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قراءة في ثنايا الدور 
القطري في اليمن

مطهر لقمان

اليمن  موقع  بطبيعة  بع�سها  يت�سل  عدة  وعوامل  ألسباب 
اجلغرايف -من حيث تاأثريه املبا�سر على اأمن اململكة العربية ال�سعودية 
االقت�سادية  وبيئته  الدولية-  املائية  املمرات  اأمن  على  وتاليًا  اأواًل، 
وال�سيا�سية واالجتماعية، ويت�سل بع�سها االآخر برتاكم اأخطاء ال�سيا�سة 
االإقليمية جتاه اليمن، ب�سبب جمود النظرة من نافذة امل�سيخات القبلية 

والدينية ال�سلفية.

( باحث وم�شت�شار قانوين ميني.  (
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�أو  –دواًل   ظل �ليمن على مدى عقود متعاقبة �شاحة مهياأة لكل �الأطر�ف 
�شر�ع  حالة  معينة  مر�حل  يف  دخلت  �لتي  و�لدولية  �أيديولوجية– �الإقليمية  تيار�ت 
كان هدف �حل�شول على موطئ قدم  ما  ود�ئمًا  �ملنطقة،  نفوذ مفتوح على م�شتوى 
مع  �ملفتوح  �شر�عها  ��شرت�تيجية  قلب  يف  ياأتي  �الأطر�ف  هذه  جميع  عند  �ليمن  يف 
�ل�شعودية.. �بتد�ًء من حركة �لقوميني �لعرب و�لتيار�ت �لي�شارية، و�لتي متكنت يف 
�شتينيات �لقرن �ملا�شي، ويف �شياق �شر�عها �لطويل و�ملفتوح على م�شتوى �ملنطقة مع 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية، من تاأ�شي�س دولة يف جنوب �ليمن.

ومرورً� باحلركات �الإ�شالمية �لتي بد�أت �أولى خطو�ت تاأ�شي�س ح�شورها يف 
�ليمن يف �أربعينيات �لقرن �ملا�شي، ثم مرحلة �شر�ع �لنفوذ »�ل�شاخن« �لذي �شهدته 
�ل�شعودية من  بني  �ملا�شي  �لقرن  و�ل�شتينيات من  �ملنطقة خالل فرتة �خلم�شينيات 
جهة وم�شر عبد�لنا�شر �لذي –كما هو معلوم– كان �ليمن �شاحته �الأهم، من جهة 

�أخرى.

وو�شواًل �إلى ما ي�شهده �ليمن �ليوم، �إن يف �شياق �ل�شر�ع �الإقليمي »�ل�شاخن 
و�ملدمر« �لذي متر به �ملنطقة بني �ل�شعودية و�إير�ن، و�لذي ميثل �ليمن فيه بالن�شبة 
الإير�ن �ليوم �شاحة من �أهم �شاحات �ل�شر�ع مع �ل�شعودية، �أو يف �شياق �شر�ع �لنفوذ 
�ل�شعودية  مع  وتاليًا  �أواًل،  و�ل�شعودية  قطر  بني  �ملنطقة  م�شتوى  على  �ملفتوح  �ملرير 
�شاحات  �أهم  من  �شاحة  �أي�شًا  لقطر  بالن�شبة  فيه  �ليمن  ميثل  و�لذي  و�الإمار�ت، 
�ل�شر�ع �لتي ��شتخدمتها يف �ل�شابق �شد �ل�شعودية، وت�شتخدمها �ليوم �شد �ل�شعودية 

و�الإمار�ت.

و�نطالقًا من هذ� �ملعطى �جليو��شرت�تيجي بكل �شو�هده �ل�شابقة و�لر�هنة، 
وما ترتب عليه �شابقًا ويرتتب عليه �ليوم من �أ�شر�ر فادحة لليمن و�ل�شعودية على حد 

�شو�ء.

وللوقف على طبيعة �لدور �لذي تلعبه قطر يف �ليمن يف هذه �الأثناء يف �شياق 
تد�عيات �الأزمة �مل�شتعرة �لتي برزت �إلى �لو�جهة مطلع يونيو )حزير�ن( 2017 بني 
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قطر من جهة، و�ل�شعودية و�الإمار�ت ومعهما م�شر و�لبحرين من جهة �أخرى.. ناأتي 
�إلى تناول �لدور �لقطري يف �ليمن. 

في  اليمن  في  القطري  ال��دور  تطور  محطات  أه��م 
المرحلة السابقة 

با�شتعر��س ن�شاأة وتطور �لدور �لقطري يف �ليمن، جند �أنه �تخذ م�شارين 
رئي�شني لتعزيز هذ� �لدور، �الأول: »ر�شمي« متثل يف تطوير �لعالقات بني قطر و�ليمن 
كدولتني، و�لثاين: »غري ر�شمي« ومتثل يف �إقامة عالقات مع �لفاعلني غري �لر�شميني 
يف �ليمن، كالتحالف مع حزب �الإ�شالح »فرع �الإخو�ن �مل�شلمني يف �ليمن« و�لعالقات 
مع حركة �أن�شار �هلل )�حلوثيني( و�أي�شًا مع �جلماعات �جلهادية/ �لقاعدة يف �ليمن، 
و�لدينية  و�الجتماعية  �ل�شيا�شية  �لكيانات  بقية  مع  �ت�شال  قنو�ت  فتح  جانب  �إلى 
على  �ليمن  يف  �لقطري  �لدور  تطور  حمطات  �أهم  باإيجاز  نورد  يلي  وفيما  �الأخرى. 

هذين �مل�شارين:

امل�سار الر�سمي

بد�أ توجه دولة قطر بتعزيز عالقاتها باجلمهورية �ليمنية منذ عام 1991، 
وكان ذلك عرب تبني �شل�شلة من �خلطو�ت و�ملو�قف �لد�عمة لليمن، من �أهمها:

• موقفها �ملتعاطف مع �ليمن يف مو�جهة �ملقاطعة �خلليجية �لتي �تخذتها �ل�شعودية 	
وبقية �لدول �خلليجية جتاه �ليمن �أثناء حرب �خلليج �لثانية، على خلفية موقف 
تلك  وكانت قطر يف  �ملنطقة،  �الأجنبي يف  �لع�شكري  و�لتدخل  �الأزمة  �ليمن من 
مع  د�فئة  بعالقات  حمتفظة  ظلت  �لتي  �لوحيدة  �خلليجية  �لدولة  هي  �لفرتة 

�ليمن.

• تال ذلك موقفها �لد�عم ل�شنعاء خالل �أزمة حرب عام 1994، برف�شها �النف�شال 	
و�المتناع عن �العرت�ف بالدولة �لتي �أعلنها نائب رئي�س �جلمهورية �الأ�شبق: علي 
�شامل �لبي�س يف 21 مايو )�أيار( 1994. و�تخاذها يف تلك �الأثناء �شل�شلة مو�قف 
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م�شاندة لوحدة �ليمن يف �الأمم �ملتحدة وجامعة �لدول �لعربية وجمل�س �لتعاون 
�خلليجي، ويف بقية �ملحافل �لدبلوما�شية �الإقليمية و�لدولية. وهنا ميكننا �لقول: 
�إنه بقدر ما �شكل هذ� �ملوقف نقلة نوعية يف تطور �لعالقات �لر�شمية بني �لبلدين، 
فقد مثل �أهم حمطات �حل�شور �لقطري يف �ليمن، وباملح�شلة �أ�شهم هذ� �ملوقف 
ب�شكل كبري يف فتح �ملجال �أمام تنامي �لدور �لقطري يف �ليمن يف كل �ملجاالت 

وعلى كل �مل�شتويات.

• تاأييد قطر �مل�شتمر الن�شمام �ليمن �إلى جمل�س �لتعاون �خلليجي)1(.	

• تو�يل �لزيار�ت رفيعة �مل�شتوى بني �لبلدين، و�نتهاج �لتن�شيق يف مو�قف �لبلدين 	
جتاه �لعديد من �لق�شايا و�الأحد�ث �لعربية و�الإ�شالمية و�لدولية)2(.

• تقدمي بع�س �مل�شاعد�ت �القت�شادية للحكومة �ليمنية، �إما يف �شكل منح �أو قرو�س 	
و�إقامة  �ليمن،  �لتنموية يف  �مل�شاريع  بع�س  �إلى جانب متويل  �ئتمانية  �أو  مي�شرة 

بع�س �مل�شاريع �ال�شتثمارية))(.

• يف مقابل ذلك ويف �شياق �هتمام �شنعاء يف تلك �الأثناء بالقيام بكل ما من �شاأنه 	
�أن ُيبدي للدوحة مدى �متنان �شنعاء ملو�قفها جتاه �ليمن.. فقد حر�س �لنظام 
يف �شنعاء خالل �الأحد�ث �لتي �شهدتها �لدوحة يف 21 يونيو )حزير�ن( 1996، 
�إظهار م�شاندته لقطر و�لوقوف معها يف مو�جهة تلك �الأحد�ث من خالل جمموعة 

من �خلطو�ت و�ملو�قف �ل�شيا�شية و�لدبلوما�شية و�الإعالمية، كان من �أبرزها:

تلك . 1 وقوع  من  قليلة  �أيام  بعد  �لدوحة  بزيارة  �مل�شتوى  رفيع  ر�شمي  وفد  تكليف 
�الأحد�ث.

)1( عبد�خلالق، عبد�هلل، »�ليمن ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي«، جملة �لعلوم �الجتماعية، �ملجلد )26(.

)2( �أحمد، عبد�حلافظ �حل�شرمي، �لعالقات �ليمنية �لقطرية يف �ليمن ودول �خلليج �لعربي، �شنعاء، وكالة �الأنباء �ليمنية �شباأ، مركز 
البحوث واملعلومات، ط1، 2005، �س02)-12).

))( علي، مطهر �لعرثبي، »�لعالقات �ليمنية �لقطرية من عام 2000-1990«.
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لليمن يف . 2 �مل�شلمني( �شفريً�  �الإخو�ن  �لعن�شي )�ملح�شوب على  تعيني عبد�ل�شالم 
قطر.

• على �إثر تو�شل �ليمن و�ل�شعودية �إلى �تفاق حلل م�شكلة �حلدود �لعوي�شة و�ملزمنة 	
للتاأزم  �ملنتجة  �الأ�شا�شية  �الأ�شباب  مقدمة  يف  تاأتي  كانت  –�لتي  �لبلدين  بني 
و�لتباعد بني �ليمن و�ل�شعودية– بتوقيع معاهدة جدة يف يونيو )حزير�ن( عام 
2000، وما �أعقبها من حت�ُشن يف �لعالقات �ليمنية– �ل�شعودية، �شهدت �لعالقات 
�لر�شمية بني �لدوحة و�شنعاء تر�جعًا كبريً� يف كل �ملجاالت، ودخل �لدور �لقطري 
يف �ليمن على �مل�شار �لر�شمي طورً� جديدً� �ت�شم بالتعار�س ثم �لت�شادم يف �لكثري 

من �أجندته مع �أجندة �لنظام يف �شنعاء، وكان من �شور ذلك:

• االنخراط املو�سع يف التعامل مع خمتلف القوى الفاعلة على ال�ساحة اليمنية ويف 	
�لقلب منها »حزب �الإ�شالح« دون �كرت�ث لتح�ش�س �لنظام.

• متويل 	 يف  و�مل�شاهمة  �الإ�شالح،  حلزب  �لتابعة  �خلريية  �جلمعيات  �أن�شطة  دعم 
بع�س  �إلى جانب متويل  �ململوكة لالإ�شالح)4(،  و�لتعليمية  �لطبية  �مل�شاريع  بع�س 

منظمات �ملجتمع �ملدين و�ل�شحف و�الأقالم �الإعالمية ذ�ت �لتوجه �ملعني.

• توفري �لتغطية �الإعالمية عرب قناة �جلزيزة ملعظم �لفعاليات �لتي كانت تقوم بها 	
خمتلف �الأطر�ف �ملعار�شة للنظام.

• دعم �حلملة �النتخابية ملر�شح حزب �الإ�شالح و�أحز�ب �للقاء �مل�شرتك لالنتخابات 	
�لرئا�شية عام 2006 مببلغ خم�شني مليون دوالر)5(، وتقدمي �لدعم �الإعالمي عرب 
قيام قناة �جلزيرة بالنقل �ملبا�شر لكل �ملهرجانات �النتخابية �خلا�شة باملر�شح 

�ملناف�س �لر�حل: في�شل بن �شمالن.

�أجرتها معه قناة �جلزيرة يف  –رئي�س �لهيئة �لتنفيذية حلزب �الإ�شالح– �ملقابلة �لتي  )4( �ل�شيخ حميد �الأحمر، ع�شو جمل�س �لنو�ب 
�أغ�شط�س )�آب( 2009.

)5( يف كلمة �لرئي�س �ل�شابق علي عبد�هلل �شالح يف �جتماع مغلق مع �أع�شاء �لد�ئرة �النتخابية للموؤمتر خالل �حلملة �النتخابية لالنتخابات 
�لرئا�شية 2006.
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• �لنظام من 	 يو�جهها  كان  �لتي  و�الأحد�ث �حل�شا�شة  �الأزمات  �لدخول على خط 
وقت �إلى �آخر، عرب دور �لو�شاطة يف حلها �شمن ح�شابات مل تكن تتفق يف حاالت 

كثرية مع ح�شابات �لنظام.

• تقدمي �لدعم �الإعالمي و�ل�شيا�شي حلركة �الحتجاجات يف �ملحافظات �جلنوبية 	
�ملطالبة باالنف�شال مع بد�ياتها �الأولى عام 2007 )6(.

• فتح قناة �جلزيرة لتد�شني مرحلة �ل�شر�ع �لعلني و�ملفتوح بني حزب �الإ�شالح/ 	
�لتي  �ل�شهرية  �ملقابلة  خالل  من  وذلك  �ل�شابق،  و�لرئي�س  �مل�شلمني  �الإخو�ن 
)رئي�س  �لنو�ب  جمل�س  ع�شو  �الأحمر  حميد  �ل�شيخ:  مع  �جلزيرة  قناة  �أجرتها 
�ملكتب �لتنفيذي حلزب �الإ�شالح( يف 5 �أغ�شط�س )�آب( 2009، �لتي �أطلق فيها 
و�إطالق  �لنظام  �شد  �لت�شعيدية جدً�  و�ملو�قف  �حلادة  �لت�شريحات  من  عددً� 
�لدعوة »�إلى تغيري �لنظام«، و�لتي �أبانت يف جمموعها �أن �لعالقة بني �لطرفني 

قد و�شلت �إلى نقطة �لالعودة.

• مع االحتجاجات ال�سبابية التي اندلعت يف اليمن مطلع فرباير )�سباط( 2011 بلغ 	
�لدور �لقطري ذروته، فكان وزير �خلارجية �لقطري هو �أول من طالب �لرئي�س 

�ليمني بالتنحي عن �ل�شلطة.

• �نخرطت قطر �شمن مبادرة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي حلل �الأزمة �ليمنية، 	
�لنظام  مماطلة  �أ�شمته  ما  بحجة   2011 )�أيار(  مايو  يف  منها  تن�شحب  �أن  قبل 

و�لتاأخري يف �لتوقيع على �ملبادرة)7(.. لكن �لو�قع �أن �ن�شحابها كان مرده:

• ا�سرتاط الرئي�س ال�سابق للتوقيع على املبادرة ان�سحاب قطر من املبادرة.	

• �أنها وجدت �ملبادرة ال تلبي طموحاتها يف �إز�حة نظام �شالح كليًا عن �ل�شلطة.	

• بعد �أن �شعرت قطر باأن تدخل �ل�شعودية و�الإمار�ت يف �الأزمة �ليمنية قد متكن 	
�إعاقة »�لتغيري �لثوري« �لذي تتبناه، و�أ�شهم بقدر ملحوظ حينها يف حتجيم دورها 

)6( �شحيفة �الأيام �لثالثاء، 21 ربيع �الآخر 1)14هـ، �لعدد )766(.

)7( ربيع �لدوحة يف �شنعاء يثمر نفوذً� حل�شاب حلفائها �جلدد، �شحيفة �ل�شرق �ل�شعودية، �لعدد )74)(، بتاريخ 2012/12/12.
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هذ�  �أ�شكال  من  وكان  �ليمنية،  �ل�شاحة  يف  منفردًة  للتحرك  �جتهت  �ليمن،  يف 
�لتحرك:

دعم �الأن�شطة �ل�شعبية و�الإعالمية �لر�ف�شة للمبادرة �خلليجية �شو�ء يف �شنعاء . 1
�أو يف عدن.

م�شاندة حتركات �الإ�شالح –�ل�شيا�شية و�جلماهريية و�الإعالمية– �شد �الإمار�ت . 2
عرب اإ�سقاط اتفاقية اإدارة ميناء عدن مع موانئ دبي، والذي اأدى يف االأخري اإلى 
�أغ�شط�س   25 بتاريخ  و�حلكومة  �لنو�ب  جمل�س  من  بقر�ر  �التفاقية  هذه  �إلغاء 

)�آب( 2012 ))(.

عقب رحيل �لرئي�س �ل�شابق عن �ل�شلطة ن�شجت قطر عالقات متميزة مع حكومة . )
�لرئي�س عبد ربه من�شور هادي، كجزء من دعمها لالإخو�ن �مل�شلمني، وقدمت لها 
�لدعم �لذي تعهدت به يف موؤمتر �ملانحني �لذي عقد بلندن نهاية 2006، و�ملقدر 
ترتبط  قطرية  موؤ�ش�شة  وهي  »�شلتك«،  موؤ�ش�شة  فاأن�شاأت  دوالر.  مليون  بـ)500( 
بزوجة �الأمري حمد، ونفذت عددً� من �لرب�مج �لتنموية يف جمال �لتعليم و�لتدريب 
�ملهني، كما زودت قطر �ليمن ب�شحنات من �لغاز �لطبيعي �مل�شال لتعوي�س �لنق�س 
�لد�خلي يف �لطاقة)9(. وقيامها بدفع رو�تب موظفي �ل�شلك �لدبلوما�شي �ليمني 
�ملتوقفة منذ عامني، كما ��شت�شافت �لدوحة موؤمتر �الأزمة �الإن�شانية يف �ليمن، 
�لذي جمع ))22( مليون دوالر لدعم �جلهود �الإن�شانية هناك، وتعهدت )قطر 
�أ�شهمت  كما  و�إغاثية)10(.  �إن�شانية  كجهود  منها  مليون   )100( بدفع  �خلريية( 
ج�شرً�  و�شريت  هناك،  �الأزمة  بد�ية  منذ  �ليمن  يف  و�الإعمار  �الإغاثة  جهود  يف 
�لبحر  �إلى عدن عن طريق  و�أو�شلت م�شاعد�ت  �ملحافظات،  جويًا نحو خمتلف 
على دفعات متتالية منذ �ل�شهور �الأولى من �لعام 2015 عرب مطار جيبوتي، ثم 

))( »�ليمن يلغي �تفاقية تاأجري ميناء عدن«، موقع �جلزيرة نت، )/10/))14هـ.

)9( كر�شتيان كوت�س �أولري�شن، مرجع �شابق.

)10( مي�شاء، �شجاع �لدين، »�لتوتر �خلليجي وماذ� يعني لليمن«، 16 يوليو )متوز( 2017، موقع منيتور.
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�شومطرة وعدن الحقًا)11(. �إ�شافة �إلى تغطيتها �ملنحازة لهذه �حلكومة وجلماعة 
�الإ�شالح يف �ملنابر �الإعالمية �لقطرية مثل �جلزيرة و�لعربي.

امل�سار غري الر�سمي

�مل�شار �لثاين �لذي �تبعته �لدوحة لتعزيز دورها يف �ليمن كان عرب عالقاتها مع 
�لفاعلني غري �لر�شميني كحزب �الإ�شالح، وحركة �أن�شار �هلل، و�جلماعات �جلهادية 

و�لقاعدة يف �ليمن.

 التحالف مع حزب اإلصالح

�ليمن(،  �مل�شلمني يف  �الإخو�ن  �الإ�شالح )فرع  �لدوحة مع حزب  ياأتي حتالف 
كجزء من ��شرت�تيجية قطرية �شاملة على م�شتوى �ملنطقة، للتحالف مع �إحدى �أكرث 
حركات �الإ�شالم �ل�شيا�شي تنظيمًا و�نت�شارً� يف �ملنطقة، و�لذي يتيح لها فر�شة �أكرب 
توجد  �لتي  للدول  �لد�خلية  �ل�شوؤون  �لتدخل يف  على  قدرتها  يعزز  �إقليمي  دور  للعب 

فيها.

بد�أت عالقات قطر مع فرع �الإخو�ن �مل�شلمني يف �ليمن منذ منت�شف ت�شعينيات 
�لقرن �ملا�شي، وكانت يف �لبد�ية خافتة وعلى ��شتحياء حتى ال تثري ح�شا�شية �لنظام 
يف  ومتثلت  �لوقت.  ذلك  يف  �لبلدين  بني  �ملتطورة  �لعالقات  على  وتوؤثر  �ل�شيا�شي، 
�ملعاهد  يف  �مل�شلمني  �الإخو�ن  على  �ملح�شوبني  �لطلبة  من  حمدودة  �أعد�د  ��شتقبال 
و�جلامعات �لقطرية، ورمبا بع�س �لدعم �ملادي �أي�شًا حتت غطاء �جلمعيات �خلريية.

 وبعد تعرث جهود �لو�شاطة �لقطرية يف ملف �شعدة وتوتر �لعالقات بني �الأمري 
الإعد�د  م�شرتك  �إخو�ين  قطري  م�شروع  تبلور  �شالح،  عبد�هلل  علي  و�لرئي�س  حمد 
�للو�ء علي حم�شن �الأحمر حلكم �ليمن. وخالل حركة �الحتجاجات يف �لعام 2011، 
ك�شفت قطر بو�شوح عن حتالفها مع حركة �الإخو�ن �مل�شلمني، ووقفت بكل ثقلها �ملادي 

)11( �لقد�س �لعربي، »�ل�شعودية متورطة باليمن بعد �إنهاء دور قطر«، 25 يونيو )حزير�ن(  2017.
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و�الإعالمي و�ل�شيا�شي مل�شاندة حركة �الحتجاجات بقيادة حزب �الإ�شالح، حيث كانت 
تعتقد �أنه با�شتطاعتهم �لهيمنة على �مل�شهد �ل�شيا�شي �جلديد يف �ليمن عرب �لتغيري 
�لدميقر�طي)12(، وهاجم �لرئي�س �ليمني �ل�شابق علي عبد�هلل �شالح يف �أحد خطاباته 
يف �شبتمرب )�أيلول( 2012 قطر ب�شر�حة وحملها م�شوؤولية ن�شر �لفو�شى يف �ليمن 

عرب �شخ ماليني �لدوالر�ت لدعم �الإخو�ن �مل�شلمني))1(.

�الإ�شالح  على  حم�شوبة  مينية  تلفزيونية  قنو�ت  متول  قطر  �أن  �ملعروف  ومن 
توكل كرمان،  �الإ�شالحية  للنا�شطة  �ململوكة  »بلقي�س«  وقناة  �شباب«،  مثل قناة »مين 
�حلا�شلة على جائزة نوبل، و�لتي تبث من تركيا)14(. وبعد �ن�شحاب قطر من �ملبادرة 
�ليمني وتقدمي دعم مايل كبري حلركة  �خلليجية �جتهت للتحرك منفردة يف �مللف 
نظام  عن  �ملن�شقة  �الأطر�ف  مع  معلنة  غري  �ت�شال  قنو�ت  وفتح  �الحتجاجات)15(. 
�ت�شاالت مع  �أجرت  كما  �الإ�شالح،  وقياد�ت يف حزب  �الأحمر،  �شالح كعلي حم�شن 
للمطالبة  �ملو�قف  وت�شعيد  �الإ�شالح،  حزب  مع  �لتن�شيق  منهم  وطلبت  �حلوثيني 

برحيل نظام �شالح)16(.

 عالقة قطر مع الحوثيين

خالل تدخل قطر للو�شاطة بني حركة �أن�شار �هلل و�حلكومة، ��شتطاعت �إقامة 
عالقات جيدة مع قياد�ت حوثية وقنو�ت �ت�شال مبا�شرة وخا�شة بينهما.

ويعتقد �لبع�س �أن �إير�ن مل تكن غائبة عن �تفاق �مل�شاحلة �لذي تو�شلت له 
تاأثرت  �لو�شاطة �لقطرية  )200، و�أن جهود  الو�ساطة القطرية يف فرباير )�سباط( 

)12( لينا �خلطيب، »�شيا�شة قطر �خلارجية ومو�زين �لقوى يف �خلليج«، مركز كرنيغي لل�شرق �الأو�شط، 11 �شبتمرب )�أيلول( 2014.

�ل�شيا�شية  للدر��شات  �الأهر�م  مركز  �لعربية«،  �ل�شيا�شة  يف  �لقطرية  �حلقبة  النتهاء  �لتنازيل  �لعد  بد�أ  »هل  �شالمة،  معتز،   )1((
و�ال�شرت�تيجية 19  مايو )�أيار( )201.

)14( مي�شا،ء �شجاع �لدين، مرجع �شابق.

)15( ربيع �لدوحة يف �شنعاء يثمر نفوذ� حل�شاب حلفائها �جلدد، �شحيفة �ل�شرق �ل�شعودية، �لعدد )74)(، بتاريخ 2012/12/12.

)16( منذر، �أحمد زكي �شر�ب، مرجع �شابق، �س157.
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بدعم  �تهم �شالح قطر  �لطرفني)17(. حيث  �لعالقات بني  بفعل  �الإير�نية  بالرغبات 
�حلوثيني، و�أطلق على �التفاقية ��شم �تفاقية »�لدوحة«، العتقاده �أنها خدمت �حلركة 
الأخذ  فر�شة  لها  و�أتاحت  للحكومة،  م�شاٍو  كطرف  �ل�شرعية  منحتها  باأن  �حلوثية 

�أنفا�شها و�إعادة تنظيم �شفوفها))1(،)19(.

من �ملعروف متيز �ل�شيا�شة �خلارجية �لقطرية بقدرتها على ن�شج عالقات مع 
�أطر�ف مت�شارعة ومتعار�شة، دون �الإ�شر�ر بعالقاتها باأي منهما، �إال �أنه من �لو��شح 
�أن عالقتها )�لدوحة( بحزب �الإ�شالح كانت على ح�شاب �حلوثيني، �لذين د�أبو� على 
و�أنها  �ليمن،  يف  �مل�شلمني  �الإخو�ن  نفوذ  بتعزيز  تقوم  باأنها  لقطر  �نتقاد�ت  توجيه 

تدخلت ل�ساحلهم ع�سكريًا وماليًا واإعالميًا يف حروب ما قبل �سقوط �سنعاء)20(.

عالقة قطر بالجماعات الجهادية... القاعدة في اليمن

�ملكانة  �ليمن، على خلفية  �الإرهاب يف  للدوحة بدعم  �تهامات �شريحة  توجه 
�خلا�شة �لتي حتظى بها لدى فرع تنظيم �لقاعدة يف �ليمن، يعرب عنه جناحها دون 
غريها يف �إطالق خمتطفني لدى �لتنظيم �أكرث من مرة، فبالرغم من و�شاطات حملية 
�لتنظيم  فاإن  �لفرع،  �ختطفهم هذ�  �أجانب  لالإفر�ج عن رهائن  بذلت  وغري حملية 
�أطلق  عندما   ،201( عام  �آخرها  كان  مر�ت.  ثالث  غريها  دون  قطر،  مع  جتاوب 
�لتنظيم �شر�ح �لرهينة �ل�شوي�شرية »�شيلفاين �أبر�هاردن«. وب�شبب ذلك �تهمت دول 
خالل  من  مبا�شر،  غري  ب�شكل  و�إن  ماليًا  �لقاعدة  بدعم  قطر  بريطانيا  مثل  غربية 

دفعها �ملتكرر مبالغ مالية �شخمة لتحرير �ملختطفني)21(.

)17( عبد�هلل، علي �لرحبي، مرجع �شابق، �س115.

))1( جيني، هيل وجريد نومنان، »�ليمن و�ململكة �لعربية �ل�شعودية ودول �خلليج: �شيا�شات �لنخب و�حتجاجات �ل�شارع و�لدبلوما�شية«، 
مايو )�أيار( 2011، �س16.

ماج�شتري غري  ر�شالة  �لفل�شطينية«،  و�لق�شية  �لعربي  �لربيع  بلد�ن  �لقطرية جتاه  »�ل�شيا�شة �خلارجية  �لرنتي�شي،  �شمري  )19( حممود، 
من�شورة، جامعة �الأق�شى برنامج �لدبلوما�شية و�لعالقات �لدولية، )201، �س54.

)20( �أطر�ف خارجية تدير �للعبة على �ل�شاحة �ليمنية، �شحيفة �لعرب �للندنية، �لعدد )6)94(، بتاريخ 12  يناير )كانون �لثاين( ، �س).

)21( بريطانيا تتهم قطر بدعم قاعدة �ليمن، موقع مينات، )2 �شبتمرب )�أيلول( )201.
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�إلى ذلك ثمة �تهامات ُتثار حول وجود عالقات بني تنظيم �لقاعدة يف �ليمن 
�ملح�شوبة عليه. كما  �ل�شخ�شيات  وبع�س  �لقريب من قطر  �الإ�شالح  وقياد�ت حزب 
�أر��شيها متهمني بدعم �الإرهاب، منهم  وترعى قطر �شخ�شيات �شلفية مقيمة على 
�الإد�رة  وتتهم  �حلميقاين.  عبد�لوهاب  �ليمني:  �لر�شاد  حزب  يف  �ل�شلفي  �لقيادي 

�الأمريكية قطر ب�شكل �شريح باأنها تقوم بتمويل �الإرهاب »على �أعلى �مل�شتويات«)22(.

الدور القطري في اليمن في المرحلة الراهنة

بالرغم من �إخر�ج قطر من �ملبادرة �خلليجية عام 2011، ثم حما�شرة دورها 
وبع�س  و�الإمار�ت–  �ل�شعودية  �لر�عية–وحتديدً�  �لدول  بع�س  قبل  من  �ليمن  يف 
�لذي تقوده  �لعربي  �لتحالف  �إخر�جها من  �إلى  �ليمنية، و�شواًل  �ل�شيا�شية  �الأطر�ف 
�لريا�س، و�لذي �أتي �شمن �إجر�ء�ت �ملقاطعة �ل�شاملة �ملتخذة �أخريً� �شد قطر من 
قبل �لدول �الأربع يف �شياق �الأزمة �لقطرية �لر�هنة.. فاإن و�قع �حلال يوؤكد �أن قطر ال 

تز�ل العبًا فاعاًل يف �مل�شهد �ليمني. 

القطري في  الدور  أولويات  الجديد في سلم  المتغير 
اليمن

–�ل�شيا�شية،  �أجند�تها  مبختلف  �ملو�جهة  ��شرت�تيجية  جمريات  با�شتعر��س 
�الأزمة  �شياق  يف  قطر  تبنتها  �لتي  �إلخ–  و�الإعالمية...  و�لدبلوما�شية،   و�مليد�نية، 
�الأ�شهر  يف  �أجندتها  تنفيذ  على  وعملت  �الأربع،  �لدول  وبني  بينها  �ليوم  �مل�شتعرة 
�ملا�شية على �ل�شاحة �لدولية و�الإقليمية. يبدو �أن قطر قد جعلت �الإمار�ت يف مركز 
��شرت�تيجيتها هذه، حيث �أظهرت جممل �ملجريات �ملا�شية يف م�شار هذه �ال�شرت�تيجية 
�أن �الإمار�ت حتتل نحو )40%( من م�شاحة �هتمام �أجندة هذه �ال�شرت�تيجية، بينما 
�أقل« بني �لدول �لثالث تبد�أ بال�شعودية ثم م�شر ثم  تتوزع �مل�شاحة �ملتبقية »بن�شب 

�لبحرين. 

)22( دور قطر يف �ليمن �أحد �أ�شباب �أزمة �خلليج، 22 يوليو )متوز( 2017.
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ويبدو �أن �الأمر نف�شه ين�شرف �أي�شًا على ما هو جاٍر حاليًا يف �ل�شاحة �ليمنية. 
و�الإعالمية،  و�مليد�نية،  »�ل�شيا�شية،  باأجند�تها  �ال�شرت�تيجية  هذه  �إنز�ل  فعند 
ُيلحظ  �ليمنية،  �ل�شاحة  يف  يجري  ما  على  و�ال�شتخبار�تية«  �الإن�شانية،  و�حلقوقية/ 
�أن ��شتهد�ف دور �الإمار�ت يف �ليمن ياأتي يف مقدمة �أولويات �لدور �لذي تلعبه قطر 
حاليًا يف �ليمن. حيث ُي�شتدل من جمريات �لو�قع على �أن �الإمار�ت حتتل )%60-55( 
من م�شاحة �هتمام معظم �الأجندة �لتي تعمل عليها قطر حاليًا يف �ل�شاحة �ليمنية، 

بينما تنال �ل�شعودية بقية �ل�شاحة.

أرضية الدور القطري 

بد� جليًا من �لوهلة �الأولى لربوز �الأزمة �خلليجية، �أن �ليمن �شيكون بالن�شبة 
لقطر من �أهم �شاحات �ال�شتباك �ملهياأة ال�شتخد�مها �شد خ�شومها �الأ�شا�شيني يف 

هذه �الأزمة »�ل�شعودية و�الإمار�ت« وذلك باال�شتناد �إلى:

• �أبعاد �ملعطى �جليو��شرت�تيجي ملوقع �ليمن �جلغر�يف بكل �شو�هده �ل�شابقة 	
و�لر�هنة.

• جتذر �لدور �لقطري يف �ليمن وتوغله يف �لكثري من زو�يا �مل�شهد �ليمني.	

• و�ل�شيا�شي، وغريه– يف 	 –�لع�شكري،  و�الإمار�ت  لل�شعودية  �ملادي  �لوجود 
�ل�شاحة �ليمنية بال�شكل و�حلجم �حلا�شل حاليًا.

• �متد�د�ت �ل�شر�ع �لقائم يف �ليمن مب�شهد �ل�شر�ع �الإقليمي �جلاري يف 	
�ملنطقة.

مجريات وحوامل هذا الدور

تلعبه  �لذي  �لدور  �أمامنا عن طبيعة  �ملتو�فرة  �ملعطيات  �أمام جملة  بالوقوف 
�الأربع على  و�لدول  �ليوم بني قطر  �مل�شتعرة  �الأزمة  �شياق  �ليمن، يف  قطر حاليًا يف 
و�شمنها  �الأزمة  هذه  �أطر�ف  بني  �لقائم  �ال�شتباك  �شاحات  كل  ويف  كافة،  �ل�شعد 
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بالطبع �ل�شاحة �ليمنية. وجند �أن �لدور �لقطري يف �ليمن خالل هذه �ملرحلة يت�شم 
بقدر كبري من �لتعقيد و�لتد�خل يف م�شار�ته، ولتجاوز هذ� �لتد�خل ناأتي �إلى قر�ءة 

م�شار�ت هذ� �لدور من �لزو�يا �لتالية:

التحالف الوثيق مع حزب االإ�سالح

ُي�شتدل من جمريات �لو�قع على �أن ��شتهد�ف دور �الإمار�ت يف �ليمن، ياأتي يف 
مقدمة �أولويات دور قطر �لر�هن يف �ليمن، وميثل »حزب �الإ�شالح« حاماًل �أ�شا�شيًا 

لهذ� �لدور، �إ�شافًة �إلى �الأطر�ف �الأخرى، كما �شناأتي �إليها الحقًا.

يف روؤية االإ�سالح لتداعيات االأزمة القطرية على امل�سهد اليمني 

تد�عيات  لطبيعة  روؤيتهم  حول  �ليمن،  يف  �الإخو�ن  قياد�ت  بع�س  مو�قف  �إن 
االأزمة القطرية على م�سهد ال�سراع القائم ميكن ايجازها بالنقاط االآتية:

• وجود تفهم م�شرتك بينهم وبني قطر ي�شتوعب ح�شاباتهم وم�شاحلهم يف 	
ظل تعقيد�ت �ل�شر�ع �جلاري يف �ليمن وح�شا�شية موقعهم يف خريطة هذ� 
�ل�شر�ع، وي�شتوعب �أي�شًا ح�شابات قطر ودورها �لر�هن يف �ليمن يف �شوء 
ت�شعبات �الأزمة �خلليجية �لر�هنة وطبيعة تفاعالتها �حلا�شلة و�ملحتملة.

• �أولويات قطر يف ��شتهد�ف دور 	 �أولوياتهم يف هذه �ملرحلة تتقاطع مع  �إن 
�الإمار�ت يف �ليمن �لذي �أولويته ��شتهد�فهم يف كل �ملحافظات �ليمنية.

• �ملا�شية 	 �ل�شنو�ت  لهم على مدى  �لكبري  كون عالقاتهم مع قطر ودعمها 
هو من �الأ�شباب �لرئي�شة الندالع �الأزمة �لر�هنة بني قطر و�لدول �الأربع، 
وما �تخذته هذه �لدول من �إجر�ء�ت مقاطعة )قا�شية( �شد قطر يف �شياق 

هذه �الأزمة.. فاإنهم لي�شو� بو�رد �لتخلي عن قطر يف كل �لظروف.



قراءة في ثنايا الدور القطري في اليمن

المسبــار156

يف اجلانب ال�سيا�سي

�ل�شيا�شي  �مل�شهد  ��شتقطابات حادة يف  �إلى  �لقطرية  �الأزمة  تد�عيات  �أف�شت 
حتالفات  يف  �أو  هادي،  حلكومة  �ملوؤيدة  �ل�شيا�شية  �لقوى  حتالفات  يف  �إن  �ليمني، 
�ل�شيا�شية  �لقوى  بتحالفات  يتعلق  ففيما  �ل�شماد.  �ملوؤيدة حلكومة  �ل�شيا�شية  �لقوى 
�أحز�ب  تكتل  تفكك  عن  �الأزمة  هذه  تد�عيات  �أ�شفرت  فقد  هادي،  حلكومة  �ملوؤيدة 
»�للقاء �مل�شرتك«، فبينما كان حزب �الإ�شالح –ح�شب ت�شريحات بع�س قياد�ت هذ� 
�لتكتل– قد متكن خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، وحتديدً� منذ بد�ية �حلرب من م�شادرة 
مبهمة  �لنا�شري«  »�لتنظيم  ��شطلع  فقد  �ل�شيا�شية،  �أجندته  ل�شالح  �لتكتل  هذ� 
تقوي�س هذ� �لتكتل �ل�شيا�شي من خالل �إعالنه نهاية �أغ�شط�س )�آب( 2017 ت�شكيل 
حتالف �شيا�شي من �لقوى �ل�شيا�شية »�ملدنية« �لد�عمة حلكومة هادي يف مدينة تعز، 

م�شتبعدً� حزب �الإ�شالح من هذ� �لتحالف.

وقد تر�فق هذ� مع �إعالن تكتل �شيا�شي ميني جديد يف �لقاهرة ي�شم خم�شة 
�لنا�شري،  و�لتنظيم  �ال�شرت�كي،  �حلزب  وهي:  �مل�شرتك،  �للقاء  تكتل  �أحز�ب  من 
�لوحدوي، م�شتبعدً�  �لتجمع  �ل�شعبية، وحزب  �لقوى  و�لبناء، و�حتاد  �لعد�لة  وحزب 
�ل�شيا�شية  �لتحالفات  �لهدف من هذه  �أن  �أظهر  �لذي  �الأمر  �الإ�شالح..  �أي�شًا حزب 
�جلديدة، هو �إز�حة حزب �الإ�شالح من تكتل �للقاء �مل�شرتك �لذي تاأ�ش�س عام 2001، 

وتبعًا لذلك نكاية بقطر.

وحدد حزب �الإ�شالح موقفه من هذه �لتكتالت �ل�شيا�شية �جلديدة، بالقول: �إن 
�إعالن هذه �لتحالفات �ل�شيا�شية �جلديدة يعني �أن حتالف »�أحز�ب �للقاء �مل�شرتك« 
من  �لعديد  ميالد  �شت�شهد  �لقادمة  �ملرحلة  �أن  يوؤكد  �الأمر  هذ�  و�أن  فعليًا،  مات  قد 
�لتحالفات �جلديدة، �لتي تعيد ر�شم �خلارطة �ل�شيا�شية لالأحز�ب �ليمنية مبا يتالءم 
�الأزمة  تد�عيات  �شياق  يف  �ليمنية  �ل�شاحة  ت�شهدها  �لتي  �ملت�شارعة،  �ملتغري�ت  مع 

�خلليجية.
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يف اجلانب امليداين

تلوح يف �أُفق �مل�شهد �ليمني �لر�هن �لكثري من �ملوؤ�شر�ت �لو�زنة، �لتي تقود �إلى 
�شاحة  تكون  �أن  �ملتوقع  �ملحافظات  و�شبوة« هي  »تعز، وعدن،  �إن حمافظات:  �لقول: 
�شر�ع نفوذ �شاخن –ع�شكريًا، و�أمنيًا...- خالل هذه �ملرحلة بني قطر و�الإمار�ت.. 
�لثالث دون غريها  �ملحافظات  ملاذ� هذه  �لتالية:  �لت�شاوؤالت  �ل�شدد تربز  ويف هذ� 
�لثالث يف ح�شابات كل  �أهمية هذه �ملحافظات  �لـ)22(؟ وما  �ليمن  من حمافظات 
هذه  خالل  من  �ليمن  يف  �الإمار�ت  دور  ��شتهد�ف  قطر  تريد  قد  وملاذ�  �الأطر�ف؟ 

�ملحافظات حتديدً�؟

ويف �شياق �الإجابة عن هذه �لت�شاوؤالت، �شنبد�أ مبحافظة تعز )بفعل �ملو�جهات 
�لع�شكرية �جلارية فيها من �أيام بني حزب �الإ�شالح حليف �ملدعوم من قطر، و«كتائب 
يف  وكونها  �ملتوقع(  �ل�شر�ع  موؤ�شر�ت  �شمن  �ملو�جهات  هذه  وتندرج  �لعبا�س«،  �أبو 
تقديرنا –من قبل �ندالع هذه �ملو�جهات– �ملحافظة �الأولى �ملر�شحة لهذ� �ل�شر�ع 

�ملتوقع، ��شتنادً� �إلى �ملعطيات �لتالية:

• حتتل حمافظة تعز مبوقعها �جلغر�يف وثقلها �ل�شكاين و�القت�شادي �أهمية 	
و�حلزبية  و�ل�شيا�شية  �لع�شكرية  �حل�شابات  يف  ��شرت�تيجية  جدً�  خا�شة 
و�ملعنوية لدى حزب �الإ�شالح، وتبعًا لذلك لدى قطر، ومن �شو�هد ذلك 

على �شبيل �ملثال:

• يف �شياق ��شتهد�ف دور �الإمار�ت يف �ليمن يف �لوقت �لر�هن، ميثل موقع 	
�الإ�شالح،  وحزب  لقطر  بالن�شبة  ق�شوى  �أهمية  �جلغر�يف  تعز  حمافظة 
�شاحل  كبري من  ميون وجزء  وجزيرة  �ملندب  باب  الإ�شر�فها على م�شيق 

�لبحر �الأحمر، �شاماًل مدينة وميناء �ملخاء.

• بالن�شبة 	 ن�شمة  ماليني   )5-4( �لبالغ  تعز  ملحافظة  �ل�شكاين  �لثقل  ميثل 
حلزب �الإ�شالح �أهمية كربى من �لناحية �ل�شيا�شية و�حلزبية، حيث حتوز 
و�لعقائدي  �لتنظيمي  �لثقل  مركز  ومتثل  �لربملان،  يف  مقعدً�   )40( تعز 
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�إلى  و�لذي ي�شل  �إلى �حلزب،  �ملنتمني  �لرئي�س لالإ�شالح من حيث عدد 
�مل�شتويات  يف   )%70( على  يربو  وما  �لقاعدية،  �مل�شتويات  يف   )%50(

�لقيادية.

• يف مقابل ذلك.. ولهذه �العتبار�ت نف�شها، تكت�شب حمافظة تعز �أهميتها 	
لدى �لتحالف.

• �أهمية 	 عدن  تكت�شب  �القت�شادية،  �أهميتها  على  عالوًة  عدن(  )حمافظة 
عمومًا  �ليمنية  �ل�شيا�شية  �الأطر�ف  جميع  لدى  كبرية  ورمزية  �شيا�شية 
قبل  �جلنوبي  �ليمن  دولة  عا�شمة  كانت  لكونها  خ�شو�شًا،  و�جلنوبية 
�لوحدة، مما يجعل �لطرف �مل�شيطر عليها يظهر وكاأنه يف موقع �مل�شيطر 

على كل �ملحافظات �جلنوبية.

• ولهذ� جند �أن عدن ت�شكل منذ �أ�شهر �شاحة �ل�شر�ع �الأكرث �شخونة من بني 	
�ل�شيطرة  جميع �ملحافظات �جلنوبية، ففي �شياق �شعي كل طرف الإمتام 
و�أمني  �شيا�شي وع�شكري  �ليوم م�شرحًا ل�شر�ع  عليها ال تز�ل عدن حتى 

مت�شابك �الأطر�ف و�لتحالفات.

• �لثالت 	 �ملحافظات  �شمن  �شبوة  حمافظة  تندرج  �شبوة(:  )حمافظة 
�ملتوقع �أن تكون �شاحة �شر�ع نفوذ �شاخن بني �الإمار�ت وقطر.. الأهميتها 
�القت�شادية حمليًا وعامليًا –فرن�شا– الحت�شانها من�شاآت بلحاف �لغازية، 
وبني  بينها  اقت�سادي  ارتباط  �سبوة  حمافظة  يف  وجودها  رتب  والذي 
�أن ملحافظة  كما  بينهما،  �الت�شال �جلغر�يف  �إلى جانب  ماأرب،  حمافظة 
�شبوة �أهمية جغر�فية وقبلية بفعل �ت�شالها �جلغر�يف و�لتاريخي و�ل�شكاين 

مبحافظة ح�شرموت.

العالقة مع أنصار اهلل )الحوثيين(

ظلت �شمة عدم �لثبات هي �ل�شابغة مل�شار �لعالقة بني قطر وحركة �أن�شار �هلل 
�لعالقة قائمة  �إلى كون هذه  تقديرنا-  ويعود هذ� -ح�شب  ن�شوئها عام 2009،  منذ 
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على قاعدة »تقاطع �مل�شالح«، فكما هو معلوم يف حقل �لعلوم �ل�شيا�شية د�ئمًا ما يت�شم 
�أو يف  �أطر�فها،  بني  �لتو��شل  م�شتوى  �إن يف  �لثبات،  بعدم  �لعالقات  من  �لنوع  هذ� 
طبيعة ملفات �لتعامل بينهم، باعتبار �أن م�شافة �لتباعد �أو �لتقارب بني �الأطر�ف يف 
هذ� �لنوع من �لعالقات تبقى حمكومة بح�شابات �أولويات م�شالح كل �الأطر�ف ولي�س 
طرفًا و�حدً�، وبالتايل تبقى �شمة عدم �لثبات هي �ل�شابغة لهذ� �لنوع من �لعالقات 
�لعالقة بني قطر  �ملنطلق ميكن ت�شنيف  و�الأولويات ومن هذ�  �مل�شالح  تغري  بحكم 

وحركة �أن�شار �هلل يف �إطار مرحلتني: »مرحلة �أولى �شابقة« و«مرحلة ثانية ر�هنة«:

املرحلة االأوىل )ال�سابقة(: على مدى �الأعو�م �لتي �أعقبت قيام �لعالقة 
بني قطر وحركة �أن�شار �هلل عام 2009 على خلفية دور �لو�شاطة �لذي قامت به قطر 
حينها بني �أن�شار �هلل و�لنظام �ل�شابق، وحتى نهاية عام 2016. ظلت م�شافة �لتقارب 
و�لتباعد يف م�شار �لعالقة بني قطر و�أن�شار �هلل، تتقلب بتقلب ح�شابات و�أولويات كل 

طرف على �شوء متغري�ت �الأحد�ث يف �إطار �مل�شهد �ليمني و�مل�شهد �الإقليمي.

�إقامة �لعالقة  فبينما كانت �ل�شعودية بالن�شبة لقطر هي �لهدف �لرئي�س من 
مع حركة �أن�شار �هلل، و�لعامل �الأول من جانب �أن�شار �هلل لبقاء �لتقارب »�ملتاأرجح« 
يف م�شار �لعالقة بينهما خالل �الأعو�م �ملا�شية. فقد كان �لتحالف �لوثيق بني قطر 
وحزب �الإ�شالح بالن�شبة حلركة �أن�شار �هلل، هو �لعامل �الأول �ملنتج للتباعد �ملتكرر 

يف م�شار عالقة �حلركة مع قطر.

�أن�شار  �أن �لعالقة بني قطر وحركة  املرحلة الثانية )الراهنة(: ال �شك 
ويف  �جلاري 2017  �لعام  بد�ية  فمع  مر�حلها..  �أوثق  �لر�هن هي يف  �لوقت  �هلل يف 
�شياق متغري�ت �الأحد�ث �ملتالحقة/ �مل�شتجدة يف �إطار �مل�شهد �ليمني من جهة، ويف 
�إطار �مل�شهد �الإقليمي من جهة �أخرى، دخلت �لعالقة بني قطر و�أن�شار �هلل مرحلة 
جديدة من �لتقارب �لتدريجي و�ملتبادل، مدفوعًا بعو�مل/ متغري�ت رئي�شة ثالثة �أدت 

�إلى تو�شيع نطاق تقاطع �مل�شالح بني �لطرفني:
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�لعام  نهاية  مع  �الإمار�ت  قادتها  �لتي  �لع�شكرية  �لعمليات  االأول:  املُتغري 
حم�شلتها  كان  �لتي  �الأحمر،  �لبحر  �شاحل  يف   2017 عام  وبد�ية   2016 �ملا�شي 
�ل�شيطرة على بع�س �ملناطق �حليوية كانت حتت �شيطرة �أن�شار �هلل وحلفائهم، مثل 
مع�شكر خالد بن �لوليد ومدينة وميناء �ملخاء، ثم ما تال ذلك من حتركات ميد�نية 
و�إعالمية ودبلوما�شية قادتها �الإمار�ت حينها، تدفع يف �جتاه �لهجوم على �حلديدة.

»فكما ُيفهم من �أطروحات بع�س قياد�ت حركة �أن�شار �هلل، فاإن هذ� �ملتغري 
قد �أدى �إلى بدء مر�جعة ��شرت�تيجية �ملو�جهة �لتي تتبعها �حلركة منذ خروجها من 
عدن، �لتي مل تكن �الإمار�ت �شمن �أولوياتها«.. ويف هذ� �ل�شياق والأول مرة منذ بدء 
�حلرب، بد�أت ت�شدر من �أن�شار �هلل حينها �الإ�شار�ت �لتي تلوح با�شتهد�ف �الإمار�ت 
بال�شو�ريخ �لبالي�شتية، وكان من �أبرز هذه �الإ�شار�ت تلك �لتلميحات »�شبه �ل�شريحة« 
�لتي ت�شمنتها �لكلمة �ملتلفزة لرئي�س حركة �أن�شار �هلل م�شاء 27/)2 من �شهر مار�س 

)�آذ�ر( 2017.

يونيو  مطلع  �لو�جهة  �إلى  برزت  �لتي  �لقطرية  �الأزمة  الثاين:  املتغري 
و�الأزمة  �لقطرية  �الأزمة  بني  �حلا�شل  �لت�شابك  حجم  فبفعل   :2017 )حزير�ن( 
�ليمنية �شو�ًء من حيث خلفياتها و�لذي ميثل �مللف �ليمني �أحد �أ�شبابها، �أو من حيث 
�مل�شلمني،  �الإخو�ن  �أجندتها:  من  �أو  �ليمنية،  �الأزمة  يف  �أي�شًا  �حلا�شرون  �أطر�فها 
و�لتدخل �الإير�ين، ومكافحة �الإرهاب، وغري ذلك.. كان �ليمن من �أكرث �لبلد�ن تاأثرً� 
بتد�عيات �الأزمة �لقطرية من وهلتها �الأولى وحتى �للحظة، ومن ذلك �أن دفعت هذه 

�الأزمة بالعالقة بني قطر و�أن�شار �هلل �إلى �ملزيد من �لتقارب. 

ومما يجدر �لتوقف عنده يف هذ� �ل�شياق: �أن قطر يف هذه �ملحطة كانت �الأكرث 
�جتاه  يف  قطر  جانب  من  �ملرة  هذه  �لتقارب  فجاء  �لعالقة،  هذه  لتوثيق  �حتياجًا 
�أن�شار �هلل. بينما بد� موقف �أن�شار �هلل يف �الأيام �الأولى من هذه �الأزمة غري و��شح، 
وفيه قدر من �لتحفظ وعدم �لثقة يف طبيعة توجهات قطر يف �إطار هذه �الأزمة))2(، 

))2( عبد�مللك، �لعجري، »�الأزمة �لقطرية.. تفاعالتها �الإقليمية وتد�عياتها على �الأزمة �ليمنية«، موقع مركز �لدر��شات �ال�شرت�تيجية 
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بتاريخ 27  �أن�شار �هلل حول هذه �الأزمة  و�شمن ذلك ما ت�شمنه حديث قائد حركة 
�أن حتديد موقف �حلركة من هذه �الأزمة معلق  يونيو )حزير�ن( و�لذي �أظهر فيها 

حتى تت�شح طبيعة �ملوقف �لقطري وخيار�ته يف �الأيام و�الأ�شابيع �لقادمة)24(.

من  مق�شودً�  كان  �لغمو�س  ذلك  �أن  يبدو  �للحظة  تلك  معطيات  �شياق  ومن 
جانب �أن�شار �هلل، و�أن ذلك �لت�شريح �ل�شادر من قائد حركة �أن�شار �هلل كان ر�شالة 
موجهة للجانب �لقطري، موؤد�ها �أن موقف �حلركة من هذه �الأزمة �شيتحدد يف �شوء 
�ملرحلة  بني �جلانبني يف هذه  �لعالقة  و�أولويات  الأجندة  روؤية �حلركة  على  رد قطر 
�نطالقًا من �إدر�ك �حلركة �أن توثيق �لعالقة بني �جلانبني يف هذه �ملرحلة هو حاجة 

ملحة و��شرت�تيجية بالن�شبة لقطر.

املتغري الثالث: ويتمثل يف �لتقارب بني �الإمار�ت ورئي�س �جلمهورية �ل�شابق، 
رئي�س �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام، و�لذي بد�أت موؤ�شر�ته �الأولى تتو�لى قبل �ندالع �الأزمة 
القطرية باأ�سهر لي�س فقط اأمام اأن�سار اهلل بل واأو�ساط اأخرى، ومع توايل وقائع هذا 
قطر  بني  �لعالقة  و�شلت  �لقطرية،  �الأزمة  �ندالع  بعد  بالت�شارع  �أخذت  �لتي  �ملتغري 

و�أن�شار �هلل �إلى �أوثق مر�حلها.

امل�سهد اليمني بعد رحيل الرئي�س ال�سابق وت�سابك اأجندة ال�سراع 
يف ال�ساحة اليمنية

بعد م�شي نحو ثالثة �أ�شابيع على �حلدث �ل�شاخن �لذي �شهده �ليمن يف �لر�بع 
رئي�س  �ل�شابق،  رئي�س �جلمهورية  �الأول( �جلاري، مبقتل  دي�شمرب )كانون  �شهر  من 
�ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام، وما �شاحبه من ردود فعل �شاخنة وتوقعات متعددة وحتركات 
�إلى مرحلة جديدة،  �أكرث من �شعيد، نقلت م�شهد �ل�شر�ع يف �ليمن  مت�شارعة على 
�أن قو�عد �للعبة فيها �شتكون مغايرة ملا كانت عليه قبلها.. ويف هذ� �ل�شياق  ال �شك 
�شنحاول فيما يلي �لتطرق �إلى بع�س �لنتائج �لتي �أف�شى �إليها هذ� �حلدث �ملهم، �أو 

و�ال�شت�شارية، 2017/6/7.

)24( عبد�لعزيز، �أبو طالب، »�الأزمة �لقطرية جذورها وماآالتها« موقع �ملركز �ليمني للدر��شات �ال�شرت�تيجية و�ال�شت�شارية، 2017/6/9.
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من �ملمكن �أن يف�شي �إليها على �مل�شهد �ليمني وح�شابات �الأطر�ف »�ليمنية و�الإقليمية« 
�لفاعلة يف م�شهد �ل�شر�ع �لقائم يف �ليمن:

بالن�سبة لالأطراف اليمنية

مقتل . 1 تد�عيات  من  �الأكرب  �لقدر  �ليوم  تو�جه  �هلل  �أن�شار  حركة  �أن  جانب  �إلى 
�أنها  �لرئي�س �ل�شابق، رئي�س �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام: علي عبد�هلل �شالح، ال �شك 

�أي�شًا �خلا�شر �الأول من غيابه ومن �أ�شكال ذلك:

• ما كانت تعنيه رمزية �شخ�س �لر�حل علي عبد�هلل �شالح وخربته �ل�شيا�شية 	
يف  �ملوؤثرة  �ل�شخ�شيات  من  و��شع  طيف  مع  �ملت�شعبة  وعالقاته  �لطويلة 
�ل�شاحة �ليمنية وحتى �الإقليمية و�لدولية، �إ�شافًة �إلى كنز �ملعلومات �لذي 
�أو  �ليمني  بال�شاأن  �ملتعلقة  �ملخفية«  «�مللفات  من  �لكثري  حول  ميتلكه  كان 
�مل�شادة  �جلبهة  يف  �ليوم  هي  قيادية  �شخ�شيات  حول  وحتى  �الإقليمي، 

الأن�شار �هلل يف م�شهد �ل�شر�ع �لر�هن.

• بع�س 	 �ن�شمام  بني  يحول  كان  �لذي  و�ل�شيا�شي  �ملعنوي  �لغطاء  تخفف 
�ل�شخ�شيات �ل�شيا�شية و�لقبلية و�لع�شكرية �ملوؤمترية �لقريبة من �لرئي�س 

�ل�شابق طو�ل �شنو�ت حكمه.. �إلى �شف �لتحالف �لذي تقوده �ل�شعودية.

• بالرغم من �أنه مل ي�شدر حتى �الآن بيان ر�شمي من �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام 	
–موؤمتر �لد�خل– قبل مقتل �لرئي�س �ل�شابق، رئي�س �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام 
�أو بعده، يت�شمن �إعالنًا ر�شميًا بفك �ل�شر�كة مع �أن�شار �هلل.. فاإن �لدعوة 
�ملوؤمتر  قناة  عرب  �ملوؤمتر  �ل�شابق– رئي�س  �لرئي�س  �أطلقها  قد  كان  �لتي 
حركة  �شد  و�لع�شكرية  و�ملوؤ�ش�شية  �ل�شعبية  لالنتفا�شة  �ليوم(  )�ليمن 
�ل�شابق  �لرئي�س  بني  �ندلعت  �لتي  �لع�شكرية  �ملو�جهات  ثم  �هلل،  �أن�شار 
و�أن�شار �هلل، و�لتي �نتهت مبقتله يف 4 دي�شمرب )كانون �الأول( �جلاري، 

قد جعلت من هذه �ل�شر�كة يف حكم �مليتة وجتاوزتها �الأحد�ث. 
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• �إن �الأو�شاع �ل�شيا�شية و�لع�شكرية �لتي تو�جهها حركة �أن�شار �هلل يف هذه 	
�الأثناء، �ملرتتبة على مقتل �لرئي�س �ل�شابق من جهة، وعلى �إعالن �أن�شار 
حتديًا  متثل  خليجية  �أهد�ف  على  بالي�شتيًا  �شاروخًا  �أطلقو�  باأنهم  �هلل 
�ل�شيا�شي  باالأد�ء  معها  �لتعامل  جمديًا  يكون  ال  قد  للحركة  م�شبوق  غري 
و�لع�شكري نف�شه، �لذي �عتمدته �حلركة منذ مار�س )�آذ�ر( 2015 وحتى 

نوفمرب )ت�شرين �لثاين( 2017. 

• يف �شوء �لتحركات �ملت�شارعة �ل�شيا�شية و�لع�شكرية وغريها �لتي �شهدتها 	
�أهم  بني  هو  �الإ�شالح  حزب  �أن  يبدو  �ملا�شية،  و�الأ�شابيع  �الأيام  خالل 
�مل�شتفيدين -حتى �الآن- من تد�عيات مقتل �لرئي�س �ل�شابق، رئي�س �ملوؤمتر 
مقبول  حليف  �إلى  خ�شم  من  حتوله  ذلك  �شو�هد  ومن  �لعام،  �ل�شعبي 
�لتعامل معه من قبل �الإمار�ت، كما �أظهر ذلك �الجتماع �ملهم و�الأول من 
رئي�س  مع  �الإمار�ت  وويل عهد  �ل�شعودي  �لعهد  بني ويل  �لذي جمع  نوعه 
�الأول(  )كانون  دي�شمرب   14 يف  �لريا�س  يف  �الإ�شالح  حزب  عام  و�أمني 
�جلاري. �إ�شافة �إلى �أنه �شيكون �مل�شتفيد �الأول من تركة �ملوؤمتر �ل�شعبي 
كما  للتفتت.  �ملوؤمتر  تعر�س  �أن  حالة  يف  -م�شتقباًل-  �جلماهريية  �لعام 
�أن �لتحركات �الأخرية تظهر �أن �حلر�ك �جلنوبي �النف�شايل ياأتي �أي�شًا 
�ل�شابق،  �لرئي�س  مقتل  تد�عيات  من  �الآن-  -حتى  �مل�شتفيدين  �أهم  بني 
�النتقايل  �ملجل�س  �إعالن  �شو�هد ذلك  �لعام، ومن  �ل�شعبي  �ملوؤمتر  رئي�س 
ت�شارع  و�لتي متثل  يومني،  قبل  �لوطنية«  بـ«�جلمعية  �شمي  ما  ت�شكيل  عن 
خطو�ت م�شروع بناء �النف�شال على �أر�س �لو�قع، �لذي يتبناه ما ي�شمى 

باملجل�س �النتقايل.

بالن�سبة لالأطراف االإقليمية

رئي�س  �ل�شابق،  للرئي�س  و�ل�شعودية«  »�الإمار�ت  دعم  �أن  فر�شية  من  �نطالقًا 
�ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام، يف فك �ل�شر�كة بني �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام وحركة �أن�شار �هلل، 
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يدخل من �أهد�فه ك�شر �جلمود �ل�شيا�شي و�لع�شكري �ملهيمن على �مل�شهد �ليمني يف 
�لفرتة �ل�شابقة، و�إ�شعاف قدرة �أن�شار �هلل يف �إد�رة �ل�شر�ع مبا يخدم �أجندة �إير�ن 
جهة  من  و�ل�شعودية  و�الإمار�ت  جهة  من  �إير�ن  بني  �الإقليمي  �ل�شر�ع  �شياق  �شمن 
�أخرى يف عموم �ملنطقة، وذلك �شمن ��شرت�تيجية �إنهاء �حلرب يف �ليمن، عرب ت�شوية 
مر�جعة  تتطلب  �الآن  �مل�شلحة  فاإن  �ملنطقة..  دول  و��شتقر�ر  �أمن  ت�شمن  �شيا�شية 
وتقييمًا دقيقني ملجريات �الأحد�ث �لتي �شهدتها �لعا�شمة �شنعاء وبع�س �ملحافظات 
يف بد�ية �شهر دي�شمرب )كانون �الأول( �جلاري، قبل �النتقال �إلى �أي خطوة جديدة يف 

هذ� �ل�شدد.

�أمام �لنتائج �لتي �أف�شت  �أن كاًل من قطر و�إير�ن قد �شعرتا بالن�شوة  ال �شك 
ت�شتطع  �ل�شهر.. حيث مل  بد�ية هذ�  �شنعاء  �شهدتها  �لتي  �لع�شكرية  �ملو�جهة  �إليها 
�لتابعة  �الإعالم  �أد�ء و�شائل  �شياق  �لنتائج يف  �إخفاء �حتفائهما بهذه  �أو قطر  �إير�ن 

لهما يف �الأيام �ملا�شية.


