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شــملت التنــاوالت البحثيــة الدوليــة حــول اليمــن، خــال شــهر نوفمــرب/ ترشيــن 

ــراع  ــر، وال ــر األحم ــدويل يف البح ــن ال ــا األم ــة قضاي ــاين 2022م، مناقش الث

الــرؤى  إىل  باإلضافــة  املســتقبلية،  ومآالتــه  حولــه،  والــدويل  اإلقليمــي 

ــادات  ــذا انتق ــن، وك ــراب يف اليم ــة االح ــاء حال ــأن إنه ــة بش ــكار األمريكي واألف

لهــم عــن االلتزامــات باتجــاه  أمريكيــة غــر مســبوقة ضــد الحوثيــن حيــال تنصُّ

ــن. ــدة يف اليم ــم املتح ــا األم ــي تقوده ــام الت ــال الس ــود إح جه

الرصاع األمني يف منطقة البحر األحمر:

تحــت هــذا العنــوان، نــرش »املعهــد الــدويل 

للدراســات اإلســراتيجية«، يف لنــدن، بتاريــخ 

16 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين املنــرم، تقريرًا 

حــول الــراع األمنــي املحتــدم يف منطقــة 

لــون«  »كاميــي  للباحثــان،  األحمــر،  البحــر 

و«بنيامــن بيرينــي«، أوضــح أنَّ البحــر األحمــر 

ــرى- دوًرا  ــرَّة أخ ــب -م ــاورة يلع ــدول املج وال

اإلقليميــة  األمنيــة  املنافســة  يف  مهــاًّ 

املتزايــدة بــن إيــران واملتمرديــن الحوثيــن 

ــدة  ــات املتح ــريب والوالي ــج الع ــل ودول الخلي ــة، وإرسائي ــن جه ــن ِم يف اليم

ِمــن جهــة أخــرى.

ــاطاتها  ــن نش ــل ِم ــن- زادت إرسائي ــن املاضي ــال العام ــه -خ ــر إنَّ ــر التقري وذك

األمنيــة يف البحــر األحمــر، ردًّا عــى الوجــود اإليــراين املتزايــد يف املنطقــة، 

 MV« ففــي أبريــل/ نيســان 2021م، انفجــرت هنــاك ســفينة الشــحن اإليرانيــة

ــل  ــه عم ــدة بأنَّ ــات املتح ــام يف الوالي ــائل اإلع ــه وس ــا وصفت ــو م Saviz«، وه
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انتقامــي ِمــن قبــل إرسائيــل عــى الرضبــات اإليرانيــة الســابقة عــى ســفنها، 

وزعــم مســئولون يف الســعودية أنَّ الســفينة اســتُخِدمت كمركــز قيــادة 

ــو/  ــل يولي ــر. ويف أوائ ــر األحم ــن يف البح ــات الحوثي ــيق هج ــراين، لتنس إي

متــوز 2022م، أكَّــد وزيــر الدفاع اإلرسائيــي، »بيني غانتس«، أنَّه -يف األشــهر 

د اإلرسائيليــن »أهــمَّ وجــود عســكري إيــراين يف املنطقة يف  املاضيــة- حــدَّ

ــي يف  ــكل منهج ــها بش ــس نفس ــران »تؤسِّ ــى أنَّ إي ــايض«، وادَّع ــد امل العق

منطقــة البحــر األحمــر، حيــث تقــوم ســفنه بدوريــات يف املنطقــة الجنوبيــة«.

طهــران  عــادت  األخــرة،  اآلونــة  ويف 

يف  إثيوبيــا  ودعمــت  املنطقــة،  إىل 

حملتهــا ضــدَّ متــرُّد الـ)تيغــراي(، حيــث 

اإليرانيــة  الجويــة  أنَّ املركبــات  يُزعــم 

»مهاجــر- 6« نُِقلــت إىل إثيوبيا، ونرُِشت 

2021م،  عــام  املعركــة  ســاحة  يف 

باإلضافــة إىل اجتــاع ُعِقــد بــن وزيــري 

خارجيــة إيــران وإريريــا خــال الجمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة، يف ســبتمرب/ أيلــول 2022م.

عــاوة عــى ذلــك، فــإنَّ تزايــد نشــاط إيــران يف اليمــن، وجنــوب البحــر األحمــر، 

يعــدُّ األكــر إثــارة للقلــق لــدول املنطقــة، حيــث قامــت إيــران بتســليح ودعــم 

املتمرديــن الحوثيــن يف اليمــن، منــذ عــام 2014م، مــاَّ دفــع اململكــة 

العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة للتدخــل يف الــراع يف عام 

2015م.
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ــة  ــد اململك ــم ض ــرة هجاته ــن وت ــون ِم ــرة، زاد الحوثي ــنوات األخ ويف الس

العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، كــا رضب الحوثيــون مــراًرا 

د األمــن البحــري حــول  ســفن الشــحن قبالــة الســواحل اليمنيــة، مــاَّ يُهــدِّ

ــامل، حيــث وقــع  ــاق البحريــة ازدحاًمــا يف الع ــاط االختن ــر نق ــن أك واحــدة ِم

ــر/ ترشيــن األول 2022م، نحــو )26(  ــاين 2018م، وأكتوب ــون الث ــر/ كان ــن يناي ب

ــدَّ  ــر ض ــر األحم ــا، يف البح ــة تنفيذه ــت محاول ــة أو متَّ ــن، ناجح ــا للحوثي هجوًم

ــة. ــئ املدني ــة للموان ــة التحتي ــة والبني ــفن التجاري الس

وذكــر التقريــر أنَّ إســراتيجية الواليــات املتحــدة تتَّجــه نحــو إنشــاء بنيــة أمنيــة 

يف البحــر األحمــر تســتند إىل متكــن الــرشكاء اإلقليميــن ملواجهــة التحديــات 

هنــاك، إىل جانــب مخاوفهــم املشــركة بشــأن إيــران، ومصلحتهــم املشــركة 

يف حريــة املاحــة، مــع أنَّ دول الخليــج العــريب وإرسائيــل والواليــات املتحــدة 

لديهــم مصالــح متباينــة يف البحــر األحمــر والقــرن األفريقــي.

ــات  ــاهمت يف االضطراب ــة س ــدول الخليجي ــن ال ــد ِم ــر أنَّ العدي ــف التقري وكش

السياســية يف املنطقــة، ووجــدت نفســها عــى خــاف مــع الواليــات املتحــدة 

ــارايت  ــعودي واإلم ــم الس ــاق الدع ــودان، أع ــي الس ــرى، فف ــة أخ ودواًل غربي

للقــوات املســلحة عمليــة االنتقــال الســيايس يف البــاد، وأرىس األســس 

الرئيــس  وانتقــد  2021م.  األول  ترشيــن  أكتوبــر/  يف  العســكري،  لانقــاب 

ــاَّ أدَّى  ــن، م ــعودي يف اليم ــل الس ة التدخ ــدَّ ــدن«، بش ــو باي ــي، »ج األمري

إىل تعليــق جــزيئ للمســاعدات العســكرية األمريكيــة للســعودية. وخــال 

ذلــك، طــوَّرت إرسائيــل ودول الخليــج العــريب عاقــات أقــوى مــع »بكِّــن« 

و«موســكو«، اللَّتــان تعمــان بقــوة يف املنطقــة.
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وعــى الرغــم ِمــن االتفــاق الواســع، فــإنَّ دول الخليــج العــريب وإرسائيــل 

والواليــات املتحــدة لديهــا مســتويات مختلفــة ِمــن التســامح مــع االســتفزازات 

اإليرانيــة يف املنطقــة، حيــث تركِّــز إرسائيــل عــى وقــف برنامــج إيــران النووي 

د  وأنشــطتها اإلقليميــة، حتــى لــو كانــت مخاطــرة بإشــعال حــرب إقليميــة تهــدِّ

أمــن دول الخليــج، وتعطــي الواليــات املتحــدة األولويــة الحتــواء الربنامــج 

ــا دول  ــة، بين ــة الحق ــران يف مرحل ــى أمــل إرشاك طه ــراين، ع ــووي اإلي الن

ــا  ــي وقدراته ــران اإلقليم ــوذ إي ــة األوىل بنف ــة بالدرج ــريب مهتم ــج الع الخلي

ــار. ــرات بــدون طي الصاروخيــة والطائ

األنشــطة  مواجهــة  عــى  الركيــز  إىل  متيــل  املنطقــة  دول  أنَّ  وأوضــح 

ــن  اإلقليميــة إليــران، ولكــن النهــج املتمركــز حــول إيــران يف البحــر األحمــر، ل

ــف  ــر وضع ــل الفق ــة، مث ــكات الرئيس ــق باملش ــا يتعلَّ ــرًا في ــا كب ــدث فرقً يُح

د  ــدِّ ــات ته ــرة ألزم ــة أس ــن دول املنطق ــد ِم ــل العدي ــذي جع ــر ال ــم، األم الحك

االســتقرار والتجــارة البحريــة الدوليــة.
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كيفية إنهاء حرب اليمن إىل األبد: 

ــئون  ــة »ش ــرشت مجل ــوان، ن ــذا العن ــت ه تح

ــاد  ــوَّاًل، وأع ــرًا مط ــة، تقري ــة«، األمريكي أجنبي

نــرشه موقــع »مجموعــة األزمــات الدوليــة«، 

ــد  ــكل وحي ــرب« و«ماي ــتيفن بوم ــان، »س للكاتب

حنَّــا«، قــاال فيه: »ميكن لواشــنطن أن تســاعد 

يف إبــرام وســاطة للتوصــل إىل ســام دائم 

يف اليمــن«.

املتصارعــة  األطــراف  أنَّ  التقريــر  وأوضــح 

حقَّقــت  اليمــن  يف  املدمــرة  الحــرب  يف 

ــادًرا، بعــد مثــاين ســنوات ِمــن الــراع  -يف أبريــل/ نيســان املــايض- إنجــازًا ن

ــطت فيهــا األمــم املتحــدة، والتــي  الوحــي، حيــث وقَّعــوا عــى هدنــة توسَّ

ــن-  ــرة -كاليم ــة فق ــت دول ــي دفع ــال الت ــات القت ــن موج ــر ِم ــكل كب ت بش ــدَّ ح

إىل أزمــة إنســانية ضخمــة.

أن  يف  يأملــوا  أن  يف  ألنفســهم  املراقبــن  بعــض  ســمح  »لقــد  وأضــاف 

ــل  ــع«. ويف أفض ــام أوس ــة س ــو عملي ــوة أوىل نح ــة خط ــذه الهدن ــون ه تك

الســيناريوهات -كــا اعتقــدوا- قــد يــؤدِّي ذلــك إىل تســوية سياســية للــراع 

ــاد  ــن الب ــرة ِم ــزاء كب ــى أج ــيطرون ع ــن يس ــن، الذي ــن الحوثي ــن املتمردي ب

وتدعمهــم إيــران، وبــن الحكومــة اليمنيــة، املعــرف بهــا دوليًّــا، والســعودية 

ــا. ــة معه املتحالف
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ــى دعــًا  وتقــود الســعودية »التحالــَف« العســكري يف اليمــن الــذي تلقَّ

ــذه  ــرات ه ــم ف ــنطن«، يف معظ ــن »واش ــلحة ِم ــتخباراتيًا وأس ــتيًا واس لوجس

الحــرب يف اليمــن. لكــنَّ اتفــاق الهدنــة الــذي تــمَّ متديــده مرَّتــن انهــار، يف 

ــر ذلــك هجاتهــم  2 أكتوبــر/ ترشيــن األول املنــرم، واســتأنف الحوثيــون إث

ــر  ــن غ ــات ِم ــن. وب ــط يف اليم ــر النف ــة لتصدي ــى التحتي ــى البن ــة ع املتقطِّع

ــة ِمــن الــراع الشــامل يف  ــا مــا إذا كانــت فــرة االســراحة الهشَّ الواضــح حاليًّ

ــتمر أم ال؟! ــن ستس اليم

وبالنســبة للرئيــس األمريــي، »جــو بايــدن«، تعتــرب الحــرب يف اليمــن إرثًــا 

مأســاويًا، ونهايــة غــر مريحــة. حيــث تبــنَّ أنَّــه عندمــا تــوىلَّ »بايــدن« منصبــه 

مل يُخــِف رغبتــه يف فــكِّ ارتبــاط الواليــات املتحــدة عســكريًا برسعــة بالنزاع يف 

اليمــن؛ ثــمَّ لجــأ الحًقــا إىل التــزام إدارتــه بالعمــل عــى حــلِّ الحــرب يف اليمــن.

وكان العديــد ِمــن مســئويل السياســة الخارجيــة األمريكيــة، مبــا يف ذلــك 

وزيــر الخارجيــة، »أنطــوين بلينكــن«، ومستشــار األمــن القومــي، »جيــك 

ســوليفان«، يخدمــون يف عهــد الرئيــس األمريــي األســبق، »بــاراك أوبامــا«، 

عندمــا وافقــت إدارتــه، يف مــارس/ آذار 2015م، عــى دعــم اململكــة العربيــة 

املتمرديــن  ضــدَّ  حربهــا  يف  املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية 

الحوثيــن يف اليمــن. ويف عــام 2018م، أصــدر العديــد ِمن هؤالء املســئولن 

ــا عاًمــا يعرفــون فيــه بالتكاليــف الفادحــة للحــرب  األمريكيــن -أنفســهم- بيانً

عــى الشــعب اليمنــي، مشــرين إىل أنَّ الواليــات املتحــدة مل تكــن تنــوي أبــًدا 

تســليم »التحالــف«، الــذي تقــوده الســعودية، »شــيًكا عــى بيــاض«.
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ــن مســئويل إدارة أوبامــا الســابقن  ــان ِم ــب اثن ويف مــارس/ آذار 2021م، كت

مــرَّة أخــرى، إىل جانــب »روبــرت مــايل« )الــذي يخــدم اآلن يف إدارة »بايــدن« 

كمبعــوث خــاص للواليــات املتحــدة إىل إيــران(، مقــااًل يف مجلــة الشــئون 

الخارجيــة، توقَّعــوا فيــه خارطــة الطريــق إلنهــاء الحــرب، التــي ســتحاول اإلدارة 

االمريكيــة اتِّباعهــا.

تعليقات أمريكية ضد الحوثيني بشأن اليمن:

علَّــق نائــب املنــدوب األمريــي الدائــم لــدى 

ــز«،  ــارد ميل ــفر، »ريتش ــدة الس ــم املتح األم

بتاريــخ 22 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين، عــى 

مجريــات األحــداث يف اليمــن، بقولــه: مــرَّ 

مــا يقــرب ِمــن شــهرين، منــذ انتهــاء الهدنــة 

)يف اليمــن(، وإنَّنــا نشــجِّع عــى اســتمرار 

بقــاء العنــارص الرئيســة لتلــك الهدنــة، لكنَّنــا 

فشــل  ِمــن  عميــق  بقلــق  نشــعر  نــزال  ال 

عــى  املفاوضــات  وضــع  يف  الحوثيــن 

طريــق نحــو ســام أكــر دميومــة، وبــداًل ِمــن ذلــك اتَّخــذت )جاعــة الحــويث( 

ــام  ــود الس ــتمر لجه ــوي واملس ــدويل الق ــم ال ــع الدع ــارض م ــراءات تتع إج

التــي تقودهــا األمــم املتحــدة يف اليمــن.

ــاء  ــى مين ــون ع ــنَّها الحوثي ــي ش ــرة الت ــة األخ ــات اإلرهابي ــح أنَّ الهج وأوض

ــة  ــا إهان ــة، وأنَّه ــر مقبول ــوت(، غ ــا )يف حرضم ــاء قن ــي، ومين ــة النفط الضبَّ

للشــعب اليمنــي وللمجتمــع الــدويل بــأرسه، ألنَّ هجــات الحوثيــن هــذه 

ــم  ــؤدِّي إىل تفاق ــية ت ــع األساس ــل البضائ ــي تنق ــة الت ــفن التجاري ــى الس ع

ــراع. ــاد إىل ال ــادة الب د بإع ــدِّ ــارش، وته ــكل مب ــي بش ــعب اليمن ــاة الش معان
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وذكــر أنَّ البحريــة األمريكيــة اعرضــت 170 طًنا ِمن املــواد الفتَّاكة، املســتخدمة 

كمكوِّنــات وقــود الصواريــخ الباليســتية واملتفجــرات التــي كانــت مخبَّــأة عــى 

مــن ســفينة متَّجهــة إىل اليمــن ِمــن إيــران، يف 16 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين.

ــات عــى املوانــئ البحريــة،  وأوضــح أنَّ جاعــة تســعى للســام ال تُشــنُّ رضب

ـق اإلمــدادات اإلنســانية والســلع األساســية  وموانــئ النفــط، وتقطــع تدفُـّ

ــاول  ــام ال تح ــعى إىل الس ــة تس ــرض أنَّ جاع ــاد؛ واملف ــاس يف الب ــن الن ع

اســتراد الوقــود رًسا للصواريــخ، ألنَّ هــذه الســلوكيات لــن تــؤدِّي إالَّ إىل مزيــد 

ِمــن الشــلل لاقتصــاد اليمنــي، وســتؤدِّي إىل عــودة ظهــور عمليــات القتــل 

ــانية. ــة اإلنس ــم األزم ــن، وتفاق للمدني

وأضــاف »ريتشــارد ميلــز« نحــثُّ الحوثيــن عــى اتِّخــاذ مســار آخــر، وهــو اغتنــام 

ــو  ــرة. وندع ــرب املدم ــن الح ــنوات ِم ــاين س ــاء مث ــار إنه ــة، واختي ــذه اللحظ ه

الحوثيــن إىل االنخــراط بحســن نيــة يف املفاوضــات التــي تقودهــا األمــم 

املتحــدة، وإعــادة اليمــن إىل طريــق الســام ِمــن خــال تســوية سياســية 

ــه ال يوجــد حــل عســكري لهــذا الــراع. تفاوضيــة وشــاملة بقيــادة مينيــة، ألنَّ

وأشــار إىل أنَّــه -وبالرغــم ِمــن االنقســامات العامليــة- هنــاك وحــدة ملحوظــة 

ــاء دول  ــع أنح ــن، ويف جمي ــس األم ــل مجل ــن، داخ ــل يف اليم ــذا الح ــل ه ملث

ــام  ــود الس ــم جه ــة بدع ــدة ملتزم ــات املتح ــزال الوالي ــال: ال ت ــة. وق املنطق

النشــطة يف اليمــن، حيــث يواجــه الحوثيــون اليــوم خيــار إحــال الســام 

ِمــن  طائــل  ال  عنــف  دائــرة  يف  االســتمرار  أو  اليمنيــن  لجميــع  واالزدهــار 

ــدة  ــات املتح ــثُّ الوالي ــن. وتح ــن اليمني ــر ِم ــاة الكث ــر حي ــوى تدم ــا س ورائه

الحوثيــن عــى التفــاوض بحســن نيــة، واالســتجابة لدعــوات اليمنيــن للعدالــة 

ــًا. ــواًل وفع ــاد ق ــم للب ــامل ودائ ــام ش ــم لس ــار دعمه ــاءلة، وإظه واملس




