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الملخص

  شهد العالم العربي منذ سنة 1102 اندالع ثورات شعبية أدت إلى سقوط العديد من األنظمة الحاكمة في تونس، ومصر، وليبيا، وكذلك
 إال أن عملية التحول الديمقراطي في هذا سقوط نظام علي عبد هللا صالح في اليمن، هذا األخير الذي حكم البالد ألكثر من ثالثين عاماً،
 البلد توقفت بسبب انتفاضة الحوثيين سنة 4102 المدعومين من قبل إيران، وتم جر اليمن مرة أخرى إلى حرب أهلية، وأضحت ساحة
 للنزاعات اإلقليمية والدولية خاصة مع تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في أذار/ مارس 5102 بحجة استعادة
 الشرعية. ومن هنا تنطلق إشكالية الدراسة لمعالجة وتحليل تداعيات وتأثيرات التدخالت الخارجية اإلقليمية والدولية، على األزمة اليمنية.
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Öz: Arap dünyası 2011 yılından bu yana, Tunus, Mısır ve Libya gibi bazı ülkelerdeki rejimlerin çökü-
şüne neden olan halk devrimlerinin patlak vermesine şahit olmuştur. Yemen’de yaşanan devrim de otuz 
yıldan fazla bir süredir ülkeyi yöneten Ali Abdullah Salih rejiminin düşmesine yol açmıştır. Ancak bu 
demokratik değişim süreci, İran tarafından desteklenen Husilerin 2014 yılındaki ayaklanması nedeniyle 
durmuştur. Böylelikle Yemen, özellikle Mart 2015’te Suudi Arabistan Krallığı önderliğindeki Arap koalis-
yonunun meşruiyeti geri kazanma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahale ile bir kez daha iç savaşa sürük-
lenerek bölgesel ve uluslararası çatışmaların arenası hâline gelmiştir. Bu kapsamda bu çalışmanın sorunsalı 
bölgesel ve uluslararası dış müdahalelerin Yemen krizi üzerindeki yansımalarını ve etkilerini ele almak ve 
analiz etmektir
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Abstract: Since 2011, the Arab world has witnessed the outbreak of popular revolutions that led to the 
fall of many ruling regimes in Tunisia, Egypt, Libya and particularly the regime of Ali Abdullah Saleh 
in Yemen which ruled the country for more than 30 years. However, the democratization process in the 
country was interrupted as a result of the Iran-backed Houthi uprising in 2014, which once again dragged 
the country into a civil war. Thus, Yemen became an arena for regional and international conflicts, especi-
ally with the intervention of the Arab coalition led by the Kingdom of Saudi Arabia in March 2015. Hence, 
the problematic of the study stems from the treatment and analysis of the repercussions and the implications 
of regional and international external interventions in the Yemen crisis.
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  مقدمة

، 1970 غاي�ة إل�ى 1962، فمن�ذ الدولي�ة وأبين الق�وى المحلي�ة سواء يمن ساحة للصراع الموقع االستراتيجي للشكل ي 
 ً  سنةالعثمانية  دولةالالتي حكمت شمال اليمن منذ نيل االستقالل عن  ،ضد داعمي المملكة المتوكلية خاض الجمھوريون حربا

وك�ان جن�وب ال�يمن تح�ت  ،1962الجمھوري�ة العربي�ة اليمني�ة ف�ي ع�ام  إع�الن إل�ىالحرب في شمال اليمن  وأفضت، 1918
، 1978 من�ذعل�ي عب�د هللا ص�الح رئيس�ا لش�مال ال�يمن  وأص�بح. 1967و 1839البريطانية بين العامين  اإلمبراطوريةحماية 

�ل�ك، ث��م  ة ال�يمن نتيج��ةجمھوري� فنش��أت، 1990 س�نةلتوحي�د ش��مال ال�يمن وجنوب��ه، وت�م �ل�ك التوحي��د  جھ�وداً وق�اد بع�د �ل��ك 
كم�ا خ�اض ص�الح  ع�ت ھ�ذه المحاول�ة،مِ فقُ حاول خاللھا الجن�وب االنفص�ال ع�ن االتح�اد.  1994في عام  أھليةاندلعت حرب 

  .م، لكنه لم يفلح في ھزمھمن الحروب ضد الحوثيين وحلفاؤه المحليون عدداً 

م�ع  إليھ�اح، الذي تنحى في إطار اتفاقية توص�ل اندلعت ثورة مطالبة بإسقاط نظام علي عبد هللا صال 2011 سنة وفي 
إال ، 2012ل�يمن ع�ام ل ارئيس ھاديعبد ربه منصور مجلس التعاون الخليجي تمنحه حصانة من الخضوع للمحاكمة. فأصبح 

ل�ى نتيج�ة تح�الف ص�الح م�ع الح�وثيين واالس�تيالء ع مجلس التعاون الخليجي لم تدم ط�ويالً  إليھاالتي توصل االتفاقية  ھذه أن
ة فعاص�ـ "الت�دخل ف�ي إط�ار م�ا يع�رف ب� إل�ى، مما دفع المملكة العربية الس�عودية 2014 سبتمبرأيلول/ العاصمة صنعاء في 

     إلى انھيار الدولة اليمنية. في نھاية المطاف أدتو ،دوليةالو قليميةاإلالتي فتحت المجال للتدخالت و، 2015سنة  "الحزم

إدراك  ف�يالدراسة  أھميةز برت، ومن ھنا ة القوى المحلية لھا إلى إطالة أمد الحربوتبعيأدت التدخالت الخارجية  كما
الحص�ار ال�ذي ف ،حيث تواج�ه ال�يمن أكب�ر أزم�ة لھ�ا من�ذ عق�ود التدخالت الخارجية في عدم استقرار اليمن وانھياره، مخاطر

ً يتفرضه السعودية ظاھر ف�ي ن�زوح أكث�ر م�ن ملي�ون ش�خص  تببعواقب إنسانية مدمرة، تس�له لفرض حظر على األسلحة،  ا
 ً األمم المتح�دة تص�ف األزم�ة اإلنس�انية ف�ي ال�يمن بأنھ�ا ف�، المجاع�ةبأدى إلى تفشي الكوليرا ونقص األدوية وتھدي�د  و، داخليا

   ". "األسوأ في العالم

س�يؤدي إل�ى  لي�ة، وأي انھي�اروعل�ى خط�وط مالحي�ة مھم�ة للتج�ارة الد يط�ل ومھم، فھ استراتيجيبموقع  يتمتع فاليمن
كما يجاور اليمن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمتلك ما يزيد عن نصف احتياط�ات الع�الم  تھديد خطوط المالحة ھذه،

، وم�ا وأس�عارهال�نفط  إنت�ا�الذي سيؤثر عل�ى  األمرأمنية في ھذه الدول، وھو اختراقات  إلىمن النفط، فإنھيار اليمن سيؤدي 
، مم�ا سيس�اعد عل�ى تقوي�ة الح�رب أم�دكم�ا أن الت�دخالت الخارجي�ة س�تؤدي إل�ى إطال�ة رة الدولي�ة. قد يترك أث�اره عل�ى التج�ا

  والدولية. اإلقليميةرئيسية تعكس الصراعات  أداةالجماعات المسلحة التي تكون 

لي�ة، مضاعفات وتأثيرات الت�دخالت الخارجي�ة اإلقليمي�ة والدوالتعرف على  إلىتھدف ھذه الدراسة بصفة رئيسية  كما
  الفرعية التالية: األھداف، ويتم تحقيق ھذا الھدف من خالل تحقيق على األزمة اليمنية

  .األزمة اليمنيةعلى التعرف على دور القوى اإلقليمية (إيران، اإلمارات، السعودية، قطر، سلطنة عمان)  -

  .األزمة اليمنيةعلى فريقي التعرف على دور دول القرن األ - 

  .اليمنية األزمة في) األوروبيةوالدول ، القوى الدولية (الواليات المتحدة األمريكية وروسيا التعرف على دور -

  :البحث إشكالية

ً  أدت التدخالت الخارجية دوراً   في تكوين أزمة الدولة اليمنية الحديثة واستمرارھا منذ النشأة، وراوح ھذا ال�دور  مھما
، وديني�ة عن تنوع أبعاده بين سياسية واقتص�ادية وأمني�ة وأخ�رى اجتماعي�ة الً بين التدخل المباشر والتدخل غير المباشر، فض

كما يصعب فصل نجاح ھذا الدور، مھم�ا ك�ان ت�أثيره، ع�ن اإلش�كاليات اليمني�ة الداخلي�ة الت�ي تقاطع�ت مع�ه، وأض�عفت ق�درة 
ل�ذا ، 2020ث�ر ھشاش�ة للع�ام الح�الي البل�دان األك اتالمرتبة األول�ى ف�ي مؤش�ر إحتاللھاأدى إلى ، مما الدولة على التصدي له

����  ا���يمي�ة �الد�لي�ة ال��د��� ال�ا��ي�ة ما مدى ����ي�: تمثلت في يتمحور النقاش في ھذه الدراسة حول إشكالية رئيسة
  ؟ةياليمن األزمة

2 
 

 ليمي�ةاإلقتحلي�ل دور الق�و�  األولالمح�ور يتن�اول حي�ث مح�ورين أساس�يين:  من خ�اللوھذه االشكالية ستتم معالجتھا 
العربي�ة المتح�دة،  اإلم�ارات، المملك�ة العربي�ة الس�عودية، إي�راندوار ك�ل م�ن: أوسيتم التركيز ھنا عل�ى  ،اليمنية األزمة على
م�ن خ�الل ، اليمني�ة األزم�ة عل�ىأم�ا المح�ور الث�اني فيع�ال� دور الق�و� الدولي�ة  .اإلفريق�يعم�ان، ودول الق�رن  س�لطنة قطر،

  .األوروبية، روسيا، والدول األمريكيةواليات المتحدة لتركيز على أدوار كل من: الا

ً الش�رق األوس�� ص�راع ف�يص�راع الق�و� اإلقليمي�ة  يش�كل :في األزم�ة اليمني�ة القوى اإلقليميةدور  -1 ل�ه ج�ذور وثواب�ت  ا
ة لھ�ا، من ال�دول الش�رق أوس�طية المنافس� سواھاحيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحھا وفرض إرادتھا على ما  ،تاريخية

ف�ي ال�يمن، وذل�ك ب�اختالف س�لو� الف�اعلين  اإلقليميةكما يتفاوت دور وتأثير األطراف ، يوالسيما عقب ثورات الربيع العرب
 اإلقليمي�ةھ�ذا المح�ور التط�رق إل�ى دور الق�و�  م�ن خ�اللنحاول  ولذا من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة،، اإلقليميين

  لمتمثلة في:وا اليمنية األزمةالفاعلة في 

ً : األزمة اليمنية في اإليراني الدور 1-1 ً  ، ل�م تك�ن إي�ران ع�امالً تاريخيا حافظ�ت من�ذ حي�ث ، ف�ي الش��ون اليمني�ة مھم�ا
، أك�د ال�رئي� 2010و 2004الستة ب�ين ع�امي  ةصعددبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب ال ھافترة طويلة على وجود

نت تدعم الحوثيين، لكن المحلل�ين األم�ريكيين ل�م يج�دوا س�و� القلي�ل م�ن األدل�ة ل�دعم السابق علي عبد هللا صالح أن إيران كا
  .مزاعمه

عل�ى وازداد دع�م طھ�ران للح�وثيين ف�ي تل�ك الفت�رة، و، ف�ي المنطق�ة العربي�ةبدأ دور إي�ران يت�ي�ر  2011منذ و إال أنه
ً الرغم من أن إيران لم تكن العب  إي�رانبعد اإلطاحة به، لجأ ص�الح إل�ى  هأنإال ، الحفي المفاوضات التي أدت إلى استقالة ص ا

في تشكيل ش�راكة الح�وثي وص�الح الت�ي أدت إل�ى الح�رب  ربما لعب اإليرانيون دوراً و ،وھو يحسب آفاق العودة إلى السلطة
ا الحوثي�ون ا نم�ا دع�م إي�ران للح�وثيين بش�كل متزاي�د وش�فاف بع�د الحمل�ة العس�كرية الناجح�ة الت�ي ق�ام بھ�كم� .األھلية الحالي�ة

حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طھران ووقعوا اتفاقيات  ،2014والموالون لصالح في صيف 
   .1إلنشاء خدمة جوية منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني

ً  واستمر ً  الدعم اإليراني للحوثيين سياسيا ً ودبلوما وعسكريا ً  سيا ً  وإعالميا   : التاليعلى النحو  ،وماليا

العسكرية في النمو  اتالتدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعد التي تثبت دلةاألبدأت الدعم العسكري:  -
رك�ب ، اس�تولت البحري�ة األمريكي�ة  بالتع�اون م�ع البحري�ة اليمني�ة، عل�ى م2013 ك�انون الث�اني/ ين�ايري ف�. ف2012ع�ام  منذ

ً طن 40يحمل حوالي  )جيھان األول( شراعي إيراني إيراني�ة وشملت الش�حنة ص�واري�  ،اإلمدادات المخصصة للحوثيين من ا
حاوي�ات بالس�تيكية م�ن متفج�رات  C-4، 133 كتل�ة م�ن المتفج�رات16723:ي ش�ملتت�الصنع وما يتصل بھا من أعت�دة" وال

طلق�ة  316000، م�م 12.7طلقة ذخي�رة  9M32M  ،62040نظام دفاع جّوي محمول من نوع أجھزة   RDX 10مسحوق
ص��ندوق متص��ل  1615جھ��از تص��ويب،  17م��م)،  122ص��ارو� كاتيوش��ا ( 18 قذيف��ة ص��اروخية، 100  م��م 7.62ذخي��رة 

من�ا�ير بعي�دة الم�د� م�ع  5نظ�ارات للر�ي�ة الليلي�ة،  LH80A ، 48أجھزة تحديد م�د� اللي�زر 10بأجھزة متفجرة مرتجلة، 
  .2مفجر كھربائي 800كاتم صوت و  66لة عدسة، بوص 90حوامل، 

م���ادة وموّجھ��ة روس��ية الص��نع عث��رت الس��فينة الحربي��ة الفرنس��ية "أف أس بروف��ان�" عل��ى تس��عة ص��واري� كم��ا 
" ھو سالح شائع في Kornet، علما أن "2008" ُصنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 9M133-1 Kornetللدروع من طراز "

التس�لح والص�راعات"  ل�بع� التق�ارير، عرض�ت اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة عل�ى "مرك�ز أبح�ا� الترسانة اإليراني�ة. ووفق�ا
" مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه م�ن الح�وثيين ف�ي تع�ز. وم�ن خ�الل ال�رقم التسلس�لي الخ�ا� بھ�ذا Kornetسالح "

" الت��ي عث��رت عليھ��ا "أف أس Kornet) كص��واري� "08-02الس��الح، ات���ح أن��ه ينتم��ي إل��ى دفع��ة اإلنت��اج ذاتھ��ا (دفع��ة 

                                                            
1 Gerald M. Feierstein, "Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace", Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. 
https://www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace 
2 Christopher Stille,"Iran’s Role in Yemen’s Civil War", The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2(2017): 122. 

 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعاً له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخياً، لم تكن إيران عامالً مهماً في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العباً في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دوراً في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.
 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً وإعالمياً ومالياً، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طناً من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جّوي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موّجهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« ُصنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليالً دامغاً يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

4 مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
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4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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 ليمي�ةاإلقتحلي�ل دور الق�و�  األولالمح�ور يتن�اول حي�ث مح�ورين أساس�يين:  من خ�اللوھذه االشكالية ستتم معالجتھا 
العربي�ة المتح�دة،  اإلم�ارات، المملك�ة العربي�ة الس�عودية، إي�راندوار ك�ل م�ن: أوسيتم التركيز ھنا عل�ى  ،اليمنية األزمة على
م�ن خ�الل ، اليمني�ة األزم�ة عل�ىأم�ا المح�ور الث�اني فيع�ال� دور الق�و� الدولي�ة  .اإلفريق�يعم�ان، ودول الق�رن  س�لطنة قطر،

  .األوروبية، روسيا، والدول األمريكيةواليات المتحدة لتركيز على أدوار كل من: الا

ً الش�رق األوس�� ص�راع ف�يص�راع الق�و� اإلقليمي�ة  يش�كل :في األزم�ة اليمني�ة القوى اإلقليميةدور  -1 ل�ه ج�ذور وثواب�ت  ا
ة لھ�ا، من ال�دول الش�رق أوس�طية المنافس� سواھاحيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحھا وفرض إرادتھا على ما  ،تاريخية

ف�ي ال�يمن، وذل�ك ب�اختالف س�لو� الف�اعلين  اإلقليميةكما يتفاوت دور وتأثير األطراف ، يوالسيما عقب ثورات الربيع العرب
 اإلقليمي�ةھ�ذا المح�ور التط�رق إل�ى دور الق�و�  م�ن خ�اللنحاول  ولذا من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة،، اإلقليميين

  لمتمثلة في:وا اليمنية األزمةالفاعلة في 

ً : األزمة اليمنية في اإليراني الدور 1-1 ً  ، ل�م تك�ن إي�ران ع�امالً تاريخيا حافظ�ت من�ذ حي�ث ، ف�ي الش��ون اليمني�ة مھم�ا
، أك�د ال�رئي� 2010و 2004الستة ب�ين ع�امي  ةصعددبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب ال ھافترة طويلة على وجود

نت تدعم الحوثيين، لكن المحلل�ين األم�ريكيين ل�م يج�دوا س�و� القلي�ل م�ن األدل�ة ل�دعم السابق علي عبد هللا صالح أن إيران كا
  .مزاعمه

عل�ى وازداد دع�م طھ�ران للح�وثيين ف�ي تل�ك الفت�رة، و، ف�ي المنطق�ة العربي�ةبدأ دور إي�ران يت�ي�ر  2011منذ و إال أنه
ً الرغم من أن إيران لم تكن العب  إي�رانبعد اإلطاحة به، لجأ ص�الح إل�ى  هأنإال ، الحفي المفاوضات التي أدت إلى استقالة ص ا

في تشكيل ش�راكة الح�وثي وص�الح الت�ي أدت إل�ى الح�رب  ربما لعب اإليرانيون دوراً و ،وھو يحسب آفاق العودة إلى السلطة
ا الحوثي�ون ا نم�ا دع�م إي�ران للح�وثيين بش�كل متزاي�د وش�فاف بع�د الحمل�ة العس�كرية الناجح�ة الت�ي ق�ام بھ�كم� .األھلية الحالي�ة

حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طھران ووقعوا اتفاقيات  ،2014والموالون لصالح في صيف 
   .1إلنشاء خدمة جوية منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني

ً  واستمر ً  الدعم اإليراني للحوثيين سياسيا ً ودبلوما وعسكريا ً  سيا ً  وإعالميا   : التاليعلى النحو  ،وماليا

العسكرية في النمو  اتالتدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعد التي تثبت دلةاألبدأت الدعم العسكري:  -
رك�ب ، اس�تولت البحري�ة األمريكي�ة  بالتع�اون م�ع البحري�ة اليمني�ة، عل�ى م2013 ك�انون الث�اني/ ين�ايري ف�. ف2012ع�ام  منذ

ً طن 40يحمل حوالي  )جيھان األول( شراعي إيراني إيراني�ة وشملت الش�حنة ص�واري�  ،اإلمدادات المخصصة للحوثيين من ا
حاوي�ات بالس�تيكية م�ن متفج�رات  C-4، 133 كتل�ة م�ن المتفج�رات16723:ي ش�ملتت�الصنع وما يتصل بھا من أعت�دة" وال

طلق�ة  316000، م�م 12.7طلقة ذخي�رة  9M32M  ،62040نظام دفاع جّوي محمول من نوع أجھزة   RDX 10مسحوق
ص��ندوق متص��ل  1615جھ��از تص��ويب،  17م��م)،  122ص��ارو� كاتيوش��ا ( 18 قذيف��ة ص��اروخية، 100  م��م 7.62ذخي��رة 

من�ا�ير بعي�دة الم�د� م�ع  5نظ�ارات للر�ي�ة الليلي�ة،  LH80A ، 48أجھزة تحديد م�د� اللي�زر 10بأجھزة متفجرة مرتجلة، 
  .2مفجر كھربائي 800كاتم صوت و  66لة عدسة، بوص 90حوامل، 

م���ادة وموّجھ��ة روس��ية الص��نع عث��رت الس��فينة الحربي��ة الفرنس��ية "أف أس بروف��ان�" عل��ى تس��عة ص��واري� كم��ا 
" ھو سالح شائع في Kornet، علما أن "2008" ُصنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 9M133-1 Kornetللدروع من طراز "

التس�لح والص�راعات"  ل�بع� التق�ارير، عرض�ت اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة عل�ى "مرك�ز أبح�ا� الترسانة اإليراني�ة. ووفق�ا
" مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه م�ن الح�وثيين ف�ي تع�ز. وم�ن خ�الل ال�رقم التسلس�لي الخ�ا� بھ�ذا Kornetسالح "

" الت��ي عث��رت عليھ��ا "أف أس Kornet) كص��واري� "08-02الس��الح، ات���ح أن��ه ينتم��ي إل��ى دفع��ة اإلنت��اج ذاتھ��ا (دفع��ة 

                                                            
1 Gerald M. Feierstein, "Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace", Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. 
https://www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace 
2 Christopher Stille,"Iran’s Role in Yemen’s Civil War", The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2(2017): 122. 

 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعاً له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخياً، لم تكن إيران عامالً مهماً في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العباً في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دوراً في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.
 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً وإعالمياً ومالياً، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طناً من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جّوي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موّجهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« ُصنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليالً دامغاً يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

4 مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
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ً  بروفانس"، ما قد يوفر دليالً  كما ت�م العث�ور  )3(يربط سفن التھريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبھات األمامية. دامغا
  4.تسعة صواريخ مضادة للدبابات على متن قارب مختلفعلى 

وثيون في تلقي الدعم العسكري على شكل بن�اد� ھجومي�ة لفريق خبراء األمم المتحدة المعني باليمن، استمر الح اوفقو
وتتس�م بع�� تل�ك األس�لحة  .اً وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجھ�ة مض�ادة لل�دبابات وأنظم�ة ص�اروخية أكث�ر تط�ور

ويس��تخدم الحوثي��ون مجموع��ة متنوع��ة م��ن األس��لحة إل�ھ��ار الق��وة ن، بخص��ائ� تقني��ة مماثل��ة لألس��لحة المص��نوعة ف��ي إي��را
    5:رب من حدود اليمن البرية والبحرية وخارجھا، بما في ذلكبالق

ً وستية قصيرة المدى: يالصواريخ البال - لمصادر مختلفة، قام الحوثيون بتعديل صواريخ "سكود" اإليرانية قصيرة  وفقا
، حي��ث 2018/ 25/05الم��دى لتعزي��ز نطاقاتھ��ا م��ن أج��ل تھدي��د الم��دن الس��عودية، مث��ل الھج��وم عل��ى العاص��مة الري��اض ف��ي 

خمسة أف�راد إي�رانيين ق�دموا خب�رة فني�ة تتعل�ق   OFAC)حددت وزارة الخارجية األمريكية (مكتب مراقبة األصول األجنبية
   .ستية للحوثيين في اليمن، وقاموا بنقل أسلحة لم يتم رؤيتھا في اليمن قبل النزاع الحالييبالصواريخ البال

، ب��دأ الحوثي��ون ف��ي اس��تخدام الط��ائرات ب��دون طي��ار لتس��ليم وتفجي��ر 2018الط��ائرات ب��دون طي��ار: ب��دًءا م��ن ع��ام  -
ك�انون الث�اني/ الحموالت المتفجرة ضد أھداف الحكومة السعودية، حيث أفاد فري�ق خب�راء األم�م المتح�دة المعن�ي ب�اليمن ف�ي 

  ."بتمويل عمليات الشراء وجدت أن األفراد والكيانات اإليرانية قامتف اللجنة تتبعت إمدادات الحوثيين :"أن 2019 يناير

، اعترضت البحرية األمريكية شحنة أس�لحة إيراني�ة موجھ�ة إل�ى 2020: في فبراير  (SAMs)صواريخ أرض جو -
 طويل المدى. SAM الحوثيين تحتوي على صاروخ

بقي�ادة  صواريخ مضادة للسفن: طور الحوثيون العديد من القدرات المضادة للسفن التي يمكن أن تھدد س�فن التح�الف -
 مض�ادة للس�فن الص�نع السعودية التي فرضت حص�ار بح�ري عل�ى ال�يمن، كم�ا قام�ت إي�ران بش�حن ص�واريخ ك�روز إيراني�ة

   .إلى الحوثيين صيني الصنع  C-802 صاروخو

ً  (USVs) كما بنى الحوثيون السفن السطحية غير المأھولة ب�األجھزة  التي يتم ال�تحكم فيھ�ا ع�ن بُع�د والمعروف�ة أيض�ا
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 « هو سالح شائع فيKornet« ُصنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليالً دامغاً يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

4 مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
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4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  

 ووفقا لفريق خبراء األمم المتحدة المعني باليمن، استمر الحوثيون في تلقي الدعم العسكري على شكل بنادق هجومية
 وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وأنظمة صاروخية أكثر تطوراً. وتتسم بعض تلك األسلحة

 بخصائص تقنية مماثلة لألسلحة المصنوعة في إيران، ويستخدم الحوثيون مجموعة متنوعة من األسلحة إلظهار القوة بالقرب
  من حدود اليمن البرية والبحرية وخارجها، بما في ذلك:5

 - الصواريخ الباليستية قصيرة المدى: ووفقاً لمصادر مختلفة، قام الحوثيون بتعديل صواريخ »سكود« اإليرانية قصيرة
 المدى لتعزيز نطاقاتها من أجل تهديد المدن السعودية، مثل الهجوم على العاصمة الرياض في 50/52/ 8102، حيث حددت

  خمسة أفراد إيرانيين قدموا خبرة فنية تتعلق بالصواريخ OFAC(وزارة الخارجية األمريكية )مكتب مراقبة األصول األجنبية
 الباليستية للحوثيين في اليمن، وقاموا بنقل أسلحة لم يتم رؤيتها في اليمن قبل النزاع الحالي.

 - الطائرات بدون طيار: بدًءا من عام 8102، بدأ الحوثيون في استخدام الطائرات بدون طيار لتسليم وتفجير الحموالت
 المتفجرة ضد أهداف الحكومة السعودية، حيث أفاد فريق خبراء األمم المتحدة المعني باليمن في كانون الثاني/ يناير 9102

 أن:« اللجنة تتبعت إمدادات الحوثيين فوجدت أن األفراد والكيانات اإليرانية قامت بتمويل عمليات الشراء«.

  : في فبراير 0202، اعترضت البحرية األمريكية شحنة أسلحة إيرانية موجهة إلى)SAMs(- صواريخ أرض جو
طويل المدى. SAM الحوثيين تحتوي على صاروخ

 - صواريخ مضادة للسفن: طور الحوثيون العديد من القدرات المضادة للسفن التي يمكن أن تهدد سفن التحالف بقيادة
 السعودية التي فرضت حصار بحري على اليمن، كما قامت إيران بشحن صواريخ كروز إيرانية الصنع مضادة للسفن

  صيني الصنع إلى الحوثيين. C-802 وصاروخ

 التي يتم التحكم فيها عن بُعد والمعروفة أيضاً باألجهزة المتفجرة )USVs( كما بنى الحوثيون السفن السطحية غير المأهولة
باستخدام المكونات والتكنولوجيا اإليرانية. )WBIEDs( المرتجلة المنقولة بالماء

 - المساعدات اإلنسانية والمالية: تجدد إيران استعدادها للمساهمة في إرسال المساعدات اإلنسانية إلى اليمن وتطالب
 طهران المنظمات الدولية بالعمل على مساعدتها من خالل جمعية الهالل األحمر اإليرانية إيصال المساعدات اإليرانية إلى
 الشعب اليمني. وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات اإلغاثة واإلمداد التابعة لألمم المتحدة، إال أن هناك شكوك من أن تحمل

. 6 أسلحة وذخائر للحوثيين، فضالً عن أن هذه المساعدات تستهدف المناطق التابعة للحوثيين

 ووفقا لوزارة الثقافة اليمنية فقد قدمت مؤسسة الحرس الثوري للحوثيين ما بين 01 -52 مليون دوالر سنوياً منذ عام 0102.
7 وأضاف المسؤول اليمني أنه بمجرد أن يقيم الحوثيون احتفاالً، تموله السفارة اإليرانية في صنعاء. 

 نييثوحلا ىلإ ةحلسألا لقن تايلمع رظحت يتلا 2014 دعب ام تارارق ناريإ كهتنت ،ةطشنألا هذه لثمب رارمتسالا لالخ نمو
 /طابش( 2140 مقر نمألا سلجم تارارق وعدتو .حلاص هللا دبع يلع قباسلا ينميلا سيئرلا يمعادو ،نييلحملا مهئافلحو

 ريبادتلا ذاختا« ىلإ ءاضعألا لودلا )2016 رياربف /طابش( 2266 مقرو ،)2015 ليربأ /ناسين( 2216 مقرو ،)2014 رياربف
.تايلمعلا هذه لثم عنمل »ةيرورضلا 8

 وبالنظر إلى تكلفة تصرفات إيران، سواء من حيث المال أو األسلحة أو القوى العاملة أو العالقات الدبلوماسية، فمن المفيد
مناقشة األسباب والدوافع التي قد تجعل إيران تتدخل على اإلطالق في اليمن، والتي تتمثل فيما يلي:

5  Jeremy M. Sharp »Yemen: Civil War and Regional Intervention«, Congressional Research Service
 April 23, 2020, accessed May 5, 2020 p 8-9.  https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf
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7  Hashem Torommah, »How Iran’s Financing Of Houthi Rebels In Yemen Has Prolonged The War«, themedialine, accssed 05/06/2020
  https://themedialine.org/news/featured/how-irans-financing-of-houthi-rebels-in-yemen-has-prolonged-the-war/

  8
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/responding-to-irans-arms-smuggling-in -yemen  

accessed: 05/06/2020
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) ال��دول األعض��اء إل��ى 2016 ش��باط/ فبراي��ر( 2266)، ورق��م 2015نيس��ان/ أبري��ل ( 2216)، ورق��م 2014 ش��باط/ فبراي��ر(
  8ر الضرورية" لمنع مثل ھذه العمليات."اتخاذ التدابي

بالنظر إلى تكلفة تصرفات إيران، سواء من حيث المال أو األسلحة أو القوى العامل�ة أو العالق�ات الدبلوماس�ية، فم�ن و
  ، والتي تتمثل فيما يلي:التي قد تجعل إيران تتدخل على اإلطالق في اليمن والدوافع المفيد مناقشة األسباب

بالنظر إلى قرب اليمن من السعودية، باإلضافة إلى تاريخ األخيرة في التدخل في شؤون األول�ى، فم�ن : لاألوالدافع  -
جزء من ھذا الت��ثير عس�كري، لك�ن ج�زء من�ه  ن،من النفوذ في اليم ھائالً  اً المنطقي أن تمارس المملكة العربية السعودية قدر

ش�ار� رج�ال فق�د عالوة على ذل�ك،  ،لوھابية داخل اليمنل الدعوة  ديني، حيث قامت السعودية بتوزيع مواد مطبوعة وتمويل
أقامت النخب الس�عودية ش�بكات رعاي�ة كما اليمن (حيث يعيش معظم الزيديين)،  في شمالدعوي الدين السعوديون في نشاط 
ً انتھاك الحوثيونوھو ما اعتبره  ،تھدد المذھب الزيدي لصالح الوھابيين والسلفيين انتش�ار النف�وذ الس�عودي أن  كم�ا لسيادتھم. ا

الت�ورط  أن ب�ادي إل�ى أشار رئيس أركان القوات المس�لحة المش�تركة الل�واء حس�ن في�روز ، فقدإليران بالنسبة ھذا مقلق للغاية
وعمل�ت من�ذ  ،إقليمية وقائدة للع�الم اإلس�المي قوةتنظر إلى نفسھا على أنھا إيران  أنحيث  .إرھاب دولة وھابيةھو  السعودي

لھ�ا طويلة لزيادة مكانتھا من خالل دعم الدول والمنظمات اإلسالمية، فمن المنطقي أن تعترف إي�ران ب�الحوثيين كوكي�ل فترة 
    9.مثل المملكة العربية السعودية مقاومة الواليات المتحدة وحلفاؤھا اإلقليميونفي المنطقة ول

ق�ة ق�درة المملك�ة العربي�ة الس�عودية عل�ى نق�ل الق�وة وسيلة إلعاھو النزاع في اليمن أن إلى ذلك، ترى إيران  باإلضافة
  .إلى أجزاء أخرى من المنطقة، مما يجعل السعودية غير قادرة على التصعيد في سوريا

إي��ران كونھ��ا دول��ة ش��يعية بش��كل رس��مي، تحم��ي اإلس��الم الش��يعي وتعم��ل كنقط��ة مرجعي��ة للعدي��د م��ن الث��اني:  ال��دافع -
م�ن  لھ�ا المق�ربين عالم من خالل ب�رام� التموي�ل أو ال�دعم السياس�ي، ف��ن دع�م "الح�وثيينالحركات الشيعية في جميع أنحاء ال

 إال أنفي حين أن الزي�ديين ال يزال�ون متمي�زين ع�ن الش�يعة اإليراني�ة،  ،الناحية اإليديولوجية، يمثل أولوية بالنسبة إلى إيران
ى "الش�يعة اإلثن�ي عش�رية عل�ى م�دى العق�دين الماض�يين إل�ى التح�ول إل� م�نھم اتصال إيران مع الحوثيين ودعمھ�م دف�ع ع�دداً 

تعمل إيران من أجل تحقي�ق ھ�دفھا المتمث�ل ف�ي توس�يع "الھ�الل الش�يعي" المزع�وم ف�ي  وبالتالي ،ديني لغرض وزيارة إيران
  10.الشرق األوسط

ب المن�دب وخل�ي� ع�دن على مضيق ب�ا لمطموقعه االستراتيجي ال إلىباليمن  اإليرانييرجع االھتمام  الثالث: الدافع -
وت�ربط .  ةوالبحر األحمر. وقد سعت إيران منذ فترة إلى التواجد ض�من ھ�ذه المس�احات المائي�ة م�ن المم�رات البحري�ة الدولي�

لغ�رض ت�دريب  اإلريتريةية عن استئجار إيران لبعض الجزر اتإيران بدولة إريتريا عالقات متينة، وتحدثت تقارير استخبار
تحت إشراف ضباط من الحرس الثوري اإليراني وح�زب هللا ف�ي لبن�ان، وك�ذلك لغ�رض تخ�زين األس�لحة  المقاتلين الحوثيين

فيما بعد عبر قوارب صيد صغيرة إلى سواحل البحر األحمر اليمنية، ومن ثم إلى معقل المقاتلين الح�وثيين ف�ي  احتى يتم نقلھ
  11.دمحافظة صعدة شمال البال

س��يطرت الس��عودية عل��ى المش��ھد السياس��ي اليمن��ي لعق��ود م��ن ال��زمن عب��ر : ��ي������� ا������ الي ال�����د��دور  -1-2
بع�د أن تح�ول بع�ض م�ن  2011الع�ام  من�ذدعمھا المالي لشبكة من القيادات القبلية والدينية والسياسية، وبدأ نفوذھ�ا يتض�اءل 

ودية المحافظ�ة عل�ى نظامھ�ا حلفائھا إل�ى قط�ر وإي�ران عق�ب انتفاض�ة الربي�ع العرب�ي، حينھ�ا أص�بح م�ن الص�عب عل�ى الس�ع
  12في زعزعة أركان البنية السياسية لليمن. فعاالً  دوراً  2011 النتفاضةالتقليدي للوالء في اليمن، حيث كان 

                                                            
  2/5/2020تمالاس��جاعيوم،"الردع��عمليات��ر��ٔالاسلحةٕالايرانية���اليمن"،معهدواشنطن،مايكلنايتس8 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/responding-to-irans-arms-smuggling-in -yemen 
9 Lars Berger, Maurice Döring, Sven-Eric Fikenscher, Ahmed Saif, and Ahmed Al-Wahishi, "Yemen and the Middle East" (Paper Presented 
at the annual Conference for The Challenge of Failing States and Transnational Terrorism. Policy Briefs for the Middle East Conference on a 
WMD/DVs. N7, Geremany :Friedrich-Ebert-Stiftung , May2012),5. 
10 Christopher,"Iran’s Role in Yemen’s Civil War", 122. 

11عربي،"الحوثيللجامعةالايرانيللدعمالجيوسياسيةالدوافع"،جميح21محمد،يومالاس��جاع21/05/2020تم  
https://bit.ly/386izeA  

12أسيل،��ا��حماجدحمد،أسيدالسل��وفارع"،السالمصناعةوفرصاليمن����ٕالاقليمي��ال�اعلسياسات،أدوارورقة،"1يونيو)2015:(3.  

 - الدافع األول: بالنظر إلى قرب اليمن من السعودية، باإلضافة إلى تاريخ األخيرة في التدخل في شؤون األولى، فمن
 المنطقي أن تمارس المملكة العربية السعودية قدراً هائالً من النفوذ في اليمن، جزء من هذا التأثير عسكري، لكن جزء منه
 ديني، حيث قامت السعودية بتوزيع مواد مطبوعة وتمويل الدعوة  للوهابية داخل اليمن، عالوة على ذلك، فقد شارك رجال
 الدين السعوديون في نشاط دعوي في شمال اليمن )حيث يعيش معظم الزيديين(، كما أقامت النخب السعودية شبكات رعاية

 لصالح الوهابيين والسلفيين تهدد المذهب الزيدي، وهو ما اعتبره الحوثيون انتهاكاً لسيادتهم. كما أن انتشار النفوذ السعودي هذا
 مقلق للغاية بالنسبة إليران، فقد أشار رئيس أركان القوات المسلحة المشتركة اللواء حسن فيروز بادي إلى أن التورط السعودي

 هو إرهاب دولة وهابية. حيث أن إيران تنظر إلى نفسها على أنها قوة إقليمية وقائدة للعالم اإلسالمي، وعملت منذ فترة طويلة
 لزيادة مكانتها من خالل دعم الدول والمنظمات اإلسالمية، فمن المنطقي أن تعترف إيران بالحوثيين كوكيل لها في المنطقة

9  ولمقاومة الواليات المتحدة وحلفاؤها اإلقليميون مثل المملكة العربية السعودية.

 باإلضافة إلى ذلك، ترى إيران أن النزاع في اليمن هو وسيلة إلعاقة قدرة المملكة العربية السعودية على نقل القوة إلى
أجزاء أخرى من المنطقة، مما يجعل السعودية غير قادرة على التصعيد في سوريا.

 - الدافع الثاني: إيران كونها دولة شيعية بشكل رسمي، تحمي اإلسالم الشيعي وتعمل كنقطة مرجعية للعديد من الحركات
 الشيعية في جميع أنحاء العالم من خالل برامج التمويل أو الدعم السياسي، فإن دعم »الحوثيين المقربين لها من الناحية

 اإليديولوجية، يمثل أولوية بالنسبة إلى إيران، في حين أن الزيديين ال يزالون متميزين عن الشيعة اإليرانية، إال أن اتصال إيران
 مع الحوثيين ودعمهم دفع عدداً منهم إلى التحول إلى »الشيعة اإلثني عشرية على مدى العقدين الماضيين وزيارة إيران لغرض

ديني، وبالتالي تعمل إيران من أجل تحقيق هدفها المتمثل في توسيع »الهالل الشيعي« المزعوم في الشرق األوسط.)10(

 - الدافع الثالث: يرجع االهتمام اإليراني باليمن إلى موقعه االستراتيجي المطل على مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر
 األحمر. وقد سعت إيران منذ فترة إلى التواجد ضمن هذه المساحات المائية من الممرات البحرية الدولية  .وتربط إيران بدولة

 إريتريا عالقات متينة، وتحدثت تقارير استخباراتية عن استئجار إيران لبعض الجزر اإلريترية لغرض تدريب المقاتلين
 الحوثيين تحت إشراف ضباط من الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا في لبنان، وكذلك لغرض تخزين األسلحة حتى يتم نقلها
 فيما بعد عبر قوارب صيد صغيرة إلى سواحل البحر األحمر اليمنية، ومن ثم إلى معقل المقاتلين الحوثيين في محافظة صعدة

11 شمال البالد.

 1-2- دور السعودية في األزمة اليمنية: سيطرت السعودية على المشهد السياسي اليمني لعقود من الزمن عبر دعمها المالي
 لشبكة من القيادات القبلية والدينية والسياسية، وبدأ نفوذها يتضاءل منذ العام 1102 بعد أن تحول بعض من حلفائها إلى قطر

 وإيران عقب انتفاضة الربيع العربي، حينها أصبح من الصعب على السعودية المحافظة على نظامها التقليدي للوالء في اليمن،
حيث كان النتفاضة 1102 دوراً فعاالً في زعزعة أركان البنية السياسية لليمن.)12(

 وقد ازداد المشهد تعقيداً مع انقالب الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد هللا صالح على الرئيس االنتقالي عبد ربه
 منصور هادي، ودفع حكومته إلى االستقالة عقب اقتحام دار الرئاسة في كانون الثاني/يناير 5102، وازدادت حدة الصراع مع

 محاولة الحوثيين وحليفهم اإلقليمي إيران الهيمنة على اليمن، وقد أدت هذه التطورات إلى ردات فعل إقليمية حادة، تمثلت بتدخل
13 وقد أعلنت أن  عسكري قام به تحالف عاصفة الحزم بتاريخ 62 أذار/ مارس 5102 الذي ضم عشر دول بقيادة السعودية.

14 هذه الحملة تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها:

 - سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس األمن والمبادرة الخليجية، في إشارة إلى أن العرب قادرون وراغبون

9 Lars Berger, Maurice Döring, Sven-Eric Fikenscher, Ahmed Saif, and Ahmed Al-Wahishi, »Yemen and the Middle East« )Paper Presented at 
the annual Conference for The Challenge of Failing States and Transnational Terrorism. Policy Briefs for the Middle East Conference on a 
WMD/DVs. N7, Geremany :Friedrich-Ebert-Stiftung , May2012(,5.

10 Christopher,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, 122.
  11
  12
  13
  14

 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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مع انقالب الحوثيين وحليفھم الرئيس السابق علي عبد هللا ص�الح عل�ى ال�رئيس االنتق�الي عب�د  وقد ازداد المشھد تعقيداً 
، وازدادت ح��دة 2015 ك��انون الثاني/ين��ايراالس��تقالة عق��ب اقتح��ا� دار الرئاس��ة ف��ي  إل��ىكومت��ه رب��ه منص��ور ھ��ادي، ودف��ع ح

 إقليمي�ةدات فع�ل رالھيمن�ة عل�ى ال�يمن، وق�د أدت ھ�ذه التط�ورات إل�ى  إي�ران اإلقليمي مالصراع مع محاولة الحوثيين وحليفھ
ال��ذي ���م عش��ر دول بقي��ادة  2015م��ار� / أذار 26بت��اري� ح��ادة، تمثل��ت بت��د�ل عس��كري ق��ا� ب��ه تح��الف عاص��فة الح��ز� 

  14:منھا األھدافمجموعة من  تحقيق إلىھذه الحملة تسعى  أنوقد أعلنت  13السعودية.

الع�رب ق�ادرون  أن إل�ى إش�ارةوالمب�ادرة الخليجي�ة، ف�ي  األم�نسرعة استئناف العملي�ة السياس�ية وف�ق ق�رار مجل�س  -
  ؛أنفسھموراغبون في الدفاع عن 

  من السيطرة على البالد؛ مومن تحالف معھم ومنعھ العسكرية لجماعة الحوثيت والعمليات التصدي للتحركا -

  من المنطقة العربية؛أحوثيين، وذلك لتحقيق ال إلى وبحراً  جواً  األسلحةمنع وصول  -

لوح�دة  تمث�ل تھدي�داً  إي�ران أن أس�ا�، عل�ى اإلرھ�ابالمتوغل في اليمن، واستمرار مكافحة  اإليرانيمواجھة النفوذ  -
  استقرار العرب، ولذلك يجب ردعھا؛ 

  اإلنسانية.المجال للجھود الدولية لتقديم المساعدات  وإفساحغاثية والطبية لليمنيين تكثيف جھود تقديم المساعدات اإل -

ً  ملي�ون دوالر 200بنح�و  ف�ي ال�يمن وقدرت مجلة التايمز البريطانية تكلفة الحرب ً  72أي  ؛يومي�ا ، ملي�ار دوالر س�نويا
مليار دوالر في األشھر الس�تة  1.8قمرين اصطناعيين لألغراض العسكرية بلغت  إلى أن نفقات فورين بوليسي مجلة وتشير

 15.امليار دوالر سنويً  1.08 ألف دوالر في الساعة، أي 250(أواكس)  األولى للحرب، بينما تبلغ تكلفة طائرة اإلنذار المبكر
المستش�ار بال�ديوان الملك�ي الس�عودي، المش�رف الع�ا� عل�ى مرك�ز المل�ك س�لمان حس�ب  ةاإلنسانيفي حين قدرت المساعدات 

 2015ن السعودية قدمت مساعدات إلى ال�يمن من�ذ ع�ا� ألإلغاثة واألعمال اإلنسانية، الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز الربيعة، 
ودع��م للبن��ك المرك��زي ، نس��انية مباش��رةش��كل إغاث��ة إ عل��ىملي��ون دوالر للش��عب اليمن��ي،  500و اً ملي��ار 14بقيم��ة ن��اھزت

  16.اليمني

ن�وفمبر تش�رين الث�اني/ بمقتل وإصابة آالف المدنيين اليمني�ين. حت�ى تسبب  النزاع المسلح في اليمن منذ اندالعه إال أن
ً  6,872، قُت��ل 2018 ً  10,768وُج��رح  م��دنيا ً وذل��ك ، شخص��ا م��ن ، وفو���ية األم��م المتح��دة الس��امية لحق��و� اإلنس��انمل وفق��ا

مالي�ين م�ن النزح آالف آ��رون بس�بب القت�ال، ويع�اني و المرجح أن عدد اإلصابات الفعلي في صفوف المدنيين أعلى بكثير.
أص�ابت  غارة جوية تب�دو غي�ر مش�روعة 90نحو  2015منذ  وثّقت ھيومن رايتس ووتش، كما نقص الغذاء والرعاية الطبية

س��نة ف��ي وح��رب. ق��د ترق��ى بع��� ھ��ذه الھجم��ات إل��ى ج��رائم كم��ا  واألس��وا� والمستش��فيات والم��دار� والمس��اجد.  المن��ازل
ً  22، قصفت قوات التحالف حفل زفاف، ما أسفر عن مقتل 2018 في ھج�و� آ��ر قص�ف التح�الف وأطفال.  8، بينھم شخصا

ى مخلف�ات ذ��ائر أمريكي�ة تعّرف�ت ھي�ومن راي�تس ووت�ش عل�و طفال على األق�ل. 26ما أسفر عن مقتل  حافلة مليئة باألطفال
  .17على حفل الزفاف والحافلة 2018مواقع بما فيھا ھجمات العديد من الالمنشأ في 

اإلماراتية، فھي لم تش�ھد حال�ة اس�تقرار -بالنظر إلى طبيعة العالقات اليمنية :اإلماراتي في األزمة اليمنية دورال -1-3
ً حتى في عھد الرئيس السابق علي صالح، بل ظلت في حال لألحداث التي شھدھا اليمن والمنطقة، ول�م تش�ھد  ة مد وجزر، تبعا

ً  عالقة البلدين استقراراً  لم�دة  2008إال في أعقاب توقيع اتفاقية تأجير مين�اء ع�دن لص�الح ش�ركة م�وان� دب�ي ف�ي الع�ا�  نسبيا

                                                            
13"،السياساتودراسةلألبحاثالعربيالعاصفةاملركزبعداليمنندوةعنتقرير،السياساتودراسةلألبحاثالعربياملركز:الدوحة،"2015،(1. 
14،صالحمصطفىواملستقبلوالاخفاقالنجاحدالالتالحزمعاصفة،،السالموبناءالحوكمةمركز:2018(صنعاء،(2.  
15يوم�الاس���اتم،الجزيرةقناة،"الرابععامها��اليمنبحربالسعوديةخسائربالدوالر"،حمداني��27/5/2020زه،  

https://bit.ly/2ZeSUfM  
16"،اليومدوال 14ٕالاماراتمليارمنذلليمنسعوديةمساعداتيوم2015ر�الاس���اتم،"3/10/2019  

https://www.emaratalyoum.com/politics/issues/yemen-latest/2019-10-03-1.1258109  
17أحداثاليمن"،ووتشرايتسيوم2018هيومن�الاس���اتم،"5/5/2020  

https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325414 

 - الدافع األول: بالنظر إلى قرب اليمن من السعودية، باإلضافة إلى تاريخ األخيرة في التدخل في شؤون األولى، فمن
 المنطقي أن تمارس المملكة العربية السعودية قدراً هائالً من النفوذ في اليمن، جزء من هذا التأثير عسكري، لكن جزء منه
 ديني، حيث قامت السعودية بتوزيع مواد مطبوعة وتمويل الدعوة  للوهابية داخل اليمن، عالوة على ذلك، فقد شارك رجال
 الدين السعوديون في نشاط دعوي في شمال اليمن )حيث يعيش معظم الزيديين(، كما أقامت النخب السعودية شبكات رعاية

 لصالح الوهابيين والسلفيين تهدد المذهب الزيدي، وهو ما اعتبره الحوثيون انتهاكاً لسيادتهم. كما أن انتشار النفوذ السعودي هذا
 مقلق للغاية بالنسبة إليران، فقد أشار رئيس أركان القوات المسلحة المشتركة اللواء حسن فيروز بادي إلى أن التورط السعودي

 هو إرهاب دولة وهابية. حيث أن إيران تنظر إلى نفسها على أنها قوة إقليمية وقائدة للعالم اإلسالمي، وعملت منذ فترة طويلة
 لزيادة مكانتها من خالل دعم الدول والمنظمات اإلسالمية، فمن المنطقي أن تعترف إيران بالحوثيين كوكيل لها في المنطقة

9  ولمقاومة الواليات المتحدة وحلفاؤها اإلقليميون مثل المملكة العربية السعودية.

 باإلضافة إلى ذلك، ترى إيران أن النزاع في اليمن هو وسيلة إلعاقة قدرة المملكة العربية السعودية على نقل القوة إلى
أجزاء أخرى من المنطقة، مما يجعل السعودية غير قادرة على التصعيد في سوريا.

 - الدافع الثاني: إيران كونها دولة شيعية بشكل رسمي، تحمي اإلسالم الشيعي وتعمل كنقطة مرجعية للعديد من الحركات
 الشيعية في جميع أنحاء العالم من خالل برامج التمويل أو الدعم السياسي، فإن دعم »الحوثيين المقربين لها من الناحية

 اإليديولوجية، يمثل أولوية بالنسبة إلى إيران، في حين أن الزيديين ال يزالون متميزين عن الشيعة اإليرانية، إال أن اتصال إيران
 مع الحوثيين ودعمهم دفع عدداً منهم إلى التحول إلى »الشيعة اإلثني عشرية على مدى العقدين الماضيين وزيارة إيران لغرض

ديني، وبالتالي تعمل إيران من أجل تحقيق هدفها المتمثل في توسيع »الهالل الشيعي« المزعوم في الشرق األوسط.)10(

 - الدافع الثالث: يرجع االهتمام اإليراني باليمن إلى موقعه االستراتيجي المطل على مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر
 األحمر. وقد سعت إيران منذ فترة إلى التواجد ضمن هذه المساحات المائية من الممرات البحرية الدولية  .وتربط إيران بدولة

 إريتريا عالقات متينة، وتحدثت تقارير استخباراتية عن استئجار إيران لبعض الجزر اإلريترية لغرض تدريب المقاتلين
 الحوثيين تحت إشراف ضباط من الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا في لبنان، وكذلك لغرض تخزين األسلحة حتى يتم نقلها
 فيما بعد عبر قوارب صيد صغيرة إلى سواحل البحر األحمر اليمنية، ومن ثم إلى معقل المقاتلين الحوثيين في محافظة صعدة

11 شمال البالد.

 1-2- دور السعودية في األزمة اليمنية: سيطرت السعودية على المشهد السياسي اليمني لعقود من الزمن عبر دعمها المالي
 لشبكة من القيادات القبلية والدينية والسياسية، وبدأ نفوذها يتضاءل منذ العام 1102 بعد أن تحول بعض من حلفائها إلى قطر

 وإيران عقب انتفاضة الربيع العربي، حينها أصبح من الصعب على السعودية المحافظة على نظامها التقليدي للوالء في اليمن،
حيث كان النتفاضة 1102 دوراً فعاالً في زعزعة أركان البنية السياسية لليمن.)12(

 وقد ازداد المشهد تعقيداً مع انقالب الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد هللا صالح على الرئيس االنتقالي عبد ربه
 منصور هادي، ودفع حكومته إلى االستقالة عقب اقتحام دار الرئاسة في كانون الثاني/يناير 5102، وازدادت حدة الصراع مع

 محاولة الحوثيين وحليفهم اإلقليمي إيران الهيمنة على اليمن، وقد أدت هذه التطورات إلى ردات فعل إقليمية حادة، تمثلت بتدخل
13 وقد أعلنت أن  عسكري قام به تحالف عاصفة الحزم بتاريخ 62 أذار/ مارس 5102 الذي ضم عشر دول بقيادة السعودية.

14 هذه الحملة تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها:

 - سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس األمن والمبادرة الخليجية، في إشارة إلى أن العرب قادرون وراغبون

9 Lars Berger, Maurice Döring, Sven-Eric Fikenscher, Ahmed Saif, and Ahmed Al-Wahishi, »Yemen and the Middle East« )Paper Presented at 
the annual Conference for The Challenge of Failing States and Transnational Terrorism. Policy Briefs for the Middle East Conference on a 
WMD/DVs. N7, Geremany :Friedrich-Ebert-Stiftung , May2012(,5.

10 Christopher,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, 122.
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  13
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في الدفاع عن أنفسهم؛

- التصدي للتحركات والعمليات العسكرية لجماعة الحوثي ومن تحالف معهم ومنعهم من السيطرة على البالد؛

- منع وصول األسلحة جواً وبحراً إلى الحوثيين، وذلك لتحقيق أمن المنطقة العربية؛

 - مواجهة النفوذ اإليراني المتوغل في اليمن، واستمرار مكافحة اإلرهاب، على أساس أن إيران تمثل تهديداً لوحدة استقرار
 العرب، ولذلك يجب ردعها؛

- تكثيف جهود تقديم المساعدات اإلغاثية والطبية لليمنيين وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات اإلنسانية.

 وقدرت مجلة التايمز البريطانية تكلفة الحرب في اليمن بنحو 002 مليون دوالر يومياً؛ أي 27 مليار دوالر سنوياً، وتشير
 مجلة فورين بوليسي إلى أن نفقات قمرين اصطناعيين لألغراض العسكرية بلغت 8.1 مليار دوالر في األشهر الستة األولى

 )15( في.للحرب، بينما تبلغ تكلفة طائرة اإلنذار المبكر )أواكس( 052 ألف دوالر في الساعة، أي 80.1 مليار دوالر سنويًا
 حين قدرت المساعدات اإلنسانية حسب المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة

 واألعمال اإلنسانية، الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز الربيعة، أن السعودية قدمت مساعدات إلى اليمن منذ عام 5102 بقيمة
14ناهزت 16  ملياراً و005 مليون دوالر للشعب اليمني، على شكل إغاثة إنسانية مباشرة، ودعم للبنك المركزي اليمني.

 إال أن النزاع المسلح في اليمن منذ اندالعه تسبب بمقتل وإصابة آالف المدنيين اليمنيين. حتى تشرين الثاني/ نوفمبر
 8102، قُتل 278,6 مدنياً وُجرح 867,01 شخصاً، وذلك وفقاً لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ومن المرجح

 أن عدد اإلصابات الفعلي في صفوف المدنيين أعلى بكثير. ونزح آالف آخرون بسبب القتال، ويعاني الماليين من نقص
 أصابت المنازل الغذاء والرعاية الطبية، كما وثّقت هيومن رايتس ووتش منذ 5102 نحو 09 غارة جوية تبدو غير مشروعة
 واألسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد.  كما قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب. وفي سنة 8102، قصفت

 قوات التحالف حفل زفاف، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم 8 أطفال. وفي هجوم آخر قصف التحالف حافلة مليئة باألطفال
 ما أسفر عن مقتل 62 طفال على األقل. وتعّرفت هيومن رايتس ووتش على مخلفات ذخائر أمريكية المنشأ في العديد من المواقع

. 17 بما فيها هجمات 8102 على حفل الزفاف والحافلة

 1-3- الدور اإلماراتي في األزمة اليمنية: بالنظر إلى طبيعة العالقات اليمنية-اإلماراتية، فهي لم تشهد حالة استقرار حتى
 في عهد الرئيس السابق علي صالح، بل ظلت في حالة مد وجزر، تبعاً لألحداث التي شهدها اليمن والمنطقة، ولم تشهد عالقة
 البلدين استقراراً نسبياً إال في أعقاب توقيع اتفاقية تأجير ميناء عدن لصالح شركة موانئ دبي في العام 8002 لمدة 52 عاماً

 قابلة للتمديد لمدة عشر سنوات. كانت تلك االتفاقية بمنزلة تنازل عن نشاط ميناء عدن المهم بالنسبة لليمن، ضمن مقومات
الموقع الجيوسياسي للدولة اليمنية لصالح ميناء جبل علي، الذي أصبح محطة مهمة في الخطوط التجارية الدولية18.

 وبالفعل، تراجع نشاط ميناء عدن الذي كان يصنف سابقاً بأنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك في ما يخص تزويد
 السفن بالوقود، وأُلغيت االتفاقية في عهد حكومة الوفاق التي أفرزتها الثورة السلمية في اليمن تحت ضغط األصوات اليمنية

 المطالبة بإلغاء االتفاقية، بسبب حالة التراجع المستمر ألداء الميناء، حيث شهد عدد الحاويات المسجلة تراجعاً من 294 ألف
.2008حاوية في  19  إلى 641 ألف حاوية في العام 1102

 كما تدخلت القوات اإلماراتية في حرب اليمن منذ انطالق العملية العسكرية الموسومة بـ »عاصفة الحزم«، في 62 أذار/
 مارس 5102 بنحو 0005 جندي، تتمركز داخل قواعد عسكرية ومراكز قيادة وتدريب خاصة بها في عدة مناطق ساحلية،
 تقع على خليج عدن والبحر األحمر، فضالً عن قاعدة صرواح التي تقع بمحافظة مأرب شماالً، وهذه القواعد هي: البريقة

  15
 16

  17
  18

  19

 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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25  ً ناء ع�دن المھ�م بالنس�بة لل�يمن، ��من قابلة للتمديد لمدة عشر سنوات. كانت تلك االتفاقية بمنزلة تنازل عن نشاط مي عاما
  .18خطوط التجارية الدوليةالمقومات الموقع الجيوسياسي للدولة اليمنية لصالح ميناء جبل علي، الذي أصبح محطة مھمة في 

ً قف سابنوبالفعل، تراجع نشاط ميناء عدن الذي كان يص بأنه ثاني أھم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك في م�ا يخ��  ا
وأُلغيت االتفاقية في عھد حكومة الوفاق التي أفرزتھا الثورة السلمية في ال�يمن تح�ت ��غط األص�وات  ،لسفن بالوقودتزويد ا

 ً م�ن  اليمنية المطالبة بإلغاء االتفاقية، بسبب حالة التراجع المس�تمر ألداء المين�اء، حي�� ش�ھد ع�دد الحاوي�ات المس�جلة تراجع�ا
  .201119اوية في العام ألف ح 146إلى  2008ألف حاوية في  492

 26"عاص�فة الح�زم"، ف�ي  في حرب اليمن منذ انط�الق العملي�ة العس�كرية الموس�ومة ب�� اإلماراتيةالقوات  تدخلتكما 
، تتمركز داخل قواع�د عس�كرية ومراك�ز قي�ادة وت�دريب خاص�ة بھ�ا ف�ي ع�دة من�اطق جندي 5000بنحو  2015مارس أذار/ 

، وھ�ذ� القواع�د ھ�ي: الً عن قاعدة صرواح التي تقع بمحافظة مأرب شما الً حمر، فضساحلية، تقع على خليج عدن والبحر األ
للق�وات اإلماراتي�ة ف�ي ال�يمن، والري�ان (مط�ار الري�ان ب�المكال) بمحافظ�ة  يالبريقة (عدن الصغرى) التي تعد المركز الر�يس�

وخة بمحافظة الُحدي�دة. ف�ي ح�ين تنتش�ر حضرموت (الساحل)، وبلحاف بمحافظة شبوة، والمخاء (ميناء) بمحافظة تعز، والخ
مجاميع محدودة العدد من القوات اإلماراتية في مناطق مختلف�ة م�ن ع�دن، ولح�ج، وش�بوة، وحض�رموت، والمھ�رة، ومن�اطق 

  .20من الساحل الغربي

، وتظھ�ر فيھ�ا جزي�رة س�قطرى ف�ي 2019 تم�وز/ يولي�و 1تبيّن الخريطة تمرك�ز الق�وات اإلماراتي�ة ف�ي ال�يمن حت�ى و
  .لمحيط الھندي التي أقامت فيھا اإلمارات ثكنات عسكرية، رغم خلوھا من أي نشاط عسكري للحوثيينا

 

 خريطة لمناطق انتشار القوات اإلماراتية ومراكز قيادتھا في اليمن

  

                                                            
18،ٔالاحمديالدولةمحمدمالمحتقويض���الشرعيةدعممن:اليمن��ٕالامارات،للدراساتالجزيرةمركز:3،)2020(الدوحة.  
19،اليمنٔالاحمدي��3،ٕالامارات.  
20العربياملركز،املوقفتقدير،"ٕالاماراتيةالقواتانسحاببعداليمن��الصراعالسياسيات،"مستقبلودراسة2019يوليو15(لألبحاث(:1.  

في الدفاع عن أنفسهم؛

- التصدي للتحركات والعمليات العسكرية لجماعة الحوثي ومن تحالف معهم ومنعهم من السيطرة على البالد؛

- منع وصول األسلحة جواً وبحراً إلى الحوثيين، وذلك لتحقيق أمن المنطقة العربية؛

 - مواجهة النفوذ اإليراني المتوغل في اليمن، واستمرار مكافحة اإلرهاب، على أساس أن إيران تمثل تهديداً لوحدة استقرار
 العرب، ولذلك يجب ردعها؛

- تكثيف جهود تقديم المساعدات اإلغاثية والطبية لليمنيين وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات اإلنسانية.

 وقدرت مجلة التايمز البريطانية تكلفة الحرب في اليمن بنحو 002 مليون دوالر يومياً؛ أي 27 مليار دوالر سنوياً، وتشير
 مجلة فورين بوليسي إلى أن نفقات قمرين اصطناعيين لألغراض العسكرية بلغت 8.1 مليار دوالر في األشهر الستة األولى

 )15( في.للحرب، بينما تبلغ تكلفة طائرة اإلنذار المبكر )أواكس( 052 ألف دوالر في الساعة، أي 80.1 مليار دوالر سنويًا
 حين قدرت المساعدات اإلنسانية حسب المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة

 واألعمال اإلنسانية، الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز الربيعة، أن السعودية قدمت مساعدات إلى اليمن منذ عام 5102 بقيمة
14ناهزت 16  ملياراً و005 مليون دوالر للشعب اليمني، على شكل إغاثة إنسانية مباشرة، ودعم للبنك المركزي اليمني.

 إال أن النزاع المسلح في اليمن منذ اندالعه تسبب بمقتل وإصابة آالف المدنيين اليمنيين. حتى تشرين الثاني/ نوفمبر
 8102، قُتل 278,6 مدنياً وُجرح 867,01 شخصاً، وذلك وفقاً لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ومن المرجح

 أن عدد اإلصابات الفعلي في صفوف المدنيين أعلى بكثير. ونزح آالف آخرون بسبب القتال، ويعاني الماليين من نقص
 أصابت المنازل الغذاء والرعاية الطبية، كما وثّقت هيومن رايتس ووتش منذ 5102 نحو 09 غارة جوية تبدو غير مشروعة
 واألسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد.  كما قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب. وفي سنة 8102، قصفت

 قوات التحالف حفل زفاف، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم 8 أطفال. وفي هجوم آخر قصف التحالف حافلة مليئة باألطفال
 ما أسفر عن مقتل 62 طفال على األقل. وتعّرفت هيومن رايتس ووتش على مخلفات ذخائر أمريكية المنشأ في العديد من المواقع

. 17 بما فيها هجمات 8102 على حفل الزفاف والحافلة

 1-3- الدور اإلماراتي في األزمة اليمنية: بالنظر إلى طبيعة العالقات اليمنية-اإلماراتية، فهي لم تشهد حالة استقرار حتى
 في عهد الرئيس السابق علي صالح، بل ظلت في حالة مد وجزر، تبعاً لألحداث التي شهدها اليمن والمنطقة، ولم تشهد عالقة
 البلدين استقراراً نسبياً إال في أعقاب توقيع اتفاقية تأجير ميناء عدن لصالح شركة موانئ دبي في العام 8002 لمدة 52 عاماً

 قابلة للتمديد لمدة عشر سنوات. كانت تلك االتفاقية بمنزلة تنازل عن نشاط ميناء عدن المهم بالنسبة لليمن، ضمن مقومات
الموقع الجيوسياسي للدولة اليمنية لصالح ميناء جبل علي، الذي أصبح محطة مهمة في الخطوط التجارية الدولية18.

 وبالفعل، تراجع نشاط ميناء عدن الذي كان يصنف سابقاً بأنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك في ما يخص تزويد
 السفن بالوقود، وأُلغيت االتفاقية في عهد حكومة الوفاق التي أفرزتها الثورة السلمية في اليمن تحت ضغط األصوات اليمنية

 المطالبة بإلغاء االتفاقية، بسبب حالة التراجع المستمر ألداء الميناء، حيث شهد عدد الحاويات المسجلة تراجعاً من 294 ألف
.2008حاوية في  19  إلى 641 ألف حاوية في العام 1102

 كما تدخلت القوات اإلماراتية في حرب اليمن منذ انطالق العملية العسكرية الموسومة بـ »عاصفة الحزم«، في 62 أذار/
 مارس 5102 بنحو 0005 جندي، تتمركز داخل قواعد عسكرية ومراكز قيادة وتدريب خاصة بها في عدة مناطق ساحلية،
 تقع على خليج عدن والبحر األحمر، فضالً عن قاعدة صرواح التي تقع بمحافظة مأرب شماالً، وهذه القواعد هي: البريقة

  15
 16

  17
  18

  19

 )عدن الصغرى( التي تعد المركز الرئيسي للقوات اإلماراتية في اليمن، والريان )مطار الريان بالمكال( بمحافظة حضرموت
 )الساحل(، وبلحاف بمحافظة شبوة، والمخاء )ميناء( بمحافظة تعز، والخوخة بمحافظة الُحديدة. في حين تنتشر مجاميع محدودة

. 20 العدد من القوات اإلماراتية في مناطق مختلفة من عدن، ولحج، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، ومناطق من الساحل الغربي

 وتبيّن الخريطة تمركز القوات اإلماراتية في اليمن حتى 1 تموز/ يوليو 9102، وتظهر فيها جزيرة سقطرى في المحيط
.الهندي التي أقامت فيها اإلمارات ثكنات عسكرية، رغم خلوها من أي نشاط عسكري للحوثيين

خريطة لمناطق انتشار القوات اإلماراتية ومراكز قيادتها في اليمن

 و يتمثل دور القوات اإلماراتية في القيادة والسيطرة على التشكيالت المسلحة التي أنشأتها ودعمتها أثناء المعارك مع
 الحوثيين في المحافظات الجنوبية، خالل عامي 5102 و6102، حيث غدت هذه القوات ركيزة أساسية لإلستراتيجية األمنية
 كما برز دور القوات السودانية في معارك الساحل الغربي، إلى جانب تشكيالت مسلحة أخرى أنشأتها اإلماراتية في اليمن،

، والتي تتشكل من: قوات الحزام األمني، وألوية 21  اإلمارات لهذا الغرض وأطلق عليها في ما بعد اسم »القوات المشتركة« 
العمالقة، وقوات النخبة الحضرومية والنخبة الشبوانية، والحرس الجمهوري.

نميلا يف تارامإلل ةعضاخلا ةينميلا تاوقلل يفارغجو يعون عيزوت حضوي :(01) مقر لودجلا

 
 حضرموت
)الساحل(

الضالعلحجعدنأبينشبوة
تعــز

)الساحل(
الحديدة

 √√√√√  قوات الحزام األمني

      √√قوات النخبة

√√ √√   ألوية العمالقة

√√      حراس الجمهورية

 المصدر: علي الذهب، خريطة التشكيالت المسلحة التابعة لإلمارات في اليمن وتأثيرها العسكري والسياسي، )الدوحة:
مركز الجزيرة للدراسات، 9102(، 5.
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 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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25  ً ناء ع�دن المھ�م بالنس�بة لل�يمن، ��من قابلة للتمديد لمدة عشر سنوات. كانت تلك االتفاقية بمنزلة تنازل عن نشاط مي عاما
  .18خطوط التجارية الدوليةالمقومات الموقع الجيوسياسي للدولة اليمنية لصالح ميناء جبل علي، الذي أصبح محطة مھمة في 

ً قف سابنوبالفعل، تراجع نشاط ميناء عدن الذي كان يص بأنه ثاني أھم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك في م�ا يخ��  ا
وأُلغيت االتفاقية في عھد حكومة الوفاق التي أفرزتھا الثورة السلمية في ال�يمن تح�ت ��غط األص�وات  ،لسفن بالوقودتزويد ا

 ً م�ن  اليمنية المطالبة بإلغاء االتفاقية، بسبب حالة التراجع المس�تمر ألداء المين�اء، حي�� ش�ھد ع�دد الحاوي�ات المس�جلة تراجع�ا
  .201119اوية في العام ألف ح 146إلى  2008ألف حاوية في  492

 26"عاص�فة الح�زم"، ف�ي  في حرب اليمن منذ انط�الق العملي�ة العس�كرية الموس�ومة ب�� اإلماراتيةالقوات  تدخلتكما 
، تتمركز داخل قواع�د عس�كرية ومراك�ز قي�ادة وت�دريب خاص�ة بھ�ا ف�ي ع�دة من�اطق جندي 5000بنحو  2015مارس أذار/ 

، وھ�ذ� القواع�د ھ�ي: الً عن قاعدة صرواح التي تقع بمحافظة مأرب شما الً حمر، فضساحلية، تقع على خليج عدن والبحر األ
للق�وات اإلماراتي�ة ف�ي ال�يمن، والري�ان (مط�ار الري�ان ب�المكال) بمحافظ�ة  يالبريقة (عدن الصغرى) التي تعد المركز الر�يس�

وخة بمحافظة الُحدي�دة. ف�ي ح�ين تنتش�ر حضرموت (الساحل)، وبلحاف بمحافظة شبوة، والمخاء (ميناء) بمحافظة تعز، والخ
مجاميع محدودة العدد من القوات اإلماراتية في مناطق مختلف�ة م�ن ع�دن، ولح�ج، وش�بوة، وحض�رموت، والمھ�رة، ومن�اطق 

  .20من الساحل الغربي

، وتظھ�ر فيھ�ا جزي�رة س�قطرى ف�ي 2019 تم�وز/ يولي�و 1تبيّن الخريطة تمرك�ز الق�وات اإلماراتي�ة ف�ي ال�يمن حت�ى و
  .لمحيط الھندي التي أقامت فيھا اإلمارات ثكنات عسكرية، رغم خلوھا من أي نشاط عسكري للحوثيينا

 

 خريطة لمناطق انتشار القوات اإلماراتية ومراكز قيادتھا في اليمن

  

                                                            
18،ٔالاحمديالدولةمحمدمالمحتقويض���الشرعيةدعممن:اليمن��ٕالامارات،للدراساتالجزيرةمركز:3،)2020(الدوحة.  
19،اليمنٔالاحمدي��3،ٕالامارات.  
20العربياملركز،املوقفتقدير،"ٕالاماراتيةالقواتانسحاببعداليمن��الصراعالسياسيات،"مستقبلودراسة2019يوليو15(لألبحاث(:1.  
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مع�ارك م�ع يتمثل دور القوات اإلماراتية في القيادة والسيطرة على التشكيالت المسلحة التي أنشأتھا ودعمتھا أثناء الو 
األمني�ة  لإلستراتيجية، حي� غدت ھذ� القوات ركيزة أساسية 2016و 2015الحوثيين في المحافظات الجنوبية، خالل عامي 

كما برز دور القوات السودانية في معارك الساحل الغربي، إلى جانب تشكيالت مس�لحة أخ�رى أنش�أتھا  ،اإلماراتية في اليمن
، وألوي�ة األمن�ي مق�وات الح�زا :والتي تتش�كل م�ن، 21"ما بعد اسم "القوات المشتركة ا فياإلمارات لھذا الغرض وأطلق عليھ

  حرس الجمھوري.الالعمالقة، وقوات النخبة الحضرومية والنخبة الشبوانية، و

  

  توزيع نوعي وجغرافي للقوات اليمنية الخاضعة لإلمارات في اليمن): يوضح 01الجدول رقم (

حضرموت  
 (الساحل)

  تعــز الضالع لحج عدن ينأب شبوة

 (الساحل)

 الحديدة

   √ √ √ √ √    قوات الحزام األمني

             √ √ قوات النخبة

 √ √   √ √       ألوية العمالقة

 √ √             حراس الجمھورية

 والسياس��ي، خريط��ة التش��كيالت المس��لحة التابع��ة لإلم��ارات ف��ي ال��يمن وتأثيرھ��ا العس��كري عل��ي ال��ذھب،: الم���در
  .5 )،2019مركز الجزيرة للدراسات، (الدوحة: 

ً  واإلم�اراتالعالق�ات ب�ين حكوم�ة ال�يمن  أنفعلى الرغم من  ، ف�إن حكوم�ة ال�ر�يس ھ�ادي ال ت�زال غي�ر ش�ھدت تحس�نا
 ألمي�را، فاللق�اء ال�ذي ج�رى ب�ين ول�ي العھ�د قادرة على تأكيد ممارسة سلطتھا وواجباتھا ومسؤولياتھا ف�ي المن�اطق المح�ررة

، مع بدء العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة الحدي�دة، 2018 حزيران/ يونيول نھيان والر�يس ھادي في بن زايد آمحمد 
ً  كان دليالً  ثم�رة لجھ�ود الس�عودية م�ن  على إحراز تقدم في العالقات، ولم يكن نتيجة للعالقات الثنا�ي�ة فحس�ب، ب�ل ك�ان أيض�ا

تحس��ين ل ، ق��ادت الس��عودية جھ��وداً 2018ن��وفمبر تش��رين الث��اني/ . وف��ي واإلم��اراتة ال��يمن ج��ل تطبي��ع العالق��ات ب��ين حكوم��أ
الص�را� ب�ين حكوم�ة  مظ�اھر أھ�موم�ن  .المقيمين في الرياض اإلصالحالعربية المتحدة وقادة حزب  اإلماراتالعالقات بين 

  22نذكر ما يلي:، واإلماراتھادي 

  العربية المتحدة؛ لإلماراتناصر الجنوبية الموالية تالشي سلطة حكومة اليمن، وتزايد عداء الع -

اس��تھداف المس��ؤولون ف��ي حكوم��ة ھ��ادي م��ن قب��ل المجل��س االنتق��الي الجن��وبي بقي��ادة ح��اكم ع��دن الس��ابق عي��دروس  -
 ، اندلعت اشتباكات في عدن بين2018 كانون الثاني/ ينايرالزبيدي والزعيم السلفي ھاني بن بريك، وزير الدولة سابق. وفي 

، و��ل األمن�يالع�ام، بم�ا ف�ي ذل�ك ق�وات الح�زام  األم�نوقوات بقيادة الل�واء ش�الل عل�ي ش�ايع، م�دير قوات الحماية الر�اسية 
  ، إلى أن تم إجالؤ� إلى السعودية.الذي كان محاصراً  في القصر الر�اسي في المعاشيقر�يس الوزراء السيد ابن دغر 

العربي�ة المتح�دة بش�أن س�قطرى، وتوس�طت المملك�ة  واإلم�اراتن دغ�ر ، ت�وتر ب�ين الس�يد اب�2018 وم�ايأيار/ وفي  -
 2018أكت�وبرتش�رين األول/ وف�ي  .، وانس�حب الس�يد اب�ن دغ�ر إل�ى الس�عوديةاألزم�ةالعربية السعودية م�رة أخ�رى ف�ي ھ�ذ� 

                                                            
21،السياسياتودراسةلألبحاثالعربياليمناملركز��الصراع1،مستقبل. 
22للفقرةوفقااملنشأباليمن��املع�ال���الفريقال��ا�يالتقرير،ٔالامنمجلس6القرار2402من)2018،ٔالامنمجلس:نيويورك)،(2019،(12.  

 )عدن الصغرى( التي تعد المركز الرئيسي للقوات اإلماراتية في اليمن، والريان )مطار الريان بالمكال( بمحافظة حضرموت
 )الساحل(، وبلحاف بمحافظة شبوة، والمخاء )ميناء( بمحافظة تعز، والخوخة بمحافظة الُحديدة. في حين تنتشر مجاميع محدودة

. 20 العدد من القوات اإلماراتية في مناطق مختلفة من عدن، ولحج، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، ومناطق من الساحل الغربي

 وتبيّن الخريطة تمركز القوات اإلماراتية في اليمن حتى 1 تموز/ يوليو 9102، وتظهر فيها جزيرة سقطرى في المحيط
.الهندي التي أقامت فيها اإلمارات ثكنات عسكرية، رغم خلوها من أي نشاط عسكري للحوثيين

خريطة لمناطق انتشار القوات اإلماراتية ومراكز قيادتها في اليمن

 و يتمثل دور القوات اإلماراتية في القيادة والسيطرة على التشكيالت المسلحة التي أنشأتها ودعمتها أثناء المعارك مع
 الحوثيين في المحافظات الجنوبية، خالل عامي 5102 و6102، حيث غدت هذه القوات ركيزة أساسية لإلستراتيجية األمنية
 كما برز دور القوات السودانية في معارك الساحل الغربي، إلى جانب تشكيالت مسلحة أخرى أنشأتها اإلماراتية في اليمن،

، والتي تتشكل من: قوات الحزام األمني، وألوية 21  اإلمارات لهذا الغرض وأطلق عليها في ما بعد اسم »القوات المشتركة« 
العمالقة، وقوات النخبة الحضرومية والنخبة الشبوانية، والحرس الجمهوري.

نميلا يف تارامإلل ةعضاخلا ةينميلا تاوقلل يفارغجو يعون عيزوت حضوي :(01) مقر لودجلا

 
 حضرموت
)الساحل(

الضالعلحجعدنأبينشبوة
تعــز

)الساحل(
الحديدة

 √√√√√  قوات الحزام األمني

      √√قوات النخبة

√√ √√   ألوية العمالقة

√√      حراس الجمهورية

 المصدر: علي الذهب، خريطة التشكيالت المسلحة التابعة لإلمارات في اليمن وتأثيرها العسكري والسياسي، )الدوحة:
مركز الجزيرة للدراسات، 9102(، 5.
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 فعلى الرغم من أن العالقات بين حكومة اليمن واإلمارات شهدت تحسناً، فإن حكومة الرئيس هادي ال تزال غير قادرة على
 تأكيد ممارسة سلطتها وواجباتها ومسؤولياتها في المناطق المحررة، فاللقاء الذي جرى بين ولي العهد األمير محمد بن زايد

 آل نهيان والرئيس هادي في حزيران/ يونيو 8102، مع بدء العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة الحديدة، كان دليالً على
 إحراز تقدم في العالقات، ولم يكن نتيجة للعالقات الثنائية فحسب، بل كان أيضاً ثمرة لجهود السعودية من أجل تطبيع العالقات

 بين حكومة اليمن واإلمارات. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 8102، قادت السعودية جهوداً لتحسين العالقات بين اإلمارات العربية
22 المتحدة وقادة حزب اإلصالح المقيمين في الرياض. ومن أهم مظاهر الصراع بين حكومة هادي واإلمارات، نذكر ما يلي:

- تالشي سلطة حكومة اليمن، وتزايد عداء العناصر الجنوبية الموالية لإلمارات العربية المتحدة؛

 - استهداف المسؤولون في حكومة هادي من قبل المجلس االنتقالي الجنوبي بقيادة حاكم عدن السابق عيدروس الزبيدي
 والزعيم السلفي هاني بن بريك، وزير الدولة سابق. وفي كانون الثاني/ يناير 8102، اندلعت اشتباكات في عدن بين قوات

 الحماية الرئاسية وقوات بقيادة اللواء شالل علي شايع، مدير األمن العام، بما في ذلك قوات الحزام األمني، وظل رئيس الوزراء
السيد ابن دغر في القصر الرئاسي في المعاشيق الذي كان محاصراً، إلى أن تم إجالؤه إلى السعودية.

 - وفي أيار/ مايو 8102، توتر بين السيد ابن دغر واإلمارات العربية المتحدة بشأن سقطرى، وتوسطت المملكة العربية
 السعودية مرة أخرى في هذه األزمة، وانسحب السيد ابن دغر إلى السعودية. وفي تشرين األول/ أكتوبر8102 اندلعت سلسلة
 جديدة من االحتجاجات ضد الحكومة، بسبب سوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية، لكن المجلس االنتقالي الجنوبي استغل
    السخط الشعبي واستهدف رئيس الوزراء واتهمه بالفساد ودعا إلى تنحيته، وهو ما تم في 51 تشرين األول/ أكتوبر 8102.

 - أما المصدر األخر للتوتر فهو اضطهاد فصيل من رجال الدين السلفيين الذين يقولون بمبدأ طاعة الحاكم، وأعضاء حزب
اإلصالح السني اإلسالمي في جميع أنحاء الجنوب.

  كما أعلنت اإلمارات العربية المتحدة في 8 تموز/ يوليو 9102 عزمها على تخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، لتتحول
23 كما قالت من إستراتيجية »القوة العسكرية أواًل« إلى إستراتيجية »السالم أوالً« ويرجع ذلك إلى العديد من األسباب، منها:

- تصاعد الخالفات مع السعودية حول النفوذ وحول دعم الشرعية.

- عدم رضا اإلمارات الست عن إدارة أبو ظبي للحرب وغرقها في مستنقع اليمن.

 - محاولة تحسين صورتها بعد تشوه وتضرر سمعتها وتقديم نفسها كدولة تريد السالم، خاصة مع معاقبة دولية ألبو ظبي
بمنع بيع األسلحة لها من بعض الدول األوروبية، ومحاوالت إقرار مشروع قرار مماثل في الكونجرس.

 - التطورات اإلقليمية في مياه الخليج وخشية أبو ظبي من تحول اإلمارات إلى ساحة صراع بين الواليات المتحدة وحلفائها
من جهة، وإيران وميلشياتها من جهة أخرى.

 - اعتقاد أبو ظبي بعدم جدوى استمرار الحرب مع الحوثيين، وأن العمليات ضد الجماعة تؤول إلى خسارة أو إلى جمود
 طويل األمد، وتريد إنقاذ نفسها من »الهزيمة« وإلباسها للسعودية؛ حتى ال يُذكر أن أبو ظبي هُزمت في أول حرب خارجية

تخوضها.

 - الهروب من تحمل تبعات الحرب في اليمن والتنصل من مسئولياتها األخالقية بما يتعلق باستهداف المدنيين تحت مسمى
 الضربات الخاطئة، وتداعيات الفوضى في المناطق المحررة مثل: االغتياالت واالعتقاالت واالختطافات والتعذيب حتى الموت

في سجون سرية خاصة بها إلى جانب الهروب من دفع أي تعويضات تتعلق بالحرب في اليمن.

 - إعالن االنسحاب كان بمثابة بوابة للتفاهم مع إيران، فبعد اإلعالن وصل وفد عسكري إماراتي إلى إيران، لبحث التوتر
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 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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جل�س االنتق�الي االجتماعي�ة واالقتص�ادية، لك�ن الم األوضاعاندلعت سلسلة جديدة من االحتجاجات ضد الحكومة، بسبب سوء 
تش�رين األول/  15ت�م ف�ي  تنحيته، وھو ما إلىالجنوبي استغل السخط الشعبي واستھدف رئيس الوزراء واتھمه بالفساد ودعا 

    .  2018 أكتوبر

 وأعض�اء، طاع�ة الح�اكم بمبدأللتوتر فھو اضطھاد فصيل من رجال الدين السلفيين الذين يقولون  األخرالمصدر  أما -
 الجنوب. أنحاءفي جميع  اإلسالميالسني  اإلصالححزب 

تخف�يض وإع�ادة نش�ر قواتھ�ا ف�ي ال�يمن،  على عزمھا 2019 تموز/ يوليو 8علنت اإلمارات العربية المتحدة في أكما  
، األس�بابويرجع ذلك إل�ى العدي�د م�ن " أوالً "السالم  إستراتيجية"القوة العسكرية أواًل" إلى  إستراتيجيةلتتحول كما قالت من 

  23:نھام

  خالفات مع السعودية حول النفوذ وحول دعم الشرعية.ال تصاعد -

  ظبي للحرب وغرقھا في مستنقع اليمن. عدم رضا اإلمارات الست عن إدارة أبو -

 بعد تشوه وتضرر سمعتھا وتقديم نفسھا كدولة تريد السالم، خاص�ة م�ع معاقب�ة دولي�ة ألب�و محاولة تحسين صورتھا -
  ومحاوالت إقرار مشروع قرار مماثل في الكونجرس. ،ة لھا من بعض الدول األوروبيةظبي بمنع بيع األسلح

ظبي م�ن تح�ول اإلم�ارات إل�ى س�احة ص�راع ب�ين الوالي�ات المتح�دة  ة في مياه الخليج وخشية أبويالتطورات اإلقليم -
  .أخرىوإيران وميلشياتھا من جھة  ،وحلفائھا من جھة

وأن العملي�ات ض�د الجماع�ة ت�ؤول إل�ى خس�ارة أو إل�ى  ،رار الح�رب م�ع الح�وثيينظبي بعدم جدوى استم اعتقاد أبو -
ظب�ي ھُزم�ت ف�ي أول ح�رب  وتريد إنقاذ نفسھا من "الھزيم�ة" وإلباس�ھا للس�عودية� حت�ى ال يُ�ذكر أن أب�و ،جمود طويل األمد
  خارجية تخوضھا.

القي�ة بم�ا يتعل�ق باس�تھداف الم�دنيين تح�ت الھروب من تحمل تبعات الحرب في اليمن والتنصل من مس�ئولياتھا األخ -
االغتي�االت واالعتق�االت واالختطاف�ات والتع�ذيب  :وتداعيات الفوضى في المناطق المحررة مث�ل ،مسمى الضربات الخاطئة

  حتى الموت في سجون سرية خاصة بھا إلى جانب الھروب من دفع أي تعويضات تتعلق بالحرب في اليمن.

ثابة بوابة للتفاھم مع إيران، فبعد اإلعالن وص�ل وف�د عس�كري إم�اراتي إل�ى إي�ران، لبح�� إعالن االنسحاب كان بم -
ظب�ي ق�دمت سياس�ة جدي�دة ف�ي المنطق�ة  تح�دث اإليراني�ون أن أب�وكم�ا التوتر في مياه الخليج وھو لقاء لم يحدث منذ سنوات، 

  وأن تفاھمات حدثت بشأن اليمن.

ولية التم�رد واالنق�الب لميلش�يات انفص�الية دعمتھ�ا ف�ي المحاف��ات ؤمس� عن انسحابھا محاول�ة لع�دم تحم�ل اإلعالن -
، فقد كان�ت اإلم�ارات تس�تعد لتمك�ين حلفائھ�ا عل�ى األرض م�ن أج�ل الس�يطرة إلنقاذھاواضطرت للتدخل بالطيران  ،الجنوبية

"الشرعية" ـعل���ى المحاف����ات الجنوبي���ة المح���ررة لف���ت� الب���اب نح���و ت���داعيات خطي���رة عل���ى مس���تويات ِع���دة متعلق���ة ب���
  و"المشروعية".

وبالت��الي زي��ادة الض��غط  ،ق��د ي��ؤدي انس��حاب اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة، إل��ى زي��ادة عزل��ة الس��عودية ف��ي ال��يمنكم��ا 
الخارجي على المملكة. كما أنھا ستضعف التحالف الذي تقوده السعودية ليس م�ن حي�� الم�وارد واألس�لحة والق�وات المدرب�ة 

ً جيًدا فحسب، بل ستضعف أي ، كما أشار مايكل نايتس م�ن معھ�د واش�نطن لسياس�ة الش�ر� األدن�ى، ق�درتھا التش�غيلية عل�ى ضا
ف�ي القت�ال لتغيي�ر  ارس�تمراال: تتمث�ل ف�ي ف�ي ال�يمن مح�دودةشن عمليات عس�كرية فعال�ة، وھ�ذا م�ا يت�ر� للس�عودية خي�ارات 

                                                            
23يـــــومســـــ���اع�تـــــم،"الـــــيمن�ـــــ�ٕالامـــــاراتيالســـــعوديالتحـــــالفمســـــتقبل..النفـــــوذ�ـــــ��الصـــــامتالصـــــراع"،والبحـــــوثللدراســـــاتأبعـــــاد7/9/2019مركـــــزhttps://abaadstudies.org/news-

59818.html  

 فعلى الرغم من أن العالقات بين حكومة اليمن واإلمارات شهدت تحسناً، فإن حكومة الرئيس هادي ال تزال غير قادرة على
 تأكيد ممارسة سلطتها وواجباتها ومسؤولياتها في المناطق المحررة، فاللقاء الذي جرى بين ولي العهد األمير محمد بن زايد

 آل نهيان والرئيس هادي في حزيران/ يونيو 8102، مع بدء العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة الحديدة، كان دليالً على
 إحراز تقدم في العالقات، ولم يكن نتيجة للعالقات الثنائية فحسب، بل كان أيضاً ثمرة لجهود السعودية من أجل تطبيع العالقات

 بين حكومة اليمن واإلمارات. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 8102، قادت السعودية جهوداً لتحسين العالقات بين اإلمارات العربية
22 المتحدة وقادة حزب اإلصالح المقيمين في الرياض. ومن أهم مظاهر الصراع بين حكومة هادي واإلمارات، نذكر ما يلي:

- تالشي سلطة حكومة اليمن، وتزايد عداء العناصر الجنوبية الموالية لإلمارات العربية المتحدة؛

 - استهداف المسؤولون في حكومة هادي من قبل المجلس االنتقالي الجنوبي بقيادة حاكم عدن السابق عيدروس الزبيدي
 والزعيم السلفي هاني بن بريك، وزير الدولة سابق. وفي كانون الثاني/ يناير 8102، اندلعت اشتباكات في عدن بين قوات

 الحماية الرئاسية وقوات بقيادة اللواء شالل علي شايع، مدير األمن العام، بما في ذلك قوات الحزام األمني، وظل رئيس الوزراء
السيد ابن دغر في القصر الرئاسي في المعاشيق الذي كان محاصراً، إلى أن تم إجالؤه إلى السعودية.

 - وفي أيار/ مايو 8102، توتر بين السيد ابن دغر واإلمارات العربية المتحدة بشأن سقطرى، وتوسطت المملكة العربية
 السعودية مرة أخرى في هذه األزمة، وانسحب السيد ابن دغر إلى السعودية. وفي تشرين األول/ أكتوبر8102 اندلعت سلسلة
 جديدة من االحتجاجات ضد الحكومة، بسبب سوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية، لكن المجلس االنتقالي الجنوبي استغل
    السخط الشعبي واستهدف رئيس الوزراء واتهمه بالفساد ودعا إلى تنحيته، وهو ما تم في 51 تشرين األول/ أكتوبر 8102.

 - أما المصدر األخر للتوتر فهو اضطهاد فصيل من رجال الدين السلفيين الذين يقولون بمبدأ طاعة الحاكم، وأعضاء حزب
اإلصالح السني اإلسالمي في جميع أنحاء الجنوب.

  كما أعلنت اإلمارات العربية المتحدة في 8 تموز/ يوليو 9102 عزمها على تخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، لتتحول
23 كما قالت من إستراتيجية »القوة العسكرية أواًل« إلى إستراتيجية »السالم أوالً« ويرجع ذلك إلى العديد من األسباب، منها:

- تصاعد الخالفات مع السعودية حول النفوذ وحول دعم الشرعية.

- عدم رضا اإلمارات الست عن إدارة أبو ظبي للحرب وغرقها في مستنقع اليمن.

 - محاولة تحسين صورتها بعد تشوه وتضرر سمعتها وتقديم نفسها كدولة تريد السالم، خاصة مع معاقبة دولية ألبو ظبي
بمنع بيع األسلحة لها من بعض الدول األوروبية، ومحاوالت إقرار مشروع قرار مماثل في الكونجرس.

 - التطورات اإلقليمية في مياه الخليج وخشية أبو ظبي من تحول اإلمارات إلى ساحة صراع بين الواليات المتحدة وحلفائها
من جهة، وإيران وميلشياتها من جهة أخرى.

 - اعتقاد أبو ظبي بعدم جدوى استمرار الحرب مع الحوثيين، وأن العمليات ضد الجماعة تؤول إلى خسارة أو إلى جمود
 طويل األمد، وتريد إنقاذ نفسها من »الهزيمة« وإلباسها للسعودية؛ حتى ال يُذكر أن أبو ظبي هُزمت في أول حرب خارجية

تخوضها.

 - الهروب من تحمل تبعات الحرب في اليمن والتنصل من مسئولياتها األخالقية بما يتعلق باستهداف المدنيين تحت مسمى
 الضربات الخاطئة، وتداعيات الفوضى في المناطق المحررة مثل: االغتياالت واالعتقاالت واالختطافات والتعذيب حتى الموت

في سجون سرية خاصة بها إلى جانب الهروب من دفع أي تعويضات تتعلق بالحرب في اليمن.

 - إعالن االنسحاب كان بمثابة بوابة للتفاهم مع إيران، فبعد اإلعالن وصل وفد عسكري إماراتي إلى إيران، لبحث التوتر
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 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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حكوم�ة ؛ أو دف�ع الھش�ةظيرتھا الحكومة اليمنية تعزيز ن، و ميزان القوى على الرغم من االنقسامات الواضحة داخل التحالف
   24حفظ ماء الوجه.يإلى إبرام اتفاق ھش مع المتمردين لتأمين انسحاب  ضاالري

ً  % 100أن الوحدات اإلماراتية أص�بحت  يةمصادر اإلماراتال عمازمن مفعلى الرغم   % 80خ�ارج م�أرب، و  تقريب�ا
ً تقريب ة الت�ي دربتھ�ا (أي "الح�زام ي�إل�ى الق�وات اليمن المحلي�ةع�دن، تارك�ة الرقاب�ة  خارج الحديدة، وھي تبدأ باالنس�حاب م�ن ا

تراجع�ت نس�بة ض�باط األرك�ان اإلم�اراتيين ف�ي قاع�دة العملي�ات األمامي�ة الر�يس�ية ف�ي مدين�ة و و "قوات النخب�ة"). األمني" 
، إال أن الواق�ع يثب�ت ب الق�وات اليمني�ةق�اموا بت�دري اً في الشھرين الماضيين، من بي�نھم جن�ود %75عصب اإلريترية بحوالي 

على سبيل المثال، ت�زعم المص�ادر اليمني�ة أن�ه ال يوج�د انس�حاب واض�� فتخفيض التواجد العسكري في بعض المناطق؛ عدم 
في محافظة شبوة، حيث يتواصل القتال على المقاطعات النفطي�ة ف�ي بيح�ان. ع�الوة عل�ى ذل�ك، س�تبقى ق�وات المرتزق�ة الت�ي 

مقات�ل س�وداني م�دعومين م�ن قاع�دة عص�ب، مت�وافرة ل�دعم الج�يش  10000اإلم�ارات، والت�ي تش�مل م�ا ال يق�ل ع�ن تمّولھا 
اليمني. وربما األھم من ذلك، ستستمر قوات اإلمارات في تنفي�ذ عملي�ات لمكافح�ة اإلرھ�اب م�ن قاع�دتھا ف�ي المك�ال، المدين�ة 

  2016.25التي حررتھا من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في عام 

، 2017 وم�ايأيار/ف�ي  المجل�س االنتق�الي الجن�وبيھذا من الجانب العسكري وم�ن الجان�ب السياس�ي ش�كلت اإلم�ارات 
س��تقالل الجن��وب، وال��ذي يش��كل عالم��ة فارق��ة ف��ي المس��ار المتب��اين ل��دول التح��الف. ف��المجلس االنتق��الي إوھ��و كي��ان يطال��ب ب

ً المدعوم و ً ، ص�ار الق�وة الض�اربة ألب�و �ب�ي ف�ي جن�وب ال�يمن، وكيان�الممول إماراتيا ً  ا لمؤسس�ات الحكوم�ة الش�رعية  موازي�ا
العس��كرية. وم��ع ال��دعم االم��اراتي الكبي��ر ل��ه، ص��ار الكي��ان األق��وى عل��ى األرض ف��ي م��دن الس��احل الجن��وبي، إذ أص��بحت 

وقد اس�تفاد المجل�س م�ن الوض�ع الض�عيف لحكوم�ة ھ�ادي، الت�ي ، ألف جندي 90قرابة المعسكرات التابعة والموالية له تضم 
بدت عاجزة عن إدارة الشؤون الداخلية للبالد، فانتشرت النزاعات داخل كيانات الشرعية، وبات الفساد والمحس�وبية يطبع�ان 

  26.أداء مؤسسات الدولة

حال�ة أف�راد حرم�وا ح�ريتھم إذ احتج�زوا ف�ي مراف�ق احتج�از  12في  األمنحقق فريق خبراء مجلس  2017وفي عام 
  27يلي: العربية المتحدة في البريقة، وفي مطار الريان، وفي ميناء بلحاف، وخلص الفريق إلى ما اإلماراتبقاعدة 

في اليمن، حيث كان�ت  األقلن احتجاز على في ثالثة أماك العربية المتحدة في اليمن أفراداً  اإلماراتاحتجزت قوات  -
  ؛عليھا حصراً  العربية المتحدة وتشرف اإلماراتتديرھا 

  العربية المتحدة؛ اإلماراتالمحتجزين في القواعد التي تديرھا  األفرادليست لدى حكومة اليمن أي سلطة على  -

أشرفت عليھا مع قوات النخبة الحضرمية  وأ ،العربية المتحدة في عمليات اعتقال مشتركة اإلماراتاشتركت قوات  -
  والشبوانية؛

العربي��ة المتح��دة المس��ؤولية عم��ا يل��ي: التع��ذيب (بم��ا ف��ي ذل��ك عملي��ات الض��رب والص��عق  اإلم��اراتتتحم��ل ق��وات  -
؛ س�وء المعامل��ة؛ الحرم��ان م�ن الع��الج الطب�ي ف��ي الوق��ت )والس��جن ف�ي خلي��ة فلزي��ة تح�ت الش��مسبالكھرب�اء والتعلي��ق المقي�د 

ً  القانوني�ة؛ االختف�اء القس�ري للمحتج�زين، وھ�و م�ا يش�كل األص�ولطلوب؛ انتھاك الحق في المحاكمة وفق الم للق�انون  انتھاك�ا
 اإلم�اراتللمحتج�زين ل�دى ق�وات  اإلجم�الي. ويقدر فريق الخب�راء أن الع�دد اإلنسانالدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

  .1/11/2017حتجز في م 200العربية المتحدة في اليمن تجاوز 

قيامھا بالوساطة في ح�روب  منذ : كانت بداية التدخل القطري الفعَّال في اليمنفي األزمة اليمنيةالدور القطري  -1-4
، حي��ث اس��تطاعت 2010وع��ام  2004ص��عدة" الس��تة ب��ين الدول��ة اليمني��ة والح��وثيين المتم��ردين خ��الل الفت��رة م��ا ب��ين ع��ام "

                                                            
24 Ibrahim Jalal, "The UAE may have withdrawn from Yemen, but its influence remains strong", Middle East Institute,accessed February 25, 
2020, https://www.mei.edu/publications/uae-may-have-withdrawn-yemen-its-influence-remains-strong 

25ديلوجرلينايومس��جاع�تم،واشنطنمعهد،"اليمن��السعوديةيعزلقدلإلماراتالعسكريالتواجدتخفيض"،03/4/2020   
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/uae-drawdown-in-yemen-may-isolate-saudi-arabia  

 ،22/5/2020تم�س��جاعيومٔالاوسطسعودي؟"مركزكار�ي��للشرق"،-هلمنصراعإماراتيأحمد�ا�� 26
 https://carnegie-mec.org/diwan/79708  

27ٔالامنمجلس،باليمن��ا�ع�ا����الفريقال��ا�يالتقرير،57.  

 في مياه الخليج وهو لقاء لم يحدث منذ سنوات، كما تحدث اإليرانيون أن أبو ظبي قدمت سياسة جديدة في المنطقة وأن تفاهمات
حدثت بشأن اليمن.

 - اإلعالن عن انسحابها محاولة لعدم تحمل مسؤولية التمرد واالنقالب لميلشيات انفصالية دعمتها في المحافظات الجنوبية،
 واضطرت للتدخل بالطيران إلنقاذها، فقد كانت اإلمارات تستعد لتمكين حلفائها على األرض من أجل السيطرة على المحافظات

الجنوبية المحررة لفتح الباب نحو تداعيات خطيرة على مستويات ِعدة متعلقة بـ«الشرعية« و«المشروعية«.

 كما قد يؤدي انسحاب اإلمارات العربية المتحدة، إلى زيادة عزلة السعودية في اليمن، وبالتالي زيادة الضغط الخارجي على
 المملكة. كما أنها ستضعف التحالف الذي تقوده السعودية ليس من حيث الموارد واألسلحة والقوات المدربة جيًدا فحسب، بل

 ستضعف أيضاً، كما أشار مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، قدرتها التشغيلية على شن عمليات عسكرية
 فعالة، وهذا ما يترك للسعودية خيارات محدودة في اليمن تتمثل في: االستمرار في القتال لتغيير ميزان القوى على الرغم من

 االنقسامات الواضحة داخل التحالف، و تعزيز نظيرتها الحكومة اليمنية الهشة؛ أو دفع حكومة الرياض إلى إبرام اتفاق هش مع
24  المتمردين لتأمين انسحاب يحفظ ماء الوجه.

 فعلى الرغم من مزاعم المصادر اإلماراتية أن الوحدات اإلماراتية أصبحت 001 % تقريباً خارج مأرب، و 08 % تقريباً
 خارج الحديدة، وهي تبدأ باالنسحاب من عدن، تاركة الرقابة المحلية إلى القوات اليمنية التي دربتها )أي »الحزام األمني«   و

 »قوات النخبة«(.  وتراجعت نسبة ضباط األركان اإلماراتيين في قاعدة العمليات األمامية الرئيسية في مدينة عصب اإلريترية
 بحوالي 57% في الشهرين الماضيين، من بينهم جنوداً قاموا بتدريب القوات اليمنية، إال أن الواقع يثبت عدم تخفيض التواجد
 العسكري في بعض المناطق؛ فعلى سبيل المثال، تزعم المصادر اليمنية أنه ال يوجد انسحاب واضح في محافظة شبوة، حيث

 يتواصل القتال على المقاطعات النفطية في بيحان. عالوة على ذلك، ستبقى قوات المرتزقة التي تمّولها اإلمارات، والتي تشمل
 ما ال يقل عن 00001 مقاتل سوداني مدعومين من قاعدة عصب، متوافرة لدعم الجيش اليمني. وربما األهم من ذلك، ستستمر

 قوات اإلمارات في تنفيذ عمليات لمكافحة اإلرهاب من قاعدتها في المكال، المدينة التي حررتها من تنظيم القاعدة في جزيرة
25 العرب في عام 6102.

 هذا من الجانب العسكري ومن الجانب السياسي شكلت اإلمارات المجلس االنتقالي الجنوبي في أيار/مايو 7102، وهو كيان
 يطالب بإستقالل الجنوب، والذي يشكل عالمة فارقة في المسار المتباين لدول التحالف. فالمجلس االنتقالي المدعوم والممول
 إماراتياً، صار القوة الضاربة ألبو ظبي في جنوب اليمن، وكياناً موازياً لمؤسسات الحكومة الشرعية العسكرية. ومع الدعم
 االماراتي الكبير له، صار الكيان األقوى على األرض في مدن الساحل الجنوبي، إذ أصبحت المعسكرات التابعة والموالية

 له تضم قرابة 09 ألف جندي، وقد استفاد المجلس من الوضع الضعيف لحكومة هادي، التي بدت عاجزة عن إدارة الشؤون
.الداخلية للبالد، فانتشرت النزاعات داخل كيانات الشرعية، وبات الفساد والمحسوبية يطبعان أداء مؤسسات الدولة 26

 وفي عام 7102 حقق فريق خبراء مجلس األمن في 21 حالة أفراد حرموا حريتهم إذ احتجزوا في مرافق احتجاز بقاعدة
27 اإلمارات العربية المتحدة في البريقة، وفي مطار الريان، وفي ميناء بلحاف، وخلص الفريق إلى ما يلي:

 - احتجزت قوات اإلمارات العربية المتحدة في اليمن أفراداً في ثالثة أماكن احتجاز على األقل في اليمن، حيث كانت تديرها
اإلمارات العربية المتحدة وتشرف عليها حصراً؛

- ليست لدى حكومة اليمن أي سلطة على األفراد المحتجزين في القواعد التي تديرها اإلمارات العربية المتحدة؛

 - اشتركت قوات اإلمارات العربية المتحدة في عمليات اعتقال مشتركة، أو أشرفت عليها مع قوات النخبة الحضرمية

24  Ibrahim Jalal, »The UAE may have withdrawn from Yemen, but its influence remains strong«, Middle East Institute,accessed February 25, 
2020, https://www.mei.edu/publications/uae-may-have-withdrawn-yemen-its-influence-remains-strong

25

22/5/2020 https://carnegie-mec.org/diwan/79708 موي عاجرتسالا مت ،طسوألا قرشلل يغينراك زكرم »؟يدوعس-يتارامإ عارص نم له »،يجان دمحأ  26
 .  27

 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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أطراف الصراع في اليمن إبان ھ�ذه  مختلف في ھذا السياق، وتمكنت من نسج عالقات قوية بين بارزاً  الدوحة أن تعلب دوراً 
 ً الحوثي في مرحلة ما بعد الثورة اليمني�ة، ث�م االنق�الب  تفي توجيه االتھامات لھا باالرتباط بميليشيا الفترة، وھو ما كان سببا

ً الموق�ف القط�ر كما كان .2014على الحكومة الشرعية في عام  ، حي�ث 2011م�ع ان�دالع الث�ورة اليمني�ة ف�ي ع�ام  ي واض�حا
ً  أيدت االحتجاجات ضد الرئيس المخلوع علي عبد ف�ي المب�ادرة الخليجي�ة لتحقي�� االنتق�ال السياس�ي  هللا صالح، وكان�ت طرف�ا

وان ف��ي ال��يمن. وحرص��ت الدوح��ة عل��ى ض��مان دور ب��ارز لح��زب التجم��ع اليمن��ي ل�ص��الح (ال��ذراع السياس��ي لجماع��ة اإلخ��
  28المسلمين في اليمن) في العملية السياسية باليمن.

والمش��اركة إل��ى جان��ب دول  ال��يمنبجھ��ود اس��تعادة الش��رعية ف��ي  البداي��ةمش��اركتھا من��ذ  ق��د أعلن��ت قط��ردول��ة  وكان��ت
وأرس�لت الدوح�ة عش�ر ط�ائرات مقاتل�ة ��اركت ف�ي الموج�ة األول�ى ، في عملية الحزم السعوديةالتحالف العربي الذي تقوده 

للجھ�ود  -قوامھ�ا أل�ف جن�دي-ما انضمت دفعة أولى من الق�وات القطري�ة ، ك"عاصفة الحزممن الضربات الجوية في عملية "
عب��ر منف��ذ الوديع��ة مع��ززة بعت��اد ثقي��ل ومتوس��� وص��واريخ دفاعي��ة ومنظوم��ة اتص��االت  2015العربي��ة ب��اليمن ف��ي س��بتمبر 

ت��دخلت ق��وة و وحلف��ائھم. الح��وثيينومحافظ��ات يمني��ة أخ��رى م��ن  ص��نعاءلعملي��ة واس��عة تس��تھدف اس��تعادة  متط��ورة اس��تعداداً 
ي الجن��وبي م��ن مح��اوالت التس��لل الت��ي تق��وم بھ��ا المنتش��رة لحماي��ة الش��ري� الح��دود القوات الس��عوديةقطري��ة ثاني��ة التحق��ت ب��

وق�د أعلن�ت الق�وات المس�لحة القطري�ة مقت�ل ع�دد م�ن جنودھ�ا  . صالحعبد هللا عليالحوثي وقوات الرئيس المخلوع  تمليشيا
  29العاملين ضمن قوات التحالف العربي.

جاء فيه ما  في بيان لقيادة التحالف، نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية 2017 حزيران/يونيو 5بتاريخ إال أنه و
مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتھا التي تعزز قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إنھاء  قررت: "يلي

وتعاملھا مع المليشيات االنقالبية في اليمن مما يتناقض  ،القاعدة" و"داعش""اإلرھاب، ودعمھا تنظيماته في اليمن ومنھا 
  30."مع أھداف التحالف التي من أھمھا محاربة اإلرھاب

س�لمين، ال�ذين ص�نفتھم المملك�ة العربي�ة الس�عودية واإلم�ارات العربي�ة االتھام بأن الدوح�ة دعم�ت اإلخ�وان الم أن يبدو
كان لدى الحكومة اليمنية العديد م�ن ال�وزراء الم�رتبطين بح�زب اإلص�الح، ال�ذي  غير منطقي حيث المتحدة جماعة إرھابية.

 ً ً يتاريخ كان مرتبطا ئه من اإلصالح. وھك�ذا، ب�دا باإلخوان المسلمين، ومن الواضح أن السعودية دعمت الرئيس ھادي وحلفا ا
  31.االنتقاد في غير محله في سياق السياسة اليمنية

: ت�رتب� س�لطنة عم�ان بح�دود بحري�ة وبري�ة مش�تركة م�ع الجمھوري�ة اليمني�ة، ماني في األزمة اليمنيةالدور العُ  -1-5
مبك�ر، أم�ا بالنس�بة للخص�ائ�  كيلومترا من جھة الشرق، وتم االنتھاء م�ن إ��كالية تل�ك الح�دود ف�ي وق�ت 288طولھا قرابة 

 لتعام� إل�ىوھ�ذا م�ا أدى  .التاريخية المشتركة التي ت�رب� البل�دين فھ�ي كثي�رة ومتع�ددة، وتنطل�� م�ن إرث حض�اري مش�تر�
 1994السلطنة بسياسة التعقل والتوازن الھادفة للحفاظ على الھدوء بين البلدين، ففي حرب االنفصال التي اندلعت في صيف 

ً سعت السلطنة إ وتظھ�ر األح�داث التاريخي�ة أن  لبقية الدول الخليجي�ة، لى احتواء الخالف المتصاعد بين طرفي األزمة، خالفا
ولذلك ظلت محافظة المھ�رة مح�ور اھتم�ام الس�لطنة  الخطر الذي تشعر به السلطنة تجاه اليمن يأتي من المحافظات الجنوبية،

ي بش��كل كبي��ر ف��ي مختل��ف المج��االت، كالجان��ب اإلغ��اثي واإلنس��اني، م��انط��وال العق��ود الماض��ية، إذ يحض��ر فيھ��ا ال��دور العُ 
  32.والتجاري، ناھيك عن اھتمام المسؤولين العمانيين بمشايخ المھرة المؤثرين

مان فرصة إلظھ�ار أھميتھ�ا كط�رف محاي�د مس�تعد ل�دعم التواص�ل والوس�اطة ب�ين الفص�ائل عُ سلطنة  وجدتوبالتالي 
لق�اء ب�ين وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي محم�د ج�واد ظري�ف  2015 وم�ايأي�ار/ مس�ق� ف�ي  استض�افتحي�ث اليمنية المتعارض�ة. 

ف�ي و وممثلي الحوثي. كما التقى ممثلو الحوثي بمسؤولين سعوديين وأمريكيين ف�ي مس�ق� الستكش�اف ح�ل سياس�ي للص�راع.
الف��ارين م��ن ال��يمن ، ���كر وزي��ر الخارجي��ة المص��ري عم��ان عل��ى مس��اعدتھا ف��ي الس��ماح للمص��ريين 2015 ي��لبرأنيس��ان/ 

                                                            
28،عاطفأحمد"."اليمن��ٔالاوضاع��عالقطريةٔالازمةتداعيات:ال��ديداتيوماحتواءس���اع�تم،املتقدمةوالدراساتلألبحاثاملستقبلمركز05/5/2020https://bit.ly/38cS4Ef  
29،الجزيرةالدوحة"قناة���تصلالعربيبالتحالفاملشاركةالقطريةالقوات"يومس���اع�تم،05/5/2020https://bit.ly/2YCt2vc  
30،العربيباليمن"قناةالعسكريةالعملية��قطرمشاركةاء���يعلنالعربيس���اع"التحالف�تم،  05/5/2020يوم  

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201706051024393969  
31 Abdullah Baabood,and Ahmed Baabood," Omani and Qatari Roles in the Yemen Crisis", In Global, Regional, and Local Dynamics in the 
Yemen Crisis,ed, Day S., Brehony N et al.( United states:Palgrave Macmillan, Cham; 2020),171. 

32 ��الدمياليمنعامر��العمانيالدور"،،،التحوالتوتصنعهاملخاوفتعززهبوستحضوراملوقعيومس���اع�تم،13/5/2020 https://almawqeapost.net/interviews/24896             

والشبوانية؛

 - تتحمل قوات اإلمارات العربية المتحدة المسؤولية عما يلي: التعذيب )بما في ذلك عمليات الضرب والصعق بالكهرباء
 والتعليق المقيد والسجن في خلية فلزية تحت الشمس(؛ سوء المعاملة؛ الحرمان من العالج الطبي في الوقت المطلوب؛ انتهاك

 الحق في المحاكمة وفق األصول القانونية؛ االختفاء القسري للمحتجزين، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي اإلنساني والقانون
 الدولي لحقوق اإلنسان. ويقدر فريق الخبراء أن العدد اإلجمالي للمحتجزين لدى قوات اإلمارات العربية المتحدة في اليمن

تجاوز 002 محتجز في 7102/11/1.

ال في اليمن منذ قيامها بالوساطة في حروب  1-4- الدور القطري في األزمة اليمنية: كانت بداية التدخل القطري الفعَّ
 »صعدة« الستة بين الدولة اليمنية والحوثيين المتمردين خالل الفترة ما بين عام 4002 وعام 0102، حيث استطاعت الدوحة أن

 تعلب دوراً بارزاً في هذا السياق، وتمكنت من نسج عالقات قوية بين مختلف أطراف الصراع في اليمن إبان هذه الفترة، وهو
 ما كان سبباً في توجيه االتهامات لها باالرتباط بميليشيات الحوثي في مرحلة ما بعد الثورة اليمنية، ثم االنقالب على الحكومة
  كما كان الموقف القطري واضحاً مع اندالع الثورة اليمنية في عام 1102، حيث أيدت االحتجاجات.الشرعية في عام 4102
 ضد الرئيس المخلوع علي عبد هللا صالح، وكانت طرفاً في المبادرة الخليجية لتحقيق االنتقال السياسي في اليمن. وحرصت

 الدوحة على ضمان دور بارز لحزب التجمع اليمني لإلصالح )الذراع السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين في اليمن( في العملية
28 السياسية باليمن.

 وكانت دولة قطر قد أعلنت مشاركتها منذ البداية بجهود استعادة الشرعية في اليمن والمشاركة إلى جانب دول التحالف
 العربي الذي تقوده السعودية في عملية الحزم، وأرسلت الدوحة عشر طائرات مقاتلة شاركت في الموجة األولى من الضربات
 الجوية في عملية »عاصفة الحزم«، كما انضمت دفعة أولى من القوات القطرية -قوامها ألف جندي- للجهود العربية باليمن في

 سبتمبر 5102 عبر منفذ الوديعة معززة بعتاد ثقيل ومتوسط وصواريخ دفاعية ومنظومة اتصاالت متطورة استعداداً لعملية
 واسعة تستهدف استعادة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى من الحوثيين وحلفائهم. وتدخلت قوة قطرية ثانية التحقت بالقوات
 السعودية المنتشرة لحماية الشريط الحدودي الجنوبي من محاوالت التسلل التي تقوم بها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس

29 المخلوع علي عبد هللا صالح. وقد أعلنت القوات المسلحة القطرية مقتل عدد من جنودها العاملين ضمن قوات التحالف العربي.

 إال أنه وبتاريخ 5 حزيران/يونيو 7102 في بيان لقيادة التحالف، نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية جاء فيه ما يلي:
 »قررت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز اإلرهاب،

 ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها »القاعدة« و«داعش«، وتعاملها مع المليشيات االنقالبية في اليمن مما يتناقض مع أهداف
.التحالف التي من أهمها محاربة اإلرهاب« 30

 يبدو أن االتهام بأن الدوحة دعمت اإلخوان المسلمين، الذين صنفتهم المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة
 جماعة إرهابية. غير منطقي حيث كان لدى الحكومة اليمنية العديد من الوزراء المرتبطين بحزب اإلصالح، الذي كان مرتبطاً
 تاريخياً باإلخوان المسلمين، ومن الواضح أن السعودية دعمت الرئيس هادي وحلفائه من اإلصالح. وهكذا، بدا االنتقاد في غير

.محله في سياق السياسة اليمنية 31

 1-5- الدور الُعماني في األزمة اليمنية: ترتبط سلطنة عمان بحدود بحرية وبرية مشتركة مع الجمهورية اليمنية، طولها
 قرابة 882 كيلومترا من جهة الشرق، وتم االنتهاء من إشكالية تلك الحدود في وقت مبكر، أما بالنسبة للخصائص التاريخية

  وهذا ما أدى إلى تعامل السلطنة بسياسة.المشتركة التي تربط البلدين فهي كثيرة ومتعددة، وتنطلق من إرث حضاري مشترك

 .  28
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31 Abdullah Baabood,and Ahmed Baabood,« Omani and Qatari Roles in the Yemen Crisis«, In Global, Regional, and Local Dynamics in the 
Yemen Crisis,ed, Day S., Brehony N et al.) United states:Palgrave Macmillan, Cham; 2020(,171.

 التعقل والتوازن الهادفة للحفاظ على الهدوء بين البلدين، ففي حرب االنفصال التي اندلعت في صيف 4991 سعت السلطنة إلى
 احتواء الخالف المتصاعد بين طرفي األزمة، خالفاً لبقية الدول الخليجية، وتظهر األحداث التاريخية أن الخطر الذي تشعر به

 السلطنة تجاه اليمن يأتي من المحافظات الجنوبية، ولذلك ظلت محافظة المهرة محور اهتمام السلطنة طوال العقود الماضية،
 إذ يحضر فيها الدور الُعماني بشكل كبير في مختلف المجاالت، كالجانب اإلغاثي واإلنساني، والتجاري، ناهيك عن اهتمام

.المسؤولين العمانيين بمشايخ المهرة المؤثرين 32

 وبالتالي وجدت سلطنة ُعمان فرصة إلظهار أهميتها كطرف محايد مستعد لدعم التواصل والوساطة بين الفصائل اليمنية
 المتعارضة. حيث استضافت مسقط في أيار/ مايو 5102 لقاء بين وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف وممثلي

 الحوثي. كما التقى ممثلو الحوثي بمسؤولين سعوديين وأمريكيين في مسقط الستكشاف حل سياسي للصراع. وفي نيسان/ أبريل
 5102، شكر وزير الخارجية المصري عمان على مساعدتها في السماح للمصريين الفارين من اليمن باإلخالء عبر عمان،

 كما استضافت عمان محادثات السالم، وعملت كوسيط مع إيران، وتفاوضت على إطالق سراح الرهائن، وساعدت في إجالء
 الدبلوماسيين األمريكيين من صنعاء. لذا كان مستوى الثقة كبيراً جداً بين مسقط والحوثيين لدرجة أن بعض قادة الحوثيين أقاموا

 في السلطنة من أجل السفر إلى الخارج والمشاركة في محادثات السالم، واإلشراف على العالج الطبي للمقاتلين المصابين،
.بإختصار، أصبحت عمان قناة خلفية حيوية بين األطراف المتحاربة 33

  ونظراً للعالقة الوثيقة بين ُعمان وجماعة الحوثي اتّهمت الرياض وأبو ظبي ُعمان بتسهيل وصول األسلحة وأجهزة
 االتصال لجماعة الحوثي. ففي آب/ أغسطس من العام 5102، صادرت سلطات محافظة مأرب شحنة أسلحة وذخائر كانت

 في طريقها إلى الحوثيين عند إحدى نقاط التفتيش التابعة لها. وفي تشرين األول/ أكتوبر من العام 5102، أعلن محافظ مأرب
 أن القوات العسكرية استحوذت على معدات عسكرية إيرانية )بما فيها معدات اتصال متطورة( في المحافظة. واستناداً إلى هذا
 البيان، كانت هذه الشحنة آتية براً من سلطنة ُعمان. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 5102، فّكك الجيش اليمني شبكة غير
 رسمية متورطة في تهريب األسلحة والمتفجرات، إضافة إلى معدات اتصال عسكرية، دخلت عبر مرافئ المهرة، وفق ما قاله
 الجيش. أما في تشرين األول/ أكتوبر من العام 6102، أفاد مسؤولون غربيون وإيرانيون أن طهران زادت وتيرة نقل األسلحة
 إلى الحوثيين، وأن معظم عمليات التهريب عبرت ُعمان وحدودها مع اليمن، بما في ذلك عبر الطرقات البرية، وهو أمر نفته

 صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، معتبرة أن األخبار المتناقلة بشأن تهريب األسلحة عبر ُعمان ال سلطنة ُعمان في بيان
34 أساس لها، وما من أسلحة تمّر عبر أراضي السلطنة.

 على أي حال، شكل النفوذ الُعماني في أوساط قبائل المهرة محفّزاً رئيساً لتعزيز الوجود العسكري السعودي في المنطقة.
 ففي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 7102، دخلت القوات السعودية المحافظة واستولت على مرافقها الحيوية، بما فيها مطار

 الغيضة وميناء نشطون ومنفذي صرفيت وشحن على الحدود مع ُعمان، كما نشرت السعودية قواتها في أكثر من 21 موقعاً
  وهكذا،.على طول ساحل المهرة وسرحت موظفي المطار. وأصبحت السعودية مؤخراً هي المسيطرة على إدارة شؤون المهرة
 فتحت حرب اليمن الباب على مصراعيه أمام حالة من االستياء الشعبي والمنافسة اإلقليمية في المهرة العالقة في خضم لعبة من

35 ثالثة أطراف هم: السعوديين واإلماراتيين والُعمانيين.

 2- دور دول القرن اإلفريقي في األزمة اليمنية: يشدد المسؤولون اليمنيون على فكرة أن بالدهم هي المركز الجغرافي
 لمحور الخليج والقرن اإلفريقي، وان عالقاتهم التاريخية مع جيبوتي والصومال وأثيوبيا تجعل اليمن الجسر نحو ساحل البحر
 األحمر الغربي، ولطالما أجرى اليمن تبادالت تجارية مع الدول في القرن اإلفريقي وهاجر سكانه نحوها، وال سيما جيبوتي،

36 حيث ينحدر جزء كبير من نخبة البالد السياسية من جذور يمنية.

 ففي أواخر عام 4102، قام السودان بتغيير سياسته الخارجية بعيداً عن طهران، حيث أغلق المراكز الثقافية اإليرانية في

32

33  Day S, Omani and Qatari Roles in the Yemen Crisis,169.
34

 35
  36

 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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استض��افت عم��ان محادث��ات الس��الم، وعمل��ت كوس��ي� م��ع إي��ران، وتفاوض��ت عل��ى إط��ال� س��راح  ، كم��اب��اإلخالء عب��ر عم��ان
ب�ين مس�ق� والح�وثيين  ج�داً  كبي�راً  ك�ان مس�توى الثق�ةل�ذا  الرھائن، وساعدت في إجالء الدبلوماسيين األمريكيين م�ن ص�نعاء.

واإلش�راف  ،ا في السلطنة من أج�ل الس�فر إل�ى الخ�ارج والمش�اركة ف�ي محادث�ات الس�الملدرجة أن بعض قادة الحوثيين أقامو
  )33(.ختصار، أصبحت عمان قناة خلفية حيوية بين األطراف المتحاربةإب ،على العالج الطبي للمقاتلين المصابين

يل وص�ول األس�لحة وأجھ�زة ظبي ُعمان بتسھ اتّھمت الرياض وأبو مان وجماعة الحوثيللعالقة الوثيقة بين عُ  ونظراً  
، صادرت سلطات محافظة مأرب شحنة أس�لحة وذخ�ائر كان�ت 2015من العام  آب/ أغسطساالتصال لجماعة الحوثي. ففي 

، أعل�ن مح�اف� 2015أكت�وبر م�ن الع�ام تش�رين األول/ وف�ي  في طريقھا إلى الح�وثيين عن�د إح�دى نق�اط التفت�يش التابع�ة لھ�ا.
تحوذت عل��ى مع��دات عس��كرية إيراني��ة (بم��ا فيھ��ا مع��دات اتص��ال متط��ورة) ف��ي المحافظ��ة. م��أرب أن الق��وات العس��كرية اس��

، فّك�� 2015ن�وفمبر م�ن الع�ام تش�رين الث�اني/ م�ن س�لطنة ُعم�ان. وف�ي  إلى ھذا البيان، كانت ھ�ذ� الش�حنة آتي�ة ب�راً  واستناداً 
إلى معدات اتصال عسكرية، دخل�ت عب�ر  الجيش اليمني شبكة غير رسمية متورطة في تھريب األسلحة والمتفجرات، إضافة

، أف�اد مس�ؤولون غربي�ون وإيراني�ون أن 2016أكت�وبر م�ن الع�ام تش�رين األول/ مرافئ المھرة، وفق ما قاله الجيش. أم�ا ف�ي 
طھران زادت وتيرة نقل األسلحة إلى الحوثيين، وأن معظم عمليات التھريب عبرت ُعمان وحدودھا مع ال�يمن، بم�ا ف�ي ذل�� 

متناقل�ة صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، معتبرة أن األخب�ار ال بيانرقات البرية، وھو أمر نفته سلطنة ُعمان في عبر الط
  34.بشأن تھريب األسلحة عبر ُعمان ال أساس لھا، وما من أسلحة تمّر عبر أراضي السلطنة

ً رئيس� اً النف�وذ الُعم�اني ف�ي أوس�اط قبائ�ل المھ�رة محفّ�ز ش�كلعلى أي ح�ال،  لتعزي�ز الوج�ود العس�كري الس�عودي ف�ي  ا
دية المحافظة واستولت على مرافقھا الحيوي�ة، بم�ا ، دخلت القوات السعو2017نوفمبر من العام تشرين الثاني/ المنطقة. ففي 

كما نشرت السعودية قواتھا في أكثر م�ن ، فيھا مطار الغيضة وميناء نشطون ومنفذي صرفيت وشحن على الحدود مع ُعمان
ً موقع 12 ھ�ي المس�يطرة عل�ى إدارة ش�ؤون  اً على طول ساحل المھرة وسرحت موظفي المطار. وأصبحت السعودية م�ؤخر ا

وھكذا، فتحت حرب اليمن الباب على مصراعيه أمام حالة من االستياء الشعبي والمنافسة اإلقليمية في المھرة العالقة  .ةالمھر
  35.السعوديين واإلماراتيين والُعمانيين :ھم في خضم لعبة من ثالثة أطراف

أن بالدھ��م ھ��ي المرك��ز يش��دد المس��ؤولون اليمني��ون عل��ى فك��رة  :���� ������� ��������� ���������دول ������� دور  -2
الجس�ر نح�و  ال�يمن التاريخية مع جيبوتي والصومال وأثيوبيا تجع�ل موان عالقاتھ اإلفريقي،الجغرافي لمحور الخليج والقرن 

وھ�اجر س�كانه نحوھ�ا، وال  اإلفريق�يع الدول في القرن مالغربي، ولطالما أجرى اليمن تبادالت تجارية  األحمرساحل البحر 
  36ث ينحدر جزء كبير من نخبة البالد السياسية من جذور يمنية.سيما جيبوتي، حي

حيث أغلق المراكز الثقافية اإليراني�ة عن طھران،  بتغيير سياسته الخارجية بعيداً ، قام السودان 2014ي أواخر عام فف
ي�ر م�ا كان�ت إي�ران الحرب ف�ي ال�يمن ق�دم الس�عوديون عرض�ا يتج�اوز بكث دايةب، وعند التي اتھمھا بنشر التشيع في الخرطوم

ملي��ار دوالر مقاب��ل ال��دعم الدبلوماس��ي  2.2أن الس��ودان حص��ل عل��ى  عل��ى حي��ث تش��ير بع��ض التق��اريرمس��تعدة لاللت��زام ب��ه، 
ً   37.جن�دي ب�ري 700و  350 ويتراوح عدد الجنود الس�ودانيين ف�ي ال�يمن م�ا ب�ين، والعسكري جن�دي  6000 وت�م نش�ر أيض�ا

 ، مما يجعل الوحدات السودانية أكبر قوة أجنبية في البالد إل�ى ح�د بعي�د. (RSF)سكريةإضافي من قوة الدعم السريع شبه الع
ً التدخل اإلريتري والجيبوتي والصومالي في اليمن أكثر غموضيمثل  في حين يتم اس�تخدام مين�اء عص�ب  في حالة إريترياف ،ا

   38.كمركز لوجستي بحري جوي للعمليات السعودية اإلماراتية

وتأجير مرافق الميناء ستخدام مجالھا الجوي، إأنھا منحت اإلذن لدول مجلس التعاون الخليجي ب علنتالصومال فأ أما
وفي الوقت نفسه، يبدو  ،منتشرون في اليمن كمرتزقةاللم تؤكد بأن جنود الجيش الوطني الصومالي التقارير لكن في بربرة، 

 قد سمحت أيضاً  -كرية األمريكية والفرنسية واليابانيةالحليف السعودي الراسخ والمضيف للقواعد العس - أن جيبوتي 

                                                            
33 Day S, Omani and Qatari Roles in the Yemen Crisis,169. 

34��ناأحمدللشرق��كارنيمركز،"اليمنمعاملُل��بةُعمانٔالاوسط،"حدود،يوم�س��جا�04/ 23تم/2020  
https://carnegie-mec.org/2019/04/23/ar-pub-78964  

35املُ أحمدُعماناليمن.،"حدودمعل��بة  
36جديد��لي��نظاموهيكلةٕالافريقيوالقرنالعربيالخليج:ٔالاحمرللبحرمنتدىنحو،ف��ت�نزاك،،��بروكيمركز:2019(الدوحة،(19.  

37 Magnus Taylor ," Horn of Africa States Follow Gulf into the Yemen War", The International Crisis Group, accessed 25 January 2016. 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/behind-front-lines-yemens-marib 
38 Day S, The Horn of Africa and the Yemen Crisis, 202. 

 التعقل والتوازن الهادفة للحفاظ على الهدوء بين البلدين، ففي حرب االنفصال التي اندلعت في صيف 4991 سعت السلطنة إلى
 احتواء الخالف المتصاعد بين طرفي األزمة، خالفاً لبقية الدول الخليجية، وتظهر األحداث التاريخية أن الخطر الذي تشعر به

 السلطنة تجاه اليمن يأتي من المحافظات الجنوبية، ولذلك ظلت محافظة المهرة محور اهتمام السلطنة طوال العقود الماضية،
 إذ يحضر فيها الدور الُعماني بشكل كبير في مختلف المجاالت، كالجانب اإلغاثي واإلنساني، والتجاري، ناهيك عن اهتمام

.المسؤولين العمانيين بمشايخ المهرة المؤثرين 32

 وبالتالي وجدت سلطنة ُعمان فرصة إلظهار أهميتها كطرف محايد مستعد لدعم التواصل والوساطة بين الفصائل اليمنية
 المتعارضة. حيث استضافت مسقط في أيار/ مايو 5102 لقاء بين وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف وممثلي

 الحوثي. كما التقى ممثلو الحوثي بمسؤولين سعوديين وأمريكيين في مسقط الستكشاف حل سياسي للصراع. وفي نيسان/ أبريل
 5102، شكر وزير الخارجية المصري عمان على مساعدتها في السماح للمصريين الفارين من اليمن باإلخالء عبر عمان،

 كما استضافت عمان محادثات السالم، وعملت كوسيط مع إيران، وتفاوضت على إطالق سراح الرهائن، وساعدت في إجالء
 الدبلوماسيين األمريكيين من صنعاء. لذا كان مستوى الثقة كبيراً جداً بين مسقط والحوثيين لدرجة أن بعض قادة الحوثيين أقاموا

 في السلطنة من أجل السفر إلى الخارج والمشاركة في محادثات السالم، واإلشراف على العالج الطبي للمقاتلين المصابين،
.بإختصار، أصبحت عمان قناة خلفية حيوية بين األطراف المتحاربة 33

  ونظراً للعالقة الوثيقة بين ُعمان وجماعة الحوثي اتّهمت الرياض وأبو ظبي ُعمان بتسهيل وصول األسلحة وأجهزة
 االتصال لجماعة الحوثي. ففي آب/ أغسطس من العام 5102، صادرت سلطات محافظة مأرب شحنة أسلحة وذخائر كانت

 في طريقها إلى الحوثيين عند إحدى نقاط التفتيش التابعة لها. وفي تشرين األول/ أكتوبر من العام 5102، أعلن محافظ مأرب
 أن القوات العسكرية استحوذت على معدات عسكرية إيرانية )بما فيها معدات اتصال متطورة( في المحافظة. واستناداً إلى هذا
 البيان، كانت هذه الشحنة آتية براً من سلطنة ُعمان. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 5102، فّكك الجيش اليمني شبكة غير
 رسمية متورطة في تهريب األسلحة والمتفجرات، إضافة إلى معدات اتصال عسكرية، دخلت عبر مرافئ المهرة، وفق ما قاله
 الجيش. أما في تشرين األول/ أكتوبر من العام 6102، أفاد مسؤولون غربيون وإيرانيون أن طهران زادت وتيرة نقل األسلحة
 إلى الحوثيين، وأن معظم عمليات التهريب عبرت ُعمان وحدودها مع اليمن، بما في ذلك عبر الطرقات البرية، وهو أمر نفته

 صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، معتبرة أن األخبار المتناقلة بشأن تهريب األسلحة عبر ُعمان ال سلطنة ُعمان في بيان
34 أساس لها، وما من أسلحة تمّر عبر أراضي السلطنة.

 على أي حال، شكل النفوذ الُعماني في أوساط قبائل المهرة محفّزاً رئيساً لتعزيز الوجود العسكري السعودي في المنطقة.
 ففي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 7102، دخلت القوات السعودية المحافظة واستولت على مرافقها الحيوية، بما فيها مطار

 الغيضة وميناء نشطون ومنفذي صرفيت وشحن على الحدود مع ُعمان، كما نشرت السعودية قواتها في أكثر من 21 موقعاً
  وهكذا،.على طول ساحل المهرة وسرحت موظفي المطار. وأصبحت السعودية مؤخراً هي المسيطرة على إدارة شؤون المهرة
 فتحت حرب اليمن الباب على مصراعيه أمام حالة من االستياء الشعبي والمنافسة اإلقليمية في المهرة العالقة في خضم لعبة من

35 ثالثة أطراف هم: السعوديين واإلماراتيين والُعمانيين.

 2- دور دول القرن اإلفريقي في األزمة اليمنية: يشدد المسؤولون اليمنيون على فكرة أن بالدهم هي المركز الجغرافي
 لمحور الخليج والقرن اإلفريقي، وان عالقاتهم التاريخية مع جيبوتي والصومال وأثيوبيا تجعل اليمن الجسر نحو ساحل البحر
 األحمر الغربي، ولطالما أجرى اليمن تبادالت تجارية مع الدول في القرن اإلفريقي وهاجر سكانه نحوها، وال سيما جيبوتي،

36 حيث ينحدر جزء كبير من نخبة البالد السياسية من جذور يمنية.

 ففي أواخر عام 4102، قام السودان بتغيير سياسته الخارجية بعيداً عن طهران، حيث أغلق المراكز الثقافية اإليرانية في
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 الخرطوم التي اتهمها بنشر التشيع، وعند بداية الحرب في اليمن قدم السعوديون عرضا يتجاوز بكثير ما كانت إيران مستعدة
 لاللتزام به، حيث تشير بعض التقارير على أن السودان حصل على 2.2 مليار دوالر مقابل الدعم الدبلوماسي والعسكري،

 ويتراوح عدد الجنود السودانيين في اليمن ما بين 053 و 007 جندي بري.)37(  وتم نشر أيضاً 0006 جندي إضافي من قوة
 ، مما يجعل الوحدات السودانية أكبر قوة أجنبية في البالد إلى حد بعيد. في حين يمثل )RSF(الدعم السريع شبه العسكرية

 التدخل اإلريتري والجيبوتي والصومالي في اليمن أكثر غموضاً، ففي حالة إريتريا يتم استخدام ميناء عصب كمركز لوجستي
38  بحري جوي للعمليات السعودية اإلماراتية.

 أما الصومال فأعلنت أنها منحت اإلذن لدول مجلس التعاون الخليجي بإستخدام مجالها الجوي، وتأجير مرافق الميناء في
 بربرة، لكن التقارير لم تؤكد بأن جنود الجيش الوطني الصومالي المنتشرون في اليمن كمرتزقة، وفي الوقت نفسه، يبدو أن

 جيبوتي - الحليف السعودي الراسخ والمضيف للقواعد العسكرية األمريكية والفرنسية واليابانية- قد سمحت أيضاً باستخدام البنية
39 فالحرب في اليمن  التحتية لمطارها في بعض مهام قصف التحالف، على الرغم من بعض التوترات األخيرة في العالقات.

 حققت مكاسب كبيرة لدول القرن األفريقي، حيث وفرت مصدرا للدعم النقدي والدبلوماسي الجاهز للحكومات في المنطقة.

ًاموي نميلا نكت مل :ةينميلا ةمزألا يف ةيلودلا ىوقلا رود -3  ىدأ دقف ،يفارغجلا اهطيحم يف ريثأتلاو رثأتلا نع لزعمب 
ًارود يجيتارتسإلا اهعقوم ًازراب   نمو ،ىربكلا ةيلودلا ىوقلابو راوجلا لودب اهتاقالع مكحو ،يلخادلا يسايسلا اهرّوطت يف 
ًاضيأ حضاولا  ةرّدصملا ةيبروألا لودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا كلذ يف امب فارطألا لك مدخ دق برحلا دمأ ةلاطإ نأ 
 ناسنإلا قوقح تاكاهتنا لعفب فلاحتلا لود هجو يف يسايسلا طغضلا بوسنم عفر كلذك ،هعاونأ فلتخمب حالسلل ةجتنملاو

 يف ةيلودلا ىوقلا راودأ ىلإ قرطتلا روحملا اذه لالخ نم لواحنس يلاتلابو .تابستكملا نم ديزم قيقحتل كلذ ىلع ضوافتلاو
.ةينميلا ةمزألا

 سارعت إدارة أوباما إلى دعم العملية االنتقالية في اليمن، حيث :ةينميلا ةمزألا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا رود -3-1
 أعلنت وزارة الخارجية األمريكية في مارس 2014 أن إجمالي المساعدات المقدمة من الواليات المتحدة لليمن منذ بداية العملية

 االنتقالية في تشرين الثاني/ نوفمبر2011 تجاوزت مبلغ 630 مليون دوالر، باإلضافة إلى 247 مليون دوالر خالل السنة المالية
.2013-2012 لبناء قدرات قوات األمن اليمنية على مكافحة اإلرهاب 40

 كما حاولت إدارة أوباما اإلبقاء على جماعة الحوثي ضمن المشهد السياسي اليمني، وقد تجلى ذلك من خالل تصريحات
 السفير األمريكي جيرالد فايرستاين السابق آنذاك، التي قال فيها:« إن جماعة الحوثي فصيل سياسي يمني والبد من مشاركتها
 في الحياة السياسية كأي تيار سلمي«. وقد كان ذلك في أعقاب إجراء المبادرة الخليجية 2102، كما أن الحكومة التي دعمتها

 الواليات المتحدة لن تحرك ساكناً لوقف زحف مسلحي الحوثي في المناطق الشمالية، األمر الذي جعل البعض يعتقد بأن هناك
.دعماً ضمنياً لتلك الجماعة، والتي حرصت إدارة أوباما على أن تنال 03 مقعداً في مؤتمر الحوار الوطني 41

 ويمكن تفسير السلوك األمريكي السابق باعتباره ضمن التنازالت التي قدمتها إدارة أوباما لطهران لدفعها وتحفيزها للمضي
.قدماً في إنجاز االتفاق النووي، واعتباره أيضاً ضمن اإلنجازات السياسية التي حققها أوباما خالل مدة وجوده بالبيت األبيض

 وبمجرد انهيار المرحلة االنتقالية في اليمن وقيادة السعودية ائتالفاً إلى الحرب، وجد الرئيس أوباما نفسه في موقف محرج
 للمشاركة في أجندة أجنبية لم يخترها ولم يدعمها. إال أنه بعد فوز الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسية في كانون الثاني/ يناير

 7102 أصبحت السياسة األمريكية أكثر دعما للجهود الحربية للتحالف. كما قام ترامب بتسريع عملية الموافقة على مبيعات
.األسلحة لتحالف دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الترخيص لبعض أنظمة األسلحة التي حظرتها إدارة أوباما سابقاً 42  

37 Magnus Taylor ,« Horn of Africa States Follow Gulf into the Yemen War«, The International Crisis Group, accessed 25 January 2016. https://
www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/behind-front-lines-yemens-marib
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 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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 )39(.باستخدام البنية التحتية لمطارھا في بعض مھام قصف التحالف، على الرغم من بعض التوترات األخيرة في العالقات

ھز مصدرا للدعم النقدي والدبلوماسي الجا وفرتاألفريقي، حيث  لدول القرنمكاسب كبيرة حققت لحرب في اليمن فا
  . للحكومات في المنطقة

ً  :في األزمة اليمنية القوى الدوليةدور  -3 مع�زل ع�ن الت�أثر والت�أثير ف�ي محيطھ�ا الجغراف�ي، فق�د أدى ب ل�م تك�ن ال�يمن يوم�ا
 دوراً بارزاً في تطّورھا السياسي الداخلي، وحكم عالقاتھا بدول الجوار وب�القوى الدولي�ة الكب�رى، وم�ن موقعھا اإلستراتيجي

ً ح الواض وال�دول األوربي�ة المص�ّدرة  األمريكيةأن إطالة أمد الحرب قد خدم كل األطراف بما في ذلك الواليات المتحدة  أيضا
 اإلنس�انرفع منسوب الضغط السياسي في وجه دول التحالف بفعل انتھاك�ات حق�وق  كذلكوالمنتجة للسالح بمختلف أنواعه، 

التط�رق إل�ى أدوار الق�وى الدولي�ة  المح�ورول من خالل ھذا اسنحوبالتالي  .والتفاوض على ذلك لتحقيق مزيد من المكتسبات
  اليمنية. األزمةفي 

سارعت إدارة أوباما إلى دعم العملية االنتقالية في اليمن،  :في األزمة اليمنية دور الواليات المتحدة األمريكية - 3-1
لمساعدات المقدمة من الواليات المتحدة لليمن منذ أن إجمالي ا 2014مارس حيث أعلنت وزارة الخارجية األمريكية في 

مليون دوالر  247مليون دوالر، باإلضافة إلى  630تجاوزت مبلغ  2011نوفمبرتشرين الثاني/ بداية العملية االنتقالية في 
  40لبناء قدرات قوات األمن اليمنية على مكافحة اإلرھاب. 2013- 2012خالل السنة المالية 

وق���د تجل���ى ذل���ك م���ن  ،وبام���ا اإلبق���اء عل���ى جماع���ة الح���وثي ض���من المش���ھد السياس���ي اليمن���يإدارة أ حاول���تكم���ا 
إن جماعة الح�وثي فص�يل سياس�ي يمن�ي :" التي قال فيھا ،تصريحات السفير األمريكي جيرالد فايرستاين السابق آنذاك خالل

، كم�ا أن 2012إج�راء المب�ادرة الخليجي�ة . وقد كان ذلك في أعق�اب "والبد من مشاركتھا في الحياة السياسية كأي تيار سلمي
 ً لوقف زحف مسلحي الحوثي في المناطق الشمالية، األمر الذي جع�ل  الحكومة التي دعمتھا الواليات المتحدة لن تحرك ساكنا

 ً ً  البعض يعتقد بأن ھناك دعما  ف�ي م��تمر الح�وار مقع�داً  30والت�ي حرص�ت إدارة أوبام�ا عل�ى أن تن�ال  ،لتلك الجماعة ضمنيا
  41.الوطني

ويمكن تفسير السلوك األمريكي السابق باعتباره ضمن التنازالت الت�ي ق�دمتھا إدارة أوبام�ا لطھ�ران ل�دفعھا وتحفيزھ�ا 
ً للمضي قدم ً في إنجاز االتفاق النووي، واعتباره  ا ضمن اإلنجازات السياسية التي حققھا أوباما خالل مدة وجوده بالبيت  أيضا

  .األبيض

ً  وقيادةرحلة االنتقالية في اليمن وبمجرد انھيار الم إلى الحرب، وج�د ال�رئي� أوبام�ا نفس�ه ف�ي موق�ف  السعودية ائتالفا
ك�انون ف�ي  ف�ي انتخاب�ات الرئاس�ية ال�رئي� ترام�ب ف�وزبع�د  إال أنه يدعمھا. لممحرج للمشاركة في أجندة أجنبية لم يخترھا و

قام ترامب بتس�ريع عملي�ة الموافق�ة كما للجھود الحربية للتحالف. أصبحت السياسة األمريكية أكثر دعما  2017 الثاني/ يناير
ھ�ا تعلى مبيعات األسلحة لتحالف دول مجل�� التع�اون الخليج�ي، بم�ا ف�ي ذل�ك الت�رخي� ل�بعض أنظم�ة األس�لحة الت�ي حظر

ً إدارة    : ما يليفي األمريكي تمثلت أشكال الدعمو 42.أوباما سابقا

: تستند الجھود الحربية السعودية بشكل غير مباشر إلى مھام التدريب األمريكية الض�خمة الدعم في مجال التدريب -1
وخ��دمات ال��دعم م��ن قب��ل المق��اولين األم��ريكيين، والت��ي تعم��ل عل��ى اس��تمرار عم��ل الق��وات المس��لحة الس��عودية. وتش��مل ھ��ذه 

  43البرامج، التي تم تمويلھا بالكامل من قبل الحكومة السعودية ما يلي:

 تتعام��ل عنص��ر 200إن ھ��ذه البعث��ة الت��ي مقّرھ��ا ف��ي الري��اض والم�لف��ة م��ن الت��دريب ال����كر� األمريكي��ة: �����ة ،
مع كل فرع من فروع وزارة الدفاع السعودية، وتض�طلع ب�دوٍر ج�وھري ف�ي معالج�ة المبيع�ات العس�كرية الخارجي�ة  ةمباشر

 إلى التسليم.  من التصميم ووصوالً  اً للواليات المتحدة بدء
                                                            

39 Taylor , Horn of Africa States Follow Gulf into the Yemen War. 
40،"اليمن��ٔالازمةمنٔالامريكياملوقفتطورات"،حسنالعربيشيماءاملستقبلمجلة،470)2018:(156. 
41الرحيمعبـــــد�ع�ـــــحســـــنشـــــيماءلتحليـــــلالعربـــــياملنتـــــدى،"(مقارنـــــةدراســـــة)وترامـــــبأوبامـــــاعهـــــدي�ـــــ�إيـــــرانتجـــــاهٔالامريكيـــــةالخارجيـــــةالسياســـــة"،يـــــوم�ســـــ��جا�تـــــم،ٕالايرانيـــــة7/6/2020السياســـــات

https://bit.ly/2BQZctN  
42 Day S, America’s Role in the Yemen Crisis,51. 

43نايتسمايكلو،،بفلوغرأوغستيوم�س��جا�تم،واشنطنمعهد،الثانيالجزء،"اليمن��العملياتيالدعمتقييد:والسعوديةاملتحدةالوالياتب�ن��ٔالام6"التعاون/5/2020  
   https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/u.s.-saudi-security-cooperation-part-2-restricting-operational-support-in-y 

 الخرطوم التي اتهمها بنشر التشيع، وعند بداية الحرب في اليمن قدم السعوديون عرضا يتجاوز بكثير ما كانت إيران مستعدة
 لاللتزام به، حيث تشير بعض التقارير على أن السودان حصل على 2.2 مليار دوالر مقابل الدعم الدبلوماسي والعسكري،

 ويتراوح عدد الجنود السودانيين في اليمن ما بين 053 و 007 جندي بري.)37(  وتم نشر أيضاً 0006 جندي إضافي من قوة
 ، مما يجعل الوحدات السودانية أكبر قوة أجنبية في البالد إلى حد بعيد. في حين يمثل )RSF(الدعم السريع شبه العسكرية

 التدخل اإلريتري والجيبوتي والصومالي في اليمن أكثر غموضاً، ففي حالة إريتريا يتم استخدام ميناء عصب كمركز لوجستي
38  بحري جوي للعمليات السعودية اإلماراتية.

 أما الصومال فأعلنت أنها منحت اإلذن لدول مجلس التعاون الخليجي بإستخدام مجالها الجوي، وتأجير مرافق الميناء في
 بربرة، لكن التقارير لم تؤكد بأن جنود الجيش الوطني الصومالي المنتشرون في اليمن كمرتزقة، وفي الوقت نفسه، يبدو أن

 جيبوتي - الحليف السعودي الراسخ والمضيف للقواعد العسكرية األمريكية والفرنسية واليابانية- قد سمحت أيضاً باستخدام البنية
39 فالحرب في اليمن  التحتية لمطارها في بعض مهام قصف التحالف، على الرغم من بعض التوترات األخيرة في العالقات.

 حققت مكاسب كبيرة لدول القرن األفريقي، حيث وفرت مصدرا للدعم النقدي والدبلوماسي الجاهز للحكومات في المنطقة.

ًاموي نميلا نكت مل :ةينميلا ةمزألا يف ةيلودلا ىوقلا رود -3  ىدأ دقف ،يفارغجلا اهطيحم يف ريثأتلاو رثأتلا نع لزعمب 
ًارود يجيتارتسإلا اهعقوم ًازراب   نمو ،ىربكلا ةيلودلا ىوقلابو راوجلا لودب اهتاقالع مكحو ،يلخادلا يسايسلا اهرّوطت يف 
ًاضيأ حضاولا  ةرّدصملا ةيبروألا لودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا كلذ يف امب فارطألا لك مدخ دق برحلا دمأ ةلاطإ نأ 
 ناسنإلا قوقح تاكاهتنا لعفب فلاحتلا لود هجو يف يسايسلا طغضلا بوسنم عفر كلذك ،هعاونأ فلتخمب حالسلل ةجتنملاو

 يف ةيلودلا ىوقلا راودأ ىلإ قرطتلا روحملا اذه لالخ نم لواحنس يلاتلابو .تابستكملا نم ديزم قيقحتل كلذ ىلع ضوافتلاو
.ةينميلا ةمزألا

 سارعت إدارة أوباما إلى دعم العملية االنتقالية في اليمن، حيث :ةينميلا ةمزألا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا رود -3-1
 أعلنت وزارة الخارجية األمريكية في مارس 2014 أن إجمالي المساعدات المقدمة من الواليات المتحدة لليمن منذ بداية العملية

 االنتقالية في تشرين الثاني/ نوفمبر2011 تجاوزت مبلغ 630 مليون دوالر، باإلضافة إلى 247 مليون دوالر خالل السنة المالية
.2013-2012 لبناء قدرات قوات األمن اليمنية على مكافحة اإلرهاب 40

 كما حاولت إدارة أوباما اإلبقاء على جماعة الحوثي ضمن المشهد السياسي اليمني، وقد تجلى ذلك من خالل تصريحات
 السفير األمريكي جيرالد فايرستاين السابق آنذاك، التي قال فيها:« إن جماعة الحوثي فصيل سياسي يمني والبد من مشاركتها
 في الحياة السياسية كأي تيار سلمي«. وقد كان ذلك في أعقاب إجراء المبادرة الخليجية 2102، كما أن الحكومة التي دعمتها

 الواليات المتحدة لن تحرك ساكناً لوقف زحف مسلحي الحوثي في المناطق الشمالية، األمر الذي جعل البعض يعتقد بأن هناك
.دعماً ضمنياً لتلك الجماعة، والتي حرصت إدارة أوباما على أن تنال 03 مقعداً في مؤتمر الحوار الوطني 41

 ويمكن تفسير السلوك األمريكي السابق باعتباره ضمن التنازالت التي قدمتها إدارة أوباما لطهران لدفعها وتحفيزها للمضي
.قدماً في إنجاز االتفاق النووي، واعتباره أيضاً ضمن اإلنجازات السياسية التي حققها أوباما خالل مدة وجوده بالبيت األبيض

 وبمجرد انهيار المرحلة االنتقالية في اليمن وقيادة السعودية ائتالفاً إلى الحرب، وجد الرئيس أوباما نفسه في موقف محرج
 للمشاركة في أجندة أجنبية لم يخترها ولم يدعمها. إال أنه بعد فوز الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسية في كانون الثاني/ يناير

 7102 أصبحت السياسة األمريكية أكثر دعما للجهود الحربية للتحالف. كما قام ترامب بتسريع عملية الموافقة على مبيعات
.األسلحة لتحالف دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الترخيص لبعض أنظمة األسلحة التي حظرتها إدارة أوباما سابقاً 42  

37 Magnus Taylor ,« Horn of Africa States Follow Gulf into the Yemen War«, The International Crisis Group, accessed 25 January 2016. https://
www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/behind-front-lines-yemens-marib

38 Day S, The Horn of Africa and the Yemen Crisis, 202.
39 Taylor, Horn of Africa States Follow Gulf into the Yemen War.
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42  Day S, America’s Role in the Yemen Crisis,51.

 وتمثلت أشكال الدعم األمريكي فيما يلي:

 1- الدعم في مجال التدريب: تستند الجهود الحربية السعودية بشكل غير مباشر إلى مهام التدريب األمريكية الضخمة
 وخدمات الدعم من قبل المقاولين األمريكيين، والتي تعمل على استمرار عمل القوات المسلحة السعودية. وتشمل هذه البرامج،

التي تم تمويلها بالكامل من قبل الحكومة السعودية ما يلي:43

 بعثة التدريب العسكري األمريكية: إن هذه البعثة التي مقّرها في الرياض والمؤلفة من 002 عنصر، تتعامل مباشرة مع كل
 فرع من فروع وزارة الدفاع السعودية، وتضطلع بدوٍر جوهري في معالجة المبيعات العسكرية الخارجية للواليات المتحدة بدءاً

 من التصميم ووصوالً إلى التسليم.

 مكتب مدير برنامج تحديث الحرس الوطني السعودي: تعمل هذه البعثة على تنظيم الحرس الوطني السعودي وتجهيزه
 وتدريبه.

 مجموعة المساندة العسكرية لوزارة الداخلية: أنشأ الجيش األمريكي وحدة أصغر هي »مجموعة المساندة العسكرية
 لوزارة الداخلية، لمساعدة السعوديين على تطوير اإلمكانيات الالزمة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وتوسيع قوات أمن

 المنشآت، وقوات األمن الخاصة، وحرس الحدود، والقيادة العامة لطيران األمن. وتساهم هذه البعثة التدريبية في حماية أضخم
 منشآت الطاقة في العالم، ومحاربة اإلرهاب، وتنمية قوات حرس الحدود التي تكبّدت أكبر عدد من الضحايا في حرب اليمن

بسبب الغارات الحوثية على السعودية.

 تامولعملاو ةيركسعلا ةروشملا ميدقت تلصاو ةيكيرمألا تاوقلا نأب بمارت سيئرلا ةرادإ تّرقأ :الدعم العملياتي -2
.نميلا يف يثوحلا درمتلا براحت يتلا ةيميلقإلا تاوقلل معدلا تايلمع نم اهريغو ،ةيتسجوللا تامدخلاو ،ةدودحملا 44

 نم ةلص تاذ تامدخو ةحلسأ ءارش يونت ةيدوعسلا نأب بمارت سيئرلا حّرص 2017 ويام /رايأ  ذنم :بيع األسلحة -3
 عطقو ةحلسألا نم ديزملا ءارشب ةكلمملا تمزتلا ةيضاملا رشعلا تاونسلا يفف ،رالود تارايلم 110 ةميقب ةدحتملا تايالولا

ًاراعشإ سرغنوكلا مالتسا عم ،رخآ يجراخ نوبز يأب ةنراقم ةلصلا تاذ ةنايصلاو بيردتلا تامدخو رايغلا  عيب تاقفصب 
 48,81و ،امابوأ ةرادإ نم ةينامثلا تاونسلا لالخ رالود رايلم 90,09 اهنم ،رالود رايلم 138,9 ىلإ اهتميق لصت ةلمتحم

.بمارت ةيالو ةرتف نم نيماع نوضغ يف رالود رايلم 45  »سرغنوكلا ثاحبأ ةمدخ« اهنع تغلبأ يتلا ءارشلا تاقفص لمشتو 
:يليام يكيرمألا 46

.ةينورتكلإ تاثيدحتو ،رئاخذو ،ةيلاتق ريغو ةيلاتق تارئاط لمشت ،رالود رايلم 63 ةميقب نيحانجلا ةتباث تارئاط ةمظنأ

.رئاخذو ةيعفدمو ةعردم تابكرم اهنيب نم ،رالود رايلم 49.2 ةميقب ةيرب ةيبرح ةمظنأ

.ضارغألا ةددعتم لقن تايحورمو يشتابأ عون نم ةحلسم تايحورم لمشت ،رالود رايلم 49.1 ةميقب تايحورم ةمظنأ

 ةقهاشلا تاعافترالل يوجلا عافدلا مظنو تويرتاب خيراوص اهنيب نم ،رالود رايلم 24.3 ةميقب ةيخوراص عافد ةمظنأ
.رالود رايلم 15 ةميقب ةحرتقم )»داث«(

ًانفس لمشت ،رالود رايلم 12 ةميقب ةيرحب ةمظنأ .رالود رايلم 11.5 ةميقب ةحرتقم ةعونتم ةيلحاس ةيلاتق 

 ولقد حاولت اإلستراتيجية األمريكية الجديدة للرئيس ترامب الربط بين الملف اإليراني والملف اليمني، على أساس كبح قدرة
 طهران على توسيع نفوذها اإلقليمي من خالل تسليح ميليشيات شيعية ونشر مستشارين عسكريين في الخارج. ويقول مسؤولون
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 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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الح�رس ال�وطني الس�عودي  عل�ى تنظ�يمتعم�ل ھ�ذه البع��ة مدير برنامج تح�دي� الح�ر� ال����ي ال��ع���:  مكتب
  .وتجھيزه وتدريبه

 :أص��غر ھ��ي "مجموع��ة المس��اندة  ةأنش��أ الج��ي� األمريك��ي وح��دم�م�ع��ة الم���اند� الع���كرية ل����ا�� الدا�لي��ة
كانيات الالزم�ة لض�مان أم�ن البن�ى التحتي�ة الحيوي�ة وتوس�يع لمساعدة السعوديين على تطوير اإلم، العسكرية لوزارة الداخلية

قوات أمن المنشآت، وقوات األمن الخاصة، وحرس الحدود، والقيادة العامة لطيران األمن. وتساھم ھ�ذه البع��ة التدريبي�ة ف�ي 
ر ع�دد م�ن الض�حايا حماية أضخم منشآت الطاقة في العالم، ومحاربة اإلرھاب، وتنمية قوات حرس الح�دود الت�ي تكبّ�دت أكب�

  في حرب اليمن بسبب الغارات الحوثية على السعودية.

: أقّرت إدارة الرئيس ترامب بأن القوات األمريكية واصلت تقديم المشورة العس�كرية والمعلوم�ات الدعم العملياتي -2
  )44(.رد الحوثي في اليمنالمحدودة، والخدمات اللوجستية، وغيرھا من عمليات الدعم للقوات اإلقليمية التي تحارب التم

صّرح الرئيس ترامب بأن السعودية تنوي ش�راء أس�لحة وخ�دمات ذات ص�لة  2017 أيار/ مايو منذ : األسلحةبيع  -3
مليارات دوالر، ففي السنوات العشر الماض�ية التزم�ت المملك�ة بش�راء المزي�د م�ن األس�لحة  110من الواليات المتحدة بقيمة 
بصفقات  اً يب والصيانة ذات الصلة مقارنة بأي زبون خارجي آخر، مع استالم الكونغرس إشعاروقطع الغيار وخدمات التدر

ملي��ار دوالر خ��الل الس��نوات ال�ماني��ة م��ن إدارة أوبام��ا،  90,09ملي��ار دوالر، منھ��ا  138,9بي��ع محتمل��ة تص��ل قيمتھ��ا إل��ى 
ات الشراء التي أبلغت عنھا "خدم�ة أبح�ا� وتشمل صفق )45(مليار دوالر في غضون عامين من فترة والية ترامب. 48,81و

  46الكونغرس" األمريكي مايلي:

 ملي��ار دوالر، تش��مل ط��ائرات قتالي��ة وغي��ر قتالي��ة، وذخ��ائر، وتح��دي�ات  63أنظم��ة ط��ائرات ثابت��ة الجن��احين بقيم��ة
  إلكترونية.

 مليار دوالر، من بينھا مركبات مدرعة ومدفعية وذخائر. 49.2أنظمة حربية برية بقيمة  

ملي��ار دوالر، تش��مل مروحي��ات مس��لحة م��ن ن��وع أباتش��ي ومروحي��ات نق��ل متع��ددة  49.1ظم��ة مروحي��ات بقيم��ة أن
  األغراض.

 ملي�ار دوالر، م�ن بينھ�ا ص�واريخ ب�اتريوت ونظ�م ال�دفاع الج�وي لالرتفاع�ات  24.3أنظمة دفاع ص�اروخية بقيم�ة
  مليار دوالر. 15الشاھقة ("ثاد") مقترحة بقيمة 

مليار دوالر، تشمل سفن 12 أنظمة بحرية بقيمة ً   مليار دوالر. 11.5قتالية ساحلية متنوعة مقترحة بقيمة  ا

والمل�� اليمن�ي، عل�ى أس�اس  اإليران�ياألمريكية الجديدة للرئيس ترامب ال�ربط ب�ين المل��  اإلستراتيجيةحاولت لقد و
ش�ر مستش�ارين عس�كريين ف�ي الخ�ار�. قدرة طھران على توسيع نفوذھا اإلقليمي م�ن خ�الل تس�ليح ميليش�يات ش�يعية ون كبح

 )اإليران�ي أي الح�رس ال��وري اإلس�المي( ويقول مسؤولون أمريكيون رفيعو المس�تو� إن الق�وة العس�كرية النخبوي�ة إلي�ران
أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد إلى وكالئھا اإلقليميين، شملت نظم صواريخ متط�ّورة إل�ى الح�وثيين. وب�رأي  انقلت أيض
الس��تخدام الح��وثيين المتك��رر للص��واريخ  اً نظ��ر اتألمريكي��ة، ھن��ا� حاج��ة ملح��ة بش��كل خ��ا� لتقيي��د ھ��ذه المس��اعداإلدارة ا

المضادة للسفن الستھداف السفن العسكرية األمريكية والحليفة التي تعبر المياه قبالة ساحل اليمن. ھ�ذا ويعب�ر أك��ر م�ن ثالث�ة 
ً ماليين برميل نفط يومي لق�رب إي�ران م�ن مض�يق ھرم�ز  اً يصل خليج عدن ب�البحر األحم�ر. ونظ�ر مضيق باب المندب الذي ا

في الخليج العربي، أثارت عمليات نقل الصواريخ من قبل الحوثيين مخاوف من احتم�ال تھي��ة طھ�ران نفس�ھا للس�يطرة عل�ى 
  47مضيقين أساسيين للطاقة في المنطقة.

                                                            
44جنايتسمايكل،والسعوديةاملتحدةالوالياتن����م�التعاون"،2.  
45نايتساليمن،مايكل��العملياتيالدعمتقييد:والسعوديةاملتحدةالوالياتن����م�التعاون،يوم�الاس��جاتم،واشنطنمعهد،الاول6الجزء/5/2020  

 https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/u.s.-saudi-security-cooperation-part-1-conditioning-arms-sales-to-build-lev 
46 جنايتس،والسعوديةاملتحدةالوالياتن����م�التعاون"،1.  
47 سولومونيو جاي�الاس��جاتم،واشنطنمعهد،"إليرانالتصديحملة��اليمن��عًا����تر���ًايضعم،"ترامب20/5/2020  

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/trump-placing-heavy-focus-on-yemen-in-the-campaign-to-counter-iran 

 وتمثلت أشكال الدعم األمريكي فيما يلي:

 1- الدعم في مجال التدريب: تستند الجهود الحربية السعودية بشكل غير مباشر إلى مهام التدريب األمريكية الضخمة
 وخدمات الدعم من قبل المقاولين األمريكيين، والتي تعمل على استمرار عمل القوات المسلحة السعودية. وتشمل هذه البرامج،

التي تم تمويلها بالكامل من قبل الحكومة السعودية ما يلي:43

 بعثة التدريب العسكري األمريكية: إن هذه البعثة التي مقّرها في الرياض والمؤلفة من 002 عنصر، تتعامل مباشرة مع كل
 فرع من فروع وزارة الدفاع السعودية، وتضطلع بدوٍر جوهري في معالجة المبيعات العسكرية الخارجية للواليات المتحدة بدءاً

 من التصميم ووصوالً إلى التسليم.

 مكتب مدير برنامج تحديث الحرس الوطني السعودي: تعمل هذه البعثة على تنظيم الحرس الوطني السعودي وتجهيزه
 وتدريبه.

 مجموعة المساندة العسكرية لوزارة الداخلية: أنشأ الجيش األمريكي وحدة أصغر هي »مجموعة المساندة العسكرية
 لوزارة الداخلية، لمساعدة السعوديين على تطوير اإلمكانيات الالزمة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وتوسيع قوات أمن

 المنشآت، وقوات األمن الخاصة، وحرس الحدود، والقيادة العامة لطيران األمن. وتساهم هذه البعثة التدريبية في حماية أضخم
 منشآت الطاقة في العالم، ومحاربة اإلرهاب، وتنمية قوات حرس الحدود التي تكبّدت أكبر عدد من الضحايا في حرب اليمن

بسبب الغارات الحوثية على السعودية.

 تامولعملاو ةيركسعلا ةروشملا ميدقت تلصاو ةيكيرمألا تاوقلا نأب بمارت سيئرلا ةرادإ تّرقأ :الدعم العملياتي -2
.نميلا يف يثوحلا درمتلا براحت يتلا ةيميلقإلا تاوقلل معدلا تايلمع نم اهريغو ،ةيتسجوللا تامدخلاو ،ةدودحملا 44

 نم ةلص تاذ تامدخو ةحلسأ ءارش يونت ةيدوعسلا نأب بمارت سيئرلا حّرص 2017 ويام /رايأ  ذنم :بيع األسلحة -3
 عطقو ةحلسألا نم ديزملا ءارشب ةكلمملا تمزتلا ةيضاملا رشعلا تاونسلا يفف ،رالود تارايلم 110 ةميقب ةدحتملا تايالولا

ًاراعشإ سرغنوكلا مالتسا عم ،رخآ يجراخ نوبز يأب ةنراقم ةلصلا تاذ ةنايصلاو بيردتلا تامدخو رايغلا  عيب تاقفصب 
 48,81و ،امابوأ ةرادإ نم ةينامثلا تاونسلا لالخ رالود رايلم 90,09 اهنم ،رالود رايلم 138,9 ىلإ اهتميق لصت ةلمتحم

.بمارت ةيالو ةرتف نم نيماع نوضغ يف رالود رايلم 45  »سرغنوكلا ثاحبأ ةمدخ« اهنع تغلبأ يتلا ءارشلا تاقفص لمشتو 
:يليام يكيرمألا 46

.ةينورتكلإ تاثيدحتو ،رئاخذو ،ةيلاتق ريغو ةيلاتق تارئاط لمشت ،رالود رايلم 63 ةميقب نيحانجلا ةتباث تارئاط ةمظنأ

.رئاخذو ةيعفدمو ةعردم تابكرم اهنيب نم ،رالود رايلم 49.2 ةميقب ةيرب ةيبرح ةمظنأ

.ضارغألا ةددعتم لقن تايحورمو يشتابأ عون نم ةحلسم تايحورم لمشت ،رالود رايلم 49.1 ةميقب تايحورم ةمظنأ

 ةقهاشلا تاعافترالل يوجلا عافدلا مظنو تويرتاب خيراوص اهنيب نم ،رالود رايلم 24.3 ةميقب ةيخوراص عافد ةمظنأ
.رالود رايلم 15 ةميقب ةحرتقم )»داث«(

ًانفس لمشت ،رالود رايلم 12 ةميقب ةيرحب ةمظنأ .رالود رايلم 11.5 ةميقب ةحرتقم ةعونتم ةيلحاس ةيلاتق 

 ولقد حاولت اإلستراتيجية األمريكية الجديدة للرئيس ترامب الربط بين الملف اإليراني والملف اليمني، على أساس كبح قدرة
 طهران على توسيع نفوذها اإلقليمي من خالل تسليح ميليشيات شيعية ونشر مستشارين عسكريين في الخارج. ويقول مسؤولون

43
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 أمريكيون رفيعو المستوى إن القوة العسكرية النخبوية إليران )أي الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني( نقلت أيضا أنظمة أسلحة
 متطورة بشكل متزايد إلى وكالئها اإلقليميين، شملت نظم صواريخ متطّورة إلى الحوثيين. وبرأي اإلدارة األمريكية، هناك

 حاجة ملحة بشكل خاص لتقييد هذه المساعدات نظراً الستخدام الحوثيين المتكرر للصواريخ المضادة للسفن الستهداف السفن
 العسكرية األمريكية والحليفة التي تعبر المياه قبالة ساحل اليمن. هذا ويعبر أكثر من ثالثة ماليين برميل نفط يومياً مضيق باب

 المندب الذي يصل خليج عدن بالبحر األحمر. ونظراً لقرب إيران من مضيق هرمز في الخليج العربي، أثارت عمليات نقل
47 الصواريخ من قبل الحوثيين مخاوف من احتمال تهيئة طهران نفسها للسيطرة على مضيقين أساسيين للطاقة في المنطقة.

 لذلك تحتل اليمن اليوم موقعاً أمامياً ووسطياً في اإلستراتيجية الجديدة لإلدارة األمريكية تجاه إيران، وتخشى واشنطن من
 احتمال قيام طهران بتحويل الحوثيين إلى قوة سياسية وعسكرية شبيهة بـ »حزب هللا« الذي يُعّد إلى حد بعيد أقوى العب في

لبنان اليوم.

 3-2- الدور الروسي في األزمة اليمنية: تعمل إستراتيجية روسيا في اليمن في وقت واحد على ثالثة مستويات: المحلية
 واإلقليمية والدولية، كما هو الحال مع الصراعات اإلقليمية األخرى، و ال ترى موسكو الوضع في اليمن على أنه حرب إقليمية

48 فهي على عکس العديد من الدول الغربية، تحافظ روسيا على تواصلها مع.فقط، بل على أنه صراع محلي بأبعاد إقليمية  
 جميع أطراف الحرب اليمنية، فهي تعترف بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ولكنها ال تُدين جماعة الحوثيين المسلحة،

 وعلى صعيد متصل يؤكد دبلوماسيو الدولة الروسية، دعمهم ليمن موحدة، ولكن ال مشكلة لديهم بلقاء المناصرين لالنفصال
 من الجنوب، وعلى الجانب اآلخر، ترفض موسكو اتهامات السعودية إليران بتسليحها لجماعة الحوثي، دون أن يؤثّر ذلك على

 مساعيها لكسب ود شيوخ الخليج في نفس الوقت، وترسيخ الشراكات االقتصادية والدفاعية مع السعودية واإلمارات، حليفة
.السعودية األولى في حرب اليمن 49

 وتتضح رغبة روسيا في االنخراط في الملف اليمني باعتباره منطقة نفوذ إستراتيجية من خالل تصريحات المسؤولين
 الروس؛ منها ما صرح به نائب مدير القسم اإلفريقي في وزارة الخارجية الروسية )أوليج أوزيروف( في مؤتمر )فالداي( في

 مدينة سوتشي الروسية، الذي حمل عنوان )روسيا في الشرق األوسط.. العب في كل الساحات(:« إن بإمكان روسيا ودول
50 ويمكن.الغرب التعاون بشكل فعال في حل األزمة اليمنية، وإن حجم التناقضات بين روسيا والغرب أقل في الملف اليمني«  

هنا اإلشارة إلى مجموعة من المحددات تجعل من روسيا فاعالً متوقعاً في اليمن خالل المرحلة القادمة، منها:)51(

 يشكل اليمن عنصر ال غنى عنه في طموحات الكرملين المتنامية في جميع أنحاء منطقة الساحل عبر البحر األحمر.
 وعودتها إلى جزيرة سقطرى، سيكون مقروناً بإمكانية إنشاء قاعدة بحرية منفصلة في السودان، حيث جرى الحديث عن هذه
 القاعدة بين الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الروسي. وهو ما يعزز قوة روسيا ليس فقط في خليج عدن ولكن

 في منطقة البحر األحمر بأكملها، وبالتزامن مع الجهود التي تبذلها موسكو لتوليد الطاقة في الجزء الشرقي من البحر األبيض
 المتوسط  ، ستكون قادرة على توسيع سيطرتها إلى حد كبير في البحر األحمر، وكذلك زيادة القدرات التشغيلية الروسية في

.المحيط الهندي

 كان اليمن أحد األولويات الرئيسية لموسكو في الشرق األوسط أثناء الحرب الباردة فمنذ عام 2691، أرسل االتحاد
 السوفييتي بدعوة من جمهورية مصر التي ساندت الجمهوريين، مستشارين عسكريين ومعدات إلى اليمن. وتوسع هذا الوجود
 فال شك بعد 8691 عندما تواجدت روسيا جنوب البالد. وبالتحديد، ُسمح لموسكو بتأسيس قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى.

 أن إستراتيجية الكرملين الحالية إلعادة بناء النفوذ الروسي في الشرق األوسط )وهي سياسة متأثرة بشدة بأفكار رئيس الوزراء
السابق يفغيني بريماكوف( لن يتم اعتبارها كاملة دون إعادة كسب موسكو لمركزها السابق في اليمن.

47

48 Itxaso Domínguez de Olazábal,and  Leyla Hamad, »Russia’s Multidimensional Approach to the Yemen War«, Italian Institute for International 
Political Studies )ISPI(, 20 /12/ 2019 https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/russias-multidimensional-approach-yemen-war-24697
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 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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 ً ً  لذلك تحتل اليمن اليوم موقعا ً  أماميا واش�نطن  وتخشىالجديدة لإلدارة األمريكية تجاه إيران،  تيجيةاإلسترافي  ووسطيا
ال�ذي يُع�ّد إل�ى ح�د بعي�د أق�وى » ح�زب هللا«من احتمال قيام طھ�ران بتحوي�ل الح�وثيين إل�ى ق�وة سياس�ية وعس�كرية ش�بيھة ب�� 

  العب في لبنان اليوم.

وق�ت واح�د عل�ى ثالث�ة مس�تويات:  تعم�ل إس�تراتيجية روس�يا ف�ي ال�يمن ف�ي :ال������ ا�����الدور الروسي في  -3-2
ال ت�رى موس�كو الو��ع ف�ي ال�يمن عل�ى أن�ه  و المحلية واإلقليمية والدولية، كما ھو الحال مع الصراعات اإلقليمي�ة األخ�رى،

على عکس العديد من الدول الغربية، تحافظ روس�يا عل�ى فھي  48.حرب إقليمية فقط، بل على أنه صراع محلي بأبعاد إقليمية
ً تواص��لھا م�� ، ولكنھ��ا ال تُ��دين جماع��ة ع جمي��ع أط��راف الح��رب اليمني��ة، فھ��ي تعت��رف بالحكوم��ة اليمني��ة المعت��رف بھ��ا دولي��ا

الحوثيين المسلحة، وعلى صعيد متصل يؤكد دبلوماس�يو الدول�ة الروس�ية، دعمھ�م ل�يمن موح�دة، ولك�ن ال مش�كلة ل�ديھم بلق�اء 
جماع��ة لفض موس��كو اتھام��ات الس��عودية إلي��ران بتس��ليحھا ن لالنفص��ال م��ن الجن��وب، وعل��ى الجان��ب ا�خ��ر، ت��ريالمناص��ر

الحوثي، دون أن يؤثّر ذلك على مساعيھا لكسب ود شيوخ الخليج في نفس الوقت، وترسيخ الش�راكات االقتص�ادية والدفاعي�ة 
  49.مع السعودية واإلمارات، حليفة السعودية األولى في حرب اليمن

م��ن خ��الل تص��ريحات  إس��تراتيجيةليمن��ي باعتب��اره منطق��ة نف��وذ وتتض��ح ر�ب��ة روس��يا ف��ي االنخ��راط ف��ي المل��ف ا
الروسية (أوليج أوزيروف) في م�ؤتمر  الخارجيةنائب مدير القسم اإلفريقي في وزارة  صرح بهالمسؤولين الروس؛ منھا ما 

إن بإمك�ان  :"(فالداي) في مدينة سوتشي الروسية، الذي حمل عنوان (روسيا في الشرق األوس�ط.. الع�ب ف�ي ك�ل الس�احات)
روسيا ودول الغرب التعاون بشكل فعال في ح�ل األزم�ة اليمني�ة، وإن حج�م التناقض�ات ب�ين روس�يا والغ�رب أق�ل ف�ي المل�ف 

ً  محددات تجعل من روسيا فاعالً من الاإلشارة إلى مجموعة  ھنا ويمكن 50."اليمني ، ف�ي ال�يمن خ�الل المرحل�ة القادم�ة متوقعا
  51:منھا

عن��ه ف��ي طموح��ات الك��رملين المتنامي��ة ف��ي جمي��ع أنح��اء منطق��ة الس��احل عب��ر البح��ر ال��يمن عنص��ر ال �ن��ى  يش��كل-
 ً ج��رى  ، حي��ثبإمكاني��ة إنش��اء قاع��دة بحري��ة منفص��لة ف��ي الس��ودان األحم��ر. وعودتھ��ا إل��ى جزي��رة س��قطرى، س��يكون مقرون��ا

زز قوة روسيا ليس فق�ط ف�ي الحديث عن ھذه القاعدة بين الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الروسي. وھو ما يع
وبالتزامن مع الجھود التي تبذلھا موسكو لتوليد الطاقة في الج�زء الش�رقي  ،خليج عدن ولكن في منطقة البحر األحمر بأكملھا

وك�ذلك زي�ادة الق�درات  ،، س�تكون ق�ادرة عل�ى توس�يع س�يطرتھا إل�ى ح�د كبي�ر ف�ي البح�ر األحم�رمن البحر األبيض المتوسط
  .وسية في المحيط الھنديالتشغيلية الر

، أرس��ل 1962ع��ام  فمن��ذ ك��ان ال��يمن أح��د األولوي��ات الرئيس��ية لموس��كو ف��ي الش��رق األوس��ط أثن��اء الح��رب الب��اردة-
االتحاد السوفييتي بدعوة من جمھورية مصر التي س�اندت الجمھ�وريين، مستش�ارين عس�كريين ومع�دات إل�ى ال�يمن. وتوس�ع 

وس��يا جن��وب ال��بالد. وبالتحدي��د، ُس��مح لموس��كو بتأس��يس قاع��دة بحري��ة ف��ي جزي��رة عن��دما تواج��دت ر 1968ھ��ذا الوج��ود بع��د 
وھ�ي سياس�ة مت�أثرة بش�دة (الكرملين الحالية إلعادة بناء النفوذ الروسي في الشرق األوس�ط  إستراتيجيةفال شك أن  .سقطرى

 .السابق في اليمن لمركزھاسب موسكو لن يتم اعتبارھا كاملة دون إعادة ك )بأفكار رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف

تقديم رؤيتھا لألمن الجماعي في منطقة الخل�يج العرب�ي إذ تعتب�ر االس�تقرار ف�ي  2019منتصف أعادت روسيا  كما-
في خطة روسيا لألم�ن الجم�اعي وين��ر إل�ى  اً الروسية. وتلعب اليمن دور اإلستراتيجيةالخليج العربي بالغ األھمية للمصالح 

زاد الت��وتر بينھم��ا م�ع انس��حاب الوالي��ات المتح�دة م��ن خط��ة العم��ل ، وة ن��زاع ف�ي اإلقل��يم ب��ين إي�ران والس��عوديةال�يمن كمنطق��
المشتركة الخاصة بإيران (االتفاق النووي اإليراني). لذلك فإن روسيا تعتقد أن وجودھا في المنطق�ة يجع�ل لھ�ا دور ف�ي ح�ل 

ھا رؤي�ة األم�ن الجم�اعي ف�ي منطق�ة الخل�يج م�ن التواج�د بش�كل دائ�م ف�ي تمكن كما المشكالت العالمية المؤثرة على مصالحھا.
 .التأثير على خطوط المالحة الدولية المھمة االمنطقة، وأيض

                                                            
48 Itxaso Domínguez de Olazábal,and  Leyla Hamad, "Russia’s Multidimensional Approach to the Yemen War", Italian Institute for 
International Political Studies (ISPI), 20 /12/ 2019 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/russias-multidimensional-approach-yemen-war-24697 
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 .2018(2مركزالفكر�س��اتي��للدراسات،،(تركيامراوحةالصراع��اليمنواحتماليةالتدخلالرو���،وحدةالرصدوالتحليل، 50
51روسياعودة،والبحوثللدراساتأبعادمركزيومس���اع�تم،اليمن���21/3/2020.  

https://abaadstudies.org/news-59834.html 

 أمريكيون رفيعو المستوى إن القوة العسكرية النخبوية إليران )أي الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني( نقلت أيضا أنظمة أسلحة
 متطورة بشكل متزايد إلى وكالئها اإلقليميين، شملت نظم صواريخ متطّورة إلى الحوثيين. وبرأي اإلدارة األمريكية، هناك

 حاجة ملحة بشكل خاص لتقييد هذه المساعدات نظراً الستخدام الحوثيين المتكرر للصواريخ المضادة للسفن الستهداف السفن
 العسكرية األمريكية والحليفة التي تعبر المياه قبالة ساحل اليمن. هذا ويعبر أكثر من ثالثة ماليين برميل نفط يومياً مضيق باب

 المندب الذي يصل خليج عدن بالبحر األحمر. ونظراً لقرب إيران من مضيق هرمز في الخليج العربي، أثارت عمليات نقل
47 الصواريخ من قبل الحوثيين مخاوف من احتمال تهيئة طهران نفسها للسيطرة على مضيقين أساسيين للطاقة في المنطقة.

 لذلك تحتل اليمن اليوم موقعاً أمامياً ووسطياً في اإلستراتيجية الجديدة لإلدارة األمريكية تجاه إيران، وتخشى واشنطن من
 احتمال قيام طهران بتحويل الحوثيين إلى قوة سياسية وعسكرية شبيهة بـ »حزب هللا« الذي يُعّد إلى حد بعيد أقوى العب في

لبنان اليوم.

 3-2- الدور الروسي في األزمة اليمنية: تعمل إستراتيجية روسيا في اليمن في وقت واحد على ثالثة مستويات: المحلية
 واإلقليمية والدولية، كما هو الحال مع الصراعات اإلقليمية األخرى، و ال ترى موسكو الوضع في اليمن على أنه حرب إقليمية

48 فهي على عکس العديد من الدول الغربية، تحافظ روسيا على تواصلها مع.فقط، بل على أنه صراع محلي بأبعاد إقليمية  
 جميع أطراف الحرب اليمنية، فهي تعترف بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ولكنها ال تُدين جماعة الحوثيين المسلحة،

 وعلى صعيد متصل يؤكد دبلوماسيو الدولة الروسية، دعمهم ليمن موحدة، ولكن ال مشكلة لديهم بلقاء المناصرين لالنفصال
 من الجنوب، وعلى الجانب اآلخر، ترفض موسكو اتهامات السعودية إليران بتسليحها لجماعة الحوثي، دون أن يؤثّر ذلك على

 مساعيها لكسب ود شيوخ الخليج في نفس الوقت، وترسيخ الشراكات االقتصادية والدفاعية مع السعودية واإلمارات، حليفة
.السعودية األولى في حرب اليمن 49

 وتتضح رغبة روسيا في االنخراط في الملف اليمني باعتباره منطقة نفوذ إستراتيجية من خالل تصريحات المسؤولين
 الروس؛ منها ما صرح به نائب مدير القسم اإلفريقي في وزارة الخارجية الروسية )أوليج أوزيروف( في مؤتمر )فالداي( في

 مدينة سوتشي الروسية، الذي حمل عنوان )روسيا في الشرق األوسط.. العب في كل الساحات(:« إن بإمكان روسيا ودول
50 ويمكن.الغرب التعاون بشكل فعال في حل األزمة اليمنية، وإن حجم التناقضات بين روسيا والغرب أقل في الملف اليمني«  

هنا اإلشارة إلى مجموعة من المحددات تجعل من روسيا فاعالً متوقعاً في اليمن خالل المرحلة القادمة، منها:)51(

 يشكل اليمن عنصر ال غنى عنه في طموحات الكرملين المتنامية في جميع أنحاء منطقة الساحل عبر البحر األحمر.
 وعودتها إلى جزيرة سقطرى، سيكون مقروناً بإمكانية إنشاء قاعدة بحرية منفصلة في السودان، حيث جرى الحديث عن هذه
 القاعدة بين الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الروسي. وهو ما يعزز قوة روسيا ليس فقط في خليج عدن ولكن

 في منطقة البحر األحمر بأكملها، وبالتزامن مع الجهود التي تبذلها موسكو لتوليد الطاقة في الجزء الشرقي من البحر األبيض
 المتوسط  ، ستكون قادرة على توسيع سيطرتها إلى حد كبير في البحر األحمر، وكذلك زيادة القدرات التشغيلية الروسية في

.المحيط الهندي

 كان اليمن أحد األولويات الرئيسية لموسكو في الشرق األوسط أثناء الحرب الباردة فمنذ عام 2691، أرسل االتحاد
 السوفييتي بدعوة من جمهورية مصر التي ساندت الجمهوريين، مستشارين عسكريين ومعدات إلى اليمن. وتوسع هذا الوجود
 فال شك بعد 8691 عندما تواجدت روسيا جنوب البالد. وبالتحديد، ُسمح لموسكو بتأسيس قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى.

 أن إستراتيجية الكرملين الحالية إلعادة بناء النفوذ الروسي في الشرق األوسط )وهي سياسة متأثرة بشدة بأفكار رئيس الوزراء
السابق يفغيني بريماكوف( لن يتم اعتبارها كاملة دون إعادة كسب موسكو لمركزها السابق في اليمن.

47

48 Itxaso Domínguez de Olazábal,and  Leyla Hamad, »Russia’s Multidimensional Approach to the Yemen War«, Italian Institute for International 
Political Studies )ISPI(, 20 /12/ 2019 https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/russias-multidimensional-approach-yemen-war-24697
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 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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م�ن ال�يمن ف�ي الق�رن  األخ�رتمتلك معظ�م ال�دول الكب�رى قواع�د عس�كرية ق�رب مض�يق ب�اب المن�دب عل�ى الجان�ب -
فش��لت للحص��ول عل��ى قاع��دة ، إال أن موس��كو نس��ا وتركي��ا وبريطاني��ا)األفريق��ي يش��مل ذل��ك (الص��ين والوالي��ات المتح��دة وفر

ح�ق ب�القوى تإذا ما تمكن�ت م�ن الحص�ول عل�ى تل�ك القاع�دة لتل إستراتيجيةتبدو اليمن منطقة لذا عسكرية في القرن األفريقي. 
 .الغربية

لس�عودية عاص�فة الح�زم ف�ي تق�وده ا ال�ذيح�ين ش�ن التح�الف العرب�ي  :الي��ي�ة األزمةفي  األوروبيةالدول دور  -3-3
ج��أ ب��األمر. وبن��اء علي��ه� تباين��ت ردود فعل��ه عل��ى المس��توى الع��ام عب��ر المفوض��ية اال��يمن أش��ار االتح��اد األوروب��ي إل��ى أن��ه تف

األزمة وأن الخيار السياسي ھو األفضل. وعلى المس�توى الجزئ�ي� اختلف�ت  ينھرأت أن الحل العسكري لن يُ  التياألوروبية 
بين مؤيد وداعم لموقف السعودية وفي مقدمة تلك الدول فرنسا وبريطانيا، أھم حلف�اء الس�عودية ودول الخل�ي�  دول االتحاد ما

وألمانيا، التي رأت أن الھجمات تتوافق م�ع الق�انون ال�دولي، وب�ين دول مال�ت إل�ى الح�ل السياس�ي وأبرزھ�ا إس�بانيا وإيطالي�ا. 
وروبي، وھو ما أكدته الخبيرة األلمانية السيدة أنا أوجستين المتخصص�ة ومن ھنا، يتضح عدم وجود موقف موحد لالتحاد األ

  52."في الحقيقة ليست ھناك رؤية لموقف أوروبي واضح إزاء اليمن:" ون اليمن بأنؤفي ش

كون األوروبيون  أنبما  بدوافع اقتصادية وأمنية وسياسية وأخرى إنسانية، فلديھم مخاوف من استمرار الصراع يتحرَّ
ن، السيما أن من شأن التوتر الذي تشھده المنطقة بين إيران وخصومھا أن يجعل انفجار الوضع في اليمن الفتيل في اليم

الذي قد يُْطلِق حربا مدمرة تشعل كل المنطقة، وھو ما سيُمثِّل تھديدا إلمدادات النفط والمالحة الدولية، ويتسبَّب بتفاقم 
ً األوضاع اإلنسانية، عدا عن التسبُّب بموج نتيجة  ھة ھجرة ولجوء إلى أوروبا، وھذا يعني أن االھتمام األوروبي يأتي أساسا

ارتباط الصراع في اليمن وتداخله مع األزمة اإلقليمية التي يُمثِّلھا التوتر بين إيران واألمريكيين وحلفائھم، ويعني أن 
اليف المحتملة للصراع المستمر، وليست مدفوعة مدفوعة في المقام األول بالرغبة في تخفيف التك الدول األوروبيةتحركات 

بالضرورة، ومع ذلك ال يمكن فصلھا مع التوجه الجديد في السياسة الخارجية  إستراتيجيةبالرغبة في تحقيق أھداف 
ه عَكس نفسه في إطالق األور التي تقضياألوربية  بيين العديد من وبلعب دور أكثر فاعلية في المسرح الدولي، وھو توجُّ

كات بشأن أكثر من ملف ساخن في المنطقة، كما ھو الحال في الملف الليبي. وفيما قد يكون له صلة ا لمبادرات وقيامھم بتحرُّ
 2020 كانون الثاني/ يناير 23بھذه السياسة، كان المجلس األوروبي للعالقات الخارجية قد أوصى في تقريره الصادر في 

ما تجاوز اإلسھام المالي الكلي لالتحاد األوروبي في اليمن في المجاالت الثالثة ك 53.بزيادة جھود الوساطة بين اليمنيين
  2015.54(الدعم السياسي واألمن وحقوق اإلنسان، المساعدات اإلنسانية،المساعدات التنموية) أكثر من مليار يورو منذ 

للس�الح بش�أن حظ�ر تص�دير  الضغوط الشعبية المتزايدة على حكومات دول أوروبي�ة كبي�رة مص�درة من رغموعلى ال
السالح إلى الدول المتورطة في حرب اليمن، فإن حكومات دول مثل فرنسا وبريطانيا ال تظھر أي استعداد للتجاوب مع تل�ك 

وتعتبر الحفاظ على الوظائف ودعم صناعات السالح وتكنولوجيا ال�دفاع أولوي�ة تتص�در ج�دول أعمالھ�ا أكث�ر م�ن  ،الضغوط
ً رقمي .55المجتمع لذي يدعو إليهااللتزام األخالقي ا ، ارتفعت مبيعات فرنسا من األسلحة في الش�رق األوس�ط ف�ي عھ�د أوالن�د ا

ً  % عن فترة ساركوزي، فض�الً 8% بزيادة قدرھا 38لتصل إلى  ً  ع�ن تق�ديم فرنس�ا دعم�ا حي�� أش�ارت تق�ارير إل�ى  لوجس�تيا
 2015و الدولية إلى أن فرنسا منحت السعودية في عام كما أشارت منظمة العف، تحليق طائرات فرنسية لالستطالع في اليمن

تع�د  إذ بريطاني�ال بالنسبة األمرنفس  .مليون يورو تجھيزات عسكرية 900مليار يورو، وحوالي  16رخص تسليح بما يفوق 
المع�دات تخط�ت قيم�ة عق�ود التس�ليح و 2015ثاني الدول بعد الواليات المتحدة تصديرا لألسلحة إلى السعودية. ومن�ذ م�ار� 

ملي��ار جني��ه إس��ترليني. وأش��ارت تق��ارير إل��ى أن الس��الح البريط��اني اس��تخدم ف��ي الح��رب اليمني��ة ف��ي عملي��ات  3.3العس��كرية 
عس�كرية تنتھ��ك الق��انون ال��دولي، وذل��ك بحس��ب تق��ارير لمنظم��ة العف��و الدولي��ة، وھيوم��ان راي��تس ووت���، ومنظم��ة أوكس��فام، 

  56واالتحاد األوروبي.

                                                            
52محمود�املساعدات"،��اثمالسالحشحنات:اليمنحرب��أوروبا"،والبحثللدراسات��الخليالبيت،يوم�الاس��جا4/5/2020تمhttps://gulfhouse.org/posts/2218/  
53للسياساتٕالاماراتمركز،"والتحدياتالدوافع:اليمن��ٔالاوروبي���الدبلومايوم ،"الحراك�الاس��جاتم4/5/2020 
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54،ٔالاوروبيةالخارجيةالشؤونٔالاوروبي"هيئةالاتحاد:بروكسل،واليمنٔالاوروبيالاتحادعالقات"يوم�الاس��جاتم،5/5/2020 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54177/node/54177_ar   

55قناةD W ،ٔالاملانية"لخليج؟لدولٔالاوروبيالسالحتصدير��عاليمنحرب��ت�ثمدىمايوم�الاس��جاتم"10/5/2020  
https://bit.ly/3eGApY7  

56 م�اليمن.حمود��احرب��أوروبا،  

 كما أعادت روسيا منتصف 9102 تقديم رؤيتها لألمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إذ تعتبر االستقرار في الخليج
 العربي بالغ األهمية للمصالح اإلستراتيجية الروسية. وتلعب اليمن دوراً في خطة روسيا لألمن الجماعي وينظر إلى اليمن
 كمنطقة نزاع في اإلقليم بين إيران والسعودية، وزاد التوتر بينهما مع انسحاب الواليات المتحدة من خطة العمل المشتركة

 الخاصة بإيران )االتفاق النووي اإليراني(. لذلك فإن روسيا تعتقد أن وجودها في المنطقة يجعل لها دور في حل المشكالت
 العالمية المؤثرة على مصالحها. كما تمكنها رؤية األمن الجماعي في منطقة الخليج من التواجد بشكل دائم في المنطقة، وأيضا

.التأثير على خطوط المالحة الدولية المهمة

 تمتلك معظم الدول الكبرى قواعد عسكرية قرب مضيق باب المندب على الجانب األخر من اليمن في القرن األفريقي
 يشمل ذلك )الصين والواليات المتحدة وفرنسا وتركيا وبريطانيا(، إال أن موسكو فشلت للحصول على قاعدة عسكرية في القرن

.األفريقي. لذا تبدو اليمن منطقة إستراتيجية إذا ما تمكنت من الحصول على تلك القاعدة لتلتحق بالقوى الغربية

 3-3- دور الدول األوروبية في األزمة اليمنية: حين شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عاصفة الحزم في اليمن
 أشار االتحاد األوروبي إلى أنه تفاجأ باألمر. وبناء عليه؛ تباينت ردود فعله على المستوى العام عبر المفوضية األوروبية التي

 رأت أن الحل العسكري لن يُنهي األزمة وأن الخيار السياسي هو األفضل. وعلى المستوى الجزئي؛ اختلفت دول االتحاد ما بين
 مؤيد وداعم لموقف السعودية وفي مقدمة تلك الدول فرنسا وبريطانيا، أهم حلفاء السعودية ودول الخليج وألمانيا، التي رأت أن
 الهجمات تتوافق مع القانون الدولي، وبين دول مالت إلى الحل السياسي وأبرزها إسبانيا وإيطاليا. ومن هنا، يتضح عدم وجود

 موقف موحد لالتحاد األوروبي، وهو ما أكدته الخبيرة األلمانية السيدة أنا أوجستين المتخصصة في شؤون اليمن بأن:« في
.الحقيقة ليست هناك رؤية لموقف أوروبي واضح إزاء اليمن« 52

كون بدوافع اقتصادية وأمنية وسياسية وأخرى إنسانية، فلديهم مخاوف من استمرار الصراع في  بما أن األوروبيون يتحرَّ
 اليمن، السيما أن من شأن التوتر الذي تشهده المنطقة بين إيران وخصومها أن يجعل انفجار الوضع في اليمن الفتيل الذي
 قد يُْطلِق حربا مدمرة تشعل كل المنطقة، وهو ما سيُمثِّل تهديدا إلمدادات النفط والمالحة الدولية، ويتسبَّب بتفاقم األوضاع
 اإلنسانية، عدا عن التسبُّب بموجهة هجرة ولجوء إلى أوروبا، وهذا يعني أن االهتمام األوروبي يأتي أساساً نتيجة ارتباط

 الصراع في اليمن وتداخله مع األزمة اإلقليمية التي يُمثِّلها التوتر بين إيران واألمريكيين وحلفائهم، ويعني أن تحركات الدول
 األوروبية مدفوعة في المقام األول بالرغبة في تخفيف التكاليف المحتملة للصراع المستمر، وليست مدفوعة بالرغبة في تحقيق

 أهداف إستراتيجية بالضرورة، ومع ذلك ال يمكن فصلها مع التوجه الجديد في السياسة الخارجية األوربية التي تقضي بلعب
كات ه عَكس نفسه في إطالق األوروبيين العديد من المبادرات وقيامهم بتحرُّ  دور أكثر فاعلية في المسرح الدولي، وهو توجُّ
 بشأن أكثر من ملف ساخن في المنطقة، كما هو الحال في الملف الليبي. وفيما قد يكون له صلة بهذه السياسة، كان المجلس
 األوروبي للعالقات الخارجية قد أوصى في تقريره الصادر في 32 كانون الثاني/ يناير 0202 بزيادة جهود الوساطة بين

 )53( كما تجاوز اإلسهام المالي الكلي لالتحاد األوروبي في اليمن في المجاالت الثالثة )الدعم السياسي واألمن وحقوق.اليمنيين
54 اإلنسان، المساعدات اإلنسانية،المساعدات التنموية( أكثر من مليار يورو منذ 5102.

 وعلى الرغم من الضغوط الشعبية المتزايدة على حكومات دول أوروبية كبيرة مصدرة للسالح بشأن حظر تصدير السالح
 إلى الدول المتورطة في حرب اليمن، فإن حكومات دول مثل فرنسا وبريطانيا ال تظهر أي استعداد للتجاوب مع تلك الضغوط،

 وتعتبر الحفاظ على الوظائف ودعم صناعات السالح وتكنولوجيا الدفاع أولوية تتصدر جدول أعمالها أكثر من االلتزام
55   رقمياً، ارتفعت مبيعات فرنسا من األسلحة في الشرق األوسط في عهد أوالند لتصل إلى.األخالقي الذي يدعو إليه المجتمع
 83% بزيادة قدرها 8% عن فترة ساركوزي، فضالً عن تقديم فرنسا دعماً لوجستياً حيث أشارت تقارير إلى تحليق طائرات

 فرنسية لالستطالع في اليمن، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن فرنسا منحت السعودية في عام 5102 رخص تسليح
  نفس األمر بالنسبة لبريطانيا إذ تعد ثاني الدول بعد.بما يفوق 61 مليار يورو، وحوالي 009 مليون يورو تجهيزات عسكرية
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 الواليات المتحدة تصديرا لألسلحة إلى السعودية. ومنذ مارس 5102 تخطت قيمة عقود التسليح والمعدات العسكرية 3.3
 مليار جنيه إسترليني. وأشارت تقارير إلى أن السالح البريطاني استخدم في الحرب اليمنية في عمليات عسكرية تنتهك القانون

56 الدولي، وذلك بحسب تقارير لمنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة أوكسفام، واالتحاد األوروبي.

 وفي المقابل أعلنت الدول االسكندنافية وقف تصدير السالح إلى السعودية و اإلمارات، على خلفية قضية اغتيال الصحفي
57  جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

 4- خاتمة:

 أدت الحرب في اليمن إلى انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء
 يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال واألزمة اإلنسانية. في ألف 233 البالد. بحلول نهاية 9102، تشير التقديرات إلى أن أكثر من
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان قتل وجرح أكثر من 002 ألف مدني في القتال منذ مارس/ غضون ذلك، وثقت

  وال.يستيقظون جوعى كل يوم مليون شخص 16 آذار 5102. وقد اشتدت أزمة إنسانية من صنع اإلنسان مع ما يقارب من
 يُظهر النزاع في اليمن أي مؤشرات حقيقية على االنحسار مع دخوله عامه السادس، وال يزال المدنيون من جميع أنحاء البالد

 واألجيال يتحملون وطأة األعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية
.الداخلية والخارجية على حد سواء

 كما يتمتع جميع الفاعلين في اليمن بإقامة عالقات أو عقد تحالفات إقليمية تتجاوز الحدود الوطنية للدولة كعالقة بعض القبائل
 اليمنية وحكومة هادي مع السعودية، عالقة حركة الحوثي مع إيران، ونسج بعض رموز الحراك الجنوبي لعالقات إقليمية

 ودولية من منطلق استمرارية الدولة في جنوب اليمن، إضافة إلى طبيعة جماعة القاعدة العابرة للحدود وعدم اعترافها بوجود
الدولة أصال. هذا التشابك في العالقات أدى إلى تغذية النزاع المسلح في اليمن، ومن أهم النتائج المتوصل إليها:

 - - تشكل الجماعة الحوثية » أو »أنصار هللا«، بيدقًا مهًما في الصراع الجغرافي السياسي متعدد األوجه لطهران ضد أحد
 خصومها اإلقليميين الرئيسيين أال وهي السعودية. ومع ذلك، فإن االفتقار إلى الروابط التاريخية والشعور المبالغ فيه بأهمية

 الروابط الطائفية بين إيران والحوثيين يؤكد فقط حقيقة أن هذا التحالف مبني على المصلحة. كما أن دعم طهران للحوثيين هو
 محاولة لتزويدها بورقة مساومة الستخدامها مع أكبر منافس إقليمي لها.

 - أظهرت القيادة السعودية الحالية حسماً أكبر في التعامل مع المسألة اليمنية بالمقارنة مع مسائل أخرى مهمة في السياسة
 الخارجية، مثل الشأنين السوري والعراقي. لكن ليس واضحاً بعد ما هو الهدف األقصى من الحرب التي تقودها السعودية على

 جارتها الجنوبية، حتى األهداف الرسمية التي يعلنها المتحّدث باسم الجيش السعودي عبر وسائل اإلعالم العالمية، تغيّرت.
 اليزال الهدف المعلَن األساسي للسعودية دعم هادي في موقع الرئاسة وتثبيت سيطرته على كامل البالد لكن يبدو أن المملكة
 تسعى اآلن إلى نشوء دولة فضفاضة، ولو كانت موّحدة نوعا ما، تستوعب الحوثيين أو االنفصاليين في الجنوب الذين وقفت

.الرياض إلى جانبهم لفترة مؤقتة، إنما من دون أن تسترضيهم

 - استعمال السعودية واإلمارات القوة الناعمة لجر دول القرن األفريقي إلى الحرب في اليمن بسبب تشابكها في السياسات
اإلقليمية للشرق األوسط.

 - ساهمت اإلمارات العربية المتحدة بفاعلية في المرحلة االنتقالية بعد انتفاضة 1102، وقدمت مهاراتها العسكرية وخبرتها
 وقدرتها إلى التحالف بقيادة السعودية لمنع سيطرة الحوثيين، ووقف النفوذ اإليراني في اليمن. إال أن هناك إختالف في المصالح

 وفي أدوات النفوذ لكال الدولتين في اليمن، ففي حين تعتمد دولة اإلمارات على تشكيل مليشيات محلية وتشرف على تدريبها
 وتزويدها بالسالح، وتطلق عليها مسميات مناطقية مثل »النخبة الشبوانية«، و«النخبة الحضرمية«، و«األحزمة األمنية« في
 عدن والضالع وأبين، والتي تتشكل من مليشيات مناطقية قوية األمر الذي سيعقد أي تسوية بعد الحرب، فإن السعودية تسعى
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 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »

 الترسانة اإليرانية. ووفقا لبعض التقارير، عرضت اإلمارات العربية المتحدة على »مركز أبحاث التسلح والصراعات« سالح
«Kornet،مماثل روسي الصنع تم االستيالء عليه من الحوثيين في تعز. ومن خالل الرقم التسلسلي الخاص بهذا السالح » 

 « التي عثرت عليها »أف أس بروفانس«، ما قدKornetاتضح أنه ينتمي إلى دفعة اإلنتاج ذاتها )دفعة 20-80( كصواريخ »
 يوفر دليال دامغًا يربط سفن التهريب اإليرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات األمامية.3 كما تم العثور على تسعة صواريخ

مضادة للدبابات على متن قارب مختلف.4

1 Gerald M. Feierstein, »Iran’s Role in Yemen and Prospects for Peace«, Middle East Institute, December 6, 2018, accessed Mars 5, 2020. https://
www.mei.edu/publications/irans-role-yemen-and-prospects-peace

2 Christopher Stille,«Iran’s Role in Yemen’s Civil War«, The Pardee Periodical Journal of Global Affairs 2)2017(: 122.
 3

4 Ori Goldberg, Eitan Azani, Lorena Atiyas Lvovsky, Edan Landau, Iran and the Houthi in Yemen )Herzliya: International Institute for Counter-
 Terrorism,2019(, 6.  
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اإلم�ارات، عل�ى خلفي�ة قض�ية اغتي�ال  الس�عودية و وق�ف تص�دير الس�الح إل�ى االس�كندنافيةال�دول وفي المقابل أعلن�ت 
   57الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

  : خاتمة -4

انتھاكات جسيمة لحق�وق اإلنس�ان، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ا ق�د يص�ل إل�ى ج�رائم ح�رب، ف�ي جمي�ع  أدت الحرب في اليمن إلى
يمن�ي لق�وا مص�رعھم نتيج�ة القت�ال واألزم�ة  أل�ف 233 ، تش�ير التق�ديرات إل�ى أن أكث�ر م�ن2019أنحاء البالد. بحلول نھاي�ة 

أل�ف م�دني ف�ي  200قت�ل وج�رح أكث�ر م�ن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  اإلنسانية. في غضون ذلك، وثقت
يس�تيقظون  ملي�ون ش�خ� 16 رب م�نا. وقد اشتدت أزمة إنسانية م�ن ص�نع اإلنس�ان م�ع م�ا يق�2015القتال منذ مارس/آذار 

ال يُظھر النزاع في اليمن أي مؤشرات حقيقية على االنحسار مع دخوله عامه السادس، وال ي�زال الم�دنيون و .جوعى كل يوم
من جميع أنحاء ال�بالد واألجي�ال يتحمل�ون وط�أة األعم�ال القتالي�ة العس�كرية والممارس�ات غي�ر القانوني�ة للجماع�ات المس�لحة 

 .غير الحكومية الداخلية والخارجية على حد سواءالحكومية و

يتمتع جميع الفاعلين في اليمن بإقامة عالقات أو عقد تحالفات إقليمية تتجاوز الحدود الوطنية للدولة كعالقة بع�� كما 
ق�ات ، ونس�� بع�� رم�وز الح�را� الجن�وبي لعالإي�رانوحكومة ھادي مع السعودية، عالقة حركة الحوثي مع  اليمنيةالقبائل 

إقليمي��ة ودولي��ة م��ن منطل��ق اس��تمرارية الدول��ة ف��ي جن��وب ال��يمن، إض��افة إل��ى طبيع��ة جماع��ة القاع��دة الع��ابرة للح��دود وع��دم 
وم�ن أھ�م النت�ائ� المتوص�ل ، النزاع المسلح ف�ي ال�يمن ھذا التشابك في العالقات أدى إلى تغذية اعترافھا بوجود الدولة أصال.

  :إليھا

" أو "أنصار هللا"، بيدقًا مھًما في الصراع الجغرافي السياسي متعدد األوجه لطھران ض�د  تشكل الجماعة الحوثية - -
أحد خصومھا اإلقليميين الرئيسيين أال وھي السعودية. ومع ذل�ك، ف�إن االفتق�ار إل�ى ال�روابط التاريخي�ة والش�عور المب�ال� في�ه 

أن ھ�ذا التح�الف مبن�ي عل�ى المص�لحة. كم�ا أن دع�م طھ�ران بأھمية الروابط الطائفية بين إيران والح�وثيين يؤك�د فق�ط حقيق�ة 
  للحوثيين ھو محاولة لتزويدھا بورقة مساومة الستخدامھا مع أكبر منافس إقليمي لھا. 

ً أظھرت القيادة السعودية الحالية حسم - أكب�ر ف�ي التعام�ل م�ع المس�ألة اليمني�ة بالمقارن�ة م�ع مس�ائل أخ�رى مھم�ة ف�ي  ا
ً الشأنين السوري والعراقي. لكن ل�يس واض�ح السياسة الخارجية، مثل بع�د م�ا ھ�و الھ�دف األقص�ى م�ن الح�رب الت�ي تقودھ�ا  ا

السعودية على جارتھا الجنوبي�ة، حت�ى األھ�داف الرس�مية الت�ي يعلنھ�ا المتح�ّدث باس�م الج�ي� الس�عودي عب�ر وس�ائل اإلع�الم 
ي ف�ي موق�ع الرئاس�ة وتثبي�ت س�يطرته عل�ى كام�ل ال�بالد العالمية، تغيّرت. اليزال الھدف المعلَن األساسي للسعودية دعم ھاد

ما، تستوعب الحوثيين أو االنفصاليين ف�ي  عالكن يبدو أن المملكة تسعى اآلن إلى نشوء دولة فضفاضة، ولو كانت موّحدة نو
  .الجنوب الذين وقفت الرياض إلى جانبھم لفترة مؤقتة، إنما من دون أن تسترضيھم

م��ارات الق��وة الناعم��ة لج��ر دول الق��رن األفريق��ي إل��ى الح��رب ف��ي ال��يمن بس��بب تش��ابكھا ف��ي اس��تعمال الس��عودية واإل -
  السياسات اإلقليمية للشرق األوسط.

، وق�دمت مھاراتھ�ا العس�كرية 2011ف�ي المرحل�ة االنتقالي�ة بع�د انتفاض�ة  بفاعلي�ةاإلمارات العربية المتحدة ساھمت  -
إال أن ھن�ا� إخ�تالف  .في اليمن النفوذ اإليرانيووقف  ،سيطرة الحوثيينلمنع دية وخبرتھا وقدرتھا إلى التحالف بقيادة السعو

أدوات النفوذ لكال الدولتين في اليمن، ففي حين تعتمد دولة اإلمارات على تشكيل مليش�يات محلي�ة وتش�رف في المصالح وفي 
شبوانية"، و"النخبة الحضرمية"، و"األحزم�ة على تدريبھا وتزويدھا بالسالح، وتطلق عليھا مسميات مناطقية مثل "النخبة ال

األمنية" في عدن والضالع وأبين، والتي تتشكل م�ن مليش�يات مناطقي�ة قوي�ة األم�ر ال�ذي س�يعقد أي تس�وية بع�د الح�رب، ف�إن 
  .ودعم حكومة ھاديالسعودية تسعى لفرض نفوذھا من خالل قواتھا العسكرية مباشرة، 

ً مس�رح تعتبر إدارة ترامب أن اليمن تش�كل - ً حّساس� ا ف�ي حملتھ�ا المص�َعدة الھادف�ة إل�ى الح�ّد م�ن النف�وذ اإليران�ي ف�ي  ا
اكتساب طھران القدرة على قطع طرق الشحن ف�ي البح�ر األحم�ر الت�ي  منع واشنطن بشكل خاص من وتسعىالعالم العربي. 
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 الواليات المتحدة تصديرا لألسلحة إلى السعودية. ومنذ مارس 5102 تخطت قيمة عقود التسليح والمعدات العسكرية 3.3
 مليار جنيه إسترليني. وأشارت تقارير إلى أن السالح البريطاني استخدم في الحرب اليمنية في عمليات عسكرية تنتهك القانون

56 الدولي، وذلك بحسب تقارير لمنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة أوكسفام، واالتحاد األوروبي.

 وفي المقابل أعلنت الدول االسكندنافية وقف تصدير السالح إلى السعودية و اإلمارات، على خلفية قضية اغتيال الصحفي
57  جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

 4- خاتمة:

 أدت الحرب في اليمن إلى انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء
 يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال واألزمة اإلنسانية. في ألف 233 البالد. بحلول نهاية 9102، تشير التقديرات إلى أن أكثر من
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان قتل وجرح أكثر من 002 ألف مدني في القتال منذ مارس/ غضون ذلك، وثقت

  وال.يستيقظون جوعى كل يوم مليون شخص 16 آذار 5102. وقد اشتدت أزمة إنسانية من صنع اإلنسان مع ما يقارب من
 يُظهر النزاع في اليمن أي مؤشرات حقيقية على االنحسار مع دخوله عامه السادس، وال يزال المدنيون من جميع أنحاء البالد

 واألجيال يتحملون وطأة األعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية
.الداخلية والخارجية على حد سواء

 كما يتمتع جميع الفاعلين في اليمن بإقامة عالقات أو عقد تحالفات إقليمية تتجاوز الحدود الوطنية للدولة كعالقة بعض القبائل
 اليمنية وحكومة هادي مع السعودية، عالقة حركة الحوثي مع إيران، ونسج بعض رموز الحراك الجنوبي لعالقات إقليمية

 ودولية من منطلق استمرارية الدولة في جنوب اليمن، إضافة إلى طبيعة جماعة القاعدة العابرة للحدود وعدم اعترافها بوجود
الدولة أصال. هذا التشابك في العالقات أدى إلى تغذية النزاع المسلح في اليمن، ومن أهم النتائج المتوصل إليها:

 - - تشكل الجماعة الحوثية » أو »أنصار هللا«، بيدقًا مهًما في الصراع الجغرافي السياسي متعدد األوجه لطهران ضد أحد
 خصومها اإلقليميين الرئيسيين أال وهي السعودية. ومع ذلك، فإن االفتقار إلى الروابط التاريخية والشعور المبالغ فيه بأهمية

 الروابط الطائفية بين إيران والحوثيين يؤكد فقط حقيقة أن هذا التحالف مبني على المصلحة. كما أن دعم طهران للحوثيين هو
 محاولة لتزويدها بورقة مساومة الستخدامها مع أكبر منافس إقليمي لها.

 - أظهرت القيادة السعودية الحالية حسماً أكبر في التعامل مع المسألة اليمنية بالمقارنة مع مسائل أخرى مهمة في السياسة
 الخارجية، مثل الشأنين السوري والعراقي. لكن ليس واضحاً بعد ما هو الهدف األقصى من الحرب التي تقودها السعودية على

 جارتها الجنوبية، حتى األهداف الرسمية التي يعلنها المتحّدث باسم الجيش السعودي عبر وسائل اإلعالم العالمية، تغيّرت.
 اليزال الهدف المعلَن األساسي للسعودية دعم هادي في موقع الرئاسة وتثبيت سيطرته على كامل البالد لكن يبدو أن المملكة
 تسعى اآلن إلى نشوء دولة فضفاضة، ولو كانت موّحدة نوعا ما، تستوعب الحوثيين أو االنفصاليين في الجنوب الذين وقفت

.الرياض إلى جانبهم لفترة مؤقتة، إنما من دون أن تسترضيهم

 - استعمال السعودية واإلمارات القوة الناعمة لجر دول القرن األفريقي إلى الحرب في اليمن بسبب تشابكها في السياسات
اإلقليمية للشرق األوسط.

 - ساهمت اإلمارات العربية المتحدة بفاعلية في المرحلة االنتقالية بعد انتفاضة 1102، وقدمت مهاراتها العسكرية وخبرتها
 وقدرتها إلى التحالف بقيادة السعودية لمنع سيطرة الحوثيين، ووقف النفوذ اإليراني في اليمن. إال أن هناك إختالف في المصالح

 وفي أدوات النفوذ لكال الدولتين في اليمن، ففي حين تعتمد دولة اإلمارات على تشكيل مليشيات محلية وتشرف على تدريبها
 وتزويدها بالسالح، وتطلق عليها مسميات مناطقية مثل »النخبة الشبوانية«، و«النخبة الحضرمية«، و«األحزمة األمنية« في
 عدن والضالع وأبين، والتي تتشكل من مليشيات مناطقية قوية األمر الذي سيعقد أي تسوية بعد الحرب، فإن السعودية تسعى
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 األزمة اليمنية، وسيتم التركيز هنا على أدوار كل من: إيران، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر،
 سلطنة عمان، ودول القرن اإلفريقي. أما المحور الثاني فيعالج دور القوى الدولية على األزمة اليمنية، من خالل التركيز على

أدوار كل من: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، والدول األوروبية.

 1- دور القوى اإلقليمية في األزمة اليمنية: يشكل صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط صراعًا له جذور وثوابت
 تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما سواها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها،
 والسيما عقب ثورات الربيع العربي، كما يتفاوت دور وتأثير األطراف اإلقليمية في اليمن، وذلك باختالف سلوك الفاعلين
 اإلقليميين، من حيث لعب الدور والمكانة في المنطقة، ولذا نحاول من خالل هذا المحور التطرق إلى دور القوى اإلقليمية

الفاعلة في األزمة اليمنية والمتمثلة في:

 1-1 الدور اإليراني في األزمة اليمنية: تاريخيًا، لم تكن إيران عامال مهمًا في الشؤون اليمنية، حيث حافظت منذ فترة
 طويلة على وجودها الدبلوماسي في صنعاء، ولكن خالل حروب صعدة الستة بين عامي 4002 و0102، أكد الرئيس السابق

.علي عبد هللا صالح أن إيران كانت تدعم الحوثيين، لكن المحللين األمريكيين لم يجدوا سوى القليل من األدلة لدعم مزاعمه

 إال أنه ومنذ 1102 بدأ دور إيران يتغير في المنطقة العربية، وازداد دعم طهران للحوثيين في تلك الفترة، وعلى الرغم من
 أن إيران لم تكن العبًا في المفاوضات التي أدت إلى استقالة صالح، إال أنه بعد اإلطاحة به، لجأ صالح إلى إيران وهو يحسب
 آفاق العودة إلى السلطة، وربما لعب اإليرانيون دورًا في تشكيل شراكة الحوثي وصالح التي أدت إلى الحرب األهلية الحالية.

 كما نما دعم إيران للحوثيين بشكل متزايد وشفاف بعد الحملة العسكرية الناجحة التي قام بها الحوثيون والموالون لصالح في
 صيف 4102، حيث سيطروا على العاصمة صنعاء، و سافر قادة الحوثي إلى طهران ووقعوا اتفاقيات إلنشاء خدمة جوية

 منتظمة بين العاصمتين، كما اتفقا على زيادة التعاون اليمني اإليراني1.

 واستمر الدعم اإليراني للحوثيين سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا وإعالميًا وماليًا، على النحو التالي:

 - الدعم العسكري: بدأت األدلة التي تثبت التدخل اإليراني لدعم الحوثيين، بما في ذلك المساعدات العسكرية في النمو منذ
 عام 2102. ففي كانون الثاني/ يناير 3102، استولت البحرية األمريكية  بالتعاون مع البحرية اليمنية، على مركب شراعي

 إيراني )جيهان األول( يحمل حوالي 04 طنًا من اإلمدادات المخصصة للحوثيين، وشملت الشحنة صواريخ إيرانية الصنع وما
 RDX، 133 حاويات بالستيكية من متفجرات مسحوقC-4يتصل بها من أعتدة« والتي شملت:16723كتلة من المتفجرات 
  ، 62040 طلقة ذخيرة 7.21 مم، 000613 طلقة ذخيرة 26.7 مم M32M أجهزة نظام دفاع جوّي محمول من نوع 9 10

 001 قذيفة صاروخية، 81 صاروخ كاتيوشا )221 مم(، 71 جهاز تصويب، 5161 صندوق متصل بأجهزة متفجرة مرتجلة،
 ، 48 نظارات للرؤية الليلية، 5 مناظير بعيدة المدى مع حوامل، 09 بوصلة عدسة، 01LH80A 66 أجهزة تحديد مدى الليزر

كاتم صوت و 008 مفجر كهربائي2.

 كما عثرت السفينة الحربية الفرنسية »أف أس بروفانس« على تسعة صواريخ روسية الصنع موجّهة ومضادة للدروع
 « هو سالح شائع فيKornet« صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 8002، علما أن »9M133-1 Kornetمن طراز »
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الس�عودية  بي�� الس�الح إل�ى ر لزي�ادةھ�ي مص�د كما يعتب�ر ترام�� أن الح�رب ف�ي ال�يمن .تُعتبر أساسية لتجارة الطاقة العالمية
  واالمارات.

اتسمت السياسة الروسية فيما يتعلق باألزمة اليمني�ة بالحي�اد، أو ال�م�وض أحيان�اً، وكان�ت أق�ل تقاطع�اً م�� خ�� س�ير  -
السياسة األمريكية وبعض ال�دول ال�ربي�ة، المتمث�ل ف�ي االعت�را� بس�لطة ال�رئيس عب�د رب�ه منص�ور ھ�ادي، والتعام�ل معھ�ا 
كسلطة شرعية من جھة، والحيلولة دون ھزيمة جماعة الحوثي من جھة ثانية، فھي لم تؤيد عاصفة الحزم، ولم تعل�ن تأيي�دھا 

الذي أدان االنقالب، غير أن طول أمد الص�راع، ومراوح�ة  2216لالنقالب، كما أنھا لم تعترض أو تؤيد القرار األممي رقم 
ت دولية، وفي المقدمة منھا التدخل الروسي، إذ اس�تخدمت روس�يا ح�ق الفيت�و ��د ديناميات الحرب، فتحت الباب أمام تدخال

، يقض�ي بتجدي�د حظ�ر نق�ل الس�الح إل�ى ال�يمن، وف�رض عقوب�ات عل�ى 2018/ 02/ 24مشروع قرار تقدمت به بريطاني�ا ف�ي 
ي المشھد اليمن�ي ال�ذي يب�دو إيران لدورھا في تزويد الحوثيين بالسالح، وھو ما يثير تساؤالت حول مستقبل الدور الروسي ف

أنه بات فضاًء مالئماً لدخول فاعلين جدد، وقد أقر مجلس األمن مشروعاً روسياً بديالً عن المشروع البريطاني يس�تثني البن�د 
 .المتعلق بمعاقبة إيران
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