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«عاصفة الحزم» ..نمط
التحالفات واحتماالت
التكرار
عمار علي حسن

ليست «عا�صفة احلزم» بحدث عادي يف تاريخ العرب
احلديث واملعا�صر ،لي�س لكونها �أول حرب بني �أطراف عربية ،وال لكونها
منط ًا من احلروب التي امتزج فيها «النظامي» ب�أ�سلوب حرب الع�صابات،
وال لأنها انعطفت يف ف�صلها الأخري نحو م�سار �سيا�سي بحث ًا عن حلول،
و�إمنا لأنها التحرك اخلليجي امل�سلح الأو�سع الذي يرمي �إىل حتجيم
النفوذ الإيراين يف املنطقة.

( ) كاتب وباحث م�صري يف علم االجتماع ال�سيا�سي.
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كما �أنها الأولى من نوعها بالن�سبة لبلدان عربية مل تكن يف املا�ضي تقدم
على دخول غمار حرب بهذه القوة ،وهذا العمق ،وذلك االت�ساع ،والأولى كذلك يف
اعتمادها بالأ�سا�س على قوات عربية متحالفة ،لي�ست مبا�شرة �ضد عدو خارجي
ظاهر مثل حرب �أكتوبر (ت�شرين الأول)  ،1973ولي�س بالتعاون� ،أو بالأحرى مب�ساعدة
قوات �أجنبية ،مثلما جرى يف حرب حترير الكويت من الغزو العراقي يف مطلع عام
.1991
وحتليل هذا احلدث ،غري العابر ،يف امل�سار ال�سيا�سي العربي يتطلب يف حقيقة
الأمر� ،إمعان النظر بعيد ًا من التفا�صيل اليومية من �أخبار ميدانية وت�صريحات
مكتبية و�صور ومقاطع متلفزة ،ملأت �شا�شات الف�ضائيات ،وال�صحف ،ومواقع
التوا�صل االجتماعي ،والكتها �أل�سن املتابعني للحرب ،وا�ضطربت بها م�شاعر اختلط
فيها الأمل بالأمل ،وال�شجاعة باخلوف ،واللهفة بالرجاء.
وهذا املنحى يرمي �إلى ر�ؤية �صورة كلية ،لي�س فقط ملا جرى ويجري الآن،
و�إمنا �أي�ض ًا يف اجتاه بناء ت�صور متكامل �أو ا�سرتاتيجية للم�ستقبل.
من �أجل هذا ال بد من حتليل ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية تتعلق بهذه احلرب:
�أ -منط التحالفات وطبيعتها� ،سواء من زاوية الأطراف امل�شاركة فيها ،ومدى
متا�سكها ،وحجم الإ�سهام فيها ،والأهداف التي ق�صدتها من هذه امل�شاركة ،واحل�صاد
الذي جنته حتى الآن ،والتغيري الذي �أدخلته على العقيدة الع�سكرية لدول التحالف.
ب -مدى �إمكان تكرار «عا�صفة احلزم» حيال ملفات عربية �أخرى �ساخنة� ،أو
مواجهات حمتملة مع �أطراف �إقليمية طامعة� ،سواء يف �ضوء «مبادرة الدفاع العربي
امل�شرتك» �أو «التحالف الإ�سالمي» .ويتطلب هذا حتليل عدد ًا من ال�شروط منها :مدى
النجاح وزاوية النظر �إليه وتقوميه ،وال�ضرورة وم�ستوى ارتباطها باملفاج�أة وتقدير
املوقف �سريع ًا.
ج -تكوين ا�سرتاتيجية مل�ستقبل اليمن ،والعالقات العربية معه ،باعتبار �أن
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اال�سرتاتيجية هي �أعلى درجة يف التفكري والتدبري والرتتيب ونطاق الت�أثري والأفق
الزمني من «ال�سيا�سة» ،والتي تتطلب �شروطا مثل و�ضوح الأهداف وتكاملها وواقعيتها،
�إلى جانب العقالنية والتخ�ص�ص واال�ستمرارية والإلزام واملرونة.
أو ً
ال :نمط التحالف والتغير في العقيدة العسكرية
الخليجية

انتقلت العقيدة الع�سكرية لدول التحالف من دفاعية �إلى هجومية يف جانب
منها مع عملية «عا�صفة احلزم» التي قادتها اململكة العربية ال�سعودية .وهي تنبني
على «حتالف» �أو «ائتالف ع�سكري و�أمني» ،يتكئ على توافق الإرادة ال�سيا�سية بني
دول اخلليج التي ت�شارك فيه ،وتلك التي تتعاون معها يف هذه العملية .وهذا التحالف
�إن كان مرتبط ًا بظرف مواجهة احلوثيني وحلفائهم ،ومن ورائهم �إيران ،ف�إنه ال يوجد
ما مينع من �إعادة ت�شكيله من جديد حني تقت�ضي ال�ضرورة ذلك.
وحتى قبل «عا�صفة احلزم» ف�إن تغري تلك العقيدة الع�سكرية قد واكب تطورات
فارقة يف املنطقة ،تتمثل فيما يلي:
متدد النفوذ الإيراين يف العامل العربي� :إذ ا�ستغلت طهران االحتالل
الأمريكي للعراق لتعزز من �سيطرتها عليه ،بينما تعاظم نفوذها يف لبنان عرب «حزب
اهلل» ووظفت اال�ضطرابات يف �سوريا ل�صاحلها ،ثم �سعت �إلى الإم�ساك بزمام الأمور
يف اليمن من خالل احلوثيني .وجرى هذا يف وقت ا�ستمرت فيه التهديدات الإيرانية
لبع�ض دول اخلليج على حالها ،يف ظل االتهامات املتبادلة ،حيث تتهم دول اخلليج
�إيران بالتدخل يف �ش�ؤونها من خالل �إثارة النعرات الطائفية ،بينما تتهم �إيران
دول اخلليج ب�أنها ت�سهل من م�ساعي الدول الكربى ،وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة
الأمريكية ،يف ح�صار �إيران و�إ�ضعافها ،عالوة على امل�شاكل التقليدية ومنها احتالل
�إيران جلزر الإمارات الثالث (طنب الكربى -طنب ال�صغرى� -أبو مو�سى) وحماولة
ت�سيي�س مو�سم احلج.
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توح�ش الطور الأخري من الإرهاب� :إذ مل تعد عمليات الإرهابيني تقت�صر
على القتل والتخريب والتدمري بعمليات متناثرة هنا وهناك ،و�إمنا ا�ستمر�أوا اقتطاع
جزء من الدول ثم �إقامة «�إمارة �إ�سالمية» عليه ،مثلما فعل تنظيم القاعدة يف العراق،
ثم تنظيم «داع�ش» يف العراق و�سوريا .وكان من الطبيعي �أن تنتبه دول اخلليج لهذا
التطور ،وت�ستعد لأ�سو�أ ال�سيناريوهات يف هذا ال�سبيل ،حيث من املمكن �أن ت�ستغل
التنظيمات الإرهابية �أي ا�ضطراب اجتماعي من املحتمل �أن يحدث يف �أية دولة
خليجية ،وحتاول �أن تكرر التجربة املريرة يف العراق و�سوريا.
التغري يف ال�سيا�سات الدولية حيال اخلليج ،حيث �أزعج تنامي العالقات
الأمريكية -الإيرانية املتابعني ،خوف ًا من اتفاق الطرفني على دول اخلليج ،عك�س ما
كان �سائد ًا من قبل ،وذلك يف �أعقاب توقيع اتفاق ب�ش�أن الربنامج النووي الإيراين،
�أو من تراجع الدور الذي كانت تقوم به وا�شنطن يف حفظ �أمن اخلليج ،دفاع ًا عن
م�صاحلها ،ال �سيما مع انخفا�ض القيمة اال�سرتاتيجية للخليج لدى الأمريكيني بعد
اجتاههم �أكرث ال�ستخراج النفط ال�صخري ،وبحثهم الدائب عن م�صادر بديلة
للطاقة ،وان�شغالهم مبناطق �أخرى منتجة للنفط مثل غرب �أفريقيا.
وقطع ًا ،ف�إن هذا جعل الواليات املتحدة تراجع ثوابت �سيا�ستها الدفاعية
عموما ،مبا ي�ضع �شرق البا�سيفيكي مكان ال�شرق الأو�سط يف دائرة
واخلارجية
ً
االهتمام واالن�شغال والتحرك.
التهديدات الأمنية التقليدية :وهي التي دفعت دول اخلليج �إلى �إن�شاء
«جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية» عام  ،1981يف حماولة منها لتجميع قواها
بغية مواجهة الأخطار املحدقة بها ،ومنها غزو االحتاد ال�سوفيتي لأفغان�ستان �سعي ًا
للو�صول �إلى املياه الدافئة ،وبدء امتداد �أعني قادة الثورة الإيرانية ،التي جنحت عام
 1979يف الإطاحة بحكم ال�شاه� ،إلى اخلارج لت�صدير الثورة ،وتراجع الدور امل�صري
يف العامل العربي بعد �إبرام م�صر اتفاق �سالم مع �إ�سرائيل ومقاطعة العرب لها.
مثل هذه التهديدات� ،أو ال�شعور العميق بها ،رمبا هو الذي دفع -فيما بعد� -إلى
تبني ا�سرتاتيجية دفاعية موحدة متثلت بالأ�سا�س يف «قوات درع اجلزيرة» ،التي وافق
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املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون يف دورته الثالثة ،املنعقدة باملنامة يف نوفمرب (ت�شرين
الثاين)  1982على �إن�شائها.
وعقب الغزو العراقي للكويت يف � 2أغ�سط�س (�آب)  1990دعت الريا�ض جمدد ًا،
لزيادة التعاون الداخلي للدول الأع�ضاء يف درع اجلزيرة ،ودعمت اقرتاح ال�سلطان
قابو�س بزيادة �أعداد هذه القوات �إلى مئة �ألف جندي� ،إال �أن هزمية القوات العراقية
يف نهاية فرباير (�شباط) � 1991أدت �إلى تراجع الأ�صوات الداعية �إلى هذه اخلطوة.
وعاد املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون يف دورته ال�ساد�سة والع�شرين،
التي ا�ست�ضافتها �أبوظبي يف دي�سمرب (كانون الأول)  2005ليوافق على اقرتاح امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود بتعديل امل�سمى من «قوة درع اجلزيرة» �إلى «قوات
درع اجلزيرة امل�شرتكة».
عند هذا احلد كانت قوات درع اجلزيرة تتكون من فرقة م�شاة �آلية بكامل
�إ�سنادها ،وهي (امل�شاة واملدرعات واملدفعية وعنا�صر الدعم القتايل) وتت�ألف القوة
الت�أ�سي�سية من لواء م�شاة يقدر بحوايل (� )5آالف جندي من عنا�صر دول جمل�س
التعاون ال�ست .و�أغلب جنود القوة هم من ال�سعودية مع �أعداد �أ�صغر من بقية الدول.
وكانت القدرة القتالية لهذه القوة متكنها فقط من خو�ض حرب دفاعية.
وعلى الرغم من بروز دعوات لتفكيك قوات درع اجلزيرة يف دي�سمرب (كانون
الأول)  ،2005على خلفية بع�ض التوترات� (((،إال �أن جمل�س الدفاع امل�شرتك يف دول
املجل�س ناق�ش يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)  2006اقرتاح ًا �سعودي ًا لتو�سيع قدرات
الدرع ،و�إن�شاء نظام م�شرتك للقيادة وال�سيطرة .وبذا كانت قوة درع اجلزيرة عام
 2006تقدر بحوايل ( )7000فرد .ويف  ،2010جتاوزت القوة عتبة الثالثني �ألف
ع�سكري من �ضباط وجنود ،بينهم نحو (� )21ألف مقاتل.

((( للمزيد راجع :موقع جريدة الو�سط 26 ،دي�سمرب (كانون الأول)  ،2005على الرابط التايل:

http://www.alwasatnews.com/news/508317.html
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وطرح مو�ضوع القيادة الع�سكرية اخلليجية املوحدة يف ختام القمة اخلليجية
الثالثة والثالثني باملنامة يومي  24و 25دي�سمرب (كانون الأول)  ،2012وهو تزامن مع
توقيع اتفاقية �أمنية ق�ضت بت�شكيل �شرطة خليجية موحدة.
�أما يف ال�سلم ،فتكون مهمة هذه القيادة تقومي الأخطار ،و�إعداد اخلطط
ملواجهتها ،و�ضمان التن�سيق بني قوات املجل�س عرب تعاون ر�ؤ�ساء الأركان ،وتقدمي
امل�شورة يف �ش�أن العقائد الع�سكرية ،واحل�صول على الأ�سلحة واملعدات ،لتعزيز
�إمكانات خمتلف القوات ،و�إن�شاء مركز م�شرتك لالت�صاالت واال�ستخبارات والعمليات
الع�سكرية ،والإ�شراف على تنفيذ املناورات والتدريبات والتفتي�ش عليها وتقوميها،
و�إبداء الر�أي حول جتهيز م�سرح العمليات ،وحتديد حجم الإ�سهام الع�سكري لكل دولة
وتق�سيم القوات امل�سلحة يف كل منها �إلى :قوات الأ�سبقية الأولى ،وهي جاهزة دائم ًا،
وقوات الأ�سبقية الثانية ،وتكون جاهزة للتحرك عند ال�ضرورة ،وقوات الأ�سبقية
الثالثة ،وهي متبقية يف بلدها وتتولى مهام الأمن الداخلي.
وهذه التطورات رمبا تدفع دول اخلليج العربية� ،أو �أغلبها� ،إلى مزيد من التعاون
الع�سكري بينها ،بعد �أن تعزز كل دولة على حدة قدراتها الع�سكرية� ،سواء بتجهيز
املزيد من الكوادر الوطنية امل�ؤهلة� ،أو احل�صول على �أحدث الأ�سلحة ،وقد توا�صل
انتقالها من االقت�صار على قدراتها الذاتية التي ت�شكل حتالفا «خليجي ًا -خليجي ًا»
لبناء حتالف عربي ،تنطلق منه �إلى بناء حتالف «خليجي� -إقليمي» وا�سع.
عموم ًا ،ف�إن العقيدة الع�سكرية اخلليجية حتكمها مبادئ عدة هي:
�أ -هي عقيدة دفاعية بالأ�سا�س ،ترمي �إلى الإبقاء على «احلدود �آمنة» �أو
«حدود ميكن الدفاع عنها» ،وهذا يتطلب امتالكها القدرة على رد الفعل ال�سريع حيال
�أي تهديدات حمتملة �أو حمققة.
ب -هي عقيدة رادعة ،تهدف �إلى منع �أي دول من املباد�أة باالعتداء على دول
اخلليج .واعتمد هذا الردع بالأ�سا�س على امتالك �أفتك الأ�سلحة و�أحدثها.
المسبــار
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ج -امتالك �إمكان التحول من الدفاع �إلى الهجوم �إن اقت�ضت ال�ضرورة ،مثل
عملية «عا�صفة احلزم» ومن قبلها دخول قوات درع اجلزيرة �إلى مملكة البحرين.
د -تفهم ح�سا�سية و�ضع دول خط املواجهة ،ويعني بها مواجهة التهديدات
الإيرانية ،وكيف ميكن �أن ت�شكل اململكة العربية ال�سعودية عمق ًا ا�سرتاتيجي ًا لها.
هـ -العمل على �إن�شاء نقاط �آمنة خارج احلدود والدفاع عنها ،مثل «خط الفهد»
ال�سعودي للدفاع اجلوي ،الذي يبد�أ من املياه الدولية خارج �أرا�ضي ال�سعودية.
و -االنفتاح على التعاون مع �أي قوة �إقليمية �أو دولية يهمها �أمن اخلليج العربي،
�أو تتعر�ض مل�صادر التهديد ذاتها التي تواجهها دول اخلليج.
ومن النقطة الأخرية نبع التحالف الذي قام حول «عا�صفة احلزم» ،وال�س�ؤال
الذي من ال�ضروري طرحه يف هذا املقام هو� :أي نوع من التحالف هو؟
ابتداءُ ،يعد التحالف الع�سكري عالقة تعاقدية بني دولتني �أو �أكرث ،يتعهد
مبوجبها املتحالفون بتبادل امل�ساعدة يف حالة احلرب ،دفاعية كانت �أم هجومية ،لكنه
عادة ما ينطوي على معاهدات واتفاقات غري ع�سكرية م�صاحبة ،قد تكون �سيا�سية
واقت�صادية وجتارية و�أمنية .وبذا يبقى التحالف هو بديل ل�سيا�سة العزلة التي تتن�صل
منها الدول من �أي م�س�ؤولية عن �أمن دول �أخرى ،وله وظيفة �ضرورية لتوازن القوى.
وحتى يقام التحالف على �أر�ض �صلبة ،فال بد من وجود م�صالح م�شرتكة وثيقة
بني �أطرافه ،فهي يف �أغلب الأحيان الرباط الأكرث قوة� ،سواء بني الدول �أم الأفراد،
على الرغم من �أنها لي�ست بال�ضرورة حمددة ب�إقليم جغرايف �أو هدف معني.
وتتنوع الأحالف �أو التحالفات بني هذه التي تخدم م�صالح �أو �سيا�سات
متطابقة ،وتلك ذات النزعة العقائدية �أو الأيديولوجية التي تتجاوز امل�صالح املادية
البحتة واملبا�شرة .وهناك التحالفات املتبادلة يف مقابل وحيدة الطرف ،وميكن �أن
نفرق بني التحالفات العامة واملحدودة ،والتحالفات الدائمة واملوقتة ،والتحالفات
الفاعلة واخلاملة �أو اخلامدة �أو املجمدة.
8
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ويبقى �أف�ضل �شكل للتحالف هو ذلك الذي يحاول حتويل جزء �صغري من
�إجمايل امل�صالح امل�شرتكة للدول املتعاقدة �إلى �سيا�سات وتدابري م�شرتكة� ،إذ �إن
بع�ض امل�صالح قد ال حتظى ب�أهمية لأهداف �أطراف احللف بحيث ي�ؤيدها بع�ضها،
ويتن�صل منها �آخرون ،بل قد تعار�ضها جماعة ثالثة.
وقبل ال�شروع يف بناء التحالف يكون �أمام الدول ال�ساعية �إلى هذا ثالثة خيارات
لتعزيز قوتها ،وهي� :أن تزيد قوتها الذاتية مبزيد من الت�سليح والتدريب� ،إلى جانب
الركائز الأخرى االقت�صادية والدبلوما�سية� ،أو ت�ضيف �إلى قوتها قوى �أخرى� ،أو تعمل
على �إ�ضعاف قوة اخل�صم.
واختارت اململكة العربية ال�سعودية التي �شرعت يف تكوين هذا التحالف اخليار
الثاين ،نظر ًا لأن اخليارين الآخرين �سي�ستغرقان وقت ًا طوي ًال ،بينما كان احلوثيون
على �أبواب عدن ،الأمر الذي يعني �أن وقوع اليمن يف قب�ضة �إيران قد بات و�شيك ًا ،و�أن
هذا يفر�ض عليها التحرك �سريع ًا للحيلولة دون ذلك.
ولهذا بدا الأمر� ،إن فهم يف هذا ال�سياق ،بالن�سبة لهذه الدول �أقرب �إلى
«احلرب الوقائية» التي تعرف ب�أنها «احلرب التي ت�شنها الدول لإزالة تهديد بعيد،
وذلك يف ظل اعتقاد الذين يبد�ؤون احلرب ب�أنهم �إذا انتظروا ف�سي�صبح التهديد
�أ�شد ،و�ستتقل�ص مقدرتهم على الت�صدي له مبرور الوقت ،ومن ثم ف�إنه من الأف�ضل
ال�ضرب يف زمن مبكر»(((.
جاء التحرك ا�ستجابة لطلب «احلكومة ال�شرعية» يف اليمن ،التي تعاملت مع
احلوثيني وحليفهم علي عبداهلل �صالح وما تبقى لديه من القوات النظامية وامليلي�شيات
القبلية على �أنهم «انقالبيون» ،وهو امل�سوغ الذي �أدى يف النهاية �إلى بناء التحالف.

((( بول ،روبن�سون« ،قامو�س الأمن الدويل» ،ترجمة :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،مركز الإمارات للدرا�سات
والبحوث اال�سرتاتيجية� ،أبوظبي ،الطبعة الأولى� ،2009 ،ص.236
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فالعملية جاءت ،كما ذكر بيان ملجل�س التعاون اخلليجي ،تلبية لطلب من
الرئي�س اليمني و«حماية اليمن و�شعبه من العدوان احلوثي امل�ستمر ،وردع الهجوم
املتوقع حدوثه يف �أي �ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق اجلنوب ،وم�ساعدة اليمن
يف مواجهة القاعدة وداع�ش».
و�شاركت يف ال�ضربة الأولى ( )185طائرة مقاتلة ،بينها مئة من ال�سعودية
التي ح�شدت �أي�ض ًا (� )150ألف مقاتل ووحدات بحرية و�ضعتها على �أهبة اال�ستعداد
للم�شاركة حال تطور العمليات الع�سكرية ،وثالثون طائرة من الإمارات ،و( )15من
الكويت ،ومثلها من البحرين ،وع�شر طائرات من قطر ،و�ست من الأردن ،ومثلها
من املغرب ،وثالث من ال�سودان .و�شاركت م�صر بقوات بحرية ،و�شارك طيارون
منها يف ال�ضربات اجلوية ،بينما �شاركت ال�سودان بقوات برية� ،إلى جانب القوات
اخلليجية(((.

((( �صحيفة احلياة 28 ،مار�س (�آذار).2015
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وقامت ال�سعودية يف  15دي�سمرب (كانون الأول)  2015بت�شكيل حتالف �إ�سالمي
ع�سكري ي�ضم �أربعني دولة ،يف مواجهة «التنظيمات الإرهابية �أيا كان مذهبها
وت�سميتها» ،يتخذ من العا�صمة ال�سعودية الريا�ض مقر ًا وغرفة للعمليات ،وميثل قوة
ع�سكرية �ضخمة ،قوامها ( )4ماليني جندي مقاتل ،و�أكرث من ( )5ماليني جندي
احتياط ،و�أكرث من (� )3آالف طائرة مروحية ومقاتلة ،ونحو (� )65ألف مركبة
ع�سكرية قتالية ودبابة متنوعة.
وي�أخذ هذا التحالف على عاتقه تن�سيق اجلهود ملحاربة الفكر املتطرف ،عرب
مبادرات فكرية و�إعالمية ومالية وع�سكرية ،على �أن ينطلق جهده من قيم ال�شرعية
واال�ستقاللية والتن�سيق وامل�شاركة ،وي�سعى �إلى �ضمان جعل جميع �أعمال وجهود دول
التحالف يف حماربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف بني الدول.
وع�سكري ًا ،يعمل هذا التحالف على التن�سيق الع�سكري العملياتي ملواجهة
الإرهاب لأي دولة ع�ضو وفق ًا لإمكاناتها ،وتدريب وت�أهيل الوحدات اخلا�صة لدول
الأع�ضاء املنخرطة يف حماربة الإرهاب ،وردع التنظيمات الإرهابية من خالل
التن�سيق الع�سكري لدول التحالف كقوة واحدة �ضد الإرهاب.
وهناك بالطبع عالقة بني هذا التحالف الإ�سالمي ،وذلك الذي ارتبط بعملية
«عا�صفة احلزم»� ،إذ �إن نطاق عمل الأول ميكن �أن ميتد �إلى الثانية ،يف ظل و�صف
بع�ض �سلوكيات احلوثيني بالإرهاب ،من قبل الدول املتحالفة ،وكذلك مع تنامي ن�شاط
تنظيمي «القاعدة» و«داع�ش» يف جنوب اليمن ،الأمر الذي يهدد �أي منجز حتققه دول
التحالف بتثبيت «احلكومة ال�شرعية» عرب �إغراق اجلنوب يف الفو�ضى ،مبا �سهل من
�سيطرة التنظيمني عليه.
واحتماالت ا�ستمرار ومتا�سك هذه التحالفات ،ال يرتبط فقط بقوة الدول
امل�شاركة فيها حلظة الإعالن عنها((( ،و�إمنا هو بالأ�سا�س رهن با�ستمرار م�صاحلها
احليوية ،وترابط �آلية التن�سيق والت�سيري ،وتعزيز التفاهم بينها ،وحاجتها املتجددة
((( حول مفهوم قوة الدولة ،انظر :هانز .جي مورجنثاو« ،ال�سيا�سة بني الأمم :ال�صراع من �أجل ال�سلطان وال�سالم» ،تعريب وتعليق :خريي
حماد ،ثالثة �أجزاء� ،سل�سلة ،كتب �سيا�سية ،الدار القومية للطباعة والن�شر ،القاهرة.1965 ،
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�إليها ،وا�ستمرار التهديد لأمنها القومي� ،أو �شعورها بهذا.
ثانيًا :احتماالت تكرار «عاصفة الحزم» في ملفات
ساخنة أخرى

كما �سبق الذكر ،تبدو جتربة «التحالف الع�سكري العربي» يف اليمن مفارقة
يف تاريخ العرب املعا�صر� ،إذ مل تتداع اجليو�ش العربية لعمل ع�سكري من هذا النوع
منذ حرب �أكتوبر (ت�شرين الأول) � 1973ضد �إ�سرائيل .والتجربتان اللتان حلقتا بها
حتمالن �سمات وق�سمات مغايرة ،فالعرب �ساعدوا العراق يف حربه �ضد �إيران باملال
وال�سالح والتخطيط لكن دون م�شاركة فعلية مبا�شرة من اجليو�ش ،و�إن كان �أفراد
عرب ،عملوا يف املهام اللوج�ستية باجلي�ش العراقي.
و�شاركت جيو�ش عربية يف «حرب حترير الكويت» التي اندلعت يف يناير (كانون
الثاين)  ،1991لكنها مل تكن هي «القوة ال�ضاربة» �أو «العمود الفقري» لهذه العملية
التي اعتمدت بدرجة �أ�سا�سية على قوات حتالف غربية ،دعمتها قوات من دول عربية،
ال �سيما يف احلرب الربية.
من هنا ،ف�إن ما يجري يف اليمن يفتح �شهية املخت�صني يف علم ال�سيا�سة والعلوم
الع�سكرية واال�سرتاتيجية على ت�سا�ؤالت وتوقعات واحتماالت من بينها� ،إن مل يكن على
ر�أ�سها� ،س�ؤال عري�ض يقول :هل بو�سع هذه التجربة �أن تتكرر مرة �أخرى يف �سوريا �أو
ليبيا �أو �ضد �إ�سرائيل �أو غريها؟
الآتي:

ابتداء ،ف�إن تكرار هذه التجربة ي�شرتط �أمور عدة ميكن ذكرها على النحو
النجاح

وهذا �شرط مبدئي و�أ�سا�سي� ،إذ ال ميكن تكرار جتارب ع�سكرية مل حتقق
النجاح بقدر ما ُت َع ِّينه النتائج ال�سيا�سية املرتتبة على الن�صر الع�سكري� ،إذ �إن هدف
�أي حرب هو حت�صيل مكا�سب �سيا�سية �أو اقت�صادية يف النهاية.
12
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وحرب اليمن الراهنة مل تندلع بغية االنتقام من طرف� ،أو لتجريب �أ�سلحة،
و�إمنا رمت �إلى حتجيم النفوذ الإيراين يف اليمن عرب احلوثيني ،الذين و�إن كانوا
ي�شكلون جزء ًا �أ�سا�سي ًا من املجتمع اليمني� ،إ ّال �أن رهاناتهم وارتباطاتهم ال�سيا�سية
ب�إيران تعززت يف ال�سنوات الأخرية ،وتقاطعت مع امل�صالح الوطنية اليمنية ،وال ميكن
االعتداد بخطابهم الذي يتحدث عن �إنفاذ مطالب الثورة اليمنية ،لأنهم امتطوا
الثورة لتحقيق �أهدافهم هم ،ولي�ست �أهداف ال�شعب الثائر ،مثلما فعلت جماعة
الإخوان يف م�صر متام ًا.
على هذا الأ�سا�س يكون جناح هذه احلرب مرتبط ًا بتقليم �أظافر احلوثيني
ومنعهم من �أن يكونوا «ح�صان طروادة» بالن�سبة للمطامع الإيرانية يف اليمن،
و�إعادتهم �إلى حجمهم الطبيعي ،كجزء قليل من ال�شعب اليمني ،ميكن �أن ي�شارك يف
الرتتيبات ال�سيا�سة امل�ستقبلية على قدر وجوده و�إمكاناته وعلى قاعدة «وطنية» ،ولي�س
مهيمن ًا ومت�سيد ًا كما كان يرمي حني زحفت قوات احلوثي وقوات اجلي�ش اليمني
املوالية للرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح نحو عدن ،و�أرادت �إخ�ضاع الرتاب الوطني
اليمني كافة ل�سلطانها ،ثم ا�ستعملت هذه الهيمنة �أو قامت مبحاولة توظيفها حل�ساب
�إيران.
�أما �إذا انتهت هذه احلرب بغري حتقيق هذا الهدف اجلوهري ،وخرج احلوثيون
منها �أقوى �سيا�سي ًا واجتماعي ًا ،من خالل ت�سويق �أنف�سهم على �أنهم الطرف الذي
يدافع عن كربياء اليمن وعمقه احل�ضاري و�سيادته ،فال ميكن وقتها احلديث عن
جناح ،وبالتايل لن تت�شجع الأطراف امل�شاركة فيها �أو �أي �أطراف �أخرى على تكرار
التجربة يف مكان �آخر.
وقيا�س النجاح ال يجب �أن يقف عند حد تقدير وم�صالح الدول امل�شاركة يف
التحالف العربي ،وال الأطراف العاملية املتفهمة لهذه اخلطوة �أو ت�ؤيدها ،بل من
ال�ضروري النظر �إلى ت�أثري احلرب على �أو�ضاع املدنيني داخل اليمن ،لتقليل �أ�ضرارهم
�إلى �أدنى حد ابتداء ،ثم تعوي�ضهم الحقا عن �أي خ�سائر تلحق بهم� ،أو على الأقل
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تخفيف الأعباء عنهم(((.
ال�ضرورة
وهذه م�س�ألة �أ�سا�سية يف �إمكان تكرار جتربة التحالف الع�سكري العربي الذي
يخو�ض حرب اليمن ،فقدمي ًا قال فقهاء« :ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب» وحديث ًا
ُيقال «احلرب �شر لكننا قد نكون جمربين على خو�ضها �أحيان ًا»  .والتدخل الع�سكري
يف اليمن بدا من «�ضرورة» ،وان�ضمت �إليها دول عربية �أخرى يف اال�ستجابة لهذه
ال�ضرورة ،خ�صو�ص ًا �أن امل�صالح املبا�شرة لهذه الدول متطابقة مع هدف احلرب يف
مواجهة متدد النفوذ الإيراين يف الوطن العربي ،والذي ي�ؤدي �إلى زعزعة اال�ستقرار
يف بلدان اخلليج ،ويرمي �إلى ال�سيطرة على م�ضيق باب املندب مبا ي�ؤثر �سلب ًا على
قناة ال�سوي�س ،وهي �شريان حيوي للتجارة الدولية و�أحد �أهم الأهداف اال�سرتاتيجية
التي يدافع عنها ويحميها اجلي�ش امل�صري.
وهذه ال�ضرورة ترتبط يف احلالة اليمنية ب�أمور عدة هي:
املفاج�أة :فالعرب فوجئوا بتطور ح�صل �سريع ًا على الأر�ض ،خارق ًا كل قواعد
اللعبة ،ففي البداية خرج احلوثيون ،مب�ساعدة علي عبداهلل �صالح ،من موطنهم
ومكمنهم يف «�صعدة» وحتركوا نحو �صنعاء رافعني مطالب اجتماعية ،للتمويه �أو
التعمية على هدفهم الرئي�س يف ال�سيطرة على ال�سلطة يف ربوع اليمن كافة ،وبعد
�إجراءات �سيا�سية كان بو�سعها �أن جتنب اجلميع خماطر ال�صراع العنيف وامل�سلح،
((( وهناك ثمن �سيا�سي واقت�صادي �آخر بعد �أن ت�ضع احلرب �أوزارها ،يف �إطار ما ت�سمى عملية �إعادة الأمل �إلى اليمن ،والتي حتددت
لها �أهداف عدة هي:
1.1ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية وفق قرار جمل�س الأمن الدويل رقم ( )2216واملبادرة اخلليجية وخمرجات م�ؤمتر احلوار اليمني.
2.2ا�ستمرار حماية املدنيني من احلوثيني� ،أو يف حال قيامهم ب�أعمال مماثلة ملا قاموا به قبل عملية عا�صفة احلزم ،ومكافحة الإرهاب.
3.3تي�سري �إجالء الرعايا الأجانب.
 4.4تكثيف امل�ساعدة الإغاثية والطبية لل�شعب اليمني يف املناطق املت�ضررة.
� 5.5إف�ساح املجال للجهود الدولية لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية.
6.6الت�صدي للتحركات والعمليات الع�سكرية للميلي�شيات احلوثية ومن حتالف معها ،ومنعها من التنقل داخل اليمن� ،أو حماولة التغيري
على �أر�ض الواقع ،وعدم متكينها من ا�ستخدام الأ�سلحة املنهوبة من املع�سكرات �أو املهربة من اخلارج.
7.7ا�ستمرار فر�ض احلظر اجلوي والربي ،والقيام ب�أعمال التفتي�ش ملنع ت�سليح احلوثيني ً
تنفيذا لقرار الأمم املتحدة رقم (.)2216
14

المسبــار

 نسح يلع رامع

انق�ض احلوثيون ليخطفوا ال�سلطة يف �صنعاء ،ثم زحفوا جنوب ًا لإحكام القب�ضة على
عدن.
التقدير ال�سريع للموقف :نظر ًا لأن دول اخلليج كانت �ضالعة يف امللف
اليمني بعد الثورة �ضد علي عبداهلل �صالح وطرحت مبادرة للحل ،فقد بات بو�سعها
�أن تقومي الأمور على الأر�ض �سريع ًا ،يف ظل املعلومات املتوافرة لديها ،ومواقف
حلفائها داخل اليمن يف النخبة ال�سيا�سية والظهري القبائلي ،وال�صورة التي �أرادت
اليمن عليها ،والتي ينبغي �أال ت�ؤثر �سلب ًا على �أمن وا�ستقرار وم�صالح دول اخلليج ،ال
�سيما اململكة العربية ال�سعودية.
الإقدام على اتخاذ قرار احلرب :فال�سعودية مل تخ�ض حرب ًا ،بهذا
امل�ستوى واملعنى ،من قبل ،ولذا كان قرار احلرب على احلوثيني و�صالح يحتاج �إلى
جر�أة من القيادة ال�سيا�سية اجلديدة ،وثقة يف �إمكان االعتماد على الذات بدرجة
�أ�سا�سية .وقطع ًا �شجع الريا�ض على هذا القرار الردود الإيجابية التي تلقتها من
الأطراف العربية والإقليمية ،التي توا�صلت معهم �سر ًا قبل وقت قليل من �شن �أول
غارة على قوات احلوثيني و�صالح.
االعتقاد اجلازم ب�أن هذه هي الطريقة املالئمة لعالج املوقف :مل
يكن �أمام الريا�ض من خيار �آخر ،من املمكن �أن تكون كلفته الع�سكرية واالقت�صادية
ورمبا ال�سيا�سية واالجتماعية والتاريخية �أقل ،خ�صو�ص ًا خيار اال�ستجابة ملطلب علي
عبداهلل �صالح ب�إمداده بال�سالح واملال من �أجل مواجهة احلوثيني و�إعادتهم مرة
�أخرى �إلى معقلهم يف «�صعدة» ،وهو املطلب الذي قيل �أنه �أر�سل من �أجله ابنه �إلى
العا�صمة ال�سعودية قبل �شن عملية «عا�صفة احلزم» ب�أيام .ورمبا قدرت الريا�ض
�أن هذه الو�سيلة غري م�أمونة العواقب يف ظل معلومات وا�ضحة عن حتالف وثيق بني
�صالح واحلوثيني ،بدا خالل عملية زحفهم �إلى �صنعاء وا�ستيالئهم عليها ،ومن ثم
فلي�س هناك ما ي�ضمن �أال ي�ستعمل �صالح ال�سالح والأموال اخلليجية لي�س يف مواجهة
احلوثيني ،و�إمنا يف العمل معهم من �أجل ال�سيطرة على ربوع اليمن كافة .عالوة على
هذا ،ف�إن �صاحل ًا خا�ض �ضد احلوثيني -وقت �أن كان يف ال�سلطة -عدة حروب مل
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ينجح يف نزع م�شروعهم ال�سيا�سي� ،أو قطع احلبل ال�سري الذي يربطهم ب�إيران ،وهو
الذي كان �آخذ ًا يف التعاظم مع مرور الوقت.
ال�شرعية
مل يكن من امل�ست�ساغ �أن يتدخل التحالف العربي ع�سكري ًا يف اليمن من دون
دعوة من احلكومة ال�شرعية؛ فوزير اخلارجية ريا�ض يا�سني ،دعا يف  23مار�س
(�آذار)  2015دول اخلليج العربية �إلى التدخل ع�سكري ًا يف اليمن ،لوقف تقدم
املقاتلني احلوثيني املعار�ضني للرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي ،وقال يومها عن
احلوثيني« :هم يتمددون يف الأر�ض ،يحتلون املطارات ،يحتلون املدن ،يق�صفون عدن
بالطائرات ،يعتقلون من ي�شا�ؤون ويهددون ويح�شدون قواتهم»((( .ويف اليوم نف�سه
رد نظريه ال�سعودي الراحل �سعود الفي�صل�« :أمن اليمن و�أمن دول جمل�س التعاون
اخلليجي كل ال يتجز�أ ،ونرف�ض كل ما ترتب على انقالب احلوثيني»((( .وقد خاطبت
«ال�سلطات اليمنية ال�شرعية» جمل�س التعاون اخلليجي والأمم املتحدة وكذلك املجتمع
الدويل ،بغية فر�ض منطقة حظر طريان ،ومنع ا�ستخدام الطائرات الع�سكرية يف
املطارات التي ي�سيطر عليها احلوثيون .وم َّثل هذا بداية لعملية «عا�صفة احلزم».
ولوال هذا الطلب الر�سمي ،رمبا ما �صدر قرار �أممي �ضد احلوثيني ،وكان
التدخل العربي ع�سكري ًا يف امل�س�ألة اليمنية �سيعد من قبيل العدوان على دولة ذات
�سيادة ،وكان من الوارد �أن ترتتب عليه عواقب دولية وخيمة ،والأهم �أنه كان �سيعطي
احلوثيني و�صاحل ًا فر�صة ذهبية لتعبئة ال�شعب اليمني كله خلفهم ،للت�صدي للعدوان،
الأمر الذي كان �سي�ؤثر قطع ًا على م�سار احلرب ،حتى لو �أقنعت الدول املتحالفة
�شعوبها ب�أنها �أقدمت على هذه اخلطوة دفاع ًا عن �أمنها القومي ،ويف خطوة ا�ستباقية
للت�صدي للتمدد الإيراين عرب احلوثيني.
((( وزير اخلارجية اليمني يدعو �إلى تدخل ع�سكري من الدول اخلليجية� ،صحيفة احلياة 23 ،مار�س (�آذار)  ،2015على الرابط التايل:

http://www.alhayat.com/m/story/8214428

((( ال�سعودية ترد على طلب اليمن تدخل دول اخلليج بـ«درع اجلزيرة» ،مين  23 ،24مار�س (�آذار) ،2015 ،على الرابط التايل:

http://www.yemen-24.com/news9672.html
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امل�ؤ�س�سية
فالتدخل يف اليمن يقوم على �أكتاف ائتالف من دول عربية عدة ،وقد بد�أ
تنفيذ �ضربات جوية على احلوثيني بالفعل يف  25مار�س (�آذار)  ،2015حتت ا�سم
«عملية عا�صفة احلزم»� ،شاركت فيها طائرات مقاتلة من ال�سعودية وم�صر والإمارات
والكويت وقطر والبحرين واملغرب والأردن وال�سودان ،فيما فتحت ال�صومال جمالها
اجلوي واملياه الإقليمية والقواعد الع�سكرية لالئتالف ال�ستخدامها يف العمليات.
وعلى الرغم من �أن هذا التدخل مل يتبع تكوين قوة م�شرتكة �أو حلف ب�شكل
م�ؤ�س�سي ،ف�إن تفاهمات وطرق ًا يف �إدارة العمليات ،عالوة على تقارب امل�صالح
والأهداف ،خلقا قدر ًا كبري ًا من التناغم بني الأطراف الداخلة فيه ،و�إن كان هذا مل
يتطور بعد �إلى �شكل م�ؤ�س�سي ،ي�ضمن له دميومة يف مرحلة ما بعد اليمن.
املوقف الدويل
فربيطانيا وفرن�سا �أيدتا التدخل على الرغم من انتقاد االحتاد الأوروبي له
واعتباره ،على ل�سان م�س�ؤولة ال�سيا�سة اخلارجية� ،أن مثل هذا الت�صرف ال يحل
الأزمة ،والواليات املتحدة مل تكتف بت�أييد العملية ،بل �أجاز رئي�سها باراك �أوباما
تقدمي الدعم لها يف جمايل اال�ستخبارات والتموين ،وعر�ضت وا�شنطن بيع �سالح
لدول اخلليج.
�أما رو�سيا فقد حتفظت ،وح�ضت الأطراف املنخرطة يف ال�صراع على وقف
القتال ،و�أبدت ا�ستعداد ًا للم�ساهمة يف ت�سوية الأزمة ،بعد وقف �إطالق النار .وعار�ضت
ال�صني العملية ،و�أظهرت قلق ًا من تدهور الو�ضع يف اليمن ،ودعت كل الأطراف �إلى
االلتزام بقرارات جمل�س الأمن الدويل اخلا�صة باليمن ،وحل النزاع عرب احلوار.
لكن الدول املتحفظة واملعار�ضة مل ت�شرع يف اتخاذ خطوات م�ضادة �أو معرقلة
لعا�صفة احلزم ،بينما الدول امل�ؤيدة اتخذت خطوات �إيجابية.
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وال ميكن لدولة �أو حتالف دويل �أن يقدم على عمل ع�سكري من هذا امل�ستوى
وهو يهمل املوقف الدويل� ،أو ال ي�ضعه يف ح�سبانه وهو يدبر اخلطط وتقديرات املواقف
وح�ساب العنا�صر امل�ؤدية �إلى الن�صر .وبالتايل تبقى هناك عالقة طردية بني ت�أييد
العامل �أو الدول الفاعلة فيه لعمل ع�سكري لدولة �أو �أطراف دولية ،وبني قدرة هذه
الدولة وتلك الأطراف على التحرك نحو دخول احلرب.
بناء على هذه الأمور اخلم�سة ،ميكن �أن جنيب عن ال�س�ؤال الذي تدور حوله
هذه الورقة وهو :هل بو�سع دول التحالف �أن تكرر جتربتها يف اليمن حيال دول �أو
ملفات وب�ؤر �صراعية �أخرى ،ال �سيما يف الدول التي ت�شهد ا�ضطرابات �سيا�سية وحروب ًا
�أهلية و�صراعات مفتوحة بعد االنتفا�ضات التي اندلعت فيها �ضد الأنظمة احلاكمة؟
يف ظني �أن الأمر يبدو خمتلف ًا ،على الأقل حيال ال�صراعات الراهنة ،وميكن
تف�صيل هذا على النحو التايل ،من دون �إ�سهاب ممل �أو �إيجاز خمل:
 -1ذهبت امل�س�ألة ال�سورية يف طريق من ال�صعب على �أي قوة عربية �أو حتالف
ع�سكري عربي �أن يكون فيه ناجع ًا �إن �أراد التدخل على غرار امل�س�ألة اليمنية .فال�سلطة
احلاكمة لن تطلب تدخ ًال عربي ًا ،مثلما فعلت ال�سلطة اليمنية ،كما �أن هذه ال�سلطة
نف�سها خمتلف عليها عربي ًا ،بني من يراها جزء ًا �أ�سا�سيا من احلل ،ومن يريد رحيلها،
وال يرى �أي م�ستقبل ل�سوريا مع وجودها .عالوة على هذا ،ف�إن الأطراف اخلارجية
تدخلت ب�شكل مبا�شر ،على غري ما جرى يف اليمن� ،إذ �إن لإيران قوات على الأر�ض،
ومعها مقاتلون من حزب اهلل ،وتعمق الأمر بتحالف ال ميثل العرب �صلبه الرئي�س يف
مواجهة «داع�ش» ،تقوده الواليات املتحدة وترى �أن الق�ضاء على هذا التنظيم الإرهابي
قد ي�ستغرق ثالث �سنوات ،ثم جاء التدخل الرو�سي ب�شكل �أكرث ت�أثري ًا وقوة للدفاع عن
م�صالح مو�سكو يف احلفاظ على النظام احلاكم �أو امل�ساومة عليه ،ومواجهة التنظيم
الإرهابي وحماولة �إزاحته عن امل�شهد.
هذا الو�ضع يجعل احتماالت جناح �أي حتالف ع�سكري عربي حيال امل�س�ألة
ال�سورية غري م�ضمونة ،ف� ً
ضال عن �أنها غري مرغوب فيها من ال�سلطة ،حتى الآن
على الأقل ،الأمر الذي �سينزع عن التدخل �شرعيته ،ويجعل �إمكان م�أ�س�سته �صعبة،
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خ�صو�ص ًا �أن هناك دو ًال عربية ال ترى �أن مثل هذا التدخل لي�س ملح ًا �أو �ضروري ًا،
�إما لأن هناك �أطراف ًا دولية قد تقوم باملهمة� ،أو لعدم ت�أثري ما يجري يف �سوريا على
امل�صالح اخلليجية ،بال�شكل املبا�شر نف�سه الذي للأو�ضاع يف اليمن� ،أو لأن الكل
ارت�ضى -على ما يبدو -بنمط احلرب بالوكالة يف �سوريا ،و�إن تبدلت املواقف مبرور
الوقت وتطور الأحداث ،حيال النظام احلاكم ،واملعار�ضة املدنية وجناحها الع�سكري
متمث ًال يف اجلي�ش احلر ،والقوى الدينية امل�سلحة ممثلة يف «داع�ش» و«الن�صرة».
� -2أما بالن�سبة للم�س�ألة الليبية ،ف�إن مقاربتها تبدو خمتلفة .فليبيا مل تعد
دولة موحدة ،ال على امل�ستوى النظري �أو العملي ،فاخلالفات اللفظية احلادة واملريرة
التي اندلعت بني املتناف�سني ال�سيا�سيني على مواقع التوا�صل االجتماعي عقب �سقوط
القذايف� ،سرعان ما انتقلت �إلى امليدان ،واختلط احلابل بالنابل ،وفتح باب احلرب
على م�صراعيه ،وت�شابكت العوامل التي تدخل منه وال تخرج ،يف اللهاث وراء الرثوة
وال�سلطة والنفوذ ،و�صراع القدمي الذي ال يريد �أن ميوت ،مع اجلديد الذي ال يجد
فر�صة كي يولد.
واخلالف وال�شقاق يف ليبيا غاية يف التعقيد ،ومفتوح يف اجلبهات كافة.
فهناك �صراع بني قوى البريوقراطية وامل�ؤ�س�سة اله�شة القدمية من ناحية ،وبني
امل�ؤ�س�سات اجلديدة التي ترتبت على ثورة ( 17فرباير) من ناحية �أخرى .وهناك
�صراع بني اجلي�ش ال�ضعيف وامليلي�شيات املتعددة واملتوح�شة ،وهي م�س�ألة مل ينهها
�ضم امليلي�شيات �إلى قوات اجلي�ش املكونة من (� )100ألف عن�صر ،والأجهزة الأمنية
املكونة من �ضعف هذا العدد ،فعلى الرغم من �أن عنا�صرها تتلقى رواتب منتظمة من
احلكومة ،ف�إنها ُتبقي على والئها مليلي�شياتها الأ�صلية ،وبالتايل ت�صبح قوات اجلي�ش
والأمن ،التي يجب �أن تكون اجلهة الوحيدة التي حتتكر ال�سالح يف البالد ،مفككة
من الناحية الواقعية ،وي�ضرب �صراع �ضا ٍر يف جنباتها بال هوادة ،وتدخل على اخلط
ال�صراعات القبلية التقليدية ومعها التناف�س اجلهوي يف بلد كان مق�سم ًا من قبل �إلى
ثالث واليات .ويتداخل القتال من �أجل حيازة الرثوة النفطية مع ذلك الذي يرمي
�إلى حت�صيل النفوذ و�سط نعرة قبلية م�ستعرة .وهناك �صراع �أ�شد وط�أة بني حاملي
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الأفكار الدينية املتطرفة التي ال ت�ؤمن بـ«الدولة الوطنية» وتراها «رج�س ًا من عمل
ال�شيطان» �أو «بدعة» وبني من ي�ؤمنون ب�أن الدولة هي الكيان االجتماعي وال�سيا�سي
اجلدير بالوالء.
وبينما ال تريد قوى ثورية و�شريحة اجتماعية كانت مغبونة يف حكم القذايف
لرموز نظامه �أن يعودوا �إلى الواجهة ،ويطلقون عليهم ا�سم «الأزالم» و«الطحالب»،
ي�صارع ه�ؤالء من �أجل احلفاظ على مكت�سباتهم ،مبن فيهم ع�سكريون و�سا�سة و�أفراد
�أمن ورجال مال و�أعمال .ويف البداية حني مل تتمكن �أي من القوتني من هزمية الأخرى،
ا�ستعانت بقوة خارجية بغية حتقيق هذا الهدف ،فا�ستعان القذايف مبرتزقة من بع�ض
البلدان الأفريقية ،وا�ستعانت القوى االحتجاجية بقوات حلف «الناتو» ،وهذا التدخل
اخلارجي فتح نافذة وا�سعة �أمام �صراعات �إقليمية ودولية على ال�ساحة الليبية ،الأمر
الذي �ألقى بظالل كثيفة على �إمكانية ف�ض هذه الت�شابكات احلادة تباع ًا� ،أو �إنهاك
الأطراف �إلى درجة اقتناعها جميع ًا ب�أنه ال منا�ص من التفاهم .فالأموال والأ�سلحة
التي تتدفق �إلى الأرا�ضي الليبية ،وتذهب �إلى ميلي�شيات بعينها تطيل �أمد ال�صراع
وت�ؤججه ،وت�ضعف من فر�ص كل من ي�سعى �إلى حلول �سلمية للمع�ضلة الليبية.
وا�ستمر هذا امل�سار يف االتكاء على اخلارج ،ف�أخذت بع�ض الأطراف الداخلية
تعتمد على �أطراف خارجية يف متويلها وت�سليحها ،وتغذيتها بالأفكار واملعلومات،
وتوجيهها يف ال�ساحة الداخلية ،وتوظيفها كورقة يف �صراع �إقليمي �أ�شمل ،يراد من
خالله لليبيا �أن تكون نقطة انطالق خللق توتر دائم لكل البلدان العربية املجاورة لها،
وخ�صو�ص ًا م�صر واجلزائر .وهذا الو�ضع يدفع الدول امل�ستهدفة بالقطع �إلى �أن تبادر
�إلى الدفاع عن م�صاحلها من الأرا�ضي الليبية ،عرب تقوية نفوذ ومكانة القوة ال�ساعية
�إلى مللمة �أ�شتات الدولة ،وبناء ج�سور قوية معها ،وتق�صري �أمد التطاحن الداخلي،
ف�إن تعذر عليها هذا امل�سار واخليار� ،ستعمل جاهدة على خلق والءات داخلية م�ضادة
للتنظيمات واجلماعات التي ت�ستهدفها.
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وما كان ميكن لكل هذه الألوان من ال�صراعات �أن تظهر على هذا النحو
املروع ،لو �أن مرحلة ما قبل الثورة قد رزقت بنظام حكم بذل جهد ًا معقو ًال يف �سبيل
الدمج الطوعي واالن�صهار الطبيعي لأ�شتات الدولة الليبية ،عرب �إجراءات للتحديث
ال�سيا�سي واالجتماعي تقلل من غلواء النعرة القبلية ،وتخلق على الأر�ض �شريحة
عري�ضة من املنحازين للقيم اجلديدة واالعتدال الديني ،وتبني م�ؤ�س�سات �سيا�سية
قوية ورا�سخة حتمل الدولة نف�سها بعد �سقوط نظام احلكم .ولكن القذايف دمج الدولة
يف النظام متام ًا واختزل النظام يف �شخ�صه ،فكان ل�سان حاله يقول« :ليبيا من قبلي
مل تكن �شيئ ًا يذكر� ،أنا ليبيا وليبيا �أنا» ،بل �إنه قد قال هذا بالفعل يف �إحدى خطبه
خالل الثورة حني �صرخ غا�ضب ًا« :قبلي كان العامل ال يعرف ليبيا ،وحني يذكر �أحدهم
ا�سمها �أمام �أي �أجنبي ،ي�س�أله� :أتق�صد لبنان �أم ليبرييا؟ �أما بعدي فما �إن يقل �أحد
منكم �أنا من ليبيا حتى يرد عليه من ي�سمعه� :آه ليبيا القذايف� ،أنا �أعرفه».
�أمام هذا التعقيد �أو الت�شابك ،ال ت�صلح �سيا�سة احلل اجلزئي للمع�ضلة الليبية
من خالل م�ساندة طرف �أو جماعة �أو جمموعة �أو قوة وترك القوى الأخرى� ،أو من
خالل االعتقاد ب�أن احلل �سيكون م�سلح ًا بال�ضرورة .وهنا على القوى الليبية نف�سها
�أن تختار الآن بني الدولة والالدولة ،ف�إن كان االنحياز للدولة ،فهذا يفر�ض على كل
القوى ال�سيا�سية واالجتماعية التي تنا�صر هذا امل�سار �أن تتوحد يف وجه ميلي�شيات
تكفريية و�إرهابية ال تقتنع بالدولة ،وتريد �أن حتول البالد �إلى جمموعة من الكيانات
ال�صغرية التي تفر�ض فيها ما تتوهم �أنه �صحيح الدين ،وهو يف احلقيقة جمرد �ستار
ه�ش مل�آرب �أخرى ،على ر�أ�سها حت�صيل املال والنفوذ.
وعلى الدول الإقليمية� ،سواء املجاورة لليبيا �أو غريها من البلدان العربية
والأفريقية� ،أن تقف وراء الفريق املنحاز للدولة ،وتقنع جماعاته وجتمعاته و�أطرافه
ب�أن �أحد ًا لن يكون بو�سعه �أن ي�سيطر ويحكم وحده ،و�إمنا يريد اجلميع �إعالء مبد�أ
الت�ساند والت�آزر ،وتقوم هذه الدولة ،ب�إ�سناد هذا اخليار ،ثم دعوة العامل كله �إلى فعل
هذا ،وال �سيما �أن القوى الدولية �أ�صبحت معنية بالبحث عن طريق خلروج ليبيا،
الدولة النفطية املهمة ،من م�أزقها.
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لكن يف كل الأحوال ،يجب العمل على منع تغول القوى الدينية املتطرفة الراف�ضة
للدولة ،والتي تزعم �أنها �صاحبة الثورة ،وتتم حما�صرتها تباع ًا حتى ت�ضع ال�سالح،
بعد �أن تقطع ليبيا �شوط ًا مب�ساعدة �إقليمية ودولية يف بناء جي�شها الوطني وم�ؤ�س�ساتها
ال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية ،ف�إن متكنت هذه القوى املتطرفة والإرهابية من ح�سم
املوقف ل�صاحلها على الأر�ض� ،أو اقتطعت جزء ًا من �أرا�ضي ليبيا و�أعلنت عليه دولة
ب�شكل واقعي وعملي ولي�س مبجرد الدعاية �أو الوهم واالفرتا�ض ،هنا ميكن ،بل يجب،
التفكري يف مقاربة �أخرى ،قد تكون على غرار اليمن ،مع تغيري يف الأوزان الن�سبية
للقوة امل�شاركة يف حتالف ع�سكري ي�ؤدي هذه املهمة� ،إذ �إن الدولتني املعنيتني �أكرث
بامل�س�ألة الليبية هما م�صر واجلزائر ،ومن ال�ضروري �أن يتفقا �أو ًال على �أي �سيناريو
قادم.
 -3تبقى هناك حاالت �أكرث و�ضوحا يف تربير �أو ت�سويغ وحجية قيام حتالف
ع�سكري عربي ،مثل مواجهة �أي دولة �إن اعتدت على دولة عربية� ،أو هاجمت �أيا من
دول اخلليج .هذه احلالة مقدرة بثالثة �أمور على النحو التايل:
�أ -معاهدة الدفاع العربي امل�شرتك ،التي طاملا طالب كثريون بتفعيلها ،وت�ساءلت
عنها ال�شعوب وقت العدوان على بع�ض الدول العربية .فاملعاهدة تن�ص على قيام هيئة
ا�ست�شارية من ر�ؤ�ساء �أركان اجليو�ش املتعاقدة ،ووجود «جمل�س دفاع م�شرتك ،يقوم
ب�إعداد اخلطط الع�سكرية ملواجهة جميع الأخطار املتوقعة� ،أو �أي اعتداء م�سلح ميكن
�أن يقع على دولة �أو �أكرث من الدول املتعاقدة �أو على قواتها ،وتقدمي املقرتحات لتنظيم
قوات الدول املتعاقدة ،ولتعيني احلد الأدنى لقوات كل منها ح�سبما متليه املقت�ضيات
احلربية ،وت�ساعد عليه �إمكانات كل دولة ،وتقدمي املقرتحات �أي�ض ًا ال�ستثمار موارد
الدول املتعاقدة الطبيعية وال�صناعية والزراعية وغريها ،وتن�سيقها ل�صالح املجهود
احلربي والدفاع امل�شرتك ،وتنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة اخلطط للتمارين
واملناورات امل�شرتكة بني قوات الدول املتعاقدة ،وبحث خمتلف الت�سهيالت وامل�ساعدات
التي ميكن �أن يطلب �إلى كل من الدول املتعاقدة �أن تقدمها وقت احلرب .وتعترب
املعاهدة �أن �أي عدوان على �أية دولة موقعة على الربوتوكول يعد عدوان ًا على باقي
الدول.
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لكن هذه املعاهدة مل ُت َف َّعل بالقدر الكايف منذ توقيعها ،وهو الأمر الذي يتم
ت�سليط ال�ضوء عليه وانتقاده وقت احلروب والأزمات التي تلم ببع�ض الدول العربية.
ب -هناك النمط الذي مت تطبيقه بالفعل ،ومتثل يف م�شاركة رمزية باجلنود
وال�سالح ،وم�شاركة �أكرث قوة باملال والت�أييد الدبلوما�سي ،مثلما جرى خالل حرب
�أكتوبر (ت�شرين الأول)  ،1973حيث كانت هناك قوات رمزية من بع�ض الدول العربية
تقاتل �إلى جانب اجلي�شني امل�صري وال�سوري ،لكن قامت دول عربية منتجة للنفط
مبنع ت�صديره �إلى الدول التي تقف وراء �إ�سرائيل وت�ساعدها ،الأمر الذي كان له دور
مهم يف احلرب.
ج -هناك النمط الأخري احلا�صل حاليا ،واملتعلق باليمن ،لكن هذه الطريقة
مقدرة بالعوامل اخلم�سة التي �سبق ذكرها وهي :النجاح ،وال�ضرورة ،وامل�شروعية،
والت�أ�سي�س ،واملوقف الدويل ،و�إمكانية تكرارها تبقى مرتبطة �-إلى حد بعيد -بهذه
الأمور.
ثالثًا :تكوين استراتيجية للمستقبل

ُتعد اال�سرتاتيجة �أعلى درجة يف التفكري والتدبري والرتتيب ونطاق الت�أثري
والأفق الزمني من «ال�سيا�سة» ،وهي عملية من�ضبطة ذات خمرجات وغايات وو�سائل
حمددة بو�ضوح ،وهي تخدم الهدف ال�سيا�سي الوطني ،وتخدم ال�سيا�سة يف �إطار
التقلبات والتعقيدات والهواج�س والغمو�ض ،وي�صبح التفكري اال�سرتاتيجي هو القدرة
على تطبيق اال�سرتاتيجية يف الواقع ،ثم �صوغ ما يخدم بنجاح م�صالح الدولة ،من
دون حتمل خماطر ميكن تفاديها .ولذا؛ فهو يت�ضمن جانبي الفن والعلم مع ًا(((.
((( حول مفهوم اال�سرتاتيجية انظر:
 هاري� ،آر .ياجر ،اال�سرتاتيجية وحمرتفو الأمن القومي :التفكري اال�سرتاتيجي و�صياغة اال�سرتاتيجية يف القرن احلادي والع�شرين ،مركزالإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� ،أبو ظبي ،الطبعة الأولى� ،2011 ،ص.28-23
 علي ،الدين هالل« ،مفهوم اال�سرتاتيجية يف العلوم االجتماعية» ،جملة الفكر اال�سرتاتيجي العربي ،العدد (� ،)4أبريل (ني�سان) ،1982�ص.7
 جون� ،ستون« ،اال�سرتاتيجية الع�سكرية� :سيا�سة و�أ�سلوب احلرب» ،ترجمة :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،مركزالإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� ،أبو ظبي ،الطبعة الأولى� ،2014 ،ص.7
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ومفهوم اال�سرتاتيجية هو من املفاهيم املتداولة يف خمتلف العلوم االجتماعية،
ب�أقالم و�أل�سنة الباحثني واملتخ�ص�صني يف ال�ش�ؤون الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،لكن تظل اال�سرتاتيجية عم ًال �سيا�سي ًا حم�ض ًا� ،أو يجب �أن تكون كذلك
على الأقل ،ومثل كل الأعمال ي�ستلزم النجاح ممار�سة ح�سن تقدير الأمور ،وهذا
يتطلب -من دون �شك -قدرا ال ي�ستهان به من اخليال العلمي.
و�إذا كان من �شروط و�ضع اال�سرتاتيجية و�ضوح الأهداف وتكاملها وواقعيتها،
�إلى جانب العقالنية والتخ�ص�ص واال�ستمرارية والإلزام واملرونة ،ف�إن �أحد �أهم
هذه ال�شروط هو االبتكارية واالعتماد على الذات ،وهنا يكون للخيال دوره ،وبذا
تت�سم اال�سرتاتيجية ب�أنها «ا�ستباقية توقعية»� ،إن مل تكن «تنب�ؤية» ،وهذا اال�ستباق
يرمي �إلى رعاية امل�صالح الوطنية وحمايتها مما يخبئه امل�ستقبل ،ولذا ال يجب �أن
يقوم على التقديرات اجلزافية �أو اخلياالت الأ�سطورية ،و�إمنا درا�سة االحتماالت
وال�سيناريوهات ،وو�ضع االفرتا�ضات واملنطلقات ،التي تكون بدورها م�شروطة مبا
يجري على الأر�ض ،وبالإمكانات املتاحة.
وال بد من �إدارك �أهمية وجود ا�سرتاتيجية حمددة لهذه العملية التي يختلط
فيها الع�سكري بال�سيا�سي والدبلوما�سي واالقت�صادي والإعالمي واالجتماعي والثقايف
والنف�سي ،على الرغم من �أن الزخم الأكرب من�صرف �إلى العمليات الع�سكرية اجلارية.
وتكوين اال�سرتاتيجية يتطلب حمددات �أ�سا�سية:
و�ضوح الهدف الأ�سا�سي :وهنا ميكن القول� :إن مطلقي «عا�صفة احلزم»
�أعلنوا �صراحة منذ اللحظة الأولى �أن هدفهم هو منع متكن �إيران من اليمن ،عرب
توظيف القدرات الع�سكرية واالجتماعية للحوثيني وحليفهم علي عبداهلل �صالح ،الذي
خلعته الثورة اليمنية من احلكم ،ويناور ويراوغ من �أجل العودة �إليه.
تكامل الأهداف الفرعية :توجد �أهداف فرعية تتكامل بغية حتقيق هذا
الهدف الأعم �أو الأ�شمل ،وميكن �أن ن�ستقيها من الت�صريحات املعلنة مل�س�ؤولني بالدول
امل�شاركة يف «عا�صفة احلزم» .وتتمثل هذه الأهداف اجلزئية يف :متكني ال�شرعية
ال�سيا�سية والد�ستورية للرئي�س عبد ربه من�صور هادي وحكومته ،وتقلي�ص �إمكانات
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احلوثيني مبا يعيدهم �إلى حجمهم الطبيعي يف الدولة واملجتمع باليمن ،واحتواء
القبائل اليمينة و�إعادة ا�صطفافها لتكون قوة رافعة لدولة مينية عربية يف حكمها
وتوجهاتها وانحيازاتها وخياراتها ،ويف ركاب هذا ت�شكيل اجلي�ش اليمني على نحو
يحقق هذا �أي�ضا ،عالوة على حماربة الإرهاب خا�صة يف ظل ترب�ص «القاعدة»
و«داع�ش» بالدولة اليمنية ،بحيث تتم مكافحة البيئات املنتجة واحلا�ضنة واملوظفة
للإرهاب ،ومنع ا�ستفادة الإرهابيني من ه�شا�شة الدولة اليمنية حاليا� ،أو ا�ستمالتهم
من قبل احلوثيني و�صالح ولو مرحليا ،كما تت�ضمن الأهداف تقليل �أخطار الطائفية
التي تتعمق لأ�سباب ودوافع �سيا�سية بحتة باليمن يف الوقت الراهن.
واقعية الأهداف :وتتطلب هذه امل�س�ألة –عموم ًا -ح�ساب الكلفة �أو الثمن،
ومعرفة حجم اجلهد املطلوب بذله ،وكذلك تفهم طبيعة الأمور �إن جاء العائد غري
كبري يف البداية ،و�أن احلرب لن ت�ستمر �إلى الأبد ،و�إمنا �ستنتهي بال�سيا�سة ،كما جرت
العادة.
العقالنية :وتعني تقدير قوة اخل�صم ،وجمع املعلومات الدقيقة عنه وحتليلها
بطريقة علمية ،وو�ضع ال�سيناريوهات التي �ست�سلكها احلرب (�سننت�صر �سريع ًا-
�سنتعرث بع�ض ال�شيء يف البداية� -سندخل هدنة� -سيعاند اخل�صم طوي ًال� -سينهار
اخل�صم بعد مدة معينة) ثم و�ضع البدائل لي�س فقط الع�سكرية ،لكن ال�سيا�سية �أي�ضا،
وتتعلق بالأطراف التي ميكن للدول امل�شاركة يف «عا�صفة احلزم» �أن تتفاعل �أو تتعامل
معها مع التغريات التي تطر�أ يف اليمن.
التخ�ص�ص :ويرتبط هذا املحدد مبهارة القيادة الع�سكرية امليدانية ،وحنكة
الدبلوما�سيني وقت التفاو�ض بعد انطالق امل�سار ال�سيا�سي ،ودور الإعالم يف الت�سويق
ال�سيا�سي والدعاية واحلرب النف�سية و�صناعة ال�صورة ،وتوافر مديري الأزمات،
و�ضرورة اال�ستعانة بعلماء ال�سيا�سية واالقت�صاد واالجتماع وعلم النف�س والتاريخ
والفلكلور وخرباء الأمن.
اال�ستمرارية :وهذه ركيزة �أ�سا�سية من ركائز اال�سرتاتيجية فـ«املنبت ال
�أر�ضا قطع وال ظهرا �أبقى» ،وهنا يجب النظر �إلى ا�ستمرار احلرب بو�سائل �أخرى،
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�أي من خالل ال�سيا�سة ،والعمل على حت�سني ال�صورة وك�سب ال�شعب اليمني دوما،
و�إعادة �إعمار اليمن بعد احلرب ،وو�ضع اخلطط التي من �ش�أنها احلفاظ على وحدة
الرتاب الوطني اليمني ،والنظر يف دمج احلوثيني بعد هزميتهم مع �إعادتهم �إلى
وزنهم احلقيقي يف املجتمع ،ثم متابعة �أدائهم عن كثب يف قابل ال�سنني ،والت�شبيك
�أو مد روابط ال�صلة مع النخبة اليمنية اجلديدة ،ال �سيما من ال�شباب الذي مثل
القوة االجتماعية الأ�سا�سية يف الثورة على نظام علي عبداهلل �صالح ،و�أخريا النظر
يف عملية كتابة التاريخ ،حيث �سيعمد احلوثيون ومن معهم �إلى تدوين ما يعزز وجهة
نظرهم من جمريات الأمور ،وهذا �أمر متوقع.
املرونة :وتفر�ض �إعادة النظر يف ال�سيا�سات التف�صيلية �إن ف�شلت ،و�إعادة بناء
اخلطط �إن توعكت ،والقيام بتقييم امل�شرفني املبا�شرين على اخلطط ب�شكل م�ستمر
ل�ضمان كفاءتهم ،وجتديد املعلومات با�ستمرار حول و�ضع قوات احلوثيني وحلفائهم،
وموقف القبائل ،ووجهة نظر احلراك اجلنوبي ،وت�صورات الأطراف الإقليمية
والدولية ،وو�ضع املجتمع اليمني مبختلف �أطرافه من القبائل وال�شباب والأحزاب
والإعالم ،واجلهود امل�ستمرة التي كانت ُتبذل يف �سبيل �إخراجه من التقليدية �إلى
التحديث(((.
املراجعة :وتتمثل يف هذا املقام يف حتديد مدة زمنية لتقييم وتقومي ال�سيا�سات
والعمليات الع�سكرية ،وحتديد من يناط بهم القيام بهذه املراجعة ومراقبتهم ،بغية
�ضمان �أف�ضل تطبيق ممكن لبنود اال�سرتاتيجية ،يف فروعها ال�صغرية املتمثلة يف
«ال�سيا�سات» والأكرب منها املتعلقة بـ«اخلطط» ثم الأو�سع املرتبطة باال�سرتاتيجية
نف�سها.
االبتكار :فنظر ًا لأن و�ضع اال�سرتاتيجيات يتطلب تفكري ًا نقدي ًا وتفكري ًا
�إبداعي ًا� ،إلى جانب التفكري يف الت�أثري املتبادل بني املنظومات ،والتفكري يف الزمن،
والتفكري الأخالقي ،ف�إن للخيال دوره املهم يف �صياغة اال�سرتاتيجيات ،من زاوية
((( حول هذه النقطة انظر :عمار ،علي ح�سن« ،التحديث وتفكيك البنى االجتماعية التقليدية ..حالة اليمن» ،مركز اخلليج للأبحاث،
دبي ،الطبعة الأولى.2004 ،
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امل�ساهمة يف زيادة الفهم ،وتو�سيع التف�سريات املنطقية املمكنة ،وو�ضع اخليارات
البديلة ،وحتديد الفر�ص املحتملة .وكل هذا ي�صب يف �إطار �صياغة الثالوث
اال�سرتاتيجي املتمثل يف الأهداف والأفكار واملوارد ،وكل منها يحتاج �إلى خيال،
ين�صرف بالأ�سا�س �إلى توقع ما ي�أتي ،واال�ستباق يف الر�ؤية واحلركة ،وهذه م�س�ألة ال
�أعتقد �أنها بعيدة عن الدول امل�شاركة يف «عا�صفة احلزم».
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