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ممخص الرسالة
تبحث ىذه الدراسة السياسة السعودية تجاه اليمف في ضوء تحوالت الحراؾ الشعبي
اليمني  ,2015-2011باإلضافة إلى خمفية تاريخية ,بينت تطور العبلقات السعودية -اليمنية
خبلؿ القرف الماضي ,حيث لمسعودية دور فاعؿ وسياسة خارجية نشطة تجاه التفاعبلت
واألحداث داخؿ اليمف كوف اليمف الخاصرة الجنوبية الغربية لممممكة العربية السعودية.
انطمقت الدراسة بتناوؿ السياسة السعودية تجاه اليمف منذ العاـ  ,2011وىي الفترة التي
اندلع فييا الحراؾ الشعبي اليمني,حتى عاـ  ,2015حيث تأثرت المممكة العربية السعودية مف
تداعيات األزمة اليمنية وخاصة بعد أف دخمت إلى نفؽ مظمـ ,فسارعت إلى تبني المقترحات
والحموؿ ,فجاءت المبادرة الخميجية في  23نوفمبر ,2011لمحيمولة دوف انفجار األوضاع في
اليمف ,والتي ىدفت إلى تنحي الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح عف سدة الحكـ ,في أجواء
انتقالية لمحكـ إلى نائبو عبد ربو منصور ىادي ,بتوقيع الفريقيف ,المتمثؿ بالرئيس السابؽ عمي
صالح والفريؽ المعارض الذي خرج ضده في خضـ الحراؾ الشعبي ,بحضور واشراؼ إقميمي
ودولي لممبادرة الخميجية والتي وقعت في الرياض.
انقمب المشيد في اليمف بعد رفض الحوثيوف االنضواء في المبادرة الخميجية ,وبالتالي
بدأت مرحمة جديدة مف تاريخ اليمف والتي شيدت تحوالت في النظاـ السياسي اليمني وصوالً إلى
سيطرة الحوثييف عمى مفاصؿ الدولة اليمنية ,األمر الذي أدى إلى ازدياد وتيرة التدخؿ السعودي
في اليمف نتيجة لممتغيرات والتحوالت التي أحدثتيا مجريات الحراؾ الشعبي اليمني.
تكونت ىذه الدراسة مف خمسة فصوؿ ,تناوؿ الفصؿ األوؿ اإلطار العاـ لمدراسة ,أما
الفصؿ الثاني فقد تطرؽ إلى الجذور التاريخية لمسياسة السعودية تجاه اليمف ,وتناوؿ الفصؿ
الثالث محددات السياسة السعودية تجاه اليمف ,أما الفصؿ الرابع فقد تناوؿ تطور الحراؾ الشعبي
اليمني ,وجاء الفصؿ الخامس يبيف أىداؼ السياسة السعودية تجاه اليمف في ضوء الحراؾ
الشعبي.
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خمصت الدراسة إلى أف سيطرة الحوثييف عمى مفاصؿ الدولة في اليمف ,تيدد أمف المممكة
العربية السعودية ,وبالتالي كانت عاصفة الحزـ التي أطمقتيا المممكة العربية السعودية دفاعاً عف
أمنيا ,وعودة الشرعية اليمنية ,ووقؼ التمدد الحوثي المدعوـ إيرانياً ,فكاف ليذا التدخؿ دور في
وقؼ مشروع إيراف التوسعي في الخميج والمممكة العربية السعودية.
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Abstract
This study examines the Saudi's policy towards Yemen in light of
the transitions of Al-Hirak, a movement of southern Yemenis, from 2011
to 2015, in addition to a historical background that shows the evolution of
the Saudi-Yemeni relations over the last century. Apparently, Saudi
Arabia has an effective role and a vital Foreign Policy towards the
interactions and events in Yemen, being the south-western flank of the
Kingdom of Saudi Arabia.
The study starts by approaching the Saudi policy towards Yemen
from 2011, the period in which the Southern Movement has erupted, to
2015, whereas the Kingdom of Saudi Arabia was affected by the
repercussions of the Yemeni crisis, especially after the situation really got
worse and thus rushed to the adoption of proposals and solutions. On
November 23, 2011, the Gulf initiative was signed to prevent the
situation in Yemen from exploding, aiming at the former President's
removal from power, Ali Abdullah Saleh, in the atmosphere of a
presidential transition to his deputy, AbdRabbo Mansour Hadi. With
regional and international supervision, the Initiative was signed in Riyadh
by two groups: the former President, Ali Saleh and the opposition party,
who came out against him in the midst of the Southern Movement.
The scene turned upside down in Yemen after the Houthis refused to
join the Gulf initiative. Therefore, a new stage began in the history of
Yemen, in which shifts in the Yemeni political system were witnessed.
Furthermore, the Houthis took control of the most important parts of the
Yemeni state and consequently led to an increase in the pace of Saudi
intervention in Yemen as a result of the changes and transitions resulted
from the Southern Yemeni Movement.
The study consists of five chapters: the first approaches the overview
of the study; the second deals with the historical roots of the Saudi policy
towards Yemen; the third approaches the determinants of this policy; the
fourth deals with the evolution of the Southern Movement; and the last
explains the purposes of this policy in such circumstances.

و

The study concluded that Houthis' dominance and capture of the
main and most significant parts of Yemen threatens the security of the
Kingdom of Saudi Arabia, and thus the Decisive Storm was launched by
the KSA to defend its security, return the legitimacy of Yemen and stop
the Houthi expansion supported by Iran. This intervention had a great role
in preventing the Iranian expansion activity in the Gulf and KSA.
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الفصؿ األوؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
 1.1مقدمة:
تعرضت بعض الدوؿ العربية عاـ  ,2011إلى ىزة شعبية أسقطت جزء مف األنظمة
السياسية ,فكانت اليمف مف ضمف الدوؿ العربية التي تعرضت لرياح التغيير الشعبي ,األمر الذي
أقمؽ المممكة العربية السعودية صاحبة أطوؿ حدود مع اليمف ,لخشيتيا مف تصدير ذلؾ الحراؾ
الشعبي إلى داخؿ المممكة ,فكانت السياسة السعودية تجاه اليمف ,حاضرة منذ المحظات األولى
لمحراؾ الشعبي اليمني ,لما تمثمو اليمف بالنسبة إلييا مف حالة جيوسياسية مختمفة ,تتعدى
الجغرفيا وقيـ الجوار المعتادة ,فيو أحد أىـ مجاالتيا الحيوية واألمنية التي ال يمكف االلتفات
ا
عنيا أو إىماليا .لقد كانت السعودية تنجذب إلى التدخؿ العسكري المباشر في اليمف ,في كؿ
مرة يصبح فييا ىذا البمد ساحة لمتنافس اإلقميمي ,حيث كاف ىدؼ السعودية منع سقوطو في يد
دوؿ منافسة ليا في اإلقميـ.
لذلؾ تأثرت السعودية مف تداعيات األزمة اليمنية وخاصة بعد أف دخمت إلى نفؽ مظمـ,
فسارعت إلى تبني المقترحات والحموؿ ,فجاءت المبادرة الخميجية في  23نوفمبر ,2011لمحيمولة
دوف انفجار األوضاع في اليمف ,والتي ىدفت إلى تنحي الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح عف
سدة الحكـ ,في أجواء انتقالية لمحكـ إلى نائبو عبد ربو منصور ىادي ,بتوقيع الفريقيف ,المتمثؿ
بالرئيس السابؽ عمي صالح والفريؽ المعارض الذي خرج ضده في خضـ الحراؾ الشعبي,
بحضور واشراؼ إقميمي ودولي لممبادرة الخميجية والتي وقعت في الرياض.
بالرغـ مف ذلؾ لـ يشيد اليمف استق ار اًر بالشكؿ المأموؿ وفؽ ىذه المبادرة ,فدخمت اليمف
مرحمة تحوؿ كبير بصعود الحوثييف وسيطرتيـ عمى العاصمة صنعاء ,في /21سبتمبر ,2014
ومحاصرة ,ومطاردة الرئيس عبد ربو منصور ىادي ,الذي ىرب ليتخذ مدينة عدف عاصمة مؤقتة
بعد استيبلء الحوثييف عمى العاصمة صنعاء ومفاصؿ الدولة بمساعدة قوات الرئيس السابؽ عمي
عبداهلل صالح المتحالؼ مع الحوثييف .األمر الذي زاد مف مخاوؼ السعودية مف تمؾ المتغيرات
والتحوالت في اليمف ,وخاصة بعد ترحيب إيراف ليذا التغيير في اليمف ,لدرجة التصريح بأف
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صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التابعة إليراف بعد كؿ مف بيروت ودمشؽ وبغداد,
مبينتةً أف ثورة الحوثييف في اليمف ىي امتداد لمثورة اإليرانية عاـ .1979
في ضوء تمؾ المرحمة استغاث الرئيس عبد ربو منصور ىادي بالمممكة السعودية لحماية
اليمف مف بطش الحوثيييف وايراف ,فجاء الرد السعودي سريعاً ومجاباً لطب الرئيس عبد ربو
منصور ىادي ,األمر الذي دفعيا في مساء يوـ  /26مارس ,2015 /قبيؿ ساعات مف اقتحاـ
الحوثييف مدينة عدف الجنوبية ,بتشكيؿ "عاصفة الحزـ" ,والتي كاف ليا الصدى األقوى في تحجيـ
التمدد الحوثي في اليمف ,وحتى المحظة مازاؿ العمؿ العسكري جارياً مف بعد استرداد عدف ومدف
الجنوب مف سيطرة الحوثيوف.
والتي مازالت تمؾ العمميات العسكرية مستمرة وخاصة بعد استرداد عدف ومدف الجنوب مف
سيطرة الحوثيوف ,والعمؿ العسكري مازاؿ جارياً في اليمف مف أجؿ استرداد مدف الشماؿ اليمني.
 1.2مشكمة الدراسة:
تكمف مشكمة الدراسة في معرفة طبيعة السياسة السعودية تجاه التحوالت الجذرية في
المشيد السياسي اليمني الناجـ عف الحراؾ الشعبي ,وكذلؾ تغيير خريطة التحالفات والصراعات
المسمحة بيف أطراؼ كانت في السابؽ متحالفة فيما بينيا ,إضافة إلى زيادة التدخبلت اإلقميمية
والدولية ,وتأثيرىا عمى مسار األحداث السياسية والعسكرية.
حيث يمكف إعادة صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي :
كيؼ تعاممت السياسة السعودية مع المتغيرات السياسية في اليمف خبلؿ الحراؾ الشعبي؟
 1.3تساؤالت الدراسة :
ويتفرع عف ىذا التساؤؿ الرئيس عدد مف التساؤالت الفرعية ,ىي :
 .1ما الجذور التاريخية لمسياسة السعودية اليمنية؟
 .2ما المحددات المؤثرة في السياسة السعودية تجاه اليمف؟
 .3ما مراحؿ تطور الحراؾ الشعبي اليمني عاـ 2011؟
 .4ما أىداؼ السياسة السعودية تجاه اليمف ؟.
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 .5ما الرؤية االستشرافية لمسياسة السعودية تجاه اليمف في المستقبؿ؟.
 1.4أىداف الدراسة :
 .1تحديد الجذور التاريخية لمعبلقات السعودية اليمنية .
 .2إبراز المحددات المؤثرة في السياسة السعودية تجاه اليمف .
 .3بياف مراحؿ تطور الحراؾ الشعبي في اليمف عاـ . 2011
 .4االطبلع عمى أىداؼ السياسة السعودية المستخدمة تجاه اليمف .
 .5استشراؼ مستقبؿ السياسة السعودية تجاه اليمف في المستقبؿ.
 1.5أىمية الدراسة :
 .1تقديـ رؤية كاممة لطبيعة العبلقات السياسية بيف السعودية واليمف.
درسة السياسية السعودية تجاه اليمف ,في ىذه الفترة الحساسة مف تاريخ العبلقات بيف
 .2إف ا
إثرء المكتبة العربية ,خاصة وأف فترة الدارسة ىي حدث معاصر لـ
الدولتيف يعمؿ عمى ا
درسات سابقة كثيرة عف ىذه الفترة.
يكف لمباحثيف والميتميف بيذا الشأف ا
 .3تعزيز الدراسات بإضافة دراسة جديدة وذات أىمية إقميمية.
 .4المساىمة في نشر الوعي السياسي بطبيعة الدوؿ المذكورة وخبلفاتيا.
 .5التعرؼ عمى مستوى االختبلؼ في السياسة السعودية تجاه اليمف قبؿ وبعد الحراؾ
الشعبي.
 .6المساىمة في معرفة ما سينتج عف الحراؾ الشعبي في اليمف وأثره عمى األمف القومي
السعودي.
 .7استشراؼ مستقبؿ السياسة السعودية تجاه اليمف.
 1.6منيج الدراسة :
أوالً :المنيج التاريخي
الذي سيتـ توظيفو في ضبط األحداث والتطورات ,وفقاً لمنطؽ التسمسؿ التاريخي الخاص
بتطور تمؾ العبلقات والمفارقات واالختبلفات بيف الدولتيف ,والعمؿ عمى إثراء الدراسة بتتبع
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الجذور التاريخية بمراحميا ,ودراسة ما توفر مف دراسات ومعمومات لتفسير تمؾ الظواىر
السياسية.
ثانيا :المنيج الوصفي التحميمي
والذي يتـ مف خبللو وصؼ مشكمة الدراسة وأبعادىا ,تمييداً لتحميميا بما يخدـ الدراسة
والعمؿ عمى تحديد المتغيرات والعوامؿ المحمية واإلقميمية ,وتفسير السياسة الخارجية السعودية
تجاه اليمف.
ثالثا :منيج تحميل النظم
دراسة مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية السعودية تجاه اليمف ,وحسب مايكؿ
بريتشر ,لتحميؿ النظـ الذي يسيـ في تحميؿ البيئة الداخمية واإلقميمية والدولية ,وعميو؛ فإف ىذا
المنيج(:أبوسعدة :2012 ,ص.)10 .

درسة الحالة ,وبيف اإلطار النظامي.
 يجمع بيف ا يكوف مرشداً ,في البحث عف العبلقات.-

يعتبر مساعداً في البحث عف النماذج المتكررة.

-

يحاوؿ التنبؤ بالخياارت المحتممة لمسياسة الخارجية.

-

يبرز الطابع الديناميكي لمنظاـ.

-

يساعد في جمع وتصنيؼ المعمومات ,وعرض النتائج.

 1.7حدود الدراسة :
تتمثؿ حدود الدراسة في الجوانب التالية :
أ .الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى السعودية واليمف.
ب .الحد الزماني :منذ انطبلؽ الحراؾ الشعبي في اليمف عاـ  ,2011وحتى عاـ .2015
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 1.8مصطمحات الدراسة:
 1.8.1الحركة الحوثية
الحوثيوف أو الحوثية أو الشباب المؤمف -كما يسموف أنفسيـ -حركة دينية ذات تنظيـ
سياسي وعقائدي ,يسعوف السترداد اإلمامة ,ويعتنقوف أفكار وعقائد اإلثني عشرية .والحركة في
أصميا فرقة مف فرؽ الزيدية وتسمى بالجارودية ,وىي أقرب الفرؽ لئلثني عشرية"(الدوسري,
 :2011ص.)8 .

 1.8.2الربيع العربي
ظير مصطمح " الربيع العربي " ألوؿ مرة  ,عمى لساف كبار صناع القرار السياسي
األمريكي" الرئيس باراؾ أوباما ووزيرة الخارجية ىيبلري كمنتوف" ,عمى اثر الثورات الشعبية ,التي
جرت عمى الساحة العربية ,والتي أطاحت ببعض رموز النظاـ السياسي العربي الراىف ,وتـ
تداولو في معرض وصفيـ ,لمتغيرات الجارية عمى الساحة العربية(عبد الكريـ ,2012 ,ص.)163

 1.8.3الحراك الشعبي
ىو أحد مظاىر التغيرات العميقة التي شيدىا العالـ العربي خبلؿ السنوات القميمة
الماضية ,والتي اصطمح عمى تسميتيا بالربيع العربي .وقد بدأ الحراؾ الشعبي في كؿ مف تونس
ومصر وليبيا واليمف والبحريف وسوريا ,ويتنبو المواطف العربي إلى حقو المشروع في الحياة
الكريمة ,وتثمر ثورتو عف انتياء حكـ الطغاة في أكثر مف بمد عربي( سبلمة :2013 ,ص.)13 .

 1.8.4الحرب غير المتوازية
عرؼ الجنراؿ شيمتوف رئيس أركاف حرب القوات األميركية الحرب غير المتوازية قبؿ
بمدا أو جماعة أو حتى
سنتيف مف أحداث أيموؿ  ,2001بأنيا «كؿ محاولة لطرؼ(..سواء كاف ً

معتمدا في ذلؾ عمى وسائؿ تختمؼ
فردا) ,لبللتفاؼ مف حوؿ قوتيا واستغبلؿ نقاط ضعفيا,
ً
ً
بطريقة كاممة عف نوع العمميات التي يمكف توقّعيا .وعدـ التوازي يعني أف يستعمؿ العدو طاقة

الحرب النفسية والعسكرية ,وما يصاحبيا مف شحنات الصدمة والعجز ,لكي ينتزع زماـ المبادرة
وحرية الحركة واإلرادة ,وأف يستخدـ وسائؿ مستحدثة وتكتيكات غير تقميدية وأسمحة وتكنولوجيات
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تصوره
جرى التوصؿ إلييا بالتفكير في ما ىو غير متوقع وغير معقوؿ ,وما ال نستطيع
ّ
والتصدي لو بالوسائؿ التقميدية( الحجار.)2014 ,

 1.8.5مفيوم الثورة
عرؼ جوردف مارشاؿ مفيوـ التمرد أو الثورة  ":أحداث نادرة الوقوع -نسبياً -ولكنيا ىامة
مف الناحية التاريخية ,يتـ خبلليا تغيير النظاـ السياسي واالجتماعي كمياً ,وذلؾ باستخداـ وسائؿ
عنيفة أحياناً ,ثـ يتـ إعادة بنائو عمى أسس جديدة بقيادة جديدة .وقد أصبحت كممة ثورة تطبؽ
بشكؿ فضفاض عمى كؿ تغير اجتماعي بعيد المدى ,كما ىو الحاؿ في :الثورة الصناعية ,وثورة
الكومبيوتر ,وثورة الموضة وغيرىا .ولكننا نؤكد أف معناىا األساسي ما يزاؿ سياسي الطابع .ومف
ز واضحاً بيف الثورة السياسية والتمرد"(مارشاؿ :2007 ,ص.)423 .
الصعب أف نقيـ تميي اً

فكؿ ثورة في العالـ بنيت عمى عدة مرتكزات وعناصر ,ومف أولى ىذه العناصر أو
األضبلع ألي ثورة :أف يكوف ليا عنواف رئيسي (فكرة) ,ومف ذلؾ العنواف تتفرغ الجزيئات الثانوية
 ,والعنصر الثاني :أف يكوف لتمؾ الثورات فبلسفة ومنظروف يصيغوف عناوينيا بأسموب سمس,
لكي يتسنى لعامة الثوار أف يتقبموىا وييضموىا ,ومف ثـ الدفاع عنيا وعف مكتسباتيا .والعنصر
الثالث :يكوف لتمؾ الثورات قادة أو مجمس قيادة لدييـ ببلغة في التعبيرات الثورية ويتبنوف فك ار أو
أيديولوجيا معينة يستطيعوف مف خبلليا إقناع الجماىير الثائرة أوال ثـ الفبلسفة والمنظريف مف
تقبؿ اليدؼ مف وراء تمؾ الثورات ثانيا(.أبو نحؿ  ,2013 ,ص.)10.

فالثورة إذف ليا قواعدىا ومحدداتيا وأىدافيا تسير عمييا مف أجؿ إنجاح ميمتيا في
الوصوؿ إلى مبتغاىا السياسي أو االجتماعي.
 1.8.6المأزق األمني
يعرؼ جيرفس المأزؽ األمني بأنو " موقؼ معيف بيف دولتيف أو أكثر عمى استعداد
لمصراع ,وحتى لمحرب ,مف أجؿ تأميف احتياجاتيا األمنية ,ولو عمى حساب الدوؿ
األخرى"()1978 ,Jervis
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 1.8.7عاصفة الحزم
جرى إطبلؽ اسـ “عاصفة الحزـ” عمى عممية التحالؼ العشري في اليمف ,واعتمدىا الممؾ
سمماف ,كي يحمي األمف الوطني السعودي والعربي الميدد مف االنييار اليمني ,واستخداـ اليمف
كرأس حربة لتطويؽ السعودية وتكريس غمبة المشروع اإلمبراطوري اإليراني والتي بدأت ضرباتيا
الجوية في  26مارس 2015ـ(أبو ذياب.)2015,

 1.8.8الدولة الضاحية
مصطمح استخباري سياسي ويقصد بو اختراؽ الدولة المستيدفة عبر الدولة الضاحية أي
(المجاورة ) ,وخاصة إذا كانت أجيزة الدولة المستيدفة ال تسمح بنشاط لمدولة الساعية الختراقيا,
أو تحاصر أنشطتيا ,أو ليس بينيما عبلقات دبموماسية ,أو بينيما عداوة والعبلقات باردة( النويرة,
.)2015

 1.8.9األدارسة
نسبة إلى محمد بف عمي بف محمد ابف السيد أحمد ابف إِ ْد ِريس المعروؼ بػ ِ
اإل ْد ِريسي
( ,)1923-1876مؤسس دولة األدارسة في صبيا ,تيامة وعسير بالجزيرة العربية .أصمو مف
فاس ,ينتسب إلى إدريس األزىر بف إدريس األكبر الحسني الذي أسس دولة األدارسة في
المغرب(ممكاوي :2011 ,ص.)145 .

 1.8.10الحرب األىمية
صراع مسمح بيف جماعات المواطنيف في دولة ما ألسباب قد تكوف دينية  ,وقد تكوف
اجتماعية  ,خاصة في الدوؿ المتكونة مف عدة قوميات ,كما تكوف ألسباب سياسية ىدفيا
استيبلء جماعة عمى السمطة السياسية أو القبمية ...تتميز الحرب األىمية بانييار الدولة والنظاـ
والقانوف(المشاعمي:2007,ص.)160

فالحرب األىمية ىي بداية نياية الدولة بكافة مقدراتيا وأنظمتيا ومف ىذا الجانب تكوف
الدولة عرضة لمتدخبلت األجنبية الخارجية.
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 1.8.11ثورة االتصاالت
ىي ثورة حققيا العالـ المعاصر في مجاؿ تكنولوجيا االتصاالت وساىمت في التقريب بيف
الشعوب وجعؿ العالـ قرية كونية صغيرة ويعيش في عصر المعمومات فائقة السرعة بسبب
السموات المفتوحة واالنترنت والطريؽ السريع لممعمومات وأضعؼ مف الحدود الدولية وقبضة
الدولة عمى مواطنييا(عبدالكافي :2006 ,ص.)169-168 .

 1.8.12الممكيون" الممكيين"
القوة التي تزعمت السعودية دعميا لمقاومة النظاـ الجميوري في اليمف ,بعد أف رأت فيو
ت يديدا مباش ار لنظاميا الممكي ,فقد بذلت السعودية االمواؿ الطائمة واشترت األسمحة الحديثة
بالتعاوف مع البريطانيف المحتميف لمجنوب ,وقدمت الخبراء الذيف وضعوا لمممكييف خطط مقاومة
الثورة واجياضيا(الروحاني :2010 ,ص.)129-128 .

 6.2الدراسات السابقة :
 . 1دراسة ( الحنيطي  )2013 ,بعنوان " مبدأ تصدير الثورة اإليرانية وأثره عمى استقرار دول
الخميج العربية " الحوثيون في اليمن نموذجاً "
ىدفت الدراسة إلى معرفة التوجيات الفكرية اإليرانية المتبعة في تنفيذ مبدأ تصدير
الثورة ,التي كاف ليا تأثير عمى االستقرار في دوؿ الخميج وكما ىدفت الدراسة أيضا إلى معرفة
التوجيات السياسية لمحركة الحوثية في اليمف تجاه منطقة الخميج ونشاطاتيا في اليمف
واألطراؼ اإلقميمية التي تدعـ الحركة الحوثية.
توصمت الدراسة إلى أف الحركة الحوثية ,مثمت أحد األدوات التي تستخدميا إيراف
لتنفيذ مشروعيا الطائفي عبر مبدأ تصدير الثورة الذي تبنتو إيراف منذ عاـ  ,1979والذي ىدؼ
إلى زعزعة األمف واالستقرار اإلقميمي الخميجي ,وساىـ في تقويض أنظمة سياسية قائمة ,
وتمزيؽ النسيج االجتماعي فييا.
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 .2دراسة ( الشجاع )2013 ,بعنوان" بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع
ومواجع"
ىدفت الدراسة إلى معرفة الظاىرة الحوثية ,وأبعاد ىذه الظاىرة فكرياً وسياسياً منذ نشأتيا,
وصوالً إلى واقع الصراعات المسمحة التي تخوضيا اليوـ ضد الكثير مف األطراؼ اليمنية
السياسية واالجتماعية والدينية ,كذلؾ تناولت الدراسة الدور اإليراني في اليمف مف ناحية ,الدعـ
السياسي والعسكري وأيضا دورىا في تصدير ثورتيا وعقيدتيا الجعفرية إلى داخؿ اليمف.
توصمت الدراسة إلى أف الحركة الحوثية تيتدي منذ نشأتيا بالنموذج اإليراني الثوري
وتجربة حزب اهلل المبناني ,وكذلؾ توصمت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيؽ بيف الحوثية وايراف
عبر التواجد الحوثي في إيراف مف خبلؿ زياراتيـ المتكررة وصبلتيـ بالسفارة اإليرانية ,وكذلؾ
وجود عناصر مف اإليرانييف بيف كوادرىـ ,والتقارب العقائدي بينيـ .وكذلؾ توصمت الدراسة إلى
وجود دعـ عسكري وسياسي مف جية إيراف لمحركة الحوثية ,حيث أثبتت الدراسة أف إيراف لدييا
قواعد قريبة مف اليمف في اريتريا لدعـ الحركة الحوثية ومدىا عسكريا.
 . 3دراسة ( الموسوي ,وآخرون .)2013 ,المشروع اإليراني في المنطقة العربية واإلسالمية.
ىدفت الدراسة إلى معرفة مرتكزات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية,
وكذلؾ تناولت الدراسة المشاريع اإليرانية تجاه بمداف الحراؾ الشعبي ومنيا اليمف.
توصمت الدراسة إلى أف اليمف ىي الحمقة األضعؼ مف بيف دوؿ الربيع العربي فيما يتعمؽ
بتعرضيا لمتدخؿ الخارجي ,وقدرتيا عمى مقاومة ذلؾ التدخؿ ,وكذلؾ القت إيراف أىدافيا المرجوة
مف اليمف مف خبلؿ ىشاشة النظاـ السياسي واالقتصادي ,لذلؾ برز التدخؿ اإليراني في تعميؽ
الشروخ في المجتمع ورسـ المشاريع التوسعية .واستنتجت الدراسة أف التدخؿ اإليراني مستغبلً
الصراعات المذىبية والطائفية مف شأنو أف يؤثر عمى استقرار اليمف بؿ يؤدي إلى تقسيـ اليمف
مف خبلؿ دعـ إيراف لمحوثييف والحراؾ الجنوبي مف أجؿ فصؿ الجنوب عف الشماؿ.
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 . 4دراسة ( آل رشيد  )2012 ,بعنوان " السياسة الخارجية السعودية واألمن في منطقة
الخميج "
ىدفت الدراسة إلى معرفة مخرجات السياسة الخارجية السعودية إزاء قضية األمف في
منطقة الخميج والخطوات المتبعة في مواجية مصادر التيديد اإلقميمية والجماعات اإلرىابية,
واحتواء األوضاع المتفجرة مف حيف آلخر .معرفة ىذه المخرجات المجسدة في شكؿ إستراتيجيات
أمنية وتفاعبلت ,تستمزـ بحث طبيعة المدخبلت ,والمحددات البنيوية والوظيفية لمبعد األمني في
السياسة الخارجية السعودية.
وخمصت الدراسة إلى وجود تيديدات إقميمية ما زالت متنامية كتيديد الجماعات اإلرىابية
ووجود سباؽ تسمح إقميمي حاد (سعودي-إيراني) نتيجة لؤلوضاع اإلستراتيجية التي ترتبت عف
سقوط بغداد ,فبالرغـ مف زواؿ التيديد التقميدي العراقي الستقرار المنطقة ,إال أف تصاعد النفوذ
اإليراني يزداد في الخميج وفي الشرؽ األوسط ككؿ.
 .5دراسة(جعشان )2012 ,بعنوان " المحددات الداخمية والخارجية لالستقرار السياسي في

اليمن (2010 -1990م)

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ العوامؿ الداخمية ,والخارجية التي تؤثر في حالة االستقرار
السياسي في اليمف مف خبلؿ دراسة المحددات الداخمية والخارجية .والتي تطرقت أيضا إلى
دراسة نفوذ السعودية في اليمف ,وىدفت إلى معرفة أدوات السعودية في اليمف و معرفو األبعاد
السياسية واألمنية السعودية تجاه اليمف.
توصمت الدراسة إلى أف تأثير العامؿ الخارجي عمى استقرار الحياة السياسية واالقتصادية
لميمف بسبب فقر اليمف واعتمادىا عمى المساعدات الخارجية التي أرىنت ق ارراىا لدوؿ الخارج.
وكذلؾ توصمت الدراسة إلى أف النفوذ السعودي ىو أحد أىـ المحددات الخارجية عمى سير
االستقرار السياسي في اليمف ,مف خبلؿ سعي المممكة إلبقاء التصادـ في اليمف بيف المجتمع
والدولة وشراء والءات القبائؿ في اليمف لصالحيا مف أجؿ الحفاظ عمى مصالحيا في اليمف.
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 .6دراسة (المظفري )2012 ,الربيع العربي دراسة تحميمية في المؤثرات الخارجية اليمن
أنموذجاً.
تناولت الدراسة األوضاع السياسة واألمنية في اليمف قبيؿ الحراؾ الشعبي ,وخاصة
األوضاع التي كاف يعيشيا اليمف في ظؿ الرئيس السابؽ عمي صالح الذي تفرد بالسمطة وبالماؿ
العاـ اليمني بالقوة والحنكة السياسية ,كذلؾ ىدفت الدراسة إلى معرفة أسباب الحراؾ الجنوبي في
اليمف والذي يطالب باالنفصاؿ عف الشماؿ ,وىدفت الدراسة بياف العوامؿ المؤثرة في الحراؾ
الشعبي اليمني.
توصمت الدراسة إلى وجود تشابو في األوضاع التي تعيشيا دوؿ الربيع العربي ,إال أف
اليمف لديو خصوصية كبيرة عمى الصعيد الداخمي والخارجي .وكذلؾ توصمت الدراسة إلى أف
الظروؼ السياسية في اليمف كانت مييأة لمقياـ بانتفاضة شعبية لمقضاء عمى نظاـ عمي عبد اهلل
صالح .وتوصمت الدراسة إلى أف المبادرة الخميجية كانت الحؿ األنسب لميمف لمخروج مف أزمتيا.
 .7دراسة (جازع .)2011 ,الحركة الحوثية في اليمن  :دراسة في الجغرافيا السياسية.
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ البيئة التي نشأت فييا الحركة الحوثية وتاريخ نشأتيا ومسارات
نموىا واتجاىات ىذا المسار وأىدافو ودوافعو وأثاره عمى األصعده الداخمية واإلقميمية والدولية.
توصمت الدراسة إلى أف نشوء الحركة واستمرارىا يعود إلى عوامؿ داخمية ارتبطت
بالظروؼ القاسية التي يعيشيا المجتمع اليمني ,مثؿ الفقر والبطالة وتدىور الموارد الطبيعية
وغيرىا .وكذلؾ توصمت الدراسة إلى أف أسباب صمود الحركة في وجو النظاـ السياسي يعود إلى
الدعـ الخارجي اإليراني ,الذي يحمؿ أىداؼ إيديولوجية سياسية مذىبية.
استنتجت الدراسة أف نموذج الحركة الحوثية كاف سبب في تشجيع حركات االنفصاؿ في اليمف
والمنظمات اإلرىابية في الظيور وبالذات القاعدة.
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 .8دراسة ( فايد )9002 ,بعنوان " العالقات السعودية اليمنية في الفترة من 6299الى
6299م .
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقات السعودية اليمنية والقاء الضوء عمى المؤثرات الداخمية
والخارجية لمبمديف كما أف الدراسة أبرزت مشكبلت الحدود بيف البمديف واختبلفيما ونزاعيما عمى
الحدود في تمؾ الفترة.
توصمت الدراسة إلى أبرز ما في العبلقات السعودية اليمنية بيف عامي ٕٖٜٔـ وحتى
عاـ ٖٜ٘ٔـ ,وىي المشكمة الحدودية بيف الطرفيف ,فكانت مشكمة الحدود ىي التعبير عف بروز
المتغيرات السياسية الدولية وعف إرىاصات حقبة التأسيس وما واكبيا مف صعوبات وتحديات.
 1.10التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة اتضح ما يمي:
 -نجد أف الدراسات السابقة لموضوع البحث قميمة نظ اًر لحداثة الموضوع واستمرار تداعياتو وعدـ

سيولة استخبلص نتائجو في الفترة الحالية.

 الدراسات التي تناولت السياسة السعودية تجاه اليمف جاءت بشكؿ مقتضب وغير شاممة. -لـ تتطرؽ الدراسات إلى أبعاد السياسة السعودية تجاه اليمف وخاصة بعد الحراؾ الشعبي

اليمني عاـ  ,2011وما ىي أىداؼ تمؾ السياسة تجاه اليمف.

 غالبية الدراسات لـ توضح أىمية اليمف في اإلستراتيجية السعودية ,باعتبار اليمف الخاصرةالسعودية ,مف حيث أف التيديد المباشر لؤلمف القومي السعودي نابع مف اليمف.
 لـ تتطرؽ مجمؿ الدراسات لمسياسة السعودية تجاه اليمف خبلؿ الفترة التي تناولتيا ىذهالدراسة ,وتعاممت مع حقب زمنية معينة مرت بيا قضية الصراع.
وعمى أية حاؿ يأمؿ الباحث أف تكوف دراستو قد أظيرت الجوانب المعتمة عف السياسة
السعودية تجاه اليمف في الفترة ما بيف  ,2015-2011وكذلؾ يأمؿ الباحث أف تكوف دراستو

إسياماً جديداً ,في مجاؿ السياسات اإلقميمية في الشرؽ األوسط.

ويتمنى الباحث أف تكوف دراستو إضافة جديدة لؤلبحاث العممية ,وخاصة أف الدراسة واحدة

مف أىـ القضايا السياسية المؤثرة إقميمياً ودولياً.
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المبحث األول :جذور السياسة السعودية تجاه اليمن 1961- 1926
المبحث الثاني :تطور السياسة السعودية تجاه اليمن في الفترة 1993 –1962
المبحث الثالث :السياسة السعودية تجاه اليمن من عام 2011- 1994
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المبحث األول :جذور السياسة السعودية تجاه اليمن 1961- 1926
 1.1المفيوم التاريخي واإلقميمي لميمن والسعودية
 1.1.1اليمن:
ينتمي اليمف جغرافياً وحضارياً إلى منطقة الجزيرة والخميج ,وىو بمثابة البوابة الجنوبية
ليذه المنطقة ,يحتؿ اليمف موقعاً جغرافيا متمي اًز يمثؿ حجر الزاوية بالنسبة لشبو الجزيرة العربية,
فيو يطؿ عمى مضيؽ باب المندب ,مما جعمو حمقة اتصاؿ بيف قارتي أفريقيا وآسيا ,ومعب اًر
ميماً عمى مر العصور ,حيث تقع اليمف جنوب غرب شبو الجزيرة العربية في غربي آسيا .تبمغ
مساحتيا حوالي  527,970كيمو متر مربع ,يحد اليمف مف الشماؿ السعودية ومف الشرؽ سمطنة
عماف ",كما أنيا تطؿ عمى بحريف ميميف ,ىما بحر العرب وخميج عدف مف جية الجنوب,
والبحر األحمر مف ناحية الغرب .وىذاف البحراف كانا وما يزاالف طريقاً لممبلحة الدولية التي
تنافست عمى التحكـ فييا الدوؿ العظمى قديماً وحديثاً"(مكي ,وآخروف :2010 ,ص.)564 .

وعميو اعتبرت اليمف مسرحاً لؤلحداث التاريخية ,منذ ظيور اإلسبلـ وصوالً إلى العيد
العثماني والتي كانت والية اليمف جزءاً مف السمطنة العثمانية فقد حاوؿ األتراؾ االحتفاظ بأي جزٍء
مف الجزيرة العربية تحت سيطرتيـ وذلؾ حتى عاـ  ,1918وقد حكـ مجموعة مف األئمة الزيدييف
اليمف ,إلى أف حكـ اليمف عائمة آؿ حميد الديف.
فقد اشتد الضغط عمى العثمانييف في عيد اإلماـ يحيى حميد الديف الذي تولى الحكـ في
فبراير 1904ـ حيث بدأ حرباً ضدىـ استمرت سبع سنوات حتى تـ توقيع اتفاقية بينو وبيف الوالي
أحمد عزت باشا في عاـ  1911ـ ,ولكنو لـ يرتبط معو بمعاىدة ممزمة ووقؼ محايداً مف الحرب
العالمية األولى حتى جاءت الفرصة عندما أعمنت ىدنة مدروز في 30أكتوبر ,1918وبمقتضاىا
خرجت تركيا مف الحرب وسممت مناطؽ نفوذىا لمحمفاء ,وفي الوقت نفسو دخؿ اإلماـ يحيى
صنعاء في عاـ  ,1918واستمـ مقاليد الحكـ وأعمف نفسو حاكماً مستقبلً عمى اليمف ,وحاوؿ
تدعيـ مركزه باعتباره أحد األئمة الزيدييف الذيف يعتقدوف أف ليـ الحؽ المطمؽ في حكـ اليمف
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والجنوب العربي أيضاً ,والمعروؼ أف الزيدييف ينتموف إلى زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف
أبي طالب ,الذي قاـ بثورة معروفة في التاريخ( الياجري  :1988,ص.)5-4 .

وبفعؿ تمؾ األحداث كاف ليزيمة السمطنة العثمانية في الحرب العالمية األولى تداعيات
خطيرة عمى منطقة الجزيرة العربية ,حيث أضحت اإلمبراطورية البريطانية سيدة الخميج ,وفي ىذه
األثناء قامت بعقد اتفاقيات ثنائية مع الحكاـ وشيوخ القبائؿ ,وتكريس سيطرتيا عمييـ عف طريؽ
المساعدات والرواتب الشيرية واألسمحة .وكاف كؿ ذلؾ يتـ بقصد حماية آبار النفط المتواجدة في
المنطقة والتي تييمف عمييا وتديرىا شركة بريطانية( إسماعيؿ :2006 ,ص.)196 .
فقد قسمت بريطانيا الجزيرة العربية حسب أىوائيا ومصالحيا ,فشيد الجسـ اليمني تقسيـ
جغرافي إلى شطريف ,أحدىما شمالي واآلخر جنوبي لكؿ منيما نظامو السياسي وظروفو
السياسية واالقتصادية قبؿ أف تتييأ األوضاع لتحقيؽ وحدتو(العامري :2011 ,ص.)130 .

فاليمف الشمالي ذات عدد سكاف أكبر مف اليمف الجنوبي وىي الدولة المجاورة لممممكة
العربية السعودية والتي يعتمد اقتصادىا عمى الزراعة ويعمؿ أبنائيا بالخارج وخاصة في
السعودية ,حيث خضعت لحكـ اإلمامة آلؿ حميد الديف لفترة طويمة ,متمثمة باإلماـ يحيى حميد
الديف وأبنائو ,والذي سقط حكميـ بعد ثورة اليمف عاـ .1962
أما اليمف الجنوبي فأقؿ كثافة سكانية مف تمؾ التي في الشماؿ ,لكنيا أكبر منيا مساحة بما
يقرب الضعفيف وأغنى بالثروات المعدنية ,وتـ اكتشاؼ أكبر حقؿ لمنفط في محافظة حضرموت,
وخضع لمحكـ البريطاني وعاصمتيا عدف (.داي :2010,ص.)13 .

 1.1.2السعودية :
يرجع نسب أسرة آؿ سعود وأصوليا إلى قبيمة( بنو حنيفة) ,وىي أقدـ قبائؿ الجزيرة العربية "
وقبؿ أف تسمى األسرة السعودية بيذا االسـ كانت تدعى (آؿ مقرف) نسبة إلى مقرف بف مرخاف,
جد اإلماـ محمد بف سعود مؤسس الدولة السعودية األولى"(مركز الفكر العالمي عف السعودية:2009 ,
ص.)25 .

فاألسرة السعودية ,ىي قبيمة بدوية ,سيطرت عمى مدف الحجاز ,داخؿ الجزيرة العربية وأقامت
دولتيا فييا ,وصوالً إلى تشكيؿ المممكة العربية السعودية(صنتاف.)2008 ,
16

حيث يرجع تأسيس المممكة العربية السعودية الحديثة إلى عاـ  ,1932إلى عبد العزيز بف
عبد الرحمف بف فيصؿ بف تركي آؿ سعود بعد مخاض طويؿ في تأسيس المممكة ,فكانت ىذه
الدولة السعودية الثالثة والتي قامت فيما بيف (  ,)1932-1902فاستندت الدولة السعودية في
إرساء دعائـ الدولة الثالثة حتى تستمر وال تسقط مثؿ الدولتيف السابقتيف ,وتتمخص ىذه الرؤية
في التمسؾ باأليديولوجية الوىابية(إسماعيؿ  : 2006,ص.)196.

تستحوذ الدولة السعودية عمى مساحة كبيرة مف مساحة شبو الجزيرة العربية ( 2.24مميوف
كيمومتر مربع) وىي تطؿ عمى الخميج العربي ,وعمى البحر األحمر مف جية الغرب ,وكؿ مف
اليمف وعماف واإلمارات المتحدة مف جية الجنوب(ايمفير أراسي  : 2008 ,ص.)72 .

غير أف السعودية تعتبر مف الدوؿ شديدة الثراء لموقعيا االستراتيجي الممتاز ,والذي زاد
باكتشاؼ البتروؿ في بداية القرف العشريف والذي منح السعودية قوة اقتصادية كبيرة جعميا مف
الدوؿ الميمة في منطقة الجزيرة العربية ,الصعيديف اإلقميمي والدولي.
 2.1السعودية واليمن بين التشابو واالختالف:
إف العبلقات السعودية اليمنية ليا طابعيا الخاص والمميز في شبة الجزيرة العربية ,حيث
ضربت بجذورىا في عمؽ التاريخ ,وتوثقت بروابط الديف ,والدـ والمغة والجوار والحضارة والتاريخ
االستقرر في
ا
جغرفية واحدة ,وليما مصمحة مشتركة في توطيد األمف و
ا
حيث تشتركاف في حدود
منطقة شبو الجزيرة العربية والبحر األحمر ,إلى جانب الروابط اإلنسانية والثقافية التي ربطت بيف
االسترتيجي الذي يجعؿ كؿ منيما يمثؿ لآلخر
ا
البمديف عمى مدى التاريخ ,باإلضافة إلى الجانب
القتربيما وخضوعيما لمؤث ارت خارجية مشتركة بما يعنى أف كؿ دولة
ا
عمقاً است ارتيجياً بالنسبة
منيما تمثؿ بعداً أمنياً لوجستياً لمدولة األخرى.
وىذا ما جاء عمى لساف الممؾ عبد العزيز آؿ سعود ,مؤسس السعودية الحديثة ,وىو عمى
فراش الموت حيف جمع أبناءه األكبر سناً  ,وقاؿ ليـ " إف أي شر أو خير لنا مصدره اليمف".
وبالنظر إلى األبعاد اإلستراتيجية واألمنية واالقتصادية بيف اليمف والسعودية ,يمكف القوؿ
إف اليمف تمثؿ العمؽ االستراتيجي والبشري لممممكة العربية السعودية ,فموقع اليمف الجغرافي
المشرؼ عمى واحد مف أىـ خطوط المبلحة في العالـ الذي يمر عبره ما
المبلصؽ لمسعودية و ُ
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يقارب %40مف نفط العالـ تقر ًيبا ,إضافة إلى آالؼ البواخر التجارية التي تعبر مضيؽ باب

المندب سنويِّا ,أكسب العبلقات اليمنية السعودية أىمية كبيرة.

فتمؾ األىمية دفعت السعودية عمى مر السنوات الماضية لمتدخؿ في شئوف اليمف ,ىذا
التدخؿ السعودي ال يرتبط فقط بالييبة أو التأثير اإلقميمي ,بؿ يندرج في إطار األمف القومي.
ّ
امتدادا عند األطراؼ ,يجب رصده وضبطو عف
فالمجتمع اإلستخباراتي السعودي يرى في اليمف
ً
كثب( موقع ساسة بوست )2015,

حيث تعرضت العبلقات السعودية اليمنية إلى مؤثرات داخمية وخارجية ,منيا ما ىو مرتبط
بالمذىب الديني ,ومنيا ما ىو تقميدي وموروث مرتبط بالعامؿ الجغرافي ,ومنيا ما يرجع لعوامؿ
حديثة كقياـ الدولة الحديثة بمفيوميا الجديد وتطور كيانيا االقتصادي ,بظيور النفط وعوامؿ
متعددة كالعامؿ األمني والعامؿ الديموجرافي ذو المواصفات القبمية واذا صنفنا ىذه المسائؿ التي
أثرت عمى سير السياسة السعودية – اليمنية فإننا سنجدىا كاآلتي :
 2.1.1أوالً :المسألة المذىبية:
نجد أف كبلً مف الحكميف السعودي واليمني قاما بمساعييما لتأسيس مممكتييما معمنيف
منطمقات دينية ,فبينما قاـ ابف سعود داعياً العودة إلى (التوحيد والدعوة الوىابية) ,كاف اإلماـ
يحيى آؿ حميد الديف يردد أنو يرث اإلمامة الزيدية ,حيث طبؽ ابف سعود المذىب السني عبر
الدعوة الوىابية التي أصبحت أساس حكـ النظاـ السعودي  ,بينما قاـ حكـ آؿ حميد الديف عمى
المذىب الزيدي وىو أحد فروع المذىب الشيعي.
كاف التناقض تاريخي وطويؿ بيف المذىبيف يضاؼ إلى ذلؾ أف األئمة الزيدييف يعتبروف
الوىابية دعوة دخيمة عمى اإلسبلـ ويجب إسقاطيا وانيائيا ,واف لـ يستطيعوا النجاح في ذلؾ,
فإنيـ يضمروف ذلؾ في قموبيـ انطبلقاً مف طبيعة تعاليـ مذىبيـ ,كما أف الدعوة الوىابية تعتبر
الدعوات األخرى غير إسبلمية ويجب إسقاطيا بؿ ومحاربتيا واستباحة دماء معتنقييا( الياجري,
: 1988ص.) 5 .

عمى أثر ذلؾ عانت اليمف مف ىذا االختبلؼ وشيدت بسببو معارؾ طاحنة ليذا المذىب
أو ذاؾ وبمغ األمر إلى الحد الذي قسمت فيو األرض اليمنية تقسيـ مذىبي ,وجاء دور االستعمار
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األجنبي فبالغ في تصوير الخبلؼ ,وعمى صعيد العبلقات السعودية اليمنية ,بالغ المتعصبوف
مف الجانبيف في تصوير الخبلؼ المذىبي بيف الدولتيف وجعموه نقطة انطبلؽ لمزيد مف التوتر
بيف البمديف ,وعمى ىذا فبل بد مف الوقوؼ عند المسألة المذىبية في عبلقات البمديف وطبيعة
المذىب الزيدى في اليمف والدعوة الوىابية في السعودية( فايد :2004 ,ص.)65 .

 2.1.2ثانياً :المسألة الجغرافية لمبمدين:
تعتبر المسألة الجغرافية ىي مسألة قدرية وليست اختيارية فرضت واقعاً عمى األرض ال
يمكف تجاىمو ,وىو واقع الجوار وما سيفرزه ىذا الواقع مف احتكاؾ بيف حدود البمديف خاصة في
ظؿ اختبلؼ شكؿ النظاـ السياسي لمدولتيف ,واختبلؼ شخصية الحاكـ السياسي ورؤيتو
السياسية ,ومساىمة الضغوط الخارجية والتأثيرات الدولية عمى سير العبلقات بيف البمديف.
فالحدود السياسية تتسـ غالباً بصفة االستقرار بيف الدوؿ ,وترسـ مطابقة لمحواجز الطبيعية
كالودياف والجباؿ أو عندما تتمشى مع خط يفصؿ بيف قوميتيف لكؿ منيما ثقافتو ولغتو الخاصة,
وقد تكوف ىذه الحدود صناعية ,مثؿ العبلمات التي يضعيا اإلنساف لبياف الفواصؿ بيف الدوؿ
واألقاليـ ,وقد تكوف حدود مرئية كاألسبلؾ الفاصمة والشائكة والخنادؽ والخطوط الممونة أو القوائـ
التي تحمؿ البلفتات الخاصة التي توضح حدود كؿ دولة عف األخرى  ,لذلؾ اىتمت القوانيف
الدولية بمسألة الحدود ,وترسيميا مف أجؿ القضاء عمى النزاعات بيف الدوؿ المجاورة ,واألساس
األوؿ الذي تقوـ عميو قواعد القانوف الدولي في العصر الحديث لحسـ مسألة تتعمؽ بترسيـ
الحدود ىو "الرضا العاـ" وتحقيؽ المصالح المشتركة بيف الدوؿ( فايد :2004 ,ص.)113 .

فقد بدأ االستقرار السياسي لمكيانات القائمة في شبو الجزيرة العربية ,وبدت النزعة واضحة
حوؿ التممؾ لدى األسر الحاكمة التي أصبحت ترسـ في خياليا تطبيؽ مصالحيا عمى أرض
الواقع والعمؿ عمى توسيع ممكيا وسيطرتيا الجغرافية ,أدى ذلؾ إلى أف أصبحت مسألة ترسيـ
الحدود سياسة ثابتة عمى األرض وضرورة سمطوية شكمت بمضامينيا أىـ معالـ التحوؿ السياسي
في المنطقة.
وبالتالي أصبحت منطقة الخميج تعج بالصراعات المتفجرة والكافية بقدر ما ىي غنية
بالنفط والغاز ,وتأتي معضمة الحدود عمى رأس عوامؿ ىذه الصراعات ,وخصوصاً في السنوات

19

األخيرة .كما يعد النفط أىـ عوامؿ تفعيؿ ىذه المعضمة وتفجيرىا بيف الحيف واآلخر عمى شكؿ
أزمات وحروب(شكور :1993 ,ص.)77 .

 3.1نظرة المممكة العربية السعودية لشبو الجزيرة العربية:
الجزيرة العربية منطقة فرعية متغيرة وتضـ اليوـ خمس دوؿ صغيرة ودولتيف كبيرتيف
المممكة العربية السعودية واليمف ,فنظرة السعودييف لشبو الجزيرة العربية خاضعة إلى دينامية
التوسع السعودي التي تتكوف في الواقع مف أطروحتيف متكاممتيف:
 .1إف السعودييف ,بسبب صحة موقفيـ الديني والرسالة التي اطمعوا بيا بتوحيد شبو
الجزيرة ,ليـ الحؽ في مياجمة أي جزء مف شبو الجزيرة واإلقامة فيو بشكؿ نيائي.
 .2أف سيادة المممكة السعودية ولو كانت ظرفية بفعؿ الخبلفات الداخمية في األسرة المالكة,
والثورات المحمية أو تدخؿ قوات مف خارج شبو الجزيرة تبرز في فترة نيوض المممكة
واقع إف ترافؽ ىذا النيوض استعادة أي جزء مف األرض كانت القوات الوىابية قد
أخضعتو في فترات توسعيا الماضية.
إذف إف شبو الجزيرة العربية تشكؿ ,في نظر السعودييف ,منطقة نفوذ خاصة ,واذا كاف ىذا
المبدأ لـ يؤد إلى بناء دولة سعودية عمى شكؿ شبة الجزيرة ,فميس ذلؾ بسبب احتراـ السعودييف
لسيادة كيانات شبو الجزيرة بؿ ألسباب خاصة بكؿ حالة (سبلمة :1980,ص.)495 .

لذلؾ فإف المممكة العربية السعودية تعتقد أف التدخؿ في البمداف الخميجية حؽ مشروع ليا,
وذلؾ يرجع لمكانتيا الدينية ,ولييبتيا الجغرافية التي يخوليا أف تمعب دور مؤثر عمى تمؾ
البمداف.
 4.1النزاع الحدودي بين المممكة العربية السعودية والمممكة المتوكمية اليمنية:
إف سيطرة األدارسة عمى "جيزاف وعسير ونجراف" بدعـ مف بريطانيا ,والواقعة في جنوب
السعودية وشماؿ اليمف ,فكانت ىذه المناطؽ بداية حجر العثرة التي وضعتيا بريطانيا بيف
السعودية واليمف لمخبلؼ والنزاع عمى تمؾ المناطؽ ,فكانت رؤية القيادة السياسية لكؿ مف
السعودية واليمف متباينة بيف اإلرث التاريخي والرغبة في الييمنة والسيطرة ,األمر الذي فتح
المجاؿ لممنافسة السياسية بيف المممكتيف لكسب األرض والسيادة ,وكانت المعضمة الحدودية في
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العبلقات السياسية لمدولتيف السعودية واليمنية ىي منطقة "عسير" في ظؿ خمو ىذه المنطقة مف
مضاميف اإلرث التاريخي أو الجدوى االقتصادية ,لذلؾ أصبحت محؿ سباؽ لمتنافس بيف
المممكتيف.
تقع منطقة عسير في الجنوب الغربي لممممكة العربية السعودية وتقع في شماؿ غربي
المممكة المتوكمية اليمنية آنذاؾ ,أي أنيا في وسط حدود البمديف ,حيث كاف لؤلدارسة دور في
عسير ونجراف وجيزاف ,وكانوا يسيطروف عمى تمؾ المناطؽ بحكـ الدعـ البريطاني ليـ ,والذي
عقد معيـ معاىدة الصداقة عاـ  1915مدعوميف بالماؿ البريطاني ,وتتضمف المعاىدة التزاـ
اإلدريسي بشف الحرب ضد األتراؾ ومضايقتيـ بأقصى قوتو ,والعمؿ عمى توسيع رقعة إمارتو,
كما مكنتو مف احتبلؿ (عسير) إثر الجبلء التركي(شرؼ الديف:1964 ,ص.)274 .

كما سيطر األدارسة عمى جازاف والسواحؿ الغربية ,حيث حاوؿ األدارسة االتحاد مع اإلماـ
يحيى حميد الديف إال أف األخير رفض ذلؾ ,مما أدى إلي تعاظـ الحقد عمييـ مف قبؿ الشريؼ
حسيف في الشماؿ واإلماـ يحيى حميد الديف في الجنوب فأدرؾ السيد محمد اإلدريسي بعد نياية
الحرب العالمية األولى أنو ال يستطيع لوحده مواجية األخطار المحيطة بإمارتو ,فطبيعة منطقتو
جنوبا والشريؼ حسيف بف عمي
افيا جعميا عرضة ألطماع جيرانو األقوياء ,فاإلماـ يحيى
ً
جغر ً

شماالً ,وآؿ عائض جيرانو في عسير ,لذلؾ وجو أنظاره عاـ 1920ـ إلى األمير عبد العزيز آؿ
سعود ,لمساعدتو في ذلؾ ,فكاف البف سعود أف استجاب لطمب جاره وعقد اتفاؽ مشروط عاـ
 1920والتي يقتضي بتخمي اإلدريسي عف ياـ أي " نجراف" (ممكاوي :2011,ص.)146 .

اطمأف اإلدريسي إلى استقرار حكمو ,فبدأ التفكير في التوسع ,وتخمت لو بريطانيا عف
ميناء الصميؼ والمحية ومحيطيا ,وعندما غادروا الحديدة في  31يناير 1921قاموا بتسميميا
إليو ,فقامت قواتو باالستيبلء عمى مناطؽ غرب صنعاء ,وبذلؾ تبلمست حدود إمارة اإلدريسي
مع منطقة نفوذ اإلماـ يحيى حميد الديف الجبمية ,ووقفت جبيتاف في وجو بعضيما البعض ,كانتا
تمتداف مف باجؿ في الجنوب إلى غرب صعده في الشماؿ( الياجري:1988 ,ص.)10 .

توفي محمد عمي اإلدريسي عاـ  ,1920مما زاد أطماع الجيراف وضعؼ اإلمارة ,فقاـ
اإلماـ يحيى حميد الديف بمياجمة الحدود الجنوبية إلمارة عسير والسيطرة عمى مناطؽ إستراتيجية
فييا ,إال أف تـ تعيف الحسف اإلدريسي عمى إمارة عسير الذي عقد تحالؼ قوي مع ابف سعود مف
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أجؿ حمايتو في صد أي عدواف مف قبؿ اإلماـ يحيى حميد الديف ,فشيد عاـ 1926عقد" اتفاقية
مكة" بينيـ وبموجبيا تكفؿ السعودية حماية اإلمارة اإلدريسية "عسير".
ازدادت الخبلفات بيف البمديف بازدياد مطالب كبل منيما بأحقية المنطقة لو ,فكانت وجية
نظر السعودية ىي أف إقميـ عسير لـ يكف تابعا لميمف في وقت ما ,بينما يقوؿ اليمنيوف أف األئمة
لـ يسمموا بوجود األدارسة إال اضط ار اًر ,وكانوا يعتبروا العائمة اإلدريسية عائمة مغربية دخيمة عمى
اليمف ويجب طردىا.
ىكذا أحكـ ابف سعود الطوؽ عمى إمارة عسير في عاـ  ,1927فأخذت االتفاقية بالتدريج
تشيد تدخؿ البف سعود في شئوف اإلدارة الداخمية لعسير ,األمر الذي جعؿ مف منصب
اإلدريسي شكمياً بتقميص صبلحياتو ,ولـ يعد األمر متوقؼ عمى الحوا ارت و المراسبلت إلى أف
اتخذت السعودية قرار بوضع موظفيف في عسير في نوفمبر عاـ  ,1930لتوطيد تواجدىا في
عسير.
 5.1الحرب السعودية اليمنية عام :1934
شعر اإلدريسي بوضعو المريب في عسير بعد سيطرة السعودية عميو ,حيث قاـ بإعبلف
ثورة ضد ابف سعود بمساعدة كؿ مف عبداهلل بف الشريؼ حسيف أمير شرؽ األردف واإلماـ يحيى
حميد الديف الذي كاف يتطمع إلى حدود اليمف التاريخية وقد عبر عف ىذه األماني لكثير مف
الزوار األجانب -وتعني ىذه الحدود التاريخية امتداد اليمف شماالً حتى جنوب مكة (العقاد,
 :1998ص.)522 .

وبالتالي اندلعت الحرب بسبب استيبلء السعودية عمى منطقة عسير اليمنية ,ومطالبة اإلماـ
يحيى حميد الديف ,بإعادتيا إلى اليمف ,إال أف السعودية رفضت إعادتيا وادعت بأحقيتيا ,عند
إنذار لمسعودية في ٕٕ مارس  ,1934بضرورة إرجاع منطقة عسير
ذلؾ وجو اإلماـ يحيى
اً
لميمف ,إال أف الجانب السعودي رفض تسميـ المنطقة ,وتقدمت القوات السعودية في  5أبريؿ مف
نفس العاـ عبر تيامة واحتمت ميناء الحديدة اليمني ,مما دفع اإلماـ لعقد مفاوضات مع الجانب
السعودي ,لوضع حد لمقتاؿ ,انتيت بعقد اتفاقية الطائؼ في  ٔٛيونيو ٖٗ ,ٜٔوالتي تنازؿ
اإلماـ يحيى فييا عف منطقة عسير لمسعودية(إبراىيـ :2014 ,ص.)55-54 .
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رسمت اتفاقية الطائؼ عاـ  ,1934الحدود بيف البمديف باعتراؼ كؿ طرؼ باستقبلؿ
وسيادة األخر ,وتـ بموجب االتفاؽ إخبلء نجراف وجباؿ عسير وتيامة وتسميـ األدارسة إلي
السعودية وكذلؾ عودة بعض األراضي التي سيطرت عمييا السعودية خبلؿ الحرب ,قبؿ اإلماـ
يحيى جميع شروط ابف سعود وشرع في االنسحاب مف المناطؽ المتفؽ عمييا ,وتـ تسميـ الحسف
اإلدريسي وعبد العزيز اإلدريسي إلى فيصؿ بف عبد العزيز في الحديدة كما سمـ باقي أفراد
العائمة وعددىـ  300شخص ,وىكذا تـ تنفيذ جميع شروط الصمح( الياجري:1988 ,ص.)16 .

انيارت اإلمارة األدريسية لسببيف ,ىما وفاة المؤسس وزواؿ الدعـ الخارجي(االيطالي ثـ
البريطاني) .وخاصة أف األسرة اإلدريسية عجزت عف إيجاد خمؼ لممؤسس قادر عمى المحافظة
تمؾ الدولة فضعفت وأصبحت فريسة سيمة لمطامعيف خاصة في غياب الدعـ الخارجي
(ممكاوي :2011,ص.)158 .

وعميو كاف ُجؿ اىتماـ ابف سعود ىو توحيد المممكة السعودية عمى كافة الحدود المسيطر

عمييا ,وأنو ال يريد أف يضـ مزيداً مف األراضي ألنو يعمـ طبيعة اليمف بجباليا العصية والمقاومة
والتي إف دخميا سيستنزؼ قواه ويحط مف عزيمة جيشو الذي يفتقر لمخبرة والقتاؿ في المناطؽ
الجبمية ,فكاف يعمـ ابف سعود أف السعودية واف كانت أوسع في المساحة الجغرافية ,إال أف سكانيا
أقؿ كثافة وال تتحمؿ السيطرة عمى اليضبة اليمنية بصورة مستديمة.
 6.1محاولة اغتيال الممك عبد العزيز آل سعود:
بعد توقيع معاىدة الطائؼ عاـ  ,1935قاـ ثبلثة رجاؿ بمحاولة اغتياؿ الممؾ عبد العزيز,
وابنو األمير سعود ,وىما يطوفاف طواؼ اإلفاضة في الحرـ المكي ,ولكف حرس الممؾ عبد
العزيز استطاع قتؿ المياجميف ,وقد ثبت مف التحقيقات السعودية أنيـ يمنيوف.
فكاف لئلماـ يحيى أف أبرؽ إلى الممؾ عبد العزيز ,مستنك اًر ما قاـ بو أولئؾ الرجاؿ ,لذلؾ لـ
تؤثر ىذه الحادثة عمى اتفاؽ الطائؼ الذي أبرـ بيف البمديف(موسوعة مقاتؿ مف الصحراء).
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 7.1السياسة السعودية تجاه الحركة االنقالبية في اليمن عام :1948
في عاـ  ,1937طمب الممؾ عبد العزيز مف اإلماـ يحيى أف يعيد النظر في اعتبار أحمد
بف يحيى ولياً لمعيد ألف ابف سعود لـ يكف يثؽ في اإلماـ أحمد ,حيث حدد اإلماـ ولى عيده
وأعمف ذلؾ عاـ  ,ٜٖٜٔباختيار ابنو "أحمد" ليذا المنصب ,وعمى ىذا األساس فقد أصبح اإلماـ
في دولة األئمة وريثاً لمعرش( فايد .)107 :2004 ,

فسياسة اإلماـ "يحيى حميد الديف" كانت سياسية عاجزة وطاغية ,حيث لـ يفمح في توحيد
الببلد اليمنية بؿ أنو كاف ينظر إلى الوطف والى الشعب كميراث خاص بو ورثو عف أحد أجداده,
وأف لو مطمؽ العناف لمتصرؼ في ىذه الممكية كيفما يريد ,وبيذه العقمية التي واجو بيا مياـ
جاب أو ٍ
الحكـ تقمص دوره شيئاً فشيئاً وأصبح في نياية المطاؼ مجرد ٍ
مالؾ إلقطاعية صغيرة,
والشعب رعاياه العامموف عمى أرض إقطاعيتو الخاصة(السبلؿ ,وآخروف : 1985 ,ص.)28 .

وعمى أثر ذلؾ الحكـ الذي استمر فيو اإلماـ "يحيى حميد الديف" طواؿ أربعيف عاـ عمى
نمط العصور الوسطى بزرع الفتف واالضطياد واالغتياالت ,تجمعت صفوؼ الحركات عاـ
 ,1948حيث تـ اغتيالو عمى أيدي مجموعة مف الثوار بقيادة القردعي وأطمقوا عميو النار في
سيارتو مما أدى إلى وفاتو ,وعرؼ ىذا الحدث باسـ االنقبلب الدستوري ,حيث أزيح آؿ حميد
الديف مف الحكـ وتولى عبد اهلل الوزير السمطة كإماـ دستوري ,لكف االنقبلب فشؿ بعد أف قاد
ولي العيد أحمد ثورة مضادة أنيت الحكـ الدستوري بعد  25يوماً وتولى أحمد الحكـ خمفا
ألبيو"(العضايمة :2011 ,ص.)132 .

تجاىؿ "ابف سعود" مشاعره تجاه اإلماـ أحمد ودعمو لوجيستياً الستعادة صنعاء وقمع ثورة
اإلماـ عبد اهلل الوزير الذي قاد انقبلب عاـ  ,1948وعمد الممؾ "عبد العزيز" إلى تأخير وصوؿ
بعثة جامعة الدوؿ العربية لػ"تقصي الحقائؽ" حتى يتمكف اإلماـ أحمد مف قمع الثورة قبؿ
وصوليـ ,لذلؾ قامت السعودية بدور كبير لمقضاء عمى ىذا االنقبلب مع بقية بعض مموؾ
العرب آنذاؾ ,ومف ثـ عجزت الجامعة عف حماية الحركة وتـ ألحمد استرداد عرش أبيو( عبد اهلل
 ,د.س :ص .)20

فقد كاف اليدؼ السعودي منذ اتفاقية الطائؼ ,ىو استقرار األوضاع في اليمف ,والذي لـ
يعد في صالح السعودية حدوث اضطرابات أو قبلقؿ فييا ألف مف شأف ذلؾ التأثير عمى الوضع
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الداخمي ليا مف ناحية ,ومف ناحية أخرى فإف تغير شكؿ الحكـ في اليمف يعني أف مرحمة جديدة
ومختمفة مف العبلقات بيف البمديف قد تبدأ مما قد ترفع بنظاـ الحكـ الجديد إلى إعادة النظر في
معاىدة الطائؼ األمر الذي يعيد النظاـ السعودي إلى دوامة أخرى مف عدـ االستقرار.
 8.1دور السياسة السعودية بعد فشل اال نقالب العسكري في اليمن عام :1955
حاصرت قوات يمنية ,بقيادة العقيد أحمد يحيى الثبليا قصر اإلماـ أحمد في تعز وأرغمو
عمى التنازؿ عف العرش ألخيو سيؼ اإلسبلـ عبداهلل .وداـ الصراع بيف الجيش واإلماـ أسبوعاً,
انتيى باستعادة اإلماـ أحمد السيطرة عمى األمور ,وقد أعدـ أخواه سيؼ اإلسبلـ عبداهلل وسيؼ
اإلسبلـ العباس ,كما أعدـ العقيد الثبليا وسبعة عشر رجبلً دوف تحري أو تحقيؽ أو
محاكمة(العيني :1999 ,ص.)84-83 .

فشؿ انقبلب عاـ  ,1955والذي كاد أف يطيح بالحكـ الممكي في اليمف ,قاـ الممؾ
السعودي(سعود بف عبد العزيز) بزيارة ألوؿ مرة إلى صنعاء متجاو از الحساسيات المذىبية بيف
النظاميف حيث كاف ىناؾ خطر قادـ يتمثؿ في المشروع القومي الذي تزعمو الرئيس المصري
جماؿ عبد الناصر ,وحاولت السعودية الحفاظ عمى عبلقاتيا مع اليمف لخمؽ رؤية موحدة تجاه
المستجدات عمى الساحة اإلقميمية المتمثمة في النظاـ القومي التقدمي الذي سعى إليو جماؿ عبد
الناصر(جعشاف:2012,ص.)150 .

 9.1دور مصر في اليمن قبيل ثورة عام :1962
اىتمت مصر اىتماما خاصا بتطورات األحداث في اليمف ,فكاف لمصر دور في عاـ
 ,1954حيث أوفدت بعثة عسكرية لمساعدة الجيش اليمني عمى التدريب الحديث ,وكانت مصر
تنسؽ سياستيا مع السعودية فيما يتعمؽ بأحداث شبو الجزيرة العربية ,فيناؾ عامبلً مشتركاً يجمع
باستمرار أىداؼ مصر والسعودية واليمف وىو العداء لئلنجميز ,ولو أف الدوافع إلى ىذا العداء
مختمفة.
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كانت دوافع كؿ مف السعودية واليمف عوامؿ محضة ,وىي الخبلؼ عمى بعض مناطؽ
الحدود ,وقد تصورت كمتا الدولتيف في شبو الجزيرة أف تحالفاً عسكرياً مع مصر سيساعد في
تحقيؽ مطالبيا اإلقميمية ,وبناء عميو تـ في جدة عقد ميثاؽ أمف متبادؿ بيف الدوؿ الثبلث في
21ابريؿ 1956ومما جاء في الميثاؽ تعتبر الدوؿ المتعاقدة كؿ اعتداء مسمح يقع عمى أية دولة
منيا أو عمى قواتيا اعتداء عمييا( العقاد :1998 ,ص.)541 .
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المبحث الثاني  :تطور السياسة السعودية تجاه اليمن في الفترة 6229 – 6219
 1.2اإلمامة في اليمن قبل ثورة عام :1962
إسترتيجية "العزلة"
ا
استرتيجيات حكـ اإلمامة في عيد "يحيى بف حميد الديف" ,ىي
ا
إف أبرز
التي تفنف اإلماـ يحيى في استخداميا في عزؿ اليمف عف العالـ الخارجي ,وحرـ المجتمع اليمنى
مف أف يعيش حضارة القرف العشريف ,وكانت النتيجة أف أصبح اليمف خاضعاً لحكـ إمامي ممكي
مطمؽ ,فمف الناحية السياسية أبعد اإلماـ ,اليمف نيائياً عف المجاؿ الدولي ,وأصبحت "العزلة"
سمة عصره واتبعيا في سياستو الخارجية ,وكاف دافعو ىو خوفو الدائـ مف األجانب وما يتوقع
حدوثو إذا سمح باإلقامة الدائمة ليـ في اليمف ,فرفض وجود ىيئات دبموماسية أو جاليات أجنبية
ومرقبة مستمرة ليـ ,بؿ
في ببلده إال في أضيؽ نطاؽ ,واف وجدت فإنيا تخضع لمعاممة خاصة ا
امتدت ىذه النظرة لؤلجانب عف اليمف إلى العرب والشرقييف الذيف يفدوف إلى ببلده واعتبرىـ
جواسيساً لدوؿ أجنبية ,وعمى الرغـ مف عقد اإلماـ العديد مف المعاىدات واالتفاقات السياسية مع
حبر عمى ورؽ بالنسبة لئلماـ( فايد  :2004,ص.)110.
دوؿ عربية وأجنبية إال أنيا غالباً ما كانت اً

ويذكر إدجار اوببلنس صاحب كتاب" اليمف الثورة والحرب حتى عاـ  "1970قولو " عندما
وصؿ اإلماـ يحيى إلى السمطة أمسؾ عف ذلؾ إلى درجة أف عدة سنوات مضت دوف أف يسمح
فييا لشاب يمني أف يغادر البمد طمباً لتمقي العمـ في الخارج .وفي الواقع ولفترة معينة – كاف
االستثناء الوحيد المقبوؿ لمغادرة اليمف ىو السعي في الحصوؿ عمى قدر مف الرعاية الصحية
الخاصة ,العبلج( أوباالنس :1990,ص.)63 .

لذلؾ رزحت اليمف في ظؿ حكـ اإلمامة فترة مف التخمؼ واالنجراؼ نحو الظبلـ خاصة بأف
النظاـ الدولي يعتمد عمى عقد عبلقات دولية والتعرؼ عمى المتغيرات الخارجية وما ىي طبيعة
العصر ,إال أف نظاـ حكـ آؿ "حميد الديف" اتبع أسموب االنغبلؽ بحجة االستقبلؿ واالستقرار إال
أف ىذا األمر أدى إلى الجمود والتخمؼ والعزلة عف التيارات الحضارية والعالمية ,ال إلى
االستقبلؿ وتحقيؽ األمف داخؿ اليمف.
ساىمت تمؾ السياسة التي نتجت عف حكـ اإلمامة إلى الدخوؿ في منعطؼ أدى إلى إزاحة
ىذا الحكـ والقضاء عميو في ثورة 1962ـ.
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 2.2ثورة  26سبتمبر  ,1962وموقف السعودية منيا:
إف ثورة السادس والعشريف مف سبتمبر 1962التي نبتت وانبثقت مف ضمير الشعب
اليمني ,ليست وليدة عاـ  1962وحده ,وانما سبقيا موجات مف اإلرىاصات الثورية طواؿ عيود
طويمة مف العذاب واأللـ عاشتيا الببلد تئف تحت وطأة الحكـ الرجعي العتيؽ ,وتمثمت ىذه
اإلرىاصات في عدة انتفاضات وحركات ثورية قاـ بيا الشعب اليمني قبؿ ذلؾ ولكنيا انتكست
نتيجة القوى الرجعية واالستعمارية ضدىا ,وىو ما حدث في انقبلب عاـ  ,1948وكذلؾ انقبلب
 ,1955ما قبؿ ثورة (1962عبداهلل ,د .س.)17 :

كانت الثورة اليمنية مف تخطيط الجيش أساساً ولكف ىذا ال ينفي وجود صمة بيف حركة
اليمنييف األحرار والتي تتألؼ مف المثقفيف في المنفى وبيف حركة الضباط األحرار في الجيش
اليمني ,والجدير بالذكر أف الضباط األحرار كانوا قد قرروا موعد الثورة عمى أف يكوف في نياية
سبتمبر وذلؾ قبؿ وفاة اإلماـ أحمد ,فجاءت وفاتو يوـ  19مفاجأة ليـ.
خمؼ اإلماـ أحمد ابنو اإلماـ الجديد السادس والستيف مف حيث ترتيب وتسمسؿ األئمة
وىو "محمد البدر حميد الديف " الذي أصبح إماماً لمزيدية ولقب" المنصور باهلل " حيث وعد
بإجراء اإلصبلح اإلداري ,وتأسيس المجالس البمدية ودفع وتشجيع التنمية االقتصادية وتنفيذ
اإلصبلحات الضريبية ,وفي ميداف العبلقات مع الدوؿ األخرى ,وعد اإلماـ البدر بالتزاـ سياسة
الحياد االيجابي وعدـ االنحياز وتعميؽ وترسيخ الوحدة العربية (ايمينا .ؾ :1994,ص.)16 .

األمر الذي جعؿ مف الضباط األحرار ينقسموا عمى أنفسيـ  ,حيث رأى البعض بإعطاء
فرصة لمبدر ولكف األخير كاف قد ذكر في إحدى خطبو أنو سيسير عمى الطريؽ المستقيـ الذي
اختطو والده فرجح ىذا القوؿ كفة الفريؽ الذي أصر عمى تنفيذ الثورة وعمى رأس ىذا الفريؽ عبد
اهلل السبلؿ .
فعبد اهلل السبلؿ الذي عينو اإلماـ البدر عند توليو السمطة في منصب قائد أركاف الجيش
اليمني ,األمر الذي ساعد في تسييؿ عممية الضباط األحرار إلى حد كبير في ميمتيـ ,فقد
حرص ىؤالء الضباط األحرار عمى أف يحيطوا عمميـ بسرية تامة ,وكانوا يقدروف بنحو  40مف
مجموع ضباط الجيش اليمني البالغ عددىـ  ,400لذلؾ قرروا أف يقودوا الدبابات بأنفسيـ دوف
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إشراؾ الجنود وربما توقعوا منيـ العصياف ,إذا عرفوا أف الحممة موجية ضد قصر البشائر حيث
يقيـ اإلماـ البدر في صنعاء(العقاد:1998 ,ص.)551-550 .

استطاع الضباط األحرار إسقاط اإلمامة ومحاصرة قصر اإلماـ محمد البدر حميد الديف
واعبلف الجميورية الثورية في  26سبتمبر  ,1962كانت بداية لتأسيس مرحمة جديدة لميمف.
في ظؿ ىذا االنقبلب العسكري فر اإلماـ البدر إلى السعودية التي قدمت لو الدعـ
وأغرقتو وأغرقت القبائؿ الموالية باألمواؿ والمرتزقة بمساندة بريطانيا.
نجح االنقبلب العسكري وأذاع عبد اهلل السبلؿ بياف االنقبلب لمشعب ,وأصبح رئيساً
لمجميورية ورئيساً لمجمس الوزراء .وخبلؿ خمس سنوات مف إعبلف قياـ الجميورية عاشت اليمف
صراعاً دموياً بيف الفريقيف ,أحدىما مدعوماً مف المممكة العربية السعودية واآلخر مف مصر
العربية"(مركز الجزيرة العربية لمدراسات والبحوث :2008 ,ص.)72 .

أما ردود الفعؿ األولية في المممكة العربية السعودية تجاه الحكـ الجديد في اليمف فقد
كانت معادية ومناىضة لمثورة ,وأصبحت المممكة قاعدة خمفية لمساندة ودعـ القوى الممكية
اليمنية التي التجأت إلييا وبدأت مف ىناؾ زحفيا عمى الجميورية اليمنية ,وقامت بنقؿ األسمحة
والذخائر إلى نجراف وجيزاف قرب الحدود السعودية اليمنية ,وأقامت فييما معسكرات لمتدريب.
وخشيت مف أف تتحوؿ اليمف إلى دولة اشتراكية ووصوؿ تمؾ المبادئ واإليديولوجيات الثورية إلى
المممكة ذاتيا مما ييدد بشكؿ مباشر أوضاعيا االجتماعية والدينية المحافظة(الحسوف ,وعبداهلل,
 :2012ص.)105 .

وخاصة أف الحمبلت الدعائية المصرية كانت تركز عمى تحريض المواطنيف السعودييف
لمتخمص مف الحكـ الذي يستبدىـ ويضطيدىـ ,وتذكرييـ بأف بتروؿ العرب لمعرب.
 3.2موقف السعودية من التدخل المصري في اليمن:
أراد الرئيس جماؿ عبد الناصر ضرب ما كاف يصفو بالقوى الرجعية والمتخمفة المعارضة
لموحدة العربية ,فدعـ الضباط األحرار اليمنييف في انقبلب  26سبتمبر  ,1962في اليمف بؿ أف
الرئيس جماؿ عبد الناصر دعميا بكافة السبؿ إلسقاط حكـ اإلمامة ,مف أجؿ تثبيت الحكـ
الجميوري الجديد في قمب الجزيرة العربية ,حيث جندت مصر جيوشيا لمساندة ىذه الثورة  ,فكاف
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تواجد جيش مصر بداية الثورة باستخداـ سبلح الطيراف لكسر شوكة الممكييف ,لذلؾ وجدت
الحكومة المصرية نفسيا مضطرة إلى إرساؿ مزيد مف المساعدات مف مختمؼ أنواع األسمحة.
ألنيا تكشؼ الصعوبات الناجمة عف عدـ وجود خرائط طبوغرافية مفصمة لميمف كما أف حرب
اليمف تتطمب معرفة بأوضاع القبائؿ وميوليا وانقساماتيا أكثر مما تتطمب القتاؿ في معارؾ
مكشوفة(العقاد:1998 ,ص.)555-554 .

كؿ ىذا الضغط المتزايد استدعى إرساؿ قوات برية مصرية إلى داخؿ اليمف ,حيث وصمت
القوات المصرية بعد نجاح االنقبلب في 28سبتمبر ,فتزايد عدد الجنود داخؿ اليمف مف 3000
جندي حتى وصؿ أواخر عاـ 1963ـ إلى  15000جندي  ,فواجو الجيش المصري في بداية
دخولو لميمف خسائر في األرواح في صفوؼ الجيش المصري بسبب طبيعة اليمف ذات الحدود
مترامية األطراؼ ووعرة المسالؾ والتضاريس الصعبة والجباؿ المنيعة.
وبالتالي شكؿ وجود الجيش المصري في اليمف عقب ثورة اليمف إزعاجاً كثي اًر "آلؿ سعود",
ألنو قوى مناعة نظاـ جميوري ناشئ وضعيؼ في الجزيرة العربية ,وأصبح بإمكاف المصرييف
دعـ الثورات في جنوب اليمف وخاصة بعد تصميـ الرئيس المصري عبد الناصر المطمؽ عمى
إخراج البريطانييف مف عدف  ,ومقاومة خططيـ الشريرة التي اعتقد أنيـ يدبرونيا مع حمفائيـ
األمريكاف ,ولذلؾ عمؿ عبد الناصر عمى تقوية قواتو في اليمف حتى أصبح نصؼ جيشو في
اليمف(الكافي:2011 ,ص.)203 .

وصؿ قمؽ الثورة إلى داخؿ السعودية نفسيا ,كؿ تمؾ اإلرىاصات ساعدت عمى خشية
السعودية عمى نظاميا الممكي وعمى حدودىا مع اليمف.
كاف لكؿ مف مصر والسعودية أسبابيا في التدخؿ لصالح ىذا الفريؽ أو ذاؾ ,فبالنسبة إلى
مصر جاءت ثورة اليمف بعد انفصاؿ سورية عف الجميورية العربية المتحدة ,حيث رأي عبد
الناصر مف ثورة اليمف فرصة لتييئة مناخ يدعـ الثورة الوطنية في الجنوب اليمني .إضافة إلى
أف وجود نظاـ ثوري وقومي في جنوب الجزيرة سوؼ يفؾ الحصار عنو عند مضيؽ باب
المندب ,ويساعده في الوقوؼ إلى جانب الثورة المسمحة في عدف وجباؿ ردفاف وبقية مناطؽ
الجنوب ,وىو ينقؿ صراعو مف حالة الدفاع إلى حالة اليجوـ.
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وبالنسبة إلى السعودية ,فإف ثورة اليمف عنت تيديداً حقيقياً ألمنيا واستقرارىا ,فقد انتقؿ
الزخـ الثوري القومي إلى حدودىا الجنوبية مباشرة ,بعد أف كاف بعيداً عنيا ,وذلؾ أف نجاح
الضباط المؤيديف لعبد الناصر في اليمف ,قد قمب األمور رأساً عمى عقب ,وكاف ىناؾ أمر ثالث
يجعؿ الموقؼ السعودي عدائياً مف قياـ الجميورية ,أال وىو النزاع عمى الحدود بيف البمديف ,وىو
نزاع كاف مؤجبلً ,نتيجة لضعؼ النظاـ اإلمامي ,ولكثرة المشاكؿ وحاالت التمرد التي واجييا
حتى ضمف أفراد األسرة المالكة(مكي ,وآخروف :2010 ,ص.)173-172 .

شعرت المممكة العربية السعودية بالخوؼ عمى الممالؾ في الخميج العربي ,وخاصة بعد
سقوط الحكـ الممكي اإلمامي في اليمف ,وسابقاً سقوط الممكية في العراؽ ومصر ,األمر الذي
شكؿ حالة مف الخوؼ وانتقاؿ العدوى إلى السعودية ,بسقوط نظاميا الممكي.
وخاصة بعد إثارة عبد اهلل السبلؿ مسألة الحدود مع السعودية بإثارة مطالب إقميمية في
أراضي السعودية فذكر اليمنيوف أف جيزاف ونجراف الواقعتيف في السعودية تتبعاف مف الناحية
التاريخية دولة اليمف .وزجت حكومة عبد الناصر بنفسيا في ىذا الخبلؼ ,وبمغ التوتر مع
السعودية ذروتو بعد أف تدخؿ الطيراف المصري وضربت طائراتو المناطؽ الجنوبية في السعودية,
فتبنت السعودية دعـ التضامف اإلسبلمي في وجو المد الناصري (الترابي ,وآخروف: 2011,ص.
.)33

بالرغـ مف ذلؾ ,قامت مصر" بإنزاؿ قوات مصرية داخؿ األراضي السعودية عمى الطريؽ
الموصؿ بيف مكة المكرمة وجدة ,وزعمت السعودية أف الجنود المصرييف كانوا يخططوف لمتسمؿ
إلى أراضييا بصفة حجاج وأف الرئيس عبد الناصر أصدر أوامره لسبلح الجو المصري الموجود
في اليمف بإلقاء حزـ مف األسمحة داخؿ السعودية لزعزعة األمف ىناؾ ,لكف المشروع فشؿ عندما
استولى اليمنيوف الممكيوف عمى تمؾ األسمحة"(الحسوف وعبداهلل :2012 ,ص.)108 .

أصبح الموقؼ متسارع في األحداث ما بعد ثورة اليمف عاـ  ,1962وخاصة بعد ظيور
واختبلؼ فريقيف مف النظـ العربية ,وبدأت اإلرىاصات في تمؾ الفترة تنذر بوقوع حرب شاممة
بيف السعودية ومصر.
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تدخمت األمـ المتحدة والواليات المتحدة عمى وقؼ القتاؿ الجاري بيف الدولتيف ,والتي
تمخض عنيا إبراـ " اتفاقية فض االشتباؾ" التي أعمف عنيا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة "يوثانت"
في  29أبريؿ  ,1963بموافقة الطرفيف السعودي والمصري.
وبالتزامف مع تمؾ األحداث في اليمف كانت الجبية المصرية الداخمية مشتعمة مع االحتبلؿ
اإلسرائيمي ,فكاف التدخؿ العسكري المصري في اليمف أحد العوامؿ التي جعمت جبية سيناء
مكشوفة تمؾ األعواـ وصوالً إلى أوائؿ عاـ  ,1967والتي شيد العاـ نفسو تفجر الصراع العربي
اإلسرائيمي بنشوب حرب  1967أو حرب األياـ الستة ,و التي أدت إلى ىزيمة الجيوش العربية
وعمى رأسيا مصر ,كانت ليذه اليزيمة أف جعمت عبد الناصر يقبؿ في مؤتمر الخرطوـ الذي
عقد بعد النكسة بفترة وجيزة ,سحب القوات المصرية مف اليمف ,وكذلؾ جرى تحقيؽ صمح بيف
الممؾ فيصؿ وعبد الناصر(مكي ,وآخروف :2010 ,ص.)181 .

حاوؿ الممكييف في عاـ  ,1968أف يجربوا قوتيـ بشف حممة عمى صنعاء بعد انسحاب
المصرييف مف الببلد ,إال أف ىزيمة حجة في آخر عاـ  1968أفقدت الممكييف ىيبتيـ  ,ودب
الخبلؼ بيف صفوفيـ وتحوؿ بعضيـ لمؤازرة الجميورية مثؿ أحمد الشامي الذي كاف يشغؿ
زرة لمحكومة الجميورية(العقاد,
منصب وزير خارجية اإلماـ البدر ,والذي ضـ إلى ىيئة الو ا
:1998ص.)560.

 4.2السياسة السعودية تجاه الجميورية اليمنية:
فقدت السعودية تحمسيا لمؤازرة الممكييف في اليمف بعد إخفاؽ محاولتيـ األخيرة التسمؿ إلى
صنعاء عاـ  ,1968ومف جية أخرى زاؿ مبرر المساعدة بعد أف ثبت أف الجميورية تستطيع
الدفاع عف نفسيا بدوف عوف خارجي.
فاعترفت الرياض بالجميورية وبدأت بدعـ اقتصاد اليمف ولكف ليس دوف أف تجبر اليمينيف,
قبؿ ذلؾ ,عمى التخمي ,نيائياً ,عف حقوقيـ في المناطؽ الحدودية المتنازع عمييا إال أف العداء
بيف البمديف قد تجسد بنزاعات حدودية قابمة ألف تتجدد بأي لحظة ,بسبب عدـ تناغـ التوافؽ
بينيـ(سبلمة:1980,ص.)500 .
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تبل االعتراؼ السعودي ,اعترفت بريطانيا بالجميورية اليمنية ,ثـ جاء االعتراؼ الفرنسي
بالجميورية اليمنية وكذلؾ إيراف التي أرسمت وفدا عسكرياً لتدريب الجيش اليمني والطياريف
اليمنييف ,كما أىدت إلى اليمف شبكة تمفزيونية خاصة.
تجسد اعتراؼ السعودية عندما عقد الممؾ فيصؿ مؤتم اًر إسبلمي في جدة ,إذ التقى برئيس
وفد اليمف محسف العيني في  28مارس  ,1970حيث تـ فيو االتفاؽ عمى جممة أمور منيا عودة
بعض الممكييف إلى الحكـ عدا عائمة حميد الديف .وىذا ما حصؿ بالفعؿ حيث أضافت الحكومة
اليمنية  18مقعداً لمممكييف في مجمس الشورى ,وأدخمت ستة مف الممكييف في الحكومة(الياجري
:1988,ص.)30 .

انتيت الحرب األىمية في اليمف وأعمف دستور اليمف في  28ديسمبر  ,1970وتـ بموجبو
ٍ
بنفوذ كبير وأصبح عبد اهلل األحمر شيخ قبيمة
تشكيؿ مجمس شورى جديد ,يتمتع القبائؿ فيو
حاشد رئيساً لممجمس ,والجدير بالذكر أف عبد اهلل األحمر ىو رجؿ السعودية في اليمف وورقة
ضغط ضد الحكـ في اليمف والسمطة المركزية(الياجري :1988,ص.)30 .

 5.2ثورة اليمن الجنوبي ضد االستعمار البريطاني:
استمرت ثورة الشعب اليمني في الجنوب ضد بريطانيا في  14أكتوبر  1963مستنديف عمى
خمفية قوية وىي قوة الثورة األـ في شماؿ اليمف في  26سبتمير 1962والتي أسقطت النظاـ
االمامي اإلقطاعي إلى ما ال نياية.
ونتيجة لمظروؼ السياسية واالقتصادية المعقدة والمستجدة بازدياد الثورات ضد االنجميز
وازدياد الحركات والجبيات القومية بالضغط عمى االنجميز ,مما اضطرت الحكومة االنجميزية إلى
بدء المحادثات مع الجبية القومية والتي كانت تسيطر في الواقع العممي عمى الوضع في الببلد.
وفي  14نوفمبر عاـ 1967ـ ,أعمف وزير الخارجية االنجميزي جورج براوف بأف انجمت ار عمى
استعداد لمنح استقبلؿ الجنوب العربي في 30نوفمبر عاـ 1967ـ وليس في  9يناير
1968ـ(آخروف :1990 ,ص. )207 .
استمر النضاؿ اليمني حتى تـ انسحاب بريطانيا مف جنوب اليمف في  30نوفمبر1967
واإلعبلف عف قياـ جميورية اليمف الديمقراطية الشعبية واعتبار الثبلثيف مف نوفمبر سنة 1967
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بداية لمبناء والتحوؿ نحو إعادة وحدة تراب وشعب المنطقة عمى أسس عممية وتقدمية بمشاركة
كؿ الشعب اليمني(النونو:1994,ص.)59 .

استقؿ الجنوب بعد 130عاماً مف االستعمار البريطاني ,وتسمـ أبناء الشعب الحكـ,
ودخمت الببلد في حالة مف المد والجزر ,حيث إف الحكـ جاء بطريقة جديدة لـ يكف الناس
يألفونيا بأي حاؿ مف األحواؿ ..فقد تقاتؿ اإلخوة وأبناء الحزب والشعب الواحد مف شارع إلى
شارع ومف بيت إلى بيت وكاف القتؿ يتـ حسب اليوية داخؿ مدينة عدف (عفيؼ:2000,ص.
.)227

 6.2األطماع الدولية في اليمن:
أصبحت منطقة البحر األحمر والمحيط اليندي منطقة صراع لمقوات البحرية لمقوتيف
العظمتيف ,وبخاصة ومع تزايد أىمية بتروؿ الخميج العربي األمر الذي استدعى وجود القوتيف في
تمؾ المناطؽ لسبلمة أمنيـ االقتصادي ,فنرى أف الواليات المتحدة األمريكية كانت منتشرة بصورة
دائمة في المنطقة وخاصة عمى السواحؿ الميمة ,أما االتحاد السوفيتي فاستطاع أف يقيـ قاعدة
بحرية كبيرة باليمف الجنوبي ,واستخدـ ىذه القاعدة في إمداد أثيوبيا خاصة أثناء النزاع الصومالي
األثيوبي عاـ  (1977جوبس :1993,ص.)17 .

كانت السعودية دائماً متخوفة مف التواجد السوفيتي في اليمف الجنوبي وخاصة أنيا تيدد
نظاميا الممكي بتأييد نظاـ الجميورية في اليمف الجنوبي عمييا ,إال أف السعودية فشمت في إبعاد
السوفيت عف اليمف الجنوبي ,واف استطاعت أف تطرد المصرييف مف اليمف الشمالي بعد ىزيمة
عاـ 1967ـ ,بعد اتفاقية الخرطوـ.
أما بخصوص الدور األمريكي وقنوات االتصاؿ األمريكية مع صنعاء ,وكانت تتـ عبر
الرياض فالسعودية كانت مسيطرة عمى كافة االتصاالت الخارجية.
 7.2السياسة السعودية تجاه محاوالت الوحدة اليمنية :1993-1970
يعتبر شط ار اليمف الشمالي والجنوبي وحدة ثقافية واجتماعية واحدة منذ غابر الزماف ,حيث
يتفقاف في وحدة المغة والتاريخ والنسؿ ,ولكف نظ اًر لوجود الجباؿ وصعوبة االتصاالت بيف الشماؿ
والجنوب ,ونظ اًر لكوف الشماؿ يتميز بأكثرية زيدية بينما يتميز الجنوب بالشافعية فقد تمكنت
34

بريطانيا مف تعميؽ انفصاليما عندما احتمت عدف عاـ  ,1839وعميو عندما انسحب الجيش
اإلنجميزي مف الجنوب في  30نوفمبر  1967واستقمت الببلد ,وتبله انسحاب القوات المصرية
مف الشماؿ في أواخر ذات العاـ لـ تحدث الوحدة تمقائياً.
عمى مر المراحؿ كانت السياسة السعودية ىدفيا ,ىو جعؿ اليمف منقمب عمى نفسو وغير
موحد ,وىذا يعود إلى اىتماـ السعودية في البروز بشكؿ أقوى في منطقة الجزيرة العربية ,وخاصة
أف اليمف تنافسيا بالقوة الديموغرافية ,وكذلؾ الموقع الجغرافي الحيوي واالستراتيجي لميمف
واطبللتو عمى مضيؽ ىاـ كباب المندب ,والذي يعد أحد األبواب الرئيسية لممبلحة العالمية.
وبالتالي تكمف أىداؼ السياسة السعودية في اليمف في ىدفيف أساسييف ,األوؿ :أف تسعى
الرياض إلى منع أي نوع مف الوحدة اليمنية  ,حيث إف اتحاد اليمف سيمثؿ خط ًار عمى الييمنة
السعودية عمى شبة الجزيرة العربية ,وسوؼ تكوف ليا مطالب تحررية وحدودية ترجع إلى حرب
عاـ  ,1934بيف الممؾ عبد العزيز واإلماـ يحيى باليمف ,وخبلؿ كؿ عامي (-1972
 )1980-1979(,)1973لعبت السعودية دو اًر رئيسياً في قرار اليمف الشمالي بعد تنفيذ اتفاقيات
الوحدة التي وقعتيا مع اليمف الجنوبي .أما اليدؼ الثاني فتمثؿ في عمؿ السعودية عمى منع
القوى الخارجية مف تكويف أي قواعد لمنفوذ في اليمف ,حيث إف ىذه القوى سيكوف ليا تأثيرىا
عمى األحداث  ,ليس فقط عمى اليمف ولكف في شبو الجزيرة بأكمميا (جويس.)19-18 : 1993,

لذلؾ فإف توحيد شطري اليمف كاف عبارة عف ظيور بمد ينافسيا في المنطقة ,إذا ما توفر
ليا استقبلؿ اقتصادي.
وىذا ما يترجـ لنا عمى أرض الواقع بوجود تدخؿ سعودي قوي في اليمف الشمالي واغراقيا
باألمواؿ الطائمة عمى الوجوه المؤيدة لمسعودية والمعارضة لموحدة مع اليمف الجنوبي ,حيث
استطاع السعوديوف أف يحققوا نجاحاً في التأثير عمى اليمف الشمالي ,األكبر مساحة واألغنى
نسبياً مف اليمف الجنوبي التي لـ يستطيعوا التأثير عمييا بالشكؿ القوي.
 8.2السياسة السعودية في عيد الرئيس عمى عبد اهلل صالح:
دخمت اليمف الشمالي في موجات انقبلبات عسكرية ,وشيدت سقوط رؤساء الجميورية منذ
تأسيسيا ,فأوؿ رئيس لمجميورية العربية اليمنية "اليمف الشمالية" ىو المشير عبد اهلل السبلؿ
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واستمر حتى 1967ـ  ,ثـ جاء بعده القاضي عبد الرحمف االرياني الذي استمر حتى عاـ
 ,1974ثـ جاء بعده القائد العسكري المقدـ إبراىيـ الحمدي والذي تـ اغتيالو عاـ  ,1977وتقمد
الحكـ مف بعده المقدـ أحمد الغشمي والذي قتؿ أيضا في عاـ 1978ـ ,وصوالً إلى انتخاب عمي
عبداهلل صالح رئيساً لميمف الشمالي في يوليو عاـ  ,1978بعد موجة مف الصراع السياسي بيف
شطري اليمف.
اتبع الرئيس صالح منذ قياـ حكمو بتوثيؽ عبلقاتو مع المممكة العربية السعودية والدوؿ
الغربية ,في المقابؿ كاف النظاـ في الشطر الجنوبي موالي لبلتحاد السوفيتي ,خاصة بعد تولي
عبد الفتاح إسماعيؿ الحكـ في اليمف الجنوبي ما بيف عامي  ,1980-1978و" كاف ييدؼ إلى
إسقاط النظاـ في اليمف الشمالي عف طريؽ حرب العصابات أو تسيير انقبلب عسكري ضد نظاـ
الرئيس صالح ,إذ وقعت بالفعؿ محاولة فاشمة في ىذا االتجاه في أكتوبر ,ٜٔٚٛمما دعا
األخير إلى طمب المساعدة مف السعودية والواليات المتحدة لمواجية ىذا الخطر ,وىكذا فقد
فبريرٜٜٔٚحيف سيطرت قوات اليمف الجنوبي عمى مدينتيف
نشبت الحرب اليمنية الثانية في ا
شماليتيف عمى الحدود ,بيدؼ إسقاط نظاـ الحكـ في اليمف الشمالي الموالي لمسعودية ,مما دعا
األخيرة إلى تقديـ األسمحة والذخائر لدعـ الجيش في اليمف الشمالي والتعجيؿ بتمويؿ صفقة
أسمحة مولتيا السعودية ب( )400مميوف دوالر بيف اليمف الشمالي والواليات المتحدة
(العامري :2011,ص.)136-135 .

فضبلً عف ذلؾ دعمت السعودية اليمف الشمالي خوفاً مف أف يصبح االتحاد السوفيتي طرفاً
متنفذاً في الشماؿ ,األمر الذي يضاعؼ مف إمكانية تحويؿ اليمف إلى يمف ماركسي موحد في
المستقبؿ.
فعمدت السعودية إلى دعـ اليمف الشمالي ,إال أف القيادة السعودية لـ ترغب في أف يصبح اليمف
الشمالي عمى درجة مف القوة الكافية لتيديدىا مستقببلً ,وخاصة أػف اليمف الشمالي يفوؽ عدد
سكانو عدد سكاف السعودية.
بالرغـ مف ذلؾ ,حدث نوع مف التفاىـ بيف اليمف الشمالي واليمف الجنوبي برئاسة عمى
ناصر محمد والذي بدأ زيارات ولقاءات مع اليمف الشمالي ,إال " أف التقارب والتنسيؽ بيف شطري
اليمف  ,كاف محؿ تحفظ سعودي فقد مارست السعودية ضغوطاً عمى اليمف الشمالي مف خبلؿ
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قطع المعونات االقتصادية عاـ ٕ ٜٔٛحتى تخمى الرئيس صالح عف الحوار مع الجبية الوطنية
الديمقرطية المعارضة المدعومة مف اليمف الجنوبي ,كما سعت القيادة السعودية إلى جذب
ا
الشطر الجنوبي عف طريؽ إمداده بالمساعدات(العامري :2011 ,ص.)139 .

مما سبؽ ينتج أف الحالة السياسية بيف شطري اليمف شماالً وجنوباً ,تعرضت الستقطابات

وتجاذبات داخمية وخارجية عمى ٍ
حد سواء ,فكؿ نظاـ حكـ كانت لو سياسة ورؤية خاصة
ومختمفة عف األخرى في كبل الشطريف ,فاليمف الشمالي كاف تحكمو بنية مركبة مف القبيمة
والعسكر ,في المقابؿ كاف اليمف الجنوبي يحكمو عقيدة وثقافة مغايرة لثقافة اليمف الشمالي
المتمثمة بالكتمة السوفياتية والممتزمة بالفكر الماركسي المتشدد.
 9.2الوحدة اليمنية عام 1990م:
عمى مدار الستينيات والسبعينيات خاض اليمناف "صراعات ثورية داخمية" ,أدت في النياية
إلى تغير نظاـ الحكـ الممكي في الشماؿ ,بإسقاط الحكـ الممكي اإلمامي آلؿ حميد الديف,
والنظاـ االشتراكي في الجنوب .فقبؿ الوحدة اليمنية عاـ  ,1990بذلت السعودية جيوداً كبيرة في
شطري اليمف عف طريؽ مساعدة بعض العمبلء المحمييف إلسقاط نظاـ الحكـ الجميوري,
واستبدالو بنظاـ حكـ أكثر مبلئمة ليـ ,وفشمت الرياض في كبل الحالتيف ولكنيا استطاعت في
ر رئيسياً في النظاـ الجميوري القائـ(جويس :1993,ص.)19 .
اليمف الشمالي أف تجعؿ لحمفائيا دو اً

عسير في والدة الوحدة بيف شطري اليمف ,وىذا كما أشرنا
اً
لذلؾ كانت اليمف تعيش مخاضاً
آنفاً يرجع إلى عقبات عديدة منيا :الرفض السعودي ليذه الوحدة ,وكذلؾ عدـ استقبللية القرار
اليمني الذي ال يخمو مف التدخبلت في شئونو الداخمية والخارجية.
وفي عاـ  ,1990وقع "عمي سالـ البيض" األميف العاـ لمحزب االشتراكي الحاكـ ورئيس
جميورية اليمف الديمقراطية الشعبية (اليمف الجنوبية) بيف عامي 1990-1986ـ اتفاقية الوحدة
مع الرئيس "عمي عبد اهلل صالح" رئيس الجميورية العربية اليمنية( اليمف الشمالي) ,لتأسيس
الجميورية اليمنية  ,فشيدت عدف عاصمة اليمف الجنوبي رفع عمـ الوحدة فييا بيف الرئيسيف.
قامت الوحدة اليمنية في  22مايو  ,1990فبدأ االىتماـ السعودي عمى أشده تجاه حؿ
مشكمة الحدود ,وأف ىواجس السعودية حوؿ ميؿ جارتيا إلى انتياج خط سياسي مغاير ليا ,واثارة
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المشاعر لممطالبة باألراضي الواقعة عمى الحدود بيف البمديف ,وتحريؾ األحاسيس األيديولوجية,
ىذه اليواجس مف الصعب التغاضي عنيا ,بتصعيد النزاع مستقببلً بيف السعودية وبيف يمف موحد
(السويدي ,وآخروف:1995 ,ص. )14 .

لذلؾ بقيت مشكمة الحدود اليمنية -السعودية تشكؿ أحد مصادر التوتر في عبلقات البمديف
منذ حرب عاـ 1934ـ ,وحتى عاـ1990ـ ,عندما قامت الوحدة اليمنية حرصت عمى تصفية
مشاكؿ الحدود مع دوؿ الجوار ,لكف ما سمـ العبلقات اليمنية -السعودية أزمة الخميج
الثانية( )1991-1990باحتبلؿ العراؽ لمكويت بعد قرابة  70يوماً مف قياـ الوحدة اليمنية.
إذ تـ تصنيؼ الموقؼ اليمني في ذلؾ الحيف بأنو كاف منحا اًز إلى العراؽ ,أو عمى األقؿ لـ
يكف متوافقاً مع العبلقات الحميمة التي تربط اليمف بدوؿ الخميج وخاصة السعودية والكويت,
حيث أبدى حزب الرئيس صالح المؤتمر الشعبي العاـ تعاطفو مع العراؽ ,بينما كاف الحزب
االشتراكي غير واضح في موقفو ,فعمى الرغـ مف أف السعودية قد أبدت ظاىرياً تأييدىا لموحدة
إال أف حرب الخميج الثانية والموقؼ اليمني إزائيا قد أعطاىا مبرر لمعودة إلى الساحة السياسية
اليمنية في محاولة تحقيؽ ما لـ تحققو مف قبؿ ,وىو إيقاؼ مشروع الوحدة اليمنية(جشعاف,
:2012ص.)156 .

حيث توترت العبلقات بصورة متسارعة بسبب استياء الخميجييف مف المواقؼ السياسية
الرسمية والحزبية والشعبية اليمنية المؤيدة لمعراؽ( الجبمي:2009,ص .)1 .وعمى إثر ىذا الموقؼ
قامت الحكومة السعودية بطرد مئات اآلالؼ مف العماؿ اليمنييف وىو ما أدى إلى فقد اليمف
لتحويبلتيـ السنوية ومف جية ثانية توقفت المعونات الخارجية لميمف سواء تمؾ التي كانت تقدـ
مف دوؿ الخميج أو مف الدوؿ الغربية(الفقيو :2010 ,ص.)23 .
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المبحث الثالث :السياسة السعودية تجاه اليمن من عام 9066- 6222
تحقؽ الحمـ الوطني اليمني القديـ عاـ1990ـ ,عندما اتحدت جميورية اليمف
العربية(المعروفة باليمف الشمالي) وجميورية اليمف الديمقراطية الشعبية (اليمف الجنوبي) ,وشكمتا
الجميورية اليمنية ,إال أف عممية االندماج السياسي تعرضت ليزة عنيفة بعد أربع سنوات  ,وذلؾ
مع بروز نزاع بيف فئات ذات سمطة سياسية متوارثة تاريخياً وقوى اجتماعية – سياسية انفصالية,
مما أدى إلى نشوب الحرب األىمية عاـ 1994ـ.

 1.3الحرب األىمية اليمنية عام 1994م:
فعمى الرغـ مف اندماج اليمنييف الشمالي والجنوبي والوصوؿ إلى تفاىـ ومشاركة سياسية
بيف المؤتمر الشعبي العاـ والحزب االشتراكي اليمني إال أف النية لـ تكف حاضرة والثقة كانت
منزوعة بيف مف يترأس الحزبيف ,فكاف لكؿ منيما دعـ خارجي لو  .ويبدو أف كبل الطرفيف كانت
لو مصمحة ضمنية في إعاقة تطوير القوى السياسية المستقمة " ,ففي أواخر أبريؿ  ,1994اندلع
القتاؿ في معسكر لمجنود الجنوبييف بالقرب مف صنعاء .وسرعاف ما تصاعد القتاؿ إلى حرب
شاممة بيف جيشي الشماؿ والجنوب .وفي  20مايو ,وبعد ثبلثة أسابيع مف االشتباكات التي
شممت إطبلؽ صواريخ سكود عمى صنعاء ,واستخداـ الطائرات العسكرية والمدفعية الثقيمة ,أعمف
الزعيـ الجنوبي السابؽ عمي سالـ البيض االنفصاؿ رسمياً .وقد استمرت المعارؾ حتى يوليو
عندما دخمت قوات صالح إلى عدف في حيف فر البيض وزمبلؤه مف الببلد"(داي :2010,ص.
.)12

وفي مستيؿ عػاـ 1995ـ ,تػػوترت األوضاع بيف السعودية واليمف عمى الحػدود عسكػرياً
بصورة خطيرة ,وتولى رئيس مجمس النواب السابؽ الشيخ عبد اهلل األحمر مسؤولية الشروع في
بدء نزع فتيؿ األزمة السياسية التي خمفتيا حربي الخميج األولى واليمنية اليمنية ,حيث نجح
األحمر في ترتيب أوؿ زيارة يقوـ بيا الرئيس عمى عبد اهلل صالح إلى السعودية بعد سنوات مف
االنقطاع ,وتمت الزيارة التاريخية في يونيو 1995ـ ,حيث شكمت منعطفاً نفسياً أزاؿ
الحساسيات ,وكسر الحواجز بيف األشقاء  .ثـ تبل ذلؾ زيارة األمير سمطاف بف عبد العزيز إلى
اليمف التي أسيمت في دفع األمور إلى األماـ ,و أزالت الجفوة ( الجبمي .)2009 ,
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 2.3اتفاقية جدة عام ( 2000اتفاقية ترسيم الحدود النيائية بين السعودية واليمن):
منذ توقيع البمديف عمى اتفاقية الطائؼ عاـ  1934التي رسمت الحدود بيف السعودية
واليمف ,ظمت مشكمة الحدود بيف البمديف مصد اًر لمتوتر والفتور في عبلقاتيما وسببا لمعديد مف
المواجيات الدامية ,وكانت مف التعقيد الذي بدأ معو أف حميا أشبو بالمعجزة ,ليس فقط لطوؿ
الحدود الذي يفوؽ 2400كـ وانما كذلؾ لتداخؿ العديد مف المتغيرات المعقدة ,منيا ما يرتبط
بطبيعة األرض محؿ النزاع ,وما قد تحتويو مف موارد اقتصادية أو ما قد تمثمو مف مواقع
إستراتيجية.
لذلؾ ففي عاـ  ,1974طمبت السعودية اعتماد الحدود نيائياً ووافؽ وزير الخارجية اليمني
آنذاؾ عمى الطمب إال أنو قوبؿ برفض شعبي وسياسي ,واستمرت مطالب السعودية مف أجؿ
ترسيـ الحدود بينيا وبيف اليمف ,إلى أف" ,وقع البمداف في  12يونيو  ,2000عمى معاىدة الحدود
البرية والبحرية في مدينة جدة ,برعاية الرئيس عمي عبد اهلل صالح والممؾ فيد بف عبد
العزيز"(وزراة الخارجية اليمنية).

تضمنت المعاىدة خمس مواد وأربعة مبلحؽ ,حيث نصت المادة األولى عمى إلزامية
وشرعية معاىدة الطائؼ عاـ  1934وممحقاتيا ,ومذكرة التفاىـ الموقعة بيف البمديف عاـ ,1995
وحددت المادة الثانية خط الحدود الفاصؿ والنيائي والدائـ بيف البمديف( الطييفي :2000 ,ص.
.)150

شكمت معاىدة جدة الدولية منعطفاً لمرحمة جديدة بيف البمديف بعد الحوارات والمفاوضات
التي دارت واستمرت خمسة أعواـ 2000-1995ـ لتخرج ىذه المعاىدة إلى النور في  12يونيو
 ,2000والتي أنيت ممؼ الحدود اليمني السعودي لتصبح ىذه المعاىدة نيائية بيف
البمديف(الجبمي.)2009 ,

 3.3الجدار السعودي العازل عام 2003م:
قامت السعودية ببناء حاجز أمني بينيا وبيف العراؽ ,وبدأت بالفعؿ في بناء حاجز مشابو
مع اليمف ,ببناء جدار عازؿ عمى الحدود السعودية اليمنية وقد بدأت ببناء الجدار اإلسمنتي في
سبتمبر  2003ووصمت لطوؿ  75كيمو متر فحدث نزاع عنيؼ مع الحكومة اليمنية .حيث"
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قالت الحكومة اليمنية أف بناء ىذا الجدار يعد مخالؼ التفاقية الحدود الموقع في عاـ 2000ـ,
فأدى الخبلؼ إليقاؼ وقؼ البناء في فبراير  , 2004إال أف السعودية استأنفت بناء الجدار في
عاـ 2013ـ  ,والمدعوـ بأنظمة رصد إلكترونية عمى طوؿ الحدود  ,إلغبلؽ الحدود بينيا وبيف
اليمف بعد الحراؾ الشعبي الذي اندلع في اليمف في أوائؿ عاـ 2011ـ.
وىدفت السعودية مف وراء بناء ىذا الجدار أو السياج المكيرب حماية السعودية مف أي
خطر مقبؿ مف جارتيا اليمف  ,فيذا اليمف يطالعيا عمى الدواـ بما ال يسر القمب وال يطمئف
الباؿ .مرة يأتييا بالشيوعية في جنوبو ,وأخرى يأتييا بثورة الحوثييف( مرعي  :2013,ص.)13 .

بررت السمطات السعودية اتخاذىا ىذا اإلجراء بالتعامؿ مع المشكبلت الحدودية بيف
البمديف ,وحمايتيا مف تنامي ظاىرة العنؼ في اليمف ,والحيمولة دوف تسرب يمنييف إلى األراضي
السعودية بشكؿ غير شرعي ,ووقؼ أي نشاط محتمؿ لتنظيـ القاعدة ( أخبار)2013 ,BBC

فالحدود بيف اليمف والسعودية يبمغ طوليا 2400كـ ,األمر الذي سيساىـ في غمؽ المنافذ
في وجو اليمف.
مما سبؽ ينتج أنو مف الممكف أف يمنع الجدار العازؿ دخوؿ الميربيف أو المجموعات
اإلجرامية الصغيرة إلى السعودية ,ولكف في المقابؿ لف يستطع الوقوؼ أماـ المشاريع السياسية
التي تحاصر السعودية والتي بدورىا تتبناىا إيراف.
 4.3السياسة السعودية تجاه اليمن (:)2011-2003
مثمت السياسة السعودية محور الصراعات والتدخبلت في اليمف سواء تدخؿ السعودية في
الشأف اليمني بشكؿ مباشر ,وممارسة النفوذ السياسي عمييا ,أو أف تكوف اليمف ىدؼ لمتدخؿ مف
أطراؼ خارجية بيدؼ مواجيو السعودية ,وىنا يضاؼ الصراع السعودي اإليراني كأحد محددات
االستقرار السياسي في الجميورية اليمنية.
فبعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 2003ـ ,والذي كاف يمثؿ حاجز الصد لمنفوذ
الشيعي عمى منطقة الخميج ,وسيطرة الشيعة في العراؽ عمى مقاليد الحكـ ,وتمدد النفوذ اإليراني
ىناؾ ,بدأت مبلمح صراع إقميمي عمى أساس مذىبي تموح في المنطقة وبدأت تحركات تصعيدية
مف شيعة اليمف "الحوثييف" في منطقة صعدة مف خبلؿ مواجيات مسمحة مع الحكومة اليمنية
41

بدأت عاـ 2004ـ ,في ستة حروب متتالية كاف آخرىا الحرب السادسة عاـ 2009ـ ,والتي
شاركت فييا السعودية بشكؿ مباشر.
فاألحداث الداخمية في اليمف ,والتي تخممت صراعات حزبية وصراعات بيف السمطة
والمؤسسة القبمية ,والصراعات ,واالنقسامات التي حدثت في المؤسسة العسكرية ,قد يعطي تفسي اًر
لقدرة الحركة الحوثية عمى الصمود واالستمرار في حربيا مع السمطة ,حيث كاف يذىب المحمموف
إلى تفسير الصمود والقدرة القتالية لمحركة نتيجة الدعـ الخارجي في إشارة إلى إيراف(جعشاف,
 :2012ص.)145 .

ونذكر أف العبلقة بيف إيراف ودوؿ الخميج وخاصة المممكة العربية السعودية ,شابيا التوتر
الشديد ,لذلؾ شكمت إيراف شبكة مف الروابط والتحالفات اإلقميمية في المحيط السياسي والجغرافي,
بغرض امتبلؾ المزيد مف القدرات في مواجية التيديدات التي تتعرض ليا ,وبالتالي زيادة فرصيا
في تعزيز مكانتيا اإلقميمية ,وحماية مصالحيا اإلستراتيجية ,بوجود بيئة ضاغطة تمعب بدورىا
إيراف في الخميج العربي.
فالحركة الحوثية في عاـ 2011ـ ,استغمت الحراؾ الشعبي اليمني ,واستغمت حالة الفساد
في السمطة واالنقسامات الحزبية والصراعات القبمية األمر الذي ساعدىا لكي تطفو عمى سطح
مسرح الصراع عمى السمطة في اليمف خبلؿ السنوات التي رافقت الحراؾ الشعبي اليمني.
وسيسمط الباحث في الفصوؿ القادمة ,الضوء عمى الحراؾ الشعبي اليمني والذي بدأ
عاـ ,2011وكذلؾ سيسرد بشكؿ موسع عف الحركة الحوثية" أنصار اهلل" والخوض في مذىبيا
ومف يدعميا ,وما ىي تداعياتيا عمى المنطقة وخاصة عمى األمف القومي السعودي.
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المبحث األول  :المحددات الداخمية لمسياسة السعودية:
 1.1أوالً :المحددات الداخمية:
تتأثر السياسة الخارجية ألي دولة بمجموعة مف المتغيرات والمحددات التي يمكف تصنيفيا
بالمحددات الداخمية والمحددات الخارجية التي تؤثر بمجموعيا عمى صناعة القرار الخارجي,
وكذلؾ فإنيا توجو السموؾ الخارجي لمدولة باالتجاه الذي تحدده ىذه المحددات.
وعميو يمكف استعراض ىذه المحددات عمى النحو التالي:
 1.1.1المحددات السياسية:
نصت المادة األولى مف النظاـ األساسي لمحكـ أف ":المممكة العربية السعودية دولة عربية
إسبلمية ,ذات سيادة تامة ,دينيا اإلسبلـ ,ودستورىا كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو صمى اهلل عميو
وسمـ ,ولغتيا ىي المغة العربية ,وعاصمتيا الرياض"(الطريقي :2008 ,ص.)19 .

 1.1.1.1العوامل المؤثرة في صنع القرار السياسي لمسعودية:
يمكف ترتيب القوى المؤثرة في صناعة القرار في السعودية عمى النحو التالي(:مكي ,وآخروف,
 :2010ص.)163 .

 -1الممؾ.
 -2مجمس العائمة المالكة.
 -3المؤسسة الدينية( ىيئة كبار العمماء).
 -4شيوخ القبائؿ.
 -5قادة الجيش والوجياء والتكنوقراط.
أما نظاـ الحكـ في المممكة العربية السعودية نصت عميو المادة الخامسة/أ مف النظاـ
األساسي لمحكـ ,بأنو نظاـ ممكي ,يتـ فيو تداوؿ السمطة عف طريؽ الوراثة ,وبالتالي يتركز الحكـ
في السعودية " في أبناء الممؾ المؤسس عبد العزيز آؿ سعود ,وأبناء األبناء ,ويبايع األصمح
منيـ لمحكـ عمى كتاب اهلل وسنة رسولو ,ويستمد الحكـ سمطاتو مف كتاب اهلل وسنة رسولو صمى
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اهلل عميو وسمـ ,وىما الحاكماف عمى جميع أنظمة الدولة"(مركز الفكر العالمي عف السعودية:2009 ,
ص.)10 .

إف النظاـ السياسي لعائمة " أؿ سعود" أي األسرة الحاكمة في المممكة العربية السعودية-
يضرب في جذوره البنية القبمية التي لـ تعرؼ طو اًر يذكر خبلؿ مئات السنيف  ,إلى درجة أنيا
تكاد تنفرد عف جميع أمـ العالـ في جعؿ اسـ العشيرة المقب الرسمي لمدولة " يقصد السعودية"
(إسماعيؿ  : 2006,ص.)195 .

فالنظاـ السياسي في السعودية يتمثؿ في الممكية ",فيناؾ الممؾ وولي عيد وحكومة يرأسيا
الممؾ مباشرة ومجمس شورى ذو طابع استشاري معيف مف قبؿ الممؾ مباشرة مف مختمؼ مناطؽ
وقبائؿ وطوائؼ المممكة"( العميوي :2012 ,ص.)23 .

 2.1.1.1دوائر صنع القرار السياسي في المممكة:
 .1الممك :يعتبر الممؾ مرك اًز لمعممية السياسية في السعودية" يممؾ ويحكـ" ,وعميو أف يطبؽ
مبادئ الشريعة اإلسبلمية وقوانينيا الروحية والزمنية عمى السواء.
حيث بدأت المممكة العربية السعودية كدولة موحدة تحت مسمى" مممكة نجد
والحجاز وممحقاتيا" عاـ( ,)1926عمى يد مؤسسيا الممؾ عبد العزيز "آؿ سعود" الذي
اتخذ لقب " إماـ" حتى عاـ( ,)1921كتقميد متبع فيمف سبقوه ,ثـ لقب نفسو بػ" سمطاف"
حتى عاـ( ,)1926عندىا اختار لقب " ممؾ " ,وىو لقب قريب إلى الحكـ بمبدأ
العممانية ,وىذه مفارقة استطاعت السمطة السعودية تجاوزىا بالتأكيد عمى الشريعة
اإلسبلمية في جميع المحافؿ"(جمود :2008 ,ص.)310 .

بعد ذلؾ تـ تغيير اسـ الببلد في عاـ  ,1932إلى" المممكة العربية السعودية" ,وبالتالي تـ
اتخاذ إجراءات بتكويف جيش وانشاء و ازرات داخؿ المممكة السعودية.
تولى مؤسس الدولة السعودية الحديثة الممؾ عبد العزيز بف عبد الرحمف بف فيصؿ آؿ
سعود ,وىو أوؿ ممؾ لمسعودية بعد إعبلف توحيدىا رسمياً عاـ  ,1932والذي توفي عاـ .1953
تبعو في مسئولية حكـ الببلد أكبر أبنائو الممؾ سعود بف عبد العزيز آؿ سعود ,في 2نوفمبر
1964ـ ,وبويع األمير فيصؿ بف عبد العزيز آؿ سعود ولي العيد ممكاً لمببلد ,والذي اغتيؿ في
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عاـ  1975ـ ,ليخمفو ولي العيد الممؾ خالد بف عبد العزيز ,لمحكـ ,ليختار األمير فيد بف عبد
العزيز آؿ سعود ولياً لمعيد ,فعقب وفاة الممؾ خالد سنة  ,1982بويع األمير فيد بف عبد العزيز
ولي العيد ممكاً عمى الببلد ,ثـ بويع ولي العيد األمير عبداهلل بف عبد العزيز بعد وفاة الممؾ فيد
ممكاً عمى الببلد ,في أغسطس2005ـ ,ثـ توفي الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز في23
يناير ,2015فتولى الحكـ مف بعده ,ولي العيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز.
وفيما يخص السياسة الخارجية ,فإف أىمية دور الممؾ تكمف ليس في كوف السمطة
التنفيذية التي يرأسيا ىي المعنية باألمر فحسب ,ولكف بصفتو أعمي سمطة دبموماسية في الدولة,
لذا يطمؽ عمى سفراء المممكة المعتمديف في الخارج سفراء خادـ الحرميف وليس سفراء المممكة
العربية السعودية ,ألف الدولة بأكمميا ممثمة بشخص الممؾ (جمود :2008 ,ص.)313 .

 .2العائمة المالكة:
لقد تنامت أعداد األسرة السعودية الحاكمة بتفرعاتيا ,اعتماداً عمى مبدأ تعدد الزوجات,
وتحولت إلى "قبيمة حاكمة" ,وتجاوز عدد أمرائيا الخمسة أالؼ أمير ,فضبلً عف خمسة عشر
ألؼ أمير آخريف بعيديف عف السمطة أغمبيـ يعمؿ في التجارة واالستثمارات ,لذلؾ تركت الشؤوف
السياسية في أغمبيتيا ألسرة آؿ سعود الحاكمة ,طالما أنيا ال تتعارض بشكؿ سافر لمغاية مع
التفسيرات الدينية لمعمماء الوىابييف .ويشكؿ بعض كبار رجاؿ األعماؿ مف غير األسرة الممكية
وزعماء القبائؿ وأعياف المدف جزءاً مف حاشية أمير معيف يساعدىا في إبراـ صفقات تجارية
ويؤمف ليا حماية سياسية ,لكف ىناؾ خبلفات بيف كبار األمراء حوؿ الطريؽ التي ينبغي لممممكة
العربية السعودية ولممنطقة بالطبع سموكيا(ماثيسف :2014 ,ص.)54 .

فعندما نتحدث عف العائمة المالكة السعودية ودورىا في صناعة القرار ,فإننا نتحدث عف
أطراؼ العممية السياسية برمتيا ,وذلؾ ألف أمراء أؿ سعود والسيما أبناء وأحفاد الممؾ عبدالعزيز
يسيطروف عمى جؿ مفاصؿ الدولة.
ومف ىنا تعد المياـ السياسية التي يقوـ بيا األمراء عربياً ودولياً ,وكأنيا المبنة األساسية
المتكاممة في صياغة وتنفيذ قرار سياسي سعودي عربياً ودولياً ييدؼ أوالً وأخي اًر إلى توفير
أقصى درجة مف األمف لممممكة ,وأقصى درجة مف المساندة الدولية لمنظاـ السعودي.
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 .3مجمس الوزراء:
أصدر الممؾ المؤسس عبد العزيز بف سعود مرسوماً عاـ  ,1953لتنظيـ مجمس وزراء
إلدارة الببلد ,إال أف المجمس لـ يبدأ أعمالو إال بعد وفاتو ,ويأتي مجمس الوزراء في المرتبة
الثالثة مف األىمية بعد الممؾ ومجمس العائمة ,حيث إف مجمس الوزراء منقاد لمممؾ فيو رئيس
الوزراء ",فيمثؿ مجمس الوزراء الجياز التشريعي والتنفيذي لمدولة وىو الجزء األىـ مف عممية
صناعة القرار ,كذلؾ األداة المنفذة لمقرار ,فالفاعموف مف أعضاء العائمة المالكة أعضاء في
النخبة الو ازرية ,ويتـ اختيارىـ عف طريؽ المجمس العائمي أو عف طريؽ التسمسؿ الوظيفي داخؿ
الجياز اإلداري ,أو عف طريؽ معرفة مف الممؾ شخصياً ,ومنصب الوزير أعمى منصب سياسي
يمكف الوصوؿ إليو في المممكة مف غير األسرة المالكة"(جمود :2008 ,ص.)318 .

 .4مجمس األمن الوطني السعودي
ىو المجمس المسئوؿ عف وضع سياسات الدفاع بالمممكة العربية السعودية ورئيس ىذا
المجمس ىو الممؾ سمماف بف عبد العزيز آؿ سعود ,حسب المادة الثانية ,باإلضافة إلى عدد مف
األعضاء ذوي الخبرة الطويمة في الدولة ,حيث أقيؿ األمير بندر بف سمطاف بف آؿ سعود مف
األمانة العامة لممجمس ,وعيف الممؾ سمماف ابنو ولي ولي العيد األمير محمد بف سمماف أميناً
عاماً لممجمس.
ونصت المادة الرابعة مف نظامو عمى أف مف صبلحياتو أف يقوـ بدرس واقرار نوع
اإلستراتيجية لدخوؿ الحرب ضد دولة أخرى ,أو إعبلف الحرب ,أو لدخوؿ الحرب إلى جانب
دولة أو دوؿ صديقة.
ومف أىـ اختصاصات المجمس :التخطيط لمسياسة األمنية عمى الصعيديف الداخمي
والخارجي ,ودراسة وتقويـ األحداث والتطورات والظواىر الميمة ذات الصمة باألمف الداخمي
الواقعة داخؿ المممكة ,ودراسة وتقويـ األحداث والتطورات والظواىر الميمة ,السياسية
واالقتصادية واألمنية والعسكرية واالجتماعية الواقعة في الدوؿ األخرى ,مما لو تأثير مباشر عمى
أمف المممكة ومصالحيا( الشاذلي.)2014 ,
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 3.1.1.1سمطات الحكم في المممكة العربية السعودية:
السمطة التنفيذية :وىي الحكومة ,ممثمة بالرئيس األعمى لمدولة كالممؾ أو رئيس الدولة,
ومف تحت قيادتو مف األمراء والوزراء.
السمطة التنظيمية :ىي نظير السمطة التشريعية ,لكف النظاـ األساسي فضؿ ىذا
المصطمح معمبلً بأف التنظيـ ىو النظاـ بجمع األشياء وضـ بعضيا إلى بعض بطريقة مرتبة,
ويتكوف مف مجمس برلماني" مجمس شورى"  ,ويضـ في عضويتو  150عضو ,ممثميف لجميع
مناطؽ المممكة وقبائميا ,والعمماء ,واألكاديمييف ,وأىؿ الرأي ,والخبراء في جميع التخصصات" ,
ويبدي ىذا المجمس الرأي في السياسات العامة لمدولة التي تحاؿ إليو مف رئيس مجمس الوزراء
ولو عمى وجو الخصوص صبلحية مناقشة الخطة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية وابداء
الرأي نحوىا ,ودراسة األنظمة والموائح والمعاىدات واالتفاقيات الدولية واالمتيازات واقتراح ما يراه
بشأنيا ,وتفسير األنظمة وكذلؾ مناقشة التقارير السنوية المقدمة مف الو ازرات واألجيزة الحكومية
وابداء االقتراحات حياليا .وترفع ق اررات المجمس لمممؾ الذي يحيميا إلى مجمس الوزراء لمنظر
فييا" (مجمس الشورى السعودي .)2015,وجميع أعضائو يتـ تعيينيـ مف قبؿ الدولة.
السمطة القضائية :تتمتع باالستقبلؿ التاـ ,وىذا ما أكدتو المادة( )46مف النظاـ األساسي
لمحكـ بأف" القضاء سمطة مستقمة وال سمطاف عمى القضاة في قضائيـ لغير سمطاف الشريعة
اإلسبلمية"(الطريقي :2008 ,ص .)60 .فبل مجاؿ لمتدخؿ في عممو أو عمى أحكامو ويعتمد عمى
مصادر الشريعة اإلسبلمية لتكوف مرجعية لكؿ األنظمة والقوانيف.
 4.1.1.1الممك سممان أخر مموك أبناء عبد العزيز:
كاف الممؾ السابع لمسعودية الممؾ سمماف بف عبد العزيز لصيقا لخمسة مموؾ (سعود,
فيصؿ ,خالد ,فيد ,عبد اهلل) ,ومؤث ار في القرار الخارجي والداخمي ,بحكـ قربو مف إخوتو المموؾ
لدرجة أنو أصبح مؤتمف المموؾ منذ عيد الممؾ سعود وحتى عيد الممؾ عبد اهلل.
تولى الممؾ سمماف بف عبد العزيز الحكـ بعد وفاة الممؾ عبداهلل بف عبد العزيز في
يناير ",2015/وىو سابع أبناء الممؾ عبد العزيز بف سعود ,مؤسس المممكة الحديثة ,الذي قرر
أف يكوف آخر ممؾ مف جيؿ أبناء المؤسس ,حيث نصت ق ارراتو الجديدة عمى تسميـ الخبلفة لولي
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عاما) الذي لـ ينجب أبناءاً ذكو اًر ,ومف بعده إلى محمد بف
العيد ابف أخيو محمد بف نايؼ (ً 55
وخطير تحت أي ظرؼ مف
ًا
كبير
سمماف وىو في منتصؼ الثبلثينات ,وىذه الق اررات تشكؿ تحوًال ًا

الظروؼ ,كونيا تفتح السبؿ ألوؿ مرة أماـ إمكانية أف يتولى حاكـ في السعودية عمره مماثؿ
لعمر المحكوميف"(نوف بوست.)2015 ,

بعد تمؾ التعديبلت أصبح األمير محمد بف نايؼ أوؿ حفيد لمممؾ عبد العزيز آؿ سعود
مؤسس المممكة يعيف ولياً لمعيد ,وبالتالي سيصبح مف حيث المبدأ أوؿ ممؾ مف "الجيؿ الثاني"
في العائمة ,ويحتفظ حالياً بمنصبو وزي اًر لمداخمية ,فكاف لتمؾ التعديبلت دو اًر في تخفيؼ حدة
حد ما ,مف ىشاشة نظاـ تعاقب الحكـ في المممكة العربية السعودية,
الخبلفات المذكورة إلى ً
وضماف انتقاؿ الخبلفة أو الحكـ بسبلسة وسبلـ ,إال أنو ال ينفي وقوع الصراعات عمى الحكـ إف

وجدت المشاكؿ أو االضطرابات أو الفشؿ السياسي.
فمعالـ التغيير بدت في السياسة الداخمية السعودية قبؿ السياسة الخارجية ,ذلؾ خبلؿ
األسبوع الذي أعقب إعبلف وفاة الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز ,حيث أصدر خمفو الممؾ سمماف
ٖٗ أم اًر ممكياً تعمقت بإعادة ترتيب األوضاع الداخمية في الببلد .بعضيا تعمؽ بالمناصب العميا
في الدولة ,والبعض اآلخر أعاد تشكيؿ مؤسسات الداخؿ ( تـ إدماج عشر مؤسسات عامة في
مؤسستيف اثنتيف فقط) ,والبعض الثالث انصب عمى زيادة أجور ومعاشات العامميف"(ىويدي,
.)2015

كاف واضحاً أف تمؾ الق اررات قد تـ إعدادىا خبلؿ الفترة التي كاف فييا الممؾ عبداهلل مغيباً
عف الوعي ,والذي أعمف عف وفاتو في 23يناير .2015
 5.1.1.1محددات سياسية تجاه اليمن:
تعاممت السياسة السعودية تجاه اليمف وفؽ عدة محددات ومرتكزات ,ذلؾ لتأثرىا أكثر مف
أي طرؼ إقميمي ودولي ,بسبب التماس والجوار الجغرافي بيف البمديف ,والتشابو الثقافي ,وعمى
ىذا األساس اتبعت السعودية كافة الوسائؿ واألدوات لتحقيؽ حماية أمنيا القومي ,والقضاء عمى
التحديات الموجودة في اليمف ,لضماف حدود آمنة ومستقرة.
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وبالتالي تبنت السياسة السعودية الخارجية في اليمف ,إستراتيجية معتمدة عمى ثبلثة عناصر
أساسية ,وىي المجاؿ الحيوي ,والعمؽ االستراتيجي ,واألمف القومي "الكمي".
المجال الحيوي :عمى سبيؿ المثاؿ دولة إسرائيؿ في فمسطيف ,حيث حدد أرئيؿ شاروف في
عاـ  1982عندما كاف وزي اًر لمدفاع دائرة المجاؿ الحيوي إلسرائيؿ ,وذلؾ أماـ لجنة الدفاع
والخارجية لمكنيست في جمستيا في  12ديسيمبر 1982عمى النحو التالي" :ىي المنطقة التي
تضـ مصالح إسرائيؿ اإلستراتيجية ,وتشمؿ جميع مناطؽ العالـ العربي المتاخمة ,عبلوة عمى
إيراف وتركيا وباكستاف وشماؿ أفريقيا وحتى زيمبابوي وجنوب أفريقيا جنوباً" .وقد توسعت ىذه
الدائرة في التسعينيات لتمتد مف الساحؿ الشرقي لؤلطمنطي غرباً ,إلى إيراف وباكستاف شرقاً ,ومف
دوؿ آسيا الوسطي اإلسبلمية شماالً إلى كيب تاوف بجنوب أفريقيا جنوبا"(سويمـ .)2004 ,فبات
العالـ اإلسبلمي برمتو مجاؿ حيوي لدولة إسرائيؿ.
فالسعودية تعد اليمف المبلصقة ليا جغرافياً ,مجاليا الحيوي الذي البد أف يكوف ليا
حضور ما في اليمف وىذا ما رأيناه منذ ظيور الدولتيف ككيانيف سياسييف ,وتدخؿ السعودية في
اً
سياسة اليمف عمى مر العقود السابقة مف أجؿ ضبط إيقاع المممكة بضبط مجاليا الحيوي.
العمق االستراتيجي :كؿ دولة تعد جيرانيا عمقاً استراتيجياً ليا ,ويعني أنيا تعامؿ عمقيا
االستراتيجي معاممة خاصة ,ويعني العمؽ االستراتيجي أف الدولة في حالة تعرضيا لظروؼ
استثنائية أو مخاطر ,فإنيا تجد في عمقيا االستراتيجي مبلذاً آمناً ,واليمف تمثؿ عمقاً استراتيجياً
لمسعودية والعكس صحيح ,لكف اليمف لمسعودية أكثر ,العتبارات تتصؿ بموقع اليمف عمى أىـ
الممرات المائية ومضيؽ باب المندب ,في حيف أف السعودية تحيط بيا مضايؽ ىرمز ,باب
المندب ,وقناة السويس ,ولو حدث وأغمقت في وقت واحد فإنيا تختنؽ ,ومف ثـ لف تجد غير
اليمف لموصوؿ إلى البحر العربي والمحيط اليندي (الغابري .)2015,

األمن القومي :أبرز مف كتب عف "األمف القومي" ىو"روبرت مكنما ار" وزير الدفاع
األمريكي األسبؽ ,وأحد مفكري اإلستراتيجية البارزيف في كتابو "جوىر األمف" ..حيث قاؿ" :إف
األمف يعني التطور والتنمية ,سواء منيا االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية في ظؿ حماية
مضمونو" .واستطرد قائبلً" :إف األمف الحقيقي لمدولة ينبع مف معرفتيا العميقة لممصادر التي
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تيدد مختمؼ قدراتيا ومواجيتيا؛ إلعطاء الفرصة لتنمية تمؾ القدرات تنمية حقيقية في كافة
المجاالت سواء في الحاضر أو المستقبؿ"(حسيف.)2011,

تمؾ العناصر تفرض عمى السعودية في سياستيا الخارجية تجاه اليمف ,بأف تنظر إلى
اليمف باعتبارىا العمؽ االستراتيجي األىـ والمجاؿ الحيوي المؤثر ,والخاصرة التي تجمب إما
الخير أو الشر لؤلمف القومي السعودي.
عرفت السياسة السعودية تجاه اليمف ,في عيد الممؾ "عبد اهلل بف عبد العزيز" بالحذر
والترقب بسبب األحداث الميدانية التي صاحبيا الحراؾ الشعبي اليمني واعتبرتيا السعودية ناقوس
خطر يدؽ أبوابيا" ,حيث واجيت المممكة ثبلثة تيديدات رئيسية خبلؿ تمؾ السنوات ,وىي
االضطرابات اإلقميمية ,أو ما يعرؼ بػ "الربيع العربي" ,والبرنامج النووي اإليراني ,وصعود
الحركات اإلرىابية"(سكاي نيوز .)2015,ومنيا صعود الحوثيف في اليمف ,وكذلؾ صعود تنظيـ
الدولة اإلسبلمية (داعش) في المناطؽ التي شيدت الحراكات الشعبية.
لذلؾ أبدى الممؾ "عبد اهلل بف عبد العزيز" امتعاضو مف الحراكات العربية في أوؿ
عتباتيا ,فكاف المستقبؿ الوحيد لزيف العابديف بف عمي رئيس تونس ,وكاف المساعد والمانح
لمصر بعد خروج الجماىير ضد الرئيس مرسي عاـ  ,2013وكاف الداعـ المالي األكبر لحزب
نداء تونس"( سممي.)2015,

أما في اليمف كاف دور الممؾ الراحؿ "عبداهلل بف عبد العزيز" واضحاً ,مف أجؿ إخماد
الحراؾ الشعبي اليمني ,عندما رعى توقيع المبادرة الخميجية "وتنص المبادرة الخميجية ,التي
دعميا القرار رقـ  2014الصادر عف مجمس األمف ,عمى أف ينقؿ الرئيس صالح السمطة إلى
نائبو عبد ربو منصور ىادي في غضوف  30يوماً مقابؿ عدـ مبلحقتو قضائيا ثـ يشرع ىادي
في تشكيؿ حكومة وطنية تقودىا المعارضة ,ويتـ الترتيب إلجراء انتخابات رئاسية في
غضوف 60يوما"(تقرير المبادرة الخميجية.)2011,

إال أف اليمف دخمت دوامة صراع كبير ,أدى إلى حدوث متغيرات سياسية أغضبت
السعودية ,منيا صعود الحوثييف إلى سدة الحكـ بالسيطرة العسكرية عمى العاصمة صنعاء
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وانقبلبيـ عمى المبادرة الخميجية ,ومحاولة اغتياؿ الرئيس اليمني عبد ربو ىادي منصور عدة
مرات ,وىو رئيس منتخب حسب المبادرة الخميجية.
أما في عيد الممؾ الحالي سمماف بف عبد العزيز الذي تسمّـ زماـ األمور في المممكة
عددا مف المتغيرات الجيوسياسية
السعودية في ظروؼ إقميمية استثنائية ,حيث تشيد المنطقة ً

جنوبا ,العراؽ وسوريا شماًال ,ومفاوضات الجار الشرقي
اليامة ال سيما في دوؿ الجوار(اليمف
ً
"إيراف" مع مجموعة  1+5بخصوص ممفيا النووي).

وبالتالي كانت سياسة الممؾ "سمماف" الخارجية ,مغايرة عف سياسة الممؾ الراحؿ "عبد اهلل
"وخاصة في قضية اليمف والمنطقة بشكؿ عاـ ,مف خبلؿ عدة مؤشرات ,أنيا لف تسير عمى نيج"
السياسة الخارجية التقميدية ,ومبدأ ردة الفعؿ الذي كاف سائداً في عيد الممؾ عبد اهلل بف عبد
اإليرني في المشرؽ العربي
ا
وبأف أولوياتيا الخارجية تختمؼ لجية وضع مواجية التمدد
العزيزّ ,

بدال مف التركيز عمى أولويات أخرى كمواجية حركات اإلسبلـ
في أرس قائمة األولوياتً ,
السياسي في عدد مف البمداف التي شيدت حراكات شعبية"(تقرير الدوحة :2015 ,ص.)8 .

حيث شكمت أزمة اليمف بعد تولي الممؾ سمماف بف عبد العزيزٍ ,
تحد خارجي ,وعمى رأس
أولوياتو الخارجية وخاصة بعد تفاقـ األزمة اليمنية بسيطرة الحوثييف المدعوميف مف إيراف عمى
السمطة ,األمر الذي شكؿ تيديد مباشر ألمف المممكة ,فيجعميا في محط األنظار مف قبؿ تنظيـ
القاعدة ,وأرض خصبة لدخوؿ تنظيـ الدولة اإلسبلمية "داعش" عمى الخط وخاصة في الشماؿ
اليمني ,مما يضيؼ تعقيدات جديدة في المنطقة.
وعميو ,فإف ما جرى في اليمف مف تغيير وتيديد ألمف السعودية يشبو في بعض جوانبو ما
جرى في ليبيا واعتبرتو مصر تيديداً ألمنيا ,فالجماعات اإلرىابية ليا وجودىا بدورىا في ليبيا,
وكما أف ىناؾ حكومتيف ليبيتيف إحداىما في طبرؽ والثانية في طرابمس ,كذلؾ ىو الحاؿ في
اليمف ,حيث يسيطر الحوثيوف عمى السمطة بصنعاء ,في حيف أف الرئيس عبد ربو منصور ىادي
موجود في عدف(ىويدي.)2015,

عمماً بأف السياسة الخارجية السعودية توصؼ تقميدياً" ,بأنيا تنتيج "الديبموماسية اليادئة",
وأنيا تحاوؿ مف خبلؿ استخداـ ثقميا الروحي وموقعيا االستراتيجي وفوائضيا المالية ,تحقيؽ
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اء في الدائرة العربية أو اإلسبلمية إف
أىداؼ سياستيا الخارجية في نطاقاتيا المعروفة كافة ,سو ً

لـ يكف الدولية أيضاً ,مف دوف محاولة الدخوؿ في مستنقعات النزاعات اإلقميمية" (اليباس.)2011,

ولكف بعد تمدد نفوذ إيراف في الفترة الماضية مستفيدة مف االضطرابات في المنطقة,
"تحاوؿ توسيع نفوذىا األمر الذي جعؿ السعودية تتحرؾ مجبرة عمى اتخاذ سياسة أكثر حزماً,
خاصة أف التقارب األميركي اإليراني زاد الشعور لدى المممكة بضرورة انتياج سياسة حازمة
إلعادة االستقرار لممنطقة"(,)Washington Post,2015عبر عاصفة الحزـ التي تـ تشكيميا عربياً,
حيث لـ يمر عمى وفاة الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز سوى شيريف ونيؼ لتندلع بعدىا الحرب
العربية السعودية عمى اليمف في أوؿ حرب تشنيا الدولة السعودية في تاريخيا الحديث ,والتي
وصفيا المراقبوف بحرب األغنى دولة عمى أفقر دولة! ,في  26مارس  ,2015بيدؼ إسقاط
الحوثييف في صنعاء لكي تعود المياه لمجارييا في اليمف ,بعودة الرئيس اليمني عبد ربو منصور
ىادي ,الذي خرج عنوةً وىرباً مف الحوثييف.
 6.1.1.1تحديات  -وطموحات "الممك سممان بن عبد العزيز":
شيدت سياسة الممؾ سمماف بعد تمدد خطر إيراف التي تباىت بأف دولتيا سيطرت عمى
الدولة العربية الرابعة ويقصد اليمف بسيطرة الحوثييف ,حممت سياسة الممؾ سمماف مؤشرات بارزة
عمى قرب تدشيف محور سني تقوده السعودية ويضـ تيارات إسبلمية معتدلة وفي القمب منيا
جماعة "اإلخواف المسمميف" وقوى إسبلمية تعتمد نفس الخط السياسي في مواجية تمدد الحوثييف
في الخاصرة الجنوبية لممممكة ,في ظؿ استياء الحكـ السعودي الجديد المرتبط بصبلت قوية مع
المؤسسة الدينية مف التمدد الشيعي بشكؿ عاـ( وائؿ والحارس.)2015 ,

وىذا يدؿ عمى أف المممكة السعودية تسعى إلى زعامة العالـ السني وحماية المسمميف
السنة ضد تمدد النفوذ المتصاعد إليراف ,حيث سعت السعودية "إلى تشكيؿ المحور السني
ونجحت نوعاً ما في تأسيسو مع مصر واألردف ,والذي جعؿ مواجية إيراف أولوية ,خصوصاً في
السعي الحاصؿ إلخراج سوريا مف المحور اإليراني في المنطقة"(حماد :2013,ص.)168 .

فالمحور اإليراني يحتضف التيارات الشيعية في الدوؿ العربية مثؿ( لبناف و اليمف والعراؽ
وسوريا) وبالتالي تحاوؿ السياسة السعودية الخارجية أف تعمؿ عمى تعبئة واحتواء التيارات
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والتنظيمات السنية ,مثؿ حزب اإلصبلح اليمني وكذلؾ عودة الحوار مع حركة حماس في
فمسطيف و تخفيؼ النبرة السعودية تجاه اإلخواف المسمميف في مصر.
ولتدشيف المحور السني ,فإف عمى السعودية أف تتحد وتتكاثؼ مع تركيا ومصر مف أجؿ
انجاز ىذا المحور والذي ال يتـ إال إذا لعبت تركيا بجانب قطر دو اًر محايداً لتمارس ضغطاً كبي اًر
عمى حركات اإلسبلـ السياسي المصري(اإلخواف المسمميف) ,بما في ذلؾ إقناعيا بالتخمي عف
فكرة" التنظيـ العالمي" وتصدير الحراؾ الثوري اإلسبلمي إلى دوؿ الخميج العربي.
ومف جية أخرى ,ينتظر مف الطرؼ السعودي الضغط عمى الحكومة المصرية الحالية مف
أجؿ رفع الظمـ الواقع عمى أفراد حركات اإلسبلـ السياسي المصري ,وايجاد صيغ معقولة
لممصالحة مع ىذه الحركات عمى أرضية جيدة مف التفاىمات والضمانات( البريدي.)2015,

 2.1.1المحددات الدينية:
المحدد الديني مف المحددات التي ليا أىمية كبيرة في التأثير في عممية صناعة القرار
السياسي في السعودية وعمى طبيعة عمؿ الدبموماسية السعودية" ,يأتي في أوؿ ىذه المكونات
التشريع اإلسبلمي واليوية العربية اإلسبلمية؛ التي واف كاف تأثيرىا األكبر عمى السياسة الداخمية؛
فإف ليا بصماتيا عمى السموؾ الخارجي لممممكة؛"(األزدي :2014 ,ص.)3 .

وذلؾ مف خبلؿ استشعار السعودية بحكـ موقعيا الديني ,والجغرافي تعد محو اًر رئيساً في
منظومة الدوؿ العربية واإلسبلمية؛ لكونيا منبع العروبة ,وميد الرسالة اإلسبلمية ,وتحتضف عمى
أرضيا أطير البقاع المقدسة" الحرميف الشريفيف" ,وتعد قبمة اإلسبلـ والمسمميف.
حيث أوضح مؤسس الدولة السعودية الممؾ عبد العزيز في أكثر مف مناسبة " ,التزاـ الدولة
السعودية بعقيدة اإلسبلـ النقية الصافية التي كاف عمييا النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ
وأصحابو مف بعده ,وأف دعوة الشيخ محمد بف عبد الوىاب اإلصبلحية التي ظيرت في الجزيرة
العربية وتأسست عمييا الدولة السعودية األولى ,ىي دعوة لتجديد العقيدة الصحيحة في نفوس
الناس الذيف انتشر فييـ الجيؿ باإلسبلـ في الجزيرة العربية"(البشر :2012 ,ص ,)124 .ومنيا
استميـ الممؾ عبد العزيز الدعوة الوىابية في تأسيس وتوحيد المممكة العربية السعودية.
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أما المبدأ الذي تأثرت بو الدولة السعودية فيو مبدأ اإلمامة ,حيث أكد الشيخ محمد بف
عبد الوىاب عمى ضرورة وجود إماـ ينفذ أحكاـ الشريعة ويوحد المسمميف ,وأكد الشيخ أيضاً عمى
واجب إطاعة الحاكـ واإلماـ ,ما لـ يأمر بمعصية ,وعمى أساس ىذا استند الممؾ عبد العزيز بف
عبد الرحمف آؿ سعود( )1953-1902في تأسيس الدولة السعودية الحديثة (الشمري :2015 ,ص.
.)42

وترتكز فمسفة الحكـ منذ تأسيس المممكة العربية السعودية ,عمى" أف يتولى آؿ سعود
العرش ويناؿ آؿ الشيخ (عائمة الشيخ محمد بف عبد الوىاب) أمور الديف والدعوة وخبلفو .وقد
سارت ىذه المزاوجة أحد أكبر األقانيـ المؤسسة التي قامت وال زالت تستند إلييا المممكة .وقد
اضطمعت ىيئة كبار العمماء التي يترأسيا آؿ الشيخ بأدوار سياسية تقوـ في معظميا عمى
إصدار فتاوى ذات صبغة سياسية بدا لمراقبيف كثيريف أنيا بحض مف آؿ سعود .فمنذ اإلفتاء
بجواز عزؿ سعود وصحة تولية فيصؿ حتى اليوـ ,كاف العمماء الوىابيوف بالمممكة يقوموف بدور
كبير في ترسيخ ىذه القاعدة الييكمية عمى أكمؿ وجو"(ورقة سياسات.)2015,

أما عف الموقؼ الديني لعمماء اإلسبلـ في السعودية بخصوص اليمف وصعود الحوثييف
وسيطرتيـ عمى مفاصؿ الدولة ,كاف واضحاً ,بحيث " انتقد المفتي العاـ لممممكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز بف عبد اهلل آؿ الشيخ الحوثييف بشدة ,معتب ار تصرفاتيـ فتنة بيف المسمميف,
واألفكار التي يؤمنوف بيا وينطمقوف منيا قائمة عمى التعصب ألقواؿ شاذة وآراء فاسدة ,معتب اًر
مف يقاتموف الحوثي إنما ىـ مجاىدوف" (المالكي :2010 ,ص .)30-29 .فشكؿ ىذا الموقؼ غطاء
ديني يدعـ الحرب العسكرية" عاصفة الحزـ" داخؿ اليمف.
 3.1.1المحددات االجتماعية:
اعتبرت المممكة العربية السعودية إقميمياً ودولياً ,مرك اًز الستقرار صناعتي النفط والغاز في
العالـ وموطناً ,ووعاءاً جغرافياً لوالدة اإلسبلـ فييا ,األمر الذي أمدىا قوةً واىتماماً دولياً ,في شبو

الجزيرة العربية.

أما بالنسبة إلى الجار اليمني ,فالمجتمع السعودي لديو روابط جغرافية مع اليمف ,ويتقاطع
معيا في الديف والثقافة والمورث الشعبي ,حيث تمتد جذور "عبلقة الشعب السعودي بجيرانو في
اليمف آالؼ السنيف ,وقد رسختيا كثير مف األحداث والعوامؿ المشتركة التي صيرت المجتمعات,
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ووحدت بينيـ في التطمعات والمصير ,فأمف اليمف مف أمف المممكة ,والخطر الذي يواجو المممكة
يواجو اليمف أيضاً"(المكينزي.)2015 ,

يوا جو المجتمع السعودي ضعؼ الثقافة السياسية وخاصة عند" الحديث عف عدـ أىمية
المجتمع لممشاركة السياسية ,وافتقاره إلى أدنى أبجديات السياسة ,وعدـ قدرتو عمى إدراؾ العممية
السياسية"(العميوي :2012,ص .)21 .ويرجع ىذا األمر لوجود نظاـ حكـ ممكي تقميدي ومجتمع
قبمي تحكمو مفاىيـ وأساليب وأع ارؼ قبمية ,رغـ مساىمة النفط في" التغير العميؽ لبنية المجتمع
السعودي .لكف التغير الفكري واالجتماعي لـ يتـ بالكيفية نفسيا ,إذ أدت قشور التنمية التي
تركت لمقبائؿ إلى انحسار دور القبيمة نحو مسؤوليتيا"( صينتاف :2008 ,ص.)11 .

فمف" مظاىر الضعؼ في الثقافة السياسية العربية ,أف العرب ما زالوا يمطموف عمى وجوىيـ
جراء ىزيمة يونيو  ,1967خبلفاً مثبلً لميابانييف واأللماف الذيف خسروا حرباً عالمية دوف أف
يخسروا ثقافتيـ واقتصادىـ"(العميوي :2012,ص .)17 .ومازلت مشاىد ضعؼ الثقافة السياسية
الحركات الشعبية التي
ا
تتكرر في الوسط العربي ,ىذا ما يؤكد ما نراه اليوـ بعد اندالع فتيؿ تمؾ
افتقرت إلى الثقافة السياسة والي أركاف الثورة الشعبية ,والتي أوصمت الدوؿ العربية إلى حافة
الياوية ,منتجة فقط الدمار والفوضى والتنظيمات الراديكالية المتشددة اإلسبلمية.
كذلؾ يواجو المجتمع السعودي عامؿ أخر مؤثر وىي القوة السكانية ,فنبلحظ أف المممكة
السعودية تحاوؿ قدر المستطاع زيادة تعداد سكانيا ,وذلؾ لؤلسباب اآلتية(:الشجيري :2013 ,ص.
.)375

أوالً :مواجية متطمبات القوة التي تسعى إلى تحقيقيا في بيئتيا اإلقميمية ,ومرد ذلؾ التنافس
الحاصؿ عمى أشد منافسييا( إيراف – مصر -العراؽ) ,إذ يمتمؾ كؿ مف العراؽ ومصر وايراف
موارد بشرية تتناسب مع طموح ىذه الدوؿ السياسية ,في حيف إف السعودية رغـ أنيا تمثؿ عمبلقاً
بمواردىا االقتصادية وسعة حجميا ,إال إنيا تعاني مف نقص في حجـ السكاف.
ثانياً :أل ف السكاف يشكموف عصب القوة البشرية البلزمة لمحرب مف جية ,وإلدارة أجيزة
اإلنتاج والعجمة االقتصادية مف جية أخرى.
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فالسعودية ذات مساحة كبيرة مترامية األطراؼ تبمغ مساحتيا 2.24(,مميوف كيمومتر مربع)
ومقارنتيا بعدد السكاف ,نجد أف السعودية تعاني مف انخفاض حاد في كثافتيا السكانية ,حيث
يبمغ عدد سكاف المممكة حوالي  27مميوف نسمة حسب إحصائية عاـ  ,2010والتي أظيرت
عدد سكاف المواطنيف السعودييف بمغ  18.8مميوف نسمة وبمغ عدد المقيميف في المممكة مف
الوافديف واألجانب  8.4مميوف نسمة(الشمري :2015 ,ص .)40 .فالعامؿ السكاني يمعب دور في
تحديد مدى قوة الدولة ,وقدرتيا عمى التأثير في سياسات الدوؿ األخرى.
أما مف جانب آخر يتشكؿ المجتمع السعودي ,مف العرب المسمموف الذيف ينتموف لممذىب
(الحنبمي) ويشكموف غالبية سكاف المممكة ,في المقابؿ يوجد أقمية شيعية في منطقة اإلحساء
يجعؿ مف المذىبية عنصر عدـ استقرار في المجتمع السعودي ,تزداد أىميتيـ رغـ ضآلة نسبتيـ
إلى المجموع العاـ مف السكاف ,نظ اًر لموقعيـ في منطقة المخزوف النفطي السعودي(المنطقة
الشرقية) ,والقترابيـ الجغرافي مف إيراف ,وقياـ األخيرة بتقديـ المساعدات ليـ بشكؿ
مستمر(الشجيري :2013 ,ص.)377 .

شكؿ ىذا البعد المذىبي في المجتمع السعودي عامؿ قمؽ مستمر لمحكومة السعودية,
وخاصة أنيا تضـ بيف جنبات التكويف السكاني عناصر ترفض نظاـ الحكـ ,كما أشرنا ,وىذا لو
الدور المؤثر في صناعة القرار السياسي الخارجي تجاه إيراف ,لذلؾ يسعى النظاـ السعودي إلى
زيادة القدرة السياسية " وتدعيـ سند شرعيتو المستمدة مف اإلسبلـ ,كي يستطيع أف يتعامؿ مع
الواقع الجديد بالفاعمية والكفاءة المطموبة والتقميؿ مف تأثير أيو ضغوط خارجية محتممة تؤثر عمى
الداخؿ"(عامود:2000 ,ص.)153 .
وعميو فإف النظاـ السعودي يعمؿ عمى تقوية البيئية الداخمية مف أجؿ تجفيؼ ينابيع أي
تدخؿ شيعي أو إيراني في الشئوف الداخمية.
 4.1.1المحددات االقتصادية:
تعتبر المحددات االقتصادية مف المتغيرات الدينامية التي تؤثر في الموقؼ السعودي ,إذ
تعد مف أىـ محركات السياسة الخارجية السعودية ,لذلؾ سعت المممكة عمى تطويع ىذا المحدد
ليكوف داعماً لمواقفيا السياسية.
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فالنفط منذ "اكتشافو في حقبة الخمسينات ,اكسب مسألة ترسيـ الحدود أىمية قصوى وأصبح
الدافع الرئيسي مف أجؿ وضع الحدود وفصؿ الدوؿ ,لزيادة الثروات واالنفراد بالنفط ,وىكذا باتت
تقوية أنظمة الحكـ القومية في الخميج حاجة نفعية وسياسية ,رغـ استمرار الخبلفات
المعوقة"(كشيشياف:2012 ,ص.)22 .

فكما ىو معروؼ تعد المممكة مف أكبر دوؿ العالـ في احتياطي النفط " فيي تمتمؾ أكثر
مف ربع االحتياطي العالمي وأكثر مف أربعة أضعاؼ احتياطي الواليات المتحدة األمريكية ,كذلؾ
تعد المممكة مف أكبر منتجي النفط عمى مستوى دوؿ " األوبؾ" ,أو عمى مستوى العالـ حيث
تصدر حوالي( )%20مف اإلنتاج العالمي"(الشجيري :2013 ,ص.)375 .

وبالتالي قرارىا في منظمة الدوؿ المصدرة لمبتروؿ (أوبؾ) نافذ ومتحكـ؛ حيث " يتميز
البتروؿ تاريخياً بأنو الثروة األكثر قيمة خبلؿ النصؼ األوؿ مف القرف العشريف .لقد أصبح القوة
المحركة خمؼ الحداثة والتجديد .جالباً إمدادات ومؤمناً حاجات معوالً عمييا شكمت حجر الزاوية
في السياسات الخارجية "(بركنس :2010,ص .)163 .

ومف الميـ ذكره ,حجـ إنتاج المممكة العربية السعودية لمنفط ,حيث يبمغ حجـ إنتاج المممكة
مف الزيت الخاـ مف  10إلى  11مميوف برميؿ يومياً ,وتحتؿ بذلؾ المرتبة األولى عالمياً بيف
الدوؿ المنتجة لمبتروؿ ,كما يقدر االحتياطي النفطي السعودي بأكثر مف  264مميار برميؿ.
وتنتج المممكة أيضاً كميات كبيرة مف الغاز الطبيعي يبمغ احتياطييا ( )242ترليوف قدـ مكعب,
وتحتؿ بيا المركز الرابع في قائمة الدوؿ المنتجة لو ,وتمتمؾ كذلؾ احتياطات ضخمة منو تجعميا
في المرتبة الخامسة بيف دوؿ العالـ التي تمتمؾ أكبر احتياطات مف الغاز ,وتعد المنطقة الشرقية
أغنى مناطؽ المممكة بالبتروؿ والغاز"(مركز الفكر العالمي عف السعودية :2009,ص.)46 .

وعمى ىذا األساس تصنؼ السعودية مف الدوؿ الكبرى اقتصادياً ,وتشكؿ عائدات النفط بيف
 %70و %80مف إيرادات الدولة ,ويقدر عدد حقوؿ النفط في السعودية  80حقبلً ,وأىميا حقؿ
الغوار الذي يعد أكبر حقؿ بتروؿ عمى اليابسة في العالـ ويوجد في السعودية أبار نفطية تقدر بػ
 1000بئر نفطي.
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إف االقتصاد السعودي يحتؿ المركز الثالث عالمياً ,حيث بمغ فائض الحساب  132مميار
دوالر بعد ألمانيا والصيف ,ويصنؼ ضمف أكبر عشريف اقتصاد بالعالـ فتمؾ الثروة والطفرة
النفطية االقتصادية ساعدت السعودية عمى توظيؼ صادراتيا لخدمة أىدافيا السياسية(الشمري,
 :2015ص.)41 .

 1.4.1.1أىمية سالح النفط في السياسة الخارجية السعودية:
بارز في السياسة الخارجية السعودية ,التي تستخدمو مف
دور اً
لعب سبلح النفط السعودي اً
حيف ألخر مف أجؿ تطويع الدوؿ المناىضة ليا أو مف أجؿ إتماـ ق ار ارت سياسية معينة ,ونذكر
أف السعودية استخدمت سبلح النفط ,والذي أشار إليو موقع قاعدة معمومات الممؾ خالد بف عبد
العزيز(د.ت):
أف المممكة العربية السعودية كانت  -وال تزاؿ  -مف أىـ الدوؿ المنتجة لمنفط في العالـ,
كاف مف الطبيعي أف يكوف قرارىا باستخداـ النفط سبلحاً في المعركة ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي
وىو مف أىـ الق اررات السياسية التي اتخذىا العرب في المواجية ضد الصييونية
واالستعمار(.قاعدة معمومات الممؾ خالد بف عبد العزيز).

فقد لعب سبلح النقط دور ميـ في حرب عاـ 1973ـ ,عندما شنت مصر وسوريا ىجوماً
عمى إسرائيؿ .وكاف الرئيس المصري أنور السادات يعرؼ بأنو يقؼ عمى أرض رخوة ,بالتالي
ضغط السادات عمى ممؾ السعودية ,الممؾ فيصؿ ,لوقؼ إمدادات الواليات المتحدة الداعمة
إلسرائيؿ ,وتوجيو ضربة ضد الواليات المتحدة المساندة إلسرائيؿ بطريقة جديدة وىي استخداـ
البتروؿ كسبلح ردع.
في  16أكتوبر  ,1973أعمنت السعودية وأربع دوؿ عربية أخرى في الخميج العربي زيادة
 %70في األسعار الجديدة لمنفط ,خبلؿ األياـ التي تمت اجتماع وزراء البتروؿ العرب ,واتفقوا
عمى أنو يجب معاقبة الواليات المتحدة لوقوفيا مع إسرائيؿ ,ووافقوا باإلجماع عمى فكرة حظر
تصدير النفط"(بركنس :2010,ص.)168 .

59

وأدى الحظر في عاـ  ,1973إلى زيادة في أسعار الوقود المحمية ,ونقص البنزيف ,وتقنيف
استخداـ البنزيف .وغير ىذا الحظر ديناميكيات السياسة الخارجية لمواليات المتحدة وكاف ليذا أثر
اقتصادي كبير في أوروبا والواليات المتحدة (الخميج الجديد.)2015,

بعد ذلؾ وفي خضـ الصراع الدائر ,والتي تشيدىا المنطقة وخاصة الفوضى والحرب
األىمية في سوريا ,فالنظاـ السعودي يعادي النظاـ السوري الموالي إليراف والحميؼ االستراتجي
لروسيا ,ظمت السعودية منذ اندالع الحراؾ الشعبي في سوريا /15مارس ,2011/تحاوؿ إسقاط
حكـ بشار األسد ,مف أجؿ إنياء التواجد الشيعي التي تدعمو إيراف في سوريا ,إال أف األحداث
جاءت عكس توقعات السعودية والواليات المتحدة ,حيث استمر نظاـ األسد حتى وقتنا ىذا.
أرادت السعودية معاقبة روسيا وايراف بسبب دعميما القوي لنظاـ األسد ,فالسعودية ,وبكؿ
بساطة ,قررت استخداـ سبلح النفط ,ولكف ضد روسيا وايراف بالدرجة األولى ,وبتنسيؽ كامؿ مع
الواليات المتحدة األمريكية بيدؼ تركيع ىاتيف الدولتيف ,بسبب تدخؿ األولى عسكرياً في أوكرانيا,
ودعـ الثانية لمنظاـ السوري وتمسكيا بحقيا المشروع في تخصيب اليورانيوـ ورفضيا تقديـ
تنازالت في مفاوضات فيينا ,حوؿ طموحاتيا ومنشآتيا النووية"(عطواف.)2014 ,
فكاف مف أكثر ق اررات الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز خطورة ,ىو قرار خفض أسعار النفط
الر بعد أف كاف
بضخ كميات كبيرة مف النفط حتى وصؿ سعر البرميؿ إلى ما يقارب  50دو ًا

سعره أكثر مف  100دوالر ,وجاء ىذا القرار لمضغط عمى حمفاء بشار األسد روسيا والصيف في
محاولة لنزع األسد مف السمطة بعد تردد الرئيس األمريكي باراؾ أوباما في استخداـ القوة معو,
بالرغـ مف أف ىذا القرار يضر باقتصاد السعودية المعتمد عمى النفط اعتماد شبو كمي(موقع نوف
بوست.)2015,

فعندما تنخفض أسعار برميؿ النفط إلى أقؿ مف سبعيف دوال اًر ,فإف دوالً مثؿ إيراف وروسيا
تشكؿ صادرات النفط أكثر مف خمسيف في المائة مف دخميا ,ستجد نفسيا أماـ ظروؼ اقتصادية
صعبة لمغاية.
فقد أكد السناتور األميركي والمرشح السابؽ لمرئاسة جوف ماكيف ":إف السعودية ىي السبب
وراء انييار االقتصاد الروسي “ويجب أف نشكرىا” ,مؤكداً في لقاء أجراه مع قناة السي إف
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إف“..إف السعودية أسيمت في خفض أسعار النفط إلى مستويات قياسية ,وىي المسؤولة عف ما
يعانيو االقتصاد الروسي مف انييارات ال سياسات الرئيس أوباما”(البحريف اليوـ.)2014,

ورغـ أف أسعار النفط مؤخ اًر شيدت انخفاض حاد وصؿ إلى  50دوالر لمبرميؿ بدالً مف
 100دوالر ,إال أف " الموازنة السعودية الجديدة لعاـ  ,2015رصدت الببلد نحو  860مميار

لاير

( 229.3مميار دوالر) ,رغـ تدىور أسعار النفط بنسبة تصؿ إلى  50في المائة (البقمي,

 :2015ص.)62 .

وعميو ف أف ىذا االنخفاض لف يطوؿ في أسعار النفط وخاصة أف المممكة السعودية تخوض
حرباً في اليمف؛ لذلؾ ىي بحاجة في ارتفاع أسعار النفط ولو بشكؿ بسيط ,وخاصة أف النفط
يشكؿ إيراداتو في دخؿ المممكة  ,%70ويعتبر أساس وعصب الحياة في المممكة العربية
السعودية.
 2.4.1.1العمالة اليمنية في المممكة السعودية:
نتيجة لمتقدـ االقتصادي الذي أحدثتو الطفرة النفطية في دوؿ الخميج وعمى رأسيا المممكة
العربية السعودية ,أدى إلى تدفؽ " المغتربيف لمعمؿ في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ,والذي
يقدر عددىـ بالمبلييف حيث يشكموف اآلف أغمبية السكاف في المدف الكبرى لدوؿ الخميجية
كميا(ديفيدسوف : 2014 ,ص .)33 .

وبالتالي امتؤلت المدف الخميجية الكبرى بوجود جيش مف العمالة األجنبية ,ذات تخصصات
مختمفة وخدماتية تعمؿ عمى تقوية االقتصاد المحمي ,لكف الشئ الذي يغيب كثي اًر عف األذىاف,
ىو التأثير االقتصادي الحيوي ليؤالء العامميف في أوطانيـ ,والذي يأتي في صورة تحويبلت
نقدية .فالتحويبلت التي (يرسميا العماؿ) األجانب إلى ببلدىـ النامية تقدر بنحو  300مميار
دوالر سنوياً ,وىو رقـ يفوؽ بكثير مساعدات التنمية الرسمية وتدفقات رأس الماؿ الخاص .في
الواقع ىناؾ دوؿ مثؿ الفمبيف تعد فييا التحويبلت النقدية بمثابة أىـ مصدر لمدخؿ ,ومف ثـ فإف
ر حيوياً في النمو العالمي ,فيي تعزز نمو بمدانيا( اقتصاديات الخميج,
العمالة األجنبية تمعب دو اً
 :2009ص .)35 .
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يقدر عدد اليمنييف في السعودية وحدىا
أما بخصوص العمالة اليمنية في المممكة السعوديةّ ,
بنحو  890ألؼ يمني ,وتعتمد عائبلتيـ عمى تحويبلت أبنائيـ المغتربيف ,وحسب األرقاـ الرسمية
فإف العمالة اليمنية في السعودية جاءت في المرتبة الرابعة مف حيث العدد بعد اليندية والمصرية
والباكستانية ,وىو ما يعني أف مئات اآلالؼ مف اليمنييف يعتمدوف بشكؿ كبير عمى ىذه
التحويبلت ,وىو ما ال يمكف المساس بو في ظؿ ىذه األوضاع المتأزمة في ببلدىـ .أما مف
نادر ما
الناحية االجتماعية فتاريخ الخميجييف يشيد عمى عمؽ عبلقتيـ مع العمالة اليمنية والتي ًا
تأزما ,ولـ يصدر عف العمالة اليمنية ,عمى الرغـ مف تصدرىا ألعداد العمالة األجنبية في
تشيد ً

دوؿ مجمس التعاوف ,أي سموكيات أو تصرفات جماعية تضع حواجز بينيـ وبيف الحكومات
الخميجية أو شعوبيا( الدوسري.)2015 ,

فالعمالة اليمنية في المممكة السعودية ,ليا أىمية وخاصة أنيا تدعـ االقتصاد اليمني
المتعثر ,مف خبلؿ تحويبلت اليمنييف في الخارج ,والتي تعتبر مف المصادر الميمة لمدخؿ في
الدولة والتنمية البشرية.
 5.1.1المحددات األمنية:
يعد محدد األمف مف أبرز المحددات المؤثرة في الحركة السياسية الخارجية لكافة الدوؿ,
فالدوؿ ذات القدرة العسكرية الكبيرة تستطيع حماية مواردىا والدفاع عف كيانيا ,عمى عكس الدوؿ
الضعيفة التي ال تستطيع الدفاع عف كيانيا ,تجعميا مضطرة إلى جمب حماية خارجية لمدفاع عف
أراضييا ,وىذا ما رأيناه بعد حرب الخميج الثانية 1990ـ ,حيث استعانت الدوؿ الخميجية بقوى
غربية لحماية أراضييا مف العراؽ وايراف في تمؾ الفترة.
أما في المممكة العربية السعودية فقد شيدت القدرات العسكرية تطورات جذرية متبلحقة,
وعقد صفقات شراء أسمحة عسكرية ضخمة مف الدوؿ الغربية وكذلؾ تأىيؿ وتدريب الجيش
السعودي بكفاءة عالية.
برز مفيوـ الردع األمني والدفاعي في سياسة المممكة الخارجية في عيد الممؾ سمماف,
وخاصة بعد التعيينات األخيرة لممناصب األمنية في المممكة تُظير الدور المحوري لؤلبعاد األمنية
ستكوف السياسة الخارجية لممممكة ,في العيد القادـ؛ فتعييف األمير محمد بف نايؼ
والدفاعية التي
ِّ
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وزير الداخمية كولياً لمعيد ,والنائب الثاني لرئيس مجمس الوزراء والمعروؼ عنو في السعودية بأف
لو الفضؿ في" تقويض نشاط تنظيـ القاعدة في السعودية مما دفع بالتنظيـ إلى اليرب لمخارج...
ويتضح ذلؾ مما ذكرتو صحيفة «الفاينانشياؿ تايمز» أف األمير محمد بف نايؼ يقود حممة ببلده
في مكافحة اإلرىاب بنجاح كبير ,وأحبطت المممكة بفضمو أكثر مف  160عممية إرىابية"(شاىيف,
.)2015

ومستشار
ًا
ير لمدفاع,
أضؼ إلى ذلؾ تعييف األمير محمد بف سمماف ولي ولي العيد ووز ًا

مؤشر قويِّا أف ُبعد القوة
ًا
ئيسا لممجمس االقتصادي " ,كؿ ذلؾ يعطي
ألبيو الممؾ سمماف ,ور ً

عراب
الصمبة سيكوف
طاغيا في السياسة الخارجية القادمة ,وأف األمير محمد بف نايؼ سيكوف َّ
ً
إستراتيجية األمف الوطني الجديدة مف خبلؿ ت أُّ
رسو لمجمس السياسة واألمف"(األزدي.)2015 ,
مف ىنا تظير أىمية المحدد األمني التي ترتكز عمييا السياسة الخارجية السعودية لمدفاع
عف المممكة وتحقيؽ أمنيا ,وفي الوقت نفسو لحماية مواردىا االقتصادية اليائمة ,وخاصة أنيا
تعاني قمة عدد السكاف الذي ال يتناسب مع مساحتيا ,مما يجعؿ المممكة ىدفاً مكشوفاً وضعيفاً
أماـ القوى اإلقميمية والدولية.
فالمممكة السعودية ليست بعيدة عف األخطار وخاصة في ظؿ محاوالت إيراف التي تحاوؿ
السيطرة عمى المنطقة وامتداد نفوذىا فييا" ,ويتجمى ىذا في نموذج العبلقات اإليرانية مع العراؽ
وسوريا وحزب اهلل المبناني ,خاصة وأف دوؿ المجمس تشغميا مخاوؼ أمنية تتعمؽ بسبلمة
التجييزات الشاطئية الخاصة بالنفط والغاز ,وكذلؾ مخاوؼ مف حدوث قبلقؿ إقميمية ,فالسعودية
والبحريف ينتابيا القمؽ حوؿ ىذه األمور"(حمدونة :2012 ,ص.)56 .

إيرف تستطيع تيديد ناقبلت النفط في الخميج,
حيث تفيد بعض التقارير األمريكية بأف ا
وخاصة أنيا تمتمؾ غواصات ال تستطيع الراداارت كشفيا ,باإلضافة إلى ترسانة الصواريخ
الضخمة التي تمتمكيا.
ىذا باإلضافة إلى التيديدات والمخاطر التي تكتسح الجوار الخميجي والتي تحيط بالمممكة
مف كافة االتجاىات ,األمر الذي استدعى مف السعودية ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي عمى بناء
االستراتيجيات الوقائية ,لمتعامؿ مع تمؾ التيديدات المتمثمة بالتنظيمات اإلرىابية المتشددة والتي
ظيرت في المنطقة ,وأرقت حدودىا مثؿ :تنظيـ القاعدة و داعش وأخي اًر الخطر الذي يحدؽ
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بالمممكة في الجنوب ,خطر الحوثييف الذي ما زالوا يخوضوف معيـ قتاؿ عنيؼ أبتدأ بعاصفة
الحزـ والتي لـ تنيي فصوؿ تمؾ الحرب فييا حتى ىذه المحظة.
استناداً لما تقدـ مف خبلؿ دراسة المحددات المؤثرة في السياسة السعودية والتي تركزت عمى
الديف والسكاف والموقع واالقتصاد والقوة العسكرية والقدرة عمى صنع القرار ,بأف تمؾ المحددات
تحتاج إلى تجديد وتطوير مستمر وصيانة شاممة وخطط مستفيضة مف أجؿ بقاء ونقاء الدولة,
لتكوف نابعة وليست تابعة وجاىزة وقادرة عمى صنع القرار السياسي الخارجي بعيداً عف أي
ضغوط خارجية أو إمبلءات إقميمية ودولية.
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المبحث الثاني :المحددات الخارجية اإلقميمية والدولية لمسياسة السعودية:
تعتبر البيئة الخارجية مف أىـ العوامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية لمدوؿ ,حيث تطرح
ىذه البيئة بمستويييا اإلقميمي والخارجي مجموعة متغيارت تؤثر عمى حركة السياسة الخارجية,
وىو ما ينطبؽ تماماً عمى دوؿ الشرؽ األوسط ( حمدونة :2012,ص.)53 .

فالسياسة الخارجية حسب تعريؼ الموسوعة السياسية " أنيا تنظيـ نشاط الدولة ورعاياىا
والمؤسسات التابعة لسيادتيا مع غيرىا مف الدوؿ والتجمعات الدولية"(الكيالي :2003 ,ص.)386 .

كذلؾ يمكف تعريؼ السياسة الخارجية :بأنيا السياسة التي تتبناىا الدولة نتيجة لظروؼ بيئية
داخمية أممتيا الظروؼ البيئية المحيطة ,وقد تكوف نتيجة لرد فعؿ لعوامؿ بيئية خارجية فرضتيا
أو تفرضيا مبلبسات المحيط الخارجي( حميداف .)44 :2011,

تحرص السعودية في المجاؿ الدولي عمى إقامة عبلقات متكافئة مع القوى الكبرى التي
ارتبطت معيا بشبكة مف المصالح ,التي يمكف وصفيا بأنيا جاءت انعكاسا لدورىا المحوري
المتنامي في العالميف العربي واإلسبلمي ,التي سعت مف خبلليما إلى توسيع دائرة التحرؾ
السعودي عمى صعيد المجتمع الدولي ,لذا تحاوؿ السعودية أف تتفاعؿ مع مراكز الثقؿ والتأثير
في السياسة الدولية ,آخذة في الحسباف كؿ ما يترتب عمى ىذه السياسة مف تبعات ومسؤوليات(
و ازرة الخارجية السعودية.)2015 ,

يمكف تقسيـ المجتمع الدولي إلى ثبلث دوائر ,متصؿ بعضيا ببعض ,صغرى ووسطى
وكبرى .فالدائرة الصغرى تمثؿ مجتمع الدولة ,أي شعبيا .والدائرة الوسطى تمثؿ المجتمعات أو
الشعوب التي تمتقي عمى أىداؼ مشتركة ,كالعقيدة اإلسبلمية التي تجمع بيف الشعوب اإلسبلمية.
والدائرة الكبرى تمثؿ المجتمع اإلنساني بعامة(الطريقي :2008 ,ص.)33 .

وتعتز السعودية بكونيا أحد األعضاء المؤسسيف لييئة األمـ المتحدة في عاـ 1945ـ,
انطبلقاً مف إيمانيا العميؽ بأف السبلـ العالمي ىدؼ مف أىداؼ سياستيا الخارجية ,فيي تدعو
باستمرار إلى أسس أكثر شفافية لمعدالة في التعامؿ بيف الدوؿ في المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا ,باعتبارىا السبيؿ الوحيد إلى االزدىار والرخاء واالستقرار في
العالـ ,ومف ثـ فإنيا ال تؤمف باستخداـ القوة كأداة مف أدوات تنفيذ السياسة الخارجية ,ولكنيا
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تؤمف في ذات الوقت بحؽ الدفاع المشروع عف النفس وذلؾ كقاعدة مف قواعد القانوف
الدولي(حسف :2012 ,ص.)45 .

وعميو اعتمدت السعودية في سياستيا الخارجية عمى المصمحة الوطنية ,ويمكف تعريؼ
المصمحة الوطنية بأنيا اإلطار العاـ الحاكـ لسياسة الدولة الخارجية ,والموجو األساس ليا".
فالمصمحة الوطنية أشبو بالبوصمة التي تحدد سموؾ الدولة الخارجي ,وتوجياتيا عمى الصعيد
الدولي .والمصمحة الوطنية تتضمف بيذا المعنى مدى واسعاً مف المصالح ,يمكف بمورتيا في
إطار ثبلثة محاور أساسية(:الشيخ :2012 ,ص.)276 .

أوليا :األمف :ويتضمف ذلؾ تأميف بقاء الدولة ,وحدودىا ,وثرواتيا ,وحماية المجتمع
والمواطنيف مف مختمؼ التيديدات؛ داخمية كانت أـ خارجية.
وثانييا :الرفاىية االقتصادية :ويتضمف ذلؾ تحقيؽ النمو االقتصادي والتنمية لمختمؼ
قطاعات االقتصاد الوطني ..والحد مف الحرماف االقتصادي والقضاء عمى الفقر والتيميش في
المجتمع.
وثالثيا :الحفاظ عمى اليوية :والقيـ الوطنية والخصوصية الثقافية والتراث ,وصوف العادات
والتقاليد خاصة في ضوء ما فرضتو العولمة ,وثورة االتصاالت والفضائيات مف تحديات في ىذا
الخصوص.
وىنا سوؼ نستعرض المحددات الخارجية لمسياسة السعودية عمى النحو التالي:
المستوى اإلقميمي:
 1.2السياسة السعودية تجاه الدائرة الخميجية:
تعتبر مف أىـ دوائر السياسة الخارجية السعودية وذلؾ ألسباب عدة ,أىميا أواصر القربى,
واالرتباط التاريخي ,والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المممكة بدوؿ الخميج العربية إلى جانب
تماثؿ األنظمة السياسية واالقتصادية القائمة فييا.
وايماناً مف السعودية وباقي دوؿ الخميج بالقواسـ المشتركة " بينيا ورغبة منيا في توحيد
وتنسيؽ السياسات المشتركة وأىميا األمنية والدفاعية في خضـ أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة
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وتؤثر عمييا بأشكاؿ عدة ,اتفقت إرادات قادة دوؿ الخميج الست عمى إنشاء (مجمس التعاوف لدوؿ
الخميج العربية) في عاـ 1981ـ ,ليكوف اإلطار المؤسسي لتحقيؽ كؿ ما مف شأنو الوصوؿ إلى
صياغة تكاممية تعاونية تحقؽ كؿ رغبات وطموحات دوؿ المجمس الست عمى المستوى الرسمي
والشعبي عمى كؿ األصعدة (السياسية – األمنية  -االقتصادية  -االجتماعية  -العممية -
الثقافية)"(موقع و ازرة الخارجية السعودية.)2015 ,

وذلؾ يرجع ألىمية دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ,بما تتمتع مف قوة اقتصادية كبيرة,
وبحر والتي تربط أوربا والمتوسط
ًا
جوا
وأىمية ألنيا" تحتوي عمى مفاتيح عقد التواصؿ العالمي ً
جدا الستقباؿ وارساؿ البضائع إلى تمؾ
بإفريقيا وآسيا والمحيط اليندي ,وىي خطوط ميمة ً

األماكف"( السامرائي :2002 ,ص .)167 .

استناداً لما تقدـ ,يتضح أف استقرار منطقة الخميج ىي مسئولية دوؿ المنطقة ,دوف تدخؿ
خارجي بشئوف الدوؿ ,فدوؿ مجمس التعاوف الخميجي  ,ليـ الحؽ في الدفاع عف أمنيـ بالطريقة
التي يرونيا مناسبة وتكفميا مبادئ القانوف الدولي.
ويمكف تحديد سياسة السعودية تجاه الدائرة الخميجية عمى النحو التالي:
 1.1.2السياسة السعودية تجاه سمطنة ُعمان:
وصفت منطقة الخميج التي تعد بكؿ المقاييس مف أكثر الدوؿ ثروةً في العالـ ,إال أنيا لـ

تكف بمنأى عف الحراكات الشعبية ,فقد وصؿ الحراؾ الشعبي إلى الدوؿ النفطية الغنية ومنيا
سمطنة ُعماف ,التي شيدت البداية ومسرحاً لبلحتجاجات المستمرة يؤمو الشباب العاطموف مف
العمؿ المطالبوف بوظائؼ ,ورواتب أعمى ,واألكثر أىمية :القضاء عمى الفساد وطالب القميموف

بتنحية وزراء عديديف متيميف بالمحسوبيات(كشيشياف :2012 ,ص.)26 .

ارتبط" الدافع المباشر وراء االحتجاجات التي وقعت في ُعماف في العاـ  2011بالمعيشة

والحياة الكريمة .ويرتبط أيضا بالعدالة في توزيع الدخؿ وىو السبب الذي أثار حفيظة الكثيريف
مؤخ اًر نظ اًر لبلختبلفات الموجودة في سمـ الرواتب بيف المؤسسات الحكومية رغـ تساوي
المؤىبلت"(الشقصي :2013 ,ص.)3 .
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وصمت تمؾ المظاىرات لممطالبة" بإصبلح سمطنة عماف أيضاً ,فالمتظاىروف في ذلؾ البمد
اليادئ يطالبوف بالمشاركة في الحياة السياسية وحرية التعبير لكنيـ ال يريدوف رحيؿ السمطاف
قابوس بف سعيد الذي يحكـ الببلد منذ ما يزيد عمى أربعة عقود"(غانـ.)2011 ,

وفي محاولة لتيدئة المحتجيف ,قاـ السمطاف قابوس بف سعيد آؿ سعيد ,باتخاذ إجراءات
إصبلحية وتصحيحية ,فأقاؿ عدداً مف الوزراء في إطار التعديؿ الوزاري رفيع المستوى ,مما ىدأ
االحتجاجات ,وأمر بخمؽ  50.000وظيفة رسمية براتب شيري  390دوال اًر لمباحثيف عف
العمؿ(كشيشياف .)27 :2012 ,بالتنسيؽ مع دوؿ مجمس التعاوف الخميجي وعمى رأسيا السعودية,
الذيف بدورىـ ساىموا بدعماً مالياٌ ىائبلً بنحو عشرة مميارات دوالر لكؿ منيما ,بيدؼ خمؽ
وظائؼ جديدة ,وتيدئة األوضاع ,ووقؼ االحتجاجات.
 2.1.2السياسة السعودية تجاه البحرين:
شيدت البحريف التي تعد غالبية السكاف مف الشيعة ,بينما األسرة الحاكمة آؿ خميفة مف
السنة ,فكانت البحريف مع موعد لبلشتباكات الدموية ,بسبب االحتجاجات التي رافقت الحراؾ
الشعبي مما استدعى التدخؿ العسكري لقوات دوؿ مجمس التعاوف الخميجي بقيادة السعودية ,التي
كاف ليا دور كبير في إخماد الحراؾ الشعبي البحريني عندما أرسمت السعودية والكويت واإلمارات
العربية المتحدة قوات عسكرية إلى المنامة في آذار (2011كشيشياف.)20 :2012 ,

انصب اليدؼ األوؿ مف " التحرؾ الخميجي لفرض االستقرار في البحريف والذي لـ يكف
مبنياً عمى معطيات مذىبية ,بمقدار ما ىو ضرورة إستراتيجية .ىذه المساندة العسكرية كانت
متوقعة حتى لو كاف الثوار مف السنة ,ألف إطاحة الحكومة البحرينية تشكؿ تيديداً خطي ًار
لمسعودية نتيجة العتبارات جيوستراتيجية عدة "(اليباس.)2015 ,

فالسعودية" ىددت بوقؼ التحالؼ االستراتيجي مع الواليات المتحدة في حاؿ سمحت األخيرة
بسقوط النظاـ في البحريف؛ ويعرؼ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما أف توتر العبلقة مع السعودية
يعني ارتفاع غير مسبوؽ في أسعار النفط"(حمادة.)2013 ,

بالرغـ مف أف السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية تقوـ عمى مبادئ وثوابت ُحسف

ُّ
انقبلبا في السياسة
التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األخرى ,إال أف ىناؾ
الجوار ,وعدـ
ً
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كبير عف مسارىا ,فقد تدخمت المممكة وألوؿ مرة في تاريخيا الحديث
الخارجية السعودية وتحوًال ًا
عسكرًيا في البحريف ,لقمع الحراؾ السياسي فييا ,ولمحيمولة دوف تغيير النظاـ القائـ في الببلد,

خوفًا مف تأثير ذلؾ عمى استقرار النظاـ الممكي في السعودية(صحيفة شئووف خميجية.)2015 ,

فجاء اليدؼ الثاني بالتدخؿ العسكري لػػ" درع الجزيرة " لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي في
البحريف ,حيف أرسؿ قوات درع الجزيرة إلى البحريف في عاـ 2011مرتيف .لـ يكف اليدؼ حينيا
استعادة السيطرة بقدر ما كاف عرضاً لمقوة يتضمف رسالة قوية إلى الحركات المناىضة في دوؿ
الخميج والعالـ العربي األوسع .إف نظاـ الحكـ الخميجي ُوجد ليبقى(كشيشياف.)37 :2012 ,

وكذلؾ خوؼ السعودية مف إمكانية تنظيـ احتجاجات تالية في المحافظة الشرقية ,دفع
المممكة العربية السعودية إلى وحدة عسكرية إلى البحريف لتكوف رسالة موجية إلى شيعة
السعودية والى المواطنيف السعودييف اآلخريف(ماثيسف :2014 ,ص.)52 .

استناداً لما سبؽ ,أف تدخؿ السعودية في البحريف ,رسالة واضحة وسابقة إليراف ,مفادىا أف
الخميج العربي محمي بقوة عسكرية ,وأف السعودية لف تسمح ألي قوى إقميمية المساس بأمنيا
القومي والوطني ,والدليؿ عمى ذلؾ عاصؼ الحزـ التي شنتيا السعودية والدوؿ العربية مؤخ اًر
عمى اليمف ,والتي توحي بأف إيراف لـ تتعمـ مف الدرس األوؿ في البحريف ,فيا ىي عاصفة الحزـ
تؤكد عمى عدـ السماح إليراف بالتمدد في خاصرتيا الجنوبية.
 3.1.2السياسة السعودية تجاه اإلمارات:
يظير في السياسات السعودية واإلماراتية توافقاً ظاى اًر في العبلقات بيف اإلمارات
والسعودية ,إال "أف ىناؾ خبلفات في رؤية النظاميف لدور كؿ منيما في قيادة الخميج العربي,
فالطموح اإلماراتي يحاوؿ إسقاط كافة تنظيمات اإلسبلـ السياسي وصد ومياجمة صعود تمؾ
األحزاب والتنظيمات ,كما فعمت عندما دعمت مصر مف أجؿ إسقاط حكـ " اإلخواف" الرئيس
محمد مرسي ,إال أف السعودية وخاصة في عيد الممؾ سمماف تسعى إلى احتواء األزمات في
المنطقة ,مف أجؿ الوقوؼ أماـ التوسع اإلي ارني ,وبذؿ كافة الجيود الممكنة لمحفاظ عمى أمنيا
واستقرارىا في مواجية محاولة إعادة الييكمة التي تجرييا الواليات المتحدة بالتنسيؽ مع إيراف
وشركائيا في العالـ"( محروس :2015 ,ص.)3 .
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 4.1.2السياسة السعودية تجاه قطر:
شيدت السياسة السعودية -القطرية توت اًر منذ تولي حمد بف خميفة الحكـ في قطر الذي" بدأ
في صياغة سياسة خارجية نشطة ومستقمة ,وعمؿ عمى الوساطة في عدد مف األزمات اإلقميمية,
وأسس عبلقات اقتصادية مع كؿ مف إيراف واسرائيؿ ,وقاـ بتوجيو االنتقادات بصورة عمنية إلى
السياسات السعودية ,مما أثار غضب األخيرة"(عبدالحؽ :2009 ,ص.)42 .

وبناء عمى ذلؾ وضعت السياسة الخارجية القطرية في أولوياتيا عاـ  ,1995الخروج مف
ً

دائرة التأثير السعودي أو االنفبلت مف الدوراف حوؿ القطب التي تتزعمو الرياض" ,فقد تجمى ىذا
االعترض الذي عبرت عنو الدوحة ضد تسمية أحد السعودييف لتولي رئاسة مجمس
ا
الخروج في
التعاوف الخميجي خبلؿ القمة الخميجية التي عقدت في مسقط ديسمبر عاـ ٘ .ٜٜٔوأشرؼ
النظاـ السياسي القطري عمى إنشاء قناة الجزيرة في نوفمبر  , ٜٜٔٙالتي أصبحت الصوت
اآلخر أو القناة اإلضافية التي تستطيع مف خبلليا الدوحة انتقاد سياسات الدولة األخرى,
األطرؼ العربية وصفتيا
ا
وخصوصاً اإلقميمية والمعارضة لسياسة قطر الخارجية ,حتى أف بعض
الذرع غير الرسمي( لدبموماسية) النظاـ القطري ,عمى الرغـ مف اإلدعاء بأنيا قناة مينية
بأنيا ا
القرر السياسي القطري"(عبد الواحد :2011 ,ص.)118 .
وموضوعية ومستقمة عف سمطة ا

إف التحدي األساسي الذي تمثمو قطر ,بالنسبة إلى السعودية وكؿ
فضبلً عف ذلؾّ ,

المنظومة السياسية في المنطقة ,ىو في انتياجيا سياسة خارجية مستقمة عف المحور السعودي,
ٍ
التيارت واالتجاىات
ا
ورموز مف ك ّؿ
شخصيات
اإليرني في اآلف نفسو ,واحتضانيا
ا
وعف المحور
اً
ولبرلييف ,حتى
الفكرية والسياسية السائدة في العالـ العربي؛ مف إسبلمييف ,وقومييف ,ويسارييف ,ا
الكـ الكبير مف التنوع الذي يعده مف لـ يتعود
ّ
أف بعضيـ يكاد يحار في قدرة قطر عمى ضـ ىذا ّ
تناقضا وارتبا ًكا في السياسة الخارجية القطرية(المركز العربي,
مثؿ ذلؾ في السياسة العربية,
ً
 :2014ص.)2.

وبالتالي تصادمت السياسات الخارجية السعودية والقطرية في الممؼ المصري ,عندما تمت
اإلطاحة بحكـ الرئيس محمد مرسي اإلخواني في 30يوليو ,2013حيث رحَّب بالعزؿ المممكة
العربية السعودية ,ورفضتو قطر التي احتضنت قيادات اإلخواف المسمميف عمى أراضييا.
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قررت المممكة العربية السعودية والبحريف واإلمارات العربية
ففي يوـ  5مف مارس َّ 2014
المتحدة سحب سفرائيا في وقت واحد مف الدوحة؛ وأظير ىذا القرار ,الذي كاف سابقة في تاريخ
عبلقات أعضاء مجمس التعاوف الخميجي ,جبلء وعمؽ االختبلؼ في تقدير العواصـ الخميجية
اضحا أف قطر رفضت عزؿ الرئيس محمد مرسي ,لذلؾ انتيجت
لموضع القائـ في مصر .وكاف و ً
سياسة إقميمية ال تنسجـ مع الخيارات التي َّ
تتبناىا عواصـ دوؿ أخرى في المنطقة قد وتَّر
العبلقات مع تمؾ الدوؿ (الناصري :2014 ,ص.)4 .

وأكدت" الدوؿ الثبلث أف خطوة سحب السفراء تأتي باألساس لحماية أمنيا واستقرارىا,
وبسبب عدـ التزاـ قطر باإلجراءات التي تـ االتفاؽ عمييا ,فضبل عف عدـ االلتزاـ بمبادئ العمؿ
الخميجي ,التي تحكـ العبلقات بيف دوؿ مجمس التعاوف ,ما اضطرت معو الدوؿ الثبلث لمبدء في
اتخاذ ما تراه مناسباً"(خميؿ.)2014 ,

فقد اتيمت الدوؿ الثبلثة قطر ,بأنيا تسعى إلى تيديد االستقرار السياسي واألمني لدوؿ
الخميج ,عبر تقديـ الدعـ المالي والموجستي لجماعة الحوثييف في اليمف ,التي تتمركز عمى
مشارؼ الحدود السعودية وتيدد أمف اليمف بسبلحيا غير الشرعي ,إضافة إلى استقطاب ودعـ
الرموز اإلخوانية في السعودية ,والتي صنفتيا السعودية ,جماعة إرىابية استجابة لحظرىا في
مصر ومع ذلؾ ,دأبت قطر عمى تقديـ العوف ليؤالء األشخاص الذيف ىددوا وحدة السعودية
واإلمارات ,وعمموا عمى تغيير نظاـ الحكـ فييا بحكـ محكمة إماراتية"(قناة العربية .)2014 ,إال أنو
بعد الضغط عمى قطر عاد سفراء الدوؿ الثبلثة في نوفمبر.2014
تشددا تجاه
استناداً لما ذكر ,فإف السياسة الخارجية السعودية في عيد الممؾ سمماف ىي أقؿ
ً

الدائرة الخميجية ,فالممؾ سمماف يعمؿ عمى تطويع دوؿ الخميج بجانبو وخاصة أنو يخوض الحرب
في اليمف ضد الحوثييف برفقة دوؿ الخميج ,التي تستشعر بخطر إيراف الداعـ لمحركة الحوثية في
اليمف.
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 2.2السياسة السعودية تجاه الدائرة العربية:
 1.2.2السياسة السعودية تجاه مصر:
إف السياسة السعودية لدييا تاريخ وطيد مع الجميورية المصرية ,حيث أف أدبيات السياسة
الخارجية السعودية تتعامؿ مع مصر عمى أنيا محور إقميمي ميـ ,وعمى ىذا األساس يتـ تثبيت
مفاىيـ الشراكة اإلقميمية ,فضبلً لما يشكمو البمديف مف تفاعبلت في النظاـ اإلقميمي العربي,
وعمييما يقع العبء األكبر في تحقيؽ التضامف العربي لموصوؿ إلى األىداؼ المنشودة التي
تتطمع إلييا الشعوب العربية مف المحيط األطمسي إلى الخميج العربي.
بالرغـ مف ذلؾ تعرضت العبلقات السعودية  -المصرية إلى مراحؿ مف المد والجزر خبلؿ
الحراكات الشعبية التي اجتاحت المنطقة العربية أواخر عاـ  ,2010وصوالً إلى مصر ,ازداد
الموقؼ السعودي خوفاً عمى حميفيا االستراتيجي في مصر حسني مبارؾ بعد عاصفة رياح
التغيير التي دخمت مصر في بداية  25يناير 2011ـ ,فكاف ثقؿ السعودية يرخى بظبللو عمى
الرئيس األمريكي باراؾ أوباما ,فالعائمة السعودية الحاكمة تريد مف الرئيس األمريكي الدفاع عف
الرئيس حسني مبارؾ وعدـ التفريط بو ميما كمؼ األمر(حمادة :2013,ص .)29 .

إال أف الموقؼ األمريكي مف الحراكات العربية ,كاف مغاي اًر لموقؼ السعودية ,حيث اعتبرت
مطالبة إدارة الرئيس باراؾ أوباما " الرئيس مبارؾ لمتنحي عف الحكـ مؤش اًر سمبياً عمى سموؾ
واشنطف إزاء حمفائيا في أوقات األزمات ,وبمغ األمر حد قياـ الممؾ عبد اهلل اتياـ األميركييف
بالمسؤولية عف األزمة العميقة التي وصمت إلييا مصر في حقبة ما بعد حراؾ  25يناير( قببلف,
 :2014ص.)15 .

تمخض عف الحراؾ المصري ,سقوط الرئيس حسني مبارؾ ,واجراء انتخابات رئاسية ,فاز
فييا عف تنظيـ اإلخواف المسمميف محمد مرسي رئيساً لمصر.
إال أف مصر دخمت مرحمة جديدة في تاريخ المتغيرات الحاصمة في المنطقة ,فكانت
مظاىرات 30يونيو  2013في مصر مرحمة جديدة في تاريخ مصر بعد خروج المبلييف
احدا في الحكـ ,وفي يوـ  3يوليو
عاما و ً
لمعارضة حكـ الرئيس محمد مرسي ,الذي أمضى ً
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 ,2013أعمف وزير الدفاع الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي وقتيا عزؿ الرئيس محمد مرسي عف
الحكـ ,وتسميـ السمطة لرئيس المحكمة الدستورية العميا ,المستشار عدلي منصور.
دعمت السياسة الخارجية السعودية في عيد الممؾ "عبداهلل بف عبدالعزيز"" ,المشير عبد
سخرت الرياض وحميفتييا مف مجمس التعاوف الخميجي,
الفتاح السيسي في يوليو  . 2013فقد ّ
المش ّكمة ,ودافعت بصعوبة عنيا ضد
اإلمارات والكويت ,مميارات الدوالرات لمساعدة الحكومة ُ
االنتقادات اآلتية مف الواليات المتحدة وأوروبا"(غوس :2014 ,ص.)16 .

أما منذ تسمـ الممؾ "سمماف بف عبد العزيز" لمقاليد الحكـ ,تـ رصد انزعاج موقؼ السعودية
مف مصر بعد تدخؿ مصر السمبي في سوريا ,وىذا ما صرح فيو" الرئيس عبد الفتاح السيسي
الذي يرفض الحؿ العسكري ,ويؤكد عمى الحؿ السممي ,في رؤية ىي أقرب إلى الموقؼ الروسي
واإليراني ,منو إلى الموقؼ األمريكي والحمؼ (السعودي ػ القطري ػ التركي)"(جريدة قريش.)2015 ,

كما أعمنت مصر بشكؿ رسمي تأييدىا لمغارات الجوية التي تشنيا روسيا في سوريا ,قائمة:
إنيا " ستساىـ في محاصرة اإلرىاب والقضاء عميو" ,وذلؾ عمى الرغـ مف االنتقادات الغربية
لمتدخؿ الروسي"(مجمة شؤوف خميجية :2015 ,ص.)1 .

فضبلً عف ذلؾ ,أعادت مصر فتح السفارة السورية بالقاىرة ,ولـ تستضؼ وفد المعارضة
السورية في القمة العربية في مارس  2015بشرـ الشيخ ,كما صعد النظاـ المصري مف تحركاتو
مؤخرا ,لتنضـ مصر لما يسمى المحور الرباعي الجديد الذي يدعـ الحؿ السياسي لؤلزمة السورية
باستمرار األسد لفترة انتقالية ,حيث يضـ المحور كؿ مف مصر واإلمارات واألردف بزعامة روسيا
التي تقؼ بجانب األسد منذ المحظة األولى"( محروس :2015 ,ص.)3 .

فقد اعتبر التدخؿ العسكري الروسي في سوريا ضربة لممممكة العربية السعودية التي لطالما
سعت باإلطاحة ببشار األسد ,في المقابؿ أيضاً جاء موقؼ مصر مغاير عف السياسة السعودية
في سوريا ,حيث ترى مصر" إذا سقط نظاـ األسد ,ستصبح سوريا مرتع لمجيادييف والتكفيرييف.
 2.2.2السياسة السعودية تجاه سوريا:
دائما كانت السعودية تنظر إلى الروابط والعبلقات الوثيقة بيف األسد وايراف نظرة ريبة
كونيا قائدة العرب في قضايا ببلد الشاـ وفمسطيف ,فإنيا تشعر بأف النظاـ السوري ىو رأس حربة
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إليراف في المنطقة ,حاولت السعودية إيقاؼ سورية عف الدوراف في فمؾ إيراف ,لكف بدوف جدوى,
فعندما دخؿ الحراؾ الشعبي األراضي السورية استغمت السعودية تمؾ الفرصة " لتقميص النفوذ
اإليراني في العالـ العربي ,وىي فرصة لمتعافي مف "خسارة" مذلة في العراؽ(ويري :2015 ,ص.
.)6

وصؿ الحراؾ الشعبي إلى سوريا ,والذي بدأ سممياً في 15مارس ,2011إال أف ىذا الحراؾ
تحوؿ بسرعة مذىمة إلى حالة تسمح أدى إلى قياـ تمرد مسمح عمى النظاـ ,بعد تسميح المعارضة
السورية المتمثمة بدخوؿ التنظيمات اإلسبلمية المسمحة الممولة والمدعومة مف السعودية وقطر,
ومؤخ اًر دخوؿ تنظيـ الدولة اإلسبلمية "داعش" ,الذي انبثؽ مف العراؽ ليصؿ ويمتد إلى سوريا
ف وجد ضالتو فييا ,والعمؿ عمى إحداث إرباؾ إقميمي ودولي ,بسبب شراسة وتوحش ىذا التنظيـ
في التعامؿ مع الخصـ.
ويرجع تدخؿ السعودية في سوريا ,بعد أف" رأت تفرد إيراف بالنفوذ في العراؽ خاصة بعد
انسحاب األميركييف مع وجود قوى ليا في سورية ,سوؼ يطوقيا بيبلؿ إيراني يمتد شماؿ شبو
الجزيرة العربية في كؿ مف العراؽ والشاـ ,فضبل عف تزايد المخاوؼ مف تصاعد التأثير اإليراني
في اليمف حيث التمرد الحوثي ,ومحاوالت طيراف التدخؿ في الشئوف الداخمية لدوؿ خميجية عدة
حيث توجد أقميات شيعية ميمة .لذلؾ ,عندما اندلعت الحراؾ السوري ,الحت لمرياض فرصة
لتصحيح موازيف القوى لمصمحتيا عبر إبعاد سوريا مف حمؼ إيراف ,بالعمؿ عمى إسقاط نظاـ
الرئيس بشار األسد وتحويؿ سورية بعد ذلؾ خصـ إليراف ,مما يشكؿ حائط صد لنفوذىا اإلقميمي
المتعاظـ ,بعد أف فقد العراؽ إمكانية القياـ بيذا الدور"(قببلف :2014 ,ص.)19 .

لذلؾ كاف تدخؿ المممكة السعودية سريعاً وقوياً لحظة اندالع الحراؾ السوري ,ومحاولة
جمب الحمؼ األطمسي لضرب سوريا لتسييؿ إسقاط النظاـ السوري الموالي إليراف ,مثمما سقط
الرئيس معمر القذافي في ليبيا .والعمؿ عمى إنشاء نظاـ بديؿ عف نظاـ األسد ليكوف قريباً مف
الرياض ويشكؿ حميفاً استراتيجياً ليا ,ليحقؽ أولوية أمنية كبرى بالنسبة إلى السعودية ,لذلؾ نرى
أف السعودية قد استخدمت القوة العسكرية إلطاحة النظاـ السوري ,إما عبر تسميح المعارضة أو
عبر اإليعاز لتدخؿ عسكري إقميمي أو دولي.
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فأصبح الموقؼ السعودي تجاه الحراؾ السوري محدداً ثابتاً ,بتغيير النظاـ السوري وتخمِّي
الرئيس األسد عف الحكـ ,مبيناً عمى أف بشار األسد السبب الرئيس لممشكمة في سورية ,لقتمو
مئات اآلالؼ مف شعبو ,وتشريده المبلييف ,وتدمير البمد بأكمميا ,مؤكداً أنو ال مستقبؿ لبشار
األسد في ىذا البمد.
وعميو فإف الخارجية السعودية تجد أف الحموؿ ال تتجاوز خياريف ,إما حؿ سياسي ,واما حؿ
عسكري ,وفي جميع الخياريف ال وجود لبشار األسد ,مبيناً أف الحؿ السياسي مبني عمى تأسيس
مجمس انتقالي يدير أعماؿ الببلد ,ويحافظ عمى مؤسساتو المدنية والعسكرية ,ويضع دستو اًر
جديداً ,ويعمؿ عمى تجييز واعداد الببلد النتخابات ,وجميع ذلؾ يشترط أال يشمؿ بشار األسد
(الغامدي :2015 ,ص.)5 .

وىذا ما ترفضو طيراف ,التي تقوؿ :إف الرئيس األسد البد أف يكوف جزًءا مف أي حؿ

لؤلزمة .وقد ذىبت طيراف إلى ما ىو أبعد مف ذلؾ عندما دفعت بحزب اهلل ومتطوعيف شيعة مف
كافة أنحاء العالـ ,إضافة إلى خبراء عسكرييف إيرانييف ,لدعـ قوات األسد وتعزيز قدراتو
العسكرية" "(مركز الجزيرة لمدراسات.)2015 ,

وعميو أف مجريات األحداث في سوريا ستتطور إلى أسوء حاالتيا ,وخاصة بعد التدخؿ
العسكري الروسي في سوريا ,و استفحاؿ التنظيمات المتشددة ,التي تخدـ أجندات خارجية لف
تخدـ سوريا وال الدوؿ الخميجية ,وانما ستعمؿ عمى تمزيؽ سوريا ,إلى أجزاء ,منيا ستبقى دمشؽ
لمنظاـ السوري ,وباقي األراضي السورية ستتحوؿ إلى دويبلت تقسميا الجماعات والتنظيمات
التكفيرية المتشددة حسب أىوائيـ وايديولجياتيـ ,وبالتالي السعودية خسرت سوريا كما خسرت
العراؽ ألنيا اعتمدت مف جديد عمى الواليات المتحدة في المنطقة ,التي فتحت المجاؿ لروسيا
إلنقاذ األسد ,والتفاعؿ في المنطقة.
 3.2السياسة السعودية تجاه الدائرة اإلقميمية:
اتسمت السياسة السعودية تجاه البيئة اإلقميمية باالضطراب ,وخاصة في ظؿ ظروؼ
سياسية خارجية صعبة ,بعد ما خمفتو الحراكات الشعبية العربية ,بسقوط األنظمة العربية ,األمر
الذي أفسح المجاؿ إقميمياً لمتدخؿ في شئوف الدوؿ العربية ,وعمى رأسيا إيراف التي بدأ ظيورىا
واضحاً في الدوؿ التي ظير فييا الحراكات الشعبية.
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 1.3.2السياسة السعودية تجاه إيران:
شيدت السياسة السعودية اإليرانية حالة مف المد والجزر بيف البمديف ,وىي أشبو بالحرب
الباردة تمعب فييا كبلً مف إيراف والمممكة العربية السعودية أدوا اًر رئيسية.
فيذاف الفاعبلف الرئيسياف ال يتواجياف عسكرّياً ,بؿ يتسابقاف عمى النفوذ في األنظمة

السياسية الداخمية في الدوؿ الضعيفة في المنطقة .وىذا الواقع أشبو بصراع عمى إدارة السياسات
المحمية في الشرؽ األوسط أكثر منو مجرد سباؽ عسكري .وتُعتبر القوة العسكرية والسياسية
ألطراؼ النزاعات األىمية ومساىمة األطراؼ الخارجية في ىذه القوة أكثر أىمية مف توازف القوى
العسكري بيف الرياض وطيراف"(غوس :2014 ,ص.)1 .

حيث تعد السعودية أكبر تجمعاً ألىؿ السنة ,والتي تستمد أىميتيا مف كونيا حارسة
لمحرميف الشريفيف ,كما وتعرؼ بسعييا لتحقيؽ مصالحيا مف خبلؿ الدبموماسية ,ويحمؿ ىذا
إيراف عمى بذؿ الكثير مف الجيد والحزـ في التعامؿ معيا"(المطيري :2011 ,ص.)81 .

لذلؾ شيدت كؿ مف السعودية وايراف عدوات تاريخية بيف السنة والشيعة .ويمتد ىذا النقيض
إلى الوىابييف السعودييف المتشدديف ,الذيف ال يعتبروف الشيعة مسمميف حقيقييف ,بؿ أصحاب
مذىب يستحقوف اإلعداـ .وقد لمح عدد قميؿ مف الزعماء الدينييف اإليرانييف بأف العائمة المالكة
السعودية ليست راعية مناسبة لؤلماكف اإلسبلمية المقدسة الرئيسية ,مكة والمدينة .إف النتيجة مف
اجية بيف الطرفيف ,مع احتماؿ اتخاذ إجراءات عف طريؽ شف
كؿ ذلؾ ىي الوصوؿ إلى حالة مو َ

حرب بالوكالة بيف األغمبية الشيعية والطائفة السنية األصغر حجماً في العراؽ المجاور"(
.)Henderson,2009

إف صراع إيراف لمسيطرة عمى الشرؽ األوسط ليس باألساس طائفي مذىبي( سني شيعي)
فحسب وانما صراع وجودي قومي ,لذلؾ ىدفيـ ,إعادة مجد اإلمبراطورية الفارسية في المنطقة
حيث يعتبروف العرب ,خطر قومي يواجو مشروعيـ الفارسي.
أما عمى الصعيد اليمني ,شيدت اليمف الوجود الفارسي قديماً ,الذي انتيى بعد مجيء
اإلسبلـ ,وكذلؾ تـ القضاء عمى حكـ اإلمامة الشيعية بعد ثورة عاـ 1962ـ ,فمنذ تمؾ الفترة,
سعت إيراف إلعادة اإلمامة والتي بقيت تعمؿ في الخفاء لسنوات ,إلى أف قامت الثورة اإليرانية
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عاـ 1979ـ ,والتي تضافرت مجموعة مف العوامؿ لتجعؿ اليمف حاضرة في أذىاف المخططيف
اإليرانييف.
ففي منتصؼ الثمانينات مف القرف الماضي ,تـ عقد مؤتمر لمشيعة في طيراف ,شكؿ تحوالً
استراتيجياً عميقاً في موقع الشيعة في الببلد العربية ,حيث تـ توحيد فرؽ الشيعة سياسياً مع
احتفاظ كؿ منيا بعقائدىا ,فقد تـ ىنا تجاوز الخبلفات واألحقاد التاريخية ,فقد كانت اإلمامية
تنظر إلى الزيدية عمى أنيا ليست مف الشيعة وتكفرىا ,وكانت الفرؽ الباطنية اإلسماعيمية
«القرامطة ,البيرة (المكارمة في اليمف) ,والنصيرية (العموية) في سوريا ولبناف تصنؼ لدى
الشيعة والسنة معاً عمى أنيا فرؽ خارج دائرة اإلسبلـ .وىنا انطمقت مرتكزات المشروع اإليراني
في إنياء الخصومة التاريخية مع مختمؼ الفرؽ كالزيدية واإلسماعيمية في اليمف والنصيرية في
سوريا وغيرىا"(الغابري .)2015,

تكمف أىمية اليمف بالنسبة إليراف ,لعدة دوافع منيا موقعيا الجغرافي الحيوي والذي يشرؼ
عمى مساحة واسعة مف المحيط اليندي والبحر العربي ووجود ممر مائي ذات أىمية إستراتيجية,
يجعميا تتحكـ في التجارة الدولية النشطة عبر المحيط ,بيف آسيا وأفريقيا وبيف آسيا وشرؽ أفريقيا
وأوروبا ,وحتى األمريكيتيف .ومف الدوافع األخرى التي أشرنا إلييا وجود مجموعات تشترؾ معيا
في التشيع كالمذىب الزيدي ,وال ننسى عيف إيراف عمى القرف األفريقي.
تنظر إيراف إلى اليمف باعتبارىا الضاحية بالنسبة لممممكة العربية السعودية ,كؿ دولة
مجاورة لدولة تعد ضاحية ليا ,فمثبلً السوداف تعد ضاحية لمصر.
لذلؾ تسعى إيراف إلى اختراؽ السعودي ,إال أنيا تعي أنيا تواجو صعوبة كبيرة في ذلؾ,
وبالتالي رأت إيراف أف الحركة الحوثية ضاحية مبلئمة ليا ",إذ يمكنيا الضغط عمى السعودية,
وجعميا في حالة قمؽ دائـ ,ثـ يمكنيا تسريب الجواسيس وادخاليـ مف اليمف ,ويمكنيا تجنيد
حوثييف ليذا الغرض ,كما يمكنيا إدخاؿ عراقييف وسورييف عبر جوازات يمنية ,وذلؾ واحد مف
الدوافع التي تفسر االستقطاب الحاد مف قبؿ إيراف في دولة مثؿ اليمف"(الغابري .)2015,

لقد استغمت إيراف الحراؾ الشعبي اليمني ,لتوطيد وجودىا واعادة مجدىا داخؿ اليمف مف
أجؿ تأسيس اإلمامة مف جديد ,حيث بدأت السياسة الخارجية في إيراف العمؿ عمى تصدير
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ثورتيا اإلسبلمية إلى المنطقة العربية وخاصة في دوؿ الخميج ,وتوظيؼ زخـ الثورة اإليرانية,
وانبيار الشعوب في المنطقة بيا في بادئ األمر ,فأضحت مستغمة الحراؾ الشعبي مف أجؿ
تحقيؽ مآربيا واقامة حكومات شيعية في المنطقة ,لكي يتسنى ليا تحقؽ حمميا القومي والطائفي,
بإقامة إمبراطورية إيرانية عمى األراضي العربية ومف ضمنيا السعودية ,فوظفت جيود إيراف
الدبموماسية واالستخبارية واإلعبلمية والعسكرية في إطار تحقيؽ تمؾ األىداؼ في المنطقة.
أما بالنسبة لمممؼ النووي اإليراني ,كؿ الشواىد تؤكد أف إيراف تبحث عف مصمحتيا ,وىذا
ما أكده وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريؼ حيف قاؿ " أنو مف أجؿ مصمحة إيراف
مستعدوف أف نتحالؼ مع الشيطاف ولو في قعر جينـ " وىذا كاف واضحاً وجمياً مف تعاوف دولتو
مع الغرب ,وعمى رأسيا أمريكا ,فاتفاؽ ( )1+5الدولي بشأف الممؼ النووي اإليراني ,الذي رأى
النور عاـ 2015ـ ,يعد حجر األساس ,وبمورة جديدة لمعبلقات اإليرانية األمريكية(النعيمي:2013 ,
ص.)10 .

أحدث االتفاؽ النووي الذي تـ عقده في يوليو 2015بيف مجموعة ( 1+5الدوؿ
وبالتالي
َ

دائمة العضوية في مجمس األمف وألمانيا) مف جية ,وايراف مف ٍ
شرخا وأزمة ثقة في
جية أخرىً ,
العبلقات الخميجية-األميركية  ,..السيما بعد اقتناع الشارع الخميجي بأف إدارة الرئيس أوباما
سعت لترجيح كفة إيراف عمى حساب كفة دوؿ الخميج العربية مف خبلؿ توقيع ىذا االتفاؽ ,الذي
ٍ
سياسي ليا .عميو ,فقد َّأدى ذلؾ إلى تحرؾ عدد مف دوؿ الخميج
انتصار
عدتو طيراف بمثابة
ٍ
باتجاه روسيا وكذلؾ باتجاه "أوروبا" ,لتعزيز العبلقات والشروع في مد الجسور بغرض بناء
تحالفات وتكتبلت جديدة دوف أف يعني ذلؾ عمى اإلطبلؽ التخمي عف التحالؼ مع الواليات
ٍ
طبيعة استراتيجية وطويؿ
المتحدة األميركية والذي تعتبره دوؿ الخميج العربية تحالفًا ذا
األمد"(عبداهلل)2015 ,

" شكؿ االتفاؽ النووي المؤقت بيف مجموعة  1+5وطيراف كارثةً فعمية لمسعودييف الذيف
لطالما توجسوا منيا؛ إذ كانت خدعة كسبت فييا طيراف الوقت عمى الجبية النووية بينما تعززت
قوتيا في المنطقة وخصوصاً في سورية"(ويري :2015 ,ص.)8 .

فالمفاعبلت النووية اإليرانية التي تقرب إلى دوؿ الخميج أكثر مف قربيا لطيراف والمدف
اإليرانية ,أصبحت ميدداً حقيقياً لشعوب الخميج العربي ودولو ,والسموؾ اإليراني العدائي تجاه
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دوؿ الخميج ىو ما يؤكد نوايا إيراف تجاه أنشطتيا النووية ,وىو ما يدعو أىؿ الخميج حكومات
وشعوباً إلى التوحد تجاه خطر السبلح النووي اإليراني وخطر السياسات اإليرانية في المنطقة
(الذيابي :2010 ,ص.)52 .

فالدوؿ الخميجية تخشى بأف تتكرر فاجعة تشيرنوبؿ في أوكرانيا عاـ  ,1986والتي شيدت
أكبر كارثة نووية في العالـ ,بعد حالة التسرب اإلشعاعي والتموث البيئي الذي أصاب المدينة
النووية وأدى إلى قتؿ الحياة البشرية والزراعية فييا.
عرؼ موقؼ السعودية مف التسمح اإليراني النووي ,بأنيا تطالب بجعؿ منطقة الشرؽ األوسط
خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ بما فييا منطقة الخميج ,كما تعرب عف بالغ قمقيا مف مخاطر
انتشار أسمحة الدمار الشامؿ وما لذلؾ مف آثار سمبية كبيرة عمى البيئة وأمف واستقرار المنطقة ,
وتدعو إلى حؿ ىذه القضية حبلً سممياً في إطار الضمانات التابعة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية
وبما يعزز أمف واستقرار المنطقة"(و ازرة الخارجية السعودية) .إال أنيا اآلف تجد نفسيا مجبرة عمى
الشروع باتخاذ خطوات دراماتيكية ,مف أجؿ تطوير مشروع نووي يساىـ في تقوية أمنيا ونفوذىا
في المنطقة.
وعميو ,فإف مطمب السعودية بجعؿ منطقة الشرؽ األوسط خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ
بما فييا منطقة الخميج ,أصبح مف الصعب تحقيقو في ظؿ عزـ إيراف امتبلؾ السبلح النووي
وسعى البعض األخر المتبلكو ,الذي مف شأنو أف يعرض األمف القومي الخميجي والعربي إلى
التيديد المستمر ,وخاصة أف الخميج يعيش في ساحة مميئة بالصراعات ,لذلؾ عمى السعودية أف
تنتيج سياسة المثؿ ,بامتبلؾ برنامج نووي ,أو التحالؼ مع دولة نووية مستعدة لحمايتيا إف
أقتضى األمر.
وخاصة أف إيراف خرجت مف غبلؼ العقوبات بعد مجيء الرئيس حسف روحاني ,الذي
بدوره أجرى عبلقات مع الدوؿ الغربية ,مف أجؿ إتماـ مصالح إيراف ,وبالتالي إيراف لدييا مشروع
الترجع عنو ميما كانت النتائج في ظؿ العجز العربي
كبير وال يمكنيا ا
قومي قطعت فيو شوطا اً
الترخي الدولي والذي لو الدور الكبير في صعود نجـ
واإلسبلمي الواضح في المنطقة ,وكذلؾ ا
إيراف في الشرؽ األوسط وخاصة بعد االتفاؽ بالشأف النووي اإليراني.
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 2.3.2السياسة السعودية تجاه تركيا:
أرادت السياسة التركية أف تمعب دو اًر أكبر في الشرؽ األوسط في السنوات التي سبقت
فعاؿ لمديمقراطية
الحراكات العربية ,فظيرت تركيا في العقد األوؿ مف األلفية الثالثة كنموذج ّ

والسياسات اإلسبلمية المعتدلة والنجاح االقتصادي في منطقة تفتقر ليذه العناصر الثبلثة,
واتسمت اإلدارة التركية طيمة السنوات الماضية بخطاب ىادئ وليف تجاه دوؿ الخميج العربي
وخاصة السعودية ,وساىمت سياسة “تصفير المشاكؿ مع الجيراف” ,التي اعتمدىا وزير الخارجية

أنذاؾ ,أحمد داوود أوغمو ,في تذليؿ العقبات مع العالـ العربي وايراف .واكتسب رئيس الجميورية
التركية رجب طيب أردوغاف الكثير مف الداعميف في العالـ العربي بفضؿ انتقاده العمني
إلسرائيؿ(غوس :2014 ,ص.)18 .

وفي ظؿ الطموحات المتناقضة بيف الرياض وأنقرة والتي سادت في عيد الممؾ السعودي
عبد اهلل ,شيدت العبلقات السعودية التركية تدىو اًر كبي اًر ,وصمت إلى حد الخبلفات فيما بينيما
عندما" انفجرت الحراكات العربية أواخر عاـ ,2010وبداية عاـ  ,2011وخاصةً الخبلؼ حوؿ
الحراؾ الشعبي المصري وتداعياتو.
حيث رأت تركيا في الحراكات العربية وعمى لساف (أحمد داود أوغمو) ",أنيا بمثابة تدفؽ
طبيعي لمتاريخ وأنيا عفوية وضرورية ,وأنيا جاءت متأخرة ,حيث كاف ينبغي أف تحدث في
الثمانينيات والتسعينيات مف القرف العشريف ,وأف التغييرات التي تشيدىا دوؿ الشرؽ األوسط
ناتجة عف ضرورة اجتماعية ,والبد مف ابتعاد الزعماء عف الوقوؼ أماـ رياح التغيير ,فمثمت ىذه
الرؤية منطمقاً أساسياً لمموقؼ التركي مف ىذه الثورات"(السعيدي :2014 ,ص.)160 .

تمؾ الحراكات" أقمقت الرياض ودفعتيا لمحيطة والحذر في مسار عبلقاتيا بأنقرة المنفتحة
إلى أبعد الحدود عمى اإلخواف المسمميف في المنطقة والمشجع األوؿ ليذه الحراكات
العربية"(صالحة.)2015,

أما اليوـ فيبدو أف تغي اًر قد ط أر عمى ىذه العبلقة ,بعد وفاة الممؾ عبد اهلل ,فالممؾ
السعودي الحالي سمماف ,والذي كاف مسؤوؿ ممؼ العبلقات السعودية التركية حيف كاف ولياً
ررة ليذه العبلقات (موقع الوقت التحميمی.)2015 ,
لمعيد ,يسعى اليوـ إلعادة الح ا
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فالتطورات التي شيدتيا منطقة الشرؽ األوسط وخاصة بعد توقيع اإلدارة األمريكية اتفاقية
مع إيراف بخصوص الممؼ النووي ,وموافقة الكونجرس األمريكي عمى تجميد العقوبات المفروضة
عمييا ,والتفاىـ الواضح والمشترؾ بيف الواليات المتحدة وايراف ,دفع السعودية إلى إعادة التفكير
والنظر مف جديد في عبلقاتيا الخارجية ,وخاصة بعد إىماؿ الواليات المتحدة لمممفات الشائكة في
الشرؽ األوسط ,مثؿ األزمة السورية ,الذي منح فرصة لدخوؿ واستغبلؿ روسيا لممئ الفراغ التي
تركتو الواليات المتحدة ,حيث نشيد استحواذ روسيا عمى مجمؿ األوضاع في سوريا ,بالتحالؼ
مع إيراف.
األمر الذي يجعؿ مف السعودية ,إما أف تقؼ مكتوفة األيدي أماـ ىذا التوسع والتمدد
اإليراني ,أو الذىاب إلى عقد تحالفات جديدة لحماية أمنيا ,وىذا ما حصؿ ,حيث اعتمدت
المممكة السعودية عمى عقد شراكة مع تركيا ,أكبر المتضرريف مف الوجود الروسي في سوريا,
باعتبار أف ذلؾ ىو الخيار الوحيد المتاح لمحفاظ عمى أمف واستقرار المنطقة ,و الحيمولة بيف
إيراف وشركائيا ,وبيف االستحواذ عمى المنطقة ,ولعب دور أكبر مف خبلؿ حمفائيا في العراؽ
وسوريا واليمف ,وخاصة أف الواليات المتحدة منشغمة في ىذا الوقت الحساس مف عمر المنطقة
بممؼ االنتخابات الرئاسية ,وصارت المنطقة تستحوذ عمى أولوية ثانية في اىتماماتيا الخارجية,
فضبلً عف أنيا ال تممؾ رؤية لمستقبؿ األوضاع والتطورات في سوريا ,بعد أف سمحت لروسيا
بمعب دور المنقذ لمرئيس السوري بشار األسد (شؤوف خميجية :2015 ,ص.)1 .

مؤشرت التغير في السياسة
ا
التركي بمنزلة أحد أبرز
وبالتالي يظير التقارب السعودي
ّ
السعودية الجديدة ,التي " ال تحمؿ "مخاصمة تركيا ,باعتبار أف سياسة المممكة في
الخارجية
ّ
عيدىا الجديد ليا حسابات مغايرة ورؤية مختمفة لمستقبؿ الشرؽ األوسط .عند الحد األدنى ,فيي

أوال مع االحتواء وضد االستقطاب .وىي ثانيا ترى أف مف مصمحة المممكة ومصمحة المنطقة أف
يعاد رسـ تحالفاتيا مف جديد لمواجية التحديات الطارئة في الساحة التي أصبحت تيدد الجميع
بدرجات متفاوتة"(ىويدي.)2015 ,
اإليرني في
ا
فضبلً عف ذلؾ " مف شأف االلتقاء السعودي التركي أف يساىـ في تحجيـ النفوذ
إيرف عمى
ساحات ميمة مثؿ سورية ,إذ ال تقبؿ تركيا أف تنتيي األزمة السورية بتثبيت دور ا
أيضا في تجسير العبلقات بيف مصر وتركيا
حدودىا الطويمة مع ىذا البمد العربي .وقد يساعد ً
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اإليرني وممفات
ا
خطوة نحو تنسيؽ مشترؾ ,أو تشكيؿ تحالؼ يشترؾ في مصمحة تحجيـ النفوذ
أخرى"(تقرير الدوحة :2015 ,ص.)12 .

لذلؾ مف الضروري ,والميـ وجود ىذا التحالؼ ,مف الناحية األولى أنو يعد حمؼ سني
منشود منذ فترة ,ليكوف قاد اًر عمى مواجية التحديات الخارجية ,والمشاريع اإليرانية في المنطقة,
وبالتالي يمنح ىذا التحالؼ االعتماد عمى الذات في صد أي ىجمات أو مؤامرات تحاؾ ضد
الدوؿ السنية في الشرؽ األوسط.
أما مف الناحية األخرى فإف ىذا التحالؼ يقطع الطريؽ أماـ روسيا ,التي تسعى لتثبيت
أقداميا في الشرؽ األوسط ومف خبلؿ الممؼ السوري ,وخاصة أف نجاحيا في تثبيت نظاـ األسد
ىو نجاح لمسياسة الروسية وألىدافيا في المنطقة.
 2.2محددات دولية:
ازداد االىتماـ الدولي بالعالـ العربي ,حيث أصبح العالـ العربي يؤثر بشكؿ متزايد عمى
مصالح األمف الدولي وخاص ٍة لمدوؿ الغربية ,وسيتـ دراسة تمؾ المحددات المؤثرة في السياسة
السعودية عمى النحو التالي :
 1.2.2السياسة السعودية -األمريكية:
شيدت السياسة السعودية -األمريكية عمى امتداد العقود اآلنفة حالة مف التحالؼ
االستراتيجي ,وفؽ المصالح القومية لمبمديف ,والتي تعتمد عمى الظروؼ السائدة في البيئتيف
اإلقميمية والدولية.
اتسمت السياسة األمريكية السعودية باالستقرار ,إال أنو في األعواـ األربعة األخيرة مف حكـ
الممؾ عبداهلل بدأ يصيب ىذه العبلقات بعض التوتر الذي يعزى إلى أحداث الحراكات العربية
التي كانت تمثؿ قمقاً لمممؾ عبداهلل وكاف يتوقع مف الحكومة األمريكية أف يكوف ليا دور في
فعاؿ
التصدي ليذه الثورات إلبقاء حمفائيـ في الحكـ إال أف الحكومة األمريكية لـ يكف ليا دور ّ
مطمقًا (نوف بوست.)2015,
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الحركات الشعبية المعسكر الممانع والمقاوـ لتمؾ
ا
لذلؾ تزعمت السعودية خبلؿ اندالع
الحراكات التي تطالب بالتغيير ,وبالتالي تعارضت توجياتيا مع توجيات السياسة األمريكية التي
دعمت القوى الفاعمة في تمؾ الدوؿ مف أجؿ إحداث التغيرات ,وبذلؾ تحولت " السعودية إلى
داعـ رئيس لؤلنظمة العربية في المنطقة  ,في المقابؿ اختارت واشنطف أف تساير الحراكات
الشعبية العربية؛ فرحبت بوصوؿ القوى اإلسبلمية" المعتدلة" إلى السمطة في دوؿ الحراكات
العربية ,وأعربت عف استعدادىا لمتعامؿ معيا"(قببلف :2014 ,ص.)17 .

اعتمى اإلخواف المسمميف مقاليد الحكـ في مصر ,مما أدى إلى غضب المممكة العربية
السعودية مف ذلؾ التغير في البنية السياسية المصرية ,التي لـ يستمر فييا حكـ اإلخواف سوى
عاـ ,بعد الخروج بمسيرات مميونية ترفض ذلؾ الحكـ ,رحبت السعودية بعزؿ الرئيس محمد
مرسى ,ورفضت الواليات المتحدة تمؾ األحداث ووصفتو بأنو انقبلب عمى الديمقراطية ,فػ" انتقد
الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز صناع السياسة األميركية ,بسبب" دعميـ لئلرىاب نفسو الذي
يدعوف لمحاربتو" .ووعدت المممكة سريعاً ,إلى جانب اإلمارات والكويت ,بتقديـ  12مميار دوالر
كمساعدة لمنظاـ المصري"(ويري :2015,ص .)3 .بعد التيديدات األمريكية بقطع المساعدات
السنوية عف الجيش المصري بعد إسقاط حكـ اإلخواف المسمميف بالمتمثؿ بالرئيس محمد مرسي.
يتضح مما سبؽ ,أف مستقبؿ العبلقات بيف الواليات المتحدة والمممكة العربية السعودية
الحركات الشعبية التي غمرت
ا
يشوبيا الغموض ,وعدـ وضوح الرؤية .وخاصة بعد أحداث
البمداف العربية ,والتي رأت السعودية عدـ جدية أمريكا في تنفيذ مطالبيا في المنطقة ,وخاصة
موقؼ السعودية الغاضب مف سياسة الرئيس باراؾ أوباما ",التي لـ تعد تثؽ بكبلـ ووعود الرئيس
األمريكي باراؾ أوباما" فيو سبؽ أف ىدد بضرب الرئيس السوري بشار األسد إف تخطى الخطوط
الحمر في الحرب األىمية التي دخمت عاميا الخامس ,ثـ تراجع عف تيديده ...وأيضاً وعده
بتسميح المعارضة السورية المعتدلة ثـ تراجع عف وعده بحجة أنو ال يوجد معتدلوف في سوريا.
رىانو عمى أف إيراف عقبلنية لـ يثبت ,بؿ العكس عدائية إيراف ضد العرب ونيميا في التوسع
والسيطرة وتيديد العرب في أمنيـ القومي"( فواز :2015 ,ص.)22 .

خاصة أف السعودية تواجو أزمات في المنطقة ,وموقفيا الحازـ والمتشدد في األزمة
السورية برحيؿ الرئيس بشار األسد ,في المقابؿ جاء التدخؿ الروسي عسكرياً لتثبيت حكـ الرئيس
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بشار األسد ,األمر الذي يتطمب مف السعودية الوقوؼ أماـ التمدد الروسي -اإليراني ,في ظؿ
تقاعس الواليات المتحدة في منطقة الخميج ,وعدـ االستجابة لمطالبيـ بإسقاط نظاـ الرئيس بشار
األسد.
أما عمى الصعيد اليمني ,تستيجف السعودية موقؼ الواليات المتحدة البارد مف صعود
الحوثييف وسيطرتيـ عمى اليمف ,رغـ أف السياسة األمريكية تعرؼ جيدا أف الحوثييف ىـ جماعة
مسمحة ",مصنفة جماعة متمردة وخارجة عمى القانوف ,وترفع شعارات إيرانية ,مع ذلؾ لـ تصنؼ
«إرىابية» وذلؾ لسبب بسيط وىو أف الحوثيوف لـ يياجموا مصالح الواليات المتحدة وال أفرادىا
في الجوالت الست مف القتاؿ بينيـ وبيف قوات الجيش اليمني التي انطمقت في العاـ
2004ـ"(الغابري.)2015 ,

فسياسة الواليات المتحدة تتخذ سياسة االستغبلؿ واالستفحاؿ إلتماـ مصالحيا في المنطقة,
وبالتالي ترى في جماعة الحوثي أداة مف األدوات المستغمة ألجؿ إحراز أىدافيا في المنطقة
وخاصة أنيا ترسـ إلى جر تنظيـ الدولة اإلسبلمية" داعش" الذي بات لو تواجد في اليمف,عمى
خط الم واجية والصراع مع حركة أنصار اهلل الحوثية ,أي صراع سني شيعي وىو مخطط لو بأف
الجميع يقتؿ الجميع دوف أي تدخؿ خارجي ,لكي تبقى المنطقة منطقة صراع ,لتبدأ برسـ
خططيا ونيب خيراتيا وتحديد أطماعيا " .مف خبلؿ زرع الخوؼ لدى ىذه الدوؿ ,وفي مقدمتيا
المممكة العربية السعودية ,التي بدا حكاميا يستشعروف ىذا المخطط األمريكي ,ويدركوف أف
الواليات المتحدة تسعى لمتواجد بالمنطقة لفترة أطوؿ والتحكـ بمقدراتيا واقناع حكاميا بحماية
بمدانيـ ومصالحيـ مف التيديدات التي يصنعونيا ىـ أو يساىموف في صناعتيا كما ىو الحاؿ
مع جماعة الحوثي"(الحنيطي :2013 ,ص.)111 .

 2.2.2السياسة السعودية -الروسية:
إف السياسة السعودية  -الروسية عرفت في وثائؽ الخارجية الروسية حتى عاـ 2011
وزرة الخارجية الروسية المعمف في تشريف األوؿ /أكتوبر
ُمترعة بالتفاؤؿ .وكما جاء في تقرير ا
ويورد
فإف مواقؼ البمديف "متطابقة" أو "متقاربة" في " ّ
ّ ,2011
أغمبية القضايا العالمية واإلقميمية"ُ .

النزع العربي –
النزعات في الشرؽ األوسط" ,و" ا
اإليرني" ,و" ا
ا
ضمف ىذه القضايا "البرنامج النووي
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اإلسرئيمي" ,و"حظر انتشار سبلح الدمار الشامؿ" ,و"مكافحة التطرؼ واإلرىاب"(و ازرة خارجية
ا
روسيا االتحادية.)2011,

إال أف السياسة السعودية – الروسية " تراجعت خبلؿ السنوات القميمة الماضية عمى خمفية
عدد مف الممفات والقضايا :عمى الجانب السعودي ,حدث أمراف كبيراف أغضبا الرياض مف
موسكو :أوليما ,األزمة السورية ,وثانييما ,الممؼ النووي اإليراني ,وفي كبل األمريف تمعب روسيا
دو ار أساسيا في تطوراتيما ومسارىما .أما عمى الجانب الروسي ,فثمة ىواجس وشكوؾ كبيرة
خيمت عمى موسكو منذ زيارة الرئيس األميركي باراؾ أوباما إلى الرياض نياية مارس ,2014وما
تمخض عنيا مف تكينات باحتماؿ معاقبة روسيا عمى موقفيا مف األزمتيف السورية
واألوكرانية"(دياب :2015 ,ص.)36 .

فالروس يريدوف بدعميـ العسكري إليراف ونظاـ بشار أف يضغطوا عمى السعودية ,كي
تغير سياستيا فيما يخص النفط أوالً ,فروسيا تعاني كثي اًر بسبب انخفاض أسعار النفط ,والذي
تتسبب فيو السعودية بعدـ قبوليا تخفيض إنتاجيا اليومي .وموسكو تعمـ جيداً أف السعودية تريد
إسقاط بشار ,ولذا فيـ يضعوف ىذا الشرط وغيره عمى الطاولة ,في مقابؿ أف ترتفع أسعار النفط
إلى مستوياتيا السابقة ,وىو ما يبدو أف السعودية ترفضو حتى اآلف(عبداهلل :2015 ,ص.)3 .

لذلؾ" تتيـ إيراف وروسيا السعوديةَ بالمسؤولية عف ىذا االنييار في أسعار النفط ,ويعتبروف
االنييار في األسعار وقع بفعؿ توافؽ أميركي-سعودي لمضغط عمى موسكو وطيراف ,سواء في
أوكرانيا أو في مباحثات الممؼ النووي .تقوؿ روسيا وايراف :إف االنخفاض في األسعار وقع
انعكاسا لوضع االقتصاد العالمي؛ وانما وقع بفعؿ الفائض
بسرعة كبيرة ,وال يمكف أف يكوف
ً

الكبير في كميات النفط المطروحة في السوؽ"(مركز الجزيرة لمدراسات.)2015 ,

عمى صعيد األزمة السورية اعترض وزير الخارجية السعودي السابؽ سعود الفيصؿ عمى
قراءة رسالة مف رسالة الرئيس الروسي فبلديمير بوتيف لمقمة العربية ,خبلؿ الجمسة الختامية
أواخر مارس" .2015عندما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي عمى األميف العاـ لمجامعة العربية
بقراءتيا اعترض سعود الفيصؿ وقطع بث الكممة ,وقاؿ األمير سعود الفيصؿ “روسيا سمحت
النظاـ السوري الذي يفتؾ بشعبو ,وىذا النظاـ فقد شرعيتو ,وروسيا تتحمؿ مسؤولية كبيرة في
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مصاب الشعب السوري” .موضحاً أف “روسيا تقترح حموال سممية وىي مستمرة بتسميح النظاـ
السوري”.
ويرى الباحث ,أنو مف المرات النادرة التي يتعرض فييا الموقؼ الروسي لمثؿ ىذا النقد
الشديد مف وزير الخارجية السعودي السابؽ األمير سعود الفيصؿ ,وخاصة أنو جاء في جمسة
عمنية وفي أعمى محفؿ عربي ,وىذا يدؿ عمى غضب السياسة الخارجية السعودية مف موقؼ
روسيا في المنطقة

(فيديو يوتيوب.)https://www.youtube.com/watch?v=_hnylh24HP8 :

لـ تكف األزمة السورية ىي التي أثرت عمى سير سياسة البمديف فقط ,بؿ عمى الصعيد
اليمني انتاب أيضا السياسة الخارجية السعودية الغضب تجاه موقؼ روسيا مف األزمة اليمنية,
بعد أف تقدمت دوؿ الخميج العربية بالمشروع األوؿ في 13فبراير  2015أماـ مجمس األمف
الدولي ,الستخداـ القوة إلعادة الشرعية اليمنية إلى الرئيس ىادي ,وكذلؾ تقدمت بريطانيا واألردف
لتقديـ نفس المشروع إال أنو لممرة الثانية "أوقؼ الفيتو الروسي في مجمس األمف الدولي مشروعيف
دولييف ييدفاف إلى وضع اليمف تحت البند السابع ,والخاص باستعماؿ القوة إلعادة األمور إلى
مسارىا الصحيح في اليمف قبؿ االنقبلب الحوثي"(جريدة البشائر.)2015 ,

األمر الذي أثار حفيظة المممكة العربية السعودية مف دور روسيا مف األزمة اليمنية ,التي
أفرزت مؤشرات عف وجود تعاوف بيف إيراف وروسيا في اليمف عمى غرار التنسيؽ في سوريا في
آلية تثبيت حكـ نظاـ األسد.
أف استيبلء الحوثييف عمى صنعاء ,وتنامي نفوذىـ في
ومف منظور أوسع ,ترى موسكو ّ

عموـ اليمف ,يخدـ مصالحيا في جنوب شبو الجزيرة العربية عمى المدى البعيد؛ إذ تنظر موسكو
ٍ
تحالؼ موضوعي معو ,في
إلى الحوثييف بوصفيـ جزًءا مف المحور الشيعي الذي تجد نفسيا في
اتيجيا
مواجية القوى السنية في المنطقة ,سواء أكانت دوًال أـ تنظيمات ,والتي تعدىا
ً
تيديدا استر ً

أف الحوثييف ىـ خصوـ القاعدة الرئيسيف في اليمف؛ لذلؾ,
ليا ولمصالحياِّ .
ويبرر ىذا الموقؼ ّ

أف معظـ سبلحيـ معدات روسية تنقميا سفف إيرانية ,وتشمؿ صواريخ "ساـ  "2و"ساـ "3
نجد ّ

المضادة لمطائرات( وحدة تحميؿ السياسات :2015 ,ص.)5-4 .
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لذلؾ فإ ف السياسة الخارجية السعودية تترقب بحذر موقؼ روسيا في المنطقة وخاصة بعد
تدخؿ األخيرة في سوريا عسكرياً ,بزعـ توجيو ضربات لتنظيـ "داعش" في سوريا ,إال إف تمؾ
الضربات يتـ توجيييا باألساس إلى المعارضة السورية المعتدلة والتي تدعميا المممكة السعودية,
األمر الذي يوحي بأف روسيا جاءت إلنعاش نظاـ األسد ,في المقابؿ السعودية ترفض وجوده
بالمطمؽ عمى سدة الحكـ ,ناىيؾ عف التعاوف اإليراني الروسي والذي يزعج السياسة السعودية,
وخشيتيا بأف يكوف ليـ دور في اليمف ,وخاصة أف السعودية تشف ىجوماً عمى الحوثييف في
اليمف ,الموالييف إليراف.
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المبحث األول :أسباب الحراك الشعبي في اليمن ( داخمية وخارجية )
 1.1أوالً :أسباب خارجية:
 1.1.1التدخالت اإلقميمية والدولية:
عمت االحتجاجات العارمة عدداً مف الدوؿ العربية ,فكانت البداية مف تونس والتي استطاع
شعبيا اإلطاحة برأس النظاـ زيف العابديف بف عمي ,بعد أف اندلعت تمؾ االحتجاجات بسبب قياـ
الشاب محمد البوعزيزي بإحراؽ نفسو أماـ دائرة البمدية في أواخر عاـ  ,2010بعد تعرضو
لمضرب واإلىانة مف قبؿ مجموعة مف الشرطة ,فكانت تمؾ الحادثة ش اررة اندالع الحراؾ الشعبي
التونسي والذي استمر ليصؿ دوؿ عربية أخرى.
وبالتالي أسيمت عوامؿ عدة في ظيور االنتفاضات والحراكات الشعبية في العالـ العربي
عمى رأسيا العامؿ االقتصادي ,فبالرغـ مف الثروات البشرية والطبيعية اليائمة التي تتمتع بيا
المنطقة العربية ,إال أنيا شيدت في العقود األخيرة خمبلً كبي اًر في منظومة توزيع الثروة ,حيث
استأثرت نخب ضيقة ذات ارتباط وثيؽ بالسمطة بمقومات الثروة ,بينما ىمشت قطاعات واسعة
مف (المجتمعات )العربية ,وقد تزايدت تمؾ الظاىرة في السنوات األخيرة بشكؿ ممحوظ ,مع التوجو
لتبني آليات السوؽ والتجارة الحرة ,وتراجع الدور االقتصادي واالجتماعي لمدولة ,فضبلً عف
القمع ,واالستبداد ,وغياب الحقوؽ والحريات ,وانتياكات واسعة لحقوؽ اإلنساف ,وأسيـ التدخؿ
الخارجي المتصاعد في الشئوف الداخمية لممنطقة العربية في تعميؽ حالة الضعؼ واالنقساـ التي
تشيدىا دوؿ المنطقة(التميمي :2014 ,ص.)358 .

بجانب األسباب والعوامؿ الداخمية التي أدت إلى قياـ الحراكات العربية ,ىنالؾ عوامؿ

مؤثرة خارج حدود الدوؿ التي قامت بيا الحراكات ,وىذه العوامؿ الخارجية ليا دور ال يمكف

إغفالو بصورة عامة في إحداث التغيير في الشرؽ األوسط..وحوؿ مدى تأثير العوامؿ واألسباب

الخارجية ىنالؾ اتجاىاف(:موسى :2013 ,ص.)7 .

 .1اتجاه يرى أف الحراكات العربية واالحتجاجات ىي صناعة داخمية خالصة لـ يكف فييا
أي دور خارجي ,ويذىب أنصار ىذا االتجاه إلى أبعد مف ذلؾ ويعتقدوف بأف الغرب وخاصة
الواليات المتحدة ليست سعيدة بالحراكات العربية وانما يتـ التعامؿ معيا كأمر واقع.
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 .2اتجاه يرى دور العامؿ الخارجي لو قوة مؤثرة في تحريؾ الشارع العربي واحداث تغييرات
فيو ,ويعتقد أصحاب ىذا االتجاه إستناداً إلى وثائؽ سرية كشفيا موقع "ويكميكس" أف الواليات
المتحدة دفعت مبلييف الدوالرات إلى منظمات تدعـ الديموقراطية في مصر  ,والبعض يرى أف
ىذه الوثائؽ والموقع نفسو كاف لو دور فاعؿ بما حدث في العالـ العربي ,ألف ىذه الوثائؽ كشفت
أمور سرية عديدة حوؿ الحكاـ وحاشيتيـ وعف حجـ الفساد الموجود في ىذه الدوؿ.
ويرى الباحث ,أف بداية الحراكات الشعبية ,اتسمت بالعفوية وخاصة في تونس ومصر ,إال
أنيا افتقرت إلى الركائز األيديولوجية مف أي نوع ,حيث تسابؽ الشباب العربي في الخروج إلى
الساحات والمياديف بطريقة غير مخطط ليا ,األمر الذي فتح المجاؿ أماـ االتجاه الثاني وىو
التدخؿ الخارجي ,في االنتفاضات الشعبية األخرى ,والذي كاف لو الدور الكبير في إحداث
انقبلب في الموازيف ,لرسـ سياسات ومشاريع تغيير مبلمح المنطقة ,حسب األىواء.
وعميو لـ تكف الواليات المتحدة بمنأى عف المشيد في البمداف العربية ,حيث ذكرت "
صحيفة" نيويورؾ تايمز" األمريكية -في تقرير ليا لمكاتب روف نيكسوف المعنوف بػ" مجموعات
مف الواليات المتحدة ساعدت عمى تغذية االنتفاضات العربية - :أف الحكومة األمريكية ضخت
مبلييف الدوالرات عبر وكاالت مختمفة مف داخؿ وخارج جيازىا الرسمي ,لتحريؾ مجموعات مف
المنظمات الممولة مف قبؿ الحكومة األمريكية التي تعمؿ تحت شعار المساعدات المقدمة إلى
مؤسسات المجتمع المدني في ىذه الثورات ...يرى أنصار ىذا الرأي أف الواليات المتحدة قامت
بتدريب جيؿ عربي شاب حوؿ طرؽ العمؿ بنجاح في عالـ السياسة ,بدءاً مف إدارة الحمبلت
واالنتخابات ,وصوالً إلى استخداـ" "Twitterو"  ("Facebookمرعي :2012 ,ص.)317-316 .

باإلضافة إلى استخداـ وسائؿ وأدوات تؤثر في سير الحراكات العربية ومف أىـ تمؾ
األدوات(اإلعبلـ ,منظمات المجتمع المدني ,واألقميات الدينية) .كوسائؿ مؤثرة في التدخؿ
األمريكي بالمنطقة بداعي نشر الديمقراطية .وتجسد ىذا بما يسمى بػ ( ثورات الربيع العربي),
والتي سوؼ تفضي( حسب المخطط األمريكي) إلى تجزئة المنطقة العربية إلى دويبلت صغيرة,
والغاء اليوية القومية العربية ليذه البمداف ,وتنفيذ مشروع الشرؽ األوسط الكبير(عبد اهلل:2014 ,
ص.)52 .
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تحولت تمؾ الحراكات إلى صراع عمى السمطة بعد عاميا األوؿ ",خمقت دوالً فاشمة تعميا
الفوضى الدموية ,وساىمت أيضاً التدخبلت الخميجية فييا مف جية واإليرانية مف جية أخرى في
تحويؿ معظـ الدوؿ التي انطمقت فييا ىذه الحراكات إلى دوؿ فاشمة وحروب أىمية وصراعات
طائفية ومناطقية وقبمية"( عطواف  :2015 ,ص .)12-11 .

وبالتالي سيطرة شبح االنييار عمى تمؾ الدوؿ التي أذكتيا االرتباكات ,والتي رافقت سقوط
الديكتاتوريات ,إلى إحداث حالة مف االنكسار واإلحباط بتبمبؿ األفكار في العالـ العربي" ,والتي
استدعى أصحاب نظرية المؤامرة الفرضية بأف المنطقة تتعرض لمتقسيـ والذي خطط لو ىنري
كيسنجر .ىذه النظرية التي كثي اًر ما يستشيد بيا ,كاف اليدؼ المعمف منيا ىو زيادة عدد
الدويبلت المعرفة عمى أساس طائفي"(كشيشياف :2012,ص.)38 .

ولذلؾ المنطقة العربية تشيد" تحوالت عمى خريطة الصراعات في العالـ العربي ,حيث
تحولت مف غمبة الصراعات العربية واإلقميمية إلى شيوع النزاعات والصراعات داخؿ البمداف
العربية بشكؿ الفت ,لتشمؿ معظـ البمداف العربية ,ال سيما بعد محاوالت التغيير التي حدثت في
عديد مف األقطار العربية بيف العامييف ٕٓٔٓ.ٕٖٓٔ-
برزت صراعات غير مألوفة كما ىو الحاؿ في البعد الطائفي وبالذات عمى المحور
السني ,حيث يبدو ذلؾ جمياً في الحالتيف العراقية والسورية وبدرجة أقؿ في الحالة
الشيعي – ُ
اليمنية ,وكذلؾ في البعد الديني اإلسبلمي والمسيحي نتيجة موقؼ التنظيمات بالغة التطرؼ,

التي تنسب نفسيا إلى اإلسبلـ تجاه غير المسمميف(ىبلؿ :2015 ,ص .)18.

فأصبحت المنطقة عمى صفيح ساخف ,إذ تحوؿ الفكر الديني المتشدد فييا إلى سبلح فتاؾ,
حتى تعبأت األجساد بقنابؿ تنشر الموت والخوؼ والرعب في الشوارع واألسواؽ والساحات.
لذلؾ ساعدت تمؾ التدخبلت الخارجية إلى " صعود فاعميف جدد مؤثريف في البيئة السياسية
واألمنية المحمية واإلقميمية (كحركات المقاومة وجماعات اليوية والجماىير العربية) ,نتيجة لتراجع
قوة الدولة القطرية العربية ,وعدـ قدرتيا عمى ممارسة المياـ المنوطة بيا في البيئات المحمية
واإلقميمية والدولية ,وقد بزغ العديد مف الفاعميف الذيف باتوا يمثموف بديبلً منيا ,مثؿ حزب اهلل في
لبناف ,وحماس في فمسطيف ,واإلخواف المسمميف في مصر واألردف ,والحوثييف في اليمف ,إنما
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ىو نتيجة طبيعية لضعؼ الدولة وتراجعيا عف القياـ بمياميا ,فبات الوضع السائد في المنطقة
دوالً ضعيفة في مواجية مجتمعات مدنية قوية"( ابوزيد :2013 ,ص.)88 .

 2.1.1اإلعالم ووسائل االتصال:
استخدمت الحراكات الشعبية ,وسائؿ االتصاؿ الحديث ,واعتمدت عمى التشبيؾ االجتماعي
عبر االنترنت إلنشاء مجاؿ وواقع سياسي افتراضي ,فشكمت تمؾ الوسائؿ نقمة وصدمة لممجتمع,
وخاصة أف األجياؿ األكبر سناً لـ تستوعب ىذه النقمة ,بؿ استخفت بيـ األحزاب والقوى
المعارضة التقميدية واألجيزة األمنية والنظاـ الحاكـ ,ألنيـ لـ يفيموا" أف نجاحيـ في حصار
المجاؿ العاـ والفضاء السياسي دفع بالشباب إلى استخداـ " الفيسبوؾ" و" تويتر" و" اليوتيوب" في
العمؿ السياسي وممارسة حرياتيـ عبر اإلنترنت ,وفي الواقع االفتراضي ,بحيث ُيصبحوف
مواطنيف عمى الشبكة في عالـ رقمي ,يمارسوف السياسة بوعي ,وينتشروف بسرعة ,ويشكموف

مجتمعات افتراضية ,بعيداً مف صراعات األحزاب التقميدية ,ورقابة أجيزة األمف" (شوماف ,وأخروف,
 :2012ص.)133-132 .

لذلؾ لعبت وسائؿ اإلعبلـ وثورة االتصاالت ,التي ترتبط بشبكات التواصؿ االجتماعي
والقنوات الفضائية ومنيا قناتي الجزيرة والعربية التي أيقضت العرب ,بما تنقؿ مف حقائؽ
األحداث ,وتستضيؼ الخبراء ,وتبث البرامج ,ثـ ثورة الشبكة الدولية لممعمومات اإلنترنت التي
أتاحت لممرء أف يرى ويسمع كؿ ممنوع ,ويطمع عمى أدؽ المعمومات واألسرار في كؿ مكاف مف
العالـ ,وأتاحت مجاالً لمتواصؿ عمى ما تمنعو الحكومات ,فصار في وسع كؿ اثنيف أف يتحدثا
فيما يريداف مف غير رقيب ,ومف ثـ كاف المحرضوف عمى الحراؾ التونسي ,يخطبوف مف
الشبكات اإللكترونية ,وانطمقت منو خطط الحراؾ المصري(ابوعنزه :2011 ,ص.)112 .

ويرى الباحث مما سبؽ ,أنو كاف مف الممكف أف تكوف الحراكات العربية فرصة تاريخية
لتعيد األمؿ المنشود في تحقيؽ المشروع الوحدوي الذي لطالما َحمـ بو ,بإفشاؿ كافة المشاريع

الخارجية حوؿ صياغة منطقة الشرؽ األوسط ,إال أف ىذه الرومانسية تحولت إلى نياية مأساوية

وطريؽ مسدود ال يحمؿ سوى السيطرة والحروب التي دقت طبوليا في تمؾ الدوؿ ,بفعؿ األطراؼ
الفاعمة في المجتمع الدولي التي قامت بتحويؿ الحراؾ الشعبي إلى مسرح لمتجاذبات اإلقميمية
والدولية الجيوسياسية ,وىذا ما يؤكد أف حصاد ىذا الحراؾ لف يجني سوى الفشؿ ,ولف يخمؽ
92

سوى األرض المحروقة بفعؿ جممة التدخبلت والدماء التي سقطت وما زالت تسقط حتى ىذه
المحظة في سوريا وفي ليبيا وفي اليمف.
 2.1ثانياً :أسباب داخمية:
 1.2.1اليمن قبل الحراك الشعبي عام :2011
مف الضروري أف نميز بيف ضعؼ الدولة في المجاؿ السياسي المحمي والضعؼ في
التصنيفات الدولية لمقوة ,فالدولة الضعيفة عمى المستوى الداخمي ىي دولة ليس لحكومتيا
المركزية إال سيطرة بسيطة عمى شعبيا .فبل يمكنيا أف تفرض أمرىا القضائي في أجزاء ميمة
مف أراضييا .وال يمكف لمحاكميا أف تفرض أحكاميا ,وال يمكنيا أف تقدـ الخدمات األساسية
لممواطنيف ,وال تحكـ السيطرة عمى حدودىا .وتتمتع مجموعات محمية فرعية بالقوة العسكرية
لتحدي قدرة الدولة الضعيفة عمى السيطرة عمى أراضييا ,في الدوؿ الضعيفة عمى المستوى
الء سياسياً يح ّؿ محؿ والءىـ لمدولة بحد ذاتيا ,سواء كاف
الداخمي ,دائماً ما ُيظير المواطنوف و ً
ىذا الوالء إقميمياً ,طائفياً ,فرعياً محمياً ,أـ متعدد الجنسيات(غوس :2014 ,ص.)8 .

فالنظاـ السياسي في اليمف لـ يقـ منذ نشأتو ,سواء قبؿ تحقيؽ الوحدة عاـ 1990ـ أو
بعدىا ,عمى أسس الدولة الحديثة بنظاميا القانوني والدستوي المعاصر ,بؿ إنو قاـ عمى أطر
أولية قبمية باألساس ,األمر الذي جعؿ سمطة القبيمة تتماىى مع سمطة الدولة أو حتى تتجاوزىا,
ومف ثـ فإف الدولة اليمنية ىي بحؽ دولة القبيمة(شفيؽ عبلـ :2012 ,ص.)134 .

لذلؾ اقتصر وجود أجيزة الدولة عمى مستوى المحافظات في بعض المناطؽ ,وعمى
مستوى المديريات في مناطؽ أخرى ,ولـ يتـ توسيع انتشارىا ليصؿ إلى مستوى المراكز والقرى,
ذلؾ يعني أف وجود مؤسسات الدولة يقتصر عمى المناطؽ الحضرية ,السيما المتعمقة بالقضاء
ٍ
بشكؿ غير معمف عمى أف تحكـ
والشرطة والسجؿ المدني والسجؿ العقاري ,وكأنما تـ التوافؽ
الدولة المدف وتحكـ القبيمة الريؼ ,لذلؾ تـ تخويؿ سمطات الدولة في المناطؽ الريفية إلى شيوخ
القبائؿ( الشربجي وآخروف :2009 ,ص.)76-75 .

لذا ,فإف مف الميـ أف نعرؼ بأف أكبر القبائؿ في اليمف ىي :حاشد والتي تعد أكبر القبائؿ
اليمنية نفوذاً؛ حيث ينتمي إلييا الرئيس السابؽ عمي عبداهلل صالح وكبار القادة العسكرييف في
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وكن َدة ِ
وح ْم َير .وتنطوي تحت كؿ قبيمة مف تمؾ القبائؿ
الببلد ,وكذلؾ قبيمة " بكيؿ ومذحج ْ

العشرات مف القبائؿ األصغر ,يقع أغمبيا مف شماؿ اليمف ( 168قبيمة) والباقي في الجنوب (32
قبيمة) مع اختبلؼ في أعدادىا بيف الباحثيف اإلثنوغرافييف .ىذه القبائؿ تُغطِّي السواد األعظـ مف
المجتمع اليمني ,لذا ,فيي تمعب دو اًر ميماً في السياسة والمجتمع واالقتصاد واألمف ,خصوصاً
بعدما أ ِ
ُشركت في الدولة تحت عنواف «مصمحة شؤوف القبائؿ» في منتصؼ الثمانينيات"(محمد,
.)2015

غير أف اليمف يعرؼ عنو أنو بمد االنقسامات والصراعات وذلؾ يعود لثقافة المجتمع
اليمني ثقافة قتالية " :فيي تتميز في بعض جوانبيا ,بأنيا ثقافة تمجد الحرب والقتاؿ ,ومف شواىد
ىذه الثقافة القتالية ومؤشراتيا ,وجود السبلح وانتشاره ,وسعي كثير مف اليمنييف إلى امتبلكو.
لذلؾ فإف الشعب اليمني يمتمؾ خمسيف مميوف قطعة سبلح ,بمعدؿ  4قطع سبلح لكؿ فرد(مكي,
وآخروف :2010 ,ص.)568 .

وعميو ,تزايدت الصراعات عمى مستويات وخمفيات متعددة ,منيا القَبمي ,والمشيخي
(البيوتات المشيخية ضمف القبيمة الواحدة) ,والجيوي أو المناطقي (سكاف الجباؿ في الشماؿ,
مقابؿ سكاف السيوؿ في الجنوب) .وقد انتقمت ىذه االنقسامات إلى أجيزة الدولة وجرى استثمارىا
خبلؿ عيد الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح الذي أنشأ توازنات وتحالفات اعتمد عمييا في
َّ
قوى داخؿ دوائر الحكـ ,وبخاصة في الجيش وأجيزة
استمرار حكمو؛ ما أدى إلى نشوء مراكز ً
األمف"(.) Arab Center for Research & policy Studies,2015: p4
إذف جميورية اليمف لـ تكف يوماً دولة ديمقراطية أو تحمؿ في أجندتيا وسائؿ مرضية
لمجميع ,فقد كانت سياسة الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح ىي المعب عمى التوازنات بيف
القبائؿ ,واألحزاب" الذي سبؽ وأف استخدـ" التجمع اليمني لئلصبلح" في ضرب شريؾ الوحدة(
الحزب االشتراكي اليمني) ,كما استخدـ الحركة الحوثية والسمفييف وتيار الصوفية في ضرب "
حزب اإلصبلح" .ونجح ,كذلؾ في شؽ" الناصرييف" ثبلثة أحزاب ,و" البعث" حزبيف ,كما قاـ
باستنساخ" مجمس وطني لممعارضة"(األحمدي :2007 ,ص .)135 .لذلؾ كاف يصؼ الرئيس
السابؽ عمي صالح حكـ اليمف ,كالرقص عمى رؤوس الثعابيف.
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فمف أجؿ فيـ تسمسؿ األحداث في اليمف قبيؿ الحراؾ الشعبي ,عمينا فيـ أف إرىاصات ىذا
الحراؾ التي يعود إلى حركات تمرد واحتجاجات سابقة لػعاـ " 2011بسنوات ,خصوصا التمرد
الحوثي والحراؾ الجنوبي ,فاليمف تواجو تحديات عديدة أقمقت النظاـ السياسي اليمني بتضافر
عدد مف المشكبلت السياسية مع المشكبلت االقتصادية ,لتكوف عامبلً مؤث اًر في زعزعة النظاـ
السياسي في اليمف ,وىذه المشكبلت يمكف إدراجيا بالنقاط اآلتية:
 .1األزمة االقتصادية.
 .2مشكمة انفصاؿ الجنوب عف الشماؿ.
 .3مشكمة الحوثييف مع السمطة السياسية.
 .4مشكمة القاعدة في اليمف"
 1.1.2.1األزمة االقتصادية:
يعد اليمف أفقر بمد في العالـ العربي  ,ويعيش ما يقارب نصؼ السكاف عمى أقؿ مف
دوالريف يومياً ,حيث يشيد ارتفاع عدد السكاف ,ووجود خمؿ كبير في الييكؿ الديمغرافي مف
جانب ,وارتباط ذلؾ بضعؼ مستوى األداء االقتصادي العاـ ,وانتشار الفساد المالي واإلداري ,مع
وجود نسبة بطالة تصؿ إلى ما يزيد عمى ٖ٘ بالمئة مف إجمالي القوى البشرية في الببلد .ىذا
األمر قد أدي إلى زيادة معدالت اندالع النزاعات المسمحة الداخمية ,نتيجة ىذا الخمؿ البنيوي,
التكيؼ معو ,واالستجابة لو ,بتوفير االحتياجات األساسية لممواطنيف(
وعدـ قدرة الدولة عمى
ّ

ابوزيد :2013 ,ص.)76 .

ناىيؾ عمى أف اليمف يمتمؾ أسوأ السجبلت في المنطقة في مجاؿ التنمية البشرية ,فكاف
برنامج مؤشرات التنمية البشرية الذي تقوـ بو األمـ المتحدة ,وضع اليمف في المرتبة  153مف
أصؿ  177دولة ",حيث يبمغ معدؿ  %54في معرفة القراءة والكتابة ,ومتوسط حياة يصؿ إلى
 62سنة ,ومستويات عالية مف وفيات األميات وسوء التغذية لدى األطفاؿ .ويعاني اليمنيوف
أيضاً نقصاً في البنية التحتية ,وسوءاً في الخدمات المقدمة ,فيحصؿ أربعة مف كؿ  10أشخاص
عمى الكيرباء ,وشخص مف كؿ أربعة عمى مياه شرب نظيفة"(الجبمي :2012 ,ص.)216 .
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 2.1.2.1مشكمة انفصال الجنوب عن الشمال:
ناد اًر ما كاف اليمنيوف عبر التاريخ موحديف تحت حكـ مشترؾ ,إف جغرافية الببلد -جباؿ
شاىقة في الغرب حوؿ العاصمة صنعاء ,وصحراء داخمية واسعة ونظاـ أودية رائع في الشرؽ
معروؼ باسـ وادي حضرموت -خمقت االنقسامات وأدامتيا في عصور ما قبؿ اإلسبلـ .وفي
الحقبة اإلسبلمية ظيرت مدارس دينية وأنظمة حكـ متميزة .وقد ىيمف الزيديوف ,وأسسوا نظاـ
اإلمامة في نياية المطاؼ ,أما الشافعية وىـ مف أتباع المذىب السني الرئيس في اإلسبلـ ,فقد
انتشروا عمى طوؿ البحر األحمر والمناطؽ المنخفضة إلى الجنوب مف صنعاء .وىكذا أبقت
الجغرافيا أىؿ السنة والشيعة منفصميف( داي :2010,ص.)9 .

بالعودة إلى مشكمة ومطالب الجنوب باالنفصاؿ عف الشماؿ اليمني ,بالرغـ مف الوحدة
التي شكمت رسمياً عاـ  ,1990إال أف اليمنييف كانوا مرتبطيف معاً عاـ  1990في نظاـ(مندمج)
وليس في نظاـ (متبلحـ) ,والدليؿ عمى ذلؾ الحرب األىمية التي تمت الوحدة اليمنية ,عاـ
 ",1994لعدـ استجابة السمطات الرسمية لمطالب الجنوبييف ومواجيتيا بالقمع أخذت ىذه
الفعاليات منحنى جديداً حيث ربط المحتجوف بيف المطالب المعيشية والمطالب السياسية
والمشاركة في السمطة والتقاسـ في الثروة وتحوؿ الحراؾ مف الطابع العفوي التمقائي إلى الطابع
المنظـ ,إلى أف طالب الحراؾ الجنوبي بفؾ االرتباط بيف الشماؿ والجنوب والعودة إلى ما قبؿ
الوحدة ,وطالبوا باالستقبلؿ معتبريف أنيـ محتموف مف قبؿ الشماؿ والمشكمة مازلت إلى يومنا
ىذا"(فضمي :2013 ,ص.)388 .

بعد حرب صيؼ عاـ  ,1994استفرد المؤتمر الشعبي العاـ بالسمطة ,واتخذ خطوات
بإزاحة الشخصيات السياسية والحزبية المنتمية إلى المناطؽ الجنوبية ,وكذلؾ تسريح الشخصيات
العسكرية واألمنية قسرياً.
ونتيجة لذلؾ تـ تأسيس "أوؿ جمعية لممتقاعديف والمسرحيف العسكرييف واألمنييف – رفض
التصريح بنشأتيا – انبثؽ الحراؾ الجنوبي تدريجياً بدءاً مف عاـ  ,2007نحو مطالب متعمقة
بالعدالة والمواطنة ,وانتياء بفؾ االرتباط مع الشماؿ اليمني"(شمساف :2015 ,ص.)104 .
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حيث بدأ ضباط الجيش الجنوبي الذيف أجبروا عمى التقاعد المبكر ,في تنظيـ اعتصامات
أسبوعية في الشوارع والمدف يناشدوف حقوقيـ في قضايا اليوية الوطنية ,والتظممات االقتصادية
وسيطرة السمطة في يد الحزب الواحد(المؤتمر الشعبي العاـ) التابع لمرئيس السابؽ عمي عبداهلل
صالح ,وطالب الحراؾ المساواة مع المواطنيف في شماؿ الببلد في الوظائؼ وعمميات صنع
الق اررات المحمية ,في المقابؿ " اتخذت الحكومة المركزية لمرئيس عمى عبد اهلل صالح إجراءات
صارمةً ضد الحراؾ الجنوبي ,بيد أف ىذه الضغوط جعمت ىذه الجماعة أكثر راديكالية ,وباتت
تمثؿ تيديداً لمنظاـ في صنعاء؛ إذ يطالب العديد مف مؤيدييا باالنفصاؿ ,وىـ يريديوف إعادة بناء
الدولة السابقة في الجنوب"( داي :2010,ص ,)7 .بإعادة تأسيس يمف جنوبي مستقؿ أو ما يمسى
بالجنوب العربي.
ازداد قمع الحكومة اليمنية لعدـ قدرتيا عمى معالجة المظالـ ,فبدأ حراؾ أخر عاـ ,2008
وأخر عاـ  ,2009الذيف استمرت مطالبيـ بالحقوؽ واليوية ,وصوالً لمحراؾ الشعبي اليمني عاـ
 ,2011بالدعوة عمناً الستقبلؿ الجنوب ,لـ تكف ىناؾ قيادة مركزية لممتظاىريف المناىضيف
لمنظاـ ,حيث بدءوا في تنظيـ أنفسيـ حوؿ اسـ " الحراؾ الجنوبي" أو الحركة السممية لمجنوب.
وينتج مما سبؽ ,أف تمؾ االحتجاجات الجنوبية التي بدأت بعد حرب عاـ  ,1994والتي
ازدادت بداية عاـ  ,2007بالمطالبة بالحقوؽ وصوالً بالمطالبة باالنفصاؿ عف اليمف الشمالي,
األمر الذي ييدد اليمف بالعودة إلى حقبة ما قبؿ الوحدة في اليمف ,عندما كانت اليمف تتألؼ مف
مشايخ وسبلطيف ,والتي صبغت تمؾ الحقبة بسفؾ الدماء والصراع المميت عمى السمطة بيف
اليمنييف ,فاليمف كاف عمى صفيح ساخف قبؿ الحراؾ الشعبي عاـ 2011ـ ,ليس بسبب الفساد
فحسب ,وانما لعدـ المساواة بيف الجنوب والشماؿ اليمني ,وىذا ما عزز إصرار مف احتجوا عمى
الرئيس عمي عبد اهلل صالح مف أجؿ اإلطاحة بو واسقاطو خبلؿ الحراؾ الشعبي اليمني.
 3.1.2.1مشكمة الحوثيين مع السمطة السياسية:
عرؼ عف اليمف بوجود مكوناف مذىبياف رئيسياف سائداف في اليمف عبر تاريخيا
اإلسبلمي ,ىما الشافعية نسبة إلى اإلماـ " محمد بف إدريس الشافعي" والزيدية ىو مذىب
عقائدي وفقيي ضـ أغمب عمماء آؿ البيت النبوي ,مؤسسو اإلماـ زيد بف عمي زيف العابديف بف
الحسيف بف اإلماـ عمي بف أبي طالب والذي توفي سنة( )94ىجرية" (السقاؼ :2009 ,ص.)12 .
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وتعتبر الزيدية أقرب فرؽ الشيعة إلى أىؿ السنة والجماعة ,حيث يتصؼ مذىبيـ باالبتعاد
عف غمو اإلثنى عشرية وباقي الفرؽ الشيعية.
رغـ وجود مذىبيف كبيريف سني وزيدي في اليمف ,إال أنو عمى مدى أكثر مف عشرة قروف
لـ "يشيد تاريخ المذاىب اإلسبلمية في اليمف أي صراع مذىبي عاـ بيف الزيدية والسنة .فمعظـ
الصراعات والحروب في اليمف كانت سياسية ,أو في إطار المذىب الواحد ,خصوصاً المذىب
الزيدي الذي كا نت أكثر صراعاتو وحروبو داخمية ,سواء بيف أئمتو أو بيف بعض تيارتو الفكرية
(الشجاع :2013 ,ص.)167 .

وتشير بعض المصادر أف  %45مف سكاف اليمف الشمالي يتبعوف المذىب الزيدي " ,أما
اليمف الجنوبي فأىمو مف السنة الشوافع ,ويتركز الزيديوف في المحافظات الشمالية ,مثؿ :ذمار
وحجة ,وأما السنة الشوافع فتركزىـ في المحافظات الوسطى والجنوبية ,مثؿ:
وصنعاء وصعدة ّ
عدف وحضرموت وتعز والحديدة وِاب ومأرب ,وتتميز معظـ المحافظات السنية كونيا ذات كثافة

السنية تعتبر األكثر سكاناً ,إذ يصؿ
سكانية كبيرة ,فمحافظة تعز مثبلً ,وىي إحدى المحافظات
ّ
عدد سكانيا إلى مميوني نسمة مف أصؿ  18مميوناً" (موقع البينة.)2014 ,

لذلؾ ال يمكف فيـ أبعاد األزمة الحوثية إال بقراءة تاريخ بدايتيا ونشأتيا ,مرو اًر إلى
صراعيا مع النظاـ اليمني ,وصوالً إلى السيطرة الحوثية عمى صنعاء ومفاصؿ الدولة اليمنية,
في أعقاب الحراؾ الشعبي اليمني.
 تعريف الحوثية:الحوثيوف أو الحوثية أو الشباب المؤمف -كما يسموف أنفسيـ -حركة دينية ذات تنظيـ
سياسي وعقائدي ,يسعوف السترداد اإلمامة ,ويعتنقوف أفكار وعقائد اإلثني عشرية .الحركة في
أصميا فرقة مف فرؽ الزيدية وتسمى بالجارودية ..وىي أقرب الفرؽ لئلثني عشرية"( الدوسري,
 :2011ص.)8 .

والتي اقتربت في عقيدتيا مف الفكر السياسي لمشيعة اإلمامية مف حيث الموقؼ السمبي
تجاه بعض صحابة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ,وفي مقدمتيـ الخمفاء الثبلثة الراشدوف",
والفرقة الجارودية(نسبة إلى أبف الجارود زياد بف أبي زياد ,وقاؿ بعضيـ :إنو زياد بف المنذر
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العبدي ,ت150:ىػ ,وقيؿ 160ىػ ) ,إذ ترى ىذه الفرقة أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قد أشار
بخبلفة المسمميف مف بعده إلى عمى بف إبي طالب خميفة بالوصؼ ال بالتسمية ,وأف الناس ضموا
وكفروا بتركيـ االقتداء بو بعد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ,ثـ يصبح اإلماـ مف بعد عمى أبنو
الحسف ,ومف بعده أخيو الحسيف ىو اإلماـ(الحنيطي :2013 ,ص.)56 .

أما تسمية الحوثية فنسبة إلى زعيـ التمرد األوؿ( حسيف بدر الديف الحوثي) وىو الذي
أشعؿ فتيؿ الصراع بينو وبيف القوات الحكومة اليمنية .وترجع جذور التيار الحوثي إلى الثمانينات
مف القرف الماضي ,إذ بدا أوؿ تحرؾ تنظيمي مخطط ليذا التيار في عاـ  1982عمى يد
العبلمة الزيدي( صبلح أحمد فميتو)"(جازع :2011 ,ص ,)18 .الذي أنشأ عاـ  " 1986اتحاد
الشباب" ,وكاف مف ضمف ما يتـ تدريسو مادة عف الثورة اإليرانية ومبادئيا يقوـ بتدريسيا " محمد
بدر الديف الحوثي" .وفي العاـ  1988تجدد النشاط بواسطة بعض الرموز الممكية التي نزحت
إلى المممكة العربية السعودية عقب ثورة  1962وعادوا بعد ذلؾ وكاف مف أبرزىـ العبلمة" مجد
الديف المؤيدي" والعبلمة" بدر الديف الحوثي" .ويعد األخير ىو الزعيـ المؤسس لمحركة الحوثية
واألب الروحي ليا ,وليس ابنو حسيف أو غيره سوى قيادات تنفيذية ,فيما العبلمة بدر الديف ىو
المرشد والمفتي والزعيـ"(األحمدي :2007 ,ص.)129 .

والجذير بالذكر ,إف بدر الديف الحوثي " كاف صديقاً لئلماـ آية اهلل الخميني مرشد الثورة
اإليرانية التي انتصرت عاـ  ,1979وانتقؿ الى اإلقامة في مدينة قـ قرب طيراف ,مع ابنو
حسيف ,ومنذ ذلؾ الوقت بدأت أكبر عممية تدريب لمحوثييف انتظا اًر لمثؿ ىذه األياـ ,حيث إف
الشباف اليمنييف الذيف سافروا في ذلؾ الوقت إلى إيراف وتدربوا عمى أيدي الحرس الثوري اإليراني,
أصبحوا اليوـ ىـ القادة الذيف يديروف السيطرة عمى اليمف"(حتيتو :2015 ,ص.)14 .

لـ تتأسس الحركة الحوثية في أوؿ أمرىا حركة سياسية منظمة ليا أىداؼ ونظـ ولوائح
كسواىا مف الحركات السياسية ,إنما بدأ إطارىا الفكري يتشكؿ مف خبلؿ مبلزـ "منشورات"
وتسجيبلت لمسيد حسيف الحوثي ,فتبمورت الحركة لتأخذ شكميا الخاص حتى إف اسـ "الحركة
الحوثية" لـ يطمؽ عمييا إال أثناء الحرب األولى عاـ  ,2004وأطمقتو السمطات بعد اندالع
المواجيات بيف الطرفيف؛ فيي لـ تتأسس حركة منجزة ليا أىداؼ وطموحات سياسية ,واال لكانت
اختارت لنفسيا اسماً مختمفاً عف الذي اشتيرت بو"(الخيواني :2010 ,ص.)53 .
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فالحركة الحوثية منذ ظيورىا ,وىي ترفض التحوؿ إلى حزب سياسي رغـ الدعوات
المتزايدة التي تطالبيا بالوضوح السياسي واالنخراط في الحياة السياسية عبر تشكيؿ حزب ليا.
لذلؾ تعتمد الحركة الحوثية عمى تغير أىدافيا حسب تغير المناخ السياسي داخمياً وخارجياً,
فيذا االنفصاـ السياسي لدى الحركة أصبح متماىياً ,مف جية تعتبر نفسيا جزءاً مف المذىب
الزيدي ,ولكنيا في الوقت نفسو تدعو إلى أفكار سياسية تخالؼ مبادئ المذىب.
أما موقؼ الحركة الحوثية مف تشكيؿ حزب سياسي والذي جاء عمى لساف زعيميا عبد
الممؾ الحوثي عاـ  " ,2011قائبلً :إف جماعتو" قد تشكؿ حزباً لممارسة العمؿ السياسي في
الببلد بعد نجاح الثورة وتحقيؽ أىدافيا" ,وأف ذلؾ لف يكوف إال " في إطار نظاـ عادؿ يحترـ
الشعب ويسمح بممارسة النشاط الفكري والسياسي"(الشجاع :2013 ,ص.)124 .

 العقيدة الحوثية:ُيعد بدر الديف الحوثي األب الروحي لمحوثييف ,أحد كبار عمماء الزيدية الجارودية ,أكثر

فرؽ الزيدية تطاوالً عمى الصحابة وأقؿ تأدباً معيـ ,وأبعد عف فكر اإلماـ زيد بف عمي ,وأكثر
اتباعاً لئلثني عشرية الرافضة الذيف رفضوا زيد بف عمي أصبلً(الحجري :2011 ,ص.)47 .

واعتبر بدر الديف الحوثي ,نفسو مجددا يرفض التقميد ,وانتقد العمماء الزيدييف عمى جمودىـ
وعدـ التقارب مع المذىب الجعفري (االثنى عشري) ,وتوجو إلى إيراف بصحبة ابنو حسيف في
نياية حرب  ,1994ومكث بيا حتى عاـ 2002ـ .وكاف واضحا منذ البداية أنو ال يعترؼ
بأصوؿ التشريع عند أىؿ السنة ومصادره ,بما في ذلؾ الصحيحاف (البخاري ومسمـ)..,وورث
ابنو حسيف ىذا المذىب (الموقؼ)(أبوحسيف.)2014 ,

تب أر عمماء الزيدية مف الحوثييف ومف مواقفيـ المخالفة لممذىب الزيدي ,وراحوا يعتبروىـ
"مشروعاً إيرانيا ال عبلقة لو بالمذىب الزيدي ,ويقوؿ مراقبوف إف الحوثييف ال يعترفوف بالنظاـ
الجميوري أو الدستور والقانوف اليمني ,واف كانوا ال يظيروف ذلؾ عبلنيةً .لكف وفؽ أبجديات
الجماعة ,فإنيـ يعتبروف الثورة اليمنية( 26سبتمبر  )1962انقبلباً عمى نظاـ اإلماـ وعمى الحكـ
الشرعي ,ولذا فيـ يرفعوف أعبلـ الحركة الخضراء بدالً عف رفع العمـ الوطني في غالب
أنشطتيـ"(الشبيري:2015 ,ص.)6 .
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فعميو ,إف الحوثييف ومف معيـ يظنوف بإيراف ظناً حسناً ,وأنيا تدعميـ لوجو اهلل ,وىذا خطأ
مف أخطاء الحوثييف القاتمة! فشيعة إيراف يكفروف الزيدية ,والزيدية يكفروف اإلمامية ,وىذا الود لف
يدوـ ,والدعـ المالي الذي تقدمو إيراف لف يكوف إلقامة دولة زيدية ,وانما إلقامة دولة ىي امتداد
طبيعي لمخطط اليبلؿ الشيعي ,ومف ثـ ال بد مف أف تكوف إمامية .وقد قاؿ بعض المبشريف
اإلثني عشرييف ":أعطني زيدياً صغي اًر أصنع لؾ منو جعفرياً كبي اًر "! فالنشاط الشيعي في أوساط
الزيدية ليس نشاطاً سياسياً داعماً فقط بؿ ىو نشاط تبشيري ييدؼ إلى تحويؿ أتباع المذىب
الزيدي إلى إمامية إثني عشرية" ( الرشيدي :2008 ,ص.)94 .

إال أف تصريحات مبررة خرجت مف القيادي في حركة الحوثييف -عمى العماد -أثناء
حديثو حوؿ ارتباط جماعتو بإيراف .موضحاً أف العبلقة المشتركة مع إيراف ىي" فقط" عمى منيج
بدر الديف الحوثي ,توافقاً مع " رؤية ثورة اإلماـ الخميني والشيطاف األكبر أمريكا" .والتوافؽ مع
إيراف -بحسب قولو -إنما ىو" توافؽ ثوري فقط وليس مذىبياً" ,مشدداً عمى أف االرتباط الثنائي
مع إيراف ال يتعدى كونو" رؤية سياسية فكرية لمعمؿ الثوري"(الشجاع :2013 ,ص.)84-83 .

ويرى الباحث ,أف ىذه الرؤية مخالفة لؤلمر الواقع ,فالمذىب الزيدي الذي يحرـ سب
الخمفاء الراشديف والصحابة رضواف اهلل عمييـ ,يخالؼ الفكر الحوثي الذي يعتمد عمى المذىب
اإلثنى عشري الجعفري جممة وتفصيبلً ,وخاصة بعد الدعـ الموجستي والوقوؼ بجانبيـ طوؿ تمؾ
الفترة وتصدير الثورة اإليرانية إلييـ ,كاف مؤش اًر واضحاً لنشاط تبشيري ييدؼ إلى تحويؿ أتباع
المذىب الزيدي إلى إمامية إثنى عشرية.
فمف مظاىر تقارب الحوثييف إلى مذىب اإلثني عشرية اآلتي(:المالكي :2010 ,ص.)10-9 .

 .1إحياء ذكر مقتؿ الحسيف رضي اهلل عنو ,واقامة المجالس الحسينية ,وما فييا مف ضرب
الصدور ولطـ الخدود وشؽ الثياب ,ورفع األصوات بالعويؿ والبكاء والندب وسب
الصحابة ولعنيـ.
 .2إحياء ذكرى وفاة بعض األئمة كجعفر الصادؽ ومحمد الباقر وعمي زيف العابديف رضي
اهلل عنيـ.
 .3اتخاذىـ جببلً في مدينة صعدة ,أطمقوا عميو اسـ ( معاوية ) ,يخرجوف إليو يوـ
كرببلء(عاشوراء ) باألسمحة ويطمقوف ما ال يحصى مف القذائؼ.
111

 .4عرض بعض المحبلت التجارية و المطاعـ ألشرطة ( المجالس الحسينية ) المسجمة
في إيراف ,وفييا أصوات العويؿ والندب والقدح في الصحابة.
 .5إلزاـ الناس بدفع زكاة الخمس وتحصيميا باعتبارىا واجباً شرعياً ال يستقيـ إيماف المرء إال
بأدائيا.
 .6الترويج لزواج المتعة ,والزاـ تنظيـ الشباب المؤمف وأتباعيـ بذلؾ ,واكراه الناس عمى
تقديـ بناتيـ وأرحاميـ لمف يرغب بالزواج" استمتاعاً" ,و الطمب مف المقاتميف الوصية
بزوجاتيـ إذا استشيدوا.
 أىداف الحركة الحوثية:اعتبر اليدؼ العاـ لمحركة الحوثية ىو اإلمامة والحكـ وبسط نفوذ المد الشيعي االثني
عشري الجعفري عمى المنطقة ,وىذا لف يتأتي(يأتي) إال بالوصوؿ إلى السمطة والحكـ واعادة
حكـ األئمة تحت أي شكؿ مف أشكاؿ الحكـ المعاصرة والمتداولة جميوري -نيابي -رئاسي-
مختمط -ممكي -فردي  ...إلخ مف المسميات ,أما األىداؼ األخرى التي تعمؿ في خدمة اليدؼ
العاـ فيي النشاطات السياسية اليادفة إلى تقويض مفاصؿ النظاـ السياسي لمحكـ وأركانو
واإلطاحة بو واالنقضاض عميو(الحنيطي :2013 ,ص.)73 .

فضبلً عف ذلؾ أشارت المالكي( )2010في كتابيا " الحوثيوف" ,أف األىداؼ التي يؤمف
بيا جماعة الحوثي تكمف في:
 .1احتبلؿ لمحرميف وتصفية أىؿ السنة والقضاء عمى األنظمة الحاكمة وعمى رأسيا المممكة
العربية السعودية.
 .2عمماً أنو ظير فيمـ سينمائي في ( 2009ـ) لشيعي باكستاني في بريطانيا ,يجسد إرىاصات
ظيور ميدييـ مف خبلؿ مشاىد فييا صور تدنيس الكعبة بدماء مف يقتموف فييا والفزع
المصاحب لذلؾ( .المالكي :2010 ,ص.)29 .

 األزمة الحوثية مع النظام السياسي اليمني:اعتمد عمي عبد اهلل صالح منذ توليو رئاسة اليمف الشمالي عاـ  ,1978عمى التوازنات
القبمية وقادتيا ,وتوفير الخدامات العامة لمجيات المحمية الفاعمة في مقابؿ االمتثاؿ وتقديـ الوالء
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لمنظاـ ,فعندما ينيار ىذا األسموب تكوف النتيجة اندالع العنؼ الذي يتـ احتواؤه ,فالقوة ىي
تكتيؾ قبمي لممساومة أكثر مف كونيا تحدياً أساسياً لسمطة صالح.
وبالتالي استخدـ عمي صالح الحوثييف ودعميـ مالياً سابقاً" ,مف أجؿ استغبلليـ كورقة
ضغط ,لمواجية خصومو السياسييف",وذلؾ بيدؼ تقويتيا ليوازف بيا عمى الصعيد الداخمي تنامي
دور حزب اإلصبلح ومنافسيو عمى السمطة مف بيت األحمر في قبيمة حاشد ,وليوازف بيا عمى
الصعيد الخارجي الضغوط السعودية ضد نظامو في مرحمة ما قبؿ ترسيـ الحدود بيف البمديف.
فعندما نجح صالح في حؿ خبلفاتو الحدودية مع السعودية ,حاوؿ إضعاؼ الجماعة وتفكيكيا
ودعـ الجماعات السمفية المضادة ليا وقد ردت الجماعة بالمجوء إلى توظيؼ العنؼ لمقاومة ما
تقوؿ إنو سمطة غير عادلة"(الفقيو :2010 ,ص.)32 .

بدأت المظاىرات المناىضة لمحكومة في صعدة وصنعاء ,والتي نظميا أفراد مف جماعة
الحوثييف رداً عمى تراجع الييمنة الزيدية في منطقتيـ ,واشتداد المنافسة مع حزب اإلصبلح
السني في محافظة صعدة والذي تساىؿ عمى عبد اهلل صالح في تنامي نفوذىـ في المنطقة,
فكانت تمؾ الثورة القبمية الطائفية ,تيدد نظاـ الرئيس السابؽ عمى عبد اهلل صالح ,حيث ساءت
العبلقة بينو وبيف الحوثييف " بداية عاـ  ,2003حيث أطمقت األخيرة" شعارات جديدة تختمؼ عما
كانت ترفعيا في بداية الثمانينات ,تمحورت حوؿ معاداة الواليات المتحدة  ,واسرائيؿ ,أقرنتيا
بشعارات أخرى معادية لمحكومة اليمنية ,متخذة مف تردي األحواؿ االقتصادية ,واالجتماعية
ذريعة تسند نشاطيا ,وعززت ىذا السموؾ بممارسة الفعاليات العسكرية ضد المصالح
الحكومية"(عزريؿ.)2015 ,

ظيرت بوادر أنشطتيـ المعادية لمواليات المتحدة بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ ,فظيرت
شعارات حسيف الحوثي المستوردة مف إيراف كػػ" الموت ألمريكا والموت إلسرائيؿ" وىي شعارات
تسبب لميمف إحراجاً مع واشنطف باعتبار الحمؼ القائـ بينيما في الحرب ضد ما يسمى "
اإلرىاب" ,فالحوثي استخدـ اإلثارة عمى الييود والنصارى في سبيؿ تحفيزىـ ألي قتاؿ يوجو
مستقببلً ضده ,لذلؾ عمد اإلعبلـ الحوثي منذ الحرب األولى بوصؼ قتبلىـ بالشيداء وأعماليـ
بالجياد ",واعتبر الحوثي الدولة اليمنية خارجة عف اإلسبلـ بسبب دورىا في الحرب عمى
اإلرىاب ,وحممتيا ضد التطرؼ الديني ,وأعمف عمييا حرباً قبمية"(إماـ :2012 ,ص.)32 .
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تنبيت السمطات اليمنية ليذه األنشطة وبدأت بتنفيذ حمبلت اعتقاالت في صفوفيـ
واعتقمت العشرات منيـ ,وفي العاـ  ,2004أرسمت السمطات حممة عسكرية إلى محافظة صعدة
بيدؼ اعتقاؿ زعيـ التنظيـ "حسيف بدر الحوثي" ولكف األخير رفض تسميـ نفسو وقاوـ السمطات
الحكومية"(فضمي :2013 ,ص.)388 .

تدخمت الدولة بقوة في المعركة أدى إلى سيطرة الدولة عمى القمـ الجبمية التي كانت بأيدي
الحوثييف والتي تمكنت مف اقتحاـ قرية الحوثي ومقر قيادتو في مواجيات مسمحة ضد الشيخ
حسيف بدر الديف الحوثي" الذي قتؿ في عمميات عسكرية عنيفة في جباؿ صعدة ...لكف ىذه لـ
تكف نياية فتنة الحوثي ,فقد خرج األب بدر الديف الحوثي بعد أشير مطالباً بإقامة الدولة الزيدية
مف جديد ,األمر الذي سبب عودة المعارؾ"(إماـ :2012 ,ص.)33 .

لـ تنتو الحرب األولى بمقتؿ حسيف الحوثي ,بؿ تعاظمت المواجيات المسمحة بيف القوات
الحكومية مف جية وجماعة عبد الممؾ الحوثي ووالده مف جية أخرى .والتي أظيرت جماعة
الحوثي كقوة عسكرية متنامية ,وقوة طائفية ذات مشروع سياسي ومذىبي في آف معاً ,واستمرت
المعارؾ الحوثية مع النظاـ اليمني عمى النحو التالي( :أبوحسيف.)2014 ,

المعركة الثانية :اندلعت في مارس  2005لمدة أسبوعيف ,وكانت بقيادة األب بدر الديف
الحوثي.
المعركة الثالثة :اندلعت في نوفمبر  ,2005وشيدت بداية ظيور قائد جديد ىو عبد الممؾ
األخ األصغر لحسيف الحوثي.
المعركة الرابعة :اندلعت في يناير  ,2007بعد أف اتيمت الحكومة الحوثييف بطرد الييود
مف محافظة صعدة ,تمييداً لبلنفصاؿ عف الدولة.
المعركة الخامسة :اندلعت في مارس  ,2008وكانت حرباً فارقة ومختمفة عف الحروب
السابقة ليا ,وذلؾ في توسع نطاؽ عممياتيا ,إذ لـ تنحصر في صعدة كما حدث في الحروب
األربع السابقة ليا ,بؿ امتدت إلى جبيات جديدة في مناطؽ يديف أىميا بالمذىب الزيدي ,ومنيا
مديرية بني حشيش ,وىي إحدى المديريات القريبة مف العاصمة صنعاء.
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المعركة السادسة :اندلعت في أغسطس  ,2009وكانت فييا مفاجآت وأبعاد جديدة ,حيث
أعمنت الحكومة عف اكتشاؼ تورط إيراف في دعـ الحوثييف ,مف خبلؿ اكتشاؼ ستة مخازف
لمسبلح والذخيرة الممموكة لمحوثييف ,وبعض األسمحة المكتوب عمييا صنع في إيراف ,وتشمؿ
صواريخ قصيرة المدى ,ومدافع رشاشة وذخيرة .أعقب ذلؾ بقميؿ إعبلف الحكومة القبض عمى
سفينة إيرانية محممة باألسمحة والذخائر كانت في طريقيا لمحوثييف.
وحممت تمؾ المعركة خطر استدراج المممكة العربية السعودية ,وذلؾ بعد اعتداء الحوثييف
عمى حدودىا ,مف خبلؿ التمركز بجبؿ الدخاف ,والذي يدخؿ جزء منو في األراضي السعودية,
حسب اتفاقية الطائؼ ,ثـ إعبلف السعودية بشأف العثور عمى مخازف لؤلسمحة والذخائر بيذا
الجبؿ ,األمر الذي جعؿ خطر جر المنطقة لصراع إقميمي طائفي مماثبلً.
وخاصة أف الحوثييف كجماعة مسمحة استطاعت بعد ستة حروب ضد الدولة اليمنية ,أف
تستمر سياسيا وعسكريا وتتمدد في أنحاء متفرقة مف اليمف ,وىو األمر المرتبط بطموح الحوثييف
ومشروعيـ التوسعي ..لكف الخطير أنو ظير وجود رغبة مف الحوثييف في ضـ أجزاء مف أراضي
السعودية إلييـ بإيعاز مف إيراف ,ويدرسوف ذلؾ ألبناء الحركة الحوثية ويعرضوف تصورىـ
لمناطؽ شبو الجزيرة العربية(حتيتو :2015 ,ص.)15 .

وبالتالي " ساىمت طبيعة صعدة الجبمية ,واتساع مساحتيا(  11375كيمو مت اًر مربعاً) أي
ما يوزاي مساحة لبناف تقريباً ,في جعؿ الحرب أكثر صعوبة باستخداـ أساليب وتكتيكات حرب
العصابات ,والقياـ بزرع األلغاـ عمى الطرؽ الرئيسية ,األمر الذي ال يبلئـ تكتيكات الجيوش
النظامية"( الماوري :2009 ,ص ,)29 .إلى إظيار قوة الحوثييف في الداخؿ والخارج كحركة شعبية
وتنظيـ عسكري قوي.
بدأ الحوثيوف منذ عاـ 2010ـ باستخداـ اسـ جديد لجماعتيـ ىو" أنصار اهلل"  ..وذكرت
وسائؿ اإلعبلـ أنو بعد أسابيع قميمة مف توقؼ المعارؾ في جولتيا السادسة مع قوات الجيش
الحكومية ,وتحديداً منذ منتصؼ مارس  ,2010طغت عمى بيانات الحوثييف ومواضيع إعبلمية
ينشرونيا في مواقعيـ عمى االنترنت التسمية الجديدة" أنصار اهلل" ,خبلفاً لما اعتادوا في
خطاباتيـ مف استخداـ مصطمح" الحوثييف"( الشجاع :2013 ,ص.)132 .
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تحوؿ مصطمح " أنصار اهلل " إلى اسـ رسمي لمحركة ,وتـ ترسيخو بشكؿ أكبر بعد قياـ
الحراؾ الشعبي في عاـ  ,2011حيث أصبح متداوالً في كؿ الخطابات والوثائؽ الصادرة عف
الحركة وحمفائيا السياسييف.
خبلصة القوؿ أنو كاف مف الممكف أف تكوف الحرب األولى ,والتي انتيت عاـ ,2004
بمقتؿ حسيف الحوثي ,نياية التمرد في صعدة ضد النظاـ اليمني ,لو تـ استثمار نتائج الحرب
في توطيد سمطة الدولة في تمؾ المناطؽ وزرعيا بالقوة ,باتخاذ إجراءات قاسمة وحاسمة ,لتوقؼ
التمرد الحوثي ضد الدولة بتثبيت الجيش في تمؾ المناطؽ ,إال أف سياسة عمي صالح كما ىي
معروفة ,ىي احتواء األزمة ,لكي يتـ االستفادة مف تداعياتيا فيما بعد.
وكذلؾ ينتج ,أف الخطاب الذي يتداولو أذرع إيراف في المنطقة العربية مثؿ حزب اهلل في
لبناف والحوثييف في اليمف ,بمعادة الواليات المتحدة واسرائيؿ ورفع شعارات ضدىـ ,إنما مف أجؿ
تحريؾ الشارع العربي واستقطابو ,لخمؽ بيئة مييأة لتقبؿ التمدد اإليراني في العالـ العربي مف
جية ,ولزعزعة األنظمة العربية عبر ضرب العبلقة بينيا وبيف شعوبيا.
 4.1.2.1مشكمة القاعدة في اليمن
المشكمة الرابعة التي تواجو اليمف فضبلً عف الحركة الحوثية ,فإف اليمف تواجو أيضاً
التكفيرييف القاعدييف" وىدفيـ إنشاء حركات متمردة لمتأثير في استقرار شعوب المنطقة وأمنيا
ورخائيا ,مستفيديف مف جغرافيا وتضاريس األراضي اليمنية الجبمية"(الذيابي :2010 ,ص.)161 .

وخاصة " أف ىذا البمد يعد مرتعاً خصباً لتخريج كوادر إرىابية خصوصاً في المناطؽ الجبمية
واألماكف الريفية غير المأىولة بالسكاف"(الميدا :2009 ,ص.)18 .

ٍ
العدوة
ولية
منطقة بؤرّي ٍة محورّي ٍة ,تحمؿ
حيث يقع اليمف في
تيديدا خطي اًر ألمف القوى ّ
ً
الد ّ
ّ

لمقاعدة .فمضيؽ باب المندب ,وخميج عدف ,وحركة القرصنة القائمة فيو وفي الصوماؿ ,والقرب
المالية اليائمة؛
مف خطوط المبلحة الدولية ,ومجاورة منطقة الخميج العربي واحتياطاتيا ّ
النفطية و ّ

الدولي" المتمثّمة في
ىي كمّيا
ضد قوى "الظّمـ ّ
أسباب تدعو إلى اتّخاذ اليمف قاعدةً لمجياد ّ
ٌ
جية ,والقدرة عمى ضرب الحمفاء" اإلقميمييف مف ٍ
الواليات المتّحدة مف ٍ
جية أخرى ,وعمى أرسيـ
اليمنييف
أفرد التّنظيـ ىـ مف
أف الجزء األعظـ مف ا
ّ
األسرة الحاكمة السعودية ,وىنا ,نتذ ّكر حقيقة ّ
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البلجئيف مف أفغانستاف والباكستاف بعد قتؿ أسامة بف الدف وتشظّي
السعودييف,
و
فضبل عف ّ
ً
ّ

التمدد( المركز العربي :2014 ,ص.)5 .
التنظيـ ىناؾ ؛ وىو ما سيعطي التّنظيـ القدرة عمى ّ

مع اتساع طموحات ىذا التنظيـ الذي تمكف مف جعؿ األ ارضي اليمنية ساحة لنشاطاتو
العنيفة ,و"قاعدة انطبلؽ" لعممياتو الخارجية ,بدأ الممؼ اليمني يشؽ طريقو إلى طاولة النقاشات
اإلقميمية والدولية في ظؿ تنامي المخاوؼ مف إمكانية تحوؿ اليمف إلى بؤرة اضطرابات مشابية
ألفغانستاف وباكستاف(حيدر :2010 ,ص.)80 .

وعمى الصعيد السعودي ,خاض السعوديوف حممة مضادة لمتمرد ضد القاعدة في جزيرة
العرب ,في منتصؼ العقد األوؿ مف عاـ  2000ونجحوا في دفع ما تبقى مف تنظيـ القاعدة في
جزيرة العرب إلى اليمف حيث ال تزاؿ تشكؿ عنص اًر مف المشيد الفوضوي وتحدياً خامداً لمداخؿ
السعودي"(غوس :2014 ,ص.)16 .

ازداد تواجد تنظيـ القاعدة في اليمف ,حيث شيد عاـ  ,2000توجيو تنظيـ القاعدة أوؿ
ضربة ضد مدمرة أميركية في خميج عدف .بينما اعتمدت واشنطف ضربات الطائرات دوف طيار
مف أجؿ إزالة رموز القاعدة (مف الحارثي في عاـ  2002إلى العولقي في عاـ  .)2011ولذا
بالرغـ مف شعار الحوثي الدعائي “الموت ألميركا والموت إلسرائيؿ” ,اعتبرت واشنطف أف
القاعدة في شبو الجزيرة العربية عدوىا األوؿ ,وتغاضت بذلؾ عف التوسع الحوثي المدعوـ
إيرانيا"( أبوذياب.)2015 ,

تمخض عف ذلؾ مف
جاءت أحداث الحادي عشر مف أيموؿ  /سبتمبر  , 2001وما ّ

ٍ
إنياء لممبلذ األمف
سمتو الواليات المتّحدة بالحرب عمى اإلرىاب .ش ّكمت ىذه الحرب
ً
عما ّ
إعبلف ّ
الذي نجحت القاعدة وحميفتيا طالباف في إنشائو في أفغانستاف ,وحولتو مف ٍ
مبلذ آ ٍ
مف إلى ساحة
ّ
ٍ
حرب ومجابية .وبعد أف خسرت القاعدة ىنا األرض ,دفعت بمقاتمييا إلى البحث عف أماكف

أخرى تصمح مبل ًذا ليا ,كاف اليمف مف بينيا(المركز العربي :2014 ,ص.)1 .

األمر الذي دفع واشنطف ,لتخوض حربيا َّ
ضد تنظيـ القاعدة عمى أرض اليمف مستخدمةً
طائرات مف دوف طيار ,في إطار تفاىـ مع الحكومة اليمنية ,بمعزؿ عف الصراعات األخرى التي
كانت تدور في ىذا البمد ).(Arab Center for Research & policy Studies,2015: p4
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غير أف عممية بناء الفرع اليمني لمقاعدة لـ تأخذ مداىا وزخميا في الواقع ,إال بعد أف انضـ
إلييا عدد مف الجيادييف السعودييف الذيف لجأوا إلى اليمف إثر تمكف السمطات السعودية مف
تدمير فرع التنظيـ في المممكة .وبحموؿ عاـ  ,2009أعمف عف اندماج خبليا القاعدة في كؿ مف
اليمف والسعودية في كياف إقميمي واحد أطمؽ عميو اسـ " تنظيـ قاعدة الجياد في جزيرة العرب".
وتبعا لذلؾ ط أر تغير واضح في بنية التنظيـ وتوجياتو ,إذ تزايد ثقؿ المكوف السعودي في ىياكمو
القيادية والميدانية ,وشرع يفرض ىيمنتو تدريجياً عمى عقمو العممياتي واأليديولوجي ,كما قنواتو
المالية وأدواتو الدعائية"(حيدر :2010 ,ص.)83-82 .

لذلؾ تسعى أيديولوجية تنظيـ القاعدة عند تحقيؽ األوضاع واألىداؼ المبلئمة ,إقامة
الخبلفة بالتدريج .وأصدر التنظيـ منذ مطمع عاـ  2009دعوة إلى تجنيد أشخاص يساعدوف
السمطة وحاولوا
عمى إقامة الخبلفة اإلسبلمية في اليمف .لقد توقعوا رحيؿ الرئيس صالح عف ُ

فإف
لكف جيدىـ لـ ُيثمر .وعمى الرغـ مف ذلؾّ ,
حشد أنصار لبناء مؤسسات جديدة في اليمفّ ,
عمنا
أوضاع إعبلف الخبلفة وتوقيتيا – وىي تش ّكؿ خبلفًا
أيديولوجيا مع داعش -جرى تأكيدىا ً
ً

مسعى لتعزيز شعار القاعدة"()Mitreski.2015: p8
في ً

وفي نياية عرض التحديات ما قبؿ الحراؾ الشعبي اليمني ,ينتج أف اليمف لـ تعرؼ
االستقرار منذ تأسيس الجميورية عاـ  ,1962فما يجري في اليمف ىو امتداد لمواجيات قديمة,
ونذر حرب أىمية تدؽ منذ ما قبؿ الحراؾ الشعبي أبواب اليمف الذي يعصؼ بو تمرد في الشماؿ
وحركة انفصالية في الجنوب وجناح لتنظيـ القاعدة .ىذه األخطار زادت مف حدة األزمة
االقتصادية التي جعمت الببلد تقترب مف ىاوية المجاعة والعطش ,ووضعتيا في صدارة قائمة
أكثر البمداف فق اًر وضعفاً اجتماعياً وصحياً وتنموياً في العالـ ,والذي اعتبر بداية إرىاصات,
النفجار حراؾ شعبي قوي في المستقبؿ.
 2.2.1الحراك الشعبي اليمني عام 2011م.
يختمؼ العمماء عمى تعريؼ الثورة وعمى أنواع الثورات وعمى أسبابيا ونتائجيا ,لكف ىناؾ
شبو اتفاؽ عمى أف الثورة ىي اإلطاحة بنظاـ سياسي اجتماعي اقتصادي واستبدالو بنظاـ مختمؼ
تماماً عف طريؽ حركة شعبية عارمة أو عف طريؽ العنؼ المسمح .وقد تكوف الثورة ضد محتؿ
أجنبي كالثورات األمريكية والجزائرية والفيتنامية وقد تكوف ضمف حدود البمد الواحد وموجية ضد
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طبقة أو سمطة حاكمة تمحؽ أض ار اًر بغالبية أبناء الشعب ,فيقوـ الشعب باإلطاحة بتمؾ الطبقة
الحاكمة بشكؿ جذري واستبداليا بنظاـ بديؿ مغاير في االتجاه واأليديولوجية والبنية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية( صياـ.)2011 ,

فيعتبر عاـ  ,2011ىو عاـ االنتفاضات الشعبية العربية ,فمف تونس إلى مصر إلى اليمف
إلى ليبيا إلى سوريا ,تجد القاسـ المشترؾ بيف ىذه الدوؿ خبلؿ ىذا العاـ ىو االنتفاضة ثـ
الحراؾ الشعبي ضد النظـ المستبدة و القمعية الحاكمة.
لذلؾ ترسخت لسنوات طويمة قناعة لدى الشعوب العربية ,بأف التغيير في العالـ العربي
رىف بأمريف األوؿ القضاء والقدر بموت الحكاـ ,والثاني انقبلب عسكري أو تدخؿ خارجي
باحتبلؿ أو ما شابو ,وفي ظؿ ىذه المعادلة كانت الشعوب العربية غائبة تماماً عف المشيد
السياسي ,فثورة الشعوب لـ تكف خيا اًر محتمبلً ,وفجأة حدث ما لـ يكف في الحسباف وانتفض
الشارع ,حيث انطمقت الش اررة األولى مف تونس ثـ تبعتيا مصر ,فاليمف ,وليبيا ,ومف تبقى مف
الدوؿ العربية البد أف تمر عمييـ رياح التغيير ,ىذا الحراؾ الثوري أجبر باقي الدوؿ العربية
التخاذ خطوات وقائية شممت إصبلحات سياسية واقتصادية واجتماعية الحتواء غضب الشعب
العربي(جمود :2013 ,ص.)223 .

أىـ ما في ىذه الحراكات العربية أنيا جاءت لتجسيد اإلرادة الشعبية ,ومف ثـ لـ تعد
الحكومات وال النخب ىـ أصحاب القرار ,وىي بذلؾ تختمؼ عف الثورات التي عرفتيا المنطقة في
الخمسينات والسيتينات ,والتي قادتيا نخب وأيدتيا الجماىير ,ىذه المرة الشعوب ىي التي تقود
بعد أف قررت أف تأخد بيدىا ناصية التغيير ,أو أرادت أف تقرر مصيرىا بيدىا"(زرنوقة:2012 ,
ص.)117 .

 3.2.1بداية الحراك الشعبي اليمني عام .2011
انطمقت الحراكات الشعبية في البمداف العربية ,بخروج الشباب إلى الشارع رافضيف األوضاع
االقتصادية واالجتماعية المريرة ,وفي تحدي صارخ لؤلنظمة الحاكمة المستبدة ,مطالبيف إسقاط
األنظمة الحاكمة في تمؾ الدوؿ ,لـ يكف أىؿ اليمف بعيديف عف رياح التغيير التي ىبت في
المنطقة ,فشيدت اليمف ىي األخرى تظاىرات كاف أبرز محركييا مف الشباب" المطالبيف بالقضاء
عمى الفساد وتحسيف الظروؼ المعيشية واالقتصادية ,تزامنا مع التظاىرات التي شيدتيا تونس
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في منتصؼ شير كانوف األوؿ /ديسمبر ضد الرئيس (زيف العابديف بف عمي) ,ثـ تطورت تمؾ
التظاىرات الشبابية لتصبح احتجاجات شعبية تطالب بالحد مف الفقر والبطالة وتحقيؽ اإلصبلح
السياسي عبر إجياض سيناريو التوريث"(التميمي :2014 ,ص.)357 .

ومف الجدير ذكره ,أف ش اررة الحراؾ الشعبي اليمني اندلعت بتاريخ  15يناير 2011ـ ,إال
أف القوى الثورية أجمعت عمى تسميتيا ثورة  11فبراير اليوـ الذي أُعمف فيو سقوط الرئيس
المصري حسني مبارؾ؛ لتوسع المظاىرات في ىذا التاريخ في مختمؼ المحافظات اليمنية
(الخضري.)2015 ,

بدأ الشباب يتجمعوف احتفاء بيذه المناسبة ,وىو ما أزعج السمطة التي قامت بقمع أي
مظير لمتجمع ,إال أف الشباب بدءوا بالتجمع ثانية أماـ الجامعة الجديدة -بعد أف سبقتيـ السمطة
إلى حجز ميداف التحرير -في شكؿ مسيرات يطالبوف فييا باإلصبلح السياسي ,ومف ثـ االنتقاؿ
إلى المطالبة بإسقاط النظاـ ورحيؿ عمي عبداهلل صالح وحاشيتو مف الحكـ"(الجبمي :2012 ,ص.
.)220

اعتبرت تمؾ المرحمة مف أىـ المحطات السياسية التي شيدتيا اليمف في العصر الحديث,
بعد خروج المعارضة المناىضة لنظاـ عمي صالح ,متمثمة باألحزاب السياسية التي اجتمعت
تحت يافطة تسمى بأحزاب المقاء المشترؾ ,التي تنضوي فيو سبعة أحزاب سياسية ,والذي أسس
في عاـ  ,2003والتي ولـ تكف الوحيدة في الساحة بؿ إف ىناؾ جيات معارضة أخرى وصمت
إلى حد رفع السبلح بوجو النظاـ ,وىي تختمؼ في أىدافيا وتوجياتيا ورؤيتيا ,كما ىي الحاؿ
بالنسبة إلى الحوثييف ,الذيف انضموا إلى الحراؾ الشعبي ,وكانت أوؿ مظاىرة ليـ في محافظة
صعدة يوـ  21فبراير 2011ـ ,بمديرية ضحياف ,لممطالبة بإسقاط النظاـ.رافعيف الفتات كتب
عمييا (:الشعب يريد إسقاط النظاـ) ,وعبر الحوثيوف عف موقفيـ الداعـ والمساند لممسيرات
الشعبية في بقية المحافظات.
"اعتبر الحوثي أف" خروج المواطنيف لمتظاىر في كافة المحافظات اليمنية تحت شعار واحد
وىدؼ واحد ,ىو المطالبة بالتغيير ,سيحرر الشعب اليمني مف الييمنة والظمـ ,وسيعزز مف دور
الشعب في صناعة مستقبمو وتحمؿ مسؤوليتو"(الشجاع :2013 ,ص.)95 .
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وكذلؾ شيد الحراؾ الشعبي اليمني خروج " تنظيـ القاعدة التي تنتشر جيوبيا في مختمؼ
أنحاء الببلد ,ىذا فضبلً عف المعارضة الجنوبية التي تيدؼ إلى إحياء دولة اليمف الشعبية
الديمقراطية التي اختفت بإعبلف الوحدة مع الشماؿ عاـ  ("1990المظفري :2012 ,ص.)1 .

بعد مرور أربعيف يوماً عمى بداية الحراؾ الشعبي اليمني وتحديداً يوـ  18مارس ,2011
تمقى نظاـ صالح وجيشو ضربة موجعة ,بعد سقوط عشرات القتمى أطمؽ عمى ىذا اليوـ " جمعة
الكرامة" بساحة التغيير أماـ جامعة صنعاء ,بدأت مرحمة جديدة لمثورة ,عندما بدأ تناقص الدعـ
العربي والدولي لنظامو إلى الحد األدنى ,وخرجت األصوات العربية والدولية تطالبو بترؾ
السمطة"(زيداف :2013 ,ص.)286 .

فضبلً عف ذلؾ" ,أعمنت شخصيات قيادية رفيعة في نظاـ الرئيس صالح استقاالتيا مف
مناصبيا ,وتأييدىا لمثورة السممية ,وانضماميا إلييا ,مستيجنة أسموب العنؼ الذي يمارسو النظاـ
بحؽ المتظاىريف ,وكانت أشير تمؾ االستقاالت وأىميا استقالة المواء عمي محسف األحمر قائد
المنطقة الشمالية الغربية في الجيش اليمني ,وقائد الفرقة األولى مدرع ,وانشقاقو بفرقتو عف جيش
الرئيس صالح يوـ  21مارس ,معمناً  "..دعمو وحمايتو لكؿ الشباب المحتجيف في ساحات
التغيير؛ نظ اًر لؤلوضاع التي وصمت إلييا الببلد"(شفيؽ عبلـ :2012 ,ص ,)138 .ثـ تبلحقت بعد
ذلؾ استقاالت عدة داخؿ نظاـ الدولة.
بعد انضماـ قائد الفرقة األولى ,المواء /عمي محسف األحمر إلى صفوؼ الحراؾ ,بدأ
التذمر واضحاً مف قبؿ الحوثييف" (الحاشدي :2014 ,ص ,)28 .الذي يعتبرونو المسؤوؿ األوؿ عف
الحروب الست التي ُشَّنت ضدىـ ,فضبلً عف ذلؾ ظيور حزب اإلصبلح اليمني(اإلخواف
وكوَرثة
المسمميف) ,وأبناء الشيخ األحمر المنافسيف التقميدييف ليـ ,كقوى رئيسية تقود الحراؾَ ,

محتمميف لمنظاـ الحاكـ.

عمى صعيد الرئيس "عمي صالح ,أراد إنقاذ الموقؼ بتقديـ تنازالت غير مسبوقة ,خبلؿ
الكممة التي ألقاىا أماـ البرلماف في2فبراير ,2011في جمسة استثنائية قبيؿ انطبلؽ تظاىرة كبيرة
في صنعاء أطمؽ عمييا تظاىرة يوـ الغضب ,وأكد بالقوؿ ":ال لمتمديد ,ال لمتوريث ,وال إلعادة
عقارب الساعة إلى الوراء" ,داعياً المعارضة إلى العودة لمحوار والمشاركة في حكومة وحدة
وطنية ,وأعمف الرئيس صالح أنو لف يسعى لفترة والية جديدة بعد انتياء واليتو الحالية عاـ
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2013ـ ,كما تعيد بعدـ تسميـ مقاليد الحكـ البنو أحمد عمي بعد انتياء فترة واليتو ,وأعمف أيضاً
عف تعديبلت دستورية تميد إلصبلحات سياسية وانتخابية(الخضر.)2013 ,

بالرغـ مف التنازالت التي أعمنيا الرئيس عمي صالح ,إال أنيا لـ تكف كافية مف وجية نظر
المحتجيف ,فقرر النظاـ اليمني استخداـ العنؼ في صنعاء ,حيث انشقت المؤسسة العسكرية
واستقاؿ العديد مف أعضاء المؤتمر الشعبي العاـ ,وانضـ المنشقوف إلى صفوؼ الحراؾ والتقى
في الساحات شباب قادـ مف كؿ مناطؽ اليمف وقبائمو ومذاىبو وأحزابو ومنظماتو ,والتقوا جميعاً
تحت شعار الشعب يريد إسقاط النظاـ ( فضمي :2013 ,ص.)391 .

ويمكن إجمال األسباب التي قادت إلى اندالع الثورة في اليمن:
 .1ذكر المواء عمى محسف األحمر" إف ىناؾ خمسة عوامؿ ومبادئ أدت إلى اندالع الثورة
ضد نظاـ الرئيس السابؽ عمي عبداهلل صالح .وكشؼ المواء األحمر عف أف توريث الحكـ,
والتمديد ,وتعديؿ الدستور ,والتمسؾ بالسمطة ,والمماطمة ,ىي المبادئ والعوامؿ التي أدت إلى
خروج الشعب وقياـ ثورة سممية أطاحت بيذه المشاريع وأصحابيا"( األحمر.)2013 ,

ومف أىـ شواىد تمديد السمطة ال تداوليا في اليمف  ,تمديد فترة والية رئيس الجميورية مف
خمس سنوات إلى سبع سنوات وفقاً لمتعديبلت الدستورية الجديدة ,وكذلؾ تمديد مجمس النواب مف
أربعة سنوات إلى ست سنوات وأيضاً تمديد المجالس المحمية كما أقرىا المؤتمر الشعبي العاـ
وىو الحزب الحاكـ سابقاً.
 .2المشكمة االقتصادية تعد أحد األسباب التي أدت إلى اندالع ثورة الشباب ,ألف الكثير
مف اليمنييف شعروا بفقداف األمؿ في المستقبؿ مع النظاـ الحالي ,ولذلؾ خرجوا مطالبيف بالتغيير,
ووفقا لجميع المؤشرات فإف النظاـ الحالي لميمف لـ يعد قاد ار عمى تحقيؽ النمو االقتصادي
ألسباب متعددة لعؿ أبرزىا الفساد المستشري داخؿ ىياكؿ ومؤسسات الدولة ,وفقداف الثقة بينو
وبيف المواطنيف وعجزه عف اتخاذ أي ق اررات جريئة تمبي طموحات المواطنيف ,إضافة إلى العجز
عف توفير المتطمبات األساسية لمحياة كالكيرباء والمياه والصحة(مدابش.)2011 ,
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 .3الفساد الحكومي" الحكومة اليمنية" ىي مف أكثر الحكومات فساداً سياسياً وعسكرياً
واقتصادياً جاء ترتيب اليمف في المرتبة  164مف  182دولة شمميا تقرير الشفافية الدولية لعاـ
 2011المعني بالفساد ,وال تتجاوزه دوؿ عربية أخرى سوى العراؽ والصوماؿ(الغابري.)2014,

 .4سيطرة أقارب الرئيس عمى مقدرات الحكـ والثروة حيث ازدادت المطالب الشعبية بتنحية
أقارب الرئيس مف المناصب القيادية بالمؤسسة العسكرية واألمنية والحكومية ,وتأخذ أحزاب
المعارضة عمى الرئيس تعييف  22شخصاً مف أقاربو ومف سكاف قريتو(سنحاف) في مراكز قياديو
ميمة في الجيش واألمف ومنيا الحرس الخاص والحرس الجميوري والقوات البرية والجوية
والبحرية والفرقة أولى مدرعة وحرس الحدود إلى جانب األمف المركزي واألمف القومي ,ومف بيف
ىذه المناصب قياده ابنو الكبير" احمد عمى عبداهلل صالح" لمحرس الجميوري والقوات
الخاصة"(فضمي :2013 ,ص)391 .

 .5تراكـ وزيادة االحتجاجات" إذ أف اليمف ومنذ ما يقارب العقد مف الزمف تعيش حالة
احتجاجات يومية وخاصة في المحافظات الجنوبية ,والتي تعد إنموذجاً(نموذجاً) لحركة مطالب
مشروعة تطورت إلى حركة سياسية سممية نتيجة إىماؿ السمطة الحاكمة"(فضمي :2013 ,ص.

.)392
إزاء التطورات الجديدة في اليمف ,بادر مجمس األمف إلى إصدار ق ارره المرقـ ( )2014في
 21أكتوبر  ,2011وقد حمؿ القرار أطراؼ الصراع في اليمف كافة مسؤولية األوضاع التي آلت
إلييا الببلد ,مؤكداً في الوقت نفسو عمى ضرورة وقؼ العنؼ مف قبؿ األطراؼ جميعيا"(المظفري,
 :2012ص.)10 .

استغؿ الرئيس عمي عبداهلل صالح تمؾ األوضاع بالتمويح والضغط بخطر"القاعدة " لمغرب
والدوؿ المجاورة ,وبث القمؽ حوؿ انفجار األوضاع بسبب ما آلت إليو الحالة اليمنية اقتصادياً,
حيث استطاع أف يتنصؿ مف مسؤولية الدولة ليجعؿ المجتمع الدولي يشعر بتأنيب الضمير
السياسي تجاه تقصيره في اليمف ,الذي بات أكثر خط اًر وتيديداً مع ىجرة «القاعدة » إليو ,وأكثر
استقطاباً لمتحالفات السياسية بعد دخوؿ المحور اإليراني لو عبر بوابة الحوثييف العريضة
والغامضة"(الديني :2015 ,ص.)13 .
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وبالتالي عمد الرئيس عمى عبداهلل صالح إلى جر الحراؾ الشعبي إلى دائرة العنؼ ,عبر
االستيداؼ المسمح لمقبائؿ المعارضة لو ,بضرب القبائؿ الموالية لمحراؾ الشعبي باستخداـ
الطيراف الحربي العشوائي ,األمر الذي أدى إلى سقوط مئات القتمى والجرحى سعياً مف الرئيس
صالح جر الجميع إلى حرب أىمية طاحنة ,فضبلً عف استيداؼ منزؿ الشيخ صادؽ األحمر في
صنعاء أدى الى مقتؿ خمسة أشخاص.
ردت عناصر تابعة لمشيخ األحمر وفقاً لتحميؿ كثر مف المراقبيف ,بالرد عمى ىذه العممية
بعد ذلؾ بأياـ بقصؼ مسجد دار الرئاسة بصنعاء الذي كاف صالح وعدد مف أركاف نظامو
يؤدوف فيو صبلة الجمعة ,ما أدى إلى إصابة صالح وعدد مف وزرائو بجروح بالغة اقتضت نقمو
لمعبلج في المممكة العربية السعوية عمى مدى عدة أشير"(شفيؽ عبلـ :2012 ,ص.)139 .

وفي عصر يوـ  3يونيو  ,2011اكتنؼ مصير الرئيس عمي عبد اهلل صالح غموضاً إثر
أحداث ثورة الشباب اليمنية المطالبة برحيمو ,وفي فجر يوـ األحد الخامس مف يوليو ,أعمف
الديواف الممكي السعودي وصوؿ الرئيس اليمني لؤلراضي السعودية لتمقي العبلج ,جراء
اإلصابات الناتجة عف محاولة اغتيالو وتكيف الكثيروف بأنو الخروج النيائي لصالح مف
صنعاء"(إماـ :2012 ,ص.)40 .

فتحت المرحمة الثانية مف عمر الحراؾ اليمني ,المجاؿ لدخوؿ قوي لدور المممكة العربية
السعودية ودوؿ الخميج وخاصة بعد عممية تفجير دار الرئاسة في صنعاء والتي أدت إلى إصابة
الرئيس السابؽ عمي صالح بحروؽ بالغة في جسده ,األمر الذي استغمتو المممكة السعودية,
لطرح وساطة خميجية ,تنتيي باتفاؽ سياسي لتيدئة الثورة اليمنية عف طريؽ نقؿ السمطة وتنحي
صالح عف الحكـ ,والتوقيع عمى المبادرة الخميجية.
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المبحث الثاني  :موقف السياسة السعودية من الحراك الشعبي اليمني:
عرؼ موقؼ السياسة السعودية مف الحراكات العربية بالرافض منذ البداية ,فقادت محور
اإلمارت  -بفعؿ ما بوسعيا إلحباطيا؛ مف ذلؾ
ا
الثورت المضادة ,وظمت تقوـ  -بمعية دولة
ا
أنيا استضافت أوؿ رئيس عربي مخموع ,وىو زيف العابديف بف عمي ,وعرضت استضافة حسني
أيضا  -مع الموقؼ
ا
ثـ إنيا اختمفت  -بمعية
اإلمارت ً
مبارؾ بعد أف فشمت في منع إطاحتوّ .
وفضبل عف ذلؾ لـ تُبد أي
األميركي مف حراؾ يناير ,عادةً إياه تخمياً أميركياً عف حمفائيا.
ً
حماسة تجاه إطاحة نظاـ العقيد معمر القذافي في ليبيا ,عمى الرغـ مف خبلفيا الكبير معو ,بؿ

اإلمارت في دعمو مباشرةً مع قطر ,كاف عمى عكس
ا
إف موقفيا مف الحراؾ الميبي الذي ساىمت
ّ

موسوما بالسمبية.
ذلؾ,
ً

أما فيما يتعمؽ بحراؾ سوريا ,فقد التزمت السعودية الصمت طواؿ ستة أشير ,جرى فييا
ّ

قمع االنتفاضة المدنية بالقوة المسمحة ,ولـ تبدي رأييا ّإال في شير رمضاف مف عاـ  2011الذي

تخممو اقتحاـ الجيش السوري مدينة حماة ,وبعد تعالي دعو ٍ
العاـ السعودي
الري
ات في أوساط أ
ّ
إلى اتخاذ موقؼ مما يجري في سورية(وحدة تحميؿ السياسات في المركز العربي :2014 ,ص.)2.
تع ُّد اليمف أولويةً في
أما بالعودة إلى اليمف ,والتي ال ا
تزؿ القيادة السعودية في الرياض ُ

سياستيا الخارجية .فقد قدمت السعودية رعايتيا لمحكومة اليمنية في ثمانينيات القرف العشريف وما
بعدىا ,ولـ تقبؿ بالنفوذ األجنبي في ىذا البمد إطبلقًا ,وكاف الرئيس المصري عبد الناصر قد
أيضا ,عندما
حاوؿ تصدير ثورتو إلى اليمفّ ,
لكف السعودييف أحبطوا مساعيو .وفي ىذه المرة ً

مماثبل عند آؿ سعود وحمفائيـ
حزما
ا
إيرف
استخدمت ا
ً
إسترتيجيتيا في "تصدير الثورة" وجدت ً
الرئيسييف()Mitreski.2015: p7
ويرجع أىمية اليمف بالنسبة لمسياسة السعودية ,لما تمثمو بالنسبة إلييا مف حالة جيوسياسية
الجغرفيا وقيـ الجوار المعتادة ,فيو أحد أىـ مجاالتيا الحيوية واألمنية التي ال
ا
مختمفة ,تتعدى
يمكف االلتفات عنيا أو إىماليا .لقد كانت السعودية تنجذب إلى التدخؿ العسكري المباشر في
اليمف في كؿ مرة يصبح فييا ىذا البمد ساحة لمتنافس اإلقميمي ,وكاف ىدفيا منع سقوطو في يد
دوؿ منافسة ليا في اإلقميـ(تقرير الدوحة :2015 ,ص.)8 .
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 1.2المبادرة الخميجية:
تأثرت المممكة العربية السعودية مف األزمة اليمنية كثي اًر ,بؿ كانت ىي الطرؼ األكثر
تأثي اًر بما جرى مف أحداث ,وخاصة بعد أف دخمت ىذه األزمة إلى نفؽ مظمـ ,فسارعت"
السعودية والدوؿ الخميجية إلى إيجاد حؿ لمقضية اليمنية ,فجاءت المبادرة الخميجية في
/23نوفمبر ,2011لمحيمولة دوف انفجار األوضاع في اليمف ,السيما بعد أف توسعت قاعدة
االنتفاضة بانضماـ شرائح اجتماعية مختمفة إلى صفوفيا مثؿ القبائؿ ومجموعات مف الجيش
والعماؿ وغيرىا.
نصت االتفاقية التنفيذية لممبادرة الخميجية عمى عممية انتقالية تتكوف مف مرحمتيف ,تمثمت
المرحمة األولى في تفويض صبلحيات الرئيس صالح لنائبو عبد ربو منصور ىادي ,وأعقب ذلؾ
تشكيؿ حكومة إجماع وطني تقودىا المعارضة وتُقسـ حقائبيا الو ازرية بالتساوي بيف الحزب
الحاكـ السابؽ ,المؤتمر الشعبي العاـ ,وكتمة المعارضة المكونة مف أحزاب المقاء المشترؾ .ش ّكؿ
الرئيس الجديد لجنة عسكرية ُكمفت تخفيؼ حدة التوترات واالنقسامات داخؿ القوات المسمحة,
التي كانت قد انقسمت إلى فصائؿ مؤيدة ومناوئة لمرئيس لصالح إباف االنتفاضة.
انتيت المرحمة األولى باالنتخابات الرئاسية المبكرة في شباط /فبراير ,ظير منيا ىادي
مرشح اإلجماع الوحيد ومف دوف منافس .وفي المرحمة الثانيةُ ,منح ىادي والحكومة عاميف
إلعادة ىيكمة األجيزة األمنية والعسكرية ,ومعالجة قضايا العدالة االنتقالية ,واطبلؽ حوار وطني

شامؿ بيدؼ مراجعة الدستور قبؿ االنتخابات الجديدة في فبراير ( 2014لونجمي آلي.)2012 ,

عمماً أف المبادرة أكدت عمى ضماف وسبلمة الرئيس السابؽ عمي صالح ,وعدـ إجراء
مبلحقة لو ولجميع أقاربو وأركاف نظامو  ,وكذلؾ أكدت المبادرة في "بندىا األوؿ أىمية أف يؤدي
أي ٍ
حؿ إلى الحفاظ عمى وحدة اليمف ,وقامت عمى اعتماد الشراكة بيف األطراؼ السياسية في
السمطة والمعارضة التقميدية .ولـ تشرؾ في توقيعيا جماعة "أنصار اهلل" (الحوثييف) أو "الحراؾ
الجنوبي" .وكاف النشاط الخميجي في أوجو بصنعاء خبلؿ شيري أبريؿ ومايو ,2011برئاسة
األميف العاـ لمجمس التعاوف الخميجي عبد المطيؼ بف راشد الزياني ,الذي قاـ حينيا بالعديد مف
الزيارات إلى اليمف"(األحمدي.)2014 ,

116

تعامؿ المجتمع الدولي مع الوضع في اليمف استناداً إلي المبادرة الخميجية التي حظيت
بإجماع إقميمي وعالمي ,والتي تمت تحت رعاية سفارء (الواليات المتحدة ,روسيا االتحادية ,
الصيف  ,المممكة المتحدة  ,فرنسا ) ,و سفارء مجمس التعاوف الخميجي( اإلماارت ,البحريف ,
السعودية  ,سمطنة عماف  ,الكويت ) ,عدا قطر التي انسحبت مف المبادرة الخميجية ,والتي
وضعت تحت إشارؼ ممثؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة في اليمف جماؿ بف عمر ,والذي قاـ
بزيارة صنعاء  33زيارة مف أجؿ اإلشراؼ عمي التسوية السياسية خبلؿ الفترة االنتقالية.
كاف بف عمر يمتقي كافة األقطاب المتصارعة في الساحة اليمنية مف أجؿ تقريب وجيات
النظر في إكماؿ المرحمة االنتقالية ,وفقاً لبنود المبادرة الخميجية ,ومخرجات مؤتمر الحوار
الوطني .ومثؿ ىذا الموقؼ الدولي فرصة ال تتكرر لدعـ التسوية السياسية(النيسي.)4102,

رحبت المممكة العربية السعودية بتوقيع المبادرة الخميجية ,وخاصة أنيا تعد راعية لمقاءات
التي جرت بيف المعارضة والنظاـ ,كما أنيا تعد إحدى الدوؿ الميمة التي أسيمت في إعداد ىذه
المبادرة ,ألف لمسعودية مصالح في اليمف أكثر مف الدوؿ األخرى في المنطقة وييميا كثي اًر األمف
في اليمف ,وقد عد الممؾ السعودي عبداهلل قبوؿ المبادرة بداية لصفحة جديدة مف تاريخ اليمف"(
المظفري :2012 ,ص.)12 .

أتت المبادرة الخميجية كطوؽ نجاة ومخرج لميمف ولشباب الحراؾ الشعبي ,حيث أجمع
الجميع في الداخؿ والخارج عمى أىمية تطبيؽ المبادرة الخميجية ,لخروج اليمف مف شبح الحرب
األىمية التي تحوـ حوليا ,إال أنيا قوبمت بالرفض مف قبؿ الحوثيوف ,بإعتبارىا " تمثؿ خيانةً
لدماء الشيداء والجرحى ,واستخفافًا بتضحيات الشعب اليمني ,وطعنة موجعة لمثوار الذيف تحمموا
كؿ أنواع المعاناة والسجف والتعذيب والقتؿ طواؿ األشير الماضية .إال أف األسباب غير المعمنة
ىي أف المبادرة أخرجتيـ في الواقع مف دائرة التأثير السياسي ,ووضعتيـ خارج ترتيبات المرحمة
االنتقالية .لكف خصوميـ يقولوف بأف الحوثييف ىـ مف وضعوا أنفسيـ في ىذا الموضع ,برفضيـ
أوالً االنضماـ إلى المجمس الوطني االنتقالي الممثؿ لمحراؾ الشعبي والذي ُيعد طرفًا في المبادرة,
ثانيا خط الصداـ العسكري مع قوى الحراؾ األخرى في أكثر مف موضع ,بيدؼ تسجيؿ
وبتبنييـ ً

مكاسب سريعة عمى أرض الواقع" "(مركز الجزيرة لمدراسات.)2012 ,
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مما سبؽ ,ينتج أف السياسة الخارجية السعودية نجحت في بداية الحراؾ الشعبي اليمني,
بضبط األوضاع السياسية في اليمف ,بعد تدخميا فيما يعرؼ بػ "المبادرة الخميجية" ,وزحزحة
الرئيس السابؽ عمي صالح عف الحكـ ليحؿ محمو نائبو عبد ربو منصور ىادي لقيادة المرحمة
االنتقالية ,وحقف الدماء وتجنيب اليمف االنزالؽ إلى حرب أىمية ,إال أف الجماعة الحوثية والرئيس
السابؽ عمي صالح ,المتعطش لمحكـ ,ارتأيا بأف الفترة االنتقالية لف يكوف ليما فييا نصيب األسد
في العممية السياسية ,لذلؾ تحالؼ أعداء األمس لقب الطاولة في وجو الشعب اليمني أوالً ,ثـ في
وجو السعودية ثانياً.
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المبحث الثالث  :موقف الحوثيين من تطورات الحراك الشعبي اليمني:
بعد حوالى  11شي اًر مف التظاىرات الشعبية المنادية بإسقاط الرئيس صالح ,وقّع ىذا
األخير في  23تشريف الثاني/نوفمبر  ,2011عمى مبادرة مجمس التعاوف الخميجي ,التي أحالت
السمطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عبد ربو منصور ىادي .وبموجب ىذا االتفاؽُ ,نظّمت
تمتد عمى
كرست ىادي رئيساً ببل منازع لفترة انتقالية ّ
انتخابات رئاسية في شباط/فبراير ّ 2012

تحوؿ االىتماـ إلى البنود المتبقية الموجزة في اتفاؽ مجمس التعاوف
سنتيف .بعد االنتخاباتّ ,
الخميجي ,بما في ذلؾ إطبلؽ مؤتمر حوار وطني شامؿ ,ييدؼ إلى مراجعة الدستور قبؿ
االنتخابات البرلمانية و/أو الرئاسية المرتقب إجراؤىا في شباط/فبراير (2014موقع اليمف.)NDI

بارز في مسار
مثّؿ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ في  10مارس  , 2013حدثًا ًا

ونموذجا ُيحتَ َذى بو كآلية لمتغيير عمى مستوى دوؿ الحراكات العربية
التسوية السياسية في اليمف,
ً

في مرحمة ما بعد الحراكات الشبابية؛ فعمى مدى عشرة أشير وبمشاركة مجتمعية واسعة,
اشتركت فيو قوى الحراؾ المطالبة بالتغيير وبقايا النظاـ السابؽ ,باإلضافة إلى قوى ومكونات لـ
يوما ضمف المشيد السياسي؛ كالحوثييف ,وبعض مكونات الحراؾ الجنوبي ,والشباب,
تُ ّ
عد ً

والمرأة ,ومنظمات المجتمع المدني والميمشيف ,لرسـ مبلمح َي َمف ما بعد الحراؾ
الشبابي(الرماح :2014,ص.)3 .
واعتبرت قضية الحراؾ الجنوبي مف أىـ القضايا الفائقة في اليمف ,فقد ُع ّدت القضية

المحورية بمؤتمر الحوار ,والفشؿ في حميا يعني فشؿ مؤتمر الحوار إجماالً ,الرتباطيا بجوانب
حيوية في مسار الحوار متعمقة بالوحدة الوطنية ,وشكؿ الدولة وحالة االستقرار في الجنوب بعد
الحوار.
"وبالرغـ مف أف جماعة الحوثي ترفض المبادرة الخميجية ,وتعتبرىا مؤامرة سعودية-
أميركية عمى الثورة اليمنية ,إال أنيا أبدت استعدادىا لممشاركة في مؤتمر الحوار الوطني القادـ,
وىذا ما يجعؿ الكثير مف المراقبيف يتساءلوف :ما الذي يريده الحوثيوف بالضبط؟ فيـ يرفعوف شارة
الحوار بيد ,ويمسكوف السبلح باليد األخرى"(السقاؼ :2012 ,ص.)5 .
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 1.3التحديات التي واجيت المبادرة الخميجية خالل الفترة االنتقالية:
اتخذ الحوثيوف مسا اًر آخر يختمؼ عف المسار الذي سمكتو أغمب المكونات الثورية .ووقفوا
ضد عممية التوافؽ السياسي ,برفضيـ لممبادرة الخميجية ,وعدوىا " التفافاً" عمى الحراؾ الشعبي,
ر" لجعؿ أبواب البمد مشرعة لمتدخؿ الخارجي واعادة صناعة نظاـ الرئيس صالح" ( الشجاع,
ومسا اً

 :2013ص ,)96 .الذي تمنحو المبادرة حصانة مف المبلحقة القانونية ومؤامرة خارجية وسعودية
عمى وجو التحديد.
تبعاً ليذا ,رفض الحوثيوف االنتخابات الرئاسية المبكرة ,وسعوا إلى إفشاليا ولـ يعترفوا
بشرعية الرئيس الجديد عبد ربو منصور ىادي ,وعمى النقيض مف ذلؾ كانت أيدي الحوثييف تمتد
إلى الرئيس السابؽ عمى صالح؛ إلشاعة الفوضى في الساحات ,ومف خبلؿ توزيع السبلح
الخاص بالدولة ,والذي يقع تحت تصرؼ الوحدات والقيادات العسكرية الموالية لمرئيس لصالح,
عمى " الميميشيات" التابعة ليـ( الشجاع :2013 ,ص.)99 .

بدأت تفرز العممية االنتقالية التي جاءت حسب المبادرة الخميجية عمى نشأة تحالفات جديدة
وقوية ,ومف أبرز ىذه التحالفات ,تحالؼ بقايا النظاـ السابؽ وعمى رأسيـ الرئيس صالح وحزبو
المؤتمر الشعبي العاـ ,مع جماعة الحوثي ,وبعض فصائؿ الحراؾ الجنوبي المطالب بفؾ
االرتباط ,وبالتالي بدأوا في إفشاؿ العممية االنتقالية" بتنفيذ سمسمة متواصمة مف أعماؿ االعتداءات
عمى خطوط الكيرباء وأنابيب البتروؿ والغاز التي تسببت في تأجيج النقمة الشعبية عمى سمطة
وسياسيا مف جانب الرئيس المخموع والحوثييف ,إلقناع
إعبلميا
الفترة االنتقالية بفعؿ استغبلليا
ً
ً
الرأي العاـ الناقـ بفشؿ الترتيبات السياسية التي جاءت بيا المبادرة الخميجية ,وبخاصة تقاسـ

السمطة مع المعارضة واقصاء عمي صالح ,وىيكمة الجيش واألمف"(بادي :2015 ,ص)171 .

إذف تبلقت أجندة الحركة الحوثية مع جبية الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح عمى إفشاؿ
مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ ,عمى الرغـ مف مشاركة الطرفيف في المؤتمر ظناً منيـ أف الحوار
لف يخرج بشيء إال أف" الرئيس السابؽ وجماعتو وجدوا أف مقررات مؤتمر الحوار الوطني سوؼ
تستكمؿ تحقيؽ الكثير مف أىداؼ الحراؾ الشعبي ضده( ,)2011التي كاف أبرز أىدافيا بناء
الدولة الفيدرالية الديمقراطية ,ومنع العسكرييف مف مزاولة العمؿ السياسي إال بعد عشر سنوات مف
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تركيـ السمؾ العسكري ,وتحقيؽ العدالة االنتقالية ,ومحاسبة المتورطيف في إعماؿ العنؼ والقتؿ
ضد المتظاىريف السممييف (بادي :2015 ,ص.)170 .

أف فكرة الفيدرالية تعمؿ عمى " تحويؿ البمد مف نظاـ الدولة الموحدة
شعر صالح والحوثييفّ ,

إلى دولة اتحادية تتألؼ مف ستة أقاليـ ,يتـ إنشاء كؿ إقميـ منيا بجمع عدد مف المحافظات,
بموجب مقررات الحوار نفسيا ,ضمف حموؿ ما يعرؼ بػ"القضية الجنوبية" ,التي كانت إلى جانب
"قضية صعدة" (حروب الدولة والحوثييف) أبرز قضايا الحوار"(األحمدي.)2014 ,

خشى الرئيس السابؽ عمى عبداهلل صالح مف ىذه الفكرة وخاصة أنيا حظيت باألغمبية,
وكذلؾ جاء رفض الحوثييف لممبادرة الخميجية" إذ إف مف مقتضيات المبادرة تشكيؿ حكومة وحدة
وطنية تبسط سيطرتيا عمى كؿ األراضي اليمنية " ,ومف بدييات ىذا التشكيؿ دعوة الحوثي إلى
إلقاء السبلح ,وىو ما ال يريده الحوثي" ؛ كما أف المبادرة ستجيض خطة الحوثي" المتفؽ عمييا
مع الرئيس السابؽ والتي يتـ بموجبيا تسميـ محافظات شماؿ الشماؿ لمحوثي ,والعمؿ مف جية
أخرى عمى تحريض األطراؼ االنفصالية لتحقيؽ مقولة صالح بأف اليمف سيتج أز بعد
رحيمو"(الشجاع :2013 ,ص.)100 .

لذلؾ بدءوا بتنفيذ خطة السيطرة العسكرية المسمحة عمى األرض مستفيديف مف سيطرتيـ
الفعمية عمى الجيش واألمف.
كاف ليذا التقارب إشارة لبدء ناقوس الخطر ودؽ طبوؿ الحرب في اليمف وخاصة أف ىذا
التحالؼ دليؿ عمى رفض التسوية السياسية و نتائجيا ,والتي مف نتائجيا ما تنغص عمييـ
طموحاتيـ داخؿ اليمف ,لذلؾ جاء التحالؼ إلفشاؿ التسوية المدعومة مف قبؿ المممكة العربية
السعودية.
وعميو ,بدأت المخططات بيف الطرفيف تتكشؼ بالتخمص مف القوى الفاعمة والمعارضة
والتي كاف ليا دور في إجبار الرئيس صالح عمى التنحي عف السمطة ,وخاصة القوى التي ليا
مرجعية متعارضة مع المرجعية الشيعية لمحوثييف ,وخاصة خبلؿ تيديد غير مباشر وجيو
الرئيس المخموع عمى صالح لمعارضيو ",بأنو سوؼ يعمميـ معنى المعارضة" ,وأف البديؿ عف
حكمو ىو تنظيـ القاعدة.
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وبالتالي ازداد الحوثييف قوة ,عندما تحالفوا مع الرئيس السابؽ عمي صالح ,الذي استفاد مف
العرقيؿ
استمراره في قيادة حزب المؤتمر ,والحصانة التي منحتو إياىا المبادرة الخميجية ,لوضع ا
قرارت الرئيس عبد ربو
أماـ عممية إعادة ىيكمة أجيزة الدولة المدنية والعسكرية ,وااللتفاؼ عمى ا
منصور ىادي التي نصت عمى تشكيؿ الجيش اليمني واعادة بنائو(تقرير الدوحة :2015 ,ص.)3 .

توحدت المنطمقات اإلعبلمية لمطرفيف "إزاء كثير مف القضايا السياسية المحمية والخارجية,
كمواجية خصوميما المشتركيف ,وعمى رأسيـ حزب اإلصبلح وحمفاؤه ,وكذلؾ موقفيما المعارض
لحكومة الوفاؽ الوطني رغـ أف نظاـ صالح شريؾ فييا .كذلؾ معارضتيما لمسياسة األمريكية
والسعودية والقطرية والتركية في اليمف"( الشجاع :2013 ,ص.)181 .

فضبلً عف مساىمة الرئيس عمي صالح في السماح" لمميميشيات الحوثية باالستيبلء بسيولة
عمى معسكرات الجيش اليمني وعتاده الضخـ والمتطور في محافظة صعدة وبعض المناطؽ التي
سيطروا عمييا .وآخر ىذه المظاىر كاف التقارب السريع بيف عمى صالح وعدد مف رموز الزيدية
السياسية الموجوديف ضمف المقاء المشترؾ الذيف دعوا إلى تحالؼ الحوثييف مع خصميـ القديـ
عمى صالح"(بادي :2015 ,ص.)170 .

ساىـ ىذا الدعـ إلى تحويؿ الحوثييف إلى قوة عسكرية كبيرة جداً ,األمر الذي ساعد في
نشر الفوضى والحروب والتمدد في المدف" حجة والجوؼ وأرحب".
شكؿ ىذا التحالؼ" رغبة انتقامية لدى الرئيس السابؽ مف كؿ مف ساىـ وشارؾ في حراؾ
فبراير 2011التي أسقطتو مف عرشو ,وفي مقدمتيـ حزب اإلصبلح والمواء المنشؽ عمي محسف
األحمر ,الذي شكؿ جيشاً لحماية الحراؾ ,مما جعؿ صالح يقدـ رجالو وسبلحو في معركة سقوط
صنعاء بيد الحوثييف"(أبوحاتـ.)2014 ,

تغيرت موازيف القوة في اليمف لصالح الحوثييف ,األمر الذي ساىـ في انقبلب الدفة
لمصمحتيـ ,في غفمة مف الحكومة ,والقبائؿ السنية ,أو العشائر الموالية ليـ .فكاف التقدـ الحوثي
في عدة محاور ,واحتبلؿ مزيد مف المساحات االستراتيجية المؤثرة ,ولعؿ دخوليـ مدينة عمراف
خير شاىد لذلؾ" (أبوحسيف.)2014 ,

122

مما سبؽ يتضح ,أف الرئيس السابؽ عمي صالح ,أراد إدخاؿ اليمف في أتوف حروب وصراعات
داخمية ,وخمؽ حالة مف الفوضى والتشظي ,انتقاماً مف قوى الحراؾ الشعبي التي رفضت بقاءه
في الحكـ منذ ثبلث سنوات ,لذلؾ كاف يخطط منذ تمؾ المحظة بالعودة إما بعربة الحوثييف أو
بتمرد عسكري كامؿ ,وذلؾ عبر نفوذه وأموالو الطائمة وقوتو الحزبية كونو زعيـ المؤتمر الشعبي
العاـ نتيجة الحصانة التي تركتيا ومنحتيا المبادرة الخميجية لو.
 2.3السيطرة الحوثية عمى اليمن :
قبؿ أف نتحدث عف خطوات السيطرة الحوثية عمى اليمف ,البد مف الوقوؼ والتعرؼ عمى
القوة الخارجية اإلقميمية الداعمة لجماعة الحوثييف ,وىي الجميورية اإليرانية.
 1.2.3الدور اإليراني في اليمن:
ما يحدث بيف الحوثييف والدولة اليمنية ليس سوى صراع سياسي دبرتو إيراف كخطوة ,ضمف
مخطط أكبر لمسيطرة عمى أجزاء مختمفة مف العالـ العربي ,بغرس جماعات موالية ليا ,وبالتمويح
بالورقة الشيعية وحقوقيـ في البمداف العربية مف أجؿ إيجاد فرصة مبلئمة لمتدخؿ في الشئوف
العربية ,فدعمت الحركة الحوثية التي تعتبر حركة محافظة تميؿ إلى التشدد ,والتمويح بالسيطرة
عمى باب المندب ,والتدخؿ المباشر في شؤوف الدوؿ المجاورة ,ما جعؿ دوؿ الخميج تزداد تخوفاً
مف الممؼ االيراني النووي ,وتبدي اعتراضاً واضحاً ,بسبب قياـ إيراف بالتدخؿ في شئوف
السعودية واليمف(الذيابي :2010 ,ص.)25 .

مستغبلً حالة الضعؼ والفقر التي تمر بيا الدولة اليمنية ",خصوصاً حالة انقساـ قوات
الجيش واألمف اليمنية واألوضاع االقتصادية السيئة ألبناء الشعب اليمني مف فقر وبطالة,
باإلضافة إلى الخبلفات الداخمية بيف فرقاء الحياة السياسية في اليمف ,وفي مقدمتيا التمرد
الحوثي في الشماؿ والحراؾ االنفصالي في الجنوب وأنشطة جماعات (القاعدة) ,فإيراف تسعى
لخمؽ منطقة نفوذ في ىذا الجزء الميـ مف العالـ بأي ثمف(الشجاع :2013 ,ص.)199 .

فاألطماع اإليرانية ال تتوقؼ عند زعزعة االستقرار ,بؿ تيدؼ إلى االستيطاف في المنطقة
العربية ,خصوصاً الخميجية منيا ,وتصدير الثورة وايجاد المؤيديف والمواليف ليا والمنافحيف عنيا,
عبر دعـ وتبني وتكويف المجموعات المسمحة ,واستغبلؿ اختبلؼ المذاىب الدينية في بعض
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ر في اليمف عبر جماعة " الحوثي"(الذيابي :2010 ,ص-66 .
الدوؿ العربية كما في لبناف ,وأخي اً
.)67

تسعى إيراف مف خبلؿ توظيؼ الحركات السياسية العسكرية ,الوصوؿ إلى تمبية مصالحيا
في المنطقة والتي تعمؿ جاىدة بفضؿ تمؾ التنظيمات عمى نشر خبليا أمنية مدربة لمقياـ بأعماؿ
التجسس لصالح الحكومة اإليرانية ,ناىيؾ عف خمؽ جبية اضطرابات جديدة تعمؿ لمصمحة
إيراف لمضغط عمى الدوؿ المجاورة وأوليـ السعودية ,كذلؾ " تسعى إيراف إلى الوصوؿ إلى ساحؿ
البحر األحمر وذلؾ باإليعاز لمحوثييف بتوسيع مسرح العمميات بغية الوصوؿ إلى ساحؿ البحر
األحمر القريب مف صعدة"(الحنيطي :2013 ,ص.)106 .

لـ يتوقؼ ىذا الدعـ إلى ىذا الحد ,بؿ استنفرت وجندت إيراف كافة أدواتيا مف أجؿ دعـ
الحركة الحوثية ,لتحقيؽ األىداؼ اآلنفة ,فعمى الصعيد العسكري كانت إيراف الداعمة عسكرياً
منذ الحروب األولى التي خاضتيا الحركة الحوثية مع النظاـ اليمني السابؽ ,حيث ذكر تقرير
صادر عف الوكالة األمريكية لمدراسات اإلستراتيجية واالستخباراتية" ستراتفور" ,ونشرت تفاصيمو
في  4ديسمبر2009ـ ,أف إيراف نقمت أسمحة عبر طريؽ يبدأ مف ميناء عصب األريتري ويمتؼ
شرقاً حوؿ الطرؼ الجنوبي مف بحر العرب في خميج عدف إلى مدينة شقراء التي تقع عمى ساحؿ
جنوب اليمف ,ومف ىناؾ تتحرؾ األسمحة ب اًر إلى شماؿ مدينة مأرب شرقي اليمف وبعدىا إلى
محافظة صعده شماالً عمى الحدود السعودية – اليمنية(جازع :2011 ,ص.)32 .

كذلؾ قياـ إيراف بإنشاء قاعدة ليا في أريتريا لمد الحوثييف بالسبلح عبر رحبلت بحرية إلى
المناطؽ القريبة مف سواحؿ مينائي " ميدي" و" المحية" القريبيف مف صعدة(معقؿ الحوثييف)"
(الشبيري :2015 ,ص.)6 .

أما عمى الصعيد اإلعبلمي ",وقؼ اإلعبلـ اإليراني كما في قناة(العالـ) التي بثت ما يزيد
عف( )47سبعة وأربعيف برنامجاً عف الحوثي في حوالي سبعة أشير ,ناىيؾ عف المواقع
اإللكترونية والصحؼ األخرى -إلى جانب ىذه الحركة وىو ما يدؿ بوضوح عمى موقؼ أكثر مف
متعاوف مع حركة التمرد الحوثية في اليمف"(الحجري :2011 ,ص.)100 .

وعميو ,ينتج أف الحركة الحوثية ارتمت في أحضاف إيراف ,حيث أصبحت الحركة مقيدة
بالسياسة اإليرانية ,فك اًر وسموكاً ومنيجاً في مختمؼ القضايا السياسية ,وذلؾ يعود إلى سعي إيراف
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لتصدير تجربتيا الناجحة في العراؽ إلى دوؿ عربية واسبلمية منيا السعودية واليمف ودوؿ
الخميج ,عبر إذكاء العاطفة الدينية والمذىبية لعسكرة الجماعات ووكبلء الحرب ,وأحزاب غير
نظامية عبر دعميا مالياً واسنادىا لوجستياً وعسكريا وبشرياً لخمؽ كيانات موالية إليراف في تمؾ
المناطؽ ,وىذا ضمف مشروع إيراف الفارسي الشيعي في التمدد داخؿ الدوؿ العربية واإلسبلمية.
 2.2.3التوغل الحوثي في اليمن:
بعد تمؾ القوة التي حازت عمييا جماعة الحوثييف مف الداخؿ مف قبؿ الرئيس السابؽ عمي
عبداهلل صالح ,والدعـ الخارجي مف إيراف ,بدأت العبلمة الفارقة في تاريخ اليمف الحديث وىو
بداية صعود وسيطرة الحوثييف عمى مفاصؿ الدولة والتي بدأت مسمسؿ التوغؿ في اليمف وكانت
البداية في صعدة في منطقة الدماج ,في المقابؿ" اضطر اإلخواف المسمموف مرغميف إلى الخروج
مف مواجية الحوثييف ,بعد أف أدركوا أنيـ ال طاقة ليـ بقتاؿ الحوثييف ,وأف الدخوؿ في مواجية
مسمحة معيـ في ذلؾ التوقيت يعنى االنتحار ,ومف ىنا انسحبت مف المواجية تحت شعار "عدـ
االنجرار إلى معركة يفرضيا العدو" ,وىو ما أدى إلى انسحابيا مف معظـ معاقميا تقريبا .لذا,
فإف "االنسحاب مف المواجية" ىو السمة الواضحة لموقؼ اإلخواف المسمميف تجاه التمدد
الحوثى(بكر.)2015 ,

فانحياز آؿ األحمر"حزب اإلصبلح" في صفوؼ الحراؾ الشعبي ضد الرئيس صالح ,أدى
يتحيف الفرصة كي ينتقـ
إلى سيطرة العداوة عمى الطرفيف " ,وبقي صالح بعد خروجو مف الحكـ ّ
مف عائمة األحمر ,وليذا مد جسو اًر مع الحوثييف الذيف كاف دأبيـ الرئيسي ضرب وانياء مركز

القوة الذي شكمتو عائمة األحمر مف خبلؿ القبائؿ واإلخواف ,وىذا ما تـ فعمياً مع دخوؿ صنعاء
في سبتمبر ( 2014البكر.)2015 ,

ىنا أدرؾ عمي محسف األحمر أنو وحزب اإلصبلح أماـ خديعة عميقة ,ىدفيا جر حزب
ب حزب
وس َح َ
اإلصبلح إلى حرب أىمية تقضي عمى مستقبمو السياسي ,فقرر مغادرة الفرقةَ ,
اإلصبلح جميع لجانو الشعبية المدنية والمسمحة التي مف المقرر أف تحمي العاصمة ,فقد أدرؾ
أف أصابع دولية تحرؾ دماغ الرئيس ىادي بيدؼ توريط حزب اإلصبلح في حرب أىمية
خاسرة"(أبوحاتـ ,)2014 ,لذلؾ فر عمي محسف األحمر إلى الرياض.
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أعطى االنسحاب المفاجئ لحزب اإلصبلح مف المعركة ,فرصة لمحوثيوف مف أجؿ السيطرة
عمى مفاصؿ الدولة ,فتوجو الحوثيوف لمسيطرة عمى مطارح أسرة الشيخ عبد اهلل بف حسيف
األحمر المحاذية لمحافظة صعدة ",أعقب ذلؾ مياجمة عدة منازؿ تابعة ألوالد الشيخ عبد اهلل
األحمر الذيف يمثّموف زعامة حزب اإلصبلح اليمني ,وتدميرىا ,في إشارة رمزية تعني في اليمف
ىزيمة الخصـ و إخضاعو"(وحدة تحميؿ السياسات في المركز العربي :2014 ,ص.)1 .

إزء مشيخة قبيمة حاشد التي ينتمي إلييا رجؿ األعماؿ
يصعدوف ليجتيـ ا
بدأ الحوثيوف
ّ

فبرير
اشتدت المواجيات التي انتيت في مطمع ا
والقيادي في حزب اإلصبلح ,حميد األحمر .و ّ
 ,2014بسيطرة مسمّحي الحوثي عمى منطقة الخمري وتفجير منزؿ الشيخ عبد اهلل األحمر الذي
لمتجمع اليمني لئلصبلح (جميح :2014 ,ص.)5 .
يرس الييئة العميا
كاف أ
ّ

فتـ" تدمير منازليـ واالستيبلء عمى ممتمكاتيـ وطردىـ خارجيا ,عمى الرغـ مف عدـ وجود
ولكنيا كانت أجندة الطرؼ اآلخر في التحالؼ,
مسببات حقيقية لمعداء بينيـ وبيف الحوثييفّ .
أي ّ
ّ
وىو الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح ,الذي أراد أف ينتقـ منيـ جزاء مشاركتيـ في

خمعو"(بادي :2015 ,ص .)172 .ثـ انتقؿ الزحؼ الحوثي في اليمف إلى محافظة عمراف ,حيث
برمتو ,والتي ساندت الحراؾ الشبابي ,وكاف ليا
توجد أقوى األلوية العسكرية في الجيش اليمني ّ

أيضا دور كبير في الحروب التي نشبت ضد الحوثييف بيف عامي (.)2010-2004
ً

اكتسح الحوثيوف محافظة عمراف مدعومة بوحدات عسكرية وتشكيبلت قبمية موالية لمرئيس
السابؽ عمي عبداهلل صالح .بعد السيطرة عمى محافظة عمراف ,حيث سعى الحوثيوف مف خبلؿ
بالتقدـ نحو العاصمة اليمنية صنعاء ,واستعماليـ لقوة السبلح واستغبلؿ الفوضى لعرقمة
تمسكيـ
ّ
ّ

العممية االنتقالية ,إلى إعادة تأسيس دولة دينية شبيية بدولة اإلمامة الزيدية التي كانت قائمة في
اليمف في الماضي .ويذىب بعض الخبراء إلى أبعد مف ذلؾ ,مشيريف إلى أف الحوثييف ابتعدوا
عف جذورىـ الزيدية وتوجيوا أكثر نحو الشيعة االثني عشرية – التي يتبناىا شيعة إيراف – وما
يقوموف بو في اليمف اليوـ يندرج ضمف أجندة إيرانية ,وتدخؿ في سياؽ الصراع اإلقميمي بيف
الرياض وطيراف خاصة وأف اليمف يمثّؿ رمانة الميزاف الشيعي السني في تمؾ المنطقة( الكويميت,
 :2014ص.)7 .
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وكشفت مصادر استخباراتية عف تمؾ األجندة في قياـ إيراف بتمويؿ عممية ىي األضخـ
مف نوعيا في الشرؽ األوسط وبالتحديد في اليمف أطمقت عمى ىذه العممية اسـ "شخـ زدف زميف
" وتعني بالعربية " حرث األرض " والمقصود إزالة كؿ ما عمى األرض تمييداً لزراعتيا مف جديد
وتحويميا لوالية أثني عشرية شيعية"(المشيد اليمني.)2014 ,

وذكر المصدر حسب المكتب اإلعبلمي لمتيار السمفي في لبناف إف "ىذه العممية تتنوع بيف
زرع القبلقؿ في اليمف وتمويؿ األعماؿ التخريبية واإلرىابية ونشر الخبلفات والبغضاء بيف
األحزاب المتفرقة ونشر الفساد في البمد وشراء ذمـ بعض المسؤوليف في الدولة مف وزراء وقيادات
ومشايخ واعبلمييف حتى يصرفوا الرأي العاـ واإلعبلـ والتغاضي عف الحوثييف وما يقوموف بو مف
أعماؿ عنؼ وقتؿ وتخريب ونشر التشيع بالقوة"(السدمي.)2014 ,
وبناء دولة شيعية فارسية تفوؽ قوتيا اليمف والسعودية مجتمعيف" ببناء دولة جديدة وبناء قوة
عسكرية عمى غرار حزب اهلل في لبناف  ,وكشؼ التقرير بأف خطة نظاـ المبللي جعؿ صنعاء
عاـ  2017مدينة حوثية  ,بحيث ال يوجد شارع أو حي فييا إال وفية بيت حوثي مزود باألسمحة
 ,وعندما تبدأ الحرب تسقط صنعاء بسيولة"( طوالبو.)2014 ,

وأشار التقرير االستخباراتي أف الحوثيوف مدربوف عمى حرب العصابات ,األمر الذي
سيساعدىـ عمى سقوط صنعاء في أيدييـ ,فضبلً عمى أف الحوثيوف يتمقوف التدريبات العسكرية
وحرب العصابات في القواعد اإليرانية بدولة أرتيريا.
"بعد أقؿ مف شير مف إسقاط مدينة عمراف ,فرض الحوثيوف حصا اًر محكماً عمى مداخؿ
العاصمة صنعاء ومحيطيا ,لـ يكف اليدؼ ىو تقديـ السمطة بعض التنازالت بؿ لمآرب أخرى,
ليس أقميا إسقاط العاصمة والتحكـ بقرارىا"(ىدنة :2015 ,ص.)29 .

يرى الباحث إف ما حدث في اليمف ليس ثورة ,بؿ ىي بذور ثورة في طور التكويف ,فقد
سقط رأس النظاـ وبقي النظاـ بكامؿ ىيكمتو في السياسة واالقتصاد والمواقع المدنية والعسكرية,
ما حدث في اليمف سحابة ثورة وانفضت بالكامؿ بعد تمؾ األحداث اآلنفة والجارية في اليمف,
ووصوالً إلى سيطرة الحوثييف عمى صنعاء وما ط أر بعد ذلؾ مف دخوؿ الببلد في أتوف حرب
داخمية وخارجية.
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الفصل الخامس

أىداف السياسة السعودية تجاه اليمن في ضوء تحوالت الحراك الشعبي
اليمني

المبحث األول  :صعود وسيطرة الحوثيين عمى مفاصل الدولة اليمنية.
المبحث الثاني  :موقف السياسة السعودية من صعود الحوثيين في اليمن.
المبحث الثالث  :أىداف السياسة السعودية تجاه اليمن في ضوء المتغيرات اليمنية.
المبحث الرابع  :رؤية استشرافية
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المبحث األول  :صعود وسيطرة الحوثيين عمى مفاصل الدولة اليمنية:
بعد سيطرة الحوثييف عمى المدف اليمنية ,جاء اليدؼ التالي وىو السيطرة عمى العاصمة
صنعاء ,منتيزيف فرصة إعبلف الرئيس ىادي ق اررات رفع أسعار المشتقات النفطية لمواجية عجز
الموازنة العامة الخطيرة ,حيث استغؿ الحوثيوف ",عاطفة الناس وتصدروا فكرة الدفاع عف
مظمومية الشعب إزاء قرار حكومي خاطئ برفع أسعار المشتقات النفطية ,وتحركوا بمخيماتيـ
المسمحة وطوقوا العاصمة مف ثبلث اتجاىات ,مطالبيف بإلغاء "الجرعة السعرية" ,واقالة
الحكومة ,وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني"(أبوحاتـ.)2014 ,

مقر التمفزيوف
ساىمت تمؾ اإلعتصامات لمبدء في الزحؼ عمى مؤسسات سيادية؛ مثؿ ّ

أف فييا قناصيف أطمقوا الرصاص عمى
مقر الحكومة ,وو ازرة الداخمية بحجة ّ
الرسمي ,ومحاصرة ّ
المعتصميف السممييف.

سجمت ىذه المرحمة ,واقع سياسي وعسكري جديد بعد أف تم ّكنت جماعة عبد الممؾ الحوثي
المعروفة باسـ "أنصار اهلل" مف السيطرة بسيولة نسبية عمى مفاصؿ رئيسة في العاصمة بما في
ومقر القيادة العامة لمقوات المسمحة.
ذلؾ البرلماف ,والبنؾ المركزي ,وديواف مجمس الوز ارء,
ّ
أيضا مف اقتحاـ قيادة الفرقة األولى مدرع التي كاف يقودىا المواء عمي محسف
وتم ّكف الحوثيوف ً

مدرعة
األحمر ,خصـ الحوثييف األبرز ,وقاموا بجمع ما غنموه فييا ,مف دبابات ومدافع وعربات ّ

وأسمحة خفيفة .وشرعوا في إرساليا إلى معاقميـ شماؿ العاصمة"(وحدة تحميؿ السياسات في المركز
العربي :2014 ,ص.)1 .

أسا عمى عقب ",بعد اقتحاـ الميميشيات الحوثية
انقمب المشيد السياسي في اليمف ر ً

مدربة موالية لمرئيس السابؽ عمي
العاصمة اليمنية صنعاء مدعومة بوحدات قبمية وعسكرية ّ
صالح ,قبؿ أف تتمدد إلى محافظات أخرى مثؿ الحديدة الميناء اإلستراتيجي عمى البحر األحمر
بحجة محاربة اإلرىابييف والقاعدة والدواعش(".بادي :2015 ,ص.
ومعظـ المحافظات الشمالية؛ ّ

.)173

أف سقوط صنعاء بيد الحوثييف صادؼ الذكرى الثانية والخمسيف لثورة 26
ومف المفارقات ّ

أيموؿ  /سبتمبر 1962التي أطاحت بنظاـ اإلمامة و إعبلف قياـ الجميورية اليمنية.

129

إذف سقطت العاصمة صنعاء يوـ 21أيموؿ /سبتمبر ,2014ففي ىذا اليوـ سيطرت فيو
حركة مسمحة صغيرة عمى كامؿ مؤسسات الدولة بما فييا المؤسسة العسكرية ,وفرضت واقعاً
ر عمى األرض ,وأعادت تشكيؿ الخريطة السياسية كما تيوى وبقوة السبلح(أبوحاتـ.)2014 ,
مغاي اً

وعمموا في األسابيع التالية عمى السيطرة عمى المدف والمحافظات ذات األغمبية الزيدية.
كاف سقوط صنعاء بيد الحوثييف مفاجأة لمجميع ,وقد عبَّر المبعوث األممي جماؿ بف
عمر ",عف حالة الدىشة التي أصابت الجميع قائبلً" :كاف ىناؾ انييار واضح لمجيش اليمني؛
كيؼ تـ ىذا؟ بمساعدة مف؟ كيؼ تـ التخطيط لو؟ أترؾ ىذا لممحمميف السياسييف والعسكرييف
ولممؤرخيف ,ولكف ما حصؿ خارؽ لمعادة ,ومعظـ األطراؼ لـ يتوقع ما حصؿ وبيذه الطريقة
بالضبط"(الوداعي :2014 ,ص.)7 .

فعندما تياجـ ميميشيات الحوثي عاصمة اليمف ,وتحاصر مؤسسات صناعة القرار بكؿ
جرأة ,فمعنى ىذا أف النفوذ اإليراني وصؿ إلى مستوى عاؿ مف الثقة ,باتت تؤىمو لتحريؾ أذرعو
العسكرية مباشرة ,لقمب األوضاع السياسية في أي بمد ,يرى بداخمو مصمحة خاصة ,تتجسد عبر
التحكـ بخيوط السمطة ,وفرض اإلرادات عمى الفرقاء .وعندما يسمي الحوثي جماعتو أنصار اهلل,
فتمؾ إشارة أخرى عمى أف العامؿ الديني الطائفي سيبقى حاض اًر ,وبقوة ,في استراتيجية االمتداد
الذي تسعى إليو طيراف لمعب األدوار األولى في منطقة الشرؽ األوسط"(الحاج.)2015 ,

استناداً لما سبؽ ,إف سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد الحوثييف ,نقطة تحوؿ في
فبرير  ,2011وبالتالي يكمف ىدؼ
الصرع الدائر في اليمف منذ اندالع الحراؾ الشعبي في ا
ا
الحوثيوف منذ بداية األحداث ,االستيبلء عمى العاصمة صنعاء ,عمى غرار سقوط العاصمة
المبنانية "بيروت" في يد الجناح العسكري لحزب اهلل ,إذ أف سقوط العاصمة أصاب الحوثييف
األئمة الزيدييف ,بعد أف أحكموا
بحالة مف الزىو ,باستعادة ما يعدونو العاصمة السياسية لدولة
ّ

األئمة في صعدة ,التي يوجد فييا قبر ومسجد اإلماـ
السيطرة عمى العاصمة الروحية ليؤالء
ّ
أئمة اليمف الزيدييف.
اليادي يحيى بف الحسيف ّ
مؤسس المذىب الزيدي في نسختو اليادوية ,وأوؿ ّ

فسقوط العاصمة ,يعني تحطـ معنويات الدولة واستسبلميا ,لما ليا مف رمزية سياسية
وتاريخية في قمب الدولة .األمر الذي سوؼ يعزز موقؼ الحوثيوف مف أجؿ أف يكوف ليـ نصيب
األسد في العممية السياسة بالسيطرة عمى مفاصؿ الدولة.
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إذف أطبؽ الحوثييف سيطرتيـ عمى العاصمة صنعاء ,وراحوا يعمنوف أف المبادرة الخميجية
انتيت ,وأف كؿ االستحقاقات التي تبنتيا المبادرة الخميجية الغيو وليست قائمة في العممية
السياسية ,وكذلؾ رفضيـ لمفاوضات " اتفاؽ السمـ والشراكة" التي حاولت إقناع الحوثيوف مف
االنسحاب مف المدف والمحافظات التي سيطرت عمييا ",فمـ ينفذ مف بنود االتفاؽ سوى تعييف
مستشاريف لمرئيس ,وتشكيؿ الحكومة التي ال زالت محؿ نظر عند الجماعة ,ويرى مراقبوف أنيا
ستكوف أشبو بػ" حكومة ظؿ" في ظؿ التمدد الحوثي داخؿ المدف اليمنية ,ورفضيا لكؿ االتفاقات
التي تقضي بخروج مسمحييا مف العاصمة وبقية المحافظات"(الخضري.)2015 ,

دخمت اليمف في نفؽ مظمـ,حيث بات شبح التقسيـ يخيـ عمى الببلد مع استغبلؿ الحراؾ
الجنوبي الفرصة لممارسة العصياف والعنؼ وتصعيد تنظيـ القاعدة عممياتو العسكرية لتحقيؽ
أىدافو ,مع العمـ أف تنظيـ القاعدة في اليمف أحد مكونات التنظيمات المناوئة لمحوثييف وضد
سيطرتيـ عمى الدولة ,مما سيؤدي إلى استمرار الفوضى وعدـ االستقرار باليمف(ىدنة:2015 ,
ص.)29 .

ردة فعؿ لدى تنظيـ القاعدة والجماعات
وكما كاف متوقّ ًعاّ ,أدى سقوط صنعاء إلى ّ

ذرع تنظيـ القاعدة تيديداتيا التي
المرتبطة بو عمى الحوثييف.إذ نفّذت جماعة "أنصار الشريعة" ا
تجم ًعا ليـ ,فى 9
ا
وعدت بيا الحوثييف غداة دخوليـ صنعاء,
وبتفجيرت انتحارية استيدفت ّ

أكتوبر  ,2014في ميداف التحرير وسط العاصمة صنعاء ,مما أدى إلى مقتؿ أكثر مف 50
حوثيا .وكاف قد سبؽ ىذه العممية عدد مف العمميات المشابية في عدة مناطؽ مثؿ "صعدة",
و"عمراف" ,و"مأرب" ,و"البيضاء" ,وغيرىا مف المناطؽ فى اليمف ,خاصة بعد أف بدأ الحوثيوف
يقدموف أنفسيـ عمى أنيـ يحمموف لواء مواجية "القاعدة" ,مف أجؿ القضاء عمييا وعمى الذيف
يدعمونيا في الببلد .لذا ,منذ أف بدأ التمدد الحوثى ,والقاعدة تحاوؿ جاىدة مواجيتو عسكرياً في
كؿ المناطؽ التي يوجد فييا ,إضافة إلى دخوليا فى تحالؼ مع بعض القبائؿ مف أجؿ مواجية
الحوثييف(بكر.)2015 ,

ازدادت المخاوؼ مف أف تتحوؿ اليمف إلى أفغانستاف جديدة ما يمثؿ تيديداً لدوؿ اإلقميـ
ككؿ ,خاصة بعد أف تمدد الحوثيوف ,وقياـ تنظيـ القاعدة بالرد عمى ذلؾ بقولو أنو سيجعؿ
رؤوس الحوثييف تتطاير ..ويقوؿ إف ىذا التمدد يؤدي إلى تزايد التيديد اإلرىابي العابر لمحدود,
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بحيث تتحوؿ اليمف بمرور الوقت إلى ساحة محتممة لتحويؿ تنظيـ القاعدة في الجزيرة العربية
إلى «داعش » جديدة فضبل عف تبمور جماعات مصالح اقتصادية عمى أطراؼ الحدود تيتـ
بتجارة األسمحة ونقؿ المتطرفيف والمخدرات وغيرىا( حتيتو :2015 ,ص.)16 .

عمى الرغـ مف ذلؾ استمر التمدد الحوثي ,حيث نجحوا في " يوـ  15أكتوبر  2014في
وتعد خطوة
أىـ الموانئ البحرّية عمى البحر األحمرّ ,
السيطرة عمى مدينة الحديدة التي ّ
تعد مف ّ
اإلسترتيجي"(جميح :2014 ,ص.)10 .
ا
في الطريؽ لمتح ّكـ في مضيؽ باب المندب
كاف الرئيس اليمني عبد ربو منصور ىادي ,عاجز عمى مواجية قوتيـ الصاعدة ,والذي
ينتمي ألصوؿ جنوبية األمر الذي منح والء الجيش اليمني لمرئيس المخموع ,أضعفا مكانة الرئيس
ىادي  ,وقدرتو عمى التأثير ,األمر الذي أحدث فراغاً أمنيا وسياسيا ,مؤلتو حركة أنصار اهلل
الحوثية بسيولة ,بالتحالؼ مع صالح ونجمو أحمد ,الطامح في الرئاسة خمفا لوالده ,في مقابؿ
تمكيف حركة الحوثي مف االنخراط في الجيش .وبالتالي ,إعطاؤىا غطاء شرعياً"(خميفة المحرمي,
.)2015

وعميو ,أصبح الرئيس عبد ربو منصور ىادي ,وحيداً ,مف دوف قوات نظامية تدعـ
شرعيتو ,فاضطر إلى تقديـ التنازؿ تمو اآلخر لمحوثييف ,سواء عمى مستوى وجودىـ في المواقع
القيادية ألجيزة الدولة ,في الحكومة االئتبلفية الجديدة ,أو في قاعات الحوار الوطني .ولكف
ىدؼ الحوثييف ,مدعوميف مف إيراف ,كاف التحكـ الكامؿ في مؤسسة الدولة اليمنية ,أو ما تبقى
يصعب عمى الرئيس ىادي القبوؿ
مف ىذه الدولة ,وفرض اتجاه الحوار الوطني؛ األمر الذي كاف
ُ

بو؛ وىذا ما فجَّر األزمة األخيرة في العبلقة بيف الحوثييف والرئاسة في  19يناير(2015/مركز
الجزيرة لمدراسات.)2015 ,

حيث ىاجـ الحوثيوف منزؿ الرئيس ىادي في  19يناير  2015بعد اشتباكات مع الحرس
الرئاسي ,وحاصروا القصر الجميوري الذي يقيـ فيو رئيس الوزراء كما اقتحموا معسكرات لمجيش
ومجمع دار الرئاسة ومعسكرات الصواريخ.
األمر الذي ساىـ في تقدـ رئيس الوزراء خالد بحاح في  21يناير  2015استقالتو بعد أف
وجد صعوبة في انفراج األزمة السياسية ,وكذلؾ قدـ رئيس الجميورية عبد ربو منصور ىادي
أيضاً استقالتو ,بعد فرض الحوثيوف عميو تعييف عدد كبير مف أنصارىـ في مناصب سيادية
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عسكرية ومدنية ,وبذلؾ أكمؿ الحوثييف انقبلبيـ عمى الرئيس االنتقالي عبد ربو منصور ىادي
ودفعوا حكومتو إلى االستقالة ,في أعقاب اقتحاـ دار الرئاسة في كانوف الثاني /يناير .2015
طويؿ مف الصراع مع الدولة اليمنية استغرؽ نحو
مسار
ًا
وىكذا ,يكوف الحوثيوف قد أوصموا
ً

خبلؿ المواجية األخيرة إلى مرحمة فاصمة ( Arab
ع ْقٍد مف الزمف ,وخاضوا خبللو ستة حروبَ -
.)Center for Research & policy Studies,2015: p4

ئيس الجميورية والوزراء عمى
ففي  6شباط  /فبراير  ,2015استغ ّؿ الحوثيوف إصرار ر َ

عدـ التراجع عف استقالتيما في  22كانوف الثاني /يناير 2015؛ فأحكموا قبضتيـ الفعمية عمى
الوضع في العاصمة السياسية بإعبلف دستوري أعمنوه عمى مسؤوليتيـ ,وقضوا فيو بح ّؿ مجمس
النواب ,وتجميد العمؿ بالدستور اليمني ,وتشكيؿ مجمس وطني ,ولجنة ثورية عميا إلدارة الببلد.
وأعقب ذلؾ فرض اإلقامة الجبرية عمى الرجميف ومعيما مجموعة مف الوزراء المستقيميف "(بادي,
 :2015ص.)174 .

بعد سيطرة جماعة الحوثييف عمى المشيد السياسي اليمني ,أدى إلى إسقاط مسودة الدستور
اليمني التي كانت قد انتيت المجنة المختصة بصياغتو مف إعدادىا وسممتيا بالفعؿ إلى مدير
مكتب رئيس الجميورية"( ىبلؿ :2015 ,ص .)20 .

فاختتمت المشيد الحالي بػ"إعبلف دستوري" يوـ السادس مف فبراير ,2015/مف قبؿ
الحوثييف متضمناً حؿ البرلماف ,وتشكيؿ مجمس وطني بديؿ مف  551عضواً ,ينتخب مجمساً
لمرئاسة مف خمسة أعضاء إلدارة الببلد تحت رقابة "المجنة الثورية" الحوثية لمدة عاميف انتقالييف,
ويعد ىذا اإلعبلف
تنفّذ خبلليما مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ,واتفاؽ السمـ والشراكة الوطنيةّ .
انقبلباً حقيقياً ,وتحوالً كبي اًر في مسار األزمة اليمنية التي بدأت مطمع عاـ ,2011فؤلوؿ مرة
تظير قوة جديدة عمى الساحة اليمنية تمسؾ بمفاصؿ السمطة ,وتطرح مشروعيا السياسي عبر
اإلعبلف الدستوري الذي ألغى تفاصيؿ العممية السياسية التي كانت جارية في اليمف مف األلؼ
إلى الياء( خميفة.)2015 ,

اتيـ مجمس التعاوف الخميجي جماعة الحوثييف المسمحة بتدبير (انقبلب في اليمف) ,مما
يعد انقبلباً عمى الشرعية ,معمناً رفضو المطمؽ لبلنقبلب الذي أقدـ عميو الحوثيوف باليمف ,معتب اًر
ىذا اإلعبلف الدستوري نسفاً كامبلً لمعممية السياسية السممية ,التي شاركت فييا كؿ القوى
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السياسية اليمنية .فيما رحبت إيراف باإلعبلف الدستوري الذي أعمنو الحوثي ,والذي حؿ فيو
البرلماف وأعمف عف تشكيؿ مجمس رئاسي ولجاف ثورية وحكومة مؤقتة وفترة انتقالية تمتد إلى
عاميف ,وأعمنت إيراف أف ىذا اإلعبلف مكمؿ لممبادرة الخميجية التي خمع بموجبيا عمي عبد اهلل
صالح ,وتولى عبد ربو ىادي(محروس :2015 ,ص.)8 .

وكذلؾ دانت الدوؿ الراعية لمتسوية وىي الدوؿ الخمس دائمة العضوية في مجمس األمف
الدولي ومجمس التعاوف الخميجي ",استخداـ الحوثييف لمقوة لتحقيؽ مكاسب سياسية واجبار الرئيس
والحكومة عمى االستقالة وحصار المسؤوليف .وقاؿ بياف صادر عف الدوؿ العشر أف المجتمع
الدولي يشعر بقمؽ عميؽ بسبب التطورات األخيرة فميس مف المقبوؿ استخداـ العنؼ بغرض
تحقيؽ مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية"(صحيفة البياف :2015 ,ص.)32 .

أصر الحوثييف عمى فرض اإلقامة الجبرية عمى ىادي والوزراء الجنوبييف لمنعيـ مف التوجو
إلى عدف واعبلف دولة الجنوب .فالرئيس اليمني المحاصر في منزلو بصنعاء ,ينحدر مف
الجنوب وتحديدا مف محافظة أبيف ,سيحاوؿ ,حسب ىذه المصادر ,العودة إلى عدف إلعبلف
الدولة المرتقبة ,بعد أف ضاؽ ذرعا بالخبلفات والنزاعات في الشماؿ"(بوابة الحركات اإلسبلمية,
.)2015

ويرى الباحث ,أف ىدؼ الحوثييف مف احتجاز الرئيس عبد ربو منصور ىادي واالحتفاظ بو,
لكي يوىموا لمعالـ بأف الرئيس الشرعي موجود ,وأف جماعة الحوثي مؤتمريف بو ,كونو ممثؿ
الشرعية الدستورية ,األمر الذي يساىـ في تطبيؽ أىدافيـ ,باستخداـ القوة واإلقامة الجبرية
لمرئيس ىادي ,لكي ال يكونوا متيميف أماـ الردود اإلقميمية والدولية مف جية  ,ومف جية أخرى
يعد غياب ىادي عف المشيد السياسي ,بالنسبة لمحوثييف أمر مختمؼ عميو مع "عمي صالح" فيما
بعد مرحمة "عبد ربو منصور ىادي" فصالح أعمف مف خبلؿ حزبو أنو يريد انتخابات مبكرة؛ لكف
الحوثييف يرفضونيا؛ ألنيـ يفتقدوف الشعبية التي تمكنيـ مف تكريس المكاسب التي حصموا عمييا
بالقوة ,وتفقدىـ ميزة امتبلؾ السبلح ,لذلؾ حاولوا االستمرار في وضع ىادي ضمف االقامة
الجبرية.
ازداد الوضع السياسي واالجتماعي تأزماً وخاصةً بعد فرض حصار عمى الرئيس ىادي في
صنعاء مف قبؿ الحوثيوف ,إال أنو في خطوة مفاجئة تمكف الرئيس ىادي مف الفرار وكسر
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الحصار المفروض عميو ,وانتقؿ الى عدف الخارجة تقميدياً عف سمطة جيش صالح والحوثييف.
وع ِّد صنعاء عاصمة محتمة ,وعدف عاصمة موقّتة ,والحوثييف
" ً
معمنا تراجعو عف االستقالةَ ,
ٍ
سمطة شرعية في عدف وسمطة األمر
ميميشيا متمردة .وانقسمت الببلد عمى الطريقة الميبية بيف
الواقع في صنعاء .وانسحبت معظـ السفارات والمؤسسات الدولية التنموية .وتوقّفت األعماؿ
الخاصة والعامة"(بادي :2015 ,ص.)174 .

استقر األمر لمرئيس ىادي في الجنوب مع حصولو عمى تأييد شعبي واسع ,وقد بدأ بممممة
القوة العسكرية والمجاف الشعبية في المحافظات الجنوبية استعدادا لمواجية مرتقبة مع الحوثييف,
إال أف الحوثييف قاموا بتحريؾ الطائرات العسكرية لقصؼ القصر الرئاسي في عدف بيدؼ
التخمص مف الرئيس ىادي ,والذي تمكف مف اليرب إلى المممكة العربية السعودية ,فأعمف
الحوثيوف في 21مارس  ,2015التعبئة العامة لشف حرب في المحافظات الجنوبية وتحريرىا.
استمر االجتياح الحوثي بعد ذلؾ معمنيف سيطرتيـ في 25مارس ,2015عمى محافظات
الضالع ولحج وأبيف ,وأصبحوا عمى مشارؼ العاصمة المؤقتة عدف ,وبالتالي أصبحت اليمف
بأكمميا شبو واقعة في يد الحوثييف ,ما دفع الرئيس اليمني لبلستغاثة بدوؿ الخميج في رسالة
رسمية يطالب العرب بالقياـ بواجبيـ تجاه اليمف وحمايتيا عسكرياً ,وىو ما كاف عقب إعبلف
االستجابة لمشرعية" (صحيفة دنيا الوطف.)2015 ,

فقدـ وزير الخارجية رياض ياسيف عبد اهلل برسالة مف الرئيس ىادي لمجمس التعاوف
الخميجي يطمب تدخمو لصد الحوثييف مف التقدـ نحو عدف بعد إعبلف الحرب عميو مف قبؿ
الحوثييف .كانت السعودية قد بدأت بحشد قواتيا العسكرية عمى حدود اليمف في أواخر مارس
 2015بعد عرض عسكري ومناورات أجراىا الحوثيوف عمى الحدود اليمنية السعودية(الغربي,
.)2015

ويرى الباحث مما سبؽ ,سواء نصب زعيـ الحوثييف عبد الممؾ الحوثي نفسو إماماً أو عاد
"عمي صالح" لمحكـ رئيساً ,فالنفؽ المظمـ ىو عنواف المرحمة ,ولو عدنا إلى التاريخ ,عندما
سقطت اإلمامة عاـ  ,1962وجاءت الجميورية بدالً منيا ,فقد دخمت اليمف في وادي سحيؽ مف
الحروب والفوضى األىمية ,التي لـ يغب ىذا المشيد عف اليمف ,حتى ما بعد الوحدة اليمنية.
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إف سيطرة الحوثييف المدعوميف مف إيراف ,لف تجمب سوى الدمار والخراب والتقسيـ لميمف
وضرب الوحدة ,والعودة إلى حالة مف عدـ االستقرار ,وخاصة أف حركات التمرد في اليمف كثيرة
وغير مستقرة ,ستنازع القائميف عمى الحكـ ,األمر الذي سيخمؽ أجواء مف التوتر والفوضى لدوؿ
الجوار وخاصة السعودية ,فكاف موقؼ األخيرة واضحاً وحازماً وجازماً لتمؾ القوة التي سيطرت
عمى اليمف.
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المبحث الثاني  :موقف السياسة السعودية من صعود الحوثيين في اليمن:
أظيرت التطورات األخيرة أف الرياض ىي الخاسر األكبر مما جرى ,بسبب حساسية موقع
تماما ,التي ترتبط معو بشريط حدودي طويؿ .ويعتبر اليمف
اليمف بالنسبة لحدودىا المبلصقة ليا ِّ
بمثابة عمقيا االستراتيجي أو حديقتيا الخمفية ,تتأثر بما يجري فيو بشكؿ مباشر .وبطبيعة الحاؿ
ال تتحمؿ المصالح اإلستراتيجية السعودية خسارة اليمف لمصمحة طرؼ إقميمي منافس .لما يتمتع
اليمف بموقع استراتيجي فريد ,فيو يمسؾ بزماـ مفاتيح الباب الجنوبي لمبحر األحمر ,وىناؾ
تداخؿ وثيؽ بيف مضيقي ىرمز وباب المندب ,فيذا األخير ُيمثؿ طريقًا لمناقبلت المحممة بنفط

ابتداء مف قناة السويس وانتياء
الخميج باتجاه أوروبا .كما يربط حزاـ أمف الجزيرة والخميج العربي,
ً
بشط العرب.

وتشير الدراسات البحثية في ىذا الجانب إلى أف اليمف بموقعو الجغرافي أصبح يمثؿ ىمزة
ظيير آمنا لكؿ مف
ًا
وصؿ بيف القارة األفريقية ودوؿ شبو الجزيرة العربية وأصبحت اليمف

السعودية وسمطنة عماف أوالً ولبقية دوؿ الخميج ثانياً مف خبلؿ حمايتيا لحدودىما البرية الجنوبية
بالنسبة لمسعودية والغربية بالنسبة لسمطنة عماف (عمرو.)2010 ,

فضبلً عما تمثمو اليمف أيضاً مف قوة ديموغرافية كانت مدعاة لشعور أقطار مجمس التعاوف
الخميجي المجاورة لميمف بالتيديد .فيذه القاعدة الديمغرافية المؤثرة لميمف قد تمكنو مف فرض نفوذه
عمى الدوؿ المجاورة التي تعاني انخفاض معدالت النمو السكاني بصورة الفتة ,بحيث تجعؿ مف
اليمف دولة متقدمة وثابتة ومختمفة عف باقي ممالؾ وامارات الخميج سكانياً ,أو بنقؿ ىذه األجواء
المضطربة ,مف جانب آخر إلى داخؿ أقطار مجمس التعاوف الخميجي القريبة مف اليمف,
وعماف ( ابوزيد :2013 ,ص.)81 .
كالسعودية ُ

تمؾ األىمية التي تتمتع بيا اليمف بالنسبة لدوؿ منطقة الخميج ,جعمت مف أزماتيا األمنية
والعسكرية خط اًر تمقي بظبلليا مباشرة عمى األمف القومي لتمؾ الدوؿ جميعاً ,فأمف اليمف مف أمف
الخميج ,وىذا ما أكده " العاىؿ السعودى ,الممؾ سمماف بف عبد العزيز ,أف المممكة العربية
السعودية ,ستظؿ داعمة لمشعب اليمنى عمى كؿ المستويات ,وقاؿ" إف أمف اليمف جزء ال يتج أز
مف أمف المممكة والخميج (البديوي.)2015 ,
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وبالتالي ,تعتبر السعودية سيطرة الحركة الحوثية عمى األوضاع في اليمف أنيا تقوي التيديد
اإليراني ألمنيا القومي ,وقد تيدد صادراتيا النفطية وحركتيا التجارية مع العالـ فيما إذا وصمت
السيطرة الحوثية إلى مضيؽ باب المندب مستقببلً""(الرماح :2014 ,ص.)6 .

 1.2موقف السياسة السعودية من صعود الحوثيين
أعمنت السعودية تعميؽ أعماؿ سفارتيا في العاصمة صنعاء ,وقاؿ مصدر مسؤوؿ بو ازرة
الخارجية لوكالة األنباء السعودية "واس" :إنو نتيجة لتدىور األوضاع األمنية والسياسية في
العاصمة اليمنية صنعاء ,فقد قامت السعودية بتعميؽ كافة أعماؿ السفارة في صنعاء واجبلء كافة
منتسبييا إلى ببلدىـ" (صحيفة الوحدوي :2015 ,ص.)2 .

وأعمنت دوؿ عربية وأجنبية إغبلؽ سفاراتيا في العاصمة صنعاء ,معممة ذلؾ بتدىور
الوضع األمني الذي تشيده الببلد ,فيدفت إغبلؽ تمؾ السفارات إلى وضع جماعة الحوثي التي
سيطرت عمى مقاليد الحكـ في عزلة عف العالـ وذلؾ باليجرة الجماعية لمدبموماسية.
فضبلً عف تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود بف فيصؿ آؿ سعود" الواضحة ,في
وزرء مجمس التعاوف الخميجي الذي
رفض ما قامت بو مميشيا الحوثييف في صنعاء .ثـ جاء بياف ا
أف دوؿ المجمس لف تقؼ
أعقب اجتماعيـ في جدة ,ليرفض بصورة واضحة ما جرى,
اً
مبرز ّ
يتجز مف أمف الخميج.
أ
ألف أمف اليمف جزء ال
مكتوفة األيديّ ,

حينيا أدركت دوؿ الخميج حقيقة ما يحدث ,وسقوط اليمف في المحور اإليراني المعادي
لدوؿ الخميج ,فبدأت عمى عجؿ تجميع قوات برية عمى الحدود مع السعودية اليمنية ,ونقمت
سفاراتيا إلى عدف ,انتظا اًر لمحصوؿ عمى غطاء دولي مف مجمس األمف وجامعة الدوؿ العربية,
لمضغط عمى قوات الحوثي وجيش صالح ,لكف محاصرة الحوثييف عدف ,وقصفيـ مقر الرئيس
ىادي الذي اضطر مجب اًر إلى الخروج مف المدينة ,جعؿ الخميجييف أماـ خيار الدخوؿ منفرديف
في حرب مع الحوثييف وجيش صالح ,حتى قبؿ اجتماع مجمس األمف ومجمس جامعة الدوؿ
العربية ,بؿ وحتى قبؿ اكتماؿ حشد القوات البرية الخميجية والعربية والباكستانية"(خميفة المحرمي,
.)2015

138

 2.2مقدمات ما قبل عاصفة الحزم
منذ سقوط صنعاء بيد المسمحيف الحوثييف أواخر أيموؿ /سبتمبر ,2014بدأ المسؤولوف
اإليرانيوف يتحدثوف صراحة عف استخداـ ببلدىـ نفوذىا في تطورات اليمف ,وراح النائب في
البرلماف اإليراني عمي رضا زاكاني ,المقرب مف المرشد اإليراني عمي خامنئي ,إلى أبعد مف
ذلؾ ,واصفا صنعاء بأنيا" أصبحت العاصمة العربية الرابعة التابعة إليراف بعد كؿ مف بيروت
ودمشؽ وبغداد ,مبيناً" أف ثورة الحوثييف في اليمف ىي امتداد لمثورة الخمينية( الثورة اإلسبلمية في
(")1979الشبيري :2015 ,ص ,)6 .في إشارة إلى استيبلء الحوثييف عمييا ,مستفزةً الكثيريف في

اليمف وخارجيا.

كذلؾ جاءت تصريحات قاسـ سميماني قائد قوات فيمؽ القدس في الحرس الثوري ,في
الذكرى  36النتصار الثورة اإلسبلمية في إيراف قولو " إف الدالئؿ عمى تصدير الثورة اإلسبلمية
إلى عدد مف المناطؽ باتت واضحة لمعياف ,حيث وصمت إلى كؿ مف اليمف والبحريف وسوريا
والعراؽ وحتى شماؿ أفريقيا"(بدراف :2015 ,ص.)34 .

فضبلً عف ذلؾ أيضاً" أكد عمي شيرازي ,ممثؿ المرشد اإليراني األعمى عمي خامنئي في
فيمؽ القدس التابع لمحرس الثوري :إف "جماعة الحوثي (أنصار اهلل) في اليمف ىي نسخة مشابية
مف حزب اهلل في لبناف ,وستدخؿ ىذه المجموعة الساحة لمواجية أعداء اإلسبلـ" ,عمى حد
تعبيره .وأكد شيرازي أف "الجميورية اإلسبلمية تدعـ بشكؿ مباشر الحوثييف في اليمف وحزب اهلل
في لبناف والقوات الشعبية في سوريا والعراؽ" (حميد.)2015,

وشدد شيرازي " عمى أف الحوثييف نسخة مف حزب اهلل ,قائبلً " :قبؿ أعواـ ,تـ تشكيؿ
حزب اهلل في لبناف قوة شعبية كما الباسيج اإليراني ,ومف ثـ أسست قوات شعبية في سوريا
والعراؽ ,واليوـ نشاىد تشكيؿ أنصار اهلل في اليمف" .وأضاؼ " :ستخوض ىذه القوات المواجية
في المستقبؿ ضد أعداء اإلسبلـ والمسمميف" ,عمى حد تعبيره"(صحيفة البياف :2015 ,ص.)32 .

أدت تمؾ التطورات إلى ردات فعؿ إقميمية حادة وخاصة اشتياط غضب السعودية مف
تعنت الحوثييف ورفضيـ التوصؿ إلى تسوية سياسية لحؿ األزمة
التدخؿ اإليراني في اليمف و ّ
ٍ
تحالؼ عربي  -إقميمي
ومحاولتيـ الييمنة عمى اليمف بقوة السبلح ,األمر الذي دفع " إلى إنشاء
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تقوده السعودية لمتدخؿ عسكريا في اليمف ,مف أجؿ وضع ٍ
حد لمتغمغؿ اإليراني واعادة التوازف
ً

الذي اخت ّؿ بعد سيطرة الحوثييف عمى صنعاء ,ودفع أطراؼ األزمة في اليمف إلى العودة إلى
الحوار إلنياء الصراع"(تقرير الدوحة :2015 ,ص.)2 .

أدركت المممكة العربية السعودية خطر تمدد النفوذ اإليراني في المنطقة وخاصة بعد سيطرة
الحوثييف في اليمف ,حيث استنتجت السعودية تدريجياً أنيا يجب أف تأخذ زماـ المبادرة في معادلة
التوازف ,مف خبلؿ استخداـ الطريقة اليجومية ,لتخفيض نفوذ القوة اإليرانية ,وخاصة أف السياسة
السعودية لطالما فضمت العمؿ مف وراء الكواليس لتجنب التحديات المباشرة التي تؤدي إلى
نشوب صراعات ,إال أنيا أدركت بأىمية إمساؾ زماـ المبادرة في الشؤوف الخارجية اإلقميمية,
فكاف ردىا عمى سيطرة الحوثييف في اليمف جازـ وحازـ بحرب أطمؽ عمييا اسـ" عاصفة الحزـ.
ومف الميـ ذكره أنو قبؿ بدء السعودية والدوؿ العربية األخرى ب ػ "عاصفة الحزـ" طمب أحمد
عمي عبد اهلل صالح ,ابف الرئيس المخموع وأحد العناصر النافذة في إدارة سيطرة صالح ونفوذه
سفير لميمف في اإلمارات ,طمب زيارة السعودية قبؿ يوميف
في الجيش اليمني ,والذي كاف يعمؿ ًا
فقط مف انطبلؽ العممية .وبالرغـ مف أف ميزاف القوى في الساحة اليمنية كاف قد ماؿ بصورة
كبيرة لصالح الحوثييف والقوات الموالية لمرئيس المخموع ,إال أف أحمد عمي عبد اهلل صالح أبدى
في المقاء مع وزير الدفاع السعودي ,محمد بف سمماف ,استعداده ووالده لبلنقبلب عمى الحوثييف
وحشد عشرات اآلالؼ مف القوات الموالية ليما لخوض الحرب ضدىـ ,مقابؿ مطالب خاصة
بوالده تتمثؿ في رفع العقوبات األممية وانياء تجميد األمواؿ ومنع السفر ,وتوكيد(تأكيد) الحصانة
سرب ألحمد عبد اهلل
لو ولوالده .السؤاؿ الذي أثارتو ىذه الزيارة ىو ما إف كاف طرؼ خميجي قد َّ
صالح قرار الحرب السعودي ,ودفعو لمحاولة التوصؿ إلى صفقة قبؿ أف تُقرع طبوؿ الحرب
(مركز الجزيرة لمدراسات :2015,ص.)5 .

وعميو يرى الباحث أف السعودية فقدت الثقة بالرئيس السابؽ عمي عبداهلل صالح ,وخاصة
بعد تحالفو مع الحوثييف المدعوميف مف إيراف ,لذلؾ رفضت السعودية عرض أحمد بف عمي
صالح ,والتي أدركت تماماً أف صالح ىمو الوحيد ىو البقاء عمى سدة الحكـ ,فالخطأ التي
ارتكبتو السعودية بالمبادرة الخميجية ,ىي عندما منحت صالح حصانة لو ,وتركتو يستقر في
اليمف ,األمر الذي ساىـ في ذوباف وصير المبادرة الخميجية بعد اتفاقو مع الحوثييف وانقبلبيـ
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عمى المبادرة الخميجية ,واف كاف في ىذا الرفض مف داللة ,فالواضح أف الرياض تتصور أف
"عاصفة الحزـ" البد أف تميد لحؿ أكثر جذرية لؤلزمة اليمنية ,حؿ يستبعد صالح ومعسكره كمية,
ويؤسس الستقرار يمني أكثر ديمومة.
 3.2تداعيات عاصفة الحزم:
حسمت المممكة العربية السعودية قرار التدخؿ العسكري السعودي المباشر في اليمف لعدة
أسباب منيا(:مركز الجزيرة لمدراسات.)2015 ,

يعا ,بمساندة رئيسية مف وحدات الجيش والحرس الجميوري
 .1أف الحوثييف تحركوا سر ً

والقوات الخاصة الموالية لعمي عبد اهلل صالح ,بعد االستيبلء عمى العاصمة لمسيطرة عمى
المحافظات اليمنية األخرى ,بما ذلؾ محافظات األغمبية الشافعية في الوسط والجنوب والساحؿ؛
وأنيا تقدمت بصور حثيثة لمسيطرة عمى عدف ,بعد أف نجح الرئيس عبد ربو ىادي في اليروب
إلى عاصمة الجنوب واعبلنيا عاصمة مؤقتة لمببلد.
فعبل ,وباسـ الدولة اليمنية ,فتح أبواب الببلد لمنفوذ اإليراني.
 .2أف الحوثييف بدأوا ً
 .3أف الواليات المتحدة الحميؼ التقميدي لمسعودية ,أخبرت الرياض بصورة واضحة أف ليس
لدييا مف خطة لمتدخؿ في الشأف اليمني أو محاولة إعادة التوازف في الساحة السياسية اليمنية.
 * 4.2عاصفة الحزم 2015/3/26م:
جرى إطبلؽ اسـ “عاصفة الحزـ” عمى عممية التحالؼ العشري في اليمف ,واعتمدىا الممؾ
سمماف ,واستمياما مف الممؾ المؤسس ,كي يحمي األمف الوطني السعودي والعربي الميدد مف
االنييار اليمني ,واستخداـ اليمف كرأس حربة لتطويؽ السعودية وتكريس غمبة المشروع
اإليراني(أبوذياب.)2015 ,

*

عاصفة الحزـ  " :الحزـ أبو العزـ أبو الظفرات والترؾ (أي المغادرة أو التخمي) أبو الفرؾ أبو الحسرات" إنيا مقولة

لمممؾ عبد العزيز آؿ سعود مؤسس المممكة العربية السعودية ,وليذا جرى إطبلؽ اسـ “عاصفة الحزـ” عمى عممية
التحالؼ العشري في اليمف ,استناداً إلى بيت مف الشعر يجمع الحكمة والتصميـ ,واعتمدىا الممؾ سمماف ,استمياماً مف

الممؾ المؤسس.
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أصبحت اليمف تمثؿ مأزؽ أمني لممممكة العربية السعودية ,وخاصة بعد فرض الحوثييف
سيطرتيـ عمى مفاصؿ الدولة اليمنية ,مما خمؽ بيئة فوضوية ,فباتت السعودية جاىزة لمحرب,
مف أجؿ تأميف احتياجاتيا األمنية ,ولو عمى حساب الدوؿ األخرى ,وتحاوؿ المممكة تحقيؽ أمنيا
القومي بالدفاع عف النفس ,بإتباع سياسات دفاعية كرد فعؿ عمى بعض السياسات العنيفة التي
تتبناىا األحداث في اليمف.
محكوما بمحددات أساسية ,أىميا؛ أنو لـ يكف بمقدور
لذلؾ كاف التدخؿ العسكري السعودي
ً

الربعة بيدىا ,ولـ يكف بمقدورىا
إيرف سقوط العاصمة العربية ا
السعودية السكوت عمى ادعاء ا
اإليرني في اإلقميـ باتجاه البحر األحمر وصوًال إلى التحكـ في
ا
أيضا غض الطرؼ عف التوغؿ
ً
إيرف الخاصرة الجنوبية لمسعودية,
مضيؽ باب المندب وخميج عدف .كما لـ يكف مقبوًال تيديد ا
اإليرنييف بحشر العرب في ربوعيـ القديمة في بطحاء مكة
والصمت عف تيديدات الحوثييف و ا
(تقرير الدوحة :2015 ,ص.)9 .

فتمؾ التطورات تزامنت مع وصوؿ قيادة جديدة في المممكة العربية السعودية بقيادة الممؾ
سمماف بف عبد العزيز ,حيث أوحت تمؾ القيادة أنيا لف تسير عمى نيج السياسة الخارجية
التقميدية والتي اتبعيا الممؾ الراحؿ عبد اهلل بف عبد العزيز ,فجاءت أولويات السياسة الخارجية
السعودية الجديدة مواجية التمدد اإليراني في المنطقة العربية ,بدالً مف أولويات أخرى كمواجية
حركات اإلسبلـ السياسي.
وبالتالي جاءت استغاثة الرئيس عبد ربو منصور ىادي بالمممكة السعودية بإنقاذ اليمف مف
حافة الياوية وحماية الشرعية ,األمر الذي شكؿ تيديداً " لؤلمف الوطني واإلقميمي عمى حد سواء؛
ٍ
مما َّأدى إلى قياـ قوات التحالؼ بقيادة المممكة العربية السعودية ِّ
حرب عسكرية عمى
بشف
جماعة الحوثي والميمشيات الموالية لمرئيس المخموع عمي عبد اهلل صالح بيدؼ إعادة الشرعية,
واجبار الخارجيف عنيا لمعودة إلى طاولة المفاوضات(عبداهلل :2015 ,ص.)4 .

جاء الرد السعودي سريعاً ومجاباً لطب الرئيس عبد ربو منصور ىادي الذي طالب
السعودية والدوؿ الخميجية بحماية الشرعية المسيطر عمييا في اليمف ,مف قبؿ الحوثييف وخاصة
بعد" استنفاد صبر المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ,األمر الذي دفعيا في مساء يوـ 26
مارس  ,2015قبيؿ ساعات مف اقتحاـ الحوثييف مدينة عدف الجنوبية ,بتشكيؿ "عاصفة الحزـ",
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ار سعوديِّا في البداية ,وأف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي
حيث " اعتبر قرار التدخؿ في اليمف قرًا

أُبمغت بالقرار قبؿ أياـ مف انطبلؽ العممية؛ حيث أعرب أربع مف دوؿ المجمس عف مساندتيا
لمقرار السعودي ,وامتنعت ُعماف.
استعدادا لممشاركة
ىذا ما جعؿ البياف الخميجي بشأف العممية يصدر باسـ الدوؿ التي أبدت
ً

في العممية وليس باسـ مجمس التعاوف .لـ تكف مصر وال األردف طرفًا في قرار العممية ,ربما ألف
تماما لخطوات التقارب األردني مع إيراف خبلؿ األسابيع القميمة السابقة
السعودية لـ تكف مطمئنة ً
عمى انطبلؽ "عاصفة الحزـ" ,وال التصاالت القاىرة مع الحوثييف ,في اليمف وخارجو .ولكف ,ما

أف أُبمغت دوؿ عربية مختمفة ,وعدد مف الدوؿ اإلسبلمية ,بقرار العممية ,بعد بدء القصؼ الجوي,
حتى عبَّرت مصر واألردف والسوداف والمغرب وباكستاف عف استعدادىا لبلنضماـ لمتحالؼ,
وأيَّدت تركيا العممية ,عمى أف يبحث مسؤولوف أتراؾ وسعوديوف ما يمكف ألنقرة أف تقدمو مف
عوف" (مركز الجزيرة لمدراسات :2015,ص.)4 .

وصؼ المراقبوف تحالؼ عاصفة الحزـ بالتحالؼ السني ,ليواجو التحالؼ الذي تقوده إيراف
والذي يعرؼ بتحالؼ األقوياء أو محور المقاومة.
لذلؾ فاجأت السعودية الجميع بعممية "عاصفة الحزـ" ,بعد أف كاف االعتقاد السائد أف
صمت الرياض طواؿ أكثر مف عاـ عمى التوسع العسكري الحوثي ,وسيطرتيـ عمى صنعاء,
واعتقاؿ الرئيس عبدربو منصور ىادي ,وأعضاء حكومتو ,وصوالً إلى محاولة استكماؿ سيطرتيـ
بالزحؼ إلى عدف التي ىرب إلييا الرئيس عبد ربو منصور ىادي ,واعبلنيا عاصمة مؤقتة
لمدولة ,كاف تعبي اًر عف أف خيارات السعودية باتت محدودة ,إف لـ تكف معدومة.
كاف المشيد يوحي بأف موضوع التوازنات في اليمف أصبح محسوماً لصالح الحوثييف ,ومف
خمفيـ الرئيس المخموع عمي عبداهلل صالح ,وأف ما يحصؿ ىناؾ امتداد الختبلالت إقميمية لـ يعد
مف السيؿ ترميميا"(الدخيؿ.)2015 ,

فكاف ىذا التدخؿ "بعد أف استنفدت دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية كؿ السبؿ
السممية الرامية لحؿ األزمة اليمنية ,واستنادا إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترؾ وميثاؽ جامعة
الدوؿ العربية وعمى المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة "(إبراىيـ ,)2015 ,التي تنص عمى التالي"
143

ليس في ىذا الميثاؽ ما يضعؼ أو ينتقص الحؽ الطبيعي لمدوؿ ,فرادى أو جماعات ,في الدفاع
عف أنفسيـ إذا اعتدت قوة مسمحة عمى أحد أعضاء "األمـ المتحدة" وذلؾ إلى أف يتخذ مجمس
األمف التدابير البلزمة لحفظ السمـ واألمف الدولي"(ميثاؽ األمـ المتحدة ,ص.)20 .

تمنح تمؾ المادة الدوؿ الدفاع عف النفس وأيضاً تمنح الحكومة الشرعية المعترؼ بيا دوليا
حؽ طمب التدخؿ العسكري مف دوؿ أخرى ,فالتدخؿ العسكري السعودي أيضاً" يمكف أف يصنؼ
مف وجية نظر القانوف الدولي عمى أنو تدخؿ إنساني دولي بعد " ارتكاب عدد مف الجرائـ
الشنيعة التي ترقى في مجموعيا إلى "جرائـ حرب" ,األمر الذي نتج عنو أف وصؼ قرار مجمس
األمف رقـ  ,)2015( 2201ما قاـ بو الحوثيوف تيديد لؤلمف والسمـ الدولييف ,وأكد عمى أف
"االنقبلب الحوثي تصعيد خطير ,وييدد أمف واستقرار وسيادة ووحدة الببلد"( المبارؾ.)2015 ,
 5.2أىداف عاصفة الحزم:
وتكمف أىداؼ عاصفة الحزـ التي بدأت في  26مارس ,2015لتحقيؽ ما يمي:
 إعادة الشرعية إلى اليمف والمتمثمة بالرئيس عبد ربو منصور ىادي منع الحوثييف مف السيطرة عمى مفاصؿ الدولة وشؿ حركتيـ وتقدميـ وابعاد خطرىـ عفالحدود السعودية(روسيا اليوـ.)2015 ,

 إعاقة مساعي الحوثييف لمحسـ عسكرًيا ,والغاء مفاعيؿ "إعبلنيـ الدستوري الذي أصدروهبعد استقالة عبد ربو منصور ىادي.

استيدفت العممية العسكرية معاقؿ جماعة الحوثي باليمف بمشاركة لدوؿ الخميج باستثناء
ُعماف كما شاركت دوؿ أخرى ليصؿ " مجموع الطائرات المقاتمة  185طائرة مقاتمة ,بينيا مائة

مف السعودية التي حشدت أيضاً 150ألؼ مقاتؿ ووحدات بحرية وشاركت اإلمارات ب 30
مقاتمة ,والكويت بػ 15والبحريف بػ ,15بينما شاركت قطر ب 10طائرات ,واألردف ب  6طائرات,
وكذلؾ المغرب ب  6طائرات ,والسوداف ب  3طائرات" (مندب برس.)2015 ,

أسفرت الطمعات الجوية عف تدمير الدفاعات الجوية الحوثية بالكامؿ في صنعاء وقاعدة
الديممي وبطاريات صواريخ ساـ و طائرات حربية بالعاصمة ",تـ تدمير عدد كبير مف مخازف
األسمحة التي استولى عمييا الحوثيوف مف الحكومة اليمنية ,واألىـ مف ذلؾ ,قمصت اليجمات مف
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إمدادات الحوثييف مف صواريخ سكود التي يمكنيا إصابة أىداؼ عميقة داخؿ األراضي
السعودية .ولكف لـ يتضح حجـ الخسائر التي لحقت بأىداؼ ديناميكية وأفراد مف الحوثييف
(شنيكر :2015 ,ص.)19 .

كانت الحرب تشبو عممية االستئصاؿ لورـ التعدي عمى مؤسسات الدولة واستيدافيا بقوة
ردع ,وليست حرب تدميرية ,فقوات التحالؼ التي تقودىا المممكة السعودية
السبلح ,فيي حرب ٍ
نجحت في السيطرة عمى األجواء اليمنية بالكامؿ ,بفرض طوؽ ,وحظر جوي عمى طيراف قوات
صالح والمميشيات الحوثية ,األمر الذي ساىـ في منع تحقيؽ ضربة مضادة جوية حتى مف
صعدة ,في المقابؿ أدانت إيراف اليجوـ المفاجىء عمى جماعة الحوثي وطالبت بوقؼ العمميات
العسكرية التي تقودىا السعودية فو اًر .وأوضحت طيراف أف عمميات التحالؼ بقيادة السعودية
ستعقد الجيود إلنياء الصراع ولف تؤدي إال إللياب الكراىية الطائفية التي تذكي الحروب في
أجزاء مختمفة مف الشرؽ األوسط (وكالة رويترز.)2015 ,

بالرغـ مف ذلؾ تزامف قصؼ قوات التحالؼ ,بوجود مقاومة شعبية في كؿ المحافظات
الجنوبية التي اجتاحتيا الحوثيوف ,دعـ التحالؼ العربي المقاومة الشعبية في الجنوب أو ما بات
يعرؼ بالمقاومة الجنوبية وىي المجاف الشعبية التي قاتمت في صؼ الرئيس ىادي قبؿ أف يتمكف
مف الخروج إلى السعودية.
استمرت عاصفة الحزـ حتى  21إبريؿ  2015حيث أعمنت قوات التحالؼ إنياء العممية
العسكرية في اليمف ,وبدء "إعادة األمؿ" نصرة لمشعب اليمني ,واعادة السبلـ واألمف إلى اليمف
بترتيب البيت اليمني ,حيث أكد" الناطؽ باسـ "عاصفة الحزـ" العميد خالد العسيري أف "عاصفة
الحزـ" حققت أىدافيا في" :حماية الشرعية في اليمف" ,و"ردع المميشيات الحوثية ومنعيا مف
تيديد المواطنيف اليمنييف وتدمير قدراتيا العسكرية" ,و"منع المميشيات الحوثية مف تيديد دوؿ
الجوار وعمى رأسيا الحدود الجنوبية لممممكة العربية السعودية"( BBCعربي.)2015 ,

بالرغـ مف ذلؾ ,فمازاؿ الصراع دائ اًر في اليمف ,واليجمات الحوثية مازالت مستمرة بيف
الفينة واألخرى تجاه األراضي والحدود السعودية.
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 6.2التحديات التي واجيت عاصفة الحزم:
برزت عدة تحديات مف شأنيا أف تعرقؿ عاصفة الحزـ وتمنعيا مف بموغ غايتيا المعمف
عنيا ,أو تؤخرىا أو حتى تحوليا إلى حرب استنزاؼ طويمة ,ال تبدو نيايتيا واضحة في األفؽ,
ولعؿ أبرز ىذه العوائؽ والتحديات:
إسترتيجية عسكرية واضحة ومتكاممة ,ووجود تبايف في الرؤى
ا
 -1افتقاد التحالؼ
واألىداؼ النيائية بيف مكوناتو ,والسيما حوؿ تفاصيؿ الحؿ السياسي والقوى المشاركة فيو" "(تقرير

ّ

الدوحة :2015 ,ص.)10 .

 - 2إف الدوؿ الخميجية تواجو لممرة األولى معضمتيا األمنية في الخميج ,دوف اعتماد قوي
وموثوؽ بو في الحميؼ األمريكي الذي فرض عمى الخميج منذ حرب الخميج الثانية عاـ 1991
نظاماً أمنياً فريداً يقوـ عمى أساس “عسكرة األمف” في الخميج ,وقياـ الواليات المتحدة بالدور
األساسي في ضماف ىذا األمف عبر اتفاقيات عسكرية ثنائية مع كؿ دولة خميجية عمى حدة
(لعروسي.)2015 ,

يرجع ذلؾ كما أشار السيناتور جوف ماكيف ,أف العممية العسكرية التي شنيا تحالؼ تقوده
السعودية ضد المتمرديف الحوثييف في اليمف بدوف تنسيؽ مع الواليات المتحدة تظير أف ىذه
الدوؿ لـ تعد تثؽ بالرئيس باراؾ أوباما.وقاؿ السناتور الجميوري ,إف عممية « عاصفة الحزـ»
ىي دليؿ عمى أف "دوؿ المنطقة لـ تعد تثؽ بالواليات المتحدة أو لـ تعد تريد العمؿ معيا"
وأضاؼ أف ىذه الدوؿ "تعتقد أننا انحزنا إلى إيراف ( صحيفة الراية :2015,ص.)22 .

 -3إف المممكة السعودية تواجو حركة" ليا جناح عسكري متمرس خاض ستة حروب ضد
نظاـ الرئيس "عمي عبد اهلل صالح" وحرب لمدة شير مع السعودية ,وزادت قوة الحوثييف في
اآلونة األخيرة بعد أف شكؿ تحالفاً قوياً مع الجيش وعدة قبائؿ يمنية"(الزيدي .)2015 ,لذلؾ فإف
الضربات الجوية لف تعمؿ عمى توجيو ضربة قاضية لمحوثييف وخاصة أف الطبيعة الجغرافية
اليمنية تساىـ وتساعد في تقوية شوكة الحوثييف.
أف العمميات والضربات الجوية تحقؽ أىدافًا محدودة,
ا
حيث يجمع
الخبرء العسكرييف عمى ّ

خيار ضرورًيا
وال يمكف أف تحقؽ وحدىا األىداؼ األخرى ,وىو ما يجعؿ التدخؿ العسكري البري
اً
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تعنت جماعة الحوثي والمواليف لمرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح ,وغياب شريؾ
في ظؿ ّ
بر ينطوي عمى صعوبات
ي في الميداف قادر عمى دحر الحوثييف وىزيمتيـ .لكف التدخؿ اً
عسكر ّ

أجنبيا,
أف الشعب اليمني أو جزًءا منو سينظر إلى القوات المتدخمة بوصفيا غازًيا
مف بينيا ّ
ً

أف التحالؼ الذي تقوده السعودية ليس لديو خبرة سابقة بحرب العصابات ضمف بيئة
إضافة إلى ّ

اإلنسانية المتوقعة(تقرير الدوحة:2015 ,
جغرفية وعرة كاليمف ,وذلؾ عدا عف الفوضى والتداعيات
ا
ّ
ص.)10 .

لذلؾ اعتمدت السعودية في تحالفيا عمى باكستاف ,ألنيا تمتمؾ خبرة واسعة في القتاؿ
ضمف تضاريس جبمية وعرة ,إال أف حسابات السعودية جاءت مغايرة ,بسبب إصدار البرلماف
الباكستاني ق ار اًر بالوقوؼ عمى الحياد إزاء األزمة اليمنية ,األمر الذي أفقد التحالؼ قوة عسكرية
ميمة في القتاؿ .بالرغـ مف ذلؾ" أكدت باكستاف أنيا مستعدة لمدفاع عف " وحدة وسبلمة
أراضي"السعودية" أياً يكف الثمف" لكف ليس بالضرورة لمتدخؿ في اليمف ضد المقاتميف الحوثييف
في إطار التحالؼ التي تقوده الرياض"( صحيفة الراية :2015,ص.)23 .

 -4إف" تنظيـ القاعدة في اليمف ,رحب بعممية "عاصفة الحزـ" ,ليس حباً في أطرافيا ,وانما
ألنيا ستؤدى إلى إضعاؼ الحوثييف ,عدوه المدود حالياً ,مما سيتيح لمقاعدة العودة إلى مشيد
األحداث مف جديد في اليمف بصورة أكثر نشاطا ,خاصة بعد شبكة العبلقات القوية التي أقاميا
التنظيـ مع القبائؿ في مواجية التمدد الحوثى ,مما أخرج القاعدة مف عزلتيا ,ومكنيا مف تجنيد
العديد مف المقاتميف ,إضافة إلى حصوليا عمى كميات كبيرة مف األسمحة في الفترة الماضية ,في
ر (بكر.)2015 ,
خضـ فوضى السبلح التي تجتاح اليمف أخي ا

يرى الباحث أف عممية عاصفة الحزـ ,بالطبع ستضعؼ الحوثييف ,ولكف في المقابؿ ستقوي

شوكة تنظيـ القاعدة في اليمف ,التي سترسخ تواجدىا في اليمف وخاصة أف التنظيـ ينتشر في
أنحاء اليمف ,في المكبل و أبيف بالجنوب ,وكذلؾ في صنعاء ومدف أخرى ,كما أف العممية مف

الممكف أف تسيـ بشكؿ أو بأخر بوجود موطئ قدـ لتنظيـ الدولة اإلسبلمية " داعش" ,الذي

سيفتح المجاؿ في تجنيد العديد مف األفراد داخؿ وخارج اليمف ,تحت شعار مقاومة "التمدد

الشيعي" ,حيث برز نجـ التنظيـ في الفترة األخيرة مف خبلؿ سمسمة تفجيرات وسيطرتو عمى عدة

مدف ,فضبلً عف دعـ بعض القبائؿ لو ,والتي ترى تنظيـ القاعدة األقوى واألمير في مواجية

الحوثييف.
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 7.2نتائج عاصفة الحزم:
 1.7.2أوالً :نتائج عاصفة الحزم عربياً:
إف بمورة موقؼ عربي بغطاء خميجي ,رافض الستمرار وجود مميشيات في الببلد العربية,
مف شأنو أف يقدـ خدمة سياسية وأمنية لممنطقة العربية " ,في أي مواجية محتممة مع مف ينعتيـ
بالمميشيات ,كما أف ىذا التعامؿ الجديد مع المجموعات المسمحة في المنطقة العربية ,ربما
يؤسس تحوالت في اإلستراتيجية العسكرية واألمنية ,تعيد بناء اصطفافات األنظمة السياسية
العربية عمى قاعدة المشترؾ األمني"(الحافظي :2015 ,ص.)98 .

خاصة في ظؿ زيادة االنتياكات المذىبية مف قبؿ التنظيمات الجيادية ,التي وفرت فرصة
إليراف وحمفائيا بأف تنتشر في البمداف العربية كػ" حزب اهلل في لبناف ,والحشد الشعبي في العراؽ,
و النظاـ العموي في سوريا ,والحوثييف في اليمف.
لذلؾ ,إف عاصفة الحزـ مف الممكف أف يكوف ليا تأثير إيجابي مف أجؿ تفعيؿ العمؿ
العربي المشترؾ لمواجية المخاطر التي تواجو الجميع ,والتي ال يمكف التغمب عمييا إال مف
الموحد بما يضمف تحقيؽ مكاسب لمجميع"(الميرغني :2015 ,ص.)27.
التحرؾ
خبلؿ
ّ
ّ

 2.7.2ثانيا :نتائج عاصفة الحزم عمى اليمن:
ما فعمتو عاصفة الحزـ ىو أنيا أعادت تشكيؿ الخريطة السياسية في اليمف ,فبل يمكف
الحديث اليوـ عف سيناريو تقسيـ في ظؿ انتفاضة المناطؽ عمى مواقع الحوثيوف وأنصار النظاـ
السابؽ ,كما أف اليمف لـ يعد كتمة سياسية موحدة ,حيث سيطرة حزب المؤتمر الشعبي أو حتى
ىيمنة حزب اإلصبلح وبقية المكونات الكبيرة ,بؿ ىناؾ حالة تشكؿ جيوي ومناطقي واعادة فرز
القبيمة بحسب الوالء لمدولة مباشرة دوف المرور عبر وسائط كاف الرئيس السابؽ صالح وعائمتو
ورجاالتو الكبار أبرزىا ( الديني :2015 ,ص.)14 .

فضبلً عف ذلؾ قمبت عاصفة الحزـ الموازيف في وجو التمدد الحوثي في اليمف ,حيث
تحوؿ اليجوـ الحوثي في التمدد داخؿ اليمف ,إلى الدفاع عف النفس وفرض وقائع عسكرية
جديدة ,باستنزاؼ قواىـ نتيجة الضربات الجوية لعاصفة الحزـ ,رغـ أف تمؾ الضربات لـ تجبرىـ
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عمى االستسبلـ أو العودة إلى المفاوضات ,ولكف كاف ليا الشأف في تقييد حريتيـ داخؿ اليمف,
حيث أكد وزير الخارجية السعودي عادؿ الجبير قولو " أف نياية الحرب تكمف في يد الرئيس
اليمني المخموع والحوثييف"
 8.2اليمن ما بعد عاصفة الحزم:
أعمنت قيادة قوات التحالؼ وقؼ عمميات عاصفة الحزـ ,في 21إبريؿ ,2015بعد تحقيقيا
لؤلىداؼ التي انطمقت مف أجميا بناء عمى طمب الحكومة الشرعية اليمنية ووفؽ قرار مجمس
األمف رقـ " "2216حيث تبنى مجمس األمف الدولي ,مشروع القرار العربي رقـ  ,2216يوـ14
أبريؿ  2015بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ,والذي يفرض حظ ار لمسبلح عمى
الحوثييف وأنصار الرئيس اليمني المخموع عمي عبد اهلل صالح ,ويدعو الحوثييف إلى الخروج مف
المدف والمناطؽ التي استولوا عمييا بما فييا العاصمة صنعاء .صوتت  13دولة لصالح القرار,
ولـ تعارض أي دولة ,بينما امتنعت عف التصويت دولة واحده فقط ىي روسيا( الجزيرة نت,
.)2015

فبعد وقؼ عمميات عاصفة الحزـ ,أطمقت السعودية عممية "إعادة األمؿ"ومف أىدافيا:
(روسيا اليوـ.)2015 ,

 1ػ سرعة استئناؼ العممية السياسية
 2ػ استمرار حماية المدنييف ومكافحة اإلرىاب وتكثيؼ المساعدة اإلغاثية والطبية لمشعب اليمني.
 3ػ التصدي لمتحركات والعمميات العسكرية لمميميشيات الحوثية ومف تحالؼ معيا.
 4ػ منع وصوؿ األسمحة جواً وبح اًر إلى الحوثييف وحميفيـ صالح.
إف تفعيؿ عممية إعادة األمؿ "ال يعني توقؼ العمميات الجوية ,ولكف فقط انتيت مرحمة
استيداؼ المعدات القتالية النوعية لمميشيا الحوثي وأتباع المخموع عمي عبداهلل صالح ,كالصورايخ
الباليستية والطائرات ومخازف السبلح ,واآلف تبدأ مرحمة جديدة ,ما تسمى بصيد الفئراف ,إذ يتـ
إعادة توظيؼ وقيادة مسيرة المقاومة الشعبية اليمنية ضد العناصر االنقبلبية الموالية لطيراف"(
موقع رصد.)2015 ,
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وبالتالي ,انتيت مرحمة مف مراحؿ عاصفة الحزـ ,لتدخؿ مرحمة جديدة بتزويد مجموعات
كبيرة مف المقاتميف اليمنييف المؤيِّديف لمرئيس ىادي ,بالسبلح والمعدات والتدريب العسكري البلزـ.
مؤخر ,كميات كبيرةً مف األسمحة الثقيمة والعربات المدرعة ألنصار
اإلمارت,
وسمّمت السعودية و ا
اً

أيضا قوات مف الدوؿ العربية,
الرئيس ىادي عبر المناطؽ المحررة حديثًا في عدفَّ .
وثمة ً
والسبب األساسي ىو حاجة جيش ىادي إلى التدريب عمى صنوؼ عديدة مف األسمحة
اشترؾ بعض القوات األجنبية في العمميات
ا
أيضا إلى
والمعدات .وتشير التقارير
ً

العسكرية"()Mitreski.2015: p3

استمرت قوات التحالؼ بقيادة السعودية وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ,تعد
الخطط وتجيز نفسيا ,وصوالً إلى " التخطيط المحكـ لعممية «السيـ الذىبي» التي حررت مدينة
عدف ,كبرى مدف جنوب الببلد ,في منتصؼ يوليو ,ثـ تتالت ىزائـ الحوثييف وانتصارات الجيش
الوطني والمقاومة المسنودة مف قوات التحالؼ ,فسقطت لحج ثـ أبيف ثـ ما تبقى مف محافظة
الضالع ,ثـ انسحبت الميميشيات مف محافظة شبوة"( مدابش :2015 ,ص.)24 .

حيث بقيت المحافظات الجنوبية منتفضة ضد السيطرة الحوثية ,فبعد  117يوـ مف إطبلؽ
الحوثيوف حربيـ ضد المحافظات الجنوبية ,تمكنت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بدعـ قوات
التحالؼ العربي مف استرداد مدينة عدف في يوليو.2015
بعد استعادة عدف والقرى المجاورة ليا مف المميشيات الحوثية ,والتي أتى استردادىا بعد صد
المقاومة الشعبية بالتنسيؽ مع قوات التحالؼ العربية بقيادة السعودية ,في دؽ معاقؿ الحوثييف في
مدينة عدف ,عادت الحكومة اليمنية إلى عدف عبر طائرة وحماية سعودية ,حيث" ضـ الوفد
اليمني وزراء وقادة قطاعات أمنية إلى مدينة عدف في عيد الفطر ,كاف تحت حماية سعودية
مدربة ومجيزة يفوؽ عددىا أكثر مف  40ضابطاً وفرداً ,وذلؾ ألداء صبلة العيد واالحتفاؿ
بإسترداد مدينة عدف مف الميميشيات الحوثية" (مجمة العرب الدولية :2015 ,ص.)6 .

األىمية ,بؿ منعطؼ ,لكف ىذا ال يعني أف
ؾ أف ما حدث في عدف أمر في غاية
ال ش ّ
ّ

األزمة في اليمف ستنتيي غداً .عمى العكس مف ذلؾ ,يبدو الوضع في اليمف مقببلً عمى مزيد مف
مقدـ ىذه األسباب أف الحوثييف يمكف أف ينكفئوا في
عدة .في ّ
التعقيدات .ىذا عائد إلى أسباب ّ
اتجاه الشماؿ ولكف مف دوف أف يكوف لدييـ أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو تنموي لمبمد.
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رغـ حممة الضربات الجوية التي شنيا التحالؼ العربي بقيادة السعودية ,والعمميات المسمحة
التي تشنيا المجموعات التابعة لممقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني الموالي لمرئيس اليمني
عبد ربو منصور ىادي ,فإف الحوثييف وحمفاءىـ ما زالوا يحتفظوف بسيطرتيـ عمى العاصمة
ومدف عدة وسط وشماؿ الببلد ,باستثناء المحافظات الجنوبية ,التي نجحت قوات الشرعية بدعـ
مف التحالؼ في طرد الحوثييف والقوات الموالية "(اليمف اآلف.)2015 ,

لذلؾ بدأت السعودية في "حشد القوات في موقعيف لميجوـ عمى صنعاء ,أوليما شرؽ
صنعاء ,حيث تعد قوات التحالؼ لميجوـ مف مأرب ,ويتواجد ىناؾ 4آالؼ جندي إماراتي
و 1000مف السعودية والبحريف ,وعدد غير معروؼ مف اليمنييف المواليف لمتحالؼ ,مشي اًر إلى
أف ىناؾ قوات أخرى في الجنوب عند مدينة تعز تعد ىي األخرى لمتحرؾ باتجاه صنعاء ,وبيا
قوات سعودية وامارتية ويمنية أيضاً"(اسماعيؿ :2015 ,ص.)9 .

شعر الحوثيوف وحميفيـ المخموع عمي صالح ,بعدـ سيطرتيـ عمى باب المندب ,وفقدانيـ
دفة السيطرة ,بعد ىزائميـ في مأرب واقتراب التحالؼ مف تحرير صنعاء ,أرسؿ الحوثييف رسالتيـ
إلى األمـ المتحدة بقبوليـ لمقرار  ,2216واستعدادىـ لمتفاوض.
إف إيراف تدرؾ أف الحوثييف وصالح بعد أف تدخمت قوات التحالؼ بقيادة السعودية ومعيا
ويقمـ أظافرىا في اليمف(الحوثييف) ,ولذا
المقاومة في الداخؿ إلعادة الشرعية ,سيختزؿ مكاسبيا ُ

لف يسعى الحوثيوف إلى سبلـ ,إال ما كاف مشروطاً بما يضمف النفوذ الحوثي ,وبالتالي يضمف

المصالح اإليرانية(الفقيو :2015 ,ص.)22 .

استناداً لما سبؽ ,إف الحوثييف التابعيف إليراف ,لف يكوف قرارىـ يمنياً ,بؿ سيكوف لو مرجعية
إيرانية ,التي تطمح األخيرة ,بتقوية نفوذىا عمى حساب أصحاب الوطف ,إلعبلء المذىبية
الشيعية ,وعميو فإف عمى الحكومة اليمنية وقوات التحالؼ ,التمسؾ بتنفيذ القرار  2216دوف
االستجابة ألية إمبلءات أو شروط حوثية خارج إطار المبادرة الخميجية ومؤتمر الحوار الوطني,
ولتحقيؽ ىذا المبتغى ال بد مف نزع سبلح الحوثييف بالكامؿ ,وتحوليـ إلى حزب سياسي مثؿ
بقية األحزاب ,وأف يصبح السبلح حقاً حصرياً لمدولة كمؤسسة يتشارؾ فييا الجميع عمى أسس
متساوية .وىذا عمى العكس تماماً مما تريده طيراف ,غير ذلؾ سيكوف مصير المنطقة تحت
التيديد اإليراني لميمف ودوؿ الخميج عبر البوابة اليمنية.
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 9.2الحمول الدولية المقترحة لالزمة اليمنية:
 1.9.2مؤتمر جنيف يونيو 2015م:
قبيؿ مؤتمر جنيؼ غادر ممثمو الحوثييف والرئيس صالح صنعاء متجييف إلى العاصمة
العمانية"مسقط" ,بنا ًء عمى دعوة وجيت إلييـ مف مندوب األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باليمف"
ُ
إسماعيؿ ولد الشيخ" مف أجؿ بدء جولة جديدة مف الحوار مع ممثمي الرئيس ىادي ,ولكف األخير
رفض الدخوؿ في أي حوار أو مفاوضات قبؿ قبوؿ الحوثييف والمخموع صالح بتنفيذ قرار مجمس
األمف رقـ (2216سالـ :2015 ,ص.)12.

بالرغـ مف ذلؾ أقيـ مؤتمر دولي تدعمو األمـ المتحدة ,والذي بدأ انعقاده في  16يونيو
 ,2015بيف األطراؼ اليمنية ,حيث ىدؼ المؤتمر إلى الجمع بيف وفد يمثؿ "الحكومة اليمنية
والرئيس ىادي" وآخر يمثؿ أطراؼ انقبلب اليمف  ,2014المتمثمة بالحوثيوف ,وكذلؾ دعا
المؤتمر إلى وقؼ إطبلؽ النار ألسباب إنسانية ,وقد رفض الحوثيوف محاورة حكومة ىادي ,بؿ
طالبوا بالتحاور مع السعودية مباشرة ,حيث األخيرة تقود عمميات عسكرية ضد الحوثييف.
أفاد الرئيس ىادي أف االجتماع في جنيؼ "ليس محادثات" ,بؿ "نقاش لتنفيذ قرار مجمس
األمف  2216عمى األرض" ,وىو قرار ينص عمى انسحاب الحوثييف مف المناطؽ التي سيطروا
ر لمتسمح عمييـ"(موقع .)2015 ,France 24
عمييا خبلؿ األشير األخيرة ,إضافة إلى فرضو حظ اً

عمى الصعيد الحوثي فإنيـ "رفضوا كافة المقترحات مف أجؿ التوصؿ لتسوية سياسية ,كما
أفشموا كؿ اليدف التي حاولت األمـ المتحدة أف تطبقيا في اليمف ,مف أجؿ إيصاؿ المساعدات
اإلنسانية العاجمة إلى مبلييف اليمنييف ,الذيف يعانوف جراء الحرب وجراء سيطرة تمؾ المميشيات
عمى مدنيـ وبمداتيـ"( مدابش :2015 ,ص.)24 .
إف الحوثييف يريدوف أف يظيروا بصورة المنتصر بعد رفضيـ مشاورات جنيؼ ,لذلؾ أعمف
عف فشؿ ىذا المؤتمر بسبب التأجيؿ المستمر.
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بالرغـ مف ذلؾ يتـ التصريح عبر وسائؿ اإلعبلـ عف وجود مبادرة جديدة ,مف الممكف أف
تشيدىا اليمف خبلؿ الفترة القادمة ,إال أف الرئيس عبد ربو منصور ىادي اشترط لمدخوؿ في أي
حوار مع الحوثييف وصالح ,بأف عمييـ إبداء حسف النية بأف ىناؾ جدية لتنفيذ ق اررات مجمس
األمف وأوليا القرار  ,2216لذلؾ عمييـ :وقؼ إطبلؽ النار ,وفؾ الحصار عف تعز ,اإلعبلف
عف خطة انسحاب مف المناطؽ ,إطبلؽ سراح األسرى" (محروس :2015 ,ص.)10 .
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المبحث الثالث  :أىداف السياسة السعودية تجاه اليمن في ضوء المتغيرات اليمنية.
إف قضية األمف القومي مازالت تشغؿ باؿ األمـ والحكومات والدوؿ ,فميما عظمت قوة
الدولة أو نفوذىا تبقى رىينة لتحقيؽ األمف القومي لدولتيا ,مف أجؿ إنجاح سياستيا الخارجية
وبموغ أىدافيا المرسومة ,وذلؾ مف منطمؽ أف األىداؼ السياسية الخارجية تحدد وفقاً العتبارات
األمف القومي.
فالسياسة السعودية تجاه اليمف لدييا أىداؼ لتحقيقيا مف أجؿ ضماف أمنيا القومي ,وحماية
حدودىا مف عدو خارجي ,وتتمثؿ تمؾ األىداؼ التي تحقؽ األمف القومي ,بالتالي:
 1.3أوالً :وقف التمدد الحوثي في اليمن
أدركت المممكة العربية السعودية أنيا تواجو جماعة تمتؼ حوؿ حدودىا ,لتستغؿ نقاط
ضعفيا واستدراجيا لحرب غير متوازية ,باستخداـ وسائؿ مستحدثة ,وتكتيكات غير تقميدية,
وأسمحة وتكنولوجيات جرى التوصؿ إلييا بالتفكير فيما ىو غير متوقع وغير معقوؿ.
ويرى الباحث ,إف إيراف وظفت تمؾ الجماعة مف أجؿ زعزعة أمف واستقرار السعودية بدعـ
وتقوية الحوثييف في شماؿ اليمف لبللتفاؼ حوليا واستغبلؿ نقاط ضعفيا ,المتمثؿ بتأجيج الصراع
المذىبي في المنطقة الشرقية ليا وىي منطقة شيعية ,وكذلؾ العمؿ عمى إضعاؼ السعودية
باستخداـ وسائؿ غير متوقعة مف أجؿ ىزىا مف الداخؿ سياسياً أو دينياً أو اقتصادياً.
وقد أكد الممؾ سمماف بف عبد العزيز في كممة لو خبلؿ افتتاح أعماؿ القمة العربية التي
عقدت في  28مارس  2015في شرـ الشيخ إف ":استمرار الميميشيات الحوثية المدعومة مف
قوى إقميمية ىدفيا بسط ىيمنتيا عمى اليمف ,وجعميا قاعدة لنفوذىا في المنطقة في تعنتيا
ورفضيا لتحذيرات الشرعية اليمنية ومجمس التعاوف ومجمس األمف ولكافة المبادرات السممية,
والمضي قدماً في عدوانيا عمى الشعب اليمني وسمطتو التشريعية وتيديد أمف المنطقة؛ فقد
جاءت استجابة الدوؿ الشقيقة والصديقة المشاركة في عاصفة الحزـ لطمب رئيس الجميورية
اليمنية لموقوؼ إلى جانب اليمف الشقيؽ ,وشعبو العزيز وسمطتو الشرعية وردع العدواف الحوثي
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الذي يشكؿ تيديداً كبي اًر ألمف المنطقة واستقرارىا وتيديداً لمسمـ واألمف الدولي ومواجية
التنظيمات اإلرىابية"(مجمة العرب الدولية :2015 ,ص.)6 .

فالممؾ سمماف بف عبد العزيز أكد دائماً في خطاباتو عمى أمف السعودية وأمف المنطقة,
بأف األمف مسؤولية الجميع وقولو«:لف نسمح ألحد أف يعبث بأمننا واستق اررنا» ,واصفا األمف بأنو
" نعمة عظيمة" وىو األساس في رخاء الشعوب واستقرارىا"(بف كمي :2015 ,ص.)31 .

لذلؾ تعتبر" السعودية المتضرر األكبر مف تمدد الحوثييف في اليمف .وفي الوقت ذاتو,
كانت القوة العربية الوحيدة القادرة عمى مواجيتيـ بعد أف ألقت الحراكات العربية بتداعياتيا عمى
تعد ركائز أساسية فيو"(تقرير الدوحة,
النظاـ اإلقميمي العربي ,وحيدت دوًال كانت حتى وقت قريب ّ
 :2015ص.)8 .

ويرجع ىذا الضرر عمى السعودية بسبب العامؿ الجغرافي المقمؽ مف الحركة الحوثية,
وخاصة أف معاقؿ المتمرديف الحوثييف موجودة في المناطؽ الجبمية المحيطة بمحافظة صعدة,
شماؿ غرب اليمف المتاخمة لمسعودية ,وخاصة ارتباط الحوثييف بإيراف الشيعية ,وىي ُمػعطيات

ُمػقمقة بالنسبة لمسعودية ,خاصة وأف لدييا نِػسبة كبيرة مف السكاف الشيعة االثنى عشرية في
المنطقة الشرقية ,وشيعة إسماعيمية في المنطقة الجنوبية المحاذية لميمف"(سبلـ.)2011 ,
وتعتبر المنطقة الشرقية مف أغني المناطؽ النفطية في السعودية ,األمر الذي تخشاه مف
إثارة الببلبؿ داخؿ أراضييا عف طريؽ التوسع الحوثي اإليراني في اليمف.
شيدت السعودية مواجية ضد الحوثييف عاـ  ,2009عندما بدأت الدوريات العسكرية التابعة
لمحوثييف بتسيير دوريات عمى الحدود السعودية واختراقيا والدخوؿ إلى أراضييا ,فشيدت الحرب
السادسة قمقاً دولياً واىتماماً عربياً خميجياً ,وذلؾ بعد تمادي الحوثيوف ودخوليـ حرباً مع السعودية
بعد احتبلليـ لجبؿ(الدخاف) ,حيث اعتبرت السعودية أف الحوثيوف قد تجاوزوا الشريط الحدودي
وخرقوا سيادتيا عمى أراضييا ومف ىنا قامت القوات السعودية بقتاؿ الحوثييف بيدؼ إخراجيـ مف
داخؿ األراضي السعودية ,واشترطت عودة الحوثييف عشرات الكيمومترات داخؿ األراضي اليمينة
إليقاؼ القتاؿ وقد قاـ الجيش السعودي بالسيطرة الكاممة عمى أراضيو .كما قاـ الحوثييف بإعبلف
االنسحاب مف أراضي السعودية وموافقتو عمى شروط الحكومة اليمنية معمناً بذلؾ انتياء الحرب
السادسة(الدوسري :2011 ,ص.)88 .
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بعد تمؾ الحرب ,أراد الحوثييف زج السعودية في أتوف الحرب مف أجؿ إشعاؿ روح العداء
المذىبي والوطني بيف أبناء الدولتيف ,وكذلؾ توصيؿ رسالة إلى الجميورية اإليرانية بأنيـ قوة ال
يستياف بيا ,ويمكف االعتماد عمييا إقميمياً ,وخاصة" أف إيراف تنظر لمسعودية كمنافس خطير
يؤرؽ مصالحيا في المنطقة ,ويعطؿ مشروعيا الشيعي الذي ييدؼ إلى إقامة إمبراطورية ذات
نزعة مذىبية وعرقية في المنطقة(غوس :2014 ,ص.)1 .

ولكف بعد صعود الحوثييف المواليف إليراف بداية  ,2014واستغبلليـ لمحراؾ الشعبي
اليمني ,ليصموا إلى تيديد األمف القومي السعودي ,الذي اعتبرتو السعودية خطاً أحمر ال يمكف
تجاوزه ,نظ اًر لتيديداتو المباشرة لمسعودية ,فقد صدرت تيديدات مف قادة الحوثييف وعدد مف القادة
اإليرانييف بتحرير مكة و المدينة ,وىذه تيديدات تخوؿ لمسعودية بأف تقوـ بإجراءات لحماية
نفسيا ,وبالتالي مف الناحية القانونية ال توجد أي شائبة في الموقؼ السعودي مف اليمف ,مما
يجعؿ التدخؿ العسكري استجابة طبيعية لمحاجة الممحة في الدفاع عف استقرار دوؿ اإلسبلـ
السني,و قطع الطريؽ عمى النزعة الفارسية لمييمنة اليادفة إلى إضعاؼ الدوؿ الخميجية وفي
مقدمتيا السعودية( لعروسي.)2015 ,
فالحوثيوف يؤمنوف " بضرورة التمييد لعودة ميدي الشيعة المنتظر مع ما يصاحب ذلؾ مف
احتبلؿ لمحرميف الشريفيف ,وتصفية أىؿ السنة والقضاء عمى األنظمة السنية الحاكمة وعمى
رأسيا السعودية .ورئاسة العالـ اإلسبلمي كمو"( الدوسري :2011 ,ص.)107 .

وبالتالي ,فإيراف وعمى مدى سنوات بذلت جيداً كبي اًر لكي ينمو ذراعيا العسكري في
اليمف(الحوثي) وظؿ رجاؿ مخابراتيا في عمؿ مستمر الستثمار أي متغيرات عمى الساحة اليمنية
أو اإلقميمية لمبحث عف حميؼ قوي لمحوثييف ,حتى أبرزت المتغيرات الرئيس المخموع صالح الذي
يمتمؾ حب الماؿ والسمطة واالنتقاـ.
لذلؾ رأت السعودية أنيـ يشكموف تيديداً كبي اًر لمصالحيا ,فاندفعت إلى العمؿ مف خبلؿ
تشكيؿ تحالؼ عربي -دولي يسعى إلى استعادة اليمف ,ومعو استعادة نفوذىا في منطقة الخميج.
ومنذ أف شنت السعودية الحرب عمى الحركة الحوثية في اليمف ,وىي تحظى بتأييد شعبي
واسع ,لمنع قياـ تيار حوثي ,مبني عمى أيديولوجيا خاصة ووالء إقميمي يتحرؾ وفؽ أجندة
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وأطماع خارجية ,يشبو بحركة حزب اهلل في جنوب لبناف .لذلؾ كانت عاصفة الحزـ ,2015
القرار الحازـ والجازـ لوقؼ التمدد الحوثي في اليمف ,إلى منطقة الخميج العربي.
 2.3ثانياً :تحجيم التواجد اإليراني في الخميج العربي:
أخفقت  22دولة عربية يزيد عدد سكانيا عف  300مميوف عربي ,وتعدؿ مساحة دوليـ
مساحة الواليات المتحدة مرة ونصؼ المرة ,في إصدار قرار عربي موحد يرفض السيطرة اإليرانية
عمى أقاليـ ببلد عربية ,في الوقت الذي يزداد فيو التوغؿ اإليراني في عدد مف األقطار العربية
بطرؽ مباشرة وغير مباشرة (المبارؾ.)2015 ,

إيرف إلى تمدد نفوذىا إلى جنوب شبو الجزيرة العربية مف
األمر الذي ساعد وساىـ اندفاع ا
خبلؿ الحوثييف في اليمف ,بعد ىيمنتيا عمى ساحات جيوسياسية ميمة في المشرؽ العربي
العرؽ وسورية ,والذي أصبح مف المؤكد أف إيراف تسعى إلى تطويؽ السعودية لخنؽ حدودىا
ك ا
والتمدد في جنوبيا ,عبر الدفع بجماعة الحوثييف لمسيطرة عمى األوضاع داخؿ اليمف ,بعد أف
تمكنت مف التمدد داخؿ العراؽ شماؿ السعودية ,والسيطرة عمى مفاصؿ حيوية كثيرة في داخمو,
وىو ما منحيا أوراؽ ضغط دولية في مفاوضاتيا مع الغرب .وخاصة أف إيراف تنظر لصعدة في
اليمف عمى أنيا موقع استراتيجي ميـ ,نظ اًر لتضاريسيا وموقعيا وقربيا مف البحر األحمر
ومجاورتيا لمسعودية.
لذلؾ ,فإف إيراف تخطط البتبلع السعودية وليس تطويقيا فحسب ,فمنذ سنوات وايراف تتمدد
ويتسع نفوذىا المتدحرج لتطويؽ السعودية وعزليا عف المحيط العربي ,باستغبلؿ الثغرات
والجيوب المحيطة بيا ,مف أجؿ ضرب األسافيف في تمؾ النقاط ,والعمؿ عمى تأجيج األقميات
الشيعية المتربصة حوؿ السعودية.
وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ ,دأبت إيراف لمواصمة خطتيا اإلستراتيجية ,عندما
قامت"بإستئجار جزر دىمؾ األريترية الستكماؿ تطويؽ السعودية عبر البحر األحمر ,فقد وصمت
إيراف بالفعؿ إلى تطويؽ السعودية عبر وصوليا إلى حدود الحبشة ,وسيكوف مضيؽ باب المنذب
ومض يؽ ىرمز تحت سيطرة إيراف ,وبالتالي تمكنت إيراف مف تطويؽ السعودية مف جية العراؽ
عبر حكومة العراؽ الشيعية ,ومف جية اليمف عبر الحوثييف ,وعمى حدودىا البحرية عبر جزر
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دىمؾ ,حيث يواجو الساحؿ األريتري نحو 126جزيرة ,وتحقؽ لمف يمتمكيا سيطرة استراتيجية
عمى باب المندب" (شؤوف خميجية :2015 ,ص.)5.

تحسبا لما يمكف أف تسفر عنو
أما في اليمف تحاوؿ إيراف االستفادة مف التوسع الحوثي,
ً

تطورات األوضاع في سوريا ,وتنامي التوتر السعودي-اإليراني؛ فمف المحتمؿ أف تسعى طيراف
إلى اإلمساؾ بالورقة الحوثية لمضغط عمى السعودية ,ومحاصرتيا بالكيانات الشيعية ,مف شماليا
في العراؽ ,ومف شرقيا في المنطقة الشرقية والكويت والبحريف ,وكذلؾ مف جنوبيا في اليمف,
فتكوف بيد إيراف أوراؽ ضغط ىائمة ,سواء في عبلقتيا مع السعودية ,أو مع الواليات المتحدة
(مركز الجزيرة لمدراسات.)2012 ,

عمى صعيد آخر ,أرادت السعودية و"دوؿ التحالؼ مف خبلؿ عاصفة الحزـ أمريف رئيسييف:
األوؿ ىو تحجيـ الصراع في اليمف داخؿ حدوده ,حتى ال تتأثر بذلؾ الجارة الرئيسية السعودية,
ومف بعدىا دوؿ الخميج العربي ,والسبب األخر ىو إرساؿ رسالة لممشروع الشيعي اإليراني الذي
أضحى يتمدد في العراؽ والبحريف ,وغالبية دوؿ الخميج ,مفادىا ’لف نصمت بؿ سنواجيو بكؿ
حسـ( موقع رصد.)2015 ,

حيث أشارت "صحيفة اإليكونوميست البريطانية" أف عاصفة الحزـ التي شنتيا السعودية
ودوؿ خميجية وعربية " تيدؼ ظاىرًيا إلى سحؽ المتمرديف الحوثييف المدعوميف مف إيراف ,ولكف

الغرض األكبر منيا ىو إثبات رغبة المممكة الجديدة بتسمـ زماـ القيادة في المنطقة بمواجية إيراف
وغيرىا مف الدوؿ" ,إف الحرب ليس ليا عبلقة باليمف ,بؿ ىؿ محاولة إلرساؿ إشارة عف النوايا
والقدرة السعودية"(نوف بوست.)2015 ,

إف السعودية في اليمف " حريصة أف تبمغ اإليرانييف أف مبدأ «خط فيد» ال يزاؿ قائماً ,وىذا
المبدأ لمف ال يعرفو ىو خط وىمي رسمتو المممكة في منتصؼ الخميج العربي مف الشماؿ إلى
الجنوب خبلؿ الحرب العراقية – اإليرانية .والتي أبمغت طيراف أنيا ستسقط أي طائرة عسكرية
إيرانية تتجاوزه مف دوف أي إنذار ,وىو ما حصؿ تماماً في  5حزيراف (يونيو)  1984عندما
تجاوزتو طائرتا "  " F-4إيرانيتاف فتصدت ليما مقاتبلت سعودية مف طراز " "F-16وأسقطتيما
في مياه الخميج .بعد تمؾ الحادثة احترمت إيراف «خط فيد» بشكؿ كامؿ ولـ تحاوؿ أف تتجاوزه
طواؿ العقديف األخيريف" (خاشقجي.)2015 ,
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لذلؾ فإف السعودية معنية بتوجيو رسائؿ إليراف بػأف" عاصفة الحزـ" تؤكد أف خط فيد
مازاؿ قائماً بؿ أمتد إلى اليمف ,وأنيا جازمة وحازمة في صد ورد أي خرؽ إيراني لمناطؽ نفوذىا
في المنطقة .
وبالتالي ,فإف ىذا السباؽ الراىف بيف السعودية وايراف المتجسد اآلف في اليمف ليس ,إذاً,
تنافساً سعودياً -إيرانياً يتضمف رغبة كؿ طرؼ في القضاء الكامؿ عمى خصمو ,فكؿ العب
يسعى فقط في الواقع إلى دفع ميزاف القوة كي يميؿ لجانبو .وعمى رغـ أنو بدا لوىمة أف إيراف ليا
اليد العميا في ىذه المعبة ,أساساً بسبب ما كانت تتوقعو مف تراجع لدور السعودية ,إال أف الصورة
تتغير اآلف وتعيد بموجبيا السعودية تأكيد نفسيا مجدداً بوصفيا قوة ُمقررة لؤلمف والسمطة في
ّ

الشرؽ األوسط" (الخطيب.)2015 ,

أف السعودية ,برزت كقوة قادرة عمى قيادة تحالؼ عربي لمواجية خطر داىـ ,كالتغمغؿ
اإليراني في حدائؽ ببلد العرب الخمفية ,بخاصة في الخميج ,وميما كانت الخسائر فيي لف تكوف
أكبر مف تمؾ التي ستأتي بعد أف تتمكف القوى الموالية إليراف مف إشعاؿ فتيؿ الصراع المذىبي
في ببلد المسمميف( موقع رصد.)2015 ,

فالمعركة التي تدور رحاىا في اليمف جاءت مف أجؿ أف توقؼ التمدد اإليراني في منطقة
الخميج العربي ,فكانت عاصفة الحزـ رسالة تحذير إليراف ,تحذرىا بأف اليمف ليس مرتعاً لوكبلئيا
في المنطقة.
أما عمى الصعيد االقتصادي استعانت السعودية بالنفط والذي استخدمتو كسبلح سياسي
في مواجية التمدد اإليراني ,وخاصة بعد خفض أسعار النفط ,األمر الذي أثار حفيظة إيراف مف
السعودية ,عندما أكد " مرشد الثورة اإليرانية عمى خامنئي ,أف" التراجع الغريب في أسعار النفط
في وقت قصير ,ىو مؤامرة سياسية وال عبلقة لو بالسوؽ" ,مضيفاً ":فأعداؤنا المشتركوف
يستخدموف النفط حيمة سياسية ,وليـ دور قطعاً في ىذا االنخفاض الشديد في األسعار ,وبالفعؿ
أدت الحرب االقتصادية السعودية عمى طيراف بتذبذب الدعـ المالي اإليراني لمنظاـ السوري ,ومع
استمرار انخفاض أسعاره مف المتوقع أف يتراجع في نياية  ,2015دعـ إيراف ألذرعيا المسمحة
في سوريا والعراؽ واليمف وتخفض ميزانية الحرس الثوري اإليراني"(عبداهلل :2015 ,ص.)3 .
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وبالتالي لو لـ تكف ىناؾ «عاصفة الحزـ» لكاف اليمف اآلف بشمالو وجنوبو تحت الييمنة
اإليرانية المباشرة ,ولكاف باب المندب تحت سيطرة إيراف ,ولكاف الموقع االستراتيجي اليمني في
بداية تحولو إلى بحيرة فارسية إيرانية.
 3.3ثالثاً :استعادة دور المممكة العربية السعودية اإلقميمي في المنطقة:
إف السعودية تمتمؾ كافة مواصفات الدولة القوية ,فمدييا القوة االقتصادية والمالية والنفطية,
فضبلً عف موقعيا بوصفيا حامية الحرميف الشريفيف وراعيتيما ,كؿ ذلؾ يجعميا مرشحة طبيعية
لمقياـ بدور قيادي في العالـ اإلسبلمي.
فالرياض عرفت مركز الثقؿ في حرب تحرير الكويت مف العراؽ وتكويف أكبر تحالؼ دولي,
وعندما داىـ الخطر البحريف تحركت قوات درع الجزيرة دوف انتظار ضوء أخضر أميركي ,أما
عاصفة الحزـ ,أثبتت الرياض أنيا ال تتياوف في مس أمنيا القومي ومحيطيا الجيوسياسي
المباشر .وبدت القوة الوحيدة المؤىمة في تجميع قوى عربية واسبلمية وازنة مثؿ :تركيا وباكستاف
ومصر في آف معا.
فقد " وصفت صحيفة الديمي تمغراؼ البريطانية ,المممكة العربية السعودية بأنيا قوة إقميمية
عظمى جديدة في المنطقة ,أثبتت جدارتيا بيذا المقب مف خبلؿ قدرتيا عمى بناء تحالؼ يضـ
 12دولة ,واطبلؽ حممة عسكرية كبيرة باسـ "عاصفة الحزـ" ,والتي جاءت دليبلً عمى القوة
النارية الكبيرة التي تمتمكيا السعودية ,اليوـ لمدفاع عف مصالحيا حيث أمر الممؾ سمماف ,لعممية
اليمف باستخداـ  100طائرة مقاتمة حديثة و 150ألؼ جندي وقوات برية وبحرية كبيرة ,لتكوف
أكبر قوة عسكرية مشتركة تحشدىا دولة عربية منذ عقود" (مجيد.)2015 ,

األمر الذي أكسب السعودية قوة مؤثرة إقميميا ودوليا ,ظيرت في كثير مف المواقؼ
أحيانا
الصعبة ,كانت عاصفة الحزـ آخرىا ,والتي وصفت بداية تحرر سعودي مما يسمى
ً
باإلدماف األميركي ,وتبمور دور سعودي إقميمي نشط ومستقؿ ,يرتكز إلى المقدرات السعودية

والتحالفات اإلقميمية الممكنة.
أما عمى الصعيد السياسي الذي تمعبو السعودية في سياساتيا الخارجية وحماية أمنيا
الوطني عمى الدبموماسية والمساعدات المالية ,لذلؾ " فالسياسة السعودية تعتمد بشكؿ كبير عمى
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ما يسمى «القوة الناعمة» ,وىو المصطمح الذي أطمقو المفكر األميركي جوزيؼ ناي ,ومف خبلؿ
ىذا المبدأ استطاعت أف تفرض ىيبتيا وترسخ أىميتيا عمى المستوى اإلقميمي والدولي(الدوسري,
.)2015
وفي تقوية نفوذىا " اختارت إستراتيجية جديدة تتسـ بالمبادرة والحزـ مع الحكمة والعقبلنية,
صعب في
قـ
ٌ
فدوليا ّ
وسعت شراكاتيا السياسية واالقتصادية والعسكرية شرقاً وغرباً وأثبتت أنيا ر ٌ
كؿ المعادالت الدولية ,وكما أنيا قادرة عمى أف تكوف حميفا جيدا فيي قادرة عمى خمؽ المشكبلت
ٍ
اتفاقيات تخالؼ سياستيا واستراتيجيتيا ,وتيضـ في الوقت
حيف يريد البعض تجاوزىا أو تمرير
نفسو حقوؽ الدوؿ والشعوب العربية.
واقميمياً قامت بأدو ٍار كبيرة وميمة في مواجية مؤامرات األعداء الكاشحيف كالجميورية
اإلسبلمية في إيراف وأتباعيا في المنطقة في العراؽ ولبناف وسوريا واليمف ,كما بنت تحالفاً عربياً
قوياً مع اإلمارات العربية المتحدة ومصر والكويت والبحريف وغالبية الدوؿ العربية الستعادة
الصؼ العربي" (العتيبي.)2014 ,

فالسياسة السعودية تجاه المنطقة العربية كاف ليا دور متنفذ وفاعؿ وخاصة بعد تعزيز
عبلقتيا مع مصر واإلمارات لمواجية أي تيديدات أو مخاوؼ خارجية .كما أنيا واصمت الحوار
مع قطر لتعزيز الوحدة الخميجية في إطار المتغيرات والمستجدات الخفية والظاىرة عمى
المستوييف اإلقميمي والعالمي .ىكذا أصبحت السعودية قادرة عمى الدفاع عف نفسيا بدوف أي دعـ
أمريكي ,وقادرة عمى حشد ائتبلفات موحدة تمتد مف دوؿ الخميج إلى القاىرة .كما أف عبلقة
السعودية مع باكستاف يسودىا تحسف مطرد مع تغير الثقة في بعض العبلقات الدولية(جمعة,
.)2015

كما " أف المممكة العربية السعودية ,عززت عبلقاتيا مع تركيا والسوداف ,وفي خطوة ينظر
إلييا بإعتبارىا محاولة مف قبؿ المممكة لجمع أكبر حشد ممكف مف البلعبيف السياسييف السنة في
الشرؽ األوسط ,لمواجية إيراف وحمفائيا الشيعة"(اسماعيؿ :2015 ,ص.)11 .

فضبلً عف ذلؾ ,فإف السعودية ميتمة بالعمؿ مع اإلخواف المسمميف ,كونيـ فاعميف و أكبر
تنظيـ إسبلمي في العالـ ,ناىيؾ عف تواجدىـ الكبير في سوريا واليمف وغيرىا مف الدوؿ.
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إستناداً لما سبؽ ,أف السياسية السعودية تخشى مف تفاقـ المشروع اإليراني التوسعي فيي
تتحرؾ في حشد القوى السنية في الدوؿ العربية ,لمواجية الكتمة اإليرانية الشيعية وحمفائيا الشيعة
كحزب اهلل والحوثييف والحشد الشعبي في العراؽ.
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المبحث الرابع :رؤية استشرافية
 1.4أوالً :سياسياً:
بعد إصدار األمـ المتحدة لمقرار رقـ  ,2216الذي منح الحكومة اليمنية القوة الشرعية في
السيطرة عمى اليمف ,ففي المقابؿ ينص القرار عمى انسحاب الحوثييف مف العاصمة صنعاء
وكذلؾ تسميـ األسمحة التي استولوا عمييا ,مف المواقع العسكرية التابعة لمدولة اليمنية.
ويرى الباحث ,أف الحوثييف مازالوا متشبثيف بالسيطرة عمى العاصمة صنعاء وذلؾ برفضيـ
لمقرار  ,2216وأيضا رفضيـ لحوار الحكومة اليمنية والتي تشترط قبوؿ الحوثييف لمقرار 2216
مف أجؿ الجموس عمى طاولة المفاوضات والحؿ السياسي ,في مقابؿ ذلؾ يمعف الحوثييف في
التصدي لقوات التحالؼ ,لخشيتيـ مف سقوط العاصمة صنعاء في أيدي المقاومة الشعبية
والجيش الوطني ,والتي مف شأنيا أف تذىب أحبلميـ في ميب الرياح.
إف ىدؼ الحوثيوف مف السيطرة عمى صنعاء ىو تعزيز مواقعيـ النتزاع اتفا ٍ
ؽ أفضؿ
وحصة أكبر مف السمطة ,ولذلؾ يرفضوف الحوار وال يوجد لدييـ نية لتنفيذ القرار .2216
بعد فشؿ مؤتمر جنيؼ األوؿ مازاؿ يموح في األفؽ موعد جديد لجنيؼ  ,2والذي لـ يحدد
بعد وخاصة أنو كاف مف المتوقع أف يعقد في أواخر نوفمبر 2015/برعاية األمـ المتحدة ,ولكف
ما يجري عمى أرض الواقع ال يوحي بحؿ سممي تفاوضي ,وخاصة مع إصرار وتقدـ المقاومة
الشعبية والجيش الوطني بالتنسيؽ مع قوات التحالؼ بقيادة السعودية.
ويعتقد الباحث أف نياية أزمة اليمف ,لف تكوف سوى بالقوة العسكرية التي تقودىا قوات
التحالؼ مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ,التي مف شأنيا إنياء الصراع واجبار الحوثييف
عمى أف يعودوا أدراجيـ إلى قوقعتيـ في صعدة ,وىذا ىو المترجـ عمى أرض الواقع ,وىو محكوـ
بالسيطرة عمى األرض ,وخاصة إذا نجحت قوات التحالؼ بالسيطرة والدخوؿ إلى مدينة تعز,
ومف ثـ إلى صنعاء ومف ثـ إلى عمراف وصوالً إلى ىزيمة الحوثييف في صعدة.
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 2.4ثانيا :عسكرياً:
يتضح مما سبؽ ,أف الرصاصة ىي الكممة األولى واألخيرة ,التي مازلت تتحدث في
اليمف ,وخاصة أف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة مف قبؿ قوات التحالؼ
بقيادة المممكة السعودية ,مازالت تتقدـ نحو شماؿ اليمف السترداد العاصمة صنعاء مف سيطرة
الحوثييف ,وجاء ىذا التقدـ بعد استرداد جنوب اليمف وعدف ,واآلف أصبحت القوات المدعومة مف
التحالؼ عمى مشارؼ مأرب وتعز ,حيث يواجو الحوثييف مواجيات شديدة وممتيبة ,بالتزامف مع
حشد التحالؼ قواتو في محافظة عدف لكي تقوـ بدعـ جيود األمف في المدينة وحماية الرئيس
عبد ربو منصور ىادي ,الذي وصؿ مؤخ اًر إلى عدف بعد ىروبو إلى الرياض ليباشر عمؿ
حكومتو.
ويرى الباحث أف تحرير محافظة تعز أصبحت قاب قوسيف أو أدنى وخاصة أف قوات
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة مف قبؿ التحالؼ تحاصر المحافظة مف كؿ
الجوانب ,فاسترداد محافظة تعز ,مف شأنو التسريع في عممية الحسـ العسكري ,عبر اتخاذ
المحافظة بوابة انطبلؽ وقاعدة عسكرية لمقوات الشرعية لدحر المتمرديف عمى الشرعية إلى
محافظات الشماؿ وصوالً إلى صنعاء التي تبتعد عف تعز مسافة  256كمـ ,باتجاه صعدة معقؿ
الحوثييف.
باإلضافة إلى تسييؿ عممية السيطرة العسكرية لمقوات الموالية لمشرعية عمى كامؿ الساحؿ
اليمني والمنافذ البحرية المطمة عمى البحر األحمر وعمى كؿ المنافذ األخرى عمى خميج عدف
وبحر العرب ,وباب المندب.
وبالتالي ,فإف قوات التحالؼ عازمة عمى إنياء سيطرة الحوثييف لشماؿ اليمف ,وستحقؽ
أىدافيا في المرحمة المقبمة ,وخاصة بعد رفض الحوثييف لمجموس عمى طاولة المفاوضات مع
الحكومة اليمنية الشرعية.
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خاتمة:
تنظر السياسة السعودية تجاه اليمف ,بأىمية بالغة ,بسبب التماس والجوار الجغرافي بيف
البمديف ,وعمى ىذا األساس اتبعت السعودية كافة الوسائؿ واألدوات لتحقيؽ حماية أمنيا القومي,
والقضاء عمى التحديات الموجودة داخؿ اليمف منذ تأسيس الكيانييف السياسييف ,باعتبار اليمف
العمؽ اإلستراتيجي األىـ ,والمجاؿ الحيوي المؤثر ,والخاصرة التي تجمب إما الخير أو الشر
لؤلمف القومي السعودي.
لذلؾ تميزت السياسة السعودية تجاه اليمف ,بالحضور القوي في كافة مراحؿ الحراؾ
الشعبي اليمني منذ بداية عاـ 2011ـ ,فكانت سياستيا واضحة منذ المحظة األولى ,وىو الحفاظ
عمى اليمف مف السقوط في أيدي مناوئة لمنظاـ السعودي ,أو االنزالؽ بأيدي خارجية ,خاصة
إيراف ,التي أصبح ليا موطف قدـ بعد أف ساىمت األوضاع السياسية واالقتصادية والتنموية
المتردية في اليمف ,إلى بزوغ نجميا بدعـ الحوثييف المناوئيف لمسعودية.
وشكؿ الدعـ اإليراني لمحركة الحوثية ,في خمؽ بيئة فوضوية وحالة مف عدـ استقرار
األوضاع الداخمية في اليمف ,فنعكست لتشكؿ تيديداً عمى السعودية صاحبة أطوؿ حدود مع
اليمف ,فكاف بمثابة ناقوس خطر ,يقترب ,الكتماؿ اليبلؿ الشيعي الذي تحاوؿ فرضو إيراف عمى
المنطقة الخميجية وخاصة المممكة العربية السعودية.
فكاف لسيطرة الحوثييف عمى مفاصؿ الدولة في اليمف ,العامؿ الذي أضحت بو اليمف كدولة
فاشمة ,واف صح التعبير كرجؿ الجزيرة المريض الذي ييدد النظاـ اإلقميمي الخميجي ,وخاصة
السعودية بصورة مستمرة ,لذلؾ كاف لمتدخؿ العسكري السعودي ودوؿ التحالؼ "بعاصفة الحزـ",
واستعادة األمؿ مف أجؿ مواجية التيديدات الذي يمثمو التمدد الحوثي المدعوـ إيرانياً في اليمف,
وكذلؾ مساعدتو في الخروج مف معضبلتو األمنية والسياسية واالقتصادية المعقدة.
فمف مصمحة الجميع وخاصة السعودية ,الحفاظ عمى اليمف كدولة آمنة ومستقرة ,ألنو
بمنزلة صماـ األماف لمخميج العربي ,حتى واف كاف السبيؿ إلى الحفاظ عمى ىذا األمف واالستقرار
ثمنو باىظ عمى اليمف.
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النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج
لقد سعت الدراسة لتناوؿ واحدة مف أىـ المواضيع عمى الساحة اإلقميمية وىي السياسة
السعودية تجاه اليمف في ظؿ تحوالت الحراؾ الشعبي اليمني في الفترة 2015-2011ـ ,وذلؾ
مف خبلؿ البحث في محددات السياسة السعودية تجاه اليمف ,وبيئة ىذه السياسة التي تشمؿ
مجموعة مف المتغيرات والتحوالت والعوامؿ التي مف الممكف أف تحدد ىذه السياسة ,وكذلؾ
معرفة الدوافع الحقيقية وراء التدخؿ السعودي في اليمف .بعد أف تناولت الدراسة مجموعة مف
المواضيع والنقاط الميمة ذات العبلقة المباشرة بموضوع الرسالة ,والتي تـ مف خبلليا التطرؽ
إلى العديد مف الدراسات والرسائؿ والدوريات العممية المحكمة ,إلى أف خمصت الدراسة إلى
مجموعة مف النتائج الميمة وىي عمى النحو التالي:
 .1إف المممكة العربية السعودية ليا اليد الطولى في رسـ السياسات اليمنية منذ نشأة الكيانيف
السياسييف وخاصة أنيا تعتبر أمف اليمف مف أمنيا.
 .2كانت الظروؼ السياسية المتبلحقة في اليمف مييأة لقياـ ثورة ضد نظاـ الرئيس عمي عبد
اهلل صالح ,وخاصة أف اليمف عاشت ظروفاً اقتصادية واجتماعية سيئة ,والتي لـ يستطيع
ىذا النظاـ خبلؿ تمؾ السنوات الطويمة أف يقدـ لميمف شيئاً يذكر.
 .3إف الحركة الحوثية ىي حركة دينية تعتنؽ األفكار والعقائد اإلثنى عشرية ,والتي استفادت
مف دعـ الحكومة اليمنية منذ البداية وسندت مف الثورة االيرانية ,األمر الذي قوى عصبتيا
في اليمف.
 .4إف الحوثي يف ما ىـ إال أداة لتنفيذ أجندة إيرانية ,ويقاتموف بالنيابة عف إيراف ضمف مشروع
إيراف الشيعي ,والذي يستيدؼ ابتبلع المنطقة ,والسيطرة عمى اليمف وعمى موقعيا
االستراتيجي المطؿ عمى باب المندب ,كمنفذ لتيديد السعودية ودوؿ الخميج والييمنة عمييا.
 .5كاف نظاـ الرئيس عمى صالح بمقدوره ىزيمة الحوثييف مف أوؿ حرب خاضيا معيـ في
عاـ  ,2004إال أف نظامو أبقى ورقة الحوثييف في وجو مف يعاديو في المستقبؿ ,مثمما
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استخدـ ورقة تنظيـ القاعدة التي لوح بيا في وجو الواليات المتحدة مف أجؿ تمويمو وزيادة
المساعدات لو.
 .6تعد المبادرة الخميجية األنجع واألفضؿ والحؿ األنسب لميمف مف أجؿ الخروج مف أزمتيا,
بالعودة إلى طاولة الحوار لرسـ السياسات اليمنية حسب المصمحة العامة.
 .7إف عاصفة الحزـ كانت بمثابة الصفعة القوية إليراف وخاصة بعد أف شارفت األخيرة عمى
إتماـ تمددىا في اليمف ,إال أف التدخؿ السعودي جاء ليحجـ ىذا التمدد ,ويرسؿ رسالة أف
السعودية وما يجاورىا خطاً أحمر ال يمكف االقتراب منو.
 .8إف السعودية تسعى مف خبلؿ سياستيا في اليمف ,إرساؿ رسالة لممجتمع اإلقميمي والدولي
أنيا قوة ال يستياف بيا في الشرؽ األوسط.
 .9إف ىناؾ أىمية كبيرة لقرار مجمس األمف رقـ  ,2216الذي ينص عمى انسحاب الحوثييف
وتسميـ األسمحة التي سيطروا عمييا أثناء استيبلئيـ عمى العاصمة صنعاء والمدف األخرى,
في تطبيقو عمى أرض الواقع.
 .10إف ىناؾ أىمية جيوسياسية تتمتع بيا اليمف ,جعميا محط أنظار مف قبؿ إيراف ,وذلؾ
مف أجؿ السيطرة عمى باب المندب ,وىو أحد أىـ المنافذ البحرية والمتحكـ في المبلحة
العالمية ,وكذلؾ أىمية اليمف بالنسبة إليراف مف أجؿ رسـ مشاريعيا حوؿ السعودية ودوؿ
الخميج لتطبيؽ وتمديد نفوذىا في الخميج بالكامؿ.
 .11إف عممية عاصفة الحزـ أثرت بشكؿ كبير عمى مجريات األحداث في اليمف ,فقد
حولت إستراتيجية الحوثييف مف مياجميف إلى مدافعيف عف مواقعيـ ومعاقميـ.
 .12إف التمدد اإليراني لو نجح كاف سيشكؿ ضربة قاسمة في خاصرة السعودية ,وكاف
عامؿ انييار لؤلمف السعودي.
 .13إف الضعؼ اليمني في جميع المؤسسات السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية
ميد وبقوة لصعود الحوثييف مف جية ,وأيضاً أفسح المجاؿ أماـ التدخؿ الخارجي في اليمف
مف قبؿ إيراف.
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 .14حاولت إيراف أف تستغؿ الحركة الحوثية مف أجؿ مساومة السعودية عمى بعض الممفات
في الساحة اإلقميمية وخاصة الممؼ السوري.
 .15إف التدخؿ العسكري لمسعودية وقوى التحالؼ جاءت لوقؼ التمدد الحوثي وارجاع
الشرعية اليمنية برئاسة عبد ربو منصور ىادي.
ثانياً :التوصيات
ال يمكف ىنا تقديـ توصيات مباشرة؛ فاألزمة الحالية أعمؽ مما ىي عميو في السطح,
فالحرب القائمة ال تمثؿ إال (قمة جبؿ الثمج)! ,ومحاولة إنياء الحرب كما ىي مطمب ديني لحقف
دماء المسمميف واخماد الفتنة ,فإنيا أيضاً مطمب إنساني واجتماعي قائـ عمى أرض اليمف.
واستناداً إلى ما جاء في االستنتاجات ,ولتجنب تأثيرات األزمة اليمنية عمى استقرار المممكة
العربية السعودية ,فإف الدراسة توصي باآلتي:
 .1يوصي الباحث بأف الحؿ السياسي لميمف يكمف في العودة إلى المبادرة الخميجية,
ومخرجات الحوار اليمني وق اررات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقـ  ,2216فبل حوار
بيف اليمنييف تحت قوة السبلح.
 .2عمى الحوثييف أف يدركوا أنيـ أداة في يد إيراف ,وأف استخداـ القوة لف يعطييـ السمطة
والحكـ ,بؿ سيكوف المصير ىو الدـ والقتؿ ,فإيراف لدييا أىداؼ توسعية مستغميف
الحوثييف لذلؾ اليدؼ.
 .3لتحقيؽ األمف القومي السعودي البد مف عودة ووحدة اليمف الشرعية ,ببناء الدولة اليمنية
والجيش الوطني ,واعادة مسارات التنمية في اليمف ,األمر الذي مف شأنو أف يعزز مف
أمف السعودية.
 .4ضرورة أف تسعى السعودية إلى إدخاؿ اليمف مجمس التعاوف الخميجي األمر الذي
سيساىـ في زيادة عدد سكاف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي إلى سبعيف مميوف نسمة,
بضـ  25مميوف يمني ,األمر الذي سيقوي جغرافيتو السياسية ,حيث سيشرؼ عمى كؿ
الممرات البحرية في ثبلثة بحار إستراتيجية ,مما يكسب مجمس التعاوف الخميجي قوة
ديموغرافية ونفوذ جيوسياسي.
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 .5كشؼ خطط وأدوات السياسة اإليرانية في العالـ العربي ,سواء أكانت تعمؿ تحت مسمى
الوحدة اإلسبلمية أو مناصرة قضية معينة ,والتحذير مف استغبلؿ ىذه القضايا لمنع
الدخوؿ إلى العمؽ العربي مف قبؿ إيراف.
 .6أىمية وقؼ التمدد الحوثي في اليمف ,والذي مف شأنو وقؼ المشروع اإليراني.
 .7تسميط الضوء عمى أىمية وحدة اليمف أماـ كؿ التيديدات الخارجية.
 .8عمى السعودية والحكومة اليمنية الشرعية أف تفرض في الحموؿ السياسية المقبمة مع
الحوثييف ,بنزع سبلح الحوثييف مف أجؿ تحقيؽ األمف واالستقرار المنشود ,فوجود
السبلح في جعبتيـ معناه وجود أزمات مقبمة عمى يدىـ مستقببلً.
 .9في ظؿ وجود تحالؼ عربي مشترؾ ,فبلبد مف إعداد إستراتيجية واضحة المعالـ
ومتكاممة في أبعادىا العسكرية والسياسية واإلغاثية.
 .10إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ السعودية وسياساتيا تجاه دوؿ اإلقميـ نظ اًر لقمة المراجع
والكتب التي تحدثت عف تمؾ السياسة.
 .11الرد عمى التدخؿ اإليراني في الدوؿ العربية بتعزيز مكانة الدولة ,واستبداؿ الخطاب
المذىبي السائد بخطاب عربي وحدوي في مواجية التمدد اإليراني.
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