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Abstract
This study examined the impact of Gulf States reconciliation on the conflict in Yemen. The
Gulf crisis that led to the blockade of Qatar from 2017 until 2021 had a severe negative
impact on the Gulf military intervention in Yemen, known as Decisive Storm. The Houthi
militia supported by Iran invested The Gulf States dispute to defeat the Gulf military
intervention in Yemen. Accordingly, the Houthi controls the Yemeni Capital and most of the
densely populated cities in the country. Contrary to what was expected, the Gulf
reconciliation had no significant effect on resolving the conflict and restoring stability to
Yemen. In fact, this study shows that the Yemeni conflict is no longer local as much as it
became regional. It is clear that the failure of the Arab coalition in Yemen was due to the
American intervention directly after the Decisive Storm being launched. The U.S. diverted
the course of the Decisive Storm to serve its strategy in Yemen on the expense of the
required peace. The study concluded that the conditions and policies of the Gulf States in
the Yemeni crisis fall within and are affected by the conflicts of international and regional
axes in the region. The Gulf States are not independent actors in this conflict.
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المصالحة الخليجية وأثرها على الصراع في اليمن
أحمد عبد الواحد الزنداني
د،كليةأحمدبنمحمدالعسكرية،قطر

الملخص
تبحثهذهالدراسةفيأثرالمصالحةالخليجيةعلىالصراعفياليمن،الشكأنلألزمةالخليجيةالتينشبتفيالعام
2017 بيندولالخليج،والتيأفضتإلىحصارقطرمنقبلالسعوديةواإلماراتوالبحرينومصروعددمنالدولالتي
تبعتها،ومنهااليمن،الشكأنهكانلهاتأثيراسلبيابالغاعلىالصراعفياليمن،فقدكانالمستفيداألولمنهذهاألزمة
إ يرانوأذرعهافيالمنطقة،وعلىرأسهاالحركةالحوثيةالمسيطرةعلىالعاصمةاليمنيةصنعاءوعلىمعظمالمدنذات
الكثافة السكانية في أواسط البالد وشمالها ،فقد كانت األزمة بمثابة إعالن غير رسمي لفشل التحالف العربي في اليمن،
وانتصاراللحركةالحوثية،التيتمكنتمنإحكامسيطرتهاعلىمايقعتحتقبضتهامنالمدناليمنية،بلوتمكنتمن
االنتقالمنمرحلةالدفاعإلىمرحلةالهجومعلىالخصمسواءعلىالمستوىالمحليأواإلقليمي،ولميكنذلكإالنتيجة
استثمارايرانوالحركةالحوثيةلألزمةالخليجيةمنخاللاالستفادةالقصوىمنحالةاإلنقساموالتقلباتالمفاجئةللسياسة
السعودية ولخارطة التحالفات والمصالح في المنطقة ،واالستفادة القصوى من سياسة صراع البقاء التي مارستها قطر
للتغلب على خصومها الجدد من الخليجيين والعرب ومن وظفهم وإفشال سياستهم الرامية للمساس بسيادتها واستهداف
نظامهاالسياسي ،ومنالواضحأنقطرنجحتفيالدفاععننفسها،وتمرفعالحصارعنهاوتمتالمصالحةالخليجية،
وهذهالدراسةتبحثأثرهذهالمصالحةعلىالصراعفياليمن.
الكلمات المفتاحية:المصالحةالخليجية،اليمن،األزمةالخليجية.
اإلطار النظري للدراسة
اإلطارالنظريللدراسة سيقدمتصوراواضحاعنالمنهجيةالعلميةلهذهالدراسةبمافيهابيئةالتفاعالتالسياسية
فيالمنطقة،وذلكلنتمكنمنتحليلالسلوكالسياسيلدولالخليجتجاهاألحداثفياليمنومعرفةمدىتأثيرالمصالحة
السياسيةلهذهالدولتجاةالصراعفياليمن .
مشكلة الدراسة
بعد المصالحةالخليجية،تتسائلالدراسة،إلىأيمدىأثرتالمصالحةالخليجيةعلىالصراعفياليمن؟هلأحوال
وسياسات األطراف الخليجيةالفاعلة في األزمة اليمنية مؤثرة علىالملفاليمني أم أن أحوالها وسياساتها تندرج ضمن
صراعاتالمحاورالدوليةواإلقليميةفيالمنطقةومتأثرةبها،وليستفاعالمستقالفيهذاالصراع؟ 
فرضية الدراسة
سنضعفرضيةعامةتوجهالدراسةوتضبطهامنهجيا،وهذهالفرضيةهي :
بينما يدور الصراع في اليمن ضمن االستراتيجية الغربية في المنطقة العربية ،لم تتمكن المصالحة الخليجية من
التأثيرعلىالصراعفياليمنخراجإطارتلكاالستراتيجية 

منهجية الدراسة
لإلجابةعلىأسئلةالدراسةوصحةفرضيتهاستستخدمهذهالورقةمنهجيةعلميةتمكنهامنتحليلوفهمسياسات
األطراف الفاعلة في الصراع اليمني من خالل منهج المصلحة الوطنية الذي سيتم تطبيقه على األطراف الرئيسية في
الصراع،سواء علىالمستوىاإلقليميأوالدولي،منالمتعارفعليهأنالسياسةالخارجيةليستإالإنعكاساللمصلحة
الوطنية،وأنالسياسةالخراجيةتصاغوفقاللمصلحةالوطنية،)(Sorensen, 2003, p. 68هذهالرؤية،رؤيةالواقعيون،
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وهيالرؤيةالسائدةفيالعالقاتالدولية،ومنخاللهايمكنتحليلالسياسيةالدولية،فالواقعيونيرونالسياسةالخارجية
والمصلحةالوطنيةوسيلةناجعةللبحثعنالقوة،القوةبمعناهاالواسع،بهدفالحفاظعلىبقاءالدولةفيالساحةالدولية،
) (Sorensen, 2003, p. 83 وعلى هذا األساس تتحالف الدول مع بعضها بغرض مواجهة أعداءها ،وعادة ما تكون
المصلحة الرئيسية للدولة هو حماية األمن الوطني والذي يعني بقاء الدولة والحفاظ على وحدة أراضيها . (Burchill,
)2005, p. 47تقومهذهالدراسةبمتابعةالسلوكالدوليللقوىالفاعلةفيالصراعاليمنيوتحليلهاحتىنصلإلىإجابات
شافيةبشأنالمدىالذيستؤثربهالمصالحةالخليجيةعلىالصراعفياليمن. 
وفقاللقانونالدولي،دولالخليجدولمستقلةذاتسيادة،أيدولقومية،وهيترسمسياساتهابنا ًء علىالمصلحة
الوطنيةوفقالتصو راتوإدراكوأهدافوطموحصناعالقرارفيكلمنها،وهذهالدولجزءاليتجزءمندولالشرق
األوسط،وهذهالمنطقةمنالعالم،لهابيئتهاالسياسيةالمتأثرةبتاريخهاوثقافتهاوموقعهاوهذهالعواملتؤثر،بشكلمباشر
أوغيرمباشرعلىعمليةصناعةالقرار،ودولالشرقاألوسطبمافيهادولالخليججزءمنالمنظومةالدولية،والمنظومة
الدوليةلهانظامدولييضبطحركةالسياسةالدوليةوهذاالنظامالدوليلهأنظمةوقواعدصارمةتضبط،بدورها،حركة
الدولوسياساتها،بمايتوفقمعقواعدالقانونالدوليومصالحالدولالكبرى ،) (Gilpin, 1999, p. xii &198وذلك
وفقا لتصورات وإدراك وأهداف وطموح صناع القرار فيها ،والنظام الدولي نظام رأسمالي ليبرالي من حيث الهوية
والثقافة،علىمستوىالفاعلينالدوليينلمافوقالدولةومادونالدولة،وواقعيعلىمستوىالدولةكفاعلدوليمؤثرمن
حيثالسلوكالدوليوالسياسةالخارجية،ولهذاالنظامالدوليتأثيربالغعلىاألنسقةالفرعيةللنظامالدوليومنهاالنظام
الشرقأوسطيالتيتعددولالخليججزءاليتجزءمنه.(العفيفي،،2003صفحة)31ومعصرامةالنظامالدوليوتأثيره
علىالنظامالشرقأوسطيفإندول"الشرقاألوسط"السيماالعربية منها,دولمخترقهتخضعبدرجةعاليةواستثنائية
إلىالتدخلوالسيطرةالخارجية.) (Ehteshami, 2002, p. 2
التصور أعاله يوضح لنا ،أن عملية صناعة القرار في دول الخليج تتأثر بعدة عوامل ،محلية وإقليمية ودولية،
وصانعالقراريتخذقرارهفيمايعتقدأنهمصلحةوطنيةوفقالتصوراتهوادراكهوأهدافهوطموحهوقدراتهالسياسية،وبناء
علىهذااإلطارالنظريسنتمكنمنتحليلالسلوكالدوليلدولالخليجتجاهاليمن،ونرىإذاماكانتالمصالحةالخليجية
ستؤثرعلىالحربفياليمن.
اليمن الموقع واألهمية اإلستراتيجية
تقعالجمهوريةاليمنيةفيجنوبشبهالجزيرةالعربية،فيالجنوبالغربيمنقارةآسيا،ولهاموقعاستراتيجيذو
أهمية خاصة ،فاليمن يملك شريطا ً ساحليا ًيبلغ طوله أكثر من 2000كم ،يمتد عبر البحر األحمر وخليج عدن والبحر
العربيوالمحيطالهندي ،(رئاسةالجمهوريةالمركزالوطنيللمعومات،بالتاريخ) وتنتشرفيمياههااإلقليمية كثيرمن
الجزرمنهامايحظىبموقعاستراتجيبالغاألهميةمثلجزيرةميون، التيتربطالبحراألحمروالبحرالعربيوتشرف
أيضا ً على أهم المضايق المائية على مستوى العالم ،مضيق باب المندب الذي تقع جزيرة ميون في وسطه ،وهذا
المضيقيكتسبأهميةاستراتيجيةمنموقعهالممي زإلشرافهعلىخطوطالمالحةالبحريةوالتجارةالدوليةالتيتربط
القارات الثالث آسيا وأوروبا وإفريقيا (سحلول ، .)2021ومن أهم الجزر في البحر العربي ،أرخبيل سقطرى،
وتعتبر جزيرةسقطرىأكبرجزرهذااألرخبيلوهيمطلةعلىالمحيطالهندي،ولموقعهاأهميةحيوية،إذتقعفيدائرة
السيطرة على البحر األحمر ،وخليج عدن ،وخطوط تدفق النفط الخليجي إلى خارج المنطقة ،وخطوط المالحة الدولية
عمو ًما،وموقعهايؤهلهاألنيُتخذمنهاقاعدةعسكريةمتقدمة،للدفاعاالستراتيجيعناليمن،والجزيرةالعربية،والخليج
العربي ،والقرن اإلفريقي ،(الذهب ، )2020ولليمن العديد من الموانئ منها ميناء عدن ،وميناء الحديدة ،وميناء المكال،
ويحظى ميناء عدن بأهمية تجارية واقتصادية كبيرة ،إذ يُعد المنفذ البحري األكثر أهمية ،واكتسب أهميته من الموقع
االستراتيجيلمدينةعدنالتيزادتأهميتهابعدافتتاحقناةالسويسعام،1869بحكمموقعهاالمطلعلىطريقالتجارة
الدوليةبينالشرقوالغرب،كماأناختراقمياهالبحرعمقاليابسةالتيتربضعليهاعدن،منحميناءهاعمقاكبيرا،وهو
محاطبالجبالالمرتفعةمنعدةجوانب،األمرالذيجعلهمحميًاحمايةطبيعيةمناألمواجوالرياحالموسمية،وم َّكنهمن
العملطوالالعام،وهذاماجعلهأشهرالموانئاليمنية،وواحدًامنأشهرالموانئالعربية. وتعتبراليمنأرضبكرمليئة
بالموارد االقتصادية من نفط وغاز ومعادن ،كما أن المناخ والتضاريس المتنوعة في البالد منحتها القدرة على انتاج
المحاصيل الزراعيةالمتنوعة،وسواحلهاتمتدعلىمايقرب من 2000كيلومتر،مماجعلها من أكبرالمنتجينللثروة
السمكيةفيالمنطقة،وفياليمنمخزونبشرييعادلنصفالكثافةالسكانيةتقريبافيشبهالجزيرةالعربية،وعلىهذا
األساسفإنلليمنبالنسبةلجيرانها،السيمافيشبهالجزيرةالعربية،وكذلكالدولذاتالطموحاإلقليميوالدولي،أهمية
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خاصة ،وأن الخللالدائر فياليمن يمثل لهذه الدول تحدي يحتوي على مخاطر وفرص ،مخاطر ينبغي تجنبها وفرص
ينبغياستغاللها .
اليمن واقعها اليوم ووضعها الحالي
لمتستقراليمنمنذالعام2011معموجةالثوراتالعربيةثمالثوراتالمضادة،وأدتالصراعاتالحادةبينقواها
السياسيةإلىتدخالتإقليميةودوليةبشأنهاالداخلي،وهذاالتدخلمالبثأنتحولإلىصراعإقليميذوبعددولي،وما
يزاله ذاالصراعيتفاعلإلىاليوم،وفيخضمالصراعسيطرةالحركةالحوثيةعلىالعاصمةصنعاءفيالعام،2014ثم
انتشرتسيطرتهالتسقطمعظمالمدناليمنيةالسيمافيشمالالبالدذاتالكثافةالسكانية،ثمبدأتتمدسيطرتهاإلىالمدن
الجنوبية،فأسقطتمدينةعدنالتيتعتبرالعاصمةاالقتصاديةلليمنبمينائهاوموقعهااالستراتيجيالمهمللتجارةالدولية،ثم
جاءتعاصفةالحزمبقيادةالسعوديةالتيقادةتحالفضمإليها10دولعربيةعلىرئسهااإلماراتوقطرومصر،والتي
هدفتإلىإعادةترتيبتوازنالقوىفيالعالمالعربي،وإرسالرسالةواضحةإليرانودولإقليميةودوليةبأنالتحالف
العربيالجديدعازمعلىإبقاءاليمنتحتنفوذهاالستراتيجي،وردعإيرانومنعهامنالتغلغلفيالشؤونالداخليةللدول
العربية . ولتحقيقهذااألمرعلىأرضالواقعفقدأعلنتعاصفةالحزمأنأهدافهاتتمثلتفيإعادةالرئيسالشرعيعبد
ربهمنصورهاديوحكومتهالشرعيةإلىعاصمةالبالدوالقضاءعلىالتمردالحوثيونزعسالحه. (غبشي،)2015إال
أنأيمنهذهاألهدافلميتحقق،واستعرتالحرباألهليةفياليمنوأصبحلهسلطاتثالثسلطةالحوثيالمسيطر
علىعاصمةالدولة،وسلطةاإلنتقاليوهيمليشيات مدعومةومحكومةإماراتيا،وسلطةالشرعيةالتيتحولتإلىحكومة
منفىفيالرياض .
بداواضحاأنهذهالسلطاتالثالثالتخدماليمنبلتعكسصراعقوىإقليميةحولتاليمنإلىساحةصراع،
فالحركة الحوثية تخدم اإلجندة اإليرانية وباتت مسيطرة على معظم المدن اليمنية السيما في شمال اليمن حيث الكثافة
السكانيةمايقربمن%75منعددالسكان،ويمكنتلخيصاألجندةاإليرانيةفياليمنفينقاطمحددةوهيالتمددالشيعي
وتطويقالسعوديةمنجنوبالجزيرةالعربيةوالسعيإلىالسيطرةعلىالموقعاإلستراتيحيللجمهوريةاليمنيةبسواحلها
وموانئهاوج زرهاالمتحكمةفيبابالمندب،أهمالطرقالتجاريةالدولية،وسلطةاإلنتقاليالتيتخدماإلجندةاإلماراتية،
فاألمارات لها مشروعجارفياليمنتمثلفيضربالمشروع اإلسالمي بشقيهالسياسيوالخيري،ومكافحةالجمعات
الجهادية،والسيطرةعلىالموانئوالسواحلوالجزراالستراتيجيةاليمنية،والحدمنالتمدداإليرانيفيبحرالعربوباب
المندبوالقرناإلفريقي،وإعادةتقسيماليمنإلىدولتينأوأكثر ،(منتدىالسياساتالعربية) أماالسلطةالشرعيةوالتي
تحظىباالعترافالدوليفهيتحتقبضةالسعوديةالتيهمشتهاتمامابعداستضافتهاكحكومةمنفى،وكانواضحالمن
يتابع السياسة الداخلية السعودية وتحديدا المتعلقة بالتنافس والصراع بين أجنحة الحكم في المملكة ،أن الهدف من شن
عاصفةالحزمأنيحققاألميرالشابمحمدبنسلمانانتصاراساحقاوسريعاعلىالحركةالحوثيةويبسطهيمنةالمملكة
علىاليمن،بهدفتعزيزموقفهفيالوصولإلىسدةالحكم ،ألنهسيكونالقائدالعسكريالذيحمىالمملكةوهزمإيران
فياليمن،وفرضعليهاالسلمالسعودي،وأثبتأنقيادتهلوزارةالدفاعوإدارتهللمعركةمكنتالمملكةمنحمايةأمنها
دوناالعتمادعلىالقوىاألجنبية.(تقية،)2020 ولكن،وبعدفشلتحقيقاالنتصارالسريع،حاولتالمملكةتحقيقأهداف
اقتصاديةمنقبيلانتزاعموافقةعلىمدأنبوبتصديرالنفطعبرمحافظةالمهرةاليمنيةإلىالبحرالعربيلتجاوزمضيق
هرمزالمهددباإلغالقمنقبلإيران،فدخلتبثقلهاالعسكريوالسياسيإلىالمحافظةاليمنيةالواقعةأقصىشرقيالبالد،
عبرسلسلةخطوات،منخاللمدجسورالنفوذإلىاألوساطالمحليةفيالمحافظةوإرسالقواتالسعوديةللتمركزفي
مناطقالمهرةالحيويةبمافيهاالمنافذوالمطارالواقعفيالمدينة،بالرغمأنالحربلمتطلهذهالمحافظة ،إالأنالمملكة
فشلتفيمداألنبوب،إذاصطدمتبالمقاومةالشعبيةالمدعومةمنعُمانالقلقةمنالسيطرةالسعوديةعلىمحافظةالمهرة
المحادةلها ،(تقاريرعربية،)2018ومنذالعامالثانيللحربأدركتالمملكةأنهاتورطتفيالمستنقعاليمنيوإنإحراز
أيتقدمسيسطدمبمواجهةأجنداتإقليميةودوليةاليمكنتجاوزهابدوناستراتيجيةواضحةواستقاللفيالقرارالسياسي
والعسكريعنالدولالكبرىودبلوماسيةمحترفة،وهوماتفتقدهالمملكةفيالمرحلةالراهنة،ولذافإنالمملكةتبدوتائهة
فيالمستنقعاليمني،األمرالذيجعلالخروجمنهذاالمستنقعهدفاعزيزالمنالبحدذاته. 
معالتدخلالعسكريللتحالفالعربيفياليمن،أصبحتاليمنفيوضعأسوأمماكانتعليهقبلعاصفةالحزم،
وأصبحتوحدةالبالدعلىالمحكولمتتحققأيمناألهدافالمعلنةلعاصفةالحزمفالشرعيةوقيادتهالمتعُدإلىأيمن
أجزاءالدولة،فضالعنالعاصمة،والتمردالحوثيازدادقوةوتحولإلىحكومةأمرواقعوأصبحسالحهنوعي،ومنه
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الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية ،التي باتت تصل بقنابلها إلى المدن السعودية وعلى رأسها العاصمة السعودية،
الرياض،فضالعنضربهاللمنشئاتالحيويةفيالمملكة،وهذارجحكفةإيرانفيتوازنالقوىاإلقليمي،التيعينت
سفيرارسميالهافيصنعاءمتحديةكلقراراتالشرعيةالدولية،غيرآبهةبعاصفةالحزموالبالتحالفالعربيبرمته،
وبعد7سنواتمنشنعاصفةالحزمفشلالتحالففيتحقيقأهدافهالمعلنة .

حرف مسار عاصفة الحزم للحفاظ على االستراتيجية األمريكية في اليمن
فشلعاصفةالحزميعودبالدرجةاألولىإلىانزعاجالوالياتالمتحدةمنمحاولةالتحالفالعربيبقيادةالسعودية
الخروج عن الدور الوظيفي المرسوم لها في منطقة الشرق األوسط ،األمر الذي هدد استراتيجيات الغرب في المنقطة
العربية ،اذ تخضع المنطقة لمشروع إعادة هندسة تتناسب مع الدور المرسوم إلسرائيل كقوة مهيمنة في منطقة الشرق
األوسط ،فاليمن ،كبلد عربي مسلم ،تتمتع قواه الحية بنوع من اإلستقالل عن نفوذ وسطوة الثقافة الليبرالية الغالبة في
المجتمع الدولي اليوم ،وهذه القوى الحية يشار اليها في األدبيات السياسية اليمنية بالقوى التقليدية والمقصود بها القوى
الفاعلةفيالساحةاليمنيةمنالعلماءوالجيشالمساندلثورة 2011والقوىالقبلية،وهذهالقوىالفاعلةهيالقوىالتيلم
تتمكنمناالحتفاظبنفوذهابعداجهاضثورة2011 المطالبةبالتغيير،ليتمكنالمجتمعالدوليمنوضعاليمنعلىمسار
جديديتوافقمعثقافتهالليبراليةالمهيمنة،فمارسسياساتتعملعلىإعادصياغةهويةاليمنومكوناتهونظامهالسياسي
ليتناسبمعاالستراتيجيةالغربيةفيالمنطقة،ومنخاللهذهالسياساتبُذلتجهودمضنيةوبغطاءاألممالمتحدةإلرساء
هذا المسار ، وهو ما تم تمريره عبر ما يسمى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اقترحته ورعته الواليات المتحدة
األمريكيةلينتجعنهمخرجاتباتتأهمالمرجعياتإلرساءالسالمفياليمن.(الزنداني، )2015
كان قيام عاصفة الحزم أمر مفاجئ للواليات المتحدة ،فالسعودية لم تُب ِّ ّلغ واشنطن إال بعد إتخاذ قرار التدخل
العسكري ،فلقد " أقر الجنرال لويد اوستن قائد القوات االميركية في الشرق األوسط أمام مجلس الشيوخ األميركي أن
السعوديينلميبلغوهبالعمليةالعسكريةإال"قبلوقتقصيرمنانتقالهمالىالتنفيذ"في"اليومنفسه"(عربي،21،)2015
ولذافعنداستقراءالسلوكاألمريكيتجاهعاصفةالحزمنجدأنالوالياتالمتحدةحرصتمنذاألياماألولىعلىالمشاركة
فيهاووضعهاتحتالمجهروالتحكمبعملياتها،وكانذلكمنخاللسياسةبرجماتيةتمثلتفيتأييدموقفالتحالفالعربي
ودعمهلوجستياواستخبارتيا (Amer, 2021)، فمنذبدئالعملياتالعسكريةفياليمنأيدتالوالياتالمتحدةالحربضد
اليمنوأثنىوزيرالخارجيةاألمريكيجونكيريعلىالعلمياتالعسكريةالتيتخوضهاالسعوديةفياليمنكماأشارإلى
أن بالده تدعم التحالف الذي تقوده السعودية من خالل مشاركة المعلومات االستخبارية واالسناد اللوجستي إلى جانب
المساعدةفيعملياتالتحديدواإلستهداف،أماعلىصعيدالدعماللوجستيواالستخباريوالعسكريفقدأنشأتالواليات
المتحدةغرفةع ملياتمعالسعودية"خليةالتخطيطالمشترك"لتنسيقالعملياتالعسكريةواالستخباريةفياليمنوتوفير
الدعم األمريكي لتزويد طائرات التحالف بالوقود فيالجو والتبادل المحدود للمعلومات ،كما قررت  واشنطن في أبريل
2015توسيعدورهافيعملياتعاصفةالحزملتشكلمشاركةواشنطنفياختياراألهدافالتيتضربهاطائراتالتحالف
إلىجانباإلسهامفيتفتيشالسفنومحاولةاعتراضشحناتاألسلحةاإليرانيةالتيقدتكونمتوجهةإلىاليمن .(حسن،
)2018 
لمتكتفالوالياتالمتحدةبذلك،بلأنهابعدأسابيعمنعاصفةالحزمعقدتقمةاستراتيجيةمعقادةدولمجلس
التعاونالخليجيفيمنتجعكامبديفيدفي14مايو،2015وصدرعنهابيانامشتركافي15مايو،2015وكانمماذكر
فيهذاالبيانعاصفةالحزمونصعلىأنه"ستتشاوردولمجلسالتعاونالخليجيمعالوالياتالمتحدةحينيتمالتخطيط
التخاذ اجراء عسكري يتجاوز حد ود دول مجلس التعاون ،"..والواقع أن هذا تقييدا للملكة وحلفائها ،حتى تظل سياستها
الخارجيةمرتبطةباالستراتيجيةاألمريكية،وهكذافإنالسلوكاألمريكيتجاهعاصفةالحزمساعدإلىحدكبيرفيحرف
مسارعاصفةالحزموالحفاظعلىالمسارالذيتموضعهلليمنقبلعاصفةالحزم،مسارإعادةصياغةاليمنوفقاللثقافته
الليبراليةالمهيمنةلخدمةاالستراتيجيةالغربيةفيالمنطقةالعربية،والشكفيأنالمتأملفيفشلالتحالفالعربيفي
اليمنوهوتحالفمكونمن 10 دولويحظىبدعمأمريكيوبشرعيةدوليةويفشلفيتحقيقاألهدافالمعلنةعلىمدار
سبع سنوات ،سيدرك أن التدخل األمريكي على النحو المذكور أعاله حرف مسار التحالف عمدا وفقا لالستراتيجية
األمريكية في المنطقة الستبعاد القوى اليمنية الحية وإبقاء دول التحالف العربي تحت السيطرة ،فالحركة الحوثية في
معادالتتوازنالقوىالتساويشيءيذكرأمامقوةهذاالتحالف،فالوالياتالمتحدةكانتتدركأنقيامالتحالفالعربي
بقيادة السعودية بالتدخل العسكري سيفسد المسار القائم في اليمن ،فالسلوك السعودي في اليمن في األسابيع األولى بعد
عاصفةالحزمكانيرتكزعلىالتعاملمعالقوىالحيةفياليمن،الجيشوالعلماءوالقبيلة،لنجاحعاصفةالحزموقدظهر
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ذلكمناستقطابالسعوديةلتلكالقوىودعمهاوهذاسيمكنتلكالقوىمناستعادةنفوذهاوفاعليتهافياليمن،وسيفسد
الجهودالتيبُذلتلترتيبوضعاليمنبمايتفقمعاالستراتيجيةالغربيةفيالمنطقةالعربية. 

السياسة األمريكية في عهد ترامب واثرها على المنطقة واليمن
ظهر متغير جديد في السياسة األمريكية وهو وصول ترامب إلى السطلة في الواليات المتحدة إذ تبنى سياسات
مختلفةعنسلفه،وكانلذلكأثرعلىسيساتدولالمنطقة،وانعكسذلكعلىاألزمةاليمنيةلتبقىاليمنحبيسةالسياسات
األمريكيةوأثرهاعلىسي اساتدولالمنطقة،وكانأولوأهمالمتغيراتلوصولترامبإلىالسلطةوأثرهعلىسياسات
المنطقةالعربيةالخالفالذيدبفجأةبيندولالتحالفالعربيفيالعام،2017حيثاُخترقتوكالةاألنباءالقطريةفي
24مايو2017وتمنشرتصريحاتملفقةألميرقطر،لتُتخذكذريعةالستهدافقطربحملةإعالميةغيرمسبوقة،وفيفي
 5يونيو 2017 أعلنتالسعوديةواالمارات والبحرينومصرقطعالعالقات الدبلوماسية مع قطر،وتمالتصعيد بإغالق
منافذهاالبريةوالبحريةوالجويةمعقطر،ومنعالعبورفيأراضيهاوأجوائهاومياههااإلقليمية،ومنعموطنيهامنالسفر
إلىقطر،واتضحالحقاأنثمةغزوعسكريالقطركانضمنالمخطط،وهوماكشفعنهأميردولةالكويتفي30
سبتمبر2017 الذيقادوساطةلنزعفتيلاألزمةالخليجية،إذصرحفيمؤتمرصحفيمعالرئيسترامبقائال"الحمدهلل
المهمأنناأوقفناتدخالعسكريا"(الجزيرةنت،،)2020وأدتاألزمةإلىحصارقطروخروجهامنالتحالفالعربيالذي
بقيبيدالسعوديةواإلمارات.
ومعهذهالتطوراتكانثمةمتغيراخطيراقدفرضنفسهعلىاألرضإذأنالخالفالخليجيقدغيرخارطة
المصالحفيالمنطقة،وأدىإلىتقاربقطريإيرانيلمواجهةالتهديدالخطيرمنقبلدولالحصارعلىقطر،ولشعور
أيرانأنالمساسباستقاللقطرسيؤديإلىاإلضراربمصالحإيرانفيالمنطقةوأنسكوتهاعنخطوةكهذهيُعدتهديدا
غيرمسبوقاألمنإيران،بحكمأنهسيعززمنهيمنةالسعوديةعلىالجزيرةالعربية،الخصمالتقليديإليران،وعليهفلقد
كا نللتقارباإليرانيالقطريإنعاكاساسلبياعلىالصراعفياليمنإذانهارالتحالفالعربيوانسحبتمنهقطر،وبدأ
إعالمهايركزعلىأخطاءالتحالفالسعودياإلماراتيفياليمنليكشفللرأيالعامالكثيرمنالحقائقالتيتعززموقف
قطر ،(الجزيرةنت، )2020لكنهفينهاية المطافصبفيصالحالحركةالحوثيةوعززمنموقفهافيالداخلاليمني،
كماأنالتغير فيالسياسةالقطريةظهربدفعمنظماتهااإلنسانيةلدعمالوضعاإلنسانيفيمواقعسيطرةالحوثيوهوما
ّ
صبفيمصلحةالحركةالحوثيةالتياستغلتهذاالدعملتعزيزموقفها،(سفارةدولةقطربلندنالمملكةالمتحدة،)2019
ونالحظهناأنسلوكدولالتحالففيهذهالفترةعززمناالستراتيجيةاألمريكيةتجاهالمنطقةوقضاياهاالسيماالقضية
اليمنية،محلالدراسة،فعززفشلالتحالفالعربيفياليمنمنمكانةالحركةالحوثيةوقدراتهاللقضاءعلىالقوىالتقليدية
(القوىالحية)فياليمنوالتيالتريدواشنطنبشكلخاصوالدولالغربيةبشكلعامأنيكونلهادورمؤثروفعالفي
الساحةاليمينة،واستمرالوضععلىهذهالشاكلةإلىبدايةالعام 2021إذتماإلعالنعنالمصالحةالخليجية،ممادفع
البعض إلىالتوقع أنالمصالحةسيكون لها أثر إيجابيعلى الصراعفياليمن،على أملحلالصراعوإيقاف الحرب
الدائرةمنذ 7سنوات،التيأودتبحياةأكثرمن 233ألفشخص،وبات 80بالمئةمنالسكان،البالغعددهمنحو30
مليوننسمة،يعتمدونعلىالدعموالمساعدات،فيأسوأأزمةإنسانيةفيالعالم،وفقاألممالمتحدة(كمال، .)2021
التحليلأعالهكانضروريالفهمأثرالمصالحةالخليجيةعلىالوضعفياليمن،إذأنذلكاألثر،إلىحدكبير،لم
يخرج عن المسارالذي تحددهواشنطن لحل األزمة اليمنية ،وستبقى سياسات الدول الخليجيةحبيسة مصالحها الوطنية،
المتضاربةحيناوالمتوافقةحيناآخر،فيإطاراإلستراتجيةاألمريكيةفيالمنطقةالعربية .
المصالحة الخليجية



جاءتالمصالحةالخليجيةكنتيجةمتوقعةلنجاحالسياسةالقطريةفيمواجهةدولالحصارواحباطمحاوالتهافي
تغييرالنظامالقطريوكسراإلرادةالقطرية،فلقدكانمنالسهلعلىقطرأنتدركمنذبدايةاألزمةأنترامبوراءدول
الحصار،ليسألناألزمةنشبتبعديومينفقطمنالقمةالعربيةاإلسالمية–األمريكيةالتيعقدفيالرياضفي21-20
مايو، 2017التيحضرها الرئيس األمريكيترامب،والتي كانهدفهامواجهةاإلرهابواحتواء إيران،بل أيضاألن
ترامبنفسهقدأكدفيتغريدتهلهفي6يونيوأنماجرىهوأحدثمارزياتهللمنطقة،كماأنترامبفيتماهيواضحمع
موقفدولالحصاراتهم قطر"بتمويلاإلرهابوعلىأعلىالمستويات"،ورأىأنالخطواتالتيتقودهاالسعوديةضد
قطر"صعبةولكنهاضرورية" ،(المركزالعربيلألبحاثودراسةالسياسات، )2017منهنابدأتالدبلوماسيةالقطرية
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تدرك أن عليها أن تغيّر الموقف األمريكي لحل األزمة وهذا ما عملت عليه الدبلوماسية القطرية إذ نجحت في الصمود
واالستفادةمنتذبذبالموقفاألمريكيبينالرئيسمنجهةوبينالخارجيةوالبنتاغونمنجهةأخرى،واستفادتمن
الوقتإلىأنتغيرموقفالوالياتالمتحدةمنخصمإلىوسيطفياألزمةمعقرباالنتخاباتاألمريكية،وهوماأدىفي
ّ
نهايةالمطافإلىتغييرفيالموقفاألمريكي،وعندماأدركتالسعوديةبأنموقفإدارةترامبقدتغير،وأناالنتخابات
قد أعادت الديمقراطيين إلى البيت األبيض ،عملت على حل األزمة في آخر أيام عهد ترامب ،وقبل نقل السلطة رسميا
إلدارةبايدن،لتأتيقمةالعُالويرفعالحصارعنقطر. 

سياسات دول التحالف بعد المصالحة
مع نهاية العام  2020وتحديدا مع نهاية االنتخابات األمريكية التي خسر فيها ترامب ،أدركت السعودية أن
المتغيراتمنحولهاخطرةوتستدعياتخاذسياساتجديدة تساعدهاعلىالتكيفمعالمرحلةالقادمةوخاصةبعدوصول
بايدنإلىالسلطةفيالوالياتالمتحدة،فكانتالمصالحةالخليجيةوقمةالعُالأولىهذهالسياسات،إذاستجابتالسعودية
لرغبة اإلدارة األمريكية في المصالحة الخليجية نهاية عهد ترامب وضغطت على حلفاءها وبالذات اإلمارات وأنهت
الخالفالخليجيوتصالحتمعقطر،وبطبيعةالحالكانتهذهخطوةتستهدفمنوراءهاالخروجمنالمستنقعاليمني
الذيباتيكلفهاالكثيرخاصةوأنهاباتتتدركأنسياساتبايدنتجاهالحربفياليمنلنتكونفيصالحها،وهذاما
كان ،فلقد اتخذت إدارة بايدن خطوات لسيت في صالح السعودية ،ففي  4فبراير  ،2021ألقى بايدن خطابه األول في
السياسةالخارجية ،"مكانأمريكافيالعالم" ،خاللزيارتهاألولىإلىوزارةالخارجية.أعلنثالثةقراراتفيمايتعلق
بسياسة إدارته تجاه الحرب في اليمن :إنهاء كل الدعم للعمليات الهجومية بما في ذلك مبيعات األسلحة ،ودعم الواليات
المتحدةلمبادرةالسالمالتيتقودهااألممالمتحدة ،وتعيينتيمليندركينغكمبعوثخاصالىاليمن ،وبهذاتحولتالواليات
المتحدة من المساند للتحالف في الحرب إلى الوسيط الذي يتعامل بحياد مع األطراف المختلفة ،) (Amer, 2021دول
التحالفوالحوثيين،خاصةوأناإلدارةاألمريكيةالجديدةتريدأنتغلّبلغةالدبلوماسيةمعإيرانعلىلغةالقوة،وستستفيد
منالورقةالحوثيةفيمفاوضاتهامعايرانبشأنالسالحالنووي،ولذافإنأولماقامتبهإدارةبايدنهوإبطالقرار
إدارةترامبباعتبارالحركةالحوثيةحركةإرهابيةوهوالقرارالذياتخذتهإدارةترامبفيآخرعهدها .
علىضوءماسبقبدأتدولالتحالفتتكيفمعسياساتاإلدارةاألمريكيةالجديدةوتراجعسياساتهالتحافظعلى
مصالحهامعها،ومراجعةالسياسات هذه،بالطبع،طالتملفالحربفياليمن ،إال أنأيمن دول الخليجلم تُبد تغير
جوهري في سياساتها تجاه اليمن باستثناء السعودية التي بادرت في  22مارس  2021باتخاذ خطوة أعلنت فيها عن
"مبادرتهاإلنهاءاألزمةاليمنيةوالتوصللحلسياسيشامل"يتضمنوقفإطالقنارشاملتحتمراقبةاألممالمتحدة،
وإيداع الضرائب واإليرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي
اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ،وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحالت المباشرة اإلقليمية
والدولية ،وبدءالمشاوراتبين األطرافاليمنيةللتوصل إلىحلسياسي لألزمةاليمنيةبرعاية األممالمتحدةبناءعلى
مرجعياتقرارمجلساألمنالدولي،2216والمبادرةالخليجيةوآليتهاالتنفيذية،ومخرجاتالحوارالوطنياليمنيالشامل.
(وكالةاألنباءالسعودية، )2021وعلىنفسالمنوالجاءتمواقفدولالمصالحةالخليجيةمرحبةبهذهالمبادرةوأجمعت
فيبياناتلهاعلىأنهذهالمبادرةفرصةإلحاللالسالمفياليمن.(الجزيرةنت،)2021 
بطبيعةالحالتعتبرهذهالمبادرةتنازالمنقبلالسعوديةالتيتقودالتحالفالعربيإلرضاءالحركةالحوثية،فما
وردفيالمبادرةأكثرمماكانيأملهالحوثيونإذكانللحوثيينمبادرةسابقةفي 21سبتمبر 2019منجانبواحدأعلنوا
فيها "وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال
االستهداف" ،وورد في مبادرتهم أنهم ينتظرون "رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعالن مماثل بوقف كل أشكال
االستهداف والقصف الجوي" لألراضي اليمنية ،(هاشم ، )2019أي أنهم طالبوا بوقف العمليات العسكرية فحسب .في
حينها ،لم تتفاعل السعودية مع مبادرة الحوثيين ،ألنها جاءت بعد أن كانت السعودية قد تعرضت قبل المبادرة بأسبوع،
لهجومواسعاستهدفمنشأتيننفطيتي نلشركة"أرامكو"العمالقةتبناهالحوثيون،غيرأناالتهاماتتوجهتصوبإيران،
فلقد اتهمت السعودية والواليات المتحدة ،وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ،إيران بالوقوف وراء العملية ،وأعلن وزير الطاقة
السعودي فيحينه ،أنالهجومأسفرعنوقفالسعودية إنتاج 5.7مليونبرميلنفطيوميا،مايتجاوزنسبة%50من
معدلإنتاجالبالدو%5فيالعالم ،(،RT )2019 وكانتالسعوديةتدركأنتبنيالحوثيينلهذهالعمليةجاءبإيعازمن
إيرنبهدفتجنبإيرانالحربوخفضالتصعيدضدها،لكنهاكانتفيالوقتنفسهتأملأنيتحركالعالملضربإيران
(هاشم،. )2019وهذامالميحدث،بالرغممنأنذلكفيعهدإدارةترامب،أماوقدجاءتإدارةبايدنفلمتجدالسعودية
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بُدمنتغييرسياستهابشكلجوهريفياليمنإلنهاءاألزمة،ولذاماوردفيمبادرتهاالجديدة،اليوقفالقتالفحسببل
يكسرالحصارالذيفرضتهآليةاألممالمتحدةلتفتيشالسفنالمتجهةإلىاليمن،حتىاليتمتهريبالسالحللحوثيينمنقبل
إيران،وهذاماكانتتبرربهالسعوديةحصارهاالمفروضعلىاليمن،كماأنالمبادرةالسعوديةتنقضالمطالبالتي
وردتفيقرارمجلساألمن 2216التيطالبتالحركةالحوثيةبتسليمسالحهاواألنسحابمناألرضيالتيسيطرت
عليها (Sheline, 2021)، وستكوننتيجةهذهالمبادرةهوتعزيزنفوذالحركةالحوثيةالمسيطرةعلىاألرض،ألنوقف
الهجمات السعودية على المليشيات الحوثية وفتح مطار صنعاء وعودة العمل لميناء الحديدة يُعد اعترافا ضمنيا بالسلطة
الحركةالحوثيةكحكومةأمرواقع. 
ألنالصراعفياليمنصراعاإقليمياذوبعددولي،فلقدجاءردالحركةالحوثيةعلىالمبادرةالسعوديةبالرفض،
فعلىالنقيضمنمبادرةالحركةالحوثيةالسابقةبوقفإطالقالنارمنجانبواحد،أكدكبيرالمفاوضينالحوثيينمحمد
عبدالسالمرفضحركتهللمب ادرةالسعوديةبدعوىأنهاربطتبينوقفاطالقالناروموافقةالحوثيينعلىالدخولفي
مفاوضاتسياسةللوصولإلىحلشامل ،(اليعقوبي، )2021والواقعأنموقفالحركةالحوثيةمنعرضالمملكةلم
يكنإالانعاكاساللرغبةاإليرانية،فلقدصرحالسفيراإليرانيفيصنعاءحسنإيرلواعلى"تويتر"،بعدالمبادرةالسعودية
بيوم واحد ،قائال أن "مبادرة السعودية في اليمن ،مشروع حرب دائم واستمرار االحتالل وجرائم حرب وليست إنهاء
للحرب ". وأضاف أن "المبادرة الحقيقية" يجب أن تشمل "وقف الحرب بشكل كامل ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء
االحتاللال سعوديوسحبقواتهالعسكريةوعدمدعمالمرتزقةوالتكفيريينبالمالواألسلحة"،إضافةإلى"حوارسياسي
بيناليمنييندونأيتدخالتخارجية".(،RT)2021وهذايعنيانفرادإيرانبالساحةاليمنيةعلىغرارالعراقوسوريا
ولبنان .
كانلرفضالحوثييندالالت  بالغةفيطبيعةالموقف،لعلأهمهاأنالرفضيعكسوضعجديدلتوازنالقوىفمن
الواضح ان السعودية باتت في مأزق ،وهي متورطة في المستنقع اليمني ،وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية األمريكي
أنتونيبلنكنفيمقابلةمعالسيإنإنإذصرحقائال"السعوديونأنخرطوابشكلفعالمحالولينإنهاءالحرب"والقى
اللومعلىالحوثيينالذين"يستمرونبالرفض"،) (Zakaria, 2021وهذايدلعلىأنالحركةالحوثيةالمدعومةإيرانيا
والمستفيدة من االستراتيجية األمريكية في المنطقة ،أضحت في وضع المنتصر وأن خروج السعودية من الحرب دون
تحقيق أي هدف من أهدا فها المعلنة لم يعد مقبوال عندها ،وأن هناك شروط البد أن تملى على السعودية لتقبل الحركة
ّ
وبعدالرفضالحوثياتضحللسعوديةأال مفرمناإلستجابةلمطلب
الحوثية،أوباألحرىإيران،بوقفالحربوإنهاءها ،
إيرانبالجلوسوالتفاوضمعهامباشرة.
التفاوضمعإيرانبالنسبة لوليالعهدالسعوديمحمدبنسلمانكانأمرامستبعدا،فلقدسبقوأنأعلنفيمقابلة
معقناةاالخباريةالسعوديةفيمايو/ايار2017إذقالرداًعلىسؤالحولماإذاكانتالسعوديةقدتقيمحواراًمعإيران:
"كيف أتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظام قائم على أيدولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره
ومنصوصعليهافيوصيةالخمينيبأنهيجبأنيسيطرواعلىمسلميالعالماإلسالميونشرالمذهبالجعفرياالثني
عشريالخاصفيهم"وأضافمحمدبنسلمانفيهذهالمقابلة"لنننتظرحتىتصبحالمعركةفيالسعودية،بلسنعمل
لتكونالمعركةعندهمفيإيران" (،BBC News)2019ولكناالستنزافالممنهجللسعوديةمنقبلإيرانفيالمستنقع
اليمني،والتخبطفيسياستها الخارجيةكحصارقطروتغيرالموقف األمريكيدفعالسعوديةللبحثعنحلسياسيمع
إيران،وجاءتتصريحاتوليالعهدالسعوديفي 27ابريل 2021تكشفعنمسارجديدإذصرحقائال"إيراندولة
جارة،نريدأنتكونلديناعالقةطيبةومميزةمعإيران ".وأضاف:"النريدأنيكونوضعإيرانصعبا،بالعكسنريد
إيرانمزدهرة،لدينامصالحفيهاولديهامصالحفيالسعوديةلدفعالعالموالمنطقةلالزدهار ".(،RT )2021
وهكذا،وبعد 6سنواتمنقطعالعالقاتالدبلوماسيةبينالسعوديةوإيران،منذيناير/كانونالثاني،2016عقدت
طهرانوالرياضأولحوارمباشربينهمافيأبريل/نيسان 2021فيالعاصمةالعراقيةبغداد .(بور، )2021توافقتهذه
الخطوة مع المصالح القطرية ،إذ تحرص قطر على أن تخفف من حدة اإلستقطاب بين إيران والسعودية ،ألسباب
جويسياسية،فرحبتبهذهالمفاوضات،وصرحوزيرالخارجيةالقطريمحمدبنعبدالرحمنآلثانيقائال"نرحببأي
حوار أو جهود وروح إيجابية تعود للعالقات بين إيران والخليج وخاصة السعودية وندعم مثل هذه الجهود ونعتقد أن
الحوار خطوة بناءة في استقرار المنطقة" ،( ،DW )2021وعقدت إيران والسعودية ثالث جوالت من المحادثات
استضافهاالعراقلمناقشةالقضاياالثنائيةواإلقليميةوالدولية،وقالوزيرالخارجيةاإليراني،حسينأميرعبداللهيان،إن
المحادثاتبينالمسؤوليناإليرانيينوالسعوديين"بناءة"،مضيفا ًأنطهرانقدمتمقترحاتديناميكيةلتحقيقالسالمفي
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اليمن.وقالالمتحدثباسموزارةالخارجية،سعيدخطيبزادهإن"المحادثاتبينبالدهوالسعوديةحققتتقدما ًجديا ًفي
موضوعاألمنفيالخليج".وكانالملكالسعوديسلمانقدأعرب،عنأملهفيأنتؤديالمحادثاتمعإيرانإلى"نتائج
ملموسةلبناءالثقة"وإعادةإطالق"التعاون"الثنائي.(،BBC NEWS)2021
بالرغممنالتصريحاتاإليجابيةإالأنالواقعيقولأنالمحادثاتبينالسعوديةوإيرانماتزالترواحمكانها،إذ
أن الحركة الحوثية المدعومة من إيران استمرت في استنزاف السعودية ،ففي سبتمبر  2021شنت هجوما واسعا على
األراضالسعودية،وقالالمتحدثالعسكريللحركةالحوثية،أنالحركةأطلقت10طائراتمسيّرةو6صواريخباليستية،
استهدفتجميعهامنشآتنفطيةحيويةتابعةلشركةأرامكوالسعوديةفيالمنطقةالشرقيةوجدةوجيزانوأكدأنجميعهذه
العمليات العسكرية "حققت أهدافها بنجاح" .ووجه المسؤول العسكري الحوثي تهديدات ضد المملكة العربية السعودية
بـ"تنفيذالمزيد منالعملياتالعسكرية"على أراضيها.من الواضح أنالسعوديةكانتتعانيمنهذا االستنزاف ،فقد
أعلنتوزارةالدفاعالسعوديةأنهااعترضتالهجماتالحوثية،وأشارتالىإصابةطفلينوتضرر14منزال،بشظاياهذه
الصواريخ الباليستية والمسيّرات المفخخة . (الحمادي ، )2021تزامن هذا الهجوم مع سحب القوات األمريكية بعض
منظوماتهاالدفاعيةالمتطورة،بمافيهابطارياتصواريخ"باتريوت"منالسعودية،رغممواصلةالحوثيينهجماتهمعلى
المملكة،(العاني،،)2021 وبهذايتضحأنهناكرغبةأمريكيةللحدمنهيمنةالسعوديةعلىاليمن،وربماالحدمننفوذها
اإلقليميوإنصبذلكفيصالحإيرن،فمصلحةالوالياتالمتحدةتقتضيحلاألزمةالنوويةمعإيران،وهيتدفعبأن
تقايضإيرانتنازالتهافيالملفالنوويمقابلمكاسبفيالساحةاليمنية،ولذاكانالمبعوثاألمريكيالخاصالمعني
بالشؤون اإليرانية روبيرت مالي قد صرح قائال ،"نرحب بإعالن السعودية عن إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة
الجديدةللجمهوريةاإلسالميةاإليرانية ".وأضاف"نأملفيأنيسهمهذاالحوارفيخفضالتوترومعالجةمباعثالقلق
ا إلقليمية المستمرة منذ زمن طويل .إن العودة الكاملة المشتركة إلى االلتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة
بالبرنامجالنووياإليراني)سيدعمهذهالجهود".(،RT)2021 
ولماكانهناكبوادرتخليأمريكيعندعمالنفوذالسعوديفياليمنوالمنطقة،لمتجدالسعوديةبُدامناستمرار
مفاوضاتها مع ايران ،وكان لهما لقاء في  3أكتوبر  ،2021حين كشفت السعودية عن أنها عقدت جولة رابعة من
المفاوضاتالمباشرة مع إيران،في 21سبتمبر، 2021مشيرة إلى أنهاما تزالفيمرحلتها "االستكشافية،".ووصف
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيزإي ران بـ"الدولة الجارة" ،وأعرب عن أمله في التوصل إلى "نتائج ملموسة" مع
طهرانفيالمفاوضاتالجارية .وقالالملكالسعوديفيكلمةله،فيسبتمبر:2021إن"إيراندولةجارة،ونأملأن
تؤديمحادثاتنااألوليةمعهاإلىنتائجملموسةلبناءالثقة.والتمهيدلتحقيقتطلعاتشعوبنافيإقامةعالقاتتعاونمبنية
علىااللتزامبمبادئوقراراتالشرعيةالدولية،واحترامالسيادة،وعدمالتدخلفيالشؤونالداخلية ".ودعاالملكسلمان
طهرانإلى"وقفجميعأشكالالدعمللجماعاتاإلرهابيةوالمليشياتالطائفيةالتيلمتجلبإالالحربوالدماروالمعاناة
لجميعشعوبالمنطقة"،فيإشارةإلىالحوثيينفياليمنالذينصعدّوامنهجماتهم علىمدنجنوبالمملكةبواسطة
الطائراتالمسيّرةوالصواريخالباليستية.(حمود، )2021
نجحت إيران في جلب السعودية إلى طاولة المفاوضات المباشرة معها دون أن تقدم أي تنازل يذكر في أي من
قضاياالخالفبينهاوبينالسعودية،وفيهذهالمفاوضاتصرحوزيرالخارجيةاإليراني،حسينأميرعبداللهيان،في
 10أكتوبر 2021 قائال"المحادثاتاإليرانيةالسعوديةتسيرباالتجاهالصحيح،ونحتاجإلىمزيدمنالحوار،ووصلناإلى
اتفاقاتمعينةفيمواضيعمحددةونرحببهذاالحوار"،وأضافأن"دورإيرانوالسعوديةلهبالغاألهميةعلىصعيد
إرساءاالستقرارفيالمنطقة".(الدين،)2021
اعتبرتالحركةالحوثيةفي10أكتوبر،2021أنالمفاوضاتالجاريةبينإيرانوالسعودية،منشأنهاإخمادبؤر
التوترفيالمنطقة، وأكدتالحركةعلىضرورةإيقافعملياتالتحالفالعربيالذيتقودهالسعوديةفياليمن.وقالوزير
الخارجيةفي"حكومةاإلنقاذ"الحوثيةبصنعاء،هشامشرفعبدهللا،خالللقائهسفيرإيرانفيصنعاءحسنايرلو،إن
"الحواراإليراني-السعوديالجاريحاليا ًمنشأنهأنيسهمفيإطفاءبؤرالتوترواالستقرارفيالمنطقة".وأضافأن
"أيترتيباتأوتفاهماتلتعزيزاألمنواالستقرارفيمنطقةالجزيرةوالخليجاليمكنأنتتمدونإنهاءالعدوانالعسكري
(فياشارةإلىعملياتالتحالفالعربي)علىاليمن،ورفعالحصارالشاملالمفروضعلىالبالد،وإعادةفتحكلالمعابر
البرية والبحرية والمطارات وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي" .من جانبه ،جدد السفير اإليراني ،"التأكيد أن ال حل
عسكرياًيمكنأنيكتبلهالنجاحفياليمن"،مشدداًعلى"أنالحلالسياسيالسلميهوالحلالوحيد".(سبأنت،)2021
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وبعدالجوالتالمشارإليهاأعالهمنالمحادثاتالسعوديةاإليرانية،ظهرمؤشر،وإنكانمحدودا،يظهرتحرك
عجلة العالقات السعودية اإليرانية ،فلقد  أعلن المتحدث باسم الجمارك اإليرانية ،روح هللا لطيفي ،( 17أكتوبر )2021
استئنافالصادراتإلىالسعوديةوأوضحأناستئنافالصادراتإلىالسعودية"يعكسإرادةالطرفينلتعزيزالعالقات،
وثمرة للمباحثات معها بواسطة العراق ".(كامل جميل ، )2021غير أن هذه التطورات لم تؤثر على الوضع في اليمن
وأستمرالصراعيزدادحدة،فمنذبدايةفبراير،2021كثفالحوثيونهجماتهمفيمأربللسيطرةعليها،كونهاأهممعاقل
الحكومة الشرعية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع ،إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز ،والسيطرة علهيا ،من الناحية
العملية،يعنيانتصاراكبيراإليران،منجانبه،أعلنالتحالفالذيتقودهالسعوديةفي25أكتوبر2021أنهنفذيومها29
عمليةاستهدافآللياتوعناصرللحوثيينفيالجوبةوصرواحبمأرب،وكانمننتيجةذلكأنأعلنتاألممالمتحدةفي
ذات اليوم توسيع نطاق االستجابة اإلنسانية بمحافظة مأرب ،حيث تشهد أكبر موجة نزوح جراء الصراع في البالد.
(الجزيرة نت  ، )2021 وبهذا يتضح أن المفاوضات السعودية اإليرانية لم تتقدم ،وأن ما كانت تأمله السعودية من أن
التفاوضمعإيرانسيحدمنالتوتروأنبإمكانهاأنتجدحاللحلحةالنزاعمعإيران،وهذاماسينعكسعلىالوضعفي
اليمن،إالأنهيبدوأنإيران،التيالتعترفبأيتأثيرلهاعلىالحركةالحوثية،رغماألدلةالقاطعةعلىذلك،فضلتأن
تستمر في استخدام الحركة الحوثية والمستنقع اليمني كورقة رابحة لتحقيق مكاسب في مفاوضاتها مع السعودية تخص
ملف اتأخرىكثيرةمنقبيلالتوقفالسعوديعندعمالمعارضةاإليرانيةسياسياوإعالمياوعسكريا،فضالعنترتيبات
بشأن دورالسعوديةفيماباتتتعتبره إيرانحديقة خلفية لهاوعمق استراتيجيخاضع لنفوذها،سورياوالعراق ولبنان،
وكذلكوضعاألقلياتالشيعيةفيالسعوديةوالمنطقة،غيرأنماأبدتهالسعوديةمنتعاونوقبولبالمباحثاتالمباشرةمع
إيران ،كان له هدف آخر وهووقف الدعم اإليراني للمليشيات المسلحة في اليمن ،فضال عن الحد من طموحها النووي
واحترامسيادةالدولالعربيةوعدمالتدخلفيشؤونهاالداخليةوالتصرفكدولةطبيعيةفيالمجتمعالدولي،وليسكدولة
مارقةوالتوقفعنسياسةالتمددالشيعي،ومنهنايتضحالبونالشاسعبينوجهتيالنظرالسعوديةواإليرانية. 
كانواضحا،مماسبق ،أنالمفاوضات السعودية اإليرانية عسرةومتعثرة،ولذا استمرتالهجماتالحوثيةعلى
مأرب وتقدمت على األرض ،وظهرت األزمة الخليجية مع الحكومة اللبنانية بعد تصريح وزير اإلعالم اللبناني جورج
قرداحيبأنحربالتحالفالعربيفياليمنعبثية،وبالرغممنأنهذهالتصريحاتكانتقبلتوليقرداحيلمنصبه،إال
أنالسعوديةوجدتهافرصةمناسبةللتصعيدفيلبنانإلىأبعدحد،كورقةموازيةللورقةالحوثيةبيدإيران،هذهالتطورات
دفعتالمتحدثباسم الخارجيةاإليرانيةسعيدخطيبزادهللقولإنعقدجولةجديدةمنالمفاوضاتمعالسعوديةمنوط
بإظهارالرياضمزيدًامنالجدية.وأوضحأن"علىالرياضأنتدركأنمنطقالحصاروالضغوطعلىلبنانلنيحقق
أي نتائج" .  وقال "ينبغي إنهاء ضخ السالح إلى المنطقة وإنهاء حرب اليمن قبل بدء أي مفاوضات حقيقية إقليمية".
(الجزيرةنت،)2021وبهذاربطالخوضفيالمفاوضات1+4المتعلقةبالملفالنوويبتحقيقانتصارفياليمن. 
الخاتمة والتوصيات
يتضحمنهذهالدراسةأنالمصالحةالخليجيةلميكنلهاأثريذكرإليقافالصرعوإعادةاالستقرارلليمن،وأن
الصراعلميعدمحليابقدرماهوإقليمي،إذأنأبرزالفاعلينفيههوالمملكةالعربيةالسعوديةوإيران،وأنفشلالتحالف
العربيبقيادةالمملكةالعربيةالسعوديةفيتدخلهاالعسكريفياليمنفيالقضاءعلىالمخلباإليرانيالمتمثلبالحركة
الحوثية يعود للتدخل األمريكي الذي حرف مسار عاصفة الحزم لتعارضها مع اإلستراتيجية األمريكية في اليمن وفي
المنطقة ،وهذا يثبت صحة فرضية الدراسة التي تقول "بينما يدور الصراع في اليمن ضمن االستراتيجية الغربية في
المنطقة العربية ،ل م تتمكن المصالحة الخليجية من التأثير على الصراع في اليمن خراج اطار تلك االستراتيجية" ،ومن
الواضحأنالدراسةأنتهتإلىأنالملفاليمنيأصبحمتعلقابتسويةالملفالنوويمعإيران،وهكذافإنعدموجودأثر
يذكرللمصالحةالخليجيةعلىالصراعالدائرفياليمنيثبتأنأحوالوسياساتاألطرافالخليجيةالفاعلةفياألزمة
اليمنيةتندرجضمنصراعاتالمحاورالدوليةواإلقليميةفيالمنطقةومتأثرةبهاوليستفاعالمستقالفيهذاالصراع. 
بناءعلىالنتيجةالتيتوصلتلهاالدراسةأعالهتوصيهذهالدراسةالقائمينعلىاإلنظمةالعربيةرسمسياسات
واستراتيجياتتمكنهامنالخروجمنالتبعيةلتتمكنمنحلأزماتهابمايخدممصالحهاالحقيقية،فأكبرأشكالياتالتبعية
هيالتحالفاتالموهومةالتيتجبرالطرفالضعيففيالتحالفعلىتحقيقمصالحهمنخالالتحقيقمصالحالطرف
األقوىفيالتحالفوهومايضيعتحقيق  أيمصالححقيقةله.كماتوصيالدراسةاألنظمةالعربيةوعلىرأسهااألنظمة
الخليجيةبأنأولىالخطواتللخروجمنالتبعيةهيالتمسكبالهويةوخدمتهاوالدفاععنهاوتحصينها،كماتوصيهذه
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الدراسةاألنظمةالعربيةوالخليجيةبعدمتجاهلأوتهميشدورالشعوبالعربيةفيعمليةصناعةالقرار،سواءفيالسياسة
الداخليةأوفيالسياسةالخارجية،فمنأهمعناصراالستقراروالمنعةألينظامسياسيهوالشرعيةالمنبثقةعنرضا
شعبي حقيقي عن قيادته السياسية ،وعلى األنظمة السياسية أن تتخذ من الخطوات وما يعزز تلك الشرعية في نظامها
السياسيمنا لناحيةالقانونيةوالعملية،ونخلصإلىأناألخذبهذهالتوصياتيمكنهأنيساهمبشكلفعالفيحلاألزمات
والصراعات في المنطقة العربية وعلى رأسها الصراع اليمني وتجنيب المنطقة وياالت الصراعات والحروب األهلية
ويساهمبشكلفعالفيتقدمهاونموهاوازدهارها. 
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