس ف مركز سام للدراسات اإلستراتيجية

مركز سام للدراسات اإلستراتيجية

/http://samstudies.com

