درا�سة من كتاب

قراءة في ثنايا الدور
القطري في اليمن
مطهر لقمان

ألسباب وعوامل عدة يت�صل بع�ضها بطبيعة موقع اليمن
اجلغرايف -من حيث ت�أثريه املبا�شر على �أمن اململكة العربية ال�سعودية
�أو ًال ،وتالي ًا على �أمن املمرات املائية الدولية -وبيئته االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية ،ويت�صل بع�ضها الآخر برتاكم �أخطاء ال�سيا�سة
الإقليمية جتاه اليمن ،ب�سبب جمود النظرة من نافذة امل�شيخات القبلية
والدينية ال�سلفية.

( ) باحث وم�ست�شار قانوين ميني.
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ظل اليمن على مدى عقود متعاقبة �ساحة مهي�أة لكل الأطراف –دو ًال �أو
تيارات �أيديولوجية– الإقليمية والدولية التي دخلت يف مراحل معينة حالة �صراع
نفوذ مفتوح على م�ستوى املنطقة ،ودائم ًا ما كان هدف احل�صول على موطئ قدم
يف اليمن عند جميع هذه الأطراف ي�أتي يف قلب ا�سرتاتيجية �صراعها املفتوح مع
ال�سعودية ..ابتدا ًء من حركة القوميني العرب والتيارات الي�سارية ،والتي متكنت يف
�ستينيات القرن املا�ضي ،ويف �سياق �صراعها الطويل واملفتوح على م�ستوى املنطقة مع
اململكة العربية ال�سعودية ،من ت�أ�سي�س دولة يف جنوب اليمن.
ومرور ًا باحلركات الإ�سالمية التي بد�أت �أولى خطوات ت�أ�سي�س ح�ضورها يف
اليمن يف �أربعينيات القرن املا�ضي ،ثم مرحلة �صراع النفوذ «ال�ساخن» الذي �شهدته
املنطقة خالل فرتة اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�ضي بني ال�سعودية من
جهة وم�صر عبدالنا�صر الذي –كما هو معلوم– كان اليمن �ساحته الأهم ،من جهة
�أخرى.
وو�صو ًال �إلى ما ي�شهده اليمن اليوم� ،إن يف �سياق ال�صراع الإقليمي «ال�ساخن
واملدمر» الذي متر به املنطقة بني ال�سعودية و�إيران ،والذي ميثل اليمن فيه بالن�سبة
لإيران اليوم �ساحة من �أهم �ساحات ال�صراع مع ال�سعودية� ،أو يف �سياق �صراع النفوذ
املرير املفتوح على م�ستوى املنطقة بني قطر وال�سعودية �أو ًال ،وتالي ًا مع ال�سعودية
والإمارات ،والذي ميثل اليمن فيه بالن�سبة لقطر �أي�ض ًا �ساحة من �أهم �ساحات
ال�صراع التي ا�ستخدمتها يف ال�سابق �ضد ال�سعودية ،وت�ستخدمها اليوم �ضد ال�سعودية
والإمارات.
وانطالق ًا من هذا املعطى اجليوا�سرتاتيجي بكل �شواهده ال�سابقة والراهنة،
وما ترتب عليه �سابق ًا ويرتتب عليه اليوم من �أ�ضرار فادحة لليمن وال�سعودية على حد
�سواء.
وللوقف على طبيعة الدور الذي تلعبه قطر يف اليمن يف هذه الأثناء يف �سياق
تداعيات الأزمة امل�ستعرة التي برزت �إلى الواجهة مطلع يونيو (حزيران)  2017بني
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قطر من جهة ،وال�سعودية والإمارات ومعهما م�صر والبحرين من جهة �أخرى ..ن�أتي
�إلى تناول الدور القطري يف اليمن.
أه��م محطات تطور ال��دور القطري في اليمن في
المرحلة السابقة

با�ستعرا�ض ن�ش�أة وتطور الدور القطري يف اليمن ،جند �أنه اتخذ م�سارين
رئي�سني لتعزيز هذا الدور ،الأول« :ر�سمي» متثل يف تطوير العالقات بني قطر واليمن
كدولتني ،والثاين« :غري ر�سمي» ومتثل يف �إقامة عالقات مع الفاعلني غري الر�سميني
يف اليمن ،كالتحالف مع حزب الإ�صالح «فرع الإخوان امل�سلمني يف اليمن» والعالقات
مع حركة �أن�صار اهلل (احلوثيني) و�أي�ض ًا مع اجلماعات اجلهادية /القاعدة يف اليمن،
�إلى جانب فتح قنوات ات�صال مع بقية الكيانات ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية
الأخرى .وفيما يلي نورد ب�إيجاز �أهم حمطات تطور الدور القطري يف اليمن على
هذين امل�سارين:
امل�سار الر�سمي
بد�أ توجه دولة قطر بتعزيز عالقاتها باجلمهورية اليمنية منذ عام ،1991
وكان ذلك عرب تبني �سل�سلة من اخلطوات واملواقف الداعمة لليمن ،من �أهمها:
•موقفها املتعاطف مع اليمن يف مواجهة املقاطعة اخلليجية التي اتخذتها ال�سعودية
وبقية الدول اخلليجية جتاه اليمن �أثناء حرب اخلليج الثانية ،على خلفية موقف
اليمن من الأزمة والتدخل الع�سكري الأجنبي يف املنطقة ،وكانت قطر يف تلك
الفرتة هي الدولة اخلليجية الوحيدة التي ظلت حمتفظة بعالقات دافئة مع
اليمن.
•تال ذلك موقفها الداعم ل�صنعاء خالل �أزمة حرب عام  ،1994برف�ضها االنف�صال
واالمتناع عن االعرتاف بالدولة التي �أعلنها نائب رئي�س اجلمهورية الأ�سبق :علي
�سامل البي�ض يف  21مايو (�أيار)  .1994واتخاذها يف تلك الأثناء �سل�سلة مواقف
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م�ساندة لوحدة اليمن يف الأمم املتحدة وجامعة الدول العربية وجمل�س التعاون
اخلليجي ،ويف بقية املحافل الدبلوما�سية الإقليمية والدولية .وهنا ميكننا القول:
�إنه بقدر ما �شكل هذا املوقف نقلة نوعية يف تطور العالقات الر�سمية بني البلدين،
فقد مثل �أهم حمطات احل�ضور القطري يف اليمن ،وباملح�صلة �أ�سهم هذا املوقف
ب�شكل كبري يف فتح املجال �أمام تنامي الدور القطري يف اليمن يف كل املجاالت
وعلى كل امل�ستويات.
•ت�أييد قطر امل�ستمر الن�ضمام اليمن �إلى جمل�س التعاون اخلليجي(((.
•توايل الزيارات رفيعة امل�ستوى بني البلدين ،وانتهاج التن�سيق يف مواقف البلدين
جتاه العديد من الق�ضايا والأحداث العربية والإ�سالمية والدولية(((.
•تقدمي بع�ض امل�ساعدات االقت�صادية للحكومة اليمنية� ،إما يف �شكل منح �أو قرو�ض
مي�سرة �أو ائتمانية �إلى جانب متويل بع�ض امل�شاريع التنموية يف اليمن ،و�إقامة
بع�ض امل�شاريع اال�ستثمارية(((.
•يف مقابل ذلك ويف �سياق اهتمام �صنعاء يف تلك الأثناء بالقيام بكل ما من �ش�أنه
�أن ُيبدي للدوحة مدى امتنان �صنعاء ملواقفها جتاه اليمن ..فقد حر�ص النظام
يف �صنعاء خالل الأحداث التي �شهدتها الدوحة يف  21يونيو (حزيران) ،1996
�إظهار م�ساندته لقطر والوقوف معها يف مواجهة تلك الأحداث من خالل جمموعة
من اخلطوات واملواقف ال�سيا�سية والدبلوما�سية والإعالمية ،كان من �أبرزها:
1.1تكليف وفد ر�سمي رفيع امل�ستوى بزيارة الدوحة بعد �أيام قليلة من وقوع تلك
الأحداث.
((( عبداخلالق ،عبداهلل« ،اليمن ودول جمل�س التعاون اخلليجي» ،جملة العلوم االجتماعية ،املجلد (.)26
((( �أحمد ،عبداحلافظ احل�ضرمي ،العالقات اليمنية القطرية يف اليمن ودول اخلليج العربي� ،صنعاء ،وكالة الأنباء اليمنية �سب�أ ،مركز
البحوث واملعلومات ،ط� ،2005 ،1ص.312-302
((( علي ،مطهر العرثبي« ،العالقات اليمنية القطرية من عام .»2000-1990
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2.2تعيني عبدال�سالم العن�سي (املح�سوب على الإخوان امل�سلمني) �سفري ًا لليمن يف
قطر.
•على �إثر تو�صل اليمن وال�سعودية �إلى اتفاق حلل م�شكلة احلدود العوي�صة واملزمنة
بني البلدين –التي كانت ت�أتي يف مقدمة الأ�سباب الأ�سا�سية املنتجة للت�أزم
والتباعد بني اليمن وال�سعودية– بتوقيع معاهدة جدة يف يونيو (حزيران) عام
حت�سن يف العالقات اليمنية– ال�سعودية� ،شهدت العالقات
 ،2000وما �أعقبها من ُ
الر�سمية بني الدوحة و�صنعاء تراجع ًا كبري ًا يف كل املجاالت ،ودخل الدور القطري
يف اليمن على امل�سار الر�سمي طور ًا جديد ًا ات�سم بالتعار�ض ثم الت�صادم يف الكثري
من �أجندته مع �أجندة النظام يف �صنعاء ،وكان من �صور ذلك:
•االنخراط املو�سع يف التعامل مع خمتلف القوى الفاعلة على ال�ساحة اليمنية ويف
القلب منها «حزب الإ�صالح» دون اكرتاث لتح�س�س النظام.
•دعم �أن�شطة اجلمعيات اخلريية التابعة حلزب الإ�صالح ،وامل�ساهمة يف متويل
بع�ض امل�شاريع الطبية والتعليمية اململوكة للإ�صالح(((� ،إلى جانب متويل بع�ض
منظمات املجتمع املدين وال�صحف والأقالم الإعالمية ذات التوجه املعني.
•توفري التغطية الإعالمية عرب قناة اجلزيزة ملعظم الفعاليات التي كانت تقوم بها
خمتلف الأطراف املعار�ضة للنظام.
•دعم احلملة االنتخابية ملر�شح حزب الإ�صالح و�أحزاب اللقاء امل�شرتك لالنتخابات
الرئا�سية عام  2006مببلغ خم�سني مليون دوالر((( ،وتقدمي الدعم الإعالمي عرب
قيام قناة اجلزيرة بالنقل املبا�شر لكل املهرجانات االنتخابية اخلا�صة باملر�شح
املناف�س الراحل :في�صل بن �شمالن.
((( ال�شيخ حميد الأحمر ،ع�ضو جمل�س النواب –رئي�س الهيئة التنفيذية حلزب الإ�صالح– املقابلة التي �أجرتها معه قناة اجلزيرة يف
�أغ�سط�س (�آب) .2009
((( يف كلمة الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح يف اجتماع مغلق مع �أع�ضاء الدائرة االنتخابية للم�ؤمتر خالل احلملة االنتخابية لالنتخابات
الرئا�سية .2006
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•الدخول على خط الأزمات والأحداث احل�سا�سة التي كان يواجهها النظام من
وقت �إلى �آخر ،عرب دور الو�ساطة يف حلها �ضمن ح�سابات مل تكن تتفق يف حاالت
كثرية مع ح�سابات النظام.
•تقدمي الدعم الإعالمي وال�سيا�سي حلركة االحتجاجات يف املحافظات اجلنوبية
املطالبة باالنف�صال مع بداياتها الأولى عام .((( 2007
•فتح قناة اجلزيرة لتد�شني مرحلة ال�صراع العلني واملفتوح بني حزب الإ�صالح/
الإخوان امل�سلمني والرئي�س ال�سابق ،وذلك من خالل املقابلة ال�شهرية التي
�أجرتها قناة اجلزيرة مع ال�شيخ :حميد الأحمر ع�ضو جمل�س النواب (رئي�س
املكتب التنفيذي حلزب الإ�صالح) يف � 5أغ�سط�س (�آب)  ،2009التي �أطلق فيها
عدد ًا من الت�صريحات احلادة واملواقف الت�صعيدية جد ًا �ضد النظام و�إطالق
الدعوة «�إلى تغيري النظام» ،والتي �أبانت يف جمموعها �أن العالقة بني الطرفني
قد و�صلت �إلى نقطة الالعودة.
•مع االحتجاجات ال�شبابية التي اندلعت يف اليمن مطلع فرباير (�شباط)  2011بلغ
الدور القطري ذروته ،فكان وزير اخلارجية القطري هو �أول من طالب الرئي�س
اليمني بالتنحي عن ال�سلطة.
•انخرطت قطر �ضمن مبادرة دول جمل�س التعاون اخلليجي حلل الأزمة اليمنية،
قبل �أن تن�سحب منها يف مايو (�أيار)  2011بحجة ما �أ�سمته مماطلة النظام
والت�أخري يف التوقيع على املبادرة((( ..لكن الواقع �أن ان�سحابها كان مرده:
•ا�شرتاط الرئي�س ال�سابق للتوقيع على املبادرة ان�سحاب قطر من املبادرة.
•�أنها وجدت املبادرة ال تلبي طموحاتها يف �إزاحة نظام �صالح كلي ًا عن ال�سلطة.
•بعد �أن �شعرت قطر ب�أن تدخل ال�سعودية والإمارات يف الأزمة اليمنية قد متكن
�إعاقة «التغيري الثوري» الذي تتبناه ،و�أ�سهم بقدر ملحوظ حينها يف حتجيم دورها
((( �صحيفة الأيام الثالثاء 21 ،ربيع الآخر 1431هـ ،العدد (.)766
((( ربيع الدوحة يف �صنعاء يثمر نفوذ ًا حل�ساب حلفائها اجلدد� ،صحيفة ال�شرق ال�سعودية ،العدد ( ،)374بتاريخ .2012/12/12
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يف اليمن ،اجتهت للتحرك منفرد ًة يف ال�ساحة اليمنية ،وكان من �أ�شكال هذا
التحرك:
1.1دعم الأن�شطة ال�شعبية والإعالمية الراف�ضة للمبادرة اخلليجية �سواء يف �صنعاء
�أو يف عدن.
2.2م�ساندة حتركات الإ�صالح –ال�سيا�سية واجلماهريية والإعالمية– �ضد الإمارات
عرب �إ�سقاط اتفاقية �إدارة ميناء عدن مع موانئ دبي ،والذي �أدى يف الأخري �إلى
�إلغاء هذه االتفاقية بقرار من جمل�س النواب واحلكومة بتاريخ � 25أغ�سط�س
(�آب) .((( 2012
3.3عقب رحيل الرئي�س ال�سابق عن ال�سلطة ن�سجت قطر عالقات متميزة مع حكومة
الرئي�س عبد ربه من�صور هادي ،كجزء من دعمها للإخوان امل�سلمني ،وقدمت لها
الدعم الذي تعهدت به يف م�ؤمتر املانحني الذي عقد بلندن نهاية  ،2006واملقدر
بـ( )500مليون دوالر .ف�أن�ش�أت م�ؤ�س�سة «�صلتك» ،وهي م�ؤ�س�سة قطرية ترتبط
بزوجة الأمري حمد ،ونفذت عدد ًا من الربامج التنموية يف جمال التعليم والتدريب
املهني ،كما زودت قطر اليمن ب�شحنات من الغاز الطبيعي امل�سال لتعوي�ض النق�ص
الداخلي يف الطاقة((( .وقيامها بدفع رواتب موظفي ال�سلك الدبلوما�سي اليمني
املتوقفة منذ عامني ،كما ا�ست�ضافت الدوحة م�ؤمتر الأزمة الإن�سانية يف اليمن،
الذي جمع ( )223مليون دوالر لدعم اجلهود الإن�سانية هناك ،وتعهدت (قطر
اخلريية) بدفع ( )100مليون منها كجهود �إن�سانية و�إغاثية( .((1كما �أ�سهمت
يف جهود الإغاثة والإعمار يف اليمن منذ بداية الأزمة هناك ،و�سريت ج�سر ًا
جوي ًا نحو خمتلف املحافظات ،و�أو�صلت م�ساعدات �إلى عدن عن طريق البحر
على دفعات متتالية منذ ال�شهور الأولى من العام  2015عرب مطار جيبوتي ،ثم
((( «اليمن يلغي اتفاقية ت�أجري ميناء عدن» ،موقع اجلزيرة نت1433/10/8 ،هـ.
((( كر�ستيان كوت�س �أولري�شن ،مرجع �سابق.
( ((1مي�ساء� ،شجاع الدين« ،التوتر اخلليجي وماذا يعني لليمن» 16 ،يوليو (متوز)  ،2017موقع منيتور.

المسبــار

149

نميلا يف يرطقلا رودلا ايانث يف ةءارق

�سومطرة وعدن الحق ًا(� .((1إ�ضافة �إلى تغطيتها املنحازة لهذه احلكومة وجلماعة
الإ�صالح يف املنابر الإعالمية القطرية مثل اجلزيرة والعربي.
امل�سار غري الر�سمي
امل�سار الثاين الذي اتبعته الدوحة لتعزيز دورها يف اليمن كان عرب عالقاتها مع
الفاعلني غري الر�سميني كحزب الإ�صالح ،وحركة �أن�صار اهلل ،واجلماعات اجلهادية
والقاعدة يف اليمن.
التحالف مع حزب اإلصالح

ي�أتي حتالف الدوحة مع حزب الإ�صالح (فرع الإخوان امل�سلمني يف اليمن)،
كجزء من ا�سرتاتيجية قطرية �شاملة على م�ستوى املنطقة ،للتحالف مع �إحدى �أكرث
حركات الإ�سالم ال�سيا�سي تنظيم ًا وانت�شار ًا يف املنطقة ،والذي يتيح لها فر�صة �أكرب
للعب دور �إقليمي يعزز قدرتها على التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول التي توجد
فيها.
بد�أت عالقات قطر مع فرع الإخوان امل�سلمني يف اليمن منذ منت�صف ت�سعينيات
القرن املا�ضي ،وكانت يف البداية خافتة وعلى ا�ستحياء حتى ال تثري ح�سا�سية النظام
ال�سيا�سي ،وت�ؤثر على العالقات املتطورة بني البلدين يف ذلك الوقت .ومتثلت يف
ا�ستقبال �أعداد حمدودة من الطلبة املح�سوبني على الإخوان امل�سلمني يف املعاهد
واجلامعات القطرية ،ورمبا بع�ض الدعم املادي �أي�ض ًا حتت غطاء اجلمعيات اخلريية.
وبعد تعرث جهود الو�ساطة القطرية يف ملف �صعدة وتوتر العالقات بني الأمري
حمد والرئي�س علي عبداهلل �صالح ،تبلور م�شروع قطري �إخواين م�شرتك لإعداد
اللواء علي حم�سن الأحمر حلكم اليمن .وخالل حركة االحتجاجات يف العام ،2011
ك�شفت قطر بو�ضوح عن حتالفها مع حركة الإخوان امل�سلمني ،ووقفت بكل ثقلها املادي
( ((1القد�س العربي« ،ال�سعودية متورطة باليمن بعد �إنهاء دور قطر» 25 ،يونيو (حزيران) .2017
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والإعالمي وال�سيا�سي مل�ساندة حركة االحتجاجات بقيادة حزب الإ�صالح ،حيث كانت
تعتقد �أنه با�ستطاعتهم الهيمنة على امل�شهد ال�سيا�سي اجلديد يف اليمن عرب التغيري
الدميقراطي( ،((1وهاجم الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبداهلل �صالح يف �أحد خطاباته
يف �سبتمرب (�أيلول)  2012قطر ب�صراحة وحملها م�س�ؤولية ن�شر الفو�ضى يف اليمن
عرب �ضخ ماليني الدوالرات لدعم الإخوان امل�سلمني(.((1
ومن املعروف �أن قطر متول قنوات تلفزيونية مينية حم�سوبة على الإ�صالح
مثل قناة «مين �شباب» ،وقناة «بلقي�س» اململوكة للنا�شطة الإ�صالحية توكل كرمان،
احلا�صلة على جائزة نوبل ،والتي تبث من تركيا( .((1وبعد ان�سحاب قطر من املبادرة
اخلليجية اجتهت للتحرك منفردة يف امللف اليمني وتقدمي دعم مايل كبري حلركة
االحتجاجات( .((1وفتح قنوات ات�صال غري معلنة مع الأطراف املن�شقة عن نظام
�صالح كعلي حم�سن الأحمر ،وقيادات يف حزب الإ�صالح ،كما �أجرت ات�صاالت مع
احلوثيني وطلبت منهم التن�سيق مع حزب الإ�صالح ،وت�صعيد املواقف للمطالبة
برحيل نظام �صالح(.((1
عالقة قطر مع الحوثيين

خالل تدخل قطر للو�ساطة بني حركة �أن�صار اهلل واحلكومة ،ا�ستطاعت �إقامة
عالقات جيدة مع قيادات حوثية وقنوات ات�صال مبا�شرة وخا�صة بينهما.
ويعتقد البع�ض �أن �إيران مل تكن غائبة عن اتفاق امل�صاحلة الذي تو�صلت له
الو�ساطة القطرية يف فرباير (�شباط)  ،2008و�أن جهود الو�ساطة القطرية ت�أثرت
( ((1لينا اخلطيب�« ،سيا�سة قطر اخلارجية وموازين القوى يف اخلليج» ،مركز كرنيغي لل�شرق الأو�سط� 11 ،سبتمرب (�أيلول) .2014
( ((1معتز� ،سالمة« ،هل بد�أ العد التنازيل النتهاء احلقبة القطرية يف ال�سيا�سة العربية» ،مركز الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية  19مايو (�أيار) .2013
( ((1مي�سا،ء �شجاع الدين ،مرجع �سابق.
( ((1ربيع الدوحة يف �صنعاء يثمر نفوذا حل�ساب حلفائها اجلدد� ،صحيفة ال�شرق ال�سعودية ،العدد ( ،)374بتاريخ .2012/12/12
( ((1منذر� ،أحمد زكي �شراب ،مرجع �سابق� ،ص.157
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بالرغبات الإيرانية بفعل العالقات بني الطرفني( .((1حيث اتهم �صالح قطر بدعم
احلوثيني ،و�أطلق على االتفاقية ا�سم اتفاقية «الدوحة» ،العتقاده �أنها خدمت احلركة
احلوثية ب�أن منحتها ال�شرعية كطرف م�سا ٍو للحكومة ،و�أتاحت لها فر�صة لأخذ
�أنفا�سها و�إعادة تنظيم �صفوفها(.((1(،((1
من املعروف متيز ال�سيا�سة اخلارجية القطرية بقدرتها على ن�سج عالقات مع
�أطراف مت�صارعة ومتعار�ضة ،دون الإ�ضرار بعالقاتها ب�أي منهما� ،إال �أنه من الوا�ضح
�أن عالقتها (الدوحة) بحزب الإ�صالح كانت على ح�ساب احلوثيني ،الذين د�أبوا على
توجيه انتقادات لقطر ب�أنها تقوم بتعزيز نفوذ الإخوان امل�سلمني يف اليمن ،و�أنها
تدخلت ل�صاحلهم ع�سكري ًا ومالي ًا و�إعالمي ًا يف حروب ما قبل �سقوط �صنعاء(.((2
عالقة قطر بالجماعات الجهادية ...القاعدة في اليمن

توجه اتهامات �صريحة للدوحة بدعم الإرهاب يف اليمن ،على خلفية املكانة
اخلا�صة التي حتظى بها لدى فرع تنظيم القاعدة يف اليمن ،يعرب عنه جناحها دون
غريها يف �إطالق خمتطفني لدى التنظيم �أكرث من مرة ،فبالرغم من و�ساطات حملية
وغري حملية بذلت للإفراج عن رهائن �أجانب اختطفهم هذا الفرع ،ف�إن التنظيم
جتاوب مع قطر ،دون غريها ثالث مرات .كان �آخرها عام  ،2013عندما �أطلق
التنظيم �سراح الرهينة ال�سوي�سرية «�سيلفاين �أبراهاردن» .وب�سبب ذلك اتهمت دول
غربية مثل بريطانيا قطر بدعم القاعدة مالي ًا و�إن ب�شكل غري مبا�شر ،من خالل
دفعها املتكرر مبالغ مالية �ضخمة لتحرير املختطفني(.((2
( ((1عبداهلل ،علي الرحبي ،مرجع �سابق� ،ص.115
( ((1جيني ،هيل وجريد نومنان« ،اليمن واململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج� :سيا�سات النخب واحتجاجات ال�شارع والدبلوما�سية»،
مايو (�أيار) � ،2011ص.16
( ((1حممود� ،سمري الرنتي�سي« ،ال�سيا�سة اخلارجية القطرية جتاه بلدان الربيع العربي والق�ضية الفل�سطينية» ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة الأق�صى برنامج الدبلوما�سية والعالقات الدولية� ،2013 ،ص.54
(� ((2أطراف خارجية تدير اللعبة على ال�ساحة اليمنية� ،صحيفة العرب اللندنية ،العدد ( ،)9436بتاريخ  12يناير (كانون الثاين) � ،ص.3
( ((2بريطانيا تتهم قطر بدعم قاعدة اليمن ،موقع مينات� 28 ،سبتمرب (�أيلول) .2013
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�إلى ذلك ثمة اتهامات ُتثار حول وجود عالقات بني تنظيم القاعدة يف اليمن
وقيادات حزب الإ�صالح القريب من قطر وبع�ض ال�شخ�صيات املح�سوبة عليه .كما
وترعى قطر �شخ�صيات �سلفية مقيمة على �أرا�ضيها متهمني بدعم الإرهاب ،منهم
القيادي ال�سلفي يف حزب الر�شاد اليمني :عبدالوهاب احلميقاين .وتتهم الإدارة
الأمريكية قطر ب�شكل �صريح ب�أنها تقوم بتمويل الإرهاب «على �أعلى امل�ستويات»(.((2
الدور القطري في اليمن في المرحلة الراهنة

بالرغم من �إخراج قطر من املبادرة اخلليجية عام  ،2011ثم حما�صرة دورها
يف اليمن من قبل بع�ض الدول الراعية–وحتديد ًا ال�سعودية والإمارات– وبع�ض
الأطراف ال�سيا�سية اليمنية ،و�صو ًال �إلى �إخراجها من التحالف العربي الذي تقوده
الريا�ض ،والذي �أتي �ضمن �إجراءات املقاطعة ال�شاملة املتخذة �أخري ًا �ضد قطر من
قبل الدول الأربع يف �سياق الأزمة القطرية الراهنة ..ف�إن واقع احلال ي�ؤكد �أن قطر ال
تزال العب ًا فاع ًال يف امل�شهد اليمني.
المتغير الجديد في سلم أولويات الدور القطري في
اليمن

با�ستعرا�ض جمريات ا�سرتاتيجية املواجهة مبختلف �أجنداتها –ال�سيا�سية،
وامليدانية ،والدبلوما�سية ،والإعالمية� ...إلخ– التي تبنتها قطر يف �سياق الأزمة
امل�ستعرة اليوم بينها وبني الدول الأربع ،وعملت على تنفيذ �أجندتها يف الأ�شهر
املا�ضية على ال�ساحة الدولية والإقليمية .يبدو �أن قطر قد جعلت الإمارات يف مركز
ا�سرتاتيجيتها هذه ،حيث �أظهرت جممل املجريات املا�ضية يف م�سار هذه اال�سرتاتيجية
�أن الإمارات حتتل نحو ( )%40من م�ساحة اهتمام �أجندة هذه اال�سرتاتيجية ،بينما
تتوزع امل�ساحة املتبقية «بن�سب �أقل» بني الدول الثالث تبد�أ بال�سعودية ثم م�صر ثم
البحرين.
( ((2دور قطر يف اليمن �أحد �أ�سباب �أزمة اخلليج 22 ،يوليو (متوز) .2017
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ويبدو �أن الأمر نف�سه ين�صرف �أي�ض ًا على ما هو جا ٍر حالي ًا يف ال�ساحة اليمنية.
فعند �إنزال هذه اال�سرتاتيجية ب�أجنداتها «ال�سيا�سية ،وامليدانية ،والإعالمية،
واحلقوقية /الإن�سانية ،واال�ستخباراتية» على ما يجري يف ال�ساحة اليمنيةُ ،يلحظ
�أن ا�ستهداف دور الإمارات يف اليمن ي�أتي يف مقدمة �أولويات الدور الذي تلعبه قطر
حالي ًا يف اليمن .حيث ُي�ستدل من جمريات الواقع على �أن الإمارات حتتل ()%60-55
من م�ساحة اهتمام معظم الأجندة التي تعمل عليها قطر حالي ًا يف ال�ساحة اليمنية،
بينما تنال ال�سعودية بقية ال�ساحة.
أرضية الدور القطري

بدا جلي ًا من الوهلة الأولى لربوز الأزمة اخلليجية� ،أن اليمن �سيكون بالن�سبة
لقطر من �أهم �ساحات اال�شتباك املهي�أة ال�ستخدامها �ضد خ�صومها الأ�سا�سيني يف
هذه الأزمة «ال�سعودية والإمارات» وذلك باال�ستناد �إلى:
•�أبعاد املعطى اجليوا�سرتاتيجي ملوقع اليمن اجلغرايف بكل �شواهده ال�سابقة
والراهنة.
•جتذر الدور القطري يف اليمن وتوغله يف الكثري من زوايا امل�شهد اليمني.
•الوجود املادي لل�سعودية والإمارات –الع�سكري ،وال�سيا�سي ،وغريه– يف
ال�ساحة اليمنية بال�شكل واحلجم احلا�صل حالي ًا.
•امتدادات ال�صراع القائم يف اليمن مب�شهد ال�صراع الإقليمي اجلاري يف
املنطقة.
مجريات وحوامل هذا الدور

بالوقوف �أمام جملة املعطيات املتوافرة �أمامنا عن طبيعة الدور الذي تلعبه
قطر حالي ًا يف اليمن ،يف �سياق الأزمة امل�ستعرة اليوم بني قطر والدول الأربع على
ال�صعد كافة ،ويف كل �ساحات اال�شتباك القائم بني �أطراف هذه الأزمة و�ضمنها
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بالطبع ال�ساحة اليمنية .وجند �أن الدور القطري يف اليمن خالل هذه املرحلة يت�سم
بقدر كبري من التعقيد والتداخل يف م�ساراته ،ولتجاوز هذا التداخل ن�أتي �إلى قراءة
م�سارات هذا الدور من الزوايا التالية:
التحالف الوثيق مع حزب الإ�صالح
ُي�ستدل من جمريات الواقع على �أن ا�ستهداف دور الإمارات يف اليمن ،ي�أتي يف
مقدمة �أولويات دور قطر الراهن يف اليمن ،وميثل «حزب الإ�صالح» حام ًال �أ�سا�سي ًا
لهذا الدور� ،إ�ضاف ًة �إلى الأطراف الأخرى ،كما �سن�أتي �إليها الحق ًا.
يف ر�ؤية الإ�صالح لتداعيات الأزمة القطرية على امل�شهد اليمني
�إن مواقف بع�ض قيادات الإخوان يف اليمن ،حول ر�ؤيتهم لطبيعة تداعيات
الأزمة القطرية على م�شهد ال�صراع القائم ميكن ايجازها بالنقاط الآتية:
•وجود تفهم م�شرتك بينهم وبني قطر ي�ستوعب ح�ساباتهم وم�صاحلهم يف
ظل تعقيدات ال�صراع اجلاري يف اليمن وح�سا�سية موقعهم يف خريطة هذا
ال�صراع ،وي�ستوعب �أي�ض ًا ح�سابات قطر ودورها الراهن يف اليمن يف �ضوء
ت�شعبات الأزمة اخلليجية الراهنة وطبيعة تفاعالتها احلا�صلة واملحتملة.
•�إن �أولوياتهم يف هذه املرحلة تتقاطع مع �أولويات قطر يف ا�ستهداف دور
الإمارات يف اليمن الذي �أولويته ا�ستهدافهم يف كل املحافظات اليمنية.
•كون عالقاتهم مع قطر ودعمها الكبري لهم على مدى ال�سنوات املا�ضية
هو من الأ�سباب الرئي�سة الندالع الأزمة الراهنة بني قطر والدول الأربع،
وما اتخذته هذه الدول من �إجراءات مقاطعة (قا�سية) �ضد قطر يف �سياق
هذه الأزمة ..ف�إنهم لي�سوا بوارد التخلي عن قطر يف كل الظروف.
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يف اجلانب ال�سيا�سي
�أف�ضت تداعيات الأزمة القطرية �إلى ا�ستقطابات حادة يف امل�شهد ال�سيا�سي
اليمني� ،إن يف حتالفات القوى ال�سيا�سية امل�ؤيدة حلكومة هادي� ،أو يف حتالفات
القوى ال�سيا�سية امل�ؤيدة حلكومة ال�صماد .ففيما يتعلق بتحالفات القوى ال�سيا�سية
امل�ؤيدة حلكومة هادي ،فقد �أ�سفرت تداعيات هذه الأزمة عن تفكك تكتل �أحزاب
«اللقاء امل�شرتك» ،فبينما كان حزب الإ�صالح –ح�سب ت�صريحات بع�ض قيادات هذا
التكتل– قد متكن خالل ال�سنوات املا�ضية ،وحتديد ًا منذ بداية احلرب من م�صادرة
هذا التكتل ل�صالح �أجندته ال�سيا�سية ،فقد ا�ضطلع «التنظيم النا�صري» مبهمة
تقوي�ض هذا التكتل ال�سيا�سي من خالل �إعالنه نهاية �أغ�سط�س (�آب)  2017ت�شكيل
حتالف �سيا�سي من القوى ال�سيا�سية «املدنية» الداعمة حلكومة هادي يف مدينة تعز،
م�ستبعد ًا حزب الإ�صالح من هذا التحالف.
وقد ترافق هذا مع �إعالن تكتل �سيا�سي ميني جديد يف القاهرة ي�ضم خم�سة
من �أحزاب تكتل اللقاء امل�شرتك ،وهي :احلزب اال�شرتاكي ،والتنظيم النا�صري،
وحزب العدالة والبناء ،واحتاد القوى ال�شعبية ،وحزب التجمع الوحدوي ،م�ستبعد ًا
�أي�ض ًا حزب الإ�صالح ..الأمر الذي �أظهر �أن الهدف من هذه التحالفات ال�سيا�سية
اجلديدة ،هو �إزاحة حزب الإ�صالح من تكتل اللقاء امل�شرتك الذي ت�أ�س�س عام ،2001
وتبع ًا لذلك نكاية بقطر.
وحدد حزب الإ�صالح موقفه من هذه التكتالت ال�سيا�سية اجلديدة ،بالقول� :إن
�إعالن هذه التحالفات ال�سيا�سية اجلديدة يعني �أن حتالف «�أحزاب اللقاء امل�شرتك»
قد مات فعلي ًا ،و�أن هذا الأمر ي�ؤكد �أن املرحلة القادمة �ست�شهد ميالد العديد من
التحالفات اجلديدة ،التي تعيد ر�سم اخلارطة ال�سيا�سية للأحزاب اليمنية مبا يتالءم
مع املتغريات املت�سارعة ،التي ت�شهدها ال�ساحة اليمنية يف �سياق تداعيات الأزمة
اخلليجية.
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يف اجلانب امليداين
تلوح يف �أ ُفق امل�شهد اليمني الراهن الكثري من امل�ؤ�شرات الوازنة ،التي تقود �إلى
القول� :إن حمافظات« :تعز ،وعدن ،و�شبوة» هي املحافظات املتوقع �أن تكون �ساحة
�صراع نفوذ �ساخن –ع�سكري ًا ،و�أمني ًا -...خالل هذه املرحلة بني قطر والإمارات..
ويف هذا ال�صدد تربز الت�سا�ؤالت التالية :ملاذا هذه املحافظات الثالث دون غريها
من حمافظات اليمن الـ()22؟ وما �أهمية هذه املحافظات الثالث يف ح�سابات كل
الأطراف؟ وملاذا قد تريد قطر ا�ستهداف دور الإمارات يف اليمن من خالل هذه
املحافظات حتديد ًا؟
ويف �سياق الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت� ،سنبد�أ مبحافظة تعز (بفعل املواجهات
الع�سكرية اجلارية فيها من �أيام بني حزب الإ�صالح حليف املدعوم من قطر ،و»كتائب
�أبو العبا�س» ،وتندرج هذه املواجهات �ضمن م�ؤ�شرات ال�صراع املتوقع) وكونها يف
تقديرنا –من قبل اندالع هذه املواجهات– املحافظة الأولى املر�شحة لهذا ال�صراع
املتوقع ،ا�ستناد ًا �إلى املعطيات التالية:
•حتتل حمافظة تعز مبوقعها اجلغرايف وثقلها ال�سكاين واالقت�صادي �أهمية
خا�صة جد ًا ا�سرتاتيجية يف احل�سابات الع�سكرية وال�سيا�سية واحلزبية
واملعنوية لدى حزب الإ�صالح ،وتبع ًا لذلك لدى قطر ،ومن �شواهد ذلك
على �سبيل املثال:
•يف �سياق ا�ستهداف دور الإمارات يف اليمن يف الوقت الراهن ،ميثل موقع
حمافظة تعز اجلغرايف �أهمية ق�صوى بالن�سبة لقطر وحزب الإ�صالح،
لإ�شرافها على م�ضيق باب املندب وجزيرة ميون وجزء كبري من �ساحل
البحر الأحمر� ،شام ًال مدينة وميناء املخاء.
•ميثل الثقل ال�سكاين ملحافظة تعز البالغ ( )5-4ماليني ن�سمة بالن�سبة
حلزب الإ�صالح �أهمية كربى من الناحية ال�سيا�سية واحلزبية ،حيث حتوز
تعز ( )40مقعد ًا يف الربملان ،ومتثل مركز الثقل التنظيمي والعقائدي
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الرئي�س للإ�صالح من حيث عدد املنتمني �إلى احلزب ،والذي ي�صل �إلى
( )%50يف امل�ستويات القاعدية ،وما يربو على ( )%70يف امل�ستويات
القيادية.
•يف مقابل ذلك ..ولهذه االعتبارات نف�سها ،تكت�سب حمافظة تعز �أهميتها
لدى التحالف.
•(حمافظة عدن) عالو ًة على �أهميتها االقت�صادية ،تكت�سب عدن �أهمية
�سيا�سية ورمزية كبرية لدى جميع الأطراف ال�سيا�سية اليمنية عموم ًا
واجلنوبية خ�صو�ص ًا ،لكونها كانت عا�صمة دولة اليمن اجلنوبي قبل
الوحدة ،مما يجعل الطرف امل�سيطر عليها يظهر وك�أنه يف موقع امل�سيطر
على كل املحافظات اجلنوبية.
•ولهذا جند �أن عدن ت�شكل منذ �أ�شهر �ساحة ال�صراع الأكرث �سخونة من بني
جميع املحافظات اجلنوبية ،ففي �سياق �سعي كل طرف لإمتام ال�سيطرة
عليها ال تزال عدن حتى اليوم م�سرح ًا ل�صراع �سيا�سي وع�سكري و�أمني
مت�شابك الأطراف والتحالفات.
•(حمافظة �شبوة) :تندرج حمافظة �شبوة �ضمن املحافظات الثالت
املتوقع �أن تكون �ساحة �صراع نفوذ �ساخن بني الإمارات وقطر ..لأهميتها
االقت�صادية حملي ًا وعاملي ًا –فرن�سا– الحت�ضانها من�ش�آت بلحاف الغازية،
والذي رتب وجودها يف حمافظة �شبوة ارتباط اقت�صادي بينها وبني
حمافظة م�أرب� ،إلى جانب االت�صال اجلغرايف بينهما ،كما �أن ملحافظة
�شبوة �أهمية جغرافية وقبلية بفعل ات�صالها اجلغرايف والتاريخي وال�سكاين
مبحافظة ح�ضرموت.
العالقة مع أنصار اهلل (الحوثيين)

ظلت �سمة عدم الثبات هي ال�سابغة مل�سار العالقة بني قطر وحركة �أن�صار اهلل
منذ ن�شوئها عام  ،2009ويعود هذا -ح�سب تقديرنا� -إلى كون هذه العالقة قائمة
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على قاعدة «تقاطع امل�صالح» ،فكما هو معلوم يف حقل العلوم ال�سيا�سية دائم ًا ما يت�سم
هذا النوع من العالقات بعدم الثبات� ،إن يف م�ستوى التوا�صل بني �أطرافها� ،أو يف
طبيعة ملفات التعامل بينهم ،باعتبار �أن م�سافة التباعد �أو التقارب بني الأطراف يف
هذا النوع من العالقات تبقى حمكومة بح�سابات �أولويات م�صالح كل الأطراف ولي�س
طرف ًا واحد ًا ،وبالتايل تبقى �سمة عدم الثبات هي ال�سابغة لهذا النوع من العالقات
بحكم تغري امل�صالح والأولويات ومن هذا املنطلق ميكن ت�صنيف العالقة بني قطر
وحركة �أن�صار اهلل يف �إطار مرحلتني« :مرحلة �أولى �سابقة» و»مرحلة ثانية راهنة»:
املرحلة الأوىل (ال�سابقة) :على مدى الأعوام التي �أعقبت قيام العالقة
بني قطر وحركة �أن�صار اهلل عام  2009على خلفية دور الو�ساطة الذي قامت به قطر
حينها بني �أن�صار اهلل والنظام ال�سابق ،وحتى نهاية عام  .2016ظلت م�سافة التقارب
والتباعد يف م�سار العالقة بني قطر و�أن�صار اهلل ،تتقلب بتقلب ح�سابات و�أولويات كل
طرف على �ضوء متغريات الأحداث يف �إطار امل�شهد اليمني وامل�شهد الإقليمي.
فبينما كانت ال�سعودية بالن�سبة لقطر هي الهدف الرئي�س من �إقامة العالقة
مع حركة �أن�صار اهلل ،والعامل الأول من جانب �أن�صار اهلل لبقاء التقارب «املت�أرجح»
يف م�سار العالقة بينهما خالل الأعوام املا�ضية .فقد كان التحالف الوثيق بني قطر
وحزب الإ�صالح بالن�سبة حلركة �أن�صار اهلل ،هو العامل الأول املنتج للتباعد املتكرر
يف م�سار عالقة احلركة مع قطر.
املرحلة الثانية (الراهنة) :ال �شك �أن العالقة بني قطر وحركة �أن�صار
اهلل يف الوقت الراهن هي يف �أوثق مراحلها ..فمع بداية العام اجلاري  2017ويف
�سياق متغريات الأحداث املتالحقة /امل�ستجدة يف �إطار امل�شهد اليمني من جهة ،ويف
�إطار امل�شهد الإقليمي من جهة �أخرى ،دخلت العالقة بني قطر و�أن�صار اهلل مرحلة
جديدة من التقارب التدريجي واملتبادل ،مدفوع ًا بعوامل /متغريات رئي�سة ثالثة �أدت
�إلى تو�سيع نطاق تقاطع امل�صالح بني الطرفني:
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امل ُتغري الأول :العمليات الع�سكرية التي قادتها الإمارات مع نهاية العام
املا�ضي  2016وبداية عام  2017يف �ساحل البحر الأحمر ،التي كان حم�صلتها
ال�سيطرة على بع�ض املناطق احليوية كانت حتت �سيطرة �أن�صار اهلل وحلفائهم ،مثل
مع�سكر خالد بن الوليد ومدينة وميناء املخاء ،ثم ما تال ذلك من حتركات ميدانية
و�إعالمية ودبلوما�سية قادتها الإمارات حينها ،تدفع يف اجتاه الهجوم على احلديدة.
«فكما ُيفهم من �أطروحات بع�ض قيادات حركة �أن�صار اهلل ،ف�إن هذا املتغري
قد �أدى �إلى بدء مراجعة ا�سرتاتيجية املواجهة التي تتبعها احلركة منذ خروجها من
عدن ،التي مل تكن الإمارات �ضمن �أولوياتها» ..ويف هذا ال�سياق ولأول مرة منذ بدء
احلرب ،بد�أت ت�صدر من �أن�صار اهلل حينها الإ�شارات التي تلوح با�ستهداف الإمارات
بال�صواريخ البالي�ستية ،وكان من �أبرز هذه الإ�شارات تلك التلميحات «�شبه ال�صريحة»
التي ت�ضمنتها الكلمة املتلفزة لرئي�س حركة �أن�صار اهلل م�ساء  28/27من �شهر مار�س
(�آذار) .2017
املتغري الثاين :الأزمة القطرية التي برزت �إلى الواجهة مطلع يونيو
(حزيران)  :2017فبفعل حجم الت�شابك احلا�صل بني الأزمة القطرية والأزمة
اليمنية �سوا ًء من حيث خلفياتها والذي ميثل امللف اليمني �أحد �أ�سبابها� ،أو من حيث
�أطرافها احلا�ضرون �أي�ض ًا يف الأزمة اليمنية� ،أو من �أجندتها :الإخوان امل�سلمني،
والتدخل الإيراين ،ومكافحة الإرهاب ،وغري ذلك ..كان اليمن من �أكرث البلدان ت�أثر ًا
بتداعيات الأزمة القطرية من وهلتها الأولى وحتى اللحظة ،ومن ذلك �أن دفعت هذه
الأزمة بالعالقة بني قطر و�أن�صار اهلل �إلى املزيد من التقارب.
ومما يجدر التوقف عنده يف هذا ال�سياق� :أن قطر يف هذه املحطة كانت الأكرث
احتياج ًا لتوثيق هذه العالقة ،فجاء التقارب هذه املرة من جانب قطر يف اجتاه
�أن�صار اهلل .بينما بدا موقف �أن�صار اهلل يف الأيام الأولى من هذه الأزمة غري وا�ضح،
وفيه قدر من التحفظ وعدم الثقة يف طبيعة توجهات قطر يف �إطار هذه الأزمة(،((2
( ((2عبدامللك ،العجري« ،الأزمة القطرية ..تفاعالتها الإقليمية وتداعياتها على الأزمة اليمنية» ،موقع مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
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و�ضمن ذلك ما ت�ضمنه حديث قائد حركة �أن�صار اهلل حول هذه الأزمة بتاريخ 27
يونيو (حزيران) والذي �أظهر فيها �أن حتديد موقف احلركة من هذه الأزمة معلق
حتى تت�ضح طبيعة املوقف القطري وخياراته يف الأيام والأ�سابيع القادمة(.((2
ومن �سياق معطيات تلك اللحظة يبدو �أن ذلك الغمو�ض كان مق�صود ًا من
جانب �أن�صار اهلل ،و�أن ذلك الت�صريح ال�صادر من قائد حركة �أن�صار اهلل كان ر�سالة
موجهة للجانب القطري ،م�ؤداها �أن موقف احلركة من هذه الأزمة �سيتحدد يف �ضوء
رد قطر على ر�ؤية احلركة لأجندة و�أولويات العالقة بني اجلانبني يف هذه املرحلة
انطالق ًا من �إدراك احلركة �أن توثيق العالقة بني اجلانبني يف هذه املرحلة هو حاجة
ملحة وا�سرتاتيجية بالن�سبة لقطر.
املتغري الثالث :ويتمثل يف التقارب بني الإمارات ورئي�س اجلمهورية ال�سابق،
رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،والذي بد�أت م�ؤ�شراته الأولى تتوالى قبل اندالع الأزمة
القطرية ب�أ�شهر لي�س فقط �أمام �أن�صار اهلل بل و�أو�ساط �أخرى ،ومع توايل وقائع هذا
املتغري التي �أخذت بالت�سارع بعد اندالع الأزمة القطرية ،و�صلت العالقة بني قطر
و�أن�صار اهلل �إلى �أوثق مراحلها.
امل�شهد اليمني بعد رحيل الرئي�س ال�سابق وت�شابك �أجندة ال�صراع
يف ال�ساحة اليمنية
بعد م�ضي نحو ثالثة �أ�سابيع على احلدث ال�ساخن الذي �شهده اليمن يف الرابع
من �شهر دي�سمرب (كانون الأول) اجلاري ،مبقتل رئي�س اجلمهورية ال�سابق ،رئي�س
امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،وما �صاحبه من ردود فعل �ساخنة وتوقعات متعددة وحتركات
مت�سارعة على �أكرث من �صعيد ،نقلت م�شهد ال�صراع يف اليمن �إلى مرحلة جديدة،
ال �شك �أن قواعد اللعبة فيها �ستكون مغايرة ملا كانت عليه قبلها ..ويف هذا ال�سياق
�سنحاول فيما يلي التطرق �إلى بع�ض النتائج التي �أف�ضى �إليها هذا احلدث املهم� ،أو
واال�ست�شارية.2017/6/7 ،
( ((2عبدالعزيز� ،أبو طالب« ،الأزمة القطرية جذورها وم�آالتها» موقع املركز اليمني للدرا�سات اال�سرتاتيجية واال�ست�شارية.2017/6/9 ،
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من املمكن �أن يف�ضي �إليها على امل�شهد اليمني وح�سابات الأطراف «اليمنية والإقليمية»
الفاعلة يف م�شهد ال�صراع القائم يف اليمن:
بالن�سبة للأطراف اليمنية
�1.1إلى جانب �أن حركة �أن�صار اهلل تواجه اليوم القدر الأكرب من تداعيات مقتل
الرئي�س ال�سابق ،رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام :علي عبداهلل �صالح ،ال �شك �أنها
�أي�ض ًا اخلا�سر الأول من غيابه ومن �أ�شكال ذلك:
•ما كانت تعنيه رمزية �شخ�ص الراحل علي عبداهلل �صالح وخربته ال�سيا�سية
الطويلة وعالقاته املت�شعبة مع طيف وا�سع من ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف
ال�ساحة اليمنية وحتى الإقليمية والدولية� ،إ�ضاف ًة �إلى كنز املعلومات الذي
كان ميتلكه حول الكثري من »امللفات املخفية» املتعلقة بال�ش�أن اليمني �أو
الإقليمي ،وحتى حول �شخ�صيات قيادية هي اليوم يف اجلبهة امل�ضادة
لأن�صار اهلل يف م�شهد ال�صراع الراهن.
•تخفف الغطاء املعنوي وال�سيا�سي الذي كان يحول بني ان�ضمام بع�ض
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والقبلية والع�سكرية امل�ؤمترية القريبة من الرئي�س
ال�سابق طوال �سنوات حكمه� ..إلى �صف التحالف الذي تقوده ال�سعودية.
•بالرغم من �أنه مل ي�صدر حتى الآن بيان ر�سمي من امل�ؤمتر ال�شعبي العام
–م�ؤمتر الداخل– قبل مقتل الرئي�س ال�سابق ،رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام
�أو بعده ،يت�ضمن �إعالن ًا ر�سمي ًا بفك ال�شراكة مع �أن�صار اهلل ..ف�إن الدعوة
التي كان قد �أطلقها الرئي�س ال�سابق– رئي�س امل�ؤمتر عرب قناة امل�ؤمتر
(اليمن اليوم) لالنتفا�ضة ال�شعبية وامل�ؤ�س�سية والع�سكرية �ضد حركة
�أن�صار اهلل ،ثم املواجهات الع�سكرية التي اندلعت بني الرئي�س ال�سابق
و�أن�صار اهلل ،والتي انتهت مبقتله يف  4دي�سمرب (كانون الأول) اجلاري،
قد جعلت من هذه ال�شراكة يف حكم امليتة وجتاوزتها الأحداث.
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•�إن الأو�ضاع ال�سيا�سية والع�سكرية التي تواجهها حركة �أن�صار اهلل يف هذه
الأثناء ،املرتتبة على مقتل الرئي�س ال�سابق من جهة ،وعلى �إعالن �أن�صار
اهلل ب�أنهم �أطلقوا �صاروخ ًا بالي�ستي ًا على �أهداف خليجية متثل حتدي ًا
غري م�سبوق للحركة قد ال يكون جمدي ًا التعامل معها بالأداء ال�سيا�سي
والع�سكري نف�سه ،الذي اعتمدته احلركة منذ مار�س (�آذار)  2015وحتى
نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2017
•يف �ضوء التحركات املت�سارعة ال�سيا�سية والع�سكرية وغريها التي �شهدتها
خالل الأيام والأ�سابيع املا�ضية ،يبدو �أن حزب الإ�صالح هو بني �أهم
امل�ستفيدين -حتى الآن -من تداعيات مقتل الرئي�س ال�سابق ،رئي�س امل�ؤمتر
ال�شعبي العام ،ومن �شواهد ذلك حتوله من خ�صم �إلى حليف مقبول
التعامل معه من قبل الإمارات ،كما �أظهر ذلك االجتماع املهم والأول من
نوعه الذي جمع بني ويل العهد ال�سعودي وويل عهد الإمارات مع رئي�س
و�أمني عام حزب الإ�صالح يف الريا�ض يف  14دي�سمرب (كانون الأول)
اجلاري� .إ�ضافة �إلى �أنه �سيكون امل�ستفيد الأول من تركة امل�ؤمتر ال�شعبي
العام اجلماهريية -م�ستقب ًال -يف حالة �أن تعر�ض امل�ؤمتر للتفتت .كما
�أن التحركات الأخرية تظهر �أن احلراك اجلنوبي االنف�صايل ي�أتي �أي�ض ًا
بني �أهم امل�ستفيدين -حتى الآن -من تداعيات مقتل الرئي�س ال�سابق،
رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،ومن �شواهد ذلك �إعالن املجل�س االنتقايل
عن ت�شكيل ما �سمي بـ»اجلمعية الوطنية» قبل يومني ،والتي متثل ت�سارع
خطوات م�شروع بناء االنف�صال على �أر�ض الواقع ،الذي يتبناه ما ي�سمى
باملجل�س االنتقايل.
بالن�سبة للأطراف الإقليمية
انطالق ًا من فر�ضية �أن دعم «الإمارات وال�سعودية» للرئي�س ال�سابق ،رئي�س
امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،يف فك ال�شراكة بني امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحركة �أن�صار اهلل،
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يدخل من �أهدافه ك�سر اجلمود ال�سيا�سي والع�سكري املهيمن على امل�شهد اليمني يف
الفرتة ال�سابقة ،و�إ�ضعاف قدرة �أن�صار اهلل يف �إدارة ال�صراع مبا يخدم �أجندة �إيران
�ضمن �سياق ال�صراع الإقليمي بني �إيران من جهة والإمارات وال�سعودية من جهة
�أخرى يف عموم املنطقة ،وذلك �ضمن ا�سرتاتيجية �إنهاء احلرب يف اليمن ،عرب ت�سوية
�سيا�سية ت�ضمن �أمن وا�ستقرار دول املنطقة ..ف�إن امل�صلحة الآن تتطلب مراجعة
وتقييم ًا دقيقني ملجريات الأحداث التي �شهدتها العا�صمة �صنعاء وبع�ض املحافظات
يف بداية �شهر دي�سمرب (كانون الأول) اجلاري ،قبل االنتقال �إلى �أي خطوة جديدة يف
هذا ال�صدد.
ال �شك �أن ك ًال من قطر و�إيران قد �شعرتا بالن�شوة �أمام النتائج التي �أف�ضت
�إليها املواجهة الع�سكرية التي �شهدتها �صنعاء بداية هذا ال�شهر ..حيث مل ت�ستطع
�إيران �أو قطر �إخفاء احتفائهما بهذه النتائج يف �سياق �أداء و�سائل الإعالم التابعة
لهما يف الأيام املا�ضية.
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