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ھ 1 عكس التقرر خالص الندوة ال تمثل  :تنو ليج حيث  ذا التقرر موقف مركز دراسات ا  .من قبل املركزدون أي إضافة اآلراء الواردة  



  مقدمة

ا وتحديدا منذ انتقال  يحتل  . وقد 2011الربيع العربي إليھ عام  حركةاليمن ساحة مهمة  التطورات السياسية خالل العقد ا

ليج العربية  عض أعضائھ-عامل مجلس التعاون لدول ا ل مستقل مع تلك التطورات وبطرق متفاوتة -أو  ن دفعت خطة  .ش ففي ح

ة جمهور س اليم الراحل ع عبد هللا صا وتو نائبھ رئاسة ا ذا مجلس التعاون إ انتقال سياس غادر بموجبھ الرئ ، إال أن 

ي األمر الذي االنتقال السياس الشك لم يحمل  طياتھ استقرارا للنظام السياس وال ملنظومة الدولة  اليمن،  و مّكن جماعة ا

ر  تم ومة الشرعية  س  .2014بالتعاون مع أطراف من داخل منظومة النظام من السيطرة ع صنعاء وطرد ا

ن وفكرة ال جنوبيمنذ ذلك ا شقيھ الشما وا سارع األمر الذي خلق فراغا سياسيا  اليمن  ل م ش راجع  وع  .دولة  اليمن ت

اي هدف إ إعادة الشرعية، إال أن الشرعية لم يطلها إال الضعف امل د الرغم من أن التحالف الذي قادتھ اململكة العربية السعودية كان 

امل للدولة  هيار شبھ املت من جنوبي، ومحاولة فرضها واال ج لفكرة تقسيم اليمن إ يمن شما و رو اليمنية، ح وصل األمر إ ال

ر  ن غ ن فاعل ها خلقت العب و أ ها عودة إ وضع سابق، إال أن األسوأ الذي جاءت بھ،  كأمر واقع. ومع أن فكرة التقسيم تبدو وكأ

ة / تنظيم القاع ن (ميلشيات / قوى مس ومي ، ما عزز حالة عدم االستقرار ح س إ ملء الفراغ السياس دة) بحيث أصبحت 

 واألمن  اليمن. 

ما:  ن،  ن أساسي ن  اليمن من خالل محور ذا التقرر تحليال للوضع الرا  يقدم 

 .املشهد الداخ اليم وخرطة القوى السياسية 

  ات املستقبل  ظل نارو ار  اليمن. التداعيات اإلقليمية وس  التدخل ا

 أوال: املشهد الداخ اليم وخرطة القوى السياسية 

ي و حصيلة ثورة  يأ  ٢٠١١تقييم املشهد الداخ اليم من خالل فهم خرطة القوى السياسية املتفاعلة  اليمن والذي 

ية الدولة  اليمن، باإلضافة إ ما لية  ب ي رات  غي ت نتج عن الثورة من حرب مدمرة ع مختلف األصعدة أدّ  وما أفرزتھ من 

شيات  ون العديد من القوى السياسية مثل مل ّ شظي الكيان السياس للدولة وخلق مراكز خارجية لصنع القرار وت بالدرجة األو إ 

ر الدولة اليمنية. عالوة ع ذلك، فقد أدت األدوار اإلقليم ي الذين قادوا مشروع تدم و ية مثل تدخل اململكة العربية السعودية ا

يجة وجود  واإلمارات إ إضعاف قيام دولة  اليمن لذلك فقد اختل مفهوم الشرعية ووصل اليمن إ مرحلة من الفو السياسية ن

   عدد من القوى السياسية  خرطة القوى العسكرة  اليمن. 



ها الواليات  اب من الشرق األوسط ال اتبع سياسية اال الية ال يخرج من فهم السياق الذي بدأ  إن فهم األزمة اليمنية ا

ب القوات األمركية من املنطقة تدرجيا والتوجھ نحو شرق آسيا،  س السابق باراك أوباما وبدء  املتحدة األمركية منذ تو الرئ

س وبدرجة أقل والذي بدوره خلق فرا ل رئ ش غ سياس  القوى السياسية  اإلقليم حاولت من خاللھ دول مثل إيران وإسرائيل 

ا.  ذا الفراغ سياسا وعسكر ء  جومية وأخرى دفاعية؛ فبدأت وقد السعودية واإلمارات بم بدأت دول اإلقليم تتخذ سياسيات 

ا وكذلك األمارات ال  ئ واملمرات البحرة مثل باب املندب السعودية بالدفاع عن حدود راتيجية  املوا لها مصا اقتصادية واس

ا.   وكذلك  سوقطرة وبعض دول القرن األفرقي مثل الصومال وأرتر

ر ع الداخل  ر كب ار تأث دعمها خارجيا كما أن لها امتداد اليمإن للبعد ا ا داخليا و ساند ؛ فللقوى الداخلية من 

ا  اليمن من خالل دعم قوى أخرى تمثلت  خارج ا عزز نفوذ ن سعت دولة اإلمارات إ  ن مركز  عمان،  ح وثي لدولة؛ فل

م من حوا  ون عدد ت جنوبي و راك ا يجة ا مركز  اإلمارات، وحزب املؤتمر  لهم مقاتل ٩٠٠٠٠املجلس االنتقا الذي جاء ن

ون من حوا الشع العام  شمال اليمن و  ار والعبث مقاتل  ٧٠٠٠٠الذي يت م مصر واألمارات.  لذلك فإن التدخل ا ساند

ا تفرض سياق ال يمكن للمجتمع  ارجية من خالل وجود اصة بالدولة يدمر القدرة الداخلية ع اإلصالح؛ فالقوى ا باآلليات ا

حدث ال يا و ا ولي    يوم  اليمن.  إصالحھ، تماما كما حدث  العراق وسور

ذه ون مستحيلة  أربكت  اد ت ل أطيافھ وجعلت وحدة القوى السياسية الداخلية صعبة وت الية  املشهد اليم الداخل ب اإلش

شعب. لذلك ال يمكن أن يتم فصل تفاصيل  ار امل ذا التدخل ا جعة  عض األطراف م ومة اليمنية مع  خصوصا مع تواطئ ا

ارجية  اليمن. القوى الداخلية  دون التطرق لتفاصيل وجود القوى ا

ي  اليمن، فقد كان اليمن ح عام  سا يجة لهذا الصراع زادت خطورة الوضع اإل من أفقر الدول  اإلقليم، ومثلت  ٢٠١١كما وأنھ ن

رب والص%٣٥سبة البطالة  ر مع استمرار األزمة وا ل كب ش ذه األرقام  راع  اليمن خصوصا مع غياب دور املجتمع ، أما اليوم زادت 

يل املثال قصفت دولة اإلمارات  ناك أي محاسبة أو  ٣٠٠الدو  حل األزمة، فع س ش الرس  اليمن ولم يكن  ج جندي من ا

 مسائلة متعلقة بما حدث. 

جغرافيا السياسية ال ها ا  لعبت دور مهم  عالقة اليمن بدول ناك عدة عوامل أثرت ع املشهد الداخ  اليمن، م

جغرافيا والعالقة التارخية القديمة ال تربط اليمن بالسعود ب ا س ر اململكة العربية السعودية مؤثر تار  اليمن  عت جوار.  ية ا

شك را بالسعودية. إضافة إ قيام السعودية ب ذا الرابط جعل عملية صنع القرار  اليمن تتأثر كث جنة داخل اململكة لدراسة و يل 

سيطر ع قناة السوس  ب املمرات املائية، حيث أن مصر  س ر مهم  اليمن  ر من الدول ال كان لها تأث خرطة اليمن. أما مصر فتعت

سيطر اليمن ع ممر باب املندب.  ن  سبة إليران، فهناك جذور تارخية لعالقة اليمن بإيران. فقد   ح كان الشمال اليم ضد أما بال



جنوبي الثورة. عالوة ع ذلك، فقد أثرت عمان ع نوع العالقة ال جمعت اليمن  ن دعم اليمن ا الثورة اإلسالمية اإليرانية  ح

 . ذا االنقسام التار  وإيران، وبالتا بقي املوقف اليم اتجاه إيران منقسم ع أساس 

جغرا السي ر وا ع املشهد السياس الداخ  اليمن، إضافة إ وجود وفضال عن البعد ا ، فإن البعد األيديولو لھ تأث اس

راتيجية مهمة  اليمن. كذلك البعد األم ودور الواليات املتحدة األمركية ئ اس   مصا اقتصادية  املمرات املائية والبحرة وموا

ن أو أي قو  اب ومنع الص  ى أخرى  املنطقة من إحداث أي تقدم.محاربة اإلر

شوء صراع حت مع قوى صاعدة متوسعة مثل إيران  اإلقليم. وبالتا قامت اململكة العربية السعودية بلعب   ع  ذه العوامل  كل 

هيار. من زم " والذي قارب ع اال ا من خالل التحالف العربي " عاصفة ا ها القومي وجوار ماية أم ذا  دور  جدير بالذكر أن  ا

زم بتحقيق إنجاز عسكري مرتبط بوجود امللك سلمان  كم  السعودية وارتبط قرار عاصفة ا رات داخلية  ا التحالف ارتبط بتغ

كم.   وو عهده  ا

ئ لتصدير نفطها من خالل املهرة والقامت  رب  اليمن وعن موا اسب من ا ها  أيضا السعودية بالبحث عن م أصبح يتواجد ف

جدير بالذكر أن املهرة  ن. ومن ا وثي ة السعودية ع الرغم أن منطقة املهرة منطقة مساملة وتخلو من ا ر من القوات املس عدد كب

ي.  هدد األمن القومي العما مكن فهم سلوك  تقع ع حدود عمان، وبالتا ما تقوم بھ السعودية داخل املهرة  اليمن  السعودية و

ناك  رة أصبح  ل وا  املهرة وكذلك  عدن ومأرب؛ ففي خالل الثالث شهور األخ ش ا العسكري  رسيخ وجود ها تقوم ب ع أ

ن.. وثي ر وتواجد للسعودية ع األرض اليمنية  كل املناطق  اليمن ح املناطق ال تخلو من وجود ا  حضور كب

ر املعادلة السياسي غ ارطة السياسية العسكرة  اليمن؛ فقد إن  ر  ا غ ن أدى إ  ر أدوار الالعب غ ة العسكرة و

هم باملعدات  س ة ع األرض اليمنية خصوصا مع  راتيجية وا اسب اس وثيون بم ها، فقد برز ا شعبة وال يمكن تصفي أصبحت م

س ل ومة اليمنية ال ل ، وبالتا فهناك حقيقة جديدة العسكرة والصوارخ ع عكس ا ها قوى عسكرة داخلية وال قرار سياس

ل ع أساس القوى العسكرة. ش عض القوى اإلقليمية  بات ولقد و أن القوى السياسية ت ا وجود سياسة متبعة من قبل  وا

س ا ن ول ذه السياسية فإن والدولية تتمثل بإفشال ممن للدولة  اليمن، وجعل الدولة العب من الالعب . وع ضوء  س لالعب الرئ

. ل ك ش شكيلها    الدولة  اليمن يجري إعادة 

جغرافيا السياسية  ال تحسم األمر  اليمن، ألن اليمن بلد معقد جدا ودخول مزد من األطراف يؤدي يقول   التارخ أن ا

رإ مخاسر  ون يمأك ل يجب أن ي ر البعض إ أن ا ش حدث  الصراعات األخرى تارخيا ح لو كان منقوصا، وأن  يم كما - ، 

جنوب اليم اقتصاديا  مية ضرورة ل  فكرة االنفصال فكرة مرفوضة (أ



ل من الداخل وأنھ البد من وجود دور للقوى اإلقليمية والدولية مثل السعودية )واجتماعيا  ون ا نما يرى البعض اآلخر صعوبة أن ي ، ب

ومة اليمنية وألن القوى العسكرة املوجودة ع األرض  وإيران والواليات املتحدة إليجاد حل يم ألنھ ال يوجد دور وا وحقيقي ل

ست مدعومة محليا ل ل حال يمنيا ل ون ا  يمنيا.  -ذلك ال يمكن أن ي

إن ضرورة وجود جهد شع وحزبي وسياس موازي يتو مهمة إعادة بناء الدولة ودور للقبيلة  اليمن  عمليات اإلصالح أمر حيوي، 

ر  م غي تج يمنا مشوه، كما أنھ ال بد أن يتم  ذه القوى الداخلية سوف ُت غياب  ة  سو وازن القوى العسكرة داخليا. مثال، ألن أي 

هم ع مؤسسات الدولة  يال عد اس م  م ووجود ل دور ي  املعادلة العسكرة والسياسية حيث لن يمكن تجا و ن ا يجب تضم

م البالغ حوا  ل عدد ونھ من معدات عسكرة١٢٠٠٠٠كما ال يمكن تجا  .جندي بجانب ما يمتل

  

 

ات املستقبل  نارو    ثانيا: التداعيات اإلقليمية وس

ر متوافقة  ن واملجتمع الدو حيث توجد أجندات غ وثي ن ا ر العالقة ب ن واشطن وطهران  تفس م فهم العالقة ب سا

اجة ملعرفة ما يمكن أن تقدم واشنطن لطهران   ظل عدم قدرة األو من ضبط لوكالء الواليات املتحدة  املنطقة، وبالتا تدعو ا

. هم وقبولهم  مقعد سياس ن لتقوض قو وثي مية ل ي ذا أ ر الدور اإليرا عت ها  اإلقليم إذ   حلفا

ن  السياق الدو خاصة أنھ ال يوجد قدرة  وثي ها تو موضع ا ل اليم مهمة أل ي ع ا ي اإليرا رات التقارب األمر  إن فهم تأث

ن عن سالحهم.  لذلك فإن الدور للمجتم وثي ع الدو باألخص الواليات املتحدة ع فرض حالة معينة  اليمن وباألخص فرض تخ ا

ي  اليمن  جدير  -كما سبق الذكر-اإليرا ن. ومن ا وثي ب كل أنواع الدعم الذي تقدمھ إيران ل س عامل مهم ومؤثر  األحداث اليمنية 

ذه بالذكر أن وزارة  ر لهم كدولة. و عد بمثابة تمثيل رس وتحض ي تمثيل دبلوماس  خطوة  و ارجية اإليرانية قد أوجدت ل ا

سبة للسعودية بالتا ستؤثر ع رسم راتي بال ن يضيق البعد االس سبة إليران  ح راتي بال ها أن تزد العمق االس طوة من شأ  ا

ن إيران وا  لسعودية. مستقبل العالقة ب

ي   ا، بل إن الوجود اإليرا لف ماليا وعسكر ا وامل ا  لبنان وسور لف إليران كوجود ر م ي  اليمن غ ر الوجود اإليرا عت

الية  اليمن  سبة إليران، فإن حالة الفو ا ر حيث يمثل ورقة ضغط ع األمن السعودي. وبال عود ع إيران بالنفع الكب اليمن 

ر ر تقليدية  ذلك.  عت ا من خالل استخدامها ألدوات غ سط نفوذ ئة جيدة لها ل  ب

 



ن ال يوجد للسعودية معرفة  جغرا والتار لليمن  ح و تحركها وفق البعد ا ي  الشأن اليم  ومما يدل ع التفوق اإليرا

ي ا راتيجية حقيقية وعميقة عن اليمن برغم التقارب الهو و عدم وجود نخب رشيدة توجھ صناع  اس ، لكن األمر الوا  جغرا وا

سرع من قبل صناع القرار  اململكة العربية السعودية  ناك تصور بوجود  ر حكمة  اليمن. و القرار  السعودية اتجاه سياسات أك

يف الد ل مختلف عن التص ش ن  وثي ي؛ فقد صنفت السعودية ا و عكس سلبا ع السياسات  التعامل مع ا و لهم مما ا

ة  املنطقة جغرافيا السياسية والهو را  ا غي ة اليمن و و ية و را  ب غي  املتبعة  التعامل معهم. ولذلك أحدث الدور السعودي 

ل.   ك

ي بأقل  و ي نفوذ  اليمن، ولن يقبل ا و عطي ا االت. ولذلك من املتوقع أن تفرض إيران حل سياس   من ذلك  كل ا

ها إيران سية اتبع راتيجيات رئ ي  اليمن عن طرق مقاربتھ ملا حدث  لبنان مع حزب هللا ومن خالل ثالث اس مكن فهم الدور اإليرا  و

ر قوة دبلو  عت : أوال: التحصن حول الدولة، ثانيا: أن تملك فيتو ضد الدولة، وبالتا  ماسية مؤثرة، ثالثا أن  التعامل مع حزب هللا و

ها أن راتيجيات الثالث من شأ ون دولة داخل الدولة. فهذه االس ّ ن  اليمن من خالل ما ترده إيران. ُت وثي ر ا  تحدد مص

س فقط  ي فيما يتعلق باليمن. ول ومن العوامل ال تؤثر أيضا  مستقبل الدولة  اليمن عدم الوفاق السعودي العما

دة ع محاصرة عمان من خالل اليمن ومن السعودية، ب عمل اإلمارات جا يوي لعمان،  ر فيھ اليمن املجال ا عت ُ ل  الوقت الذي 

ان باإلضافة لشركات  هم ملرتزقة  كل م عيي و  ساعد اإلمارات  ذلك  ا. وما  ر ي وغ خالل دول القرن األفرقي مثل الصومال وجيبو

جعلھ البالك واتر واملعدات الع ن عمان  باكستان إال أن ذلك من شأنھ أن يزد الصراع و ستع سكرة والطائرات.  ومن املتوقع أن 

ها لن تتدخل إال إذا شعرت ب ي، فيبدو أ ي اإلمارا سبة إليران  ظل الصراع العما ر حدة. أما بال . حدوث أك  أي إرباك سياس

ر الفاعلة سلبا  ال وت وال تلعب دور وساطة ومن الدول اإلقليمية غ ها أن تلعب دور  حل األزمة  اليمن، ال شأن اليم وال يمك

جغرا والوضع السياس املضطرب رغم أن  ب العامل ا س سبة للعراق فإن قدرتھ ع التدخل  اليمن محدودة  ن األطراف. أما بال ب

سمح بدخول أطراف جديدة  العراق قد تدخل تارخيا  اليمن لصا الوحدة العر  ا ال  بية. و كل األحوال، فإن الوضع اليم ا

ر  عت تج أن مستقبل اإلقليم  ست  . ن  اليمن. غامضااملشهد السياس   ظل الوضع الرا

عوّ إن  س للدول األوروبية دور  ر فعال؛ فل ن، ل عليھ  حل األزمة اليمنية. و دور املجتمع الدو  اليمن غ إن الدعم فمع الوضع الرا

نة.  ي والشعب اليم ضروري جدا إليجاد حل  األزمة الرا ثمار املجتمع املد ي واس سا  اإل

  

 

 


