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اليمن يف التناوالت البحثية واإلعالمية الدولية

الهدنة أمام اختبار مصداقية جامعة الحويث يف مسار الحرب والسالم
يف اليمن:
تحت عنوان (اختبار الهدنة :الحوثيون وحرب الرسديات يف اليمن) ،نرشت «مجموعة األزمات
ن هدنة الشَّ هرين يف اليمن،
و ًل لها ،بتاريخ  29أبريل /نيسان ،قالت فيه :إ َّ
الدولية» تقري ًرا مط َّ
وإعادة تشكيل السلطات التنفيذية يف الحكومة اليمنية ،املعرتف بها دوليًّا ،تع ُّد فرصة ،إن مل

من أجل السالم ،فعىل األقل ِ
يكن ِ
ن الوصول
من أجل إجراء مفاوضات تهدف إىل تحقيقه؛ َّ
إل أ َّ
أل سبيل إىل تذليلها ،وهي الحوار مع
إىل املفاوضات سيتطلَّب التغلُّب عىل عقبة يرى كثريون َّ
املتم ِّردين الحوثيني.
وعن أهمية الحوار مع املتم ِّردين الحوثيني قالت« :يبقى الحوثيون لغ ًزا للكثري ِ
من غري
حل تفاويض» .حيث أنَّهم -حتى اآلن -مل يظهروا
اليمنيني ،لك َّنهم أساسيون يف التوصل إىل ٍّ
عالمات تذكر عىل أنَّهم سيقدمون التنازالت الرضورية إلنهاء الحرب ،لكن فرص نجاح الجهود
من فرص فرض املزيد ِ
الرامية إىل الحوار معهم أكرب ِ
من العزلة عليهم إلقناعهم بتقديم تلك
التنازالت».
وإزاء هذا الغموض الحويث ،ما الذي ينبغي فعله؟ سيحتاج ال ُّدبلوماسيون الغربيون إىل
عا ،إلقناع الحوثيني باالنخراط يف الحوار ،وينبغي عىل الجهات
لعب سياسة (العصا والجزرة) م ً
املعنية الدولية تشكيل مجموعة عمل للتواصل مع الحوثيني يف صنعاء ،والتحضري ملفاوضات
مينية -مينية شاملة ،لرسم مسار الخروج ِ
من الرصاع.
وقال التقرير :لقد فتحت عاصفة األحداث املتتابعة نافذة لفرصة صغرية ،إن مل يكن ِ
من أجل
ول ِ
من التنافس العنيف إىل املفاوضات السياسية يف اليمن ،حيث تشكِّل
تحقيق السالم ،فللتح ُّ
اللحظة الراهنة اختبا ًرا لفرض َّيتني بشأن املتمردين الحوثيني الذين يسيطرون عىل العاصمة
اليمنية صنعاء ،منذ عام 2014م.
ن الجامعة عبارة عن تنظيم متط ِّرف تابع
الفرضية األوىل ،التي ق َّدمها خصومهم ،تقول :إ َّ
إليران ،وغري قادر عىل االنخراط بنيَّة طيبة ،ناهيك عن تقديم التنازالت املطلوبة إلنهاء الحرب.
جهون إىل
ما الفرضية الثانية فتقول :إ َّ
أ َّ
ن الحوثيني [الذين يُعرفون أيضً ا بـ(أنصار الله)] ،سيتو َّ

طاولة املفاوضات إذا قُ ِّدم لهم املزيج املناسب ِ
من الحوافز واملقرتحات الواقعية لتحقيق
السالم ،عىل األقل ملنح أنفسهم اسرتاحة ِ
من القتال والحرمان االقتصادي.
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ن الحرب لن تنتهي دون موافقة الحوثيني ،وبوجود
ويف ِّ
ن الحقيقة هي أ َّ
كل األحوال ،فإ َّ
هدنة تشمل البالد بأرسها ،ينبغي عىل الدبلوماسيني التواصل مع الحوثيني للحصول عىل
موافقتهم عىل متديد الهدنة ،واملشاركة يف مفاوضات مينية -مينية شاملة ،تهدف إىل
وضع ح ٍّد للرصاع املريع ،املستمر منذ سبع سنوات.
للتوصل إىل الهدنة يف  1أبريل/
توسطت
ن األمم املتحدة كانت أعلنت أنَّها قد
ريا اىل أ َّ
ُّ
َّ
مش ً
والت الجارية عىل األرض املواجهة العسكرية إىل ما يشبه التَّوازن،
نيسان ،بعد أن أوصلت التح ُّ
للم َّرة األوىل منذ عدة سنوات .فبعد أقل ِ
من أسبوع ،رتَّبت اململكة العربية السعودية تنحية

ول عىل مدى مسار
الرئيس اليمني ،املعرتف به دول ًّيا ،عبدربه منصور هادي ،الذي كان قد تح َّ
الرصاع ِ
من حاضن لرشعية ال َّدولة إىل عقبة تحول يف الوقت نفسه دون متابعة الحرب ،وأيضً ا
دون إيجاد السبل املفضية إىل السالم .حيث استُ ِ
ون جزئ ًّيا ِ
بد َ
من
ال هادي مبجلس رئايس يتك َّ
قادة بارزين ،ضالعني يف
محاربة

الحوثيني،

إضافة

إىل نخب سياسية مق َّربة ِ
من
الرياض وأبو ظبي ،وهو ما
ق َّدم للحوثيني تأكي ًدا لل ُّنفوذ
السعودي عىل الحكومة،
ريا تفاوض ًّيا أكرث
وأيضً ا نظ ً
مصداقية ،مع سعي األمم
املتحدة لرتجمة الهدنة إىل
حوار بشأن إنهاء الحرب .وبعد أيَّام ِ
من تعيني املجلس ،زار مبعوث األمم املتحدة« ،هانس
غروندبريغ» ،صنعاء يف محاولة لتمديد الهدنة ،وتحضري األرضية للمفاوضات السياسية.
ويف وقت سابق ِ
من عام 2022م ،كان الحوثيون قد احتلُّوا عناوين األخبار ،بإعالن مسئوليَّتهم
دا عىل املكاسب
عن الهجامت بالصواريخ والطائرات املسرية عىل اإلمارات العربية املتحدة ،ر ًّ
التي حقَّقتها القوات املعادية للحوثيني واملدعومة إماراتيًّا يف ميدان املعركة .وشكَّلت

ريا بأنَّه ،وبعد سقوط أكرث ِ
ن الحرب ال تزال تشكِّل تهدي ًدا لحياة
من  100,000قتيل ،فإ َّ
َّ
الضبات تذك ً
ماليني الناس داخل اليمن ،وأيضً ا الستقرار منطقة الخليج .كام أنَّها أعادت إثارة نقاش بشأن
طبيعة التيار الحويث.
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ع ُّدون وكالء إليران يف اليمن ،ويحكمون ِ
من خالل
خصوم الحوثيني يقولون :إ َّ
ن الحوثيني يُ َ
ور الحوثيون أنفسهم عىل أنَّهم ثوريُّون
إثارة الرعب ،وأ َّ
ن لديهم تطلُّعات توسعية .بينام يص ِّ
ومستضعفون ،يقاومون حربًا عدوانية سعودية ،م َّد ِ
عني أنَّهم صادقون يف جهودهم إلنهاء
ن املقرتحات املقابلة التي يتق َّدم بها خصومهم
الحرب ،وأنَّهم طرحوا رشوطهم بوضوح ،لك َّ
ألي ِ
السديَّتني.
من
غري واقعية .ويف الواقع ليس هناك تق ُّدم
ٍّ
َّ
ن الكثري ِ
ن أولئك الذين
من اليمنيني ليسوا إىل جانبهم ،وأ َّ
ففي حني ال يذكر الحوثيون أ َّ
يقاتلون ض َّدهم عىل األرض يقاومون حكمهم ،وليسوا مج َّرد بنادق مستأجرة؛ يقول خصوم
الحوثيني ِ -
ن الجامعة عازمة عىل تأسيس نظام سيايس طبقي يحكمه «رجال
من جهتهم :إ َّ
بالسكان ،وإىل تكتيكات الدولة
ال ِّدين» ،ويشريون إىل هجامت الحوثيني عىل املناطق املأهولة
ُّ
البوليسية التي يستخدمونها كأمثلة عىل تط ُّرفهم.
مكاسب الحوثيني األخرية ،وخسائرهم عىل األرض ،وهجامتهم األخرية عىل اإلمارات
وصل إىل تسوية سياسية ،شحنت األسئلة املتعلِّقة
والسعودية ،والهدنة ،واالندفاع نحو التَّ ُّ
بهوية الحوثيني ،وما يريدونه ،وكيفية إحضارهم إىل طاولة املفاوضات ،بدرجة متج ِّددة ِ
من
ما
اإللحاح .بالنسبة للبعض ،يتمثَّل الجواب يف عزلهم ،والضَّ غط عليهم عسكريًّا واقتصاديًّا .أ َّ
بالنسبة آلخرين ،فيتمثَّل يف إيجاد الحوافز املناسبة إلخراجهم ِ
من عزلتهم؛ عىل سبيل املثال
بتلبية مطالب الحوثيني القدمية ،برفع القيود املفروضة عىل ميناء الحديدة ،عىل ساحل البحر
األحمر ،وإعادة فتح مطار صنعاء ال ُّدويل أمام الرحالت التجارية.
الشطني اآلن كجزء ِ
من الهدنة ،ولو بشكل محدود؛ حيث يسمح االت ِّفاق
وقد تحقَّق كال هذين
َّ
ويَّتني أسبوعيًّا ،يف صنعاء ،وبتخفيف الحصار عىل شحنات الوقود الواصلة
بهبوط رحلتني ج ِّ
عم إذا كان هذا كافيًا إلحضار الحوثيني إىل طاولة املفاوضات فهو ما سيتم
ما
َّ
إىل الحديدة .أ َّ

اختباره ،وهو ما ينبغي عىل الحوثيني ِ
من جهتهم تقديم تنازالت الستدامة ومتديد الهدنة؛ إذ
ينبغي عليهم استعادة إمكانية الوصول عرب الطُّرق إىل مدينة تعز التي يحارصونها منذ سبع
سنوات.
ومهام يحدث تال ًيا ،ينبغي عىل الجهود الرامية إلنهاء الحرب أن تعالج أربع اعتبارات رئيسة
ترتبط بالحوثيني .يتمثَّل األول يف حقيقة أنَّه ،وحتى مطلع عام 2022م ،بدا وكأنَّهم يكسبون
وة
يف الحرب الرامية إىل السيطرة عىل املرتفعات الشاملية يف اليمن ،وأنَّهم ما يزالون الق َّ
املهيمنة يف املناطق األكرث كثافة سكانية يف البالد ،مبا يف ذلك صنعاء.
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ن املخاطرة يف حدوث املزيد ِ
من الرضبات الحوثية للسعودية واإلمارات،
االعتبار الثَّاين هو أ َّ
والتهديد الذي تتع َّرض له التجارة البحرية حول اليمن ،ستبقى ماثلة طاملا ظلَّت الحرب مستمرة.
عا متع ِّدد األطراف ميكن إنهاؤه ِ
من خالل
واالعتبار الثالث هو أنَّه حتى لو كانت الحرب رصا ً
وصل إىل تفاهم بني السعودية
عملية سالم أوسع وحسب ،فإنَّه ال ميكن إنهاء الحرب دون التَّ ُّ
ن السعودية ال تقبل بتسوية ترتك للحوثيني السيطرة املطلقة ،وأن يظل
والحوثيني ،حيث أ َّ
حا بأسلحة متوسطة وطويلة املدى.
متحالفًا عىل نحو وثيق مع إيران ،ومسل ً
ن خصوم الحوثيني املحليني يرفضون فكرة العيش يف
ما العامل الرابع واألخري ،فهو أ َّ
وأ َّ
دولة يهيمن عليها الحوثيون ،ويف كثري ِ
هدوا باالستمرار يف القتال يف حال مل
من الحاالت ،تع َّ
دا يف معاداة الحوثيني يدركون أنَّه قري ًبا
تعالج التسوية هواجسهم .حتى أكرث اليمنيني تش ُّد ً

وصل إىل نوع ِ
من التسوية معهم تحافظ عىل الوضع القائم،
قد ال يكون أمامهم خيار سوى التَّ ُّ
ن الرياض عازمة عىل إيجاد مخرج ِ
بالنظر إىل أنَّه ِ
من الرصاع .لكن،
من املفهوم عىل نطاق واسع أ َّ
ن كثريين يف هذا املعسكر
ول يف التكتيكات العسكرية والسياسية للحوثيني ،فإ َّ
يف غياب تح ُّ

التوصل إىل نوع ِ
بدل ِ
من التسوية املؤقَّتة إىل عملية سالم ،فإنَّه
من أن يفيض
يتوقَّعون أنَّه ً
ُّ
لن يتع َّدى كونه مق ِّدمة إىل مرحلة جديدة ِ
من الحرب.

النهج الطويل والشامل ملواجهة إسرتاتيجية إيران اإلقليمية:
مقًا،
يف  8مايو /آيار ،نرش «معهد واشنطن لسياسات الرشق األدىن» األمرييك ،تقري ًرا مع َّ
للقائد العسكري اإلرسائييل املتقاعد ،اللواء «ايال زامري» ،بعنوان «مواجهة إسرتاتيجية إيران
املنسق عىل العدوان اإليراين
د
اإلقليمية :نهج طويل األجل وشامل» ،قال فيه :إنَّه ميكن لل َّر ِّ
َّ
أن يحافظ عىل املصالح األمريكية والغربية ،ويع ِّزز الحلفاء العرب إلرسائيل وأمريكا ،واالستقرار
اإلقليمي.
وأوضح أنَّه عىل مدى عقود ،سعت جمهورية إيران اإلسالمية إىل بسط نفوذها يف جميع
أنحاء الرشق األوسط ،وأصبح التهديد أكرث خطورة ،وسط تعزيز القدرات العسكرية التقليدية
للنظام ،وقربه ِ
من اخرتاق نووي ،حيث قاد «الحرس الثوري» اإليراين إسرتاتيجية «العواصم
األربع» التوسعية لطهران ،والتي ركَّزت عىل بغداد ،ودمشق ،وبريوت ،وصنعاء.
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من خالل عنارص ِ
ففي العراق ،يعمل «الحرس الثوري» اإليراين ِ
من قوات «الحشد الشعبي»،
من خالل نظام بشَّ ار األسد .ويف لبنانِ ،
ولها الحكومة؛ ويف سورياِ ،
من خالل «حزب الله»،
التي مت ِّ
الذي ميكن اعتباره وكيل إيران «ال َّنموذجي» .ويف اليمنِ ،
من خالل الحوثيني الذين يسيطرون

عىل بعض األرايض ،ويعارضون الحكومة ،املعرتف بها دول ًّيا.
والصاعات بني
استغل «الحرس الثوري» اإليراين الحروب األهلية،
َّ
ويف جميع هذه األماكن،
ِّ
ال ُّدول ،لنرش نفوذه السيايس واالقتصادي والعسكري.
وأوضح أنَّه بينام الواليات املتحدة،
والقوى العظمى األخرى ،وإرسائيل،
ومختلف الدول العربية ،تركز عىل
وقف الربنامج النووي اإليراين ،تواصل
الجمهورية

اإلسالمية

االيرانية

بناء

جيشها الخاص ،وهو «الجيش الشيعي
اإلقليمي» الراديكايل ،لتحقيق الهيمنة
اإلقليمية إليران.
حيث يوجد عىل جانب واحد محور راديكايل يقوده النظام االيراين ،وعىل الجانب اآلخر يقف
فريق األمم املتحدة ،ودول أخرى ،مثل إرسائيل ،وبعض الدول العربية ،وأبرزها اململكة العربية
السعودية ،ودول الخليج األخرى ،ومرص واألردن.
ن الحملة الدولية ض َّد إيران قامئة ،يستمر الوكالء إليران يف نشاطهم باملنطقة،
ويف حني أ َّ
ور «محور املقاومة» ،كام تسميه إيران يف السنوات
وسيح ِّددون مستقبل املنطقة ،حيث تط َّ
األخرية ،إىل تهديد إسرتاتيجي إقليمي ،تعمل إيران ِ
من خالله عىل زيادة نفوذها يف الرشق

األوسط ،وترسيخ وجودها يف دول املنطقة ،وتعطيل املنطقة النظام ،وتقويض االستقرار،
والتهديد بالقضاء عىل دولة إرسائيل.
ن إيران تعمل عىل تعزيز هدفها األيديولوجي يف املنطقة ،واملتمثل
وقال التقرير :إ َّ
يف تصدير الثورة اإلسالمية ،وبلوغ الهيمنة اإلقليمية عىل مسارين :تحقيق القدرات النووية
م «الحرس الثوري» اإليراين ،وجيشه
العسكرية ،وبناء القوات التقليدية ،واملسار األخري يض ُّ
الشيعي اإلقليمي الراديكايل.
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ن كالهام يدعم نفس اإلسرتاتيجية
وأوضح أ َّ
ن هذين املرشوعني قد يبدوان غري ذي صلة ،لك َّ
حدة داخل القيادة اإليرانية العليا ،مبا يف ذلك
الشاملة إليران ،حيث يتغذَّيان وتقودهم آل َّيات مو َّ
ريا إىل أنَّه حتَّى لو توقَّف الربنامج النووي اإليراين أو جرى تجميده
املرشد األعىل لها .مش ً

ن إيران ِ
من خالل قدراتها األخرى ،التقليدية ظاهريًّا ،أصبحت قادرة عىل
لبعض الوقت ،فإ َّ
تح ُّرك «شبه نووي» أو «فوق تقليدي» غري مسبوق ،ميكنها ِ
من خالله تهديد دول املنطقة،
واملناطق العمرانية لسكَّانها ،ونسف بنيتها التحتية.

الحرب الروسية األوكرانية
ترفع تكلفة استرياد القمح
لليمن:
وبعنوان (أثر الغزو الرويس
ألوكرانيا عىل منطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا) ،نرش
الدراسات

مركز

والدولية

()CSIS

اإلسرتاتيجية
األمرييك،

لرئيسة برنامج األمن الغذايئ
يف املركز ،مقالً قالت فيه :ترفع الحرب الروسية األوكرانية تكلفة املواد الغذائية األساسية
يف وقت يشهد فيه اليمن انعدام األمن الغذايئ بشكل شديد ،حيث يعاين أكرث ِ
من  17مليون
من نصف سكَّان اليمنِ ،
شخص ،أو أكرث ِ
من انعدام األمن الغذايئ ،ويعاين  5.6مليون شخص
من انعدام األمن الغذايئ .كام يعاين  31.000شخص ِ
من مستويات طارئة ِ
ِ
من ظروف شبيهة
باملجاعة ،بسبب الحرب األهلية املستمرة يف البالد ،حيث يعتمد اليمن بشكل كبري عىل واردات
الغذاء واملساعدات ال ُّدولية لتلبية احتياجاته الغذائية.وقالت« :تتجاوز القيمة اإلجاملية للواردات
الغذائية قيمة جميع الصادرات ِ
ن املساعدات الغذائية لربنامج األغذية
من اليمن» ،مشرية إىل أ َّ
العاملي لألمم املتحدة ( )WFPتصل إىل  11مليون ميني كمساعدة غذائية طارئة.
ن اليمن يتأث َّر بشكل مضاعف بعرقلة تصدير القمح عرب البحر األسود ،بسبب الغزو
وأوضحت أ َّ
من القمحِ ،
من وارداته ِ
من ِ 45%
الرويس ألوكرانيا ،حيث «يشرتي اليمن ما يقرب ِ
من روسيا
وأوكرانيا ،و 12%أخرى ِ
من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا».
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عالوة عىل ذلك ،رفعت هذه الحرب تكلفة املساعدات الغذائية الطارئة ِ
من برنامج األغذية
مم قد يح ُّد ِ
من وصول مساعدات برنامج األغذية
العاملي بحوايل  23مليار دوالر شهريًّا،
َّ
العاملي املنقذة للحياة يف اليمن ،يف الوقت الذي تع ُّد فيه البنية التحتية الزراعية يف اليمن
ن ارتفاع تكلفة الوقود يزيد ِ
من تكاليف اإلنتاج للمزارعني
جهة نحو إنتاج الحبوب ،كام أ َّ
غري مو َّ
اليمنيني.

األورب يف األمن البحري الخليجي:
الدور
ِّ
األورب
ونرش معهد الرشق األوسط يف واشنطن ،يف  9مايو /أيار ،تقري ًرا بعنوان «الدور
ِّ
يف أمن املالحة البحرية للخليج» ،قال فيه :إنَّه يف فرباير /شباط 2022م ،اجتمع مجلس االتحاد
األورب يف بروكسل ملناقشة توسيع مفهوم الوجود البحري املنسق ( ،)CMPليشمل
ِّ
ول م َّرة يف خليج غينيا ،يف بداية عام 2021م،
شامل غرب املحيط الهندي ،حيث ت َّ
م تجريبها أل َّ
وهي أداة مرنة لتعزيز مشاركات األمن البحري ِ
من خالل تعزيز الوعي املشرتك ،والتحليل،

واملعلومات ،يف املجال
البحري بني ال ُّدول األعضاء».
وقال :هكذا خلص املجلس
إىل أنَّه يجب عىل االتحاد
األورب
ِّ

تعزيز

التنسيق

والتعاون مع بعثة املراقبة
األوربِّية للتوعية البحرية،
يف مضيق هرم ز �EMAS
مة املراقبة
 ،))OHيف مه َّ
األمنية ،والتي تع ُّد ضمن شامل غرب املحيط الهندي ،وهي منطقة متت ُّد ِ
من مضيق هرمز
إىل املنطقة االستوائية الجنوبية ،و ِ
من شامل البحر األحمر باتِّجاه مركز املحيط الهندي ،وهي
«منطقة بحرية ذات أهمية» (.)MAI
عا
ن هذه القرارات األوربِّية
وأوضح أ َّ
وخاصة تحديد املنطقة البحرية ذات األهمية -شكَّلت إجام ًَّ
ن األمن البحري للخليج يع ُّد مصلحة
ناد ًرا بني الدول األعضاء يف االتحاد
األورب ،حيث ينظر إىل أ َّ
ِّ
إسرتاتيجية ألو ُربَّا بالكامل.

9

اليمن يف التناوالت البحثية واإلعالمية الدولية

م إطالق «بعثة املراقبة األوربِّية للتوعية البحرية يف مضيق هرمز» ،وهي
وأضاف أنَّه ت َّ
مبادرة فرنسية ،يف يناير /كانون الثاين 2020م ،لتعزيز خفض التصعيد اإلقليمي يف الخليج،
وضامن حرية املالحة يف البحار حول مضيق هرمز ،حيث يقع مق ُّر هذه البعثة الرئيس يف
دا عىل الهجامت
م إنشاؤها ر ًّ
قاعدة «كامب دي ال بيك» البحرية ،الفرنسية ،يف أبو ظبي .وقد ت َّ
اإليرانية عىل الناقالت والسفن التجارية يف املياه اإلماراتية ،والرضبات عىل منشأيت بقيق
وخريص النفط َّيتني يف اململكة العربية السعودية ،اللَّتان وقعتا خالل العام 2019م.
وذكر أنَّه بعد وقت قصري ِ
من هذه الهجامت ،وتحدي ًدا يف يناير /كانون الثاين 2020م ،أطلقت
بلجيكا والدمنارك وفرنسا وأملانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والربتغال بعثة ( ،)EMASOHللقيام
وض حرية املالحة يف الخليج،
جة أ َّ
مبه َّ
مة املراقبة األمنية البحرية ،بح َّ
ن مثل هذه الحوادث تق ِّ
وسالمة السفن يف مضيق هرمز ،ويشمل الجانب العسكري يف هذه البعثة األوربِّية« ،عملية
األورب الثَّامن ،باإلضافة إىل الرنويج ،والتي تقوم بدوريات
م دول االتحاد
ِّ
 ،»AGÉNORالتي تض ُّ
عسكرية يف املم ِّر املايئ بسبع سفن عسكرية ،ووحدة مراقبة جوية.
ن سبعة
وأوضح أنَّه منذ مارس /آذار 2022م ،كانت هذه العملية تحت القيادة البلجيكية ،وأ َّ
ِ
من الدول التسع املشاركة حارضة حال ًيا يف املقر الرئيس للبعثة ،يف أبو ظبي ،بينام تدعم
الربتغال وأملانيا املسار الدبلومايس لهذه البعثة.
مة بعثة ( )EMASOHرسميًا ،والتي تعمل بالتوازي
ن قرار املجلس
وأكَّد أ َّ
ِّ
األورب بتب ِّني مه َّ
مع «مرشوع بناء األمن البحري الدويل ،»)IMSC( -الذي تقوده الواليات املتحدة ،ويعترب خطوة
متواضعة يف اتِّجاه اعرتاف األوربِّيني بأنَّهم لن يكونوا قادرين دامئًا عىل االعتامد عىل الواليات
املتحدة يف ال ِّدفاع عن مصالحهم ،حتى يف الخليج ،الذي طاملا اعتُرب يف أوربَّا بأنَّه «بحرية
أمريكية».
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األورب يف الخليج؟
ويف رد عىل تساؤل :إىل أين يتَّجه الدور األمني
ِّ
ن الواليات املتحدة تغادر الخليج ،أو
ن هذا ال يعني أ َّ
قال تقرير معهد واشنطن األمرييك :إ َّ
الرشق األوسط عىل نطاق أوسع .حتى مع تقليص حجم القوات األمريكية عىل مدار العامني
املاضيني ،ال يزال لدى الواليات املتحدة أكرث ِ
من  13.000جندي ،وقواعد عسكرية كبرية يف
الخليج ،وتلعب دو ًرا مركزيًّا يف عدد ِ
من املهام األمنية متع ِّددة األطراف ،مبا يف ذلك املجال
البحري.
وعىل الرغم ِ
ن الواليات املتحدة تعيد ضبط مشاركتها بالتأكيد ،مدفوعة بإرهاق
من ذلك ،فإ َّ
الصني يف منطقة
الحرب يف الداخل ،وتحويل املصالح يف الخارج ،مبا يف ذلك محور احتواء ِّ
آسيا واملحيط الهادئ ،وإنهاء االعتامد األمرييك عىل إمدادات الطَّاقة يف الرشق األوسط،
السبب الرئيس ملوقفها اإلقليمي.
والذي كان منذ فرتة طويلة
َّ
وقال :إنَّه عىل العكس ِ
من ذلك ،ويف ضوء الغزو الرويس ألوكرانيا ،تسعى أوربَّا إىل تعزيز
عالقاتها يف مجال الطاقة مع موردي الرشق األوسط للتغلب عىل اعتامدها عىل النفط والغاز
ال ُّروسيني ،وهو جهد ِ
األورب برفع مستوى
جح أن يتصاعد فقط يف حالة قيام االتحاد
ِّ
من املر َّ
األورب مع الجزائر
دى إىل التواصل
عالقاته ،حيث أ َّ
ن التحركات لحظر واردات النفط الرويس أ َّ
ِّ
فضل عن الدفع إلعادة النظر يف البنية التحتية الجديدة للطاقة ،لتسهيل الواردات ِ
من
ً
واملغرب،
ن بعض العواصم األوربِّية تتطلَّع أيضً ا إىل الغاز اإليراين باهتامم
دول رشق البحر املتوسط ،وأ َّ
متج ِّدد ،وبالتايل تضاعف جهودها إلحياء خطَّة العمل الشاملة املشرتكة ( )JCPOAيف أقرب
وقت ممكن.
ن شامل إفريقيا ،وإيران ،ورشق البحر األبيض املتوسط ،تع ُّد خيارات
وأوضح أنَّه يف حني أ َّ
ما مهجورة أو
مجدية عىل املدى الطويل ،فإ َّ
ن البنى التحتية للطاقة الحالية يف هذه األماكن إ َّ
حل رسيع ألزمة الطاقة يف أوربَّا .وسيكون الفوز بالجائزة الكربى
مم يحول دون ٍّ
غري موجودة،
َّ
هو تأمني رشاكة يف مجال الطاقة مع دول الخليج ،والتي ميكن أن تزيد اإلمدادات إىل أوربَّا
برسعة أكرب ،وتكون لديها القدرة عىل استقرار سوق الطاقة العاملية عىل حساب روسيا ،حيث
أبرمت إيطاليا وأملانيا بالفعل صفقات توريد الغاز مع قطر.
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بينام ستبدأ رشكة «توتال إنرجي» الفرنسية شحن النفط اإلمارايت إىل أوربَّا هذا الشهر ،كام
األورب هذا الشهر أيضً ا بالتخطيط إلطالق إسرتاتيجية طاقة جديدة ستتم َّيز
سيقوم االتحاد
ِّ
برشاكة الطاقة الخرضاء مع دول الخليج ،والتوسع يف صفقات الهيدروجني الحالية بني ال ُّدول
األورب ،واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
األعضاء يف االتحاد
ِّ
ن صانعي السياسة األوربِّيني يدركون أنَّه إذا أصبحت البحار املحيطة بشبه الجزيرة
وكشف أ َّ
لحصة متزايدة ِ
ن األمن البحري يف الخليج
العربية قناة
من شحنات الطاقة الحيوية إىل أوربَّا ،فإ َّ
َّ
ن هذا الفضاء البحري له بالفعل أهمية
سيصبح مصلحة إسرتاتيجية لالت ِّحاد
األورب ،حيث أ َّ
ِّ
إسرتاتيجية ألوربَّا اقتصاديًّا.
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املوقـــــع اإللكتـــــرونـــيwww.mokhacenter.org :
البـــــريـــد اإللكتـــــرونـــيinfo@mokhacenter.org :

من نحن؟
مؤسســة بحثيــة مســتقلة ،تهتــم بدراســة الشــأن اليمنــي ،واملؤثــرات اإلقليميــة،
والدوليــة عليــه ،مــن خــال قــراءة املــايض ،وتحليل الحــارض ،واســترشاف القــادم ،بهدف
املشــاركة اإليجابيــة يف رســم مســتقبل اليمــن.

الرؤية:
املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

الرسالة:

ص َّنــاع القرار وقــادة الرأي ،حــول قضايا اليمن السياســية،
نســعى لتقديــم رؤى وحلــول تدعــم ُ
واالقتصاديــة ،واالجتامعيــة ،مــن خــال تنفيــذ الدراســات والبحــوث ذات املصداقيــة ،واملهنيــة

العاليــة ،عــر فريــق متميِّــز مــن الخــراء والباحثني.

القيم:
املصداقية واملهنية.
التطــــوير املستـمـــر.
املــــــسئــــــــــــــولية.
التعـــــاون والشــراكة.

األهداف اإلسرتاتيجية:
 - 1التأثري يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.
 - 2املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.
 - 3تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.
ورات ملستقبــــل اليمــــن يف إطاره اإلقليمــــي والدولـــي.
 - 4رســــم رؤى وتص ُّ
 - 5تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي اإلسرتاتيجي.

