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موقف دول الخليج من التطورات الراهنة في اليمن
جنح احلوثي بعد استقاوئه بإيران في حصار العاصمة صنعاء ،وتأزَّمت األوضاع بعد سيطرته على الوزارات وفرض اإلقامة اجلبرية على
الرئيس الشرعي للبالد ورئيس حكومته ،ثم صدور اإلعالن الدستوري ،ليعقبها انتقال الرئيس اليمني إلى عدن ،حيث تبعه وزراء
آخرون؛ منهم وزير الدفاع اللواء محمود أحمد سالم الصبيحي ،لتهب من بعدها ردة فعل محلية وخليجية وعربية ودولية غاضبة.
د .ظافر محمد العجمي
مركز الجزيرة للدراسات
األزمة اليمنية ..أسبابها وأطرافها

مينع النشر بدون ذكر (العراق اليوم ) كمصدر

بجانب س����يارة ذات دف����ع رباعي،
ُنص����ب على ظهرها رش����اش عيار
 60ملم ،يقف في وس����ط العاصمة
اليمني����ة صنعاء ٌ
رجل أش����عث في
وس����طه خنجر ،ويتدل����ى من على
كتفه رش����اش كالشنكوف ،وبجانبه
لوحة كتب عليها ش����عار الحوثيين:
«اهلل أكبر ،الموت ألميركا ،الموت
إلس����رائيل ،اللعن����ة عل����ى اليهود،
النصر لإلس��ل�ام» .فهل وجود هذا
الرجل أمامنا في ه����ذا المكان بهذا
الش����عار هو س����بب األزمة اليمنية
التي أحدثت انقالبًا ًّ
حادا في المشهد
االستراتيجي في جنوب شبه جزيرة
العرب؟ لقد توال����ت فصول األزمة
اليمني����ة بمتغيرات س����ريعة تقطع
األنفاس ،حتى تكاد أس����باب األزمة
الراهن����ة أن تفلت من ي����د المراقب
الذي يستطيع أن يعدد منها:
حاضن����ة الب����ؤس البش����ري اآلخذ
في التش� ُّ
���كل حاليًّا على هيئة أزمة
ف����ي اليمن ،هي نتاج تراكم س����نين
طويلة من الفقر والفوضى واختالل
الموازي����ن االقتصادية واالجتماعية
وعلَل اليمن
والسياس����ية والثقافيةِ ،
القديمة كوفرة السالح وعلو مفهوم
المذه����ب والقبيل����ة( ،)1يض����اف
إليها ِّاتس����اع رقعة الفسادِّ ،
وتردي
الخدمات األساسية وتدهور األمن،
واس����تمرار الس����لطة الجدي����دة في
ممارس����ة الصور القديمة نفس����ها،
فمجمل الحلول ال يخرج عن شراء
الذم����م وتوزيع الرت����ب والمناصب
بالترغيب والترهيب.
ُتعتبر االنتفاضة اليمنية وما رافقها
ً
واحدة م����ن انتفاضات
من أح����داث
الربي����ع العربي الطويل����ة ،فاألزمة
الراهنة ما ه����ي إال امتداد ألحداث
االنتفاضة التي بدأت بثورة الشباب
اليمني����ة ف����ي  11فبراير/ش����باط
 2011كسلس����لة من االحتجاجات
الش����عبية ،منادية بإسقاط منظومة
حك����م الرئيس المخل����وع علي عبد
اهلل صال����ح؛ الذي اضطر إلى توقيع
المب����ادرة الخليجي����ة ف����ي  23من
نوفمبر/تش����رين الثان����ي 2011؛
ثم التنحي عن الحكم.
ومن َّ
تمي����زت االنتفاضة اليمنية بنجاحها
في عقد صفقة جيدة بالنس����بة إلى
اليمن()2؛ َّ
تمثلت في رحيل الرئيس
ً
ُح َّصنا من
صالح عن س����دة الحكم م َ
العقاب نظير حقن الدماء؛ لكن بقاء
رجاله بقوتهم في المش����هد اليمني
جزءا من تلك الصفقة ،وهذا
أفس����د ً
من أقوى أس����باب األزمة الحالية؛
حيث َّ
مهد ذلك إلى عودة صالح إلى
المشهد من خالل تحالفه مع جماعة
الحوثي.
م����ن أس����باب األزم����ة الحالي����ة
ً
أيض����ا ،األزم� ُ
���ات المعيش����ية التي
َّ
اس����تغلها الحوثيون في تظاهراتهم
واعتصاماتهم في العاصمة صنعاء
بع����د رفع الدع����م عن المش����تقات
النفطية ،ومطالبتهم بإلغاء قرارها،
باإلضافة إلى إسقاط حكومة الوفاق
الوطني ،وتنفي����ذ مخرجات مؤتمر
الحوار الوطني الشامل؛ حيث وجد
الحوثي تأيي ًدا من قطاعات كبيرة في
المجتمع اليمني جراء ارتفاع نسبة
الفقر إل����ى  %54.5وزيادة البطالة
إلى  %60بين شريحة الشباب(.)3
كثرة األطراف الداخلية التي ُت َحرِّك
األزم����ة اليمنية من غي����ر جماعة
الحوث����ي ،فقب����ل دخ����ول الحوثي

صنعاء تقاسم حقائب حكومة الوفاق
الوطني ُّ
تكتال اللقاء المشترك وحزب
المؤتمر الشعبي العام ،وقد تصاعد
الج����دل بينهما ح����ول َم� ْ
���ن يتحمَّل
مسؤولية األزمة االقتصادية؛ التي
أفضت إلى استيالء جماعة الحوثي
على مفاصل الدول����ة .وعند تفكيك
الساحة السياسية الداخلية في اليمن
نجد أن الدولة العميقة يمثلها ٌّ
كل من
حزب المؤتمر الشعبي العام «النظام
السابق» ،والحراك الجنوبي وقوى
ثورية مختلفة (إسالمية وليبرالية).
إن معظم تلك األطراف تدعمها قوى
إقليمية مختلفة لديها استراتيجيتها
وأهدافها التي تس����عى لتقريبها أو
إبعاده����ا عن األط����راف الخارجية؛
سواء تلك التي تتعاطف مع اإلخوان
المس����لمين (تجمُّع اإلص��ل�اح) ،أو
التي تدعم جماعة الحوثي (إيران)،
أو التي تتقرَّب من الرئيس المعزول
عل����ي عبد اهلل صالح أو من الحراك
الجنوبي(.)4
على الرغم من أن اليمن بلد يغص
باألزمات السياس����ية واالقتصادية،
ف����إن حصار الحوثيي����ن ثم دخولهم
صنع����اء قد أ ّدى إلى بوادر س����قوط
الدول����ة اليمني����ة م����ع م����ا له من
تبعات؛ كان أولها اس����تقالة رئيس
الجمهورية عبد ربه منصور هادي
ورئيس وزرائ����ه خالد بحاح؛ حيث
ش� َّ
���كل ذلك ضربة قاصمة لش����هية
الحوثيي����ن المنفتحة بق����وة ،ليختم
مشهد مآس����يهم ُّ
تمكن الرئيس عبد
رب����ه منصور هادي م����ن الخالص
من قبضتهم ووصول����ه إلى عدن،
وإعالنه االس����تمرار بقيام حكومته
بمهامها من مدين����ة عدن ،وهو ما
أوقف استكمال مخططات الحوثيين،
ووضعهم في مواجهة مباش����رة مع
الش����عب من جهة والمجتمع الدولي
م����ن جهة أخرى( ،)5م����ا أ ّدى إلى
إعالنه����م ف����ي  16م����ن م����ارس/
آذار  2015إطالق س����راح رئيس
الوزراء اليمني السابق خالد بحاح
وعدد م����ن وزراء حكومته؛ وذلك
بعد وضعهم ره����ن اإلقامة الجبرية
لمدة شهرين(.)6
الكانتونات القبلية
كاد اليمن على وش����ك أن يدخل في
ح����رب أهلية حين حاص����ر جماعة
الحوثي العاصمة صنعاء؛ حيث زاد
دخ����ول تلك الجماعة م����ن تعقيدات
الموقف؛ وهناك مؤشرات ُّ
تدل على
ُّ
تشكل كانتونات قبلية أو فئوية؛ من
أهمها:
أظهرت الشبكات القبلية والطائفية
تفاع� ً
�ل�ا خطي����رًا مع األزم����ة ،عبر
االستيالء على األسلحة وتكديسها؛
ًّ
ردا عل����ى قيام الحوث����ي بنقل عدد
من الطائرات العس����كرية من ميناء
محافظ����ة الحدي����دة إل����ى محافظة
صعدة( ،)7كما قام مس����لحو بعض
القبائ����ل بالس����يطرة عل����ى الكتائب
واأللوية العس����كرية القريبة منهم؛
وذلك في سباق مع جماعة الحوثي
على جم����ع غنائم الجي����ش اليمني
المف����كك؛ ب����ل إن بع����ض الوحدات
العسكرية سلَّمت أسلحتها ومعداتها
دون مقاوم����ة كما ح����دث لكتيبتين
عس����كريتين تابعتين لل����واء الـ19
ف����ي منطق����ة عس����يالن بمحافظة
شبوة(.)8
رافق االس����تيالء على األسلحة في
مناط����ق متفرقة م����ن اليمن حركة

تشكيل حاميات شعبية لتأمين حدود
مناط����ق معينة؛ وم����ن ذلك إعالن
قبائ����ل حضرموت وش����بوة أنها لن
���ول المحافظتي����ن إلى
تس����مح بتح� ُّ
ساحة للصراع على خلفية ما يحدث
في صنع����اء ،وقرَّرت تل����ك القبائل
تش����كيل لجان أمنية لمنع االنفالت
األمني بالمحافظتين(.)9
وباإلضاف����ة إل����ى االس����تيالء على
الس��ل�اح وتحدي����د مناط����ق النفوذ
القبلي����ة ،هاجم مس����لحون قبليون
���ع ع����د ٍة لمس����لحي جماع����ة
مواق� َ
الحوث����ي؛ بل إن عد ًدا م����ن القبائل
قام����ت بمهاجمة مواقع عس����كرية
موالي����ة للرئي����س المخل����وع علي
عبد اهلل صالح ،وه����و ما يقود إلى
االعتقاد بتكرار الس����يناريو الليبي،
وتقس����يم اليمن إل����ى «كانتونات»
بينها إمارة إسالمية يحكمها تنظيم
القاع����دة ،وجمهورية إس��ل�امية،
وأخرى إسالمية حوثية.
إن ُّ
التردد اإلقليمي والدولي س ُيعَمِّق
جراح اليمن بدرجة تس����تعصي معه
الحل����ول المعروف����ة ف����ي مثل هذه
الصراعات؛ كتس����ليم الميلش����يات
القبلية لس��ل�احها ،أو محاولة ربط
الق����وات المس����لحة القبلية بما فيها
جماعة الحوثي بمؤسس����ات الدولة
العسكرية من دون حلِّها؛ وذلك من
خالل تش����كيل ألوية وكتائب جديدة
تعم����ل مع الجيش؛ كالح� ِّ
���ل المزمع
تنفي����ذه في العراق م����ن خالل دمج
أفراد عدد من القبائل العراقية ضمن
وحدات للحرس الوطني.
ضم جنوب اليمن في الس����ابق
لق����د َّ
ً
أكث����ر م����ن  12كيانا بين مش����يخة
وس����لطنة إلى أن َّ
تشكلت جمهورية
اليم����ن الديمقراطية الش����عبية في
وحدة قس����رية؛ اس����تعانت خاللها
باالتحاد الس����وفيتي السابق لتكون
دولة اشتراكية ذات حزب واحد؛ لكن
نزعة التش����ظي ستكون في الشمال
أكث����ر منها في الجن����وب خالل هذه
األزمة ،فوصول الرئيس هادي إلى
عدن ُّ
وتدثرها ب����زي العاصمة َو َّحد
أطرافها إلى ٍّ
حد ما ،مقارنة بشمال
َّ
َّ
الوالءات
وموز ِع
وممز ٍق
فوضوي
ٍّ
ِ
ويستشري فيه الفساد؛ حيث َّ
تحدثت
توس����ع
بعض المصادر اليمنية عن ُّ
الحوثيين في ِّ
ضخ األموال لش����راء
ذمم بعض رجال القبائل(.)10
موقف دول الخليج من األزمة
اليمينة
ال يب����دو ِّ
متأخ����رًا كب����ح النزع����ة
الفوضوي����ة التي طبع����ت األحداث
في تعام����ل دول الخليج العربي مع
األزمة اليمني����ة .لقد وقعت صنعاء
في بحثها عن االستقرار بين مطرقة
محدودية قدرات المبعوث األممي،
وبين سندان إطالق العنان لمبادرات
خليجي����ة غير محس����وبة العواقب،
وكأنها تعوي����ض نقص للخليجيين؛
بعد أن كان����ت العواصم الغربية هي
صاحب����ة المب����ادرات ودول الخليج
ه����ي صاحب����ة ردود الفع����ل .فمن
النق����اط المرجعية لمحدودية قدرات
ِّ
كل مبع����وث أمم����ي عرب����ي تكرار
الس����يد محمد البرادعي جملة« :لم
نجد ش����ي ًئا حت����ى اآلن»« ،نحتاج
إلى مزيد من الوق����ت» ،وذلك بعد
كل جولة تفتيش ف����ي العراق حتى
دخ����ل المارينز س����احة الفردوس؛
ث����م حين ُكلِّ����ف البرادع����ي بقضية
النووي اإليراني لقي الفش����ل نفسه

بي����ن عبارات« :وثائ����ق ناقصة»،
و»أس����ئلة معلقة» .التي طرز بها
تقاريره.
أم����ا األخضر اإلبراهيم����ي مبعوث
األم����م المتحدة والجامع����ة العربية
إلى س����وريا؛ فقد َّ
تبن����ى الخيارات
الس����طحية ف����ي معالج����ة القضايا
البنيوية؛ حيث ركز على االنتخابات
الرئاس����ية فيما األسد يلقي البراميل
المتفج����رة عل����ى ش����عبه األعزل.
وعليه لم يختل����ف المبعوث األممي
لليمن جمال بن عمر عن س����ابقيه؛
فقد أعل����ن أن اليمن قد أصبح «في
مهب الريح» ،معبرًا عن يأسه قبل
تصويت مجل����س األمن على القرار
الخليجي في  15من فبراير/ش����باط
 ،2015ودون أن يالحظ قبل إعالن
يأس����ه مؤامرات الرئيس المخلوع
علي عبد اهلل صالح ،أو أن يس����مع
طلق����ات جماعة الحوث����ي وهم في
طريقهم إلى العاصمة صنعاء.
إن انتقال المفاوضات التي سيشرف
عليها المبعوث األممي إلى الرياض
باإلضاف����ة إلى حوار آخ����ر يجري
بالت����وازي ف����ي صنع����اء ،ال يُعتبر
���جعًا؛ وإن تجاوزن����ا معضل����ة
مش� ِّ
حوارين ف����ي عاصمتين مختلفتين؛
فإنه ال يمكن تجاوز أن م ْ
َن يُش����رف
عل����ى كال الحواري����ن قد فش����ل في
حوار واح ٍد،
التوصل إلى مخرجات
ُّ
ٍ
كما أن تبل����ور الدعوة الخليجية في
االجتم����اع الوزاري ال����ذي ُعقد في
 14من فبراير/ش����باط  2015في
المطالبة بق����رار أممي يضع اليمن
تحت الفصل السابع مجال استفسار
ً
أيضا؛ فهل كانت المطالبة باستخدام
األعم����ال العس����كرية ه����ي نتيجة
موقف تفاوضي اقترحه الخليجيون
حتى تتراجع جماع����ة الحوثي عن
إعالنها الدستوري وعودة الحكومة
الشرعية ؟ أم هي دعوة أصيلة يُراد
منها فرض حصار اقتصادي وعزلة
ُّ
وتدخل عسكري دولي
دبلوماس����ية
إلرجاع الغاصبين إلى صعدة؟
إن ل����كال األمري����ن آثارًا س����لبية؛
فالتدخ����ل العس����كري الدول����ي في
جزيرة العرب خطيئة اس����تراتيجية
تتحمله����ا دول الخلي����ج حين تنفتح
األبواب أمام الجماع����ات الجهادية
المتش� ِّ
���ددة بذريعة فريضة الجهاد،
تحول اليمن
وهو ما قد ي����ؤدي إلى ُّ
إلى أفغانس����تان الجزي����رة العربية؛
كما أن بيئ����ة العالقات الدولية غير
مهي����أة لمثل هذا القرار؛ فموس����كو
تواجه في أوكراني����ا حالة مماثلة؛
حيث يُش����به ِفعْل أنصارها ما يقوم
ب����ه الحوثي����ون في اليم����ن ،ومن
المرج����ح أن تس����تخدم حقه����ا في
النق����ض «الفيتو» عل����ى مثل هكذا
قرار .أما بكين فس����تراعي طهران،
كما س����تراعي موقفها المنسجم مع
توجهها الراف����ض للهيمنة الغربية
على الق����رارات األممية تحت البند
الس����ابع؛ وعليه َّ
البد من التساؤل:
هل ما زال اليمن بحاجة إلى مفاوض
عاجز؟ كم����ا أنه َّ
البد من معرفة أنه
ل����ن تنجح في اليمن مبادرة ال تخدم
مصالح أعضاء مجلس األمن ودول
الجوار اإلقليمي؛ فلن يردع الحوثي
إال مبادرة يمنية ش����املة تلقى دعمًا
خليجيًّا أمميًّا(.)11
دول الخليج في األزمة اليمنية:
تأدية دور أم تنفيذ لواجب؟
بحثت دول الخلي����ج عن مصالحها
ف����ي اليم����ن من خالل خل����ق أدوار

اقتصادية وسياس����ية لها في فترات
متباع����دة؛ لك����ن األزم����ة الحالية
الخانقة وفقدان الثق����ة بين أطياف
العمل السياس����ي اليمن����ي ،كل ذلك
أدى إلى احتدام الصراع في البالد،
كما َّ
أن دخول طهران في اليمن عبر
بوابة الحوثيين ،وظهور مستجدات
إقليمية ح� َّ
���ادة تحتم على الخليجيين
أن يتحولوا من «تأدية الدور» إلى
إلزام أنفس����هم بواجب الوقوف مع
اليم����ن إلخراجه م����ن أزمته ،ليس
بالمس����اعدة المادي����ة فحس����ب ،بل
السياس����ية ً
أيضا؛ وذل����ك من خالل
التالي:
• مبادرة براغماتية
���م االتف����اف عل����ى المبادرة
لق����د ت� َّ
َّ
الخليجي����ة األول����ى الت����ي أدت إلى
التوصل إل����ى اتفاق يتنحى بموجبه
الرئي����س المخلوع عل����ي عبد اهلل
صالح عن كرس����ي الرئاس����ة ،وتم
تس����ييس مخرجاته����ا()12؛ حيث
اعتبرها اليمني����ون بعد خيبة أملهم
مب����ادرة غي����ر محس����وبة .كما أن
حوار الري����اض المزمع عقده تحت
مظلة المبادرة الخليجية هو فرصة
لمبادرة جدي����ة ،ذات محاور جريئة
خ����ارج الخطوط المتع����ارف عليها
بالع����داء للحوثي؛ فالمطل����وب ًإذا
مبادرة براغماتية( )13تتعامل مع
الواقع كما ه����و ،ومع َّ
كافة أطراف
المشهد السياسي في اليمن؛ مبادرة
ليس����ت في قطيعة مع الحوثيين أو
غيرهم لتشكيل حكومة إنقاذ وطني
تمسك بزمام األمور ،وتقود حوارًا
سياس����يًّا يس����تهدف تفكيك األزمة
والحيلولة دون االنهيارات.
• الحفاظ على الرئة الجنوبية
ف����ي الحال����ة اليمني����ة الراهنة نجد
تتوسع
أنفس����نا أمام حالة سرطانية َّ
ل ُت َف ِّت����ت نس����يج الدولة عل����ى كافة
األصعدة؛ وق����د يكون من الحصافة
أن يسعى الخليجيون إلى المحافظة
على الرئة الجنوبي����ة لليمن؛ وذلك
من خ��ل�ال االعتراف بحق عدن في
الس����يادة؛ فاالعتراف بعدن عاصمة
لكل اليمن لن يتعدى ش����كل تايوان
فر إليها أعداء الش����يوعية من
حين َّ
البر الصيني.
سيناريوهات األزمة اليمنية
يرى الباح����ث أن األزمة في اليمن
يمكن أن تؤول إلى أحد المس����ارات
التالية:
الحرب األهلية بين جماعة الحوثي
من جهة وبين الفصائل اإلس��ل�امية
الس����نية م����ن جهة أخ����رى؛ حيث
س����يلقى كل طرف دع ًم����ا خارجيًّا،
وتكم����ن خطورة األمر ف����ي ارتفاع
قابلي����ة حدوث الح����رب األهلية؛ ثم
تحول اليمن إلى دولة فاشلة يديرها
ُّ
زعماء ميلش����يات على غ����رار ما
حدث في الصومال؛ فمؤشر التنمية
البش����رية في اليمن منخفض ًّ
جدا،

وتحتل الجمهورية اليمنية المرتبة
 164من  182دول����ة في تراتبية
الدول الفاشلة( ،)14ويدعم فرضية
الح����رب األهلي����ة انتقال الس����لطة
الشرعية إلى عدن ،وانتقال غرماء
جماعة الحوثي إليها ،وهو ما يعطي
الحوث����ي مب����ررًا لتوصيفها بحرب
يمنية بين الشمال والجنوب.
امت����داد األزمة ومحاول����ة جماعة
بدعم من طهران -التحولالحوثي
ٍ
إلى حزب سياسي مسلح على نسق
ح����زب اهلل اللبنان����ي ،ال����ذي يملك
ِّ
المعطل ف����ي مجلس النواب،
الثلث
مع اس����تمرار الالعبين السياسيين
اآلخري����ن في الس����احة؛ ولو كانوا
بحالة ضعف مهينة؛ حيث من الممكن
أن تتجلَّ����ى ف����ي اليم����ن االنتهازية
السياسية كطبيعة بشرية؛ لكنها لن
تكون انتهازية يمنية صرفة؛ حيث
ُّ
سيمد كل طرف في المشهد اليمني
ي����ده طال ًب����ا المس����اعدة من طرف
خارجي ،وسيتصاعد الجدل بين تلك
األطراف حول من يتحمل مسؤولية
األزمات االقتصادية والسياس����ية،
وهو ما سيقود إلى استمرار اليمن
كمستودع للبؤس البشري مع ارتفاع
معدالت الفقر فيه.انهيار الحوثيين
إذا قاتلهم الش����عب م����ن خالل قيام
ث����ورة يمنية حقيقية َو ُقو ُدها غضب
الش����باب اليمني المنشغل بمستقبل
بالده ،لتعود األم����ور إلى نصابها؛
حيث ل����م ي ْ
َخ ُل التاري����خ اليمني من
تظاهرات وانقالب����ات وثورات ،قد
يكون س����يناريو قيام ثورة حقيقية
نتاجا لتش����رُّب المش����هد
في اليمن ً
السياس����ي بحالة فش����ل المؤتمرات
والحوارات واالتفاقيات بين السلطة
واألط����راف المعارض����ة ،ولغي����اب
الش����باب المس����تقلين والوطنيي����ن
الحقيقيين ،ولغموض كثير من بنود
االتفاقيات التي ُتبرم لتغليب مصلحة
المتصارعين على حس����اب مصلحة
الشعب اليمني نفسه(.)15
التدخل الخليجي المباش����ر؛ فقد َّ
أكد
وزراء خارجية دول مجلس التعاون
الخليجي في البيان الذي صدر عن
اجتماعهم مؤخرًا ،رفضهم اإلعالن
الدس����توري للميلش����يات الحوثية،
قرار يضع اليمن
ودعوا الستصدار ٍ
تحت الفص����ل الس����ابع( .)16تبع
ذلك مباركتهم لقي����ام حكومة يمنية
ش����رعية في ع����دن ،اعترف����وا بها
ونقلوا س����فراءهم إل����ى حيث تعمل
(عدن)؛ وعل����ى الرغم من اختالف
الحال����ة؛ ف����إن التدخ����ل الخليج����ي
المباشر في البحرين من ِقبَل قوات
درع الجزيرة قد ي َ
ُش ِّجع على تكراره
في اليم����ن ،بالرغم م����ن أن اليمن
عضوا في منظومة مجلس
ليس����ت
ً
التعاون الخليجي.
إن عدم تبني مجل����س األمن لقرار
يض����ع اليمن تحت البند الس����ابع ال
يعن����ي نهاية الحل العس����كري؛ فقد
تحول حلف شمال األطلسي بأسلحته
َّ
ورجاله إلى «قناة غربية» مسلحة
لتجاوز العراقيل التي تضعها روسيا

والصين أمام «البند الس����ابع» .كما
أن محاولة اس����تصدار قرار أممي
للتدخل العس����كري ق����د تتكرر بناء
على مبدأ مسؤولية الحماية (R2P
 ،)- R to Pحي����ث تفق����د الدولة
س����يادتها حين تفش����ل ف����ي حماية
َ
مدخل
مواطنيها( .)17كما أن هناك
حماي ِة المصالح في حال الس����يطرة
كلِّيًّا من ِق َب����ل جماعة الحوثي على
مضيق باب المن����دب؛ حيث إنه من
مهام قوة التدخل السريع الخليجية
المش����تركة الت����ي تش� َّ
���كلت بقرار
مجلس التع����اون الخليجي في عام
 2009بدعم مص����ري وأردني أن
تقوم بحماي����ة مصالح كال الطرفين
الحيوية لتأمي����ن الممرات المؤدية
إلى قناة الس����ويس وخليج العقبة،
ُتو َّقع أن تدعمها
وهي خطوة من الم َ
كل من الواليات المتحدة األميركية
واالتحاد األوروبي في حال ِّ
تبنيَها.
كما ق����د يك����ون للتدخ����ل الخليجي
المباش����ر وجه آخر َّ
يتمثل في حرب
اقتصادي����ة على جماع����ة الحوثي؛
التي باتت تس����يطر عل����ى العاصمة
تام
���ف ٍّ
صنع����اء؛ وذل����ك عب����ر وق� ٍ
للمس����اعدات والمنح التنموية التي
تمث����ل  %70من إجمال����ي الموارد
المالي����ة اليمينة ،وس����حب الودائع
وتجمي����د االس����تثمارات ،ثم فرض
قي����ود عل����ى تحوي��ل�ات المغتربين
اليمنيين بالخليج.
الخاتمة
ال ُب� َّ
���د ل����دول الخلي����ج أن تتحم����ل
مس����ؤولياتها تجاه م����ا يجري في
اليمن ،وبحك����م المنط����ق الداخلي
لألحداث في صنع����اء فإنه ال يمكن
الركون لم����ا هو قائم حتى اآلن من
جه����ود المبعوث األمم����ي ،أو إلى
مب����ادرات خليجية غير محس����وبة
العواق����ب ،كم����ا أن أي ن����وع من
التع����اون مع العال����م الخارجي لحل
قضية اليمن يس����تلزم إطارًا واضح
المعالم حت����ى ال تتحول جبال اليمن
ُص ِّفي
إلى مغارات تورابورا جديدة ي َ
فيها الغرب حس����اباته مع اإلرهاب
دون التفات إلى مصلحة اليمن أولاً
ودول الخليج ثانيًا.
بناء عل����ى ما َّ
تقدم ،فإن التزام دول
ً
الخليج بطرح مبادرة براغماتية هو
بمثابة الواجب ،كما َّ
أن الحفاظ على
الرئة الجنوبية بدل خس����ارة اليمن
برمت����ه أم ٌر ينبغي أخذه على محمل
ِّ
الجد .إن تدخلاً خليجيًّا مباش����رًا في
اليمن أمر فيه الكثير من المخاطر؛
لكن من����اورة الحوثيين في  12من
م����ارس/آذار  2015على الحدود
الس����عودية بدع����م إيران����ي ما هي
إالَّ مدخ����ل لتطبيق «اس����تراتيجية
المناورات» التي تنتهجها طهران،
وما ج����رى كان مناورة عس����كرية
اس����تفزازية لدول الج����وار فيها ما
يكف����ي لحمل الرس����ائل السياس����ية
والعسكرية لدول الخليج العربي

ملخص
تساؤل مفاده :هل يكمن سبب األزمة اليمنية التي أحدثت انقالبًا حادًّا في املشهد اجليواستراتيجي في جنوب شبه جزيرة العرب في «جماعة احلوثي»؟ ويحاول أن
يحاول الباحث في هذه الورقة أن يجيب على
ٍ
يسلط الضوء على أسباب األزمة الراهنة التي مير بها اليمن ،حيث يرى أ ّن من أهمها:
وفرة السالح وعلو مفهوم املذهب والقبيلة في اجملتمع اليمني ،وات ِّساع رقعة الفساد وتردِّي اخلدمات األساسية وتدهور األمن ،واستمرار السلطة اجلديدة في ممارسة الصور القدمية نفسها.
األزمات املعيشية التي استغلَّها احلوثيون في تظاهراتهم واعتصاماتهم في العاصمة صنعاء بعد رفع الدعم عن املشتقات النفطية.
ُ
األطراف الداخلية األخرى التي حُتَرِّك األزمة اليمنية والتي من أهمها :اللقاء املشترك وحزب املؤمتر الشعبي العام ،واحلراك اجلنوبي وقوى ثورية أخرى مختلفة (إسالمية وليبرالية).
القوى اإلقليمية اخلارجية التي متتلك استراتيجي ًة وأهدا ًفا محددة وتسعى للتاثير على األطراف املتصارعة في الداخل اليمني.كما يرى الباحث أن املستجدات اإلقليمية حتتم على اخلليجيني أن يتحولوا من مرحلة
طرف
أيضا؛ وذلك من خالل طرح مبادرة براغماتية تتعامل مع الواقع وال حت ّيد أي
«تأدية الدور» إلى إلزام أنفسهم بواجب الوقوف إلى جانب اليمن إلخراجه من أزمته ،ليس باملساعدة املادية فحسب ،بل السياسية ً
ٍ
من أطراف املشهد السياسي في اليمن؛ يكون هدفها تشكيل حكومة إنقاذ وطني متسك بزمام األمور ،وتقود حوارًا سياسيًّا يستهدف تفكيك األزمة واحليلولة دون انهيار الدولة .كما أ ّن احلفاظ على الرئة اجلنوبية
بشكل مؤقت قد يكون ضرور ًة في هذه الفترة.أخيرًا ،يخلص الباحث إلى تقدمي عددٍ من السيناريوهات ملسارات األزمة التي تهز اليمن منذ أن سيطر احلوثي على
لليمن من خالل االعتراف بحق عدن في السيادة ولو
ٍ
ّ
ولعل من أهم تلك السيناريوهات املمكن وقوعها حسب الباحث:
مفاصل الدولة اليمينة،

