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مة: املقدِّ

تفجَّرت  منذ  املتعاقبة،  اليمنيَّة  األزمات  يف  محوريًّا  دوًرا  اإلقليمي  العامل  يلعب 

إىل  ل  التَّوصُّ ومع  اليوم.  وحتَّى  املايض،  القرن  ستينيَّات  يف  ياسيَّة  السِّ اعات  الصِّ

اخيل يف اليمن، ولو بشكل مؤقَّت. حصل ذلك  اع الدَّ تفاهامت إقليميَّة يتوقَّف الصِّ

لت جمهوريَّة مص العربيَّة واململكة العربيَّة  يف ستينيَّات القرن املايض، حينام توصَّ

عوديَّة إىل تفاهم مشرتك بينهام؛ وانعكس ذلك إيجابًا عىل امللف اليمني. السُّ

اليوم، تعترب اململكة العربية السعودية وجمهورية إيران اإلسالمية القوَّتان األبرز 

إيران  تسعى  إذ  والتَّنافس؛  التَّوتُّر  ديناميَّات  التَّدخُّل  هذا  ولَّد  وقد  اليمن،  يف  تدخُّاًل 

د يف املنطقة عىل حساب السعودية وباقي دول املنطقة، يف حني تسعى  للتَّمدُّ

يف  يقع  اليمن  باعتبار  اإلسرتاتيجية،  ومصالحها  القومي  أمنها  لحامية  السعودية 

بعض  سعت  وقد  مبصالحها.  يرضُّ  اليمن  يف  اإليراين  والوجود  الجنوبيَّة؛  حدودها 

لتمرير  اليمنيَّة  األزمة  الستغالل  الحادِّ  التَّنافس  هذا  ظلِّ  يف  اإلقليميَّة  األطراف 

مصالحها السياسية، وأجندتها الخاصة، كام هو الحال مع اإلمارات العربية املتحدة.

اليوم، هناك حوار إقليمي بني السعودية وإيران، واألزمة يف اليمن حارضة ضمن 

مع  متشابًكا  أصبح  اليمني  فامللف   . شكٍّ دون  الطرفني  لدى  الحوار  هذا  أجندات 

مرتبطة  األزمة  جعل  اليمنية  السياسية  الجغرافيا  داخل  املصالح  واشتباك  اإلقليم، 

ور اإلقليمي  ارتباطا مبارًشا مع ما يحدث ِمن تطوُّرات يف اإلقليم، سلبًا أو إيجابًا. فالدَّ

عىل  املبارش  تأثريه  وله  واضح،  وبشكل  وبقوَّة  حارض  الرَّاهنة  اليمنية  األزمة  يف 

القوى املحليَّة اليمنيَّة ومواقفها.
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والرِّياض  طهران  بني  املبديئ  الحوار  إىل  الورقة  هذه  تتطرَّق  ياق،  السِّ هذا  يف 

بلومايس  الدُّ والتَّحرُّك  وقطر،  السعودية  بني  الخليجيَّة  واملصالحة  أسايس؛  بشكل 

والسيايس امللحوظ ِمن ِقبل دول إقليميَّة، كسلطنة ُعامن، وقوى دوليَّة، كربيطانيا، 

إليجاد حلٍّ لألزمة اليمنية الَّتي تعصف بالبلد منذ سبع سنوات.

أهميَّتها  وتنبع  اليمنيَّة،  واألزمة  اإلقليمي  التَّقارب  سياقات  الورقة  هذه  تناقش 

-الورقة- كونها تتلمَّس سياقات هذا التَّقارب اإلقليمي وأبعاده، وحيثيَّاته، وتأثرياته 

مأرب،  باتِّجاه  الحويث  العسكري  التَّصعيد  استمرار  ظلِّ  يف  اليمنية؛  األزمة  عىل 

واستمرار بقاء بعض القوى اإلقليمية يف اليمن. وتهدف الورقة بشكل رئيس لفهم 

اع  وتحليل هذا التقارب يف ظلِّ املتغريات السياسية، واملساعي اإلقليميَّة لحلِّ الصِّ

الدائر يف اليمن.

وتفرتض الورقة أنَّ التقارب السيايس اإلقليمي غري كاٍف لوقف الحرب يف اليمن، ما 

مل يكن هناك رؤية تكامليَّة بني أنظمة اإلقليم لتحقيق السالم يف اليمن؛ خصوًصا 

وأنَّ الصاع أصبح هجيًنا تتداخل فيه القوى املحليَّة واإلقليميَّة املتناقضة أيديولوجيا 

وسياسيًّا، مامَّ جعل األزمة اليمنيَّة تراوح مكانها. ولتطبيق هذه الفرضيَّة استخدمت 

العلمي  والتفسري  التحليل  طرق  أحد  باعتباره  والتَّحلييل  الوصفي  املنهج  الورقة 

والعالقات  القواعد  وفهم  وتفاصيله،  بأبعاده  الواقع  إدراك  عىل  القائم  املنظم، 

واألطر الحاكمة له.
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راسة ركَّزت الورقة عىل املحاور التالية: ولتحقيق هدف الدِّ

املحور األوَّل: طبيعة التَّقارب اإلقليمي بني طهران والرِّياض، وتأثريه عىل األزمة 

اليمنية.

املحور الثَّاين: املصالحة الخليجيَّة، وأثرها عىل مستقبل التَّسوية يف اليمن.

املحور الثَّالث: إسرتاتيجيَّة اإلمارات يف اليمن وتقاربها مع طهران.

النظر  وجهات  تقريب  يف  ودورها  اإلسرتاتيجية  ُعامن  مصالح  الرَّابع:  املحور 

اإلقليمية بشأن أزمة اليمن.

املحور األوَّل: طبيعة التقارب اإلقليمي بني طهران والرياض وتأثريه عىل 

األزمة اليمنية:

عودي ال بدَّ ِمن إدراك األبعاد السياسية  قبل الحديث عن تاريخ الحوار اإليراين- السُّ

مل  بينهام  الحوار  وأنَّ  البلدين؛  بني  والجغرافية  واملذهبية  واالجتامعية  والتاريخية 

ولتان يف حوارات سياسيَّة سابقا، وأقيمت بينهام عالقات  يكن جديًدا، فقد انخرطت الدَّ

االستقرار  وإىل  بينهام  العالقة  استمرار  إىل  تؤدِّ  مل  لكنها  وسياسية؛  دبلوماسية 

السيايس والعسكري يف املنطقة، إذ غلبت عليها التكتيكات املرحليَّة واملؤقَّتة، 

ر بني البلدين. مود عند أوَّل أزمة تتفجَّ مامَّ جعلها غري قادرة عىل الصُّ
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عودية وإيران إىل املراحل التالية: وميكن تقسيم مراحل الحوار بني السُّ

لطة يف عام 1979م: واتَّسمت تلك  - مرحلة حكم الخميني، عندما وصل إىل السُّ

عودية  ة بعد انحياز السُّ املرحلة بالتَّوتُّرات، واستمرت تلك التَّوتُّرات بشكل كبري خاصَّ

إىل جانب النِّظام العراقي إبَّان حربه مع إيران بني عامي )1980م- 1988م(.

- مرحلة التَّقارب املصلحي، بني عامي 1989م- 1997م، إذ واجهت السعودية خطر 

تيَّار املعتدلني،  التدخُّل العراقي يف الكويت، وتهديده لها، كام شهدت وصول 

تحسن  إىل  دفع  ما  1989م،  عام  الحكم  لسدة  رفسنجاين،  هاشمي  برئاسة 
العالقات حينها بني البلدين1.

إىل  وصل  والَّذي  خامتي،   محمد  الرَّئيس  حكم  خالل  الجزئيَّة،  االتِّفاقات  مرحلة   -

عوديَّة وإيران.  لطة يف عام 1997م. فحصل -حينها- نوع ِمن التَّقارب بني السُّ السُّ

عوديَّة لتدعيم مكانتها  فقد كانت إيران يف عهد خامتي »تسعى للتَّقارب مع السُّ

ونفوذها يف املنطقة، ولكرس حالة الجمود الَّتي اتَّسمت بها سياستها الخارجيَّة 

عوديَّة فقد كانت ترى يف إيران رشيًكا أساسيًّا يف املنطقة  ا السُّ بعد الثَّورة. أمَّ

الخليجيَّة للمحافظة عىل أمنه، يف حال تسوية الخالفات بني إيران ودول مجلس 

التَّعاون الخليجي«2. وكان التَّطوُّر األهمُّ يف تلك املراحل، االتِّفاقيَّة األمنيَّة الَّتي 

نت بنوًدا ملكافحة اإلرهاب..، ومراقبة  ُوقِّعت بني البلدين عام 2001م، والَّتي تضمَّ
الحدود البحريَّة واملياه اإلقليميَّة بني البلدين3.

1. مخلد مبيضني، العالقات الخليجية اإليرانية 1997م- 2006م: السعودية حالة دراسة، املنارة، املجلد 14، العدد 2، 2008م: 

ص347.

2. مخلد مبيضني، مرجع سابق، ص342.

3.  مخلد مبيضني، مرجع سابق، ص348.
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بالتَّوتُّرات  اتَّسمت  والَّتي  2003م،  عام  للعراق  األمرييك  الغزو  بعد  ما  مرحلة   -

ياسيَّة واإلعالميَّة. السِّ

د  - مرحلة ما بعد ثورات الرَّبيع العريب 2011م، وميكن أن نطلق عليها مرحلة التَّمدُّ

عوديَّة. اإليراين يف املنطقة عىل حساب السُّ

يف  تكن  ومل  تقلُّبات،  ة  بعدَّ مرَّت  البلدين  بني  والحوار  العالقة  طبيعة  أنَّ  ويتَّضح 

انسجام دائم، بقدر ما كانت محكومة بتحقيق املصالح اآلنيَّة لكلٍّ ِمن الطَّرفني. ويف 

كلِّ محطَّة توتُّر كان يرى البلدان أنَّ التَّهدئة والتَّقارب املؤقَّت أفضل الخيارات لهام. 

كام أثبتت األحداث بأنَّ مرشوعي إيران والسعودية يتَّسامن بالتَّناقض الحاد، ومل ينتج 

عن الحوارات السياسية سوى بعض االستقرار السيايس النِّسبي، فمعظم الحوارات 

مل تنجح منذ قيام الثورة اإليرانية عام 1979م وحتَّى اليوم.

عوديَّة وإيران: طبيعة الحوار الجاري بني السُّ

يف شهر يوليو )2021م(، أعلنت الخارجيَّة اإليرانيَّة عن »إحراز تقدُّم يف املحادثات 

وهذا  البلدين؛  خارجية  وزيري  بحضور  رًا  مؤخَّ بغداد  ة  قمَّ وُعقدت  عوديَّة«4.  السُّ مع 

يُحسب للعراق الذي متكَّن ِمن الجمع بني الطرفني، يف وقت يعيش اليمن تصفية 

حسابات إقليميَّة أدَّت إىل تفاقم األزمة السياسيَّة واإلنسانيَّة والعسكرية فيه؛ نتيجة 

لهذا الصاع.

عودي امللك، سلامن بن عبدالعزيز، أنَّ بالده تأمل يف نتائج  رًا، أكَّد العاهل السُّ مؤخَّ

ًما  ملموسة للمحادثات األوليَّة مع إيران لبناء الثَّقة. فكان الرَّدُّ اإليراين بأنَّ هناك تقدًّ

يًّا للغاية يف املحادثات مع السعودية . جدَّ

4. إيران تعلن إحراز تقدم يف املحادثات مع السعودية، ميدل إيست أونالين، يف: 7/6/2021م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/MEspooW

تاريخ االطالغ: 18/9/2021م.
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باتِّجاه محافظتي مأرب وشبوة،  ورغم التصعيد العسكري ِمن ِقبل جامعة الحويث 
عوديَّة5. إالَّ أنَّ النظامني اإليراين والسعودي واصال -يف بغداد- محادثات تخفيف السُّ

ورغم التَّصعيد العسكري ِمن ِقبل جامعة الحويث باتِّجاه محافظة مأرب، ومحافظة 

عودي تواصال يف بغداد محادثات تخفيف التَّوتر6،  شبوة، إالَّ أنَّ النِّظامني اإليراين والسُّ

“التَّحرُّكات  ويعيق  والرياض،  طهران  بني  الثِّقة  بناء  يفسد  قد  التَّصعيد  هذا  أنَّ  مع 

الدوليَّة الرَّامية لوقف الحرب«7. 

ًا بأنَّ جامعة الحويث ال تزال تعوِّل عىل الحسم العسكري، ألنَّها  وهو يعطي مؤرشِّ

عودية أمام  تدرك بأنَّ االستيالء عىل مناطق النَّفط والغاز يف مأرب سوف يضع السُّ

األمر الواقع، ويدفعها لتقديم تنازالت جوهريَّة للجامعة.

5. إيران: تقدم جدي للغاية يف املحادثات مع السعودية، الجزيرة نت، يف: 23/9/2021م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/pEbDKm3

تاريخ االطالع: 25/9/2021م.

6. انظر:

Abdul-Zahra, Qassim, Iran, Saudi sides continue tension-easing talks in Baghdad, the Washington Post, accessed: 

28 Sept, 2021, at:

https://cutt.ly/zEEGJxV

7. زكريا الكاميل، معركة مأرب تدخل مرحلة مصريية مع اشتداد الحصار الحويث، العريب الجديد، يف: 25/9/2021م، متوفر 

عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/oEQHTQ9

تاريخ االطالع: 27/9/2021م.
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يف  يحدث  ما  ضوء  ويف  متسارعة.  وعسكرية  أمنية  تطوُّرات  املنطقة  وتشهد 

اإلقليم ِمن اشتباك مبارش بني الدول الوطنية واملجموعات املسلَّحة املدعومة ِمن 

إيران -كام هو حاصل يف اليمن- ميكن القول بأنَّ طبيعة الحوار بني السعودية وإيران 

ة  أمنيَّة وعسكريَّة باملقام األوَّل، ثمَّ تأيت امللفَّات األخرى يف املرتبة التَّالية، خاصَّ

نقاط رئيسة،  تركِّز عادة عىل ثالث  الرياض وطهران  الجاري بني  الحوار  وأن مواضيع 

هي:

اإليراين،  النَّووي  الربنامج  ومناقشة  طرح  يف  ذلك  ويتمثل  الخليج:  أمن  أ- 

واملالحة البحريَّة يف املنطقة، ومسألة التدخُّل يف اليمن؛ أي أنَّ األزمة اليمنية 

حارضة ضمن امللف األمني، وهذا امللف هو املدخل للحوار الجاري.

ب- العالقات الثُّنائيَّة: مبا يف ذلك ملفُّ الحجِّ والعمرة، واألقليَّات الشيعية يف 

ة تلك املوجودة يف البحرين والسعودية... إلخ. منطقة الخليج، وخاصَّ

ج- مناطق االشتباك: واملتمثِّلة يف انتشار وكالء إيران بشكل كبري يف العراق، 

ول األربع تخضع اليوم عمليًّا لحلفاء  وسوريا، ولبنان، واليمن؛ وعواصم هذه الدُّ

طهران.
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دوافع وأهداف الحوار:

ِمن املالحظ وجود رغبة لدى السعودية وإيران يف التهدئة، لتحقيق كلِّ طرف حاجاته. 

ة دوافع مشرتكة أدَّت إىل قبول الطرفني بالحوار املبارش، فالسعودية  وهناك عدَّ

مدفوعة لهذا الحوار نتيجة ثالثة أمور رئيسة، ِمنها:

أ- مسار الحرب يف اليمن: فبعد سبع سنوات ِمن الصاع املستمر تبحث السعودية 

عن بدائل أخرى ملأزقها يف اليمن، نتيجة املخاطر الَّتي بدأت تشكِّل قلًقا لها. 

وإقدام السعودية إىل هذا الحوار ليس دلياًل عىل عجزها، فهي ما تزال قادرة 

عىل استخدام أوراق كثرية لتغيري موازين القوى يف اليمن -لو أرادت ذلك، لكن 

يبدو أنَّها تريد التَّفرُّغ لحامية حدودها؛ كام تريد االنسحاب ِمن املشهد اليمني، 

قية  الجنوبية الرشَّ الغربية، والبقاء يف املناطق  ة ِمن املناطق الشاملية  خاصَّ

املحادَّة لها، وكذلك تقوية دفاعاتها الحدودية ِمن أيِّ اخرتاق حويث.

النَّفطيَّة  املنشآت  استهداف  شكَّل  إذ  مؤقَّتة:  وتطمينات  أمنيَّة  احتياجات  ب- 

عوديَّة منهمكة يف  فع نحو الحوار؛ ألنَّ السُّ عوديَّة مؤخَّرًا سببًا واضًحا يف الدَّ السُّ

املشاريع،  لهذه  التَّفرُّغ  تريد  وهي  2030م،  رؤية  وِمنها  اخليَّة،  الدَّ مشاريعها 

عوديَّة  السُّ التَّصيحات  خالل  ِمن  ويتَّضح  اخليَّة.  الدَّ ياسيَّة  السِّ قضاياها  ومعالجة 

ل إىل تفاهامت مع إيران، وِمن ثمَّ مع جامعة الحويث إذا  أنّها ترغب يف التَّوصُّ

عوديَّة  اقتىض األمر. وبدء الحوار مع طهران بشكل مبارش مؤرشِّ عىل رغبة السُّ

يف التَّهدئة.
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املفاوضات  يف  عوديَّة  السُّ إرشاك  عدم  ِمنها  وإقليميَّة:  دوليَّة  دوافع  ج- 

عوديَّة  فالسُّ إيران؛  مع  مبفردها  للحوار  دفعها  ما  وإيران،  الغرب  بني  النَّوويَّة 

النَّووي سيكون سلبيًّا عىل وضعها. كذلك  االتِّفاق عىل امللف  تأثري  بأنَّ  تشعر 

واالنسحاب  إرسائيل،  مع  الخليجي  والتَّطبيع  األمريكيَّة،  اإلدارة  يف  التَّحوُّل  فإنَّ 

كلُّ  وجبهاتها،  املنطقة  تهدئة  إىل  الدُّويل  والتَّوجُّه  املنطقة،  ِمن  األمرييك 

عوديَّة للتَّوجُّه لهذا الحوار املبارش مع إيران. هذه عوامل تدفع السُّ

أّما دوافع إيران األساسيَّة للحوار فتتمثَّل فيام ييل:

أو  اليمن  يف  سواء  حلفائها،  عرب  بالقوَّة  عليها  حصلت  الَّتي  املكاسب  تثبيت  أ- 

يف مناطق أخرى.

رًا. ويُلحظ أنَّ التَّصيحات  ب- خشية طهران ِمن التَّقارب الخليجي- اإلرسائييل مؤخَّ

التَّقارب  هذا  ِمن  الهدف  بأنَّ  عوديَّة  السُّ مع  التَّقارب  بشأن  اإليرانيَّة  ياسيَّة  السِّ

ل إىل فتح عالقات دبلوماسيَّة بني الرِّياض وتل أبيب؛ ألنَّ أيَّ تقارب  استباق التَّوصُّ

د  إرسائييل- سعودي لن يصبَّ يف صالح اإلسرتاتيجيَّة اإليرانيَّة القامئة عىل التَّمدُّ

العسكري يف املنطقة. وتدرك إيران أنَّ الواليات املتَّحدة تسعى إلقامة عالقات 

تكامليَّة وإسرتاتيجيَّة بني دول الخليج وبني إرسائيل، ِمن أجل حامية أمن إرسائيل، 

بالكيان  القبول  عىل  اإلرسائييل  االحتالل  ترفض  تزال  ال  الَّتي  عوب  الشُّ وتطويع 

اإلرسائييل؛ وِمن ثمَّ فليست الواليات املتَّحدة بحاجة للبقاء يف املنطقة بشكل 

وميكن  الهدف.  هذا  تنفيذ  يف  نجحت  حال  يف  إرسائيل  أمن  لحامية  عسكري 

القول بأنَّ مخاوف إيران ِمن التَّحوُّل الكبري بني بعض دول الخليج والكيان اإلرسائييل، 

رًا ِمن خالل فتح عالقات دبلوماسيَّة متكاملة، دفعها للحوار مع  والَّذي حدث مؤخَّ

عوديَّة حول القضايا ذات االهتامم املشرتك، والقضيَّة اليمنيَّة بوجه خاص، إذ  السُّ

ته. تشهد تحوَّالت جوهريَّة قد متتدُّ تداعياتها إىل اإلقليم برُمَّ
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امليَّة،  كيز عىل حدودها الشَّ ج- محاولة طهران اخرتاق األطراف اإلقليميَّة، والرتَّ

ة بعد االنتصارات العسكريَّة الَّتي حقَّقتها أذربيجان يف معركتها األخرية مع  خاصَّ

نتيجة  األذربيجاين  االنتصار  تحقَّق  وقد  ِمنها.  »كارباخ«  إقليم  واستعادة  أرمينيا 

مساعدة تركيا لها، وهذا أغضب طهران، وجعلها تشعر بأنَّ تركيا حصلت عىل نفوذ 

كبري يف مناطق كانت محسوبة لصالح طهران. إضافة إىل أنَّ صعود طالبان إىل 

عي، بل يحدُّ ِمنه.  ة الحكم يف أفغانستان ال يخدم املرشوع اإليراين التَّوسُّ سدَّ

لحامية  للتَّفرُّغ  عوديَّة  السُّ مع  حوار  قنوات  فتح  مصلحتها  ِمن  أنَّ  طهران  رأت  لذلك، 

امليَّة. حدودها الشَّ

يف  عام  بشكل  الرِّياض  وبني  طهران  بني  الجاري  الحوار  أهداف  تلخيص  وميكن 

النِّقاط التَّالية:

التَّصعيد  لوقف  التَّفاهم  هذا  إىل  دفعهام  املشرتكة  ولتني  الدَّ مخاوف  أوَّاًل: 

األيديولوجي والخطاب املذهبي؛ ألنَّ االستمرار يف هذا االتِّجاه يرضُّ بالبلدين.

وليَّة  غوطات والعقوبات الدُّ ثانيًّا: تسعى طهران ِمن وراء هذا الحوار إىل تخفيف الضُّ

»التَّهدئة  تعترب  فإيران  اخليَّة.  الدَّ املشاكل  عىل  كيز  للرتَّ غ  والتَّفرُّ عليها،  املفروضة 

برنامجها  بدًءا ِمن مترير محادثات »فيينا« بشأن  مع اململكة مدخاًل لخلط األوراق، 

عوة  الدَّ عرب  اإلقليمي  دورها  تعزيز  إىل  وصواًل  التَّنازالت،  ِمن  قدٍر  بأقلِّ  النَّووي، 

إىل إقامة نظام أمن إقليمي، يفرتض انسحاب القوَّات األجنبيَّة ِمن الخليج«8. ويف 

حال تحقَّق لها هذا الهدف، سوف يكون لها اليد الطُّوىل يف املنطقة، وستكون 

لبة إليران يف جنوب الجزيرة العربيَّة. جامعة الحويث أحد األذرع الصَّ

8. عيل العبد الله، الحوار السعودي اإليراين.. تكتيك أم اسرتاتيجية؟، العريب الجديد، يف: 11/5/2021م، متوفر عىل الرابط 

التايل:

https://cutt.ly/sEsnAgt

تاريخ االطالع: 20/9/2021م.
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السيايس  املشهد  أربكت  اإلقليم  يف  املتسارعة  السياسية  التطورات  ثالثًا: 

والعسكري يف املنطقة مامَّ جعل األطراف تفكِّر برضورة املرونة ولو املؤقتة.

د يف جامعة الحويث  عب فصل االرتباط العقائدي بني الجزء املتشدِّ غري أنَّ ِمن الصَّ

وبني النِّظام اإليراين الحايل؛ حيث تسعى جامعة الحويث إىل إلحاق اليمن بالقوَّة 

: سوريا، ولبنان، والعراق،  العسكريَّة مبحور املامنعة الَّذي تقوده طهران، ويضمُّ

وجامعات مسلَّحة أخرى يف املنطقة.

رابًعا: عدم قدرة السعودية عىل حسم املوقف عسكريًا يف اليمن جعلها تفتح 

حواًرا دبلوماسيًّا مع إيران، فهي تعتقد أنَّ ذلك يصبُّ يف مصلحتها، وتتوقَّع أنَّ 

عب فصل االرتباط العقائدي بني  باإلمكان إبعاد الحوثيِّني عن طهران. غري أنَّ ِمن الصَّ

تسعى  حيث  الحايل؛  اإليراين  النظام  وبني  الحويث  جامعة  يف  د  املتشدِّ الجزء 

جامعة الحويث إىل إلحاق اليمن بالقوَّة العسكريَّة مبحور املامنعة الذي تقوده 

يف  أخرى  مسلَّحة  وجامعات  والعراق،  ولبنان،  سوريا،  ِمن:  كالًّ  ويضمُّ  طهران، 

املنطقة.
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ل إىل  بلوماسيَّة األمريكيَّة خالل الفرتة املاضية يف التَّوصُّ خامًسا: عدم قدرة الدُّ

عوديَّة  تفاهامت مع جامعة الحويث بخصوص وقف الحرب يف اليمن، ما جعل السُّ

تفكِّر بإمكانيَّة التَّفاهم مع إيران مبارشة حول امللف اليمني. وِمن الواضح أنَّ إدارة 

لميَّة مع  عوديَّة عىل انتهاج الحلول السِّ الرَّئيس األمرييك، جو بايدن، تشجِّع السُّ

عودي، محمد بن  طهران فيام يخصُّ األزمة اليمنيَّة. وقد ناقش ويل العهد السُّ

سلامن، مع مستشار األمن القومي األمرييك، جيك سوليڤان، ملف األزمة اليمنيَّة 

اع يف اليمن9.  بلوماسيَّة لحلِّ الصِّ بالتَّفصيل، وأكَّدا عىل رضورة تكثيف الجهود الدُّ

ًا عىل أنَّ خيارات السعودية يف اليمن أصبحت متيل إىل وقف الحرب. يعترب مؤرشِّ

جامعة  عن  الدولية  العزلة  كرس  الحوار  هذا  خالل  ِمن  طهران  تتحاول  سادًسا: 

الحويث، وإقناع السعودية برضورة االعرتاف بها كممثِّل رشعي للشعب اليمني، 

والجلوس معها عىل طاولة املفاوضات. ويف هذا السياق، ال ميكن تجاهل قبول 

لدى   اليمنيَّة  للجمهوريَّة  سفريًا  حويث-  قيادي  -وهو  يلمي  الدَّ بإبراهيم  إيران 

انقالبها  الدولية حولها بسبب  العزلة  بهدف دعم جامعة الحويث وكرس  إيران!10 
عيَّة11 عىل الحكومة الرشَّ

9. انظر:

 Holland, Steve, White House aide discusses Yemen with Saudi crown prince, Reuters, published on: 29/09/2021,

:accessed: 29 Sept, 2021, at

https://cutt.ly/gEUDSae

10. انظر:

Samuel Ramani, Iran’s Post-Conflict Vision in Yemen, Carnegie Endowment for International Peace, published on: 

11l/12/2019, accessed: 09 Septe, 2021, at:

https://cutt.ly/6WJA6Hh

11. أمل عامل، العالقات الحوثية- اإليرانية: حلف مصلحي بغطاء مذهبي، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 2015م: ص5.
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فرص نجاح الحوار فيام يخص األزمة اليمنيَّة:

ِمن املالحظ -كام أسلفنا- وجود رغبة دولية وسعودية إلنهاء الصاع يف اليمن، وهذا 

م تنازالت مقبولة، مبا يف ذلك التَّعاطي مع جامعة الحويث  يجعل السعودية تقدِّ

ات  بشكل كبري، يف حال حصلت عىل ضامنات بأنَّ تتوقَّف الجامعة عن إطالق املسريَّ

عودية، وقبلت جامعة الحويث بالرشاكة السياسية مع القوى  واريخ باتِّجاه السُّ والصَّ

اليمنية األخرى.

ول الغربية  وتريد إيران ِمن السعودية أالَّ تعارض إمتام صفقة الربنامج النَّووي بني الدُّ

عودية، مبا يف ذلك التَّوقُّف عن  م تنازالت للسُّ وإيران، ويف هذه الحالة سوف تقدِّ

الحظر  عنها  تفكُّ  سوف  الحوار  مخرجات  أنَّ  رأت  إذا  ة  خاصَّ الح،  بالسِّ الحوثيِّني  دعم 

والعقوبات، وتصبُّ يف صالح مرشوع برنامجها النَّووي.

كعالقتها  ليس  الحويث  بجامعة  إيران  عالقة  أنَّ  ندرك  أن  علينا  ياق  السِّ هذا  ويف 

يعيَّة يف العراق؛ ولذا يف حال شعرت طهران بأنَّ ِمن  بـ”حزب الله” والجامعات الشِّ

مصلحتها تقديم بعض التَّنازالت، مبا يف ذلك التَّخيلِّ عن الحوثيِّني سوف تقوم بذلك. 

مرشوعها  لتمرير  ضغط  كورقة  الحويث  جامعة  تستخدم  إيران  إنَّ  القول:  وميكن 

الجيو-إسرتاتيجي.

هناك فرصة أخرى ميكن أن تؤدِّي إىل نجاح الحوار يف حال أحسن الطرفان استغاللها 

فاالنسحاب  الطرفني.  مصالح  تحفظ  واضحة  أمنية  اتفاقية  عىل  التفاهم  خالل  ِمن 

يف  الدُّخول  يف  الطرفني  يساعد  قد  املنطقة  ِمن  املتحدة  للواليات  التدريجي 

تفاهامت مستقلَّة، والوصول إىل رشاكة اقتصادية وسياسية، مبا يعود بالنفع عىل 

البلدين واملنطقة بشكل عام دون تدخالت دولية. 
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معوِّقات الحوار:

خطَّتها  لتمرير  اليمني  امللفَّ  تستغلُّ  إيران  أن  إالَّ  الربتوكولية  الحوارات  هذه  رغم 

النَّووية، وتناور املجتمع الدُّويل بالقضية اليمنية. ولذلك، ال تريد طهران أيَّ تسوية 

سياسية يف اليمن تشارك فيها السعودية إىل جانب املجتمع الدُّويل يف تنفيذها، 

يف  للسالم  السعودية مبادرتها  أطلقت  لها. ولذا، عندما  دون وجود دور محوري 

اليمن، وأبرز بنودها وقف شامل إلطالق النار يف اليمن تحت مراقبة األمم املتحدة، 

ولية  املبارشة12. د ِمن الوجهات اإلقليمية والدُّ وإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدَّ

إنهاء  عىل  قامئة  تكون  سالم  مبادرة  أيِّ  لدعم  ة  مستعدَّ “بأنَّها  طهران  ردُّ  كان 

العدوان، ووقٍف شامل إلطالق النار، وإنهاء االحتالل، ورفع الحصار االقتصادي، والبدء 

مبفاوضات سياسيَّة13.

وهي نفس الرشوط التي تطالب بها جامعة الحويث، بل إنَّ جامعة الحويث طالبت 

بإنهاء عمليات التحالف، وفتح املنافذ الربية والبحرية، وتدفق املساعدات اإلنسانية؛ 

لكنَّها مل توافق عىل وقف إطالق النار يف األرايض اليمنية. وقد أوضح املبعوث 

األممي السابق، مارتن غريفيث، موقف الجامعة، حيث أكَّد: أنَّ الجامعة “ما تزال تصُّ 

مسبق  أسايسٍّ  كرشط  صنعاء،  ومطار  الحديدة  موانئ  بشأن  منفصل  اتِّفاق  عىل 

ياسيَّة«14. لوقف إطالق النَّار وإطالق العمليَّة السِّ

12. مبادرة سعودية جديدة إلنهاء الحرب يف اليمن، الجزيرة نت، يف: 23/3/2021م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/1EssYkW

تاريخ االطالع: 17/9/2021م.

يف:   ،MD EASTNEWS النار،  إلطالق  شامل  ووقف  العدوان  إنهاء  رشط  اليمن  يف  سالم  مبادرة  أي  ندعم  طهران:   .13

23/3/2021م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/ZEsdPMT

تاريخ االطالع: 15/9/2021م.

14. انظر:

Briefing to United Nations Security Council by the Special Envoy for Yemen – Martin Griffiths, published on: 15 

June, 2021, accessed: 9 Sept, 2021, at:

https://cutt.ly/smG0ZGm
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يتَّضح جليًّا أنَّ سياقات التقارب اإلقليمي بني طهران والرياض تأيت يف إطار التَّكتيك 

وأطامعها  أجنداتها  عن  الدول  هذه  تتخىلَّ  أن  هل  السَّ ِمن  ليس  ألنَّه  املرحيل؛ 

بعملية  فع  الدَّ يف  كبري  بدور  قام  العراق  أنَّ  ِمن  الرغم  وعىل  الجيوإسرتاتيجية. 

الحوار، ِمن خالل استضافته للمحادثات، إالَّ أنَّ الرَّئيس العراقي، بُرهم صالح، أشار إىل 
عوديَّة.15 أنَّ هناك معوِّقات عىل طريق استئناف العالقات بني إيران  والسُّ

وميكن تلخيص املعوِّقات يف النِّقاط التَّالية:

ع اإليراين يف املنطقة ِمن أكرب العوائق أمام نجاح الحوار. - نغمة التَّوسُّ

- استمرار التصعيد العسكري الحويث باتجاه مارب وشبوة ومناطق أخرى، إضافة 

إىل استهداف أرايض اململكة العربية السعودية.

- ترى السعودية يف إيران مركز تهديد ألمنها ووحدة أراضيها، وترى إيران يف 

القائم  والعسكري  والسيايس  العقائدي  ملرشوعها  معيًقا  كيانًا  السعودية 

د يف املنطقة؛ لذا، ما تزال هذه النظرة تعيق الوصول إىل تفاهامت  عىل التَّمدُّ

حقيقية لحل الخالفات العالقة.

يف  الشيعية  األقليَّات  تجاه  السياسية  برؤيتها  التمسك  يف  إيران  استمرار   -

الخليج، ودعمها للجامعات املسلَّحة الشيعية يف العراق وسوريا ولبنان واليمن، 

عودية. ك بربنامجها النَّووي، وعدم القبول باتَّفاقية أمنيَّة بينها وبني السُّ والتَّمسُّ

15. بغداد تحتضن جولة رابعة من املفاوضات السعودية اإليرانية، الجزيرة نت، يف: 28/9/2021م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/QERvYTB

تاريخ االطالع: 28/9/2021م.
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انعكاسات الحوار السيايس بني إيران والسعودية عىل األزمة اليمنية:

ميثل اليمن عمًقا إسرتاتيجيًا بالنسبة للسعودية، وخطَّ دفاع أوَّل لها ضدَّ أيِّ محاولة 

لزعزعة أمنها أو نظامها السيايس القائم عىل حدودها الجنوبيَّة. وعىل الرغم، من 

وجود تحالف عريب بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية، إالَّ أنَّ وجوده عىل خطِّ 

األزمة يف اليمن مل يكن عاماًل مساعًدا لتثبيت دعائم الدولة الوطنية اليمنية. مامَّ 

جزئيًا  إيران  فنجحت  الشاملية؛  املناطق  يف  العسكري  د  بالتَّمدُّ إيران  لحلفاء  سمح 

ة يف اليمن. يف تنفيذ إسرتاتيجيَّتها الخاصَّ

إيران قد ضمنت لحلفائها موقًعا قويًّا يف أيِّ عمليَّة سالم مستقبليَّة،  أنَّ  وطاملا 

الفاعلة  اليمنيَّة طاملا هي ضمن القوى اإلقليميَّة  فإنَّها لن متانع يف حلِّ األزمة 

يف األزمة اليمنية. وال يستبعد أن يتَّفق البلدان حول التَّسوية السياسية يف اليمن 

يف نهاية املطاف، إالَّ أنَّ االختالف سيكون يف الطُّرق واألساليب.

فالحكومة السعودية ترى أنَّ حلَّ األزمة يف اليمن يجب أن يكون وفق املرجعيَّات 

الرشعيَّة  وقرارات  الوطني،  الحوار  مؤمتر  ومخرجات  الخليجية،  املبادرة  )أي  الثالث 

السياسيَّة  تها  حصَّ الحويث  لجامعة  يكون  وأن  اليمن(،  يف  باألزمة  ة  الخاصَّ ولية  الدُّ

حقِّها  وِمن  الحرب،  يف  انتصت  الحويث  جامعة  بأنَّ  إيران  ترى  بينام  حجمها؛  بقدر 

الحصول عىل مكاسب سياسيَّة كبرية، ولو عىل حساب القوى اليمنية األخرى. كام 

ترى أنَّ حلَّ األزمة يف اليمن يكمن يف مغادرة “التحالف العريب” لألرايض اليمنية، 

وترك اليمن لليمنيِّني ليقرِّروا مصريهم بأنفسهم؛ وذلك بعد أن ضمنت ترجيح الكفَّة 

العسكريَّة لحلفائها )الحوثيِّني(.
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وتدرك السعودية أنَّ الدور اإليراين يف اليمن أصبح واقًعا، وله نفوذه عىل الحوثيِّني؛ 

ونتيجة لفشل “التَّحالف العريب”، بقيادة السعودية، فقد تفاقم الوضع يف اليمن 

لصالح إيران، إذ زاد التَّدخُّل اإليراين بشكل أكرب، ووصل األمر بإيران إىل خرق األعراف 

عب اليمني، وإرسال سفري لها  الدبلوماسية واالعرتاف بجامعة الحويث كممثِّل للشَّ

إىل صنعاء.

م يعدُّ إيجابيًّا، إالَّ أنَّ ما يجب  يف كلِّ األحوال، فإنَّ أيَّ تقارب يؤدِّي إىل وقف نزيف الدَّ

إدراكه أنَّ حلفاء إيران )الحوثيِّني( يسعون إىل تغيري الجغرافيا السياسية يف اليمن، 

عب، بطريقة  كام أنَّ محاوالتهم مستمرَّة لتغيري مناهج التعليم والرتبية، وُهويَّة الشَّ

لم األهيل والنَّسيج االجتامعي؛ بل يصبُّ يف صالح  السِّ قمعيَّة. وهذا كلُّه ال يخدم 

ثقافة الفرز املذهبي، ويعوِّق التسوية السياسية العادلة. 

اليمنية  األزمة  يخصُّ  فيام  السعودي  اإليراين-  الحوار  انعكاسات  تلخيص  وميكن 

ل الطرفان إىل تفاهامت سياسيَّة أو اتَّفاقيَّات أمنيَّة يف اآليت: يف حال توصَّ

- أنَّ هذه التَّفاهامت لن تصبَّ سوى يف صالح سياسة البلدين باملقام األوَّل.

- سوف تكون جامعة الحويث املستفيد األكرب ِمن هذا التَّقارب؛ ألنَّها سوف تدخل 

ياسيِّني  يف تهدئة مع السعودية، وِمن ثمَّ سوف تتفرَّغ ملهاجمة خصومها السِّ

اخل. يف الدَّ

السياسية  للتَّعقيدات  نظرًا  عادل،  بشكل  اليمن  قضايا  يحلَّ  لن  الحوار  هذا   -

والعسكرية واالجتامعية.

- قد تكون نتائج التسوية بني طهران والرياض شبيهة بنتائج التَّسوية التي متَّت بني 

الثُّوَّار الجمهوريِّني وبقايا امللكيَّة الزَّيديَّة يف مطلع سبعينيَّات القرن املايض. 

ويف هذه الحالة فهذا يعني تكرار أخطاء املايض.
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سياسة  يف  املهم  التَّغريُّ  هو  الحوار،  هذا  شأن  يف  هنا،  إدراكه  يجب  وما 

السعودية ِمن خالل دخولها يف حوار مبارش مع طهران، برعاية عراقيَّة، مع أنَّ 

العراق يقع عمليًّا تحت النُّفوذ اإليراين.  وأيًّا كانت نتائج هذا الحوار، فإنَّ جوهره 

ور املتنامي لطهران يف املنطقة عموًما؛  بالدَّ السعودية  مؤرشِّ عىل اعرتاف 

وهذا يجعل األزمة اليمنية تبقى رهينة للصاعات بني األطراف اإلقليميَّة، ويدفع 

احة  إىل تنامي دور طهران بشكل كبري ما مل يحدث أيُّ فارق عسكري عىل السَّ

عيَّة. اليمنية، لصالح طرف الحكومة الرشَّ

املحور الثاين: املصالحة الخليجية وأثرها عىل مستقبل التسوية يف 

اليمن:

عوامل،  لعدة  نظرًا  إيجابًا؛  أو  سلبًا  فيها  يحدث  مبا  ويتأثَّر  الخليج،  بدول  اليمن  يرتبط 

ِمنها: أنَّ هذه الدول تحتضن جالية مينيَّة ال بأس بها؛ كام أنَّ العامل الجغرايف يؤدِّي 

، كون اليمن بلًدا مجاوًرا لدول الخليج. دوًرا مهامًّ

2017م، بشكل  أزمة سياسيَّة، يف مطلع عام  الدُّول يف  انعكس دخول هذه  وقد 

اعات البينيَّة الَّتي كان ميدانها الجغرافيا اليمنيَّة.  سلبي عىل اليمن، وضاعف ِمن الصِّ

أثَّرت،  بل  فحسب؛  الخليجيَّة-الخليجيَّة  العالقات  يف  “شقوقًا  تصنع  مل  الخليج  فأزمة 

مبا  لإلقليم«16،  السعودية  املقاربات  ِمن  عدد  يف  مبارشة،  غري  أو  مبارشة  بصورة 

يف ذلك اليمن. 

16. تأثريات أزمة الخليج عىل التوازنات اإلقليمية، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 2017م: ص3.
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)السعودية،  األربع  ول  الدُّ بني  متَّت  التي  الخليجية  املصالحة  شكَّلت  املقابل،  ويف 

)2021م(،  العام  هذا  مطلع  )الُعال(،  ة  قمَّ يف  قطر،  وبني  البحرين(  مص،  اإلمارات، 

وكذلك لقاء أمري قطر مع ويل العهد السعودي، ومستشار األمن القومي اإلمارايت، 

رًا17، بادرة جيِّدة النفراج األزمة اإلقليمية بني دول الخليج، ملا  يف البحر األحمر، مؤخَّ

يؤدِّي  أن  التَّقارب  لهذا  فيمكن  غالبًا،  اليمنية.  األزمة  عىل  إيجابية  تبعات  ِمن  لذلك 

إىل قيام الدول املنخرطة يف الصاع اليمني مبراجعة إسرتاتيجيَّتها التي اتَّبعتها 

خالل السنوات املاضية؛ إالَّ أنَّ ذلك يعتمد عىل مدى تغيري اإلسرتاتيجيَّة السعودية 

واإلماراتية تجاه اليمن بشكل أخص.

الخليجية بدوافع سياسيَّة بعيدًة عن املشهد  ويف حني جاءت سياقات املصالحة 

بني  االختالفات  كبرٌي عىل املصالحة، بسبب  تأثرٌي  األمريكيَّة  لالنتخابات  “وكان  اليمني، 

الخالف  استمرار  بأنَّ  الخليج  دول  ولشعور  املنطقة«18،  تجاه  وبايدن  ترامب  تطلُّعات 

د اإليراين يف املنطقة؛ إالَّ أنَّه يبدو أنَّه ال توجد رؤية واضحة  يصبُّ يف صالح التَّمدُّ

د عىل األقل يف اليمن. إضافة لذلك، فإنَّ األزمات االقتصادية  للتَّعامل مع هذا التَّمدُّ

م تنازالت -ولو شكليَّة- بهدف وقف  واالجتامعية التي لحقت بهذه الدول جعلتها تقدِّ

االحتقان السيايس. 

يف:  نت،  الجزيرة  اإلمارايت،  الوطني  األمن  ومستشار  السعودي  العهد  وويل  قطر  أمري  بني  األحمر  بالبحر  ودي  لقاء   .17

17/9/2021م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/FEsYew9

تاريخ االطالع: 20/9/2021م.

18. إسالم حسن، املصالحة الخليجية بني االنتخابات األمريكية وقمة العال، مجلة صدى، يف: 14/1/2021م، متوفر عىل الرابط 

التايل:

https://cutt.ly/1EQ5uzq

تاريخ االطالع: 19/9/2021م.
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إزاحة املعوِّقات  بأنَّها غري كافية ما مل يجر  وميكن فهم سياقات هذه املصالحة 

السياسية التي تحول دون عودة الحكومة اليمنية إىل املناطق املحرَّرة عىل األقل، 

االنتقايل”،  “املجلس  عدن  املؤقَّتة  العاصمة  يف  يتحكَّم  َمن  ألنَّ  أوىل؛  كمرحلة 

العسكرية  الجوانب  لتنفيذ  عليه  غط  الضَّ تمَّ  حال  يف  وبالتايل،  إماراتيًّا.  املدعوم 

واألمنية ِمن “اتِّفاق الرياض”، والذي جرى توقيعه بوساطة سعوديَّة، بني الحكومة 

5 نوفمرب  السعودية، يف  العاصمة  الجنويب، يف  االنتقايل”  عيَّة و”املجلس  الرشَّ

2019م، حينها سيشكِّل ذلك ضغطًا سياسيًّا وعسكريًّا عىل جامعة الحويث للقبول 

بتسوية سياسيَّة شاملة.

التَّكامل  الحاليَّة أرضيَّة مناسبة لتحقيق  الخليجيَّة  وِمن حيث املبدأ، تشكِّل املصالحة 

لحل  أكرب  بدور  والقيام  واقعيَّة،  أكرث  بيئة  لخلق  الخليجيَّة  ول  الدُّ بني  اإلسرتاتيجي 

يف  مهمٍّ  بدور  ُعامن  وسلطنة  قطر  دولة  تساهم  أن  وباإلمكان  اليمنيَّة،  األزمة 

يعتمد  هذا  لكنَّ  الحويث.  جامعة  وبني  عيَّة  الرشَّ الحكومة  بني  النَّظر  وجهات  تقريب 

عىل مدى استعداد اإلمارات والسعودية بقبول دور كهذا ِمن الدولتني.

دول  بني  والسياسيَّة  الدبلوماسيَّة  الجهود  ِمن  مزيًدا  يتطلَّب  الوضع  يزال  ال  لذا، 

الخليج للوصول إىل رؤية مشرتكة حول اليمن. يف حني أنَّ استمرار حرش الحكومة 

امل، ومترُّد “املجلس االنتقايل”،  اليمنيَّة بني مترُّد الحويث، املدعوم إيرانيًّا، يف الشَّ

لم اإلقليمي، بل سيصبُّ يف  املدعوم إماراتيًّا، يف الجنوب19، لن يخدم األمن والسِّ

صالح الجامعات املسلَّحة بصفة عامَّة. 

19. إعالن اإلدارة الذاتية يف جنوب اليمن: الخلفيات والتداعيات، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2020م: 

ص7.
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املحور الثالث: إسرتاتيجية اإلمارات يف اليمن وتقاربها مع طهران:

برزت اإلمارات كقوَّة فاعلة يف اليمن ِمن خالل مشاركتها يف “التحالف العريب” عام 

واملوانئ  والجزر  املندب،  باب  يف  حضورها  خالل  ِمن  إسرتاتيجيُّتها  وترتكَّز  2015م. 

اليمنية، وتدريب قوى محليَّة مينية موالية لها، كقوَّات “املجلس االنتقايل”، وقوَّات 

وخدمة  االقتصاديَّة،  مصالحها  حفظ  يف  ملساعدتها  وذلك  الوطنيَّة”،  “املقاومة 

أجنداتها السياسية واألمنية يف اليمن.

“غدا  إذ  اليمن،  عىل  يطرة  السَّ ميدان  يف  تنافس  بروز  إىل  أدَّت  اإلسرتاتيجية  هذه 

القوى  لبعض  وأطامع  اهتامم  موضع  الجيوإسرتاتيجي،  موقعه  بحكم  اليمن، 

اإلقليمية«20؛ يف الوقت ذاته مل تحقِّق هذه اإلسرتاتيجية االستقرار يف املناطق 

الواقعة تحت سيطرة حلفاء اإلمارات )املجلس االنتقايل(، بل أدَّت إىل نشوب نزاعات 

بني مكوِّنات هذه القوى، كام حصل مؤخَّرًا يف مدينة عدن، بني كلٍّ ِمن: إمام النُّويب، 

أبناء املدينة،  وهو قيادي عسكري يحتفظ بنفوذ واسع يف عدن21، ومدعوم ِمن 

وفصائل مسلحة أخرى تابعة لـ”املجلس االنتقايل”.

ويف حني تقوم اإلسرتاتيجية اإلماراتية عىل معارضة إيران وإبقائها معزولة، لكنَّها 

ال تريد تصعيد التَّوتُّر معها إىل مواجهة عسكريَّة مبارشة22.

20. أحمد إدعيل، الدوران السعودي واإليراين يف اليمن وأثرهام يف االنتقال السيايس، مجلة سياسات عربية، العدد 36، 

2019م: ص46.

21. أسعد سليامن، اليونان واالقتصاد العاملي: إنجازات متواضعة، الرشق األوسط، العدد 13229، يف: 16/2/2015م.

22. انظر:

Juneau, Thomas, The Iran Variable in the UAE’s Yemen Policy, Sana’a center for Strategic studies, published on 

17/09/2021, Accessed: 29 September, 2021, at:

https://cutt.ly/pEIplBd
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السعودية،  بقيادة  العسكريَّة  والعمليات  العريب”،  “التحالف  يف  مشاركتها  فرغم 

2019م؛  الحويث املوالية لطهران منذ عام  أنَّها مل تصعِّد موقفها ضدَّ جامعة  إالَّ 

وعوًضا عن ذلك سعت لفرض نفوذها والحفاظ عىل مصالحها يف الجزر واملوانئ 

قيَّة ِمن اليمن، وملنع جامعة الحويث ِمن  اإلسرتاتيجيَّة يف املناطق الجنوبيَّة والرشَّ

الوصول إىل هذه املناطق، يف الوقت الذي ال متانع أن تحكم الجامعة املناطق 

الشاملية الهضبيَّة.

وقد حاولت اإلمارات أالَّ تتأثَّر عالقاتها االقتصادية مع طهران؛ وقد وصلت نسبة صادرات 

إجاميل  ِمن  و16.17%  الوزن،  ِمن   14.7% إىل  2018م،  عام  يف  اإلمارات،  إىل  إيران 

قيمة الصادرات اإليرانية إىل العامل؛ وهو ما يجعل اإلمارات يف املرتبة األوىل ِضمن 

ول املستوردة ِمن إيران23. ويف هذا مؤرشِّ عىل أنَّ اإلسرتاتيجية اإلماراتية  قامئة الدُّ

مرتبطة بشكل مبارش باملصالح االقتصادية أكرث ِمن أيِّ ملفَّات أخرى.

وألنَّ حرب اليمن تشكِّل ضغطًا مبارًشا عىل املصالح االقتصادية اإلماراتية سحبت أبو 

بقائها  اليمن، وحافظت عىل  الشاملية يف  ِمن املناطق  ظبي قوَّاتها وعمليَّاتها 

يف املناطق اإلسرتاتيجية الجنوبية والرشقية.

باإلمارات، بصاروخ كروز،  النَّووي  براكة  الحوثيُّون عن قصفهم مفاعل  أعلن  وعندما 

أنَّ  اإلمارات  شعرت  2018م24،  عام   ظبي،  أبو  مطار  عىل  وهجومهم  2017م،  عام 

التَّقارب مع إيران، وعدم التصعيد ضدَّ جامعة الحويث، خوفًا ِمن  ِمن مصلحتها بقاء 

استهداف مصالحها االقتصادية.

23. التقارب اإلمارايت اإليراين.. حدود التفاهم والتداعيات، تقدير موقف، مركز الفكر اإلسرتاتيجي، 2019: ص3.

)4( أسباب خفيَّة تجعل الحوثيني ال يستهدفون اإلمارات، عريب بوست، يف:  24. منها وجود عدو مشرتك ومصالح تجارية.. 

18/3/2021م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/fEJ1EV3

تاريخ االطالع: 4/10/2021م.
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نظرة  عىل  يقوم  براجاميت،  تقارب  أنَّه  إالَّ  إيران  مع  اإلمارايت  التقارب  ِمن  وبالرَّغم 

تتوتَّر  أن  تريد  ال  ظبي  فأبو  ذاته،  الوقت  يف  األمني  والبعد  االقتصادية،  املصالح 

العالقات بينها وبني طهران ملا لذلك ِمن تداعيات أمنيَّة مبارشة عليها.

مينيًّا، ترى اإلمارات أنَّ ِمن مصلحتها الرتكيز عىل إضعاف القوى املحليَّة اليمنية، مبا 

تعارض  التي  القبليَّة والسياسيَّة  اليمني لإلصالح”، والقوى  ع  “التَّجمُّ يف ذلك حزب 

الوجود واملامرسات اإلماراتيَّة يف املناطق الجنوبية والرشقية، خارج إطار الرشعيَّة 

اإلسرتاتيجية  وهذه  ولية.  الدُّ واالتِّفاقيَّات  واألعراف  اليمنية  والقوانني  والدستور 

، رغم خدمتها بالنَّتيجة لجامعة الحويث املوالية لطهران. اإلماراتية مل تتغريَّ

ِمن  وانسحابها  اليمن،  يف  الحاليَّة  سياستها  عن  التَّخيلِّ  برضورة  اإلمارات  وإقناع 

عيَّة وجامعة  الحكومة الرشَّ أنَّ  اليمنية، ال يزال سابًقا ألوانه، طاملا  املوانئ والجزر 

لوا إىل حلٍّ سيايس، ومل تحسم املعركة ألحد الطَّرفني. الحويث مل يتوصَّ

ولعلَّ قيام الحكومة الرشعيَّة باتِّخاذ قرار يطالب اإلمارات بالخروج من الجزر واملوانئ 

اليمنية يغريِّ ِمن السياسة اإلماراتيَّة ولو جزئيًّا، إالَّ أنَّ ذلك مستبعد يف الوقت الرَّاهن، 

ة عوامل ِمنها: نظرًا لعدَّ

عيَّة”. ولة “الرشَّ سات الدَّ -  تفكُّك مؤسَّ

عيَّة”. - التَّناقض الواضح بني األطراف املشاركة يف الحكومة “الرشَّ

عيَّة” عىل الحضور بشكل دائم يف املناطق املحرَّرة. - عدم قدرة الحكومة “الرشَّ

ة جبهات. اع مع مليشيَّات جامعة الحويث يف عدَّ - استمرار الصِّ

ِمن  الحكومة سلطاتها  العسكريَّة واألمنيَّة  بقوَّته  االنتقايل”  - منازعة “املجلس 

جهة أخرى.
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أيِّ  اتِّخاذ  عىل  قادرة  غري  وجعلتها  عيَّة،  الرشَّ الحكومة  أضعفت  العوامل  هذه  كلُّ 

موقف سيايس واضح تجاه الوجود واملامرسات اإلماراتيَّة يف املناطق الجنوبيَّة.

عبي أصبح األداة املمكنة يف الوقت الرَّاهن، والَّتي ميكن  غط الشَّ ويف حني أنَّ الضَّ

ِمن خاللها دفع اإلمارات للتَّخيلِّ عن سياساتها؛ كام حصل يف منشأة بلحاف مؤخَّرًا، 

لطة املحليَّة يف محافظة شبوة اإلمارات بالخروج ِمن  حيث طالب املتظاهرون والسُّ

املنشأة، ما أجرب السعودية للتَّدخُّل عىل الخطِّ كوسيط؛ ومبوجب الوساطة السعوديَّة 

“طلبت اإلمارات مهلة ِمن شهرين إىل ثالثة، للخروج  ِمن املنشأة«25. 

املعسكرات  أهمِّ  ِمن  يعترب  الَّذي  العلم  معسكر  ِمن  اإلمارات  انسحبت  رًا،  ومؤخَّ

تفاهامت  “ضمن  االنسحاب  هذا  ويأيت  اإلماراتيَّة.  القوَّات  فيه  تتمركز  كانت  التي 

اليمنيِّني والسعوديِّني واإلماراتيِّني، والتي قضت خالل الفرتة املاضية بانسحاب  بني 

القوَّات اإلماراتيَّة بشكل نهايئ ِمن محافظة شبوة«26.

الحوثيِّني يف بعض مناطق شبوة  العسكري ِمن قبل  التَّصعيد  وقد يدفع استمرار 

رًا، ومحاولة “املجلس االنتقايل” السيطرة عىل شبوة بالقوَّة العسكرية،  ومأرب مؤخَّ

بالرثوات  والغنيَّة  اإلسرتاتيجية  املحافظات  هذه  يف  كبري  بشكل  الوضع  ر  تفجُّ إىل 

النَّفطية والغازيَّة، ويفسد تنفيذ ما تبقَّى ِمن االتِّفاقيَّة التي تقيض بانسحاب اإلمارات 

ِمن املحافظة بشكل نهايئ.

25. مصادر مينية: اإلمارات تطلب مهلة لالنسحاب من منشأة بلحاف، العريب الجديد، يف: 31/8/2021م، متوفر عىل الرابط 

التايل:

https://cutt.ly/eEU2U8a

تاريخ االطالع: 29/9/2021م.

26. اليمن: القوات اإلماراتية تنسحب من معسكر العلم يف شبوة، العريب الجديد، يف: 26/10/2021م، متوفر عىل الرابط 

التايل:

https://cutt.ly/iRMKyIU

تاريخ االطالع: 2/11/2021م.
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وجهات  تقريب  يف  ودورها  اإلسرتاتيجية  ُعامن  مصالح  الرَّابع:  املحور 

النظر اإلقليمية بشأن أزمة اليمن:

شاملة،  سياسيَّة  عمليَّة  بناء  يف  اليمنيَّة  األزمة  يف  ُعامن  سلطنة  سياسة  تتمثَّل 

اليمنية إىل بؤرة  الحدودية  اليمنيَّة، مع عدم تحويل املناطق  تضمُّ كافَّة األطراف 

كافة  عىل  الدولة  سلطات  وبسط  اليمنيَّة،  األرايض  وحدة  عىل  والحفاظ  للتَّوتُّرات، 

أراضيها.

ذلك  كون  اليمن...  يف  الدائر  اع  الصِّ وتطورات  وانعكاسات  “تأثريات  ُعامن  وتدرك 

لطنة«27؛ وكون اليمن بلًدا  ينعكس سلبًا عىل مستقبل االستقرار واألمن الوطني للسَّ

جاًرا لُعامن، فاستمرار الحرب ال يخدم مصالحها اإلسرتاتيجية. كام أنَّ التَّوتُّرات الحاليَّة 

بني القبائل يف محافظة املهرة وبني “التحالف العريب” ِمن جهة، وبني أبناء املهرة 

ة  وبني “املجلس االنتقايل” ِمن جهة أخرى، تدفع بتهديد أمن الحدود مع ُعامن، خاصَّ

عىل  لطنة  السَّ عىل  مبارًشا  ضغطًا  األمر  يشكِّل  سوف  إذ  عسكريًّا،  الوضع  انفجر  إذا 

املستوى اإلنساين واألمني.

لهذا، اعتمدت اإلسرتاتيجية الُعامنيَّة يف األزمة اليمنيَّة عىل العمل ِمن خالل: عدم 

أن اليمني، وتعزيز عالقتها بالقوى اليمنيَّة كافة، مبا يف  التَّدخُّل املبارش يف الشَّ

ذلك القوى التقليديَّة يف محافظة املهرة، وانتهاج مبدأ الوساطة، والتَّأكيد عىل 

رضورة إيجاد حلٍّ سيايس توافقي لألزمة يف اليمن، باعتبار أنَّ ذلك يصبُّ يف مصلحة 

أمنها القومي.

27. محمد الفطييس، مستقبل الرصاع يف اليمن وتأثريه عىل األمن الوطني العامين، مركز الخليج لدراسات التنمية، يف: 

15/2/2013م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://cutt.ly/IEEAmo1

تاريخ االطالع: 28/9/2021م.
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مع  عنه  أُعلن  الَّذي  العريب”،  “التحالف  يف  طرفًا  تكون  أن  بنسفها  ُعامن  نأت  لقد 

ما  السعوديَّة،  بقيادة  2015م،  مارس   26 يف  العسكريَّة،  الحزم”  “عاصفة  انطالق 

كثري  يف  اإلقليمية  النظر  وجهات  تقريب  يف  مهمٍّ  بدور  للقيام  مؤهلَّة  جعلها 

ِمن القضايا. كام أنَّ سياساتها الناعمة التي تنتهجها حكومة ُعامن جعلها مقبولة 

األمريكيَّة،  املتَّحدة  والواليات  املتَّحدة،  األمم  ِمن  كالًّ  دفع  ما  وهذا  الجميع.  لدى 

لطنة يف سبيل إيجاد حلول فيام يخصُّ األزمة اليمنية.  والسعودية، للتَّواصل مع السَّ

لها  املوالية  الحويث(  و)جامعة  إيران  ُعامن  سلطنة  تقنع  أن  باإلمكان  وبالتَّايل، 

الُعامنية غري معلنة  التَّحرُّكات  بالتسوية السياسية. ويف حني كانت  القبول  برضورة 

األطراف  أنَّ  عىل  دليل  وهذا  املعلن،  الرَّسمي  بالتَّحرُّك  رًا  مؤخَّ بدأت  املايض  يف 

املختلفة -والسعودية خصوًصا- تتعاطى بإيجابيَّة مع الجهود الُعامنية.

يف مطلع يونيو املايض، زار وفد ُعامين صنعاء، والتقى بقيادة جامعة الحويث، 

حاماًل معه مقرتحات أمريكية وسعودية لحلِّ األزمة؛ وكان الهدف ِمن الزيارة الدَّفع 

واكتفى  حملها،  الَّتي  الرسالة  مضمون  عن  الوفد  يكشف  ومل  الم28.  السَّ بعمليَّة 

الم وإنهاء الحرب. وقد أكَّد وزير خارجية  بالقول: إنَّ هذه الجهود تصبُّ يف صالح السَّ

ُعامن، بدر البوسعيدي، يف كلمته أمام الجمعيَّة العامَّة لألمم املتَّحدة، بأنَّ بالده 

واألطراف  باليمن،  ني  الخاصَّ واألمرييك  األممي  واملبعوثنَي  السعودية،  مع  تتعاون 

ل إىل تسوية سياسيَّة شاملة إلنهاء  اليمنيَّة املعنيَّة، بهدف إنهاء الحرب، والتَّوصُّ

األزمة29.

28. وفد ُعامين يف صنعاء إلقناع الحوثيني بالخطة األممية للسالم، الرشق األوسط، يف: 6/6/2021م، متوفر عىل الرابط 

التايل:

https://cutt.ly/hEsunFZ

تاريخ االطالع: 20/9/2021م.

الرابط  عىل  متوفر  27/9/2021م،  يف:  العامنية،  الوطن  جريدة  السنان،  لغة  من  أمىض  اللسان  لغة  للعامل:  السلطنة   .29

التايل:

https://cutt.ly/1EEHHFB

تاريخ االطالع: 28/9/2021م. 
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فنيَّة  بنوًدا  نت  تضمَّ مببادرة  الُعامين  الجانب  عىل  ردَّت  جهتها  ِمن  الحويث  جامعة 

يف كيفيَّة إدارة مأرب30.

هذه الجهود وغريها توحي بأنَّ هناك مشاورات مكثَّفة تجري إليجاد تسوية سياسية 

ائر يعّقد ِمن صعوبة إيجاد هذه التَّسوية بني األطراف  اع الدَّ شاملة؛ إالَّ أنَّ طبيعة الصِّ

القوى اإلقليميَّة املنخرطة  أنَّه ال يوجد تقارب واقعي بني  اليمنيَّة، طاملا  املحليَّة 

يجعل  وهذا  واإلقليميَّة.  املحليَّة  القوى  بني  متداخاًل  أصبح  الصاع  ألنَّ  اع،  الصِّ يف 

الوساطة الُعامنيَّة تواجه صعوبات ومعوِّقات ليست سهلة، خصوًصا وأنَّ الحديث عن 

تقريب وجهات النَّظر بني اإلمارات وبني الحكومة اليمنيَّة ما يزال غري وارد؛ حيث ال تزال 

الحكومة اليمنيَّة غري قادرة عىل مامرسة مهامها الدُّستوريَّة، انطالقًا ِمن العاصمة 

املؤَّقتة عدن؛ نتيجة سيطرة “املجلس االنتقايل”، املدعوم إماراتيًّا، عىل املدينة 

عيَّة ومامرستها مهامها  وبعض املناطق األخرى، ومقاومته لوجود الحكومة الرشَّ

الرَّسميَّة.

ة حسابات  عب أن تسمح اإلمارات للوساطة الُعامنيَّة أن تنجح؛ نظرًا لعدَّ وأيًضا، ِمن الصَّ

سياسيَّة وغري سياسيَّة. وهذا يجعل الوساطة الُعامنية تراوح مكانها؛ ألنَّ ديناميَّات 

اع السياسيَّة والعسكريَّة واالقتصاديَّة يف اليمن معقَّدة. ولذا، فإنَّ غياب  وأبعاد الصِّ

التَّنسيق الكامل بني دول الخليج بشكل عام، وبني ُعامن واإلمارات بوجه خاص، بشأن 

األزمة اليمنية، يضعف ِمن نجاح الوساطة الُعامنيَّة.

30. مبادرة مأرب، عبارة عن مبادرة قدمتها الحركة الحوثية لسلطنة ُعامن تتعلق بإدارة مأرب وتتكون من تسع نقاط وأهمها: 

وتشكيل  املجاالت،  جميع  يف  ومتكافئ  مشرتك  بشكل  شئونها  وإدارة  املحافظة،  لقيادة  متكافئة  مشرتكة  إدارة  تشكيل 

إدارة أمنيَّة مشرتكة، وإيداع إيرادات النَّفط والغاز يف حساب خاص.. إلخ، لالطالع عىل نصِّ املبادرة يُنظر: املسرية تحصل عىل 

نسخة خاصة ملبادرة مأرب 2021م:

https://cutt.ly/xEQGl0l

تاريخ االطالع يف: 27/9/2021م.



30

سياقات التَّقارب اإلقليمي واألزمة اليمنيَّة

اع  والصِّ ظبي،  وأبو  الرِّياض  بني  املصالح  وتباين  اخليَّة،  الدَّ الصاعات  تزايد  “ومع 

وهذا  اليمنيِّني«31.  يستنزف  الوضع  سيظلُّ  إيران،  مع  األمرييك  الخليجي  السعودي 

مؤرشِّ عىل أنَّ الوساطات ما مل تكن مسنودة بإرادة إقليميَّة لتجاوز الوضع الحايل 

فستصبح مجرَّد حوارات ونقاشات بال جدوى.

ومامَّ طُرح سابًقا يف الورقة، ميكن القول بأنَّ هناك ثالثة سيناريوهات:

بني  النَّظر  وجهات  تقريب  يف  والعراق  ُعامن  سلطنة  تنجح  أن  األوَّل:  يناريو  السِّ

السعودية وإيران فيام يخصُّ األزمة اليمنيَّة، وهذا سوف يسهِّل األمر عىل مبعوث 

اليمن،  بأزمة  ة  الخاصَّ السعودية  املبادرة  بتحسني  سيقوم  حيث  املتَّحدة؛  األمم 

اع يف اليمن(،  وتنقيحها، وكذلك اإلعالن املشرتك )عبارة عن مبادرة دوليَّة لحلِّ الصِّ

الَّذي تبنَّاه املبعوث األممي األسبق، مارتن غريفيث؛ وِمن ثمَّ جمع الحكومة اليمنيَّة 

وجامعة الحويث عىل التَّفاوض والدُّخول يف عمليَّة سياسية شاملة.

يناريو مبيزات تجعل تحقُّقه وارًدا؛ إالَّ أنَّه يعتمد عىل مدى التَّفاهامت  ويحظى هذا السِّ

بني الجانب اإليراين والسعودي، وأيًضا عىل مدى استعداد اإلمارات عن التخيل عن 

أطامعها الجيوإسرتاتيجية يف اليمن، ووقف دعمها لـ”املجلس االنتقايل”.

والجانب  اإليراين  الجانب  بني  مبارشة  تفاهامت  إىل  ل  التَّوصُّ الثَّاين:  يناريو  السِّ

إيران عن جامعة الحويث يف حال حصلت  الحالة قد تتخىلَّ  السعودي؛ ويف هذه 

عىل تنازالت جوهريَّة ِمن السعودية فيام يخصُّ برنامجها النَّووي؛ وِمن ثمَّ ستأيت 

جامعة الحويث إىل طاولة املفاوضات، وستقبل بالتَّسوية السياسية.

31.سام أبو عكر، مستقبل الحرب يف اليمن، مسارات، املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية، 2020م: 

ص8.
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استمرار  يعني  وهذا  وإيران،  السعودية  بني  الحوار  يفشل  أن  الثَّالث:  يناريو  السِّ

الحرب، وتدهور الوضع اإلنساين، وتفكيك اليمن عىل أسس مناطقيَّة وأيديولوجيَّة؛ 

آثار الحرب  ويف هذه الحالة سوف يدفع املواطن كلفة هذه الحرب، وسوف متتدُّ 

إىل دول الجوار.

الخامتة:

الخليجية،  واملصالحة  والرياض،  طهران  بني  التَّقارب  طبيعة  الورقة  استعرضت 

وإسرتاتيجية اإلمارات يف اليمن وتقاربها مع طهران، وتأثري ذلك عىل األزمة اليمنية؛ 

وعرَّجت عىل مصالح ُعامن اإلسرتاتيجية، ودورها يف تقريب وجهات النَّظر اإلقليمية 

بشأن أزمة اليمن. وِمن خالل ما تمَّ استعراضه حول الحوار السعودي- اإليراين، فإنَّ 

طبيعة التَّقارب الحايل بني الطرفني أمنيٌّ وسيايسٌّ يف املقام األوَّل؛ فالسعودية 

تسعى للتقارب مع إيران بهدف التَّهدئة اإلعالمية والعسكرية، وإيران تسعى لفكِّ 

ولية عنها، وتدعيم حضورها اإلقليمي يف اليمن ِمن خالل مناقشة األزمة  العزلة الدُّ

اليمنية مع السعودية. وترى السعودية رضورة التعامل مع إيران فيام يخصُّ األزمة 

ترى  وبالتَّايل،  اليمنية،  األزمة  يف  فعليَّة  بطريقة  موجودة  إيران  ألنَّ  اليمن؛  يف 

أنَّ الحوار معها قد يثمر، ويوصل إىل تفاهامت معقولة. يف املقابل، فإنَّ عوامل 

د يف  التَّمدُّ النَّووي، ومحاولة طهران  إيران  برنامج  تتمثَّل يف  ولتني  الدَّ الخالف بني 

املنطقة عسكريًّا.

ليس  أمٌر  اليمنية  األزمة  يخصُّ  فيام  السعودي  اإليراين  التَّقارب  تقييم  فإنَّ  وعليه 

ات العسكرية والسياسية املتسارعة يف اليمن؛ ويف ظلِّ  هل، يف ظلِّ املتغريِّ بالسَّ

األمرييك  واملوقف  األمميَّة  الوساطة  ذلك  يف  مبا  املتأرجحة،  ولية  الدُّ املواقف 

ِمن الحرب يف اليمن بوجه خاص.
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وخلصت الورقة إىل أنَّ مستقبل التقارب اإليراين- السعودي مرهون مبدى تقديم 

ولتني بشكل مبارش  الطَّرفني تنازالت جوهريَّة، وأنَّ استمرار الحوار السيايس بني الدَّ

ل  يعترب خطوة إيجابيَّة، قد تفيض يف نهاية املطاف إىل تفاهامت مقبولة. ويُفضَّ

أن يُحسم موقف البلدين ِمن األزمة اليمنية -عىل األقل، ملا لذلك ِمن نتائج إيجابيَّة 

تصبُّ يف صالح البلدين ويف صالح األمن اإلقليمي بشكل عام. إالَّ أنَّ ما يجب التَّأكيد 

عليه هنا أالَّ تكون نتائج هذا الحوار عىل حساب اليمن وأمنه ووحدته وسالمة أراضيه.

لت نتائج الورقة أيًضا إىل أنَّ إسرتاتيجيات القوى اإلقليمية املنخرطة يف الصاع  وتوصَّ

يف اليمن مل تتغريَّ بعد. وبالنِّسبة للوساطة الُعامنية ال تزال تحتاج إىل تقارب حقيقي 

اإلقليمية  املصالح  تشابك  أنَّ  إىل  وخلصت  مثارها.  تؤيت  يك  اإلقليمية،  ول  الدُّ بني 

ع ظاهرة انتشار الجامعات املسلَّحة املحليَّة بهدف حامية  يف اليمن أدَّى إىل توسُّ

هذه املصالح ِمن أيِّ تهديد محيلِّ داخيل؛ حيث أنَّ القوى املحليَّة الفاعلة أصبحت 

مسلَّحة وقادرة عىل إحداث عامل توازن عىل األرض، وعىل حامية مصالح حلفائها 

امللفِّ  يف  الحاصلة  والتَّعقيدات  املصالح،  يف  التَّشابك  لهذا  ونتيجة  اإلقليميِّني. 

اليمني، وانتشار الجامعات املسلَّحة، أصبحت التَّوافقات بني الفاعلني اإلقليميِّني ِمن 

أهمِّ العوامل التي قد تقود إىل تقارب وجهات النَّظر بني الفاعلني املحلِّيِّني، وإحراز 

م ملموس يف العملية السياسية، ووقف الحرب عىل مستوى البالد. تقدُّ

اليمنية رهن  القضية  تبقى  الجانب سوف  م واقعي يف هذا  تقدُّ أيِّ  إحراز  وبدون 

ته ِمن يد الفاعلني املحلِّيِّني واإلقليميِّني،  التجاذبات اإلقليمية، وقد يخرج امللفُّ برمَّ

دة الوالءات. اعات متعدِّ وِمن ثمَّ تتحوَّل اليمن إىل بؤرة للصِّ
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ويف هذه الحالة يعني ذلك دخول القضية اليمنية يف ملفِّ النسيان، ولن يتذكَّرها 

العامل إالَّ يف حالة وقوع كوارث إنسانيَّة. وهذا له تبعاته الخطرية عىل اليمن ودول 

عي إىل إيجاد مقاربات  ول الخليجية توحيد موقفها، والسَّ الخليج؛ مامَّ يتوجَّب عىل الدُّ

وحلول شاملة لحلِّ األزمة اليمنيَّة؛ ألنَّ األمور ما تزال بيد الخليج، قبل أن يتحوَّل اليمن 

إىل مركز ثقل إيراين يصعب التَّعامل معه يف املستقبل.

التَّوصيات:

انطالقًا مامَّ سبق، تقرتح الورقة ما ييل:

مبا  اإلقليمي،  املشهد  عىل  طرأت  التي  التَّحوُّالت  االعتبار  بعني  األخذ  1. رضورة 

يف ذلك املصالحة الخليجية، والعالقات اإليرانية- اإلماراتية، والحوار الجاري بني 

طهران والرياض، والَّذي ُعقد بغري رشوط مسبقة، ما يعني أنَّ إيران والسعودية 

الن إىل تفاهامت مؤقَّتة عىل حساب القضية اليمنية. قد تتوصَّ

2. تعزيز التعاون مع الدول اإلقليمية التي مل تتدخَّل يف املشهد اليمني بشكل 

مبارش، مبا يخدم القضية الوطنية اليمنية.

3. استثامر ما تتمتع به بعض القوى اإلقليمية، مبا يف ذلك سلطنة ُعامن وقطر، 

ِمن عالقات جيِّدة مع إيران، للوصول إىل تهدئة الوضع يف اليمن، وترتيب القوى 

املصالحة  إىل  وصواًل  اليمنية،  الوطنية  ولة  الدَّ مبرشوع  تؤمن  التي  الوطنية 

املة، وإخراج القوى اإلقليمية ِمن اليمن. الوطنية الشَّ

اإلقليمية  املخططات  ملواجهة  اليمنية  القوى  بني  الوطنية  الجهود  4. تنسيق 

التي تسعى لتقسيم اليمن خدمة ملصالحها اإلسرتاتيجية.
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الجمهورية اليمنية – محافظة تعز - 967715605560+

تركيــــا - إسطنبـول - برج إسطنبول - 905318883336+

www.mokhacenter.org :املوقـــــع اإللكتـــــرونـــي

info@mokhacenter.org :البـــــريـــد اإللكتـــــرونـــي
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من نحن؟

اإلقليمية،  واملؤثرات  اليمني،  الشأن  بدراسة  تهتم  مستقلة،  بحثية  مؤسسة 

والدولية عليه، من خالل قراءة املايض، وتحليل الحارض، واسترشاف القادم، بهدف 

املشاركة اإليجابية يف رسم مستقبل اليمن.

الرسالة:

نسعى لتقديم رؤى وحلول تدعم ُصنَّاع القرار وقادة الرأي، حول قضايا اليمن السياسية، 

واالقتصادية، واالجتامعية، من خالل تنفيذ الدراسات والبحوث ذات املصداقية، واملهنية 

العالية، عرب فريق متميِّز من الخرباء والباحثني.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئـــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1- التأثيــر يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2- املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3- تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.

4- رسـم رؤى وتصوُّرات ملستقبل اليمن يف إطاره اإلقليمي والدويل.

5- تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي  اإلسرتاتيجي.


