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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 
 كليةأحمدبنمحمدالعسكرية،قطر،د

 

 

 الملخص

الدراسةفيأثرالمصالحةالخليجيةعلىالصراعفياليمن،الشكأن لألزمةالخليجيةالتينشبتفيالعامتبحثهذه

بيندولالخليج،والتيأفضتإلىحصارقطرمنقبلالسعوديةواإلماراتوالبحرينومصروعددمنالدولالتي2017

تبعتها،ومنهااليمن،الشكأنهكانلهاتأثيراسلبيابالغاعلىالصراعفياليمن،فقدكانالمستفيداألولمنهذهاألزمة

يرانوأذرعهافيالمنطقة،وعلىرأسهاالحركةالحوثيةالمسيطرةعلىالعاصمةاليمنيةصنعاءوعلىمعظمالمدنذاتإ

إعالنغيررسميلفشلالتحالفالعربيفياليمن، بمثابة كانتاألزمة فقد وشمالها، فيأواسطالبالد السكانية الكثافة

التيتمكنتمنإ للحركةالحوثية، منالمدناليمنية،بلوتمكنتمنوانتصارا يقعتحتقبضتها علىما حكامسيطرتها

االنتقالمنمرحلةالدفاعإلىمرحلةالهجومعلىالخصمسواءعلىالمستوىالمحليأواإلقليمي،ولميكنذلكإالنتيجة

اإلنقساموالتقلباتالمفاجئةللسياسةاستثمارايرانوالحركةالحوثيةلألزمةالخليجيةمنخاللاالستفادةالقصوىمنحالة

قطر مارستها التي البقاء صراع سياسة من القصوى واالستفادة المنطقة، في التحالفاتوالمصالح ولخارطة السعودية

واستهداف للمساسبسيادتها الرامية سياستهم وإفشال وظفهم والعربومن الخليجيين من الجدد خصومها للتغلبعلى

السياسي ،ومنالواضحأنقطرنجحتفيالدفاععننفسها،وتمرفعالحصارعنهاوتمتالمصالحةالخليجية،نظامها

 .وهذهالدراسةتبحثأثرهذهالمصالحةعلىالصراعفياليمن

.ألزمةالخليجيةا،اليمن،المصالحةالخليجية:الكلمات المفتاحية  

 

 اإلطار النظري للدراسة

سيقدمتصوراواضحاعنالمنهجيةالعلميةلهذهالدراسةبمافيهابيئةالتفاعالتالسياسيةاإلطارالنظريللدراسة

فيالمنطقة،وذلكلنتمكنمنتحليلالسلوكالسياسيلدولالخليجتجاهاألحداثفياليمنومعرفةمدىتأثيرالمصالحة

السياسيةلهذهالدولتجاةالصراعفياليمن.

 

 مشكلة الدراسة 

المصالحةالخليجية،تتسائلالدراسة،إلىأيمدىأثرتالمصالحةالخليجيةعلىالصراعفياليمن؟هلأحوالبعد

تندرجضمن وسياساتها أنأحوالها علىالملفاليمنيأم مؤثرة اليمنية فياألزمة الفاعلة وسياساتاألطرافالخليجية

ثرةبها،وليستفاعالمستقالفيهذاالصراع؟صراعاتالمحاورالدوليةواإلقليميةفيالمنطقةومتأ

 

 فرضية الدراسة  

سنضعفرضيةعامةتوجهالدراسةوتضبطهامنهجيا،وهذهالفرضيةهي:

من الخليجية تتمكنالمصالحة لم العربية، فيالمنطقة الغربية يدورالصراعفياليمنضمناالستراتيجية بينما

طارتلكاالستراتيجيةإجالتأثيرعلىالصراعفياليمنخرا



 منهجية الدراسة

لإلجابةعلىأسئلةالدراسةوصحةفرضيتهاستستخدمهذهالورقةمنهجيةعلميةتمكنهامنتحليلوفهمسياسات

في األطرافالرئيسية على تطبيقه الذيسيتم الوطنية المصلحة منهج خالل من اليمني الصراع في األطرافالفاعلة

للمصلحةالصراع،سواء علىالمستوىاإلقليميأوالدولي،منالمتعارفعليهأنالسياسةالخارجيةليستإالإنعكاسا

هذهالرؤية،رؤيةالواقعيون،(Sorensen, 2003, p. 68)الوطنية،وأنالسياسةالخراجيةتصاغوفقاللمصلحةالوطنية،
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يمكنتحليلالسياسيةالدولية،فالواقعيونيرونالسياسةالخارجية وهيالرؤيةالسائدةفيالعالقاتالدولية،ومنخاللها

والمصلحةالوطنيةوسيلةناجعةللبحثعنالقوة،القوةبمعناهاالواسع،بهدفالحفاظعلىبقاءالدولةفيالساحةالدولية،

(Sorensen, 2003, p. 83)تكون ما وعادة أعداءها، بغرضمواجهة بعضها األساستتحالفالدولمع وعلىهذا

أراضيها. والحفاظعلىوحدة الدولة الوطنيوالذييعنيبقاء األمن حماية هو للدولة الرئيسية  ,Burchill)المصلحة

2005, p. 47)وليللقوىالفاعلةفيالصراعاليمنيوتحليلهاحتىنصلإلىإجاباتتقومهذهالدراسةبمتابعةالسلوكالد

شافيةبشأنالمدىالذيستؤثربهالمصالحةالخليجيةعلىالصراعفياليمن.

وفقاللقانونالدولي،دولالخليجدولمستقلةذاتسيادة،أيدولقومية،وهيترسمسياساتهابناًءعلىالمصلحة

راتوإدراكوأهدافوطموحصناعالقرارفيكلمنها،وهذهالدولجزءاليتجزءمندولالشرقالوطنيةوفقالتصو

األوسط،وهذهالمنطقةمنالعالم،لهابيئتهاالسياسيةالمتأثرةبتاريخهاوثقافتهاوموقعهاوهذهالعواملتؤثر،بشكلمباشر

بمافيهادولالخليججزءمنالمنظومةالدولية،والمنظومةأوغيرمباشرعلىعمليةصناعةالقرار،ودولالشرقاألوسط

الدوليةلهانظامدولييضبطحركةالسياسةالدوليةوهذاالنظامالدوليلهأنظمةوقواعدصارمةتضبط،بدورها،حركة

يتوفقمعقواعدالقانونالدوليومصالحالدولالكبرى، وذلك(Gilpin, 1999, p. xii &198)الدولوسياساتها،بما

الهوية حيث من ليبرالي رأسمالي نظام الدولي والنظام فيها، القرار صناع وطموح وأهداف وإدراك لتصورات وفقا

والثقافة،علىمستوىالفاعلينالدوليينلمافوقالدولةومادونالدولة،وواقعيعلىمستوىالدولةكفاعلدوليمؤثرمن

النظامحيثالسلوكالدوليوالسياسةا النظامالدوليتأثيربالغعلىاألنسقةالفرعيةللنظامالدوليومنها لخارجية،ولهذا

ومعصرامةالنظامالدوليوتأثيره(31،صفحة2003)العفيفي،الشرقأوسطيالتيتعددولالخليججزءاليتجزءمنه.

منها,دولمخترقهتخضعبدرجةعاليةواستثنائيةعلىالنظامالشرقأوسطيفإندول"الشرقاألوسط"السيماالعربية

(Ehteshami, 2002, p. 2)إلىالتدخلوالسيطرةالخارجية.

ودولية، وإقليمية محلية عوامل، بعدة تتأثر الخليج دول في القرار صناعة عملية أن لنا، يوضح أعاله التصور

وصانعالقراريتخذقرارهفيمايعتقدأنهمصلحةوطنيةوفقالتصوراتهوادراكهوأهدافهوطموحهوقدراتهالسياسية،وبناء

كالدوليلدولالخليجتجاهاليمن،ونرىإذاماكانتالمصالحةالخليجيةعلىهذااإلطارالنظريسنتمكنمنتحليلالسلو

 ستؤثرعلىالحربفياليمن.

 

 اليمن الموقع واألهمية اإلستراتيجية 

تقعالجمهوريةاليمنيةفيجنوبشبهالجزيرةالعربية،فيالجنوبالغربيمنقارةآسيا،ولهاموقعاستراتيجيذو

ف خاصة، أهمية ًاليمن ساحليا ً منيملكشريطا أكثر طوله والبحر2000يبلغ عدن وخليج األحمر البحر عبر يمتد كم،

كثيرمن وتنتشرفيمياههااإلقليمية)رئاسةالجمهوريةالمركزالوطنيللمعومات،بالتاريخ(العربيوالمحيطالهندي،

التيتربطالبحراألحمروالبحرالعربيوتشرفالجزرمنهامايحظىبموقعاستراتجيبالغاألهميةمثلجزيرةميون،

وهذا وسطه، في ميون جزيرة تقع الذي المندب باب مضيق العالم، مستوى على المائية المضايق أهم على ً أيضا

زإلشرافهعلىخطوطالمالحةالبحريةوالتجارةالدوليةالتيتربطالمضيقيكتسبأهميةاستراتيجيةمنموقعهالممي

وإفريقيا وأوروبا آسيا الثالث القارات سقطرى،.(2021)سحلول، أرخبيل العربي، البحر في الجزر أهم ومن

هذااألرخبيلوهيمطلةعلىالمحيطالهندي،ولموقعهاأهميةحيوية،إذتقعفيدائرةأكبرجزرجزيرةسقطرى وتعتبر

الدولية المالحة وخطوط المنطقة، خارج إلى الخليجي النفط تدفق وخطوط عدن، وخليج األحمر، البحر على السيطرة

جيعناليمن،والجزيرةالعربية،والخليجعموًما،وموقعهايؤهلهاألنيُتخذمنهاقاعدةعسكريةمتقدمة،للدفاعاالستراتي

والقرناإلفريقي، العربي، منالموانئمنها (2020)الذهب، المكال، ولليمنالعديد وميناء الحديدة، وميناء ميناءعدن،

المو من أهميته واكتسب أهمية، األكثر البحري المنفذ يُعد إذ كبيرة، واقتصادية تجارية بأهمية عدن ميناء قعويحظى

،بحكمموقعهاالمطلعلىطريقالتجارة1869االستراتيجيلمدينةعدنالتيزادتأهميتهابعدافتتاحقناةالسويسعام

كماأناختراقمياهالبحرعمقاليابسةالتيتربضعليهاعدن،منحميناءهاعمقاكبيرا،وهو،الدوليةبينالشرقوالغرب

ب،األمرالذيجعلهمحميًاحمايةطبيعيةمناألمواجوالرياحالموسمية،ومكَّنهمنمحاطبالجبالالمرتفعةمنعدةجوان

وتعتبراليمنأرضبكرمليئة العملطوالالعام،وهذاماجعلهأشهرالموانئاليمنية،وواحدًامنأشهرالموانئالعربية.

والتضاريس المناخ أن كما ومعادن، وغاز نفط من االقتصادية انتاجبالموارد على القدرة منحتها البالد في المتنوعة

يقربمن تمتدعلىما المتنوعة،وسواحلها منأكبرالمنتجينللثروة2000المحاصيلالزراعية جعلها مما كيلومتر،

ذاالسمكيةفيالمنطقة،وفياليمنمخزونبشرييعادلنصفالكثافةالسكانيةتقريبافيشبهالجزيرةالعربية،وعلىه

األساسفإنلليمنبالنسبةلجيرانها،السيمافيشبهالجزيرةالعربية،وكذلكالدولذاتالطموحاإلقليميوالدولي،أهمية
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وفرص مخاطرينبغيتجنبها الدولتحدييحتويعلىمخاطروفرص، وأنالخللالدائرفياليمنيمثللهذه خاصة،

ينبغياستغاللها.

 

 اليمن واقعها اليوم ووضعها الحالي 

معموجةالثوراتالعربيةثمالثوراتالمضادة،وأدتالصراعاتالحادةبينقواها2011لمتستقراليمنمنذالعام

السياسيةإلىتدخالتإقليميةودوليةبشأنهاالداخلي،وهذاالتدخلمالبثأنتحولإلىصراعإقليميذوبعددولي،وما

،ثم2014ذاالصراعيتفاعلإلىاليوم،وفيخضمالصراعسيطرةالحركةالحوثيةعلىالعاصمةصنعاءفيالعاميزاله

انتشرتسيطرتهالتسقطمعظمالمدناليمنيةالسيمافيشمالالبالدذاتالكثافةالسكانية،ثمبدأتتمدسيطرتهاإلىالمدن

اصمةاالقتصاديةلليمنبمينائهاوموقعهااالستراتيجيالمهمللتجارةالدولية،ثمالجنوبية،فأسقطتمدينةعدنالتيتعتبرالع

دولعربيةعلىرئسهااإلماراتوقطرومصر،والتي10جاءتعاصفةالحزمبقيادةالسعوديةالتيقادةتحالفضمإليها

يرانودولإقليميةودوليةبأنالتحالفهدفتإلىإعادةترتيبتوازنالقوىفيالعالمالعربي،وإرسالرسالةواضحةإل

العربيالجديدعازمعلىإبقاءاليمنتحتنفوذهاالستراتيجي،وردعإيرانومنعهامنالتغلغلفيالشؤونالداخليةللدول

دولتحقيقهذااألمرعلىأرضالواقعفقدأعلنتعاصفةالحزمأنأهدافهاتتمثلتفيإعادةالرئيسالشرعيعب.العربية

إال(2015)غبشي، ربهمنصورهاديوحكومتهالشرعيةإلىعاصمةالبالدوالقضاءعلىالتمردالحوثيونزعسالحه.

أنأيمنهذهاألهدافلميتحقق،واستعرتالحرباألهليةفياليمنوأصبحلهسلطاتثالثسلطةالحوثيالمسيطر

مدعومةومحكومةإماراتيا،وسلطةالشرعيةالتيتحولتإلىحكومةعلىعاصمةالدولة،وسلطةاإلنتقاليوهيمليشيات

منفىفيالرياض.

السلطاتالثالثالتخدماليمنبلتعكسصراعقوىإقليميةحولتاليمنإلىساحةصراع، بداواضحاأنهذه

 السيما اليمنية المدن معظم على وباتتمسيطرة اإليرانية اإلجندة تخدم الحوثية الكثافةفالحركة حيث اليمن شمال في

%منعددالسكان،ويمكنتلخيصاألجندةاإليرانيةفياليمنفينقاطمحددةوهيالتمددالشيعي75السكانيةمايقربمن

وتطويقالسعوديةمنجنوبالجزيرةالعربيةوالسعيإلىالسيطرةعلىالموقعاإلستراتيحيللجمهوريةاليمنيةبسواحلها

زرهاالمتحكمةفيبابالمندب،أهمالطرقالتجاريةالدولية،وسلطةاإلنتقاليالتيتخدماإلجندةاإلماراتية،وموانئهاوج

الجمعات ومكافحة السياسيوالخيري، مشروعجارفياليمنتمثلفيضربالمشروعاإلسالميبشقيه فاألماراتلها

راتيجيةاليمنية،والحدمنالتمدداإليرانيفيبحرالعربوبابالجهادية،والسيطرةعلىالموانئوالسواحلوالجزراالست

اليمنإلىدولتينأوأكثر، تقسيم السلطةالشرعيةوالتي)منتدىالسياساتالعربية(المندبوالقرناإلفريقي،وإعادة أما

ةمنفى،وكانواضحالمنتحظىباالعترافالدوليفهيتحتقبضةالسعوديةالتيهمشتهاتمامابعداستضافتهاكحكوم

شن الهدفمن أن المملكة، في الحكم أجنحة بين بالتنافسوالصراع المتعلقة وتحديدا السعودية الداخلية السياسة يتابع

عاصفةالحزمأنيحققاألميرالشابمحمدبنسلمانانتصاراساحقاوسريعاعلىالحركةالحوثيةويبسطهيمنةالمملكة

ألنهسيكونالقائدالعسكريالذيحمىالمملكةوهزمإيرانعزيزموقفهفيالوصولإلىسدةالحكم،علىاليمن،بهدفت

الدفاعوإدارتهللمعركةمكنتالمملكةمنحمايةأمنها السلمالسعودي،وأثبتأنقيادتهلوزارة فياليمن،وفرضعليها

ولكن،وبعدفشلتحقيقاالنتصارالسريع،حاولتالمملكةتحقيقأهداف (2020)تقية،دوناالعتمادعلىالقوىاألجنبية.

اقتصاديةمنقبيلانتزاعموافقةعلىمدأنبوبتصديرالنفطعبرمحافظةالمهرةاليمنيةإلىالبحرالعربيلتجاوزمضيق

منيةالواقعةأقصىشرقيالبالد،فدخلتبثقلهاالعسكريوالسياسيإلىالمحافظةاليهرمزالمهددباإلغالقمنقبلإيران،

عبرسلسلةخطوات،منخاللمدجسورالنفوذإلىاألوساطالمحليةفيالمحافظةوإرسالقواتالسعوديةللتمركزفي

إالأنالمملكةمناطقالمهرةالحيويةبمافيهاالمنافذوالمطارالواقعفيالمدينة،بالرغمأنالحربلمتطلهذهالمحافظة،

فيمداألنبوب،إذاصطدمتبالمقاومةالشعبيةالمدعومةمنُعمانالقلقةمنالسيطرةالسعوديةعلىمحافظةالمهرةفشلت

ومنذالعامالثانيللحربأدركتالمملكةأنهاتورطتفيالمستنقعاليمنيوإنإحراز(2018)تقاريرعربية،المحادةلها،

أيتقدمسيسطدمبمواجهةأجنداتإقليميةودوليةاليمكنتجاوزهابدوناستراتيجيةواضحةواستقاللفيالقرارالسياسي

يالمرحلةالراهنة،ولذافإنالمملكةتبدوتائهةوالعسكريعنالدولالكبرىودبلوماسيةمحترفة،وهوماتفتقدهالمملكةف

فيالمستنقعاليمني،األمرالذيجعلالخروجمنهذاالمستنقعهدفاعزيزالمنالبحدذاته.

معالتدخلالعسكريللتحالفالعربيفياليمن،أصبحتاليمنفيوضعأسوأمماكانتعليهقبلعاصفةالحزم،

محكولمتتحققأيمناألهدافالمعلنةلعاصفةالحزمفالشرعيةوقيادتهالمتعُدإلىأيمنوأصبحتوحدةالبالدعلىال

أجزاءالدولة،فضالعنالعاصمة،والتمردالحوثيازدادقوةوتحولإلىحكومةأمرواقعوأصبحسالحهنوعي،ومنه
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إلىا بقنابلها التيباتتتصل البالستية، والصواريخ السعودية،الطائراتالمسيّرة العاصمة وعلىرأسها السعودية لمدن

التيعينت رجحكفةإيرانفيتوازنالقوىاإلقليمي، للمنشئاتالحيويةفيالمملكة،وهذا الرياض،فضالعنضربها

لهافيصنعاءمتحديةكلقراراتالشرعيةالدولية،غيرآبهةبعاصفةالحزموالبالتحالفالعربيبرمته، سفيرارسميا

سنواتمنشنعاصفةالحزمفشلالتحالففيتحقيقأهدافهالمعلنة.7وبعد



 حرف مسار عاصفة الحزم للحفاظ على االستراتيجية األمريكية في اليمن 

فشلعاصفةالحزميعودبالدرجةاألولىإلىانزعاجالوالياتالمتحدةمنمحاولةالتحالفالعربيبقيادةالسعودية

ا الدور عن المنقطةالخروج استراتيجياتالغربفي الذيهدد األمر األوسط، الشرق منطقة في لها المرسوم لوظيفي

الشرق فيمنطقة مهيمنة كقوة إلسرائيل المرسوم الدور تتناسبمع هندسة إعادة لمشروع المنطقة تخضع اذ العربية،

اإلستقالل من بنوع الحية قواه تتمتع مسلم، عربي كبلد فاليمن، فياألوسط، الغالبة الليبرالية الثقافة وسطوة نفوذ عن

القوى بها والمقصود بالقوىالتقليدية اليمنية األدبياتالسياسية في اليها يشار القوىالحية وهذه اليوم، الدولي المجتمع

ةهيالقوىالتيلموالقوىالقبلية،وهذهالقوىالفاعل2011الفاعلةفيالساحةاليمنيةمنالعلماءوالجيشالمساندلثورة

المطالبةبالتغيير،ليتمكنالمجتمعالدوليمنوضعاليمنعلىمسار2011تتمكنمناالحتفاظبنفوذهابعداجهاضثورة

جديديتوافقمعثقافتهالليبراليةالمهيمنة،فمارسسياساتتعملعلىإعادصياغةهويةاليمنومكوناتهونظامهالسياسي

راتيجيةالغربيةفيالمنطقة،ومنخاللهذهالسياساتبُذلتجهودمضنيةوبغطاءاألممالمتحدةإلرساءليتناسبمعاالست

المسار المتحدة،هذا الواليات ورعته اقترحته الذي الشامل الوطني الحوار مؤتمر يسمى ما عبر تمريره تم ما وهو

(2015)الزنداني،مفياليمن.األمريكيةلينتجعنهمخرجاتباتتأهمالمرجعياتإلرساءالسال

التدخل قرار إتخاذ بعد إال واشنطن تُبلِّّغ لم فالسعودية المتحدة، للواليات مفاجئ أمر الحزم عاصفة قيام كان

" فلقد أنالعسكري، األميركي مجلسالشيوخ أمام األوسط الشرق في االميركية القوات قائد اوستن لويد الجنرال أقر

،(2015،21)عربيغوهبالعمليةالعسكريةإال"قبلوقتقصيرمنانتقالهمالىالتنفيذ"في"اليومنفسه"السعوديينلميبل

ولذافعنداستقراءالسلوكاألمريكيتجاهعاصفةالحزمنجدأنالوالياتالمتحدةحرصتمنذاألياماألولىعلىالمشاركة

وكانذلكمنخاللسياسةبرجماتيةتمثلتفيتأييدموقفالتحالفالعربيفيهاووضعهاتحتالمجهروالتحكمبعملياتها،

فمنذبدئالعملياتالعسكريةفياليمنأيدتالوالياتالمتحدةالحربضد(Amer, 2021) ودعمهلوجستياواستخبارتيا،

سعوديةفياليمنكماأشارإلىاليمنوأثنىوزيرالخارجيةاألمريكيجونكيريعلىالعلمياتالعسكريةالتيتخوضهاال

جانب إلى اللوجستي واالسناد االستخبارية المعلومات مشاركة خالل من السعودية تقوده الذي التحالف تدعم بالده أن

المساعدةفيعملياتالتحديدواإلستهداف،أماعلىصعيدالدعماللوجستيواالستخباريوالعسكريفقدأنشأتالواليات

ملياتمعالسعودية"خليةالتخطيطالمشترك"لتنسيقالعملياتالعسكريةواالستخباريةفياليمنوتوفيرالمتحدةغرفةع

واشنطنفيأبريل قررت كما للمعلومات، فيالجووالتبادلالمحدود طائراتالتحالفبالوقود األمريكيلتزويد الدعم

اشنطنفياختياراألهدافالتيتضربهاطائراتالتحالفتوسيعدورهافيعملياتعاصفةالحزملتشكلمشاركةو2015

)حسن،إلىجانباإلسهامفيتفتيشالسفنومحاولةاعتراضشحناتاألسلحةاإليرانيةالتيقدتكونمتوجهةإلىاليمن.

(2018

قادةدولمجلسلمتكتفالوالياتالمتحدةبذلك،بلأنهابعدأسابيعمنعاصفةالحزمعقدتقمةاستراتيجيةمع

،وكانمماذكر2015مايو15،وصدرعنهابيانامشتركافي2015مايو14التعاونالخليجيفيمنتجعكامبديفيدفي

فيهذاالبيانعاصفةالحزمونصعلىأنه"ستتشاوردولمجلسالتعاونالخليجيمعالوالياتالمتحدةحينيتمالتخطيط

اجراءعسكرييتجاوزحد حتىتظلسياستهاالتخاذ وحلفائها، للملكة تقييدا أنهذا والواقع دولمجلسالتعاون.."، ود

الخارجيةمرتبطةباالستراتيجيةاألمريكية،وهكذافإنالسلوكاألمريكيتجاهعاصفةالحزمساعدإلىحدكبيرفيحرف

م،مسارإعادةصياغةاليمنوفقاللثقافتهمسارعاصفةالحزموالحفاظعلىالمسارالذيتموضعهلليمنقبلعاصفةالحز

الليبراليةالمهيمنةلخدمةاالستراتيجيةالغربيةفيالمنطقةالعربية،والشكفيأنالمتأملفيفشلالتحالفالعربيفي

دولويحظىبدعمأمريكيوبشرعيةدوليةويفشلفيتحقيقاألهدافالمعلنةعلىمدار10اليمنوهوتحالفمكونمن

لالستراتيجية وفقا عمدا التحالف مسار حرف أعاله المذكور النحو على األمريكي التدخل أن سيدرك سنوات، سبع

في الحوثية فالحركة السيطرة، تحت العربي التحالف دول وإبقاء الحية اليمنية القوى الستبعاد المنطقة في األمريكية

ذاالتحالف،فالوالياتالمتحدةكانتتدركأنقيامالتحالفالعربيمعادالتتوازنالقوىالتساويشيءيذكرأمامقوةه

بعد األولى األسابيع في اليمن السعوديفي فالسلوك اليمن، في القائم المسار العسكريسيفسد بالتدخل السعودية بقيادة

لنجاحعاصفةالحزموقدظهرعاصفةالحزمكانيرتكزعلىالتعاملمعالقوىالحيةفياليمن،الجيشوالعلماءوالقبيلة،
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فياليمن،وسيفسد ذلكمناستقطابالسعوديةلتلكالقوىودعمهاوهذاسيمكنتلكالقوىمناستعادةنفوذهاوفاعليتها

الجهودالتيبُذلتلترتيبوضعاليمنبمايتفقمعاالستراتيجيةالغربيةفيالمنطقةالعربية.



 واثرها على المنطقة واليمنالسياسة األمريكية في عهد ترامب 

تبنىسياسات إذ الوالياتالمتحدة في السطلة ترامبإلى وصول وهو األمريكية السياسة في جديد متغير ظهر

مختلفةعنسلفه،وكانلذلكأثرعلىسيساتدولالمنطقة،وانعكسذلكعلىاألزمةاليمنيةلتبقىاليمنحبيسةالسياسات

اساتدولالمنطقة،وكانأولوأهمالمتغيراتلوصولترامبإلىالسلطةوأثرهعلىسياساتاألمريكيةوأثرهاعلىسي

،حيثاُخترقتوكالةاألنباءالقطريةفي2017المنطقةالعربيةالخالفالذيدبفجأةبيندولالتحالفالعربيفيالعام

ستهدافقطربحملةإعالميةغيرمسبوقة،وفيفيوتمنشرتصريحاتملفقةألميرقطر،لتُتخذكذريعةال2017مايو24

بإغالق2017يونيو5 التصعيد وتم معقطر، أعلنتالسعوديةواالماراتوالبحرينومصرقطعالعالقاتالدبلوماسية

لسفرمنافذهاالبريةوالبحريةوالجويةمعقطر،ومنعالعبورفيأراضيهاوأجوائهاومياههااإلقليمية،ومنعموطنيهامنا

كشفعنهأميردولةالكويتفي لقطركانضمنالمخطط،وهوما أنثمةغزوعسكريا 30إلىقطر،واتضحالحقا

الذيقادوساطةلنزعفتيلاألزمةالخليجية،إذصرحفيمؤتمرصحفيمعالرئيسترامبقائال"الحمدهلل2017سبتمبر

،وأدتاألزمةإلىحصارقطروخروجهامنالتحالفالعربيالذي(2020)الجزيرةنت،المهمأنناأوقفناتدخالعسكريا"

 بقيبيدالسعوديةواإلمارات.

قدفرضنفسهعلىاألرضإذأنالخالفالخليجيقدغيرخارطة خطيرا التطوراتكانثمةمتغيرا ومعهذه

رمنقبلدولالحصارعلىقطر،ولشعورالمصالحفيالمنطقة،وأدىإلىتقاربقطريإيرانيلمواجهةالتهديدالخطي

أيرانأنالمساسباستقاللقطرسيؤديإلىاإلضراربمصالحإيرانفيالمنطقةوأنسكوتهاعنخطوةكهذهيُعدتهديدا

غيرمسبوقاألمنإيران،بحكمأنهسيعززمنهيمنةالسعوديةعلىالجزيرةالعربية،الخصمالتقليديإليران،وعليهفلقد

انهارالتحالفالعربيوانسحبتمنهقطر،وبدأكا علىالصراعفياليمنإذ سلبيا نللتقارباإليرانيالقطريإنعاكاسا

إعالمهايركزعلىأخطاءالتحالفالسعودياإلماراتيفياليمنليكشفللرأيالعامالكثيرمنالحقائقالتيتعززموقف

المطافصبفيصالحالحركةالحوثيةوعززمنموقفهافيالداخلاليمني،لكنهفينهاية(2020)الجزيرةنت،قطر،

كماأنالتغيّرفيالسياسةالقطريةظهربدفعمنظماتهااإلنسانيةلدعمالوضعاإلنسانيفيمواقعسيطرةالحوثيوهوما

(2019بلندنالمملكةالمتحدة،)سفارةدولةقطرصبفيمصلحةالحركةالحوثيةالتياستغلتهذاالدعملتعزيزموقفها،

ونالحظهناأنسلوكدولالتحالففيهذهالفترةعززمناالستراتيجيةاألمريكيةتجاهالمنطقةوقضاياهاالسيماالقضية

يةاليمنية،محلالدراسة،فعززفشلالتحالفالعربيفياليمنمنمكانةالحركةالحوثيةوقدراتهاللقضاءعلىالقوىالتقليد

)القوىالحية(فياليمنوالتيالتريدواشنطنبشكلخاصوالدولالغربيةبشكلعامأنيكونلهادورمؤثروفعالفي

الشاكلةإلىبدايةالعام دفع2021الساحةاليمينة،واستمرالوضععلىهذه إذتماإلعالنعنالمصالحةالخليجية،مما

علىأملحلالصراعوإيقافالحربالبعضإلىالتوقعأنالمصالحةسيكونل أثرإيجابيعلىالصراعفياليمن، ها

30بالمئةمنالسكان،البالغعددهمنحو80ألفشخص،وبات233سنوات،التيأودتبحياةأكثرمن7الدائرةمنذ

.(2021)كمال،متحدةمليوننسمة،يعتمدونعلىالدعموالمساعدات،فيأسوأأزمةإنسانيةفيالعالم،وفقاألممال

التحليلأعالهكانضروريالفهمأثرالمصالحةالخليجيةعلىالوضعفياليمن،إذأنذلكاألثر،إلىحدكبير،لم

الوطنية، وستبقىسياساتالدولالخليجيةحبيسةمصالحها اليمنية، واشنطنلحلاألزمة يخرجعنالمسارالذيتحدده

والمتوافقةحيناآخر،فيإطاراإلستراتجيةاألمريكيةفيالمنطقةالعربية.المتضاربةحينا

 

المصالحة الخليجية             

جاءتالمصالحةالخليجيةكنتيجةمتوقعةلنجاحالسياسةالقطريةفيمواجهةدولالحصارواحباطمحاوالتهافي

السهلعلىقطرأنتدركمنذبدايةاألزمةأنترامبوراءدولتغييرالنظامالقطريوكسراإلرادةالقطرية،فلقدكانمن

21-20األمريكيةالتيعقدفيالرياضفي–الحصار،ليسألناألزمةنشبتبعديومينفقطمنالقمةالعربيةاإلسالمية

إيران2017مايو مواجهةاإلرهابواحتواء والتيكانهدفها الرئيساألمريكيترامب، التيحضرها ألن، بلأيضا ،

يونيوأنماجرىهوأحدثمارزياتهللمنطقة،كماأنترامبفيتماهيواضحمع6ترامبنفسهقدأكدفيتغريدتهلهفي

قطر"بتمويلاإلرهابوعلىأعلىالمستويات"،ورأىأنالخطواتالتيتقودهاالسعوديةضدموقفدولالحصاراتهم

منهنابدأتالدبلوماسيةالقطرية(2017مركزالعربيلألبحاثودراسةالسياسات،)ال،"قطر"صعبةولكنهاضرورية
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نجحتفيالصمود إذ القطرية الدبلوماسية عملتعليه ما وهذا أنتغيّرالموقفاألمريكيلحلاألزمة تدركأنعليها

منتذبذبالموقفاألمريكيبينالرئيسمنجهةوبينالخارجيةوالبنتاغونمنجهةأخرى،واستفادتمن واالستفادة

مإلىوسيطفياألزمةمعقرباالنتخاباتاألمريكية،وهوماأدىفيالوقتإلىأنتغيّرموقفالوالياتالمتحدةمنخص

نهايةالمطافإلىتغييرفيالموقفاألمريكي،وعندماأدركتالسعوديةبأنموقفإدارةترامبقدتغير،وأناالنتخابات

 ترامب، عهد أيام فيآخر عملتعلىحلاألزمة أعادتالديمقراطيينإلىالبيتاألبيض، وقبلنقلالسلطةرسمياقد

إلدارةبايدن،لتأتيقمةالعاُلويرفعالحصارعنقطر.



 سياسات دول التحالف بعد المصالحة 

 العام نهاية أن2020مع السعودية أدركت ترامب، فيها خسر التي األمريكية االنتخابات نهاية مع وتحديدا

تساعدهاعلىالتكيفمعالمرحلةالقادمةوخاصةبعدوصولالمتغيراتمنحولهاخطرةوتستدعياتخاذسياساتجديدة

بايدنإلىالسلطةفيالوالياتالمتحدة،فكانتالمصالحةالخليجيةوقمةالعاُلأولىهذهالسياسات،إذاستجابتالسعودية

اإل وبالذات حلفاءها على وضغطت ترامب عهد نهاية الخليجية المصالحة في األمريكية اإلدارة وأنهتلرغبة مارات

الخالفالخليجيوتصالحتمعقطر،وبطبيعةالحالكانتهذهخطوةتستهدفمنوراءهاالخروجمنالمستنقعاليمني

الذيباتيكلفهاالكثيرخاصةوأنهاباتتتدركأنسياساتبايدنتجاهالحربفياليمنلنتكونفيصالحها،وهذاما

خطوات بايدن اتخذتإدارة فلقد فكان، السعودية، لسيتفيصالح 4في في،2021فبراير األول خطابه بايدن ألقى

فيالعالم"،السياسةالخارجية يتعلق،"مكانأمريكا أعلنثالثةقراراتفيما الخارجية. خاللزيارتهاألولىإلىوزارة

فيذل بما للعملياتالهجومية الدعم كل إنهاء الحربفياليمن: تجاه إدارته الواليات،كمبيعاتاألسلحةبسياسة ودعم

تحولتالوالياتوبهذا،وتعيينتيمليندركينغكمبعوثخاصالىاليمن،المتحدةلمبادرةالسالمالتيتقودهااألممالمتحدة

األطرافالمختلفة، مع بحياد الذييتعامل الوسيط الحربإلى للتحالففي المساند من دول(Amer, 2021)المتحدة

التحالفوالحوثيين،خاصةوأناإلدارةاألمريكيةالجديدةتريدأنتغلّبلغةالدبلوماسيةمعإيرانعلىلغةالقوة،وستستفيد

فإنأولماقامتبهإدارةبايدنهوإبطالقرار منالورقةالحوثيةفيمفاوضاتهامعايرانبشأنالسالحالنووي،ولذا

كةالحوثيةحركةإرهابيةوهوالقرارالذياتخذتهإدارةترامبفيآخرعهدها.إدارةترامبباعتبارالحر

علىضوءماسبقبدأتدولالتحالفتتكيفمعسياساتاإلدارةاألمريكيةالجديدةوتراجعسياساتهالتحافظعلى

إالأنأيمن بالطبع،طالتملفالحربفياليمن، السياساتهذه، ومراجعة معها، تغيرمصالحها تُبد دولالخليجلم

 في بادرت التي السعودية باستثناء اليمن تجاه سياساتها في عن2021مارس22جوهري فيها أعلنت خطوة باتخاذ

"مبادرتهاإلنهاءاألزمةاليمنيةوالتوصللحلسياسيشامل"يتضمنوقفإطالقنارشاملتحتمراقبةاألممالمتحدة،

فيالحسابالمشتركبالبنكالمركزيوإيداعالضرائبواإليرادا الحديدة منميناء المشتقاتالنفطية لسفن تالجمركية

اإلقليمية المباشرة الرحالت من لعدد الدولي صنعاء مطار وفتح الحديدة، بشأن ستوكهولم اتفاق وفق بالحديدة اليمني

للتوصلإلىحلسياسيل،والدولية بناءعلىوبدءالمشاوراتبيناألطرافاليمنية المتحدة األمم اليمنيةبرعاية ألزمة

.،والمبادرةالخليجيةوآليتهاالتنفيذية،ومخرجاتالحوارالوطنياليمنيالشامل2216مرجعياتقرارمجلساألمنالدولي

درةوأجمعتوعلىنفسالمنوالجاءتمواقفدولالمصالحةالخليجيةمرحبةبهذهالمبا(2021)وكالةاألنباءالسعودية،

(2021)الجزيرةنت،فيبياناتلهاعلىأنهذهالمبادرةفرصةإلحاللالسالمفياليمن.

بطبيعةالحالتعتبرهذهالمبادرةتنازالمنقبلالسعوديةالتيتقودالتحالفالعربيإلرضاءالحركةالحوثية،فما

منجانبواحدأعلنوا2019سبتمبر21للحوثيينمبادرةسابقةفيوردفيالمبادرةأكثرمماكانيأملهالحوثيونإذكان

أشكال وكافة والمجنحة الباليستية والصواريخ المسير بالطيران السعودية العربية المملكة "وقفاستهدافأراضي فيها

ب مماثل إعالن في منها أحسن أو بمثلها التحية "رد ينتظرون أنهم مبادرتهم في وورد أشكالاالستهداف"، كل وقف

اليمنية، لألراضي االستهدافوالقصفالجوي" في(2019)هاشم، فحسب. بوقفالعملياتالعسكرية طالبوا أنهم أي

بأسبوع، المبادرة تعرضتقبل قد أنكانتالسعودية جاءتبعد ألنها الحوثيين، معمبادرة السعودية تتفاعل لم حينها،

نلشركة"أرامكو"العمالقةتبناهالحوثيون،غيرأناالتهاماتتوجهتصوبإيران،لهجومواسعاستهدفمنشأتيننفطيتي

الطاقة وأعلنوزير العملية، بالوقوفوراء إيران وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا والوالياتالمتحدة، اتهمتالسعودية فلقد

إنتاج أنالهجومأسفرعنوقفالسعودية يتجاوزنسبةمليونبرمي5.7السعوديفيحينه، ما %من50لنفطيوميا،

وكانتالسعوديةتدركأنتبنيالحوثيينلهذهالعمليةجاءبإيعازمن(2019،RT)%فيالعالم،5معدلإنتاجالبالدو

إيرنبهدفتجنبإيرانالحربوخفضالتصعيدضدها،لكنهاكانتفيالوقتنفسهتأملأنيتحركالعالملضربإيران

.وهذامالميحدث،بالرغممنأنذلكفيعهدإدارةترامب،أماوقدجاءتإدارةبايدنفلمتجدالسعودية(2019)هاشم،
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بُدمنتغييرسياستهابشكلجوهريفياليمنإلنهاءاألزمة،ولذاماوردفيمبادرتهاالجديدة،اليوقفالقتالفحسببل

ةلتفتيشالسفنالمتجهةإلىاليمن،حتىاليتمتهريبالسالحللحوثيينمنقبليكسرالحصارالذيفرضتهآليةاألممالمتحد

السعوديةتنقضالمطالبالتي أنالمبادرة المفروضعلىاليمن،كما كانتتبرربهالسعوديةحصارها ما إيران،وهذا

ابمناألرضيالتيسيطرتالتيطالبتالحركةالحوثيةبتسليمسالحهاواألنسح2216وردتفيقرارمجلساألمن

وستكوننتيجةهذهالمبادرةهوتعزيزنفوذالحركةالحوثيةالمسيطرةعلىاألرض،ألنوقف(Sheline, 2021) عليها،

بالسلطة ضمنيا اعترافا يُعد الحديدة لميناء العمل وفتحمطارصنعاءوعودة علىالمليشياتالحوثية الهجماتالسعودية

كحكومةأمرواقع.الحركةالحوثية

ألنالصراعفياليمنصراعاإقليمياذوبعددولي،فلقدجاءردالحركةالحوثيةعلىالمبادرةالسعوديةبالرفض،

فعلىالنقيضمنمبادرةالحركةالحوثيةالسابقةبوقفإطالقالنارمنجانبواحد،أكدكبيرالمفاوضينالحوثيينمحمد

ادرةالسعوديةبدعوىأنهاربطتبينوقفاطالقالناروموافقةالحوثيينعلىالدخولفيعبدالسالمرفضحركتهللمب

والواقعأنموقفالحركةالحوثيةمنعرضالمملكةلم(2021)اليعقوبي،مفاوضاتسياسةللوصولإلىحلشامل،

إيرلواعلى"تويتر"،بعدالمبادرةالسعوديةيكنإالانعاكاساللرغبةاإليرانية،فلقدصرحالسفيراإليرانيفيصنعاءحسن

حربوليستإنهاء وجرائم االحتالل واستمرار حربدائم مشروع اليمن، في السعودية "مبادرة أن قائال واحد، بيوم

الحصاربشكلكاملوإنهاء."للحرب يجبأنتشمل"وقفالحرببشكلكاملورفع الحقيقية" وأضافأن"المبادرة

سعوديوسحبقواتهالعسكريةوعدمدعمالمرتزقةوالتكفيريينبالمالواألسلحة"،إضافةإلى"حوارسياسياالحتاللال

وهذايعنيانفرادإيرانبالساحةاليمنيةعلىغرارالعراقوسوريا(2021،RT)."بيناليمنييندونأيتدخالتخارجية

ولبنان.

بالغةفيطبيعةالموقف،لعلأهمهاأنالرفضيعكسوضعجديدلتوازنالقوىفمنكانلرفضالحوثييندالالت

األمريكي الخارجية وزير عبرعنه ما وهذا اليمني، فيالمستنقع وهيمتورطة باتتفيمأزق، السعودية ان الواضح

بشكلفعالم حالولينإنهاءالحرب"والقىأنتونيبلنكنفيمقابلةمعالسيإنإنإذصرحقائال"السعوديونأنخرطوا

وهذايدلعلىأنالحركةالحوثيةالمدعومةإيرانيا(Zakaria, 2021) اللومعلىالحوثيينالذين"يستمرونبالرفض"،

الحربدون من السعودية وأنخروج المنتصر أضحتفيوضع المنطقة، في األمريكية االستراتيجية من والمستفيدة

أهدا الحركةتحقيقأيهدفمن لتقبل السعودية تملىعلى أن هناكشروطالبد وأن مقبوالعندها، يعد لم المعلنة فها

وبعدالرفضالحوثياتضحللسعوديةأاّلمفرمناإلستجابةلمطلبالحوثية،أوباألحرىإيران،بوقفالحربوإنهاءها،

 إيرانبالجلوسوالتفاوضمعهامباشرة.

لوليالعهدالسعوديمحمدبنسلمانكانأمرامستبعدا،فلقدسبقوأنأعلنفيمقابلةالتفاوضمعإيرانبالنسبة

إذقالرداًعلىسؤالحولماإذاكانتالسعوديةقدتقيمحواراًمعإيران:2017معقناةاالخباريةالسعوديةفيمايو/ايار

ع قائم نظام بأنه مرسخة قناعة لديه نظام أو واحد مع فيدستوره"كيفأتفاهم منصوصعليها متطرفة لىأيدولوجية

ومنصوصعليهافيوصيةالخمينيبأنهيجبأنيسيطرواعلىمسلميالعالماإلسالميونشرالمذهبالجعفرياالثني

عشريالخاصفيهم"وأضافمحمدبنسلمانفيهذهالمقابلة"لنننتظرحتىتصبحالمعركةفيالسعودية،بلسنعمل

ولكناالستنزافالممنهجللسعوديةمنقبلإيرانفيالمستنقع(2019،BBC News)ركةعندهمفيإيران"لتكونالمع

للبحثعنحلسياسيمع الخارجيةكحصارقطروتغيرالموقفاألمريكيدفعالسعودية والتخبطفيسياستها اليمني،

إيراندولةشفعنمسارجديدإذصرحقائال"تك2021ابريل27إيران،وجاءتتصريحاتوليالعهدالسعوديفي

وأضاف:"النريدأنيكونوضعإيرانصعبا،بالعكسنريد."إيرانجارة،نريدأنتكونلديناعالقةطيبةومميزةمع

(2021،RT)." إيرانمزدهرة،لدينامصالحفيهاولديهامصالحفيالسعوديةلدفعالعالموالمنطقةلالزدهار

،عقدت2016سنواتمنقطعالعالقاتالدبلوماسيةبينالسعوديةوإيران،منذيناير/كانونالثاني6وبعدوهكذا،

توافقتهذه(2021)بور،فيالعاصمةالعراقيةبغداد.2021طهرانوالرياضأولحوارمباشربينهمافيأبريل/نيسان

م تخفف أن على تحرصقطر إذ القطرية، المصالح مع ألسبابالخطوة والسعودية، إيران بين اإلستقطاب حدة ن

جويسياسية،فرحبتبهذهالمفاوضات،وصرحوزيرالخارجيةالقطريمحمدبنعبدالرحمنآلثانيقائال"نرحببأي

أن ونعتقد الجهود هذه مثل وندعم السعودية وخاصة والخليج إيران بين للعالقات تعود إيجابية وروح جهود أو حوار

المنطقة"،الحوار استقرار في بناءة DW)خطوة المحادثات(2021، من جوالت ثالث والسعودية إيران وعقدت

استضافهاالعراقلمناقشةالقضاياالثنائيةواإلقليميةوالدولية،وقالوزيرالخارجيةاإليراني،حسينأميرعبداللهيان،إن

بناءة"،مضيفاًأنطهرانقدمتمقترحاتديناميكيةلتحقيقالسالمفيالمحادثاتبينالمسؤوليناإليرانيينوالسعوديين"
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ًفي ًجديا اليمن.وقالالمتحدثباسموزارةالخارجية،سعيدخطيبزادهإن"المحادثاتبينبالدهوالسعوديةحققتتقدما

ادثاتمعإيرانإلى"نتائجموضوعاألمنفيالخليج".وكانالملكالسعوديسلمانقدأعرب،عنأملهفيأنتؤديالمح

 (2021،BBC NEWS)ملموسةلبناءالثقة"وإعادةإطالق"التعاون"الثنائي.

بالرغممنالتصريحاتاإليجابيةإالأنالواقعيقولأنالمحادثاتبينالسعوديةوإيرانماتزالترواحمكانها،إذ

 ففيسبتمبر استنزافالسعودية، إيراناستمرتفي من المدعومة الحوثية الحركة على2021أن واسعا شنتهجوما

صواريخباليستية،6طائراتمسيّرةو10ثية،أنالحركةأطلقتوقالالمتحدثالعسكريللحركةالحواألراضالسعودية،

استهدفتجميعهامنشآتنفطيةحيويةتابعةلشركةأرامكوالسعوديةفيالمنطقةالشرقيةوجدةوجيزانوأكدأنجميعهذه

الع المملكة تهديداتضد الحوثي العسكري المسؤول ووجه بنجاح". أهدافها "حققت العسكرية السعوديةالعمليات ربية

فقد االستنزاف، منالواضحأنالسعوديةكانتتعانيمنهذا   منالعملياتالعسكرية"علىأراضيها. المزيد بـ"تنفيذ

منزال،بشظاياهذه14الهجماتالحوثية،وأشارتالىإصابةطفلينوتضررأعلنتوزارةالدفاعالسعوديةأنهااعترضت

والمسيّ الباليستية المفخخةالصواريخ .رات بعض(2021)الحمادي، األمريكية القوات سحب مع الهجوم هذا تزامن

منظوماتهاالدفاعيةالمتطورة،بمافيهابطارياتصواريخ"باتريوت"منالسعودية،رغممواصلةالحوثيينهجماتهمعلى

وبهذايتضحأنهناكرغبةأمريكيةللحدمنهيمنةالسعوديةعلىاليمن،وربماالحدمننفوذها(2021)العاني،،المملكة،

اإلقليميوإنصبذلكفيصالحإيرن،فمصلحةالوالياتالمتحدةتقتضيحلاألزمةالنوويةمعإيران،وهيتدفعبأن

فيالملفالنوويمقابلمكاسبفيالساحةال كانالمبعوثاألمريكيالخاصالمعنيتقايضإيرانتنازالتها يمنية،ولذا

 اإليرانية الحكومةبالشؤون مع مباشرة محادثات إجراء عن السعودية بإعالن "نرحب قائال، صرح قد مالي روبيرت

وأضاف"نأملفيأنيسهمهذاالحوارفيخفضالتوترومعالجةمباعثالقلق."الجديدةللجمهوريةاإلسالميةاإليرانية

)الخاصةا المشتركة الشاملة العمل بخطة االلتزام إلى المشتركة الكاملة العودة إن طويل. زمن منذ المستمرة إلقليمية

(2021،RT)."بالبرنامجالنووياإليراني(سيدعمهذهالجهود

يةبُدامناستمرارولماكانهناكبوادرتخليأمريكيعندعمالنفوذالسعوديفياليمنوالمنطقة،لمتجدالسعود

 في لقاء لهما وكان ايران، مع 3مفاوضاتها من2021أكتوبر رابعة جولة عقدت أنها عن السعودية كشفت حين ،

في معإيران، "االستكشافية2021سبتمبر21المفاوضاتالمباشرة تزالفيمرحلتها ما إلىأنها مشيرة ،ووصف."،

العزيز بنعبد معإيالملكالسعوديسلمان ملموسة" إلى"نتائج فيالتوصل أمله وأعربعن الجارة"، بـ"الدولة ران

:إن"إيراندولةجارة،ونأملأن2021فيكلمةله،فيسبتمبروقالالملكالسعودي.طهرانفيالمفاوضاتالجارية

تؤديمحادثاتنااألوليةمعهاإلىنتائجملموسةلبناءالثقة.والتمهيدلتحقيقتطلعاتشعوبنافيإقامةعالقاتتعاونمبنية

ودعاالملكسلمان."وعدمالتدخلفيالشؤونالداخليةعلىااللتزامبمبادئوقراراتالشرعيةالدولية،واحترامالسيادة،

طهرانإلى"وقفجميعأشكالالدعمللجماعاتاإلرهابيةوالمليشياتالطائفيةالتيلمتجلبإالالحربوالدماروالمعاناة

منهجماتهمعلىمدنجنوبالممل إلىالحوثيينفياليمنالذينصعدّوا فيإشارة بواسطةلجميعشعوبالمنطقة"، كة

.الطائراتالمسيّرةوالصواريخالباليستية
(2021)حمود،



يذكرفيأيمن أيتنازل دونأنتقدم معها المفاوضاتالمباشرة إلىطاولة نجحتإيرانفيجلبالسعودية

الخالفبينهاوبينالسعودية،وفيهذهالمفاوضاتصرحوزيرالخارجيةاإليراني،حسينأميرعبدا للهيان،فيقضايا

قائال"المحادثاتاإليرانيةالسعوديةتسيرباالتجاهالصحيح،ونحتاجإلىمزيدمنالحوار،ووصلناإلى2021أكتوبر10

اتفاقاتمعينةفيمواضيعمحددةونرحببهذاالحوار"،وأضافأن"دورإيرانوالسعوديةلهبالغاألهميةعلىصعيد

 (2021)الدين،."إرساءاالستقرارفيالمنطقة

،أنالمفاوضاتالجاريةبينإيرانوالسعودية،منشأنهاإخمادبؤر2021أكتوبر10اعتبرتالحركةالحوثيةفي

وأكدتالحركةعلىضرورةإيقافعملياتالتحالفالعربيالذيتقودهالسعوديةفياليمن.وقالوزيرالتوترفيالمنطقة،

الحوثيةبصنعاء،هشامشرفعبدهللا،خالللقائهسفيرإيرانفيصنعاءحسنايرلو،إنالخارجيةفي"حكومةاإلنقاذ"

ًمنشأنهأنيسهمفيإطفاءبؤرالتوترواالستقرارفيالمنطقة".وأضافأن-"الحواراإليراني السعوديالجاريحاليا

خليجاليمكنأنتتمدونإنهاءالعدوانالعسكري"أيترتيباتأوتفاهماتلتعزيزاألمنواالستقرارفيمنطقةالجزيرةوال

)فياشارةإلىعملياتالتحالفالعربي(علىاليمن،ورفعالحصارالشاملالمفروضعلىالبالد،وإعادةفتحكلالمعابر

ال أن "التأكيد اإليراني، السفير جدد جانبه، من الدولي". صنعاء مطار رأسها والمطاراتوعلى والبحرية حلالبرية

 (2021)سبأنت،مشدداًعلى"أنالحلالسياسيالسلميهوالحلالوحيد".عسكرياًيمكنأنيكتبلهالنجاحفياليمن"،
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وبعدالجوالتالمشارإليهاأعالهمنالمحادثاتالسعوديةاإليرانية،ظهرمؤشر،وإنكانمحدودا،يظهرتحرك

 فلقد اإليرانية، العالقاتالسعودية ) عجلة روحهللالطيفي، الجماركاإليرانية، 17أعلنالمتحدثباسم (2021أكتوبر

استئنافالصادراتإلىالسعوديةوأوضحأناستئنافالصادراتإلىالسعودية"يعكسإرادةالطرفينلتعزيزالعالقات،

العراق بواسطة للمباحثاتمعها ."وثمرة تؤثرعلىالوضعفياليمن(2021)كاملجميل، التطوراتلم أنهذه غير

،كثفالحوثيونهجماتهمفيمأربللسيطرةعليها،كونهاأهممعاقل2021فمنذبدايةفبرايروأستمرالصراعيزدادحدة،

بثرواتالنفطوالغاز، إلىتمتعها إضافة الدفاع، الرئيسلوزارة والمقر الشرعية الحكومة علهيا، منالناحيةوالسيطرة

29أنهنفذيومها2021أكتوبر25منجانبه،أعلنالتحالفالذيتقودهالسعوديةفيالعملية،يعنيانتصاراكبيراإليران،

عمليةاستهدافآللياتوعناصرللحوثيينفيالجوبةوصرواحبمأرب،وكانمننتيجةذلكأنأعلنتاألممالمتحدةفي

االست نطاق توسيع اليوم البالد.ذات في الصراع جراء نزوح موجة أكبر تشهد حيث مأرب، بمحافظة اإلنسانية جابة

 نت، أن(2021)الجزيرة من السعودية كانتتأمله ما وأن تتقدم، لم اإليرانية المفاوضاتالسعودية أن يتضح وبهذا

إيران،وهذاماسينعكسعلىالوضعفيالتفاوضمعإيرانسيحدمنالتوتروأنبإمكانهاأنتجدحاللحلحةالنزاعمع

اليمن،إالأنهيبدوأنإيران،التيالتعترفبأيتأثيرلهاعلىالحركةالحوثية،رغماألدلةالقاطعةعلىذلك،فضلتأن

تخص السعودية مع لتحقيقمكاسبفيمفاوضاتها رابحة اليمنيكورقة والمستنقع الحوثية الحركة استخدام في تستمر

اتأخرىكثيرةمنقبيلالتوقفالسعوديعندعمالمعارضةاإليرانيةسياسياوإعالمياوعسكريا،فضالعنترتيباتملف

والعراقولبنان، وعمقاستراتيجيخاضعلنفوذها،سوريا لها إيرانحديقةخلفية باتتتعتبره بشأندورالسعوديةفيما

طقة،غيرأنماأبدتهالسعوديةمنتعاونوقبولبالمباحثاتالمباشرةمعوكذلكوضعاألقلياتالشيعيةفيالسعوديةوالمن

فياليمن اإليرانيللمليشياتالمسلحة هدفآخروهووقفالدعم كانله النووي،إيران، منطموحها فضالعنالحد

مجتمعالدولي،وليسكدولةواحترامسيادةالدولالعربيةوعدمالتدخلفيشؤونهاالداخليةوالتصرفكدولةطبيعيةفيال

مارقةوالتوقفعنسياسةالتمددالشيعي،ومنهنايتضحالبونالشاسعبينوجهتيالنظرالسعوديةواإليرانية.

أن سبق، مما استمرتالهجماتالحوثيةعلىالمفاوضاتكانواضحا، ولذا ومتعثرة، اإليرانيةعسرة السعودية

وظهرتاأل اللبنانيجورجمأربوتقدمتعلىاألرض، اإلعالم تصريحوزير بعد اللبنانية الحكومة مع الخليجية زمة

قرداحيبأنحربالتحالفالعربيفياليمنعبثية،وبالرغممنأنهذهالتصريحاتكانتقبلتوليقرداحيلمنصبه،إال

رقةالحوثيةبيدإيران،هذهالتطوراتأنالسعوديةوجدتهافرصةمناسبةللتصعيدفيلبنانإلىأبعدحد،كورقةموازيةللو

الخارجيةاإليرانيةسعيدخطيبزادهللقولإنعقدجولةجديدةمنالمفاوضاتمعالسعوديةمنوطدفعتالمتحدثباسم

بإظهارالرياضمزيدًامنالجدية.وأوضحأن"علىالرياضأنتدركأنمنطقالحصاروالضغوطعلىلبنانلنيحقق

 نتائج". إقليمية".أي حقيقية مفاوضات أي بدء قبل اليمن حرب وإنهاء المنطقة إلى السالح ضخ إنهاء "ينبغي وقال

المتعلقةبالملفالنوويبتحقيقانتصارفياليمن.1+4وبهذاربطالخوضفيالمفاوضات(2021)الجزيرةنت،

 

 الخاتمة والتوصيات 

الدراسةأنالمصالحةالخليجية أثريذكرإليقافالصرعوإعادةاالستقرارلليمن،وأنيتضحمنهذه لميكنلها

الصراعلميعدمحليابقدرماهوإقليمي،إذأنأبرزالفاعلينفيههوالمملكةالعربيةالسعوديةوإيران،وأنفشلالتحالف

المخلباإليرانيالمتمثلبالحركةالعربيبقيادةالمملكةالعربيةالسعوديةفيتدخلهاالعسكريفياليمنفيالقضاءعلى

وفي اليمن في األمريكية اإلستراتيجية مع لتعارضها الحزم عاصفة الذيحرفمسار األمريكي للتدخل يعود الحوثية

في المنطقة، الغربية االستراتيجية ضمن اليمن في الصراع يدور "بينما تقول التي الدراسة فرضية يثبتصحة وهذا

ل العربية، ومنالمنطقة منالتأثيرعلىالصراعفياليمنخراجاطارتلكاالستراتيجية"، الخليجية تتمكنالمصالحة م

الواضحأنالدراسةأنتهتإلىأنالملفاليمنيأصبحمتعلقابتسويةالملفالنوويمعإيران،وهكذافإنعدموجودأثر

للمصالحةالخليجيةعلىالصراعالدائرفياليمنيثبتأ نأحوالوسياساتاألطرافالخليجيةالفاعلةفياألزمةيذكر

اليمنيةتندرجضمنصراعاتالمحاورالدوليةواإلقليميةفيالمنطقةومتأثرةبهاوليستفاعالمستقالفيهذاالصراع.

مسياساتبناءعلىالنتيجةالتيتوصلتلهاالدراسةأعالهتوصيهذهالدراسةالقائمينعلىاإلنظمةالعربيةرس

يخدممصالحهاالحقيقية،فأكبرأشكالياتالتبعية بما واستراتيجياتتمكنهامنالخروجمنالتبعيةلتتمكنمنحلأزماتها

هيالتحالفاتالموهومةالتيتجبرالطرفالضعيففيالتحالفعلىتحقيقمصالحهمنخالالتحقيقمصالحالطرف

أيمصالححقيقةله.كماتوصيالدراسةاألنظمةالعربيةوعلىرأسهااألنظمةاألقوىفيالتحالفوهومايضيعتحقيق

توصيهذه وتحصينها،كما والدفاععنها الخليجيةبأنأولىالخطواتللخروجمنالتبعيةهيالتمسكبالهويةوخدمتها
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ليةصناعةالقرار،سواءفيالسياسةالدراسةاألنظمةالعربيةوالخليجيةبعدمتجاهلأوتهميشدورالشعوبالعربيةفيعم

الداخليةأوفيالسياسةالخارجية،فمنأهمعناصراالستقراروالمنعةألينظامسياسيهوالشرعيةالمنبثقةعنرضا

نظامها في الشرعية تلك يعزز الخطواتوما من تتخذ أن السياسية األنظمة وعلى السياسية، قيادته عن حقيقي شعبي

لناحيةالقانونيةوالعملية،ونخلصإلىأناألخذبهذهالتوصياتيمكنهأنيساهمبشكلفعالفيحلاألزماتالسياسيمنا

األهلية والحروب الصراعات وياالت المنطقة وتجنيب اليمني الصراع رأسها وعلى العربية المنطقة في والصراعات

ويساهمبشكلفعالفيتقدمهاونموهاوازدهارها.
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