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منذ  اليمن  يف  لها  قدم  موطئ  اإيجاد  اإيران  حماوالت  مّرت 
1979 مبراحل عدة؛ و�سواًل اإىل االحتالل  انت�سار »ثورة اخلميني« عام 
من  والع�سرين  احلادي  يف  ل�سنعاء  اهلل«  »اأن�سار  احتالل  اأي  احلوثي، 
�سبتمرب )اأيلول( 2014. �سمح هذا االحتالل لغري م�سوؤول اإيراين باالإعالن 
بكل وقاحة عن اأن طهران �سارت االآن ت�سيطر على اأربع عوا�سم عربية: 

بغداد ودم�سق وبريوت و�سنعاء.

( �صحفي وكاتب لبناين.  (
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 من هذا املنطلق، مل تكن »عا�صفة احلزم« امل�صتمّرة من مار�س )اآذار( 2015 
دول  اأمام  اآخر  يكن من خيار  اأنه مل  اإلى  اأّواًل  عائد  اليمن. هذا  ع�صوائية يف  خطوة 
اخلليج العربي �صوى التدخل ع�صكريًا من اأجل و�صع حّد لعملية ت�صتهدف و�صع اإيران 
يدها على اليمن عن طريق احلوثيني، اأي »اأن�صار اهلل«، م�صتخدمة ال�صالح االأم�صى 

الذي متلكه، وهو ال�صالح املذهبي. 

»اأن�صار اهلل« خطوة ذات مغزى كبري،  اإلى ت�صمية  انتقال احلوثيني  رمبا كان 
ذلك اأن طموحهم كان يتمّثل منذ البداية يف لعب الدور الذي يلعبه »حزب اهلل« يف 

لبنان ب�صفة كونه ذراعًا اإيرانية. 

»اللجان  �صّموها  ميلي�صيات  ين�صئوا  واأن  اهلل«،  »اأن�صار  ي�صبحوا  اأن  قبل 
ال�صعبية« على طريقة »البا�صدران« و»احلر�س الثوري« يف اإيران و»حزب اهلل« يف لبنان 
وامليلي�صيات املذهبية يف العراق. كان احلوثيون يطلقون على حركتهم ت�صمية »ال�صباب 
التي  املذهبي  الطابع  ذات  املواجهة  �صياق  يف  بداية،  الت�صمية،  هذه  حملوا  املوؤمن«. 
القرن  ت�صعينيات  يف  هوؤالء  �صعى  عندما  وتوابعهم،  امل�صلمني  االإخوان  مع  خا�صوها 
املا�صي بكل الو�صائل املتاحة، خ�صو�صًا عرب بع�س االأجهزة التابعة لل�صلطة اليمنية، 
ف�صاًل عن حزب التجمع اليمني لالإ�صالح، اإلى اإقامة معاهد دينية يف �صمال ال�صمال 

اليمني. 

اإف�صال امل�صروع االإيراين، وذلك بغ�س  اإلى االآن، جنحت »عا�صفة احلزم« يف 
النظر عّما يقوله موالون لطهران، من اأن هدف اإيران كان اأ�صاًل اإلهاء دول اخلليج 
يف  عليها  ال�صغط  يخّف  كي  وذلك  احلوثيني،  ا�صتخدام  طريق  عن  باليمن،  العربي 

�صوريا.)1( 

كّل هذا الكالم ال معنى له متى ما عدنا اإلى اأر�س الواقع، واإلى اأن اليمن كان 
منذ اأوائل الثمانينيات، من القرن املا�صي، هدفًا اإيرانيًا. هذا عائد اإلى عوامل عّدة 
يف  الرغبة  اإلى  و�صواًل  جهة،  من  فيه  التحّرك  على  والقدرة  اجلغرايف  موقعه  بينها 

)1( ا�ستنادًا الى ما كان يقوله �سحافيون مرتبطون مبا�سرة بالأو�ساط الإيرانية يف بريوت.
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ال�صيطرة على باب املندب وخلق متاعب للمملكة العربية ال�صعودية، ولكّل دول اخلليج 
العربي من جهة اأخرى. ما ال ميكن جتاهله يف اأّي وقت، اأن طول احلدود بني اململكة 
العربية ال�صعودية واليمن يبلغ نحو األف وخم�صمئة كيلومرت. هذه احلدود ذات طبيعة 

خمتلفة ومتنوعة، ي�صهل الت�صلل منها اإلى االأرا�صي ال�صعودية يف بع�س املناطق.

انحياز دولة الجنوب إليران

اليمنية  الذاكرة  اأن  ذلك  البداية،  يف  كغزاة  الفر�س  اإلى  اليمنيون  ينظر  مل 
تتحّدث عن الفر�س كمحررين من االحتالل احلب�صي قدميًا. لكّن الذي ح�صل منذ 
جعل  اجلنوب،  من  انطالقًا  الثمانينيات  ومطلع  املا�صي  القرن  �صبعينيات  اأواخر 
اليمن  انحاز  بعدما  خ�صو�صًا  االإيراين،  الدور  اإلى  اأخرى  نظرة  يعتمدون  اليمنيني 
اجلنوبي )جمهورية اليمن الدميقراطية ال�صعبية( اإلى اإيران يف حربها مع العراق، 
الدولة  رئي�س  نا�صر حمّمد،  تربط علي  كانت  التي  العالقة اخلا�صة  وذلك يف �صوء 
جهة،  من  اجلنوب(  يف  احلاكم  )احلزب  اليمني  اال�صرتاكي  للحزب  العام  واالأمني 
والرئي�س ال�صوري حافظ االأ�صد، والعالقة املتوترة مع النظام العراقي من جهة اأخرى. 
كان علي نا�صر الرجل االأول يف اجلنوب بني 1980 و1986. و�صيطر على احلزب -اإلى 

حّد كبري- وعلى اأجهزة الدولة، اإلى حّد ما.

يف اليوم الذي اأزيح عن ال�صلطة، وكان ذلك يف الثالث ع�صر من يناير )كانون 
الثاين( 1986، كان مفرت�صًا اأن ي�صل اإلى عدن يف زيارة ر�صمية لعلي خامنئي الرئي�س 
االإيراين وقتذاك، و»املر�صد االأعلى للجمهورية االإ�صالمية« االآن. مل تتّم الزيارة ب�صبب 
يف  طويت  �صفحة  اأن  الثابت  لكّن  يومذاك.  �صنعاء  �صهدتها  التي  الدموية  االأحداث 

العالقة بني اإيران واجلنوب بعد اإزاحة علي نا�صر.

يف الواقع، مل تكن اإيران اخلا�صر االأكرب، بعد الهزمية التي حلقت بعلي نا�صر 
اإذ فقد حليفًا  حمّمد يف املواجهة مع خ�صومه. كان النظام ال�صوري اخلا�صر االأول؛ 
ا�صتعان به مرارًا يف معاركه العربية- العربية، مبا يف ذلك املعركة التي خا�صها مع 
العراق يف عهد �صّدام ح�صني. ح�صلت اإيران على اأ�صلحة ومعدات ع�صكرية كانت يف 
اإليها من كّل من ليبيا واليمن اجلنوبي يف حربها مع العراق، وذلك بوا�صطة  حاجة 
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النظام ال�صوري، اأو بف�صل العالقة املبا�صرة التي كانت تربط بني القيادة االإيرانية، 
القّذايف. وعندما قام نظام جديد يف عدن،  اآية اهلل اخلميني، ومعّمر  راأ�صها  وعلى 
وعلى راأ�صه علي �صامل البي�س، �صارع �صّدام ح�صني اإلى دعمه، على الرغم من اأن عدن 
مل تقطع العالقات مع طهران، بل حافظت عليها ولكن �صمن حدود معّينة. اأكرث من 
–وقتذاك- ملطالب عراقية حمّددة �صملت ت�صليم  ذلك، مل ي�صتجب اليمن اجلنوبي 

معار�صني اأو طردهم من اأرا�صيه. 

على العك�س من ذلك، ا�صتمّر اليمن اجلنوبي يف توفري حماية ملئات املعار�صني 
العراقيني، خ�صو�صًا من ال�صيوعيني. كان التف�صري املنطقي لهذا الت�صّرف اأن الرجل 
مع  القائمة  بالعالقات  مرتبطة  ح�صابات  لديه  كانت  اجلنوب،  يف  اجلديد  القوي 
االحتاد ال�صوفيتي، الذي اعتمد خالل احلرب العراقية- االإيرانية بني العامني 1980 
و1988 �صيا�صة متوازنة -اإلى حد كبري- تاأخذ يف االعتبار الرغبة يف عدم قطع �صعرة 

معاوية مع طهران. 

الوحدة وما بعدها

للحياة،  قاباًل  يعد  مل  اجلنوبي  اليمن  يف  النظام  اأن  وظهور  الوقت  مرور  مع 
خ�صو�صًا يف ظّل انهيار االحتاد ال�صوفيتي، لعب �صّدام ح�صني دورًا يف حتقيق الوحدة 
اليمنية، يف ظل التقارب الذي حتّقق بينه وبني علي عبداهلل �صالح، الذي ان�صّم عام 
كاّل من م�صر  العراق،  اإلى  اإ�صافة  الذي �صّم،  العربي«  التعاون  اإلى »جمل�س   1989
العراق  اإلى  متطوعني  اإر�صال  يف  �صالح  عبداهلل  علي  يرتّدد  مل  ذلك،  قبل  واليمن. 

للم�صاركة يف احلرب التي كان يخو�صها مع اإيران، والتي ا�صتمّرت حّتى عام 1988.

بني العامني 1986 و1990، تاريخ حتقيق الوحدة اليمنية، انكفاأت اإيران مينيًا، 
لكّنها كانت تتطلع دائمًا اإلى اأي ثغرة تت�صلل منها اإلى البلد. كانت الثغرة االأولى التي 
ت�صللت منها، التباعد الذي ح�صل بني اليمن ودول جمل�س التعاون اخلليجي، اإثر الغزو 
العراقي للكويت �صيف عام 1990. كانت اإيران تعرف دائمًا اأن علي عبداهلل �صالح يف 
بحث م�صتمّر عن توازنات، اإن يف داخل اليمن اأم على ال�صعيد االإقليمي. ا�صتغلت هذه 
احلاجة اليمنية يف وقت �صاءت العالقات بني الريا�س و�صنعاء -اإلى حد كبري- بعدما 
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ف�صلت �صنعاء يف اتخاذ موقف وا�صح من االحتالل العراقي للكويت. 

اإلى  العراقية  القوات  دخول  بعد  مبا�صرة  اليمني،  الوزراء  جمل�س  عن  �صدر 
اإلى  ويدعو  االحتالل،  يدين  بيان   ،1990 )اآب(  اأغ�صط�س  من  الثاين  يف  الكويت 
االن�صحاب العراقي الفوري من الكويت، لكن ال�صارع اليمني وجد من يحّركه بطريقة 
بالفعل  ح�صل  وقد  �صبطه.  على  القادرة  احلكيمة  القيادة  غياب  يف  وذلك  �صلبية، 
اعتداء على �صفارة اململكة العربية ال�صعودية يف العا�صمة اليمنية، كان مبثابة الق�ّصة 
التي ق�صمت ظهر البعري. كذلك، �صهدت �صنعاء ومدن مينية اأخرى تظاهرات موؤّيدة 
ودول  ال�صعودية  العربية  للمملكة  املبا�صر  التحدي  من  نوعًا  عك�صت  ح�صني،  ل�صدام 

اخلليج، التي اتخذت موقفًا حا�صمًا من االحتالل العراقي للكويت.

مل تتخذ دولة الوحدة اليمنية املوقف ال�صحيح من االحتالل العراقي للكويت. 
االحتالل  من  الوا�صح  ال�صعودي  املوقف  التزام  عدم  مقابل  يف  غاليًا  ثمنًا  ودفعت 
ال�صعودية  مغادرة  اإلى  ا�صطروا  اليمنيني  اآالف  مئات  اأن  النتيجة  وكانت  العراقي. 
والعودة اإلى بلدهم، وذلك من دون اأن يكون هناك قرار وا�صح من الريا�س، يق�صي 

برتحيل اأبناء اجلالية اليمنية بطريقة منهجية كما اعتقد كثريون.

حماوالتها  لتعيد  الوحدة،  ظل  يف  اليمنية  ال�صعودية-  االأزمة  اإيران  ا�صتغلت 
ا�صتغلت  اأنها  الواقع  واجتماعي.  ثقايف  طابع  ذات  ن�صاطات  عرب  اليمن  اإلى  الت�صلل 
التوتر بني �صنعاء وطهران من جهة، ورغبة علي عبداهلل �صالح  ب�صكل خا�س زوال 
يف تو�صيع �صبكة عالقاته االإقليمية، بعدما �صارت هناك �صبه قطيعة بينه وبني دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، ت�صاف اإليها قطيعة اأخرى مع م�صر.

كانت ال�صنوات بني 1990 و1994 اأ�صبه مبرحلة انتقالية يف ما يخ�س العالقات 
اإيران واليمن. عمل احلزب االإ�صرتاكي اليمني الذي حكم اجلنوب يف املا�صي،  بني 
على متييز نف�صه عن علي عبداهلل �صالح، وذلك عن طريق التقرب من دول اخلليج 
عندما  ذروته  التقارب  هذا  وبلغ  ال�صعودية.  العربية  اململكة  راأ�صها  وعلى  العربية، 
رئي�س  نائب  البي�س،  �صامل  علي  اتخذه  الذي  القرار  اخلليجية  الدول  معظم  دعمت 
جمل�س الرئا�صة يف دولة الوحدة، واالأمني العام للحزب اال�صرتاكي. كان هذا القرار 
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يق�صي بالعودة اإلى االنف�صال، اأي عودة اليمن اجلنوبي دولة م�صتقّلة.

يف مواجهة احتماالت احلرب الداخلية مع احلزب اال�صرتاكي املدعوم خليجيًا، 
بحث علي عبداهلل �صالح عن حلفاء جدد. كانت اإيران، التي اأعاد مّد اجل�صور معها، 
االإخوان  الدعم احلقيقي يف حرب �صيف 1994 جاءه من  لكن  احللفاء.  هوؤالء  بني 
امل�صلمني ومن حزب التجّمع اليمني لالإ�صالح، الذي كان على راأ�صه –وقتذاك- ال�صيخ 
عبداهلل بن ح�صني االأحمر. كان اخلوف الدائم لعلي عبداهلل �صالح من الوقوع حتت 
رحمة االإخوان امل�صلمني وامليلي�صيات التي �صكلوها، والتي حاولوا من خاللها اخرتاق 
كّل املحافظات اليمنية من اأق�صى ال�صمال، حيث الوجود الزيدي الكثيف، اإلى اأق�صى 

اجلنوب، مرورًا بالو�صط ال�صافعي.

اليمن  يف  ح�صل   ،1994 )متوز(  يوليو  يف  االنف�صايل  امل�صروع  هزمية  بعد 
وال�صلفية  االإخوانية  امليلي�صيات  �صارعت  حيث  �صالح،  عبداهلل  علي  يخ�صاه  كان  ما 
املدعومة من اأو�ساط معّينة يف ال�سلطة، مبا يف ذلك جهاز الأمن ال�سيا�سي وقياديون 
كبار يف اجلي�س، اإلى اجتياح املحافظات اجلنوبية، وفر�س منط حياة خمتلف عليها. 
ُجرفت مزارات دينية، وفر�س لب�س معنّي على الن�صاء. مل تعد عدن، املدينة املنفتحة 
على العامل ب�صفة كونها ميناء مهمًا على ال�صعيد العاملي، ت�صبه عدن باأي �صكل من 
ويف  اجلنوب  يف  عدة  اأ�صهر  املكوث  اإلى  �صالح  عبداهلل  علي  ذلك  ا�صطر  االأ�صكال. 
جناح  �صوى  يكن  مل  جناحه  لكن  اإليها.  الطبيعية  احلياة  اإعادة  اأجل  من  عا�صمته، 
ن�صبي، فما كتب قد كتب، حّتى اإن منزل علي �صامل البي�س يف عدن �صار ملكا لل�صيخ 
عبداهلل الأحمر، فيما عمد �سباط كبار اإلى ال�ستيالء على اأرا�ض ومنازل كانت يف 

حوزة كبار امل�صوؤولني يف اجلنوب.

احلرب.  نتائج  يخ�صى  كان  ال�صابق  اليمني  الرئي�س  باأن  االعرتاف  من  بّد  ال 
لذلك �صعى اإلى تفاديها بكّل الو�صائل. مل يفعل ذلك حر�صًا على احلزب اال�صرتاكي، 
ولكن الأنه كان يعرف اأن احلرب �صتوؤدي اإلى انهيار احلزب الذي كان عن�صر توازن 
يف املعادلة الداخلية، تلك املعادلة التي كان يح�صن التعامل معها وجتيريها ملا يخدم 

م�صاحله.
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الصعود الحوثي في اليمن

توازنات  عن  يبحث  �صالح  عبداهلل  علي  راح  اال�صرتاكي،  احلزب  غياب  يف 
يف  وال�صلفيون  االإخوان  �صّجلها  التي  االخرتاقات  بعد  خ�صو�صًا  البلد،  يف  جديدة 
مناطق ال�صمال الزيدي، وبعدما راحوا ي�صرحون وميرحون يف اجلنوب والو�صط. جاء 
اأكرث متا�صكًا  اإلى جمموعة  توازنات جديدة يف وقت زادت احلاجة  البحث عن  هذا 
حول الرئي�س. كان اللجوء اإلى العائلة احلّل الوحيد بالن�صبة اإلى علي عبداهلل �صالح. 
يف  حّر  رئي�س  كّل  عملي،  فريق  »هوؤالء  بقوله:  املبا�صرة  العائلة  اإلى  اللجوء  هذا  بّرر 
اختيار فريق عمله. عندما اأترك الرئا�صة ياأتي الرئي�س اجلديد بفريق عمله الذي يثق 

به...«.)2(

�صارت القوة ال�صاربة االأ�صا�صية يف اجلي�س باإمرة جنله االأكرب، يف حني كانت 
االأولى/  الفرقة  قائد  االأحمر،  �صالح  حم�صن  علي  باإمرة  لها  املوازية  االأخرى  القّوة 

مدّرع، قريب الرئي�س ومناف�صه يف الوقت ذاته. 

املركزي؛  االأمن  يف  القوي  الرجل  �صالح  عبداهلل  حممد  يحيى  العميد  �صار 
املنت�صر يف كل اأنحاء البالد. كان االأمن املركزي �صابقًا يف اإمرة ال�صقيق االأكرب لعلي 
عبداهلل �صالح: حمّمد عبداهلل �صالح، الذي تويّف عام 2001 بعدما عانى طوياًل من 
مر�س يف الكبد. اأما العميد طارق حممد عبداهلل �صالح، فكان قائدًا للحر�س اخلا�س 
اأ�صبح عّمار حممد عبداهلل �صالح مديرًا  املكلف بحماية علي عبداهلل �صالح، فيما 
االأمنية االأخرى  الذي كان مبثابة مقابل لالأجهزة  القومي«  جلهاز جديد هو »االأمن 
التي كانت فيها �صراكة مع االإخوان امل�صلمني، كـ»االأمن ال�صيا�صي« –مثال- الذي كان 

على راأ�صه العميد غالب القم�س.

منذ  احلوثيني  �صعود  وراء  �صالح  عبداهلل  علي  كان  اأي�صًا،  التوازن  عن  بحثًا 
البداية. فهو الذي فتح لهم طريق »حزب اهلل« واإيران، وهو الذي حاول ا�صتخدامهم 
اإلى اأبعد حدود منذ حرب االنف�صال يف �صيف عام 1994، وذلك بعد انت�صاره يف تلك 

احلرب بف�صل االإخوان امل�صلمني وال�صلفيني خ�صو�صًا.

)2( من حديث مبا�صر لي�س للن�صر يف جل�صة خا�صة مع علي عبداهلل �صالح.
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ي�صع  كي  وذلك  با�صتمرار؛  التوازنات  لعبة  ميار�س  �صالح  عبداهلل  علي  بقي 
نف�صه يف موقع احلكم، وكي ال يكون حتت رحمة طرف واحد قوي يف البلد. لذلك �صجع 
عبداهلل بن ح�صني االأحمر عام 1990 على ت�صكيل حزب »التجمع اليمني لالإ�صالح« 
اجلنوب  من  االآتي  اال�صرتاكي  احلزب  بني  م�صلحته،  يف  ي�صب  توازن،  اإيجاد  بغية 
باأفكاره العلمانية من جهة، واالإ�صالميني والقبليني من جهة اأخرى. ما ال ميكن جتاهله 
اأن االإ�صالح يف اأيام عبداهلل الذي تويّف يف اأواخر 2007، كان حزبًا من ثالثة مكونات 

هي: االإخوان، والقبيلة، وال�صلفيون بزعامة عبداملجيد الزنداين.

كان الهدف من ت�صجيع احلوثيني على ت�صكيل قّوة يف البلد ثالثيًا، كان ثالثة 
اأهداف بهدف واحد. 

الهدف الأول: الوقوف يف وجه العائالت الزيدية الكبرية مثل اآل املتوكل واآل 
حميد الدين، الذين كان علي عبداهلل �صالح، وما يزال، ال يثق بهم. هذه العائالت من 

حمافظة حجة ولي�س من حمافظة �صعدة. 

اأنه  بعد دعمهم لالنف�صال،  لل�صعوديني، خ�صو�صًا  اأن يظهر  الثاين:  الهدف 
قادر على فتح خطوط ما مع اإيران، اأي اإنه لعب اإقليمي، ولي�ض جمّرد رئي�ض لليمن 

الفقري. 

ال�صلفية  الدينية  للمدار�س  الت�صدي  على  قادرة  قوة  خلق  الثالث:  الهدف 
يف  ذلك  يف  مبا  ال�صمالية،  املناطق  يف  عليها  ي�صجع  من  يوجد  كان  التي  واالإخوانية 
مقبل  مدر�صة  كانت  املدار�س  هذه  بني  احلوثيني.  معقل  هي  التي  �صعدة  حمافظة 
الوادعي )�صلفي( والتي كان وجودها يزعج الزيود كثريًا. كانوا يعتربون ذلك حتّديًا 

لهم يف عقر دارهم.

يف  احلوثيني  ميّول  كان  �صالح  عبداهلل  علي  اأن  يوؤكد  ميني  م�صوؤول  من  اأكرث 
بعد  التي جرت  االأولى  االنتخابات  النواب يف  اإلى جمل�س  اأدخلهم  من  وهو  البداية، 

انتهاء حرب االنف�صال.
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مل يكتف علي عبداهلل �صالح بتمويل احلوثيني، الذين �صّموا اأنف�صهم ابتداء من 
عام 1996 »ال�صباب املوؤمن«، بل وّفر لهم وجودًا �صيا�صيًا وعالقات مبا�صرة مع اإيران، 

التي عملت منذ البداية على ا�صتيعابهم م�صتعينة يف الوقت ذاته بـ»حزب اهلل«.

ال�صيعة  اإلى  يتحولون  وبدوؤوا  ُقم،  يف  طويلة  فرتات  اأقاموا  احلوثيني  ع�صرات 
االثني ع�صرية، التي ال عالقة لها بالزيدية ب�صكلها التقليدي. وقد ا�صتطاع االإيرانيون، 
�صار  الزيدي.  املجتمع  من  ق�صم  طبيعة  تغيري  اهلل«  »حزب  من  عنا�صر  مب�صاركة 
االحتفال  ذلك  يف  مبا  �صيء،  بكل  ع�صرية  االثني  يتبعون  احلوثيني،  من  الزيديون، 

بعا�صوراء وبـ»عيد الغدير«.))(

ح�صلت كّل هذه التطورات، فيما اخلليج من�صغل عن اليمن وم�صاكله والتطورات 
الداخلية فيه. كان كّل هّم ال�صعودية يف عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حم�صورًا 
باإقامة عالقات طّيبة مع اليمن، و�صواًل اإلى توقيع اتفاق تر�صيم احلدود بني البلدين، 

وهذا ما حتّقق عام 2000.

كانت اإيران يف مرحلة ما بعد حرب االنف�صال تراقب الو�صع اليمني عن كثب، 
وتزيد ح�صورها يف البلد يف وقت كان هناك �صبه ان�صحاب خليجي و�صعودي منه. �صمل 
�صبه االن�صحاب هذا وقف الدعم عن قبائل مينية من بينها حا�صد وبكيل. اعتاد كبار 
ال�صيوخ يف هذه القبائل على امل�صاعدات اخلليجية، ويف مرحلة معّينة على كرم �صّدام 
ح�صني، الذي بقي يدفع لعدد كبري من كبار امل�صائخ طوال ال�صبعينيات والثمانينيات. 
مل يعد من وجود ل�صّدام ح�صني خارج العراق بعد عام 1990. اأّما دول اخلليج، وعلى 
راأ�صها ال�صعودية، فقد اأ�صيبت بخيبة اأمل بعد انتهاء حرب االنف�صال بالطريقة التي 

انتهت بها.

اإيران وقف كّل امل�صاعدات اخلليجية لتدخل بدورها على  ا�صتغلت  الواقع،  يف 
خط بناء عالقات مع القبائل اليمنية، التي كانت يف معظمها م�صتاءة من ت�صّرفات 
زعماء حا�صد يف مناطق �صمالية معّينة. اأما بكيل، القبيلة الكبرية االأخرى، فلم تكن 
متتلك زعيما كبريا. وقد �صّهل ذلك اخرتاقها على دفعات، خ�صو�صا يف غياب املال 

))( لقاء خا�س مع الدكتور عبد الكرمي االأرياين.
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معّينني  �صيوخ  مع  �صالح  عبداهلل  علي  اأقامها  التي  والعالقات  جهة،  من  اخلليجي 
�صاروا يكنون له الوالء، بعدما ربطهم مب�صالح معّينة. 

وحّتى عام )200،  البلد.  توازنات جديدة يف  اإقامة  ال�صابق يف  الرئي�س  جنح 
اعتقد علي عبداهلل �صالح اأن احلوثيني يف جيبه. لكن حادثة وقعت تلك ال�صنة جعلته 
كان ميّر مبحافظة  الذي  ال�صابق  اليمني  الرئي�س  اكت�صف  النظر يف ح�صاباته.  يعيد 
�صعدة يف طريقه لتاأدية فري�صة احلج اأن احلوثيني �صاروا �صيئا اآخر، واأنهم انقلبوا 
لتاأكيد  برًا  مكة  اإلى  طريقه  يف  كان  �صعدة.  يف  �صالح  عبداهلل  علي  توقف  عليه. 
تطور العالقات مع ال�صعودية بعد توقيعه اتفاق تر�صيم احلدود مع امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز. 

الحرب مع الحوثيين

اجلمعة  �صالة  خطبة  اإلقاء  من  انتهائه  بعد  �صالح  عبداهلل  علي  فوجىء 
ي�صّمى  بات  ما  واإطالقه  احلوثيني  من  �صخ�س  بوقوف  �صعدة  يف  االأهّم  امل�صجد  يف 
اليهود،  اللعنة على  بـ»ال�صرخة«. و»ال�صرخة« هي »املوت الأمريكا، املوت الإ�صرائيل، 

الن�صر لالإ�صالم«)4(.

فهم علي عبداهلل �صالح اأن اإيران ا�صتوعبت احلوثيني، واأنه مل يعد يتحّكم بهم 
كما كان يعتقد. كان اأول ما فعله اأن اأمر بحملة اعتقاالت يف �صفوف احلوثيني، وذلك 
االإ�صارة  تلك  كانت  ل�صخ�صه.  مبا�صرًا  حتّديًا  كان  الذي  �صعدة  يف  حتديه  على  رّدًا 

االأولى لبدء �صت حروب ا�صتمرت بني 2004 واأوائل 2010.

 تواجه اجلي�س اليمني مع احلوثيني يف احلروب ال�صت التي �صقط فيها اآالف 
االأكرب،  احلوثي  عبدامللك  �صقيق  احلوثي  الدين  بدر  وقتل خاللها ح�صني  ال�صحايا، 
وبني  »بيني  يقول يل:  نف�صه  �صالح  عبداهلل  علي  كان  حاليًا.  احلوثيني  يتزّعم  الذي 
احلوثيني ثالثني األف �صهيد و�صت حروب«. كان ذلك يف العامني اللذين �صبقا »عا�صفة 

احلزم«.

)4( لقاء خا�س مع الدكتور عبد الكرمي االرياين ومع �صخ�صيات مينية اأخرى. 
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اأكرث بكثري مما يعتقد يف دعم  اإيران متورطة  اأن  مل يدِر علي عبداهلل �صالح 
احلوثيني وتوجيههم نحو الثني ع�سرية. مل يدِر اأي�سًا اأن »حزب اهلل« متورط اإلى اأبعد 
احلدود مع احلوثيني، اإن من ناحية التدريب، اأو من ناحية تزويدهم باالأ�صلحة، وحتى 

بالن�صبة اإلى بناء �صبكة ات�صاالت لهم ال تخ�صع ملراقبة ال�صلطات اليمنية.

يف  التوريث  خلفية  على  كانت  اأنها  جرت  التي  ال�صت  احلروب  يف  ما  اأخطر 
اليمن. حاول علي عبداهلل �صالح ا�صتغاللها للتخل�س من خ�صمه اللدود اللواء علي 
حم�صن �صالح االأحمر، الذي كان يطمح اإلى خالفته، والذي كان يعرت�س على توريث 
اأحمد علي عبداهلل �صالح. مل ُيرد علي عبداهلل �صالح يف اأي يوم ح�صم احلروب مع 
ل توظيف تلك احلروب لتحقيق غايات  احلوثيني. رمّبا، مل يكن ي�صتطيع ذلك، فف�صّ
حمّددة. كان على راأ�س هذه الغايات توريط خ�صومه من االإخوان امل�صلمني يف الدم 

احلوثي. 

متّكن علي عبداهلل �صالح من احتواء احلوثيني يف منطقتهم، على الرغم من 
معرفته التامة ابتداء من عام )200، ولي�س قبل ذلك، بعمق العالقة بينهم وبني اإيران 
وا�صتقاللهم عنه نهائيًا. مل ي�صتطع يف اأي وقت اإحلاق هزمية كا�صحة بهم. وهذا عائد 
اإلى اأ�صباب عدة. من بني تلك االأ�صباب اأنه مل يكن يريد انت�صارًا للحوثيني على علي 
االأحمر على احلوثيني. كان  لعلي حم�صن �صالح  انت�صارًا  اأو  االأحمر،  حم�صن �صالح 
يريد اأن ي�صتنزف كّل منهما االآخر، وذلك كي يبقى هو �صاحب الكلمة االأولى واالأخرية 

يف البلد و�صوال اإلى توريث جنله.

معروف اأن علي حم�صن �صالح االأحمر، وهو من قرية علي عبداهلل �صالح )بيت 
امل�صلمني.  االإخوان  اإلى  ينتمي  �صنحان( وقريب منه عائليًا، وهو  االأحمر يف مديرية 
وكان متحالفًا مع ال�صيخ حميد االأحمر، جنل ال�صيخ عبداهلل بن ح�صني االأحمر. كان 
علي حم�صن ميتلك نفوذًا كبريًا يف اجلي�س، ب�صفة كونه قائد الفرقة االأولى/ مدّرع. 
كانت هذه الفرقة تعترب من بني االأقوى يف اجلي�س اليمني. وكانت مبثابة قّوة موازية 

للحر�س اجلمهوري بقيادة اأحمد علي عبداهلل �صالح.
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ذ مع  اأدى انقالب حميد االأحمر وعلي حم�صن، على عبداهلل �صالح، والذي ُنفِّ
اأن  لبثوا  الذين ما  اإلى فّك احل�صار عن احلوثيني،  ال�صباب يف 2011  ثورة  انطالق 
متددوا يف كل اأنحاء البلد، بعد �صيطرتهم على حمافظة عمران، و�صوال اإلى �صنعاء 
ثم اإلى حميطها. اجتهوا بعد ذلك اإلى الو�صط ثم اإلى عدن، قبل اأن جتربهم »عا�صفة 

احلزم« على الرتاجع.

�صنعهم،  الذي  �صالح  عبداهلل  علي  على  انقلبوا  احلوثيني  اأن  االأمر،  خال�صة 
وهم االآن متحالفون معه ب�صبب حاجة كل منهما اإلى االآخر يف مواجهة عدو م�صرتك 
زعماء   2014 )متوز(  يوليو  حّتى  كانوا  الذين  االأحمر  واآل  واالإخوان،  ال�صعودية  هو 

حا�صد التي تعترب القبيلة االأكرث متا�صكا يف اليمن.

مغالطات التقليل من الدور اإليراني

الدور  التقليل من  اإلى  اأن علي عبداهلل �صالح ي�صعى يف هذه املرحلة  املفارقة 
االإيراين يف اليمن، وذلك يف �صياق حماولته اإظهار احلوثيني باأنهم جمرد طرف ميني 
وجزء من املعادلة يف البلد. وهذا �صحيح اإلى حد كبري، ذلك اأن �صكان املناطق التي 
يقيم فيها احلوثيون ظلموا تاريخيًا، ويف عهد علي عبداهلل �صالح بالذات، نظرًا اإلى 
امللكيني. على  واأنهم ما زالوا يف �صفوف  اأن »اجلمهورية« اعتربتهم دائمًا خارجها، 
�صبيل املثال ولي�س احل�صر، هناك مغالطتان يف احلديث الذي اأدلى به علي عبداهلل 

�صالح اإلى قناة »امليادين« يف اأكتوبر )ت�صرين االأول( 2015. 

املغالطة الأوىل: تتعلق بتقلي�س حجم الدور االإيراين يف اليمن. 

من  ق�صم  على  ال�صيطرة  على  قدرته  من  التقليل  حماولته  الثانية:  املغالطة 
القوات امل�صّلحة اليمنية. الرجل ال يزال يلعب دورًا رئي�صًا يف اليمن؛ نظرًا اإلى وجود 
قوات ما تزال موالية له، على الرغم من اأن الرئي�س عبد رّبه من�صور �صعى مبا�صرة 
بعد توليه الرئا�صة اإلى اإجراء ت�صكيالت ع�صكرية مل يكن لها من هدف �صوى �صرب 

نفوذ علي عبداهلل �صالح وجنله. 
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املا�صي.  يف  كان  كما  يعد  مل  اجلي�س  يف  �صالح  عبداهلل  علي  نفوذ  اأن  االأكيد 
لكّن االأكيد اأي�صًا اأن هذا النفوذ ما يزال موجودًا، وهو يت�صاءل مع مرور الوقت. ما 
ال يعرفه كثريون اأن ال�صربات اجلوية التي نّفذها التحالف اأحلقت خ�صائر بالقوات 
بـ»اأن�صار  اأ�صرار  اأحلقت من  اأكرث بكثري مما  التابعة لعلي عبداهلل �صالح  النظامية 
بـ»حرب  يعرف  ما  اأنهم ميار�صون  اإلى  اإ�صافة  ثابتة،  مراكز  ال ميتلكون  الذين  اهلل« 

الع�صابات«.

اعتمد احلوثيون يف متددهم نحو الو�صط واجلنوب على علي عبداهلل �صالح. 
هو الذي خلقهم. هم الذين انقلبوا عليه. لكْن كل منهما عاد اإلى االآخر يف املرحلة 
اإلى  الراهنة، الأن ال غنى لعلي عبداهلل �صالح عن احلوثيني وال غنى للحوثيني عنه. 
متى �صيبقى هذا التحالف قائمًا، خ�صو�صًا اأن القياديني احلوثيني يف �صنعاء لي�صوا 
مغرمني بالرئي�س ال�صابق الذي يحتفظ يف املقابل بعالقة طيبة مع عبدامللك احلوثي، 
الذي مل يخرج يومًا من اليمن، وثّمة من يقول اإنه مل يخرج يوما خارج حدود �صعدة؟ 

عناوين  من  �صيكون  اهلل«  و»اأن�صار  �صالح  عبداهلل  علي  بني  العالقة  م�صتقبل 
املرحلة املقبلة التي �صتحّدد م�صري اليمن يف �صوء »عا�صفة احلزم« التي لي�س هناك 
ما ي�صري اإلى نهاية قريبة لها، حّتى لو توقفت العمليات الع�صكرية يف مرحلة معّينة، 
طريق  يف  اأنها  حني  يف  االنفراج  من  نوعًا  الكويت  يف  الدائرة  املفاو�صات  و�صهدت 
اإيران  �صتفعله  الذي  ما  هو:  وقت  كّل  يف  مطروحًا  �صيظل  الذي  فال�صوؤال  م�صدود. 
البلد  يعرف  بات  الذي  نّفذت معظمه عرب »حزب اهلل«  الذي  اليمن  با�صتثمارها يف 
جّيدًا، والذي مل يكتف بتدريب »اأن�صار اهلل« على ال�صالح وعلى خو�س املعارك، بل اإنه 
ي�صرف مبا�صرة على اإعالمهم؟ لي�س �صّرا اأن الف�صائية التابعة لـ»اأن�صار اهلل« وا�صمها 

»امل�صرية« تبث من بريوت، وهي يف حماية احلزب.

لعّل اأكرث ما يعطي فكرة عن حجم التوّرط الإيراين يف اليمن، عرب »حزب اهلل«، 
بداية  منذ  ال�صعودية  العربية  اململكة  على  للحزب  العام  االأمني  ي�صّنها  التي  احلملة 
»عا�صفة احلزم«. تبدو هذه احلملة التي ال �صابق لها يف املنطقة العربية موؤ�صرًا على 
اأن احلرب التي تخو�صها اإيران يف اليمن هي حرب »حزب اهلل« اأّواًل.. واأن املفاجاأة 
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االإيراين يف  التزم امل�صروع  املتمّثلة يف »عا�صفة احلزم« كانت مفاجاأة للحزب الذي 
اليمن، وف�صاًل له قبل اأّي �صيء اآخر.

إيران في اليمن بعد »عاصفة الحزم«

دول  اأن  يومًا  تعتقد  تكن  اإيران مل  اأن  البداية،  التوقف عنده يف  بّد من  ال  ما 
على  تق�صي  واأن  اليمن،  يف  لها  الت�صدي  يف  بعيدًا  تذهب  اأن  ميكن  العربي  اخلليج 
اأمر  اأنها ا�صتطاعت فر�س  اإلى و�صع اليد على البلد. كانت تظن  م�صروعها الهادف 
واقع م�صتغلة احللف اجلديد الذي قام بني احلوثيني وعلي عبداهلل �صالح. ن�صاأ هذا 
احللف بعدما �صيطر »اأن�صار اهلل« على �صنعاء ب�صبب �صعف الرئي�س االنتقايل عبد 
رّبه من�صور هادي، الذي رف�س الت�صدي للحوثيني يف عمران معتقدا اأن علي عبداهلل 
�صالح كان يريد جّره اإلى فّخ عن طريق توجيه ن�صيحة له ب�صربهم يف مناطق بعيدة 

عن العا�صمة.

ظل  يف  اليمن،  يف  �صيا�صي  حل  اإلى  التو�صل  اإمكان  اإلى  ي�صري  ما  هناك  لي�س 
التوازن الع�صكري القائم من جهة، وغياب ال�صخ�صيات التاريخية. هذه ال�صخ�صيات 
هي التي ميكن اأن تتخذ قرارات كبرية من بينها �صيغة لدولة فيدرالية، اأو كونفيدرالية، 
تاأخذ يف االعتبار اأن الوحدة مل تعد قائمة، واأن ال جمال للعودة اإلى �صيغة الدولتني 

امل�صتقلتني، اأي ال�صمال واجلنوب من جهة اأخرى. 

تكمن اإحدى م�صاكل اليمن حاليًا يف غياب الزعامات القبلية يف ال�صمال؛ �صواء 
�صعبي يف  لديهم ر�صيد  الذين كان  وانتهاء �صالحية  بكيل،  اأم  اأكان ذلك يف حا�صد 
اأّما الو�صط، وعلى راأ�صه تعز، فكان دائما منطقة بعيدة عن  اجلنوب يف مرحلة ما. 
امل�صاكل، ال هم لل�صخ�صيات البارزة فيها �صوى تدبر اأمورها بالتي هي اأح�صن. لذلك 
لي�س �صدفة اأن يكون اأبرز جتار اليمن من تعز واملناطق املحيطة بها. كذلك، معظم 

ال�صناعة اليمنية موجودة يف تعز وجوارها.

ال �صّك اأن اإيران اأخذت علمًا بالواقع اجلديد. وقد اأظهرت االأحداث املتتالية 
منذ بدء تدخلها يف اليمن يف مطلع ثمانينيات القرن املا�صي، اأن قدرتها على التكيف 
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كبرية، كما اأن لديها جلدا ال ميكن مقارنته باأي جلد اآخر.

ما يبدو االأقرب اإلى املنطق حاليًا هو ا�صتمرار تدخّلها عرب »حزب اهلل« وغري 
بع�س  مع  اإليه  اأ�صلحة  لنقل  اليمن  من  القريبة  الدول  بع�س  م�صتخدمة  اهلل«  »حزب 
يف  يح�صل  وكان  اإريرتيا،  من  انطالقا  يح�صل  ما  وهذا  �صغرية.  زوارق  يف  االأموال 

املا�صي انطالقًا من ال�صودان.

بعد  اليمن.  غّزة يف  قطاع  ا�صتعادة جتربة  اإلى  اإيران  تلجاأ  اأن  م�صتبعدا  لي�س 
حرب نهاية عام 2008 وبداية 2009 يف قطاع غّزة، عملت اإيران على املحافظة على 
»حما�س« وا�صتخدمتها ا�صتخدامًا جيدًا يف عملية اإطاحة ح�صني مبارك الحقا، ثّم يف 
دعم حكم االإخوان امل�صلمني الذي مل ي�صتمّر طويال.)5( ما تزال غّزة حما�صرة منذ 
اأنها  ما يزيد على ثماين �صنوات، لكن »حما�س« ما زالت حّية ترزق على الرغم من 
باتت عاجزة عن التمّدد اإلى ال�صّفة الغربية. كل ما ت�صتطيع »حما�س« عمله االآن هو 
منع عودة الو�صع اإلى طبيعته بني ال�صفة الغربية وغّزة، ومنع اأي حلول اأو ت�صويات من 
اأّي نوع كان، وهي تلتقي بذلك مع رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي بنيامني نتانياهو، ومع 

ال�صيا�صة االإيرانية يف الوقت ذاته.

ما الذي مينع حتّول �صنعاء وحميطها اإلى ما ي�صبه »االإمارة االإ�صالمية« التي 
اأقامتها »حما�س« يف غّزة؟ األي�س حلم عبدامللك احلوثي العودة اإلى النظام االإمامي، 
الثورية«؟  »ال�صرعية  با�صم  اليمنية  االأر�س  اإلى ما قبل عام 1962 على بقعة من  اأي 
فاحلوثي انقالبي اأكرث من اأّي �صيء اآخر، وهناك من يعرف كيف يتم توجيهه واالإفادة 

منه ب�صكل جّيد ومدرو�س يف اآن. 

�صتكون بقعة االأر�س هذه وا�صعة، اإذ ميكن اأن متتد من �صنعاء اإلى بع�س اأحياء 
لة  تعز. �صتكون منطقة نفوذ اإيرانية ت�صمح مبمار�صة لعبة االنتظار، وهي اللعبة املف�صّ
و�صعدة  وعمران  واحلديدة  وحجة  واإب  وتعز  �صنعاء  اأهل  فو�صع  االإيرانيني،  لدى 
املطلوب  دام  ما  اإيران...  اأو  اهلل«  »حزب  اأو  احلوثي  يهّم  ما  اآخر  وماأرب،  واجلوف 

)5( جمموعة من ال�صيا�صيني اليمنيني يلتقون قيادات حوثية بني حني واآخر. 
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الغرائز  واإثارة  العربية،  اجلزيرة  �صبه  يف  اال�صتقرار  زعزعة  يف  اليمن  ا�صتخدام 
املذهبية بكّل اأنواعها. 

اأبعد  اإلى  واليمنيني  اليمن  ال�صتغالل  اإيراين  ا�صتعداد  –باخت�صار-  هناك 
احلدود يف حرب ا�صتنزاف؛ قد تتخذ �صكل احلرب الباردة، مع اأهل اخلليج. هل يف 
اليمن من يعي ذلك، ومن يعي خطورة مثل هذه املخططات على البلد االأكرث فقرًا بني 
البلدان العربية؟ مفهوم اأن م�صتقبل اليمن ال يهّم اإيران، ولكن هل بني اليمنيني من 

يهّمه م�صتقبل اليمن؟


