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مقدمة:
مــع ا ـقـراب التدخــل العســكري الخارجــي يف اليمــن مــن إن ـهـاء عامــه الرابــع ،تجتمــع األحــداث العامليــة لتشــكل نافــذة
نادرة من نوعها لوقف النزاع ،غري أن هذا سيتطلب العباً دولياً قوياً لرعاية هذه العملية ،ويعد االتحاد األوروبي
هــو األقــدر حاليــاً عــى ـتـويل هــذا الــدور.
أثار قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يف القنصلية السعودية باسطنبول يف أكتوبر /تشرين األول املايض
اهتمامــاً عامليــاً وضــع ســلوك حــكام الريــاض تحــت املجهــر ،وعــى وجــه الخصــوص مــا يتعلــق بالتدخــل العســكري
الــذي تقــوده الســعودية يف اليمــن .فالحكومــة اليمنيــة املعــرف بهــا دوليــاً ،واملدعومــة مــن التحالــف العربــي بقيــادة
عـاء يف
الســعودية ،عالقــة يف حالــة جمــود لجبهــات القتــال مــع جماعــة الحوثيــن التــي ســيطرت عــى العاصمــة صن ـ
العــام  .2014دفــع املدنيــون ثمــن ال ـنـزاع بشــكل رئيــي ،ممــا أدى ألخطــر حالــة طــوارئ يف العالــم ودفــع البــاد إىل مــا
تع ـتـره األمــم املتحــدة “أســوأ مجاعــة يف التاريــخ الحديــث” .وقــد فشــلت املحــاوالت املتتاليــة لعقــد محادثــات ســام،
طـراف املتحاربــة عــى طاولــة املفاوضــات كانــت قبــل أكــر مــن عامــن.
وآخــر ـمـرة جلســت فيهــا األ ـ
طـراف هــذا ال ـنـزاع
خـراط يف الجهــود الراميــة إىل حــل ســيايس ،إال أن أ ـ
عــى الرغــم مــن هــذا التحفــظ املعلــن لالن ـ
املســتعيص عــى مــا يبــدو تســعى جميعهــا يف الواقــع إىل إيجــاد مخــرج ،لكنهــم ال يســتطيعون القيــام بذلــك دون
وســيلة لحفــظ ـمـاء الوجــه ،وقــد أتــاح خــروج الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق النــووي اإل ـيـراين هــذا العــام فرصــة لذلــك
غـرض تحديــداً ،فمــع انســحاب واشــنطن وإعــادة ـفـرض العقوبــات االقتصاديــة ،أمكــن للســعودية – الســاعية بــأي
ال ـ
حـرب اســتنزفت ســمعتها ومواردهــا – أن تزعــم انتصارهــا عــى إ ـيـران اللــدودة ،يف وقــت تمتلــك
شــكل للخــروج مــن ـ
فيــه قواتهــا اليــد العليــا عســكرياً يف اليمــن.
يف الجانــب اآلخــر ،تســعى ط ـهـران إلقامــة عالقــات أوثــق مــع أوروبــا ملوازنــة عالقتهــا املرتديــة مــع واشــنطن ،وبالرغــم
حـول العالقــة بــن الطرفــن ،تبقــى إ ـيـران الدولــة الوحيــدة الفاعلــة التــي يصغــي إليهــا الحوثيــون
مــن اللغــط املعتــاد ـ
حـرب اليمنيــة بالنســبة ملصالحهــا القوميــة – ويمكــن أن تــرى
ظـراً لهامشــية ال ـ
والتــي يمكنهــا أن تراجــع حســاباتها – ن ـ
حـرب حركــة ذكيــة لصالحهــا.
يف التعــاون مــع أوروبــا إلن ـهـاء ال ـ
يبــدو أن االتحــاد األوروبــي هــو الالعــب الوحيــد الــذي يمكنــه االســتفادة مــن توافــق املصالــح القائــم حاليــا ،حيــث
فقــدت الواليــات املتحــدة صفتهــا كطــرف محايــد باملنطقــة يف هــذا امللــف تحديــدا ،كمــا دخــل مجلــس األمــن التابــع
لألمم املتحدة حالة جمود بسبب الخالف حول الحرب .من املمكن أن يكون عمل االتحاد األوروبي مكمال ً لجهود
الوســاطة املســتمرة التــي يبذلهــا املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إىل اليمــن ،مارتــن غريفيــث ،ليــأيت نفــوذ االتحــاد
شـرعيته ومــوارده فيلعــب دور الضامــن.
و ـ
األهــم مــن ذلــك الهيبــة التــي يتمتــع بهــا االتحــاد أمــام أقــوى العــب يف ال ـنـزاع ،أي الســعودية ،كمــا تجــري الــدول
ضـاء يف االتحــاد األوروبــي بالفعــل محادثــات مــع ط ـهـران بشــأن مســتقبل االتفــاق النــووي ،ومــن شــأن تفعيــل
األع ـ
حـرب اليمنيــة.
هــذه القنــوات يف الدوائــر املغلقــة أن يضاعــف جهــود األمــم املتحــدة إليجــاد حــل ســيايس لل ـ

 | 4االتفاق النووي اإليراني والحرب اليمنية

االتفاق اإليراني مقابل حرب اليمن
يف حــن كان توقيــع االتفــاق النــووي اإل ـيـراين عــام  2015بمثابــة لحظــة فاصلــة بالنســبة للدبلوماســية الدوليــة ،وإرث
حـرب
السياســة الخارجيــة للرئيــس األمريــي بــاراك أوبامــا ،فــإن مــا لــم يعــرف ك ـثـراً حينهــا كان ثمــن االتفــاق ،أي ( ـ
اليمــن).

شـركة – والتــي خففــت
استشــاطت الســعودية غضبــاً مــن إدارة أوبامــا عــى توقيعهــا خطــة العمــل الشــاملة امل ـ
العقوبــات عــى إ ـيـران مقابــل الحــد مــن برنامجهــا لتخصيــب اليورانيــوم وق ـبـول الرقابــة الدوليــة عليــه – كمــا رأت
حـويث العســكري يف اليمــن
الريــاض أن االتفــاق يعــزز قــوة عدوهــا اللــدود يف الخليــج العربــي .لــم يقــد التوســع ال ـ
خالل عام  2014وأوائل  2015إال إىل تفاقم االرتياب لدى الرياض من أن ذلك يشجع طهران عىل تأسيس قاعدة
صـرة الجنوبيــة للســعودية.
عمليــات متقدمــة يف الخا ـ

شـركة ،أعطــى أوبامــا عمليــاً الســعودية
لتهدئــة هــذه املخــاوف ومنــع الريــاض مــن عرقلــة خطــة العمــل الشــاملة امل ـ
وحلفاءهــا شــيكاً عــى بيــاض للتدخــل عســكرياً يف اليمــن .فقــد زودت إدارة أوبامــا ،وبدعــم مــن بريطانيــا ،التحالــف
العســكري بقيــادة الســعودية بســفن حربيــة للمســاعدة يف ـفـرض حصــار بحــري عــى املــوائن اليمنيــة ،وبدعــم
خـراء يف املجــال العســكري
جــوي عــر تزويــد الطا ـئـرات الحربيــة التابعــة للتحالــف بالوقــود يف الجــو ،إضافــة إىل ـ
واالســتخبارايت ملقــر العمليــات العســكرية التابــع للتحالــف يف الريــاض.
من جهة أخرى سرعت اإلدارة األمريكية وترية عمليات بيع األسلحة املتطورة إىل الجيشني السعودي واإلمارايت،
حـركات األمميــة إلدانــة التحالــف مــع تصاعــد الخســائر يف صفــوف املدنيــن اليمنيــن،
وأعاقــت بشــكل مســتمر الت ـ
وانهيــار اقتصــاد البــاد وا ـقـراب ماليــن النــاس مــن حافــة املجاعــة ،يف الوقــت الــذي أصبــح اعتياديــاً اليــوم بالنســبة
للديمقراطيــن األمريكيــن أن يوجهــوا النقــد بصــورة دائمــة عــى إدارة ترامــب ملنحهــا الســعوديني الضــوء األخضــر
حـرب اليمــن ،إال أن مــا يغيــب عــن ذاكرتهــم أن إدارة أوبامــا كانــت هــي مــن بــدأ يف الواقــع بدعــم املغا ـمـرة
بخصــوص ـ
العســكرية الكارثيــة التــي دخلتهــا الســعودية يف اليمــن.

حرب استنزاف وتحالفات متوترة
يف  26مــارس /آذار  ،2015أطلــق التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية رســمياً حملتــه ل َِلجــم الحوثيــن وإعــادة
حـزم” لــم
عـاء ،إال أن العمليــة املســماة “عاصفــة ال ـ
تثبيــت الحكومــة اليمنيــة املعــرف بهــا دوليــاً يف العاصمــة صن ـ
تمتلك من “الحزم” شيئا عدا االسم ،ففي حني شهدت بعض النجاحات املبكرة صيف عام  2015بدحر املسلحني
الحوثيــن خــارج مدينــة عــدن الســاحلية واملحافظــات الجنوبيــة ،شــهدت الســنوات الثــاث مــن ال ـنـزاع حالــة تــوازن
قــوى .،وقــد انحــدرت البــاد ككل إىل أكــر أزمــة إنســانية يف العالــم ،يف حــن تشــر بعــض التقد ـيـرات إىل أن تكلفــة
حـرب عــى الســعودية وحدهــا تصــل إىل  6مليــارات دوالر يف الشــهر.
ال ـ
حـرب ،فإنهــا انتهــت اآلن يف اليمــن .ومــن وجهــة نظــر
إذا كان بوســع ا ـملـرء أن ي ـقـول أن هنــاك ـفـرة شــهر عســل يف ال ـ
طـراف املتحاربــة اليــوم بالتأكيــد -مــن نــواح
فــض نزاعــات ،فــإن ذلــك يوحــي بفرصــة نحــو الســام .ذلــك أيضــاً أن األ ـ
ك ـثـرة  -متذ ـمـرة مــن حلفائهــا أكــر مــن أعدائهــا .فطــوال عــام  ،2017اندلعــت أعمــال عنــف بانتظــام بــن القــوات
املواليــة للرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي والقــوات شــبه العســكرية املدعومــة إماراتيــاً يف اليمــن.
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أوائــل العــام  ،2018اجتاحــت االشــتباكات عــدن ،العاصمــة الفعليــة للحكومــة اليمنيــة يف البــاد منــذ  ،2015وذلــك
عندمــا هاجمــت القــوات التابعــة للمجلــس االنتقــايل الجنوبــي االنفصــايل املدعــوم إماراتيــاً القــوات الحكوميــة يف
املدينــة .يف حــن عــاد هــادي بشــكل متقطــع إىل املدينــة ،اســتمرت التو ـتـرات بالظهــور وســط تزايــد االحتجاجــات عــى
األزمــة االقتصاديــة يف البــاد ،لتبلــغ ذروتهــا بدعــوة املجلــس االنتقــايل الجنوبــي النتفاضــة شــعبية ضــد الحكومــة يف
أكتوبــر /تشــرين األول املــايض.

لم يعد سراً أن املسؤولني اإلماراتيني والسعوديني ينظرون إىل الرئيس هادي بازدراء ،حيث يعتربونه رجل دولة
فاســداً وقائــداً ضعيفــاً بالــكاد يتمتــع بتأييــد بعــض املواطنــن اليمنيــن .ويف غضــون ذلــك ،تواجــه األنظمــة امللكيــة
الخليجية انتقادات دولية متزايدة تهز ســمعتها بســبب تزايد الشــواهد عىل جرائم حرب .هذه األخبار املكلفة عىل
السمعة – كغارة قوات التحالف يف  9أغسطس /آب عىل باص مدريس بمحافظة صعدة التي أسفرت عن مقتل
 40طفـا ً – شــهدت معارضــة التحالــف تصاعــدا ملحوظــا داخــل األروقــة األوروبيــة واألمريكيــة واألمــم املتحــدة .ولــم
ظـرة الدوليــة إىل الســعودية كالعــب أرعــن يف املنطقــة.
يــؤد مقتــل خاشــقجي إال إىل تعزيــز الن ـ
طـول الســواحل اليمنيــة املطلــة عــى البحــر األحمــر الراميــة إىل ان ـتـزاع مدينــة
كمــا أدت حملــة التحالــف الحاليــة عــى ـ
الحديدة من الحوثيني ،والتي بدأت يف يونيو /حزيران من هذا العام ،إىل نزوح ما يقارب النصف مليون شخص.
غـرس يف واشــنطن – حــذروا مــن الفشــل املرجــح
حتــى أن أكــر حل ـفـاء التحالــف ثباتــاً – بمــن فيهــم قــادة يف الكون ـ
للحملة بتحقيق أهدافها يف الوقت الذي قد تتسبب فيه بتداعيات إنسانية هائلة .يعد ميناء الحديدة أكرث املوائن
خـول ملعظــم اإلمــدادات التجاريــة واإلنســانية للبــاد ،ومــن شــأن االنقطاعــات يف شــحنات
فاعليــة يف اليمــن ونقطــة د ـ
البضائــع ـعـره أن تهــدد ماليــن النــاس باملجاعــة.
يف حــن أعلــن التحالــف عــن “توقــف مؤقــت” يف الهجــوم يف يونيــو /حز ـيـران – ومنــح الوقــت بشــكل رســمي ملبعــوث
األمــم املتحــدة الخــاص إىل ليمــن ملتابعــة جهــود خفــض التصعيــد – شــهدت األيــام األوىل مــن نوفمــر /تشــرين الثــاين
هجوماً جديداً ،فانتصار التحالف هنا يعني إبعاد الحوثيني عن البحر ،عىل الرغم من أن هذه العملية قد تؤدي
ظـراً إلثبــات
إىل تجويــع جماعــي عــى نطــاق غــر مســبوق يف العصــر الحديــث ،ودون أفــق إلن ـهـاء ال ـنـزاع بالضــرورة ن ـ
حـرب عصابــات طويلــة األمــد.
الحوثيــن قدرتهــم عــى شــن ـ

مــع ذلــك ،ومهمــا بــدا وضــع التحالــف ســيئاً ،فــإن وضــع الحوثيــن أكــر ســوءاً .ففــي أواخــر العــام  ،2017انهــار تحالفهــم
مع الرئيس السابق عيل عبد الله صالح ،مما أدى إىل مواجهات مسلحة يف صنعاء أدت إىل مقتل األخري ،ويف الوقت
الــذي تمــارس فيــه قــوات الحوثيــن ســلطة أكــر يف املناطــق التــي ســبق أن شــاركت إدارتهــا مــع صالــح ،فــإن التســريبات
االســتخباراتية مــن شــبكات صالــح الســابقة أدت إىل اغتيــال شــخصيات عســكرية وسياســية حوثيــة رفيعــة املســتوى.

وفـرت قنــوات تواصــل ق ّيمــة بــن
حافــظ صالــح وحزبــه (املؤتمــر الشــعبي العــام) عــى شــبكات دبلوماســية واســعة ّـ
الحوثيني والغرب .وخســارة هذه املعطيات جعلت قيادة الحوثيني تشــعر بعزلة شــديدة ،مع بقاء طهران الخيار
الوحيد إليصال صوتها إىل الســاحة الدولية .وعىل األرض ،يفقد الحوثيون امليدان ببطء منذ أكرث من عام ،بينما
استمروا يف إطالق صواريخهم الباليستية صوب األرايض السعودية وشن هجمات عىل املالحة التجارية يف البحر
األحمــر ،بهــدف جــذب االنتبــاه إليهــم إعالميــاً بغــض النظــر عــن جدواهــا عســكرياً.
عـاء بالضعــف
ينــم الحكــم القمعــي املتزايــد يف األرايض الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن عــن مــدى شــعور القــادة يف صن ـ
حـرب بالنســبة للحوثيــن أشــبه باختبــار ملــدى قــدرة تحملهــم للعقــاب املســتمر – ليــس
والخطــر ،فقــد أصبحــت ال ـ
ً
طـول الجبهــات بــل أيضــا يف وجــه القصــف الــذي ال يلــن للتحالــف عــى شــمال اليمــن.
فقــط عــى ـ
طـراف املتحاربــة الغارقــة يف
طـراف ال ـنـزاع ،وكلهــا تبحــث اآلن عــن مخــرج .ومــع ذلــك ،فــإن األ ـ
لقــد اسـ ُتنزفت جميــع أ ـ
حـرب .ويف مثــل هــذه األوقــات تحديــدا
زخــم ال ـنـزاع تقــف عــى مفــرق طــرق أمــام مرحلــة هــي األكــر فظاعــة يف هــذه ال ـ
ت ـلـوح فرصــة التوســط مــن أجــل الســام.
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الفرص المنبثقة من شراسة ترامب تجاه إيران
طـراف املتحاربــة مــن حفــظ ـمـاء الوجــه.
تتطلــب عمليــة فــض النزاعــات الناجحــة ،مــن ضمــن مــا تتطلبــه ،أن تتمكــن األ ـ
وسواء انتصر طرف من أطراف النزاع فعال ً أم لم ينتصر ،يبقى ذلك يف الواقع أقل أهمية من قدرته عىل الظهور
(شكليا) بعباءة املنتصر.
شـركة ،وفرضــه عقوبــات جديــدة عــى إ ـيـران ،يمكــن
ومــع انســحاب الرئيــس ترامــب مــن خطــة العمــل الشــاملة امل ـ
حـرب البــاردة والصفريــة التــي تخوضهــا اململكــة
ال ـقـول أن الســعوديني انتصــروا بشــكل مــا ،عــى األقــل يف ســياق ال ـ
وإ ـيـران .مــن هــذا املنظــور ،يصبــح النصــر الــذي حققتــه ط ـهـران يف تأمــن االتفــاق النــووي هزيمــة .يمكــن للريــاض
اآلن االحســاس بف ـكـرة أنهــا اســتعادت زمــام املبــادرة ضــد عدوهــا اللــدود ،وبالتــايل ينحســر الدافــع أمــام التدخــل
العسكري يف اليمن ،كما أن اإلمارات – التي دخلت نزاع اليمن عىل األرجح تضامناً مع الرياض – ستؤيد أي خيار
مســتقبيل تتخــذه الســعودية يف هــذا امللــف.
سـرعان مــا اكتســحت القــوات املدعومــة مــن التحالــف الســاحل الغربــي لليمــن ،وتقدمــت شــماال مــن الحــدود
ـ
الســعودية إىل معقــل الحوثيــن بمحافظــة صعــدة .هــذه املكاســب ،التــي ال ـتـزال بعيــدة عــن النصــر العســكري
خـول يف مفاوضــات ســام مــن موقــع
الحاســم ،منحــت التحالــف زمــام املبــادرة وستســمح للريــاض وأبــو ظبــي بالد ـ
قــوة – وهــو املوقــف الوحيــد الــذي ســيكون مق ـبـوالً ـلـويل العهــد الســعودي األمــر محمــد بــن ســلمان ،الــذي يُنظــر
إليــه عــى نطــاق واســع باعتبــاره العقــل املدبــر لتدخــل التحالــف يف اليمــن ،وقــد يــؤدي الضغــط الــدويل بعــد مقتــل
خاشــقجي داخــل القنصليــة الســعودية يف اســطنبول مطلــع أكتوبــر /تشــرين األول ،إىل جعــل الشــروط مناســبة
أكــر للحــل الســيايس .يف الوقــت الــذي تنفــي فيــه الريــاض بشــدة االد ـعـاءات بالتــورط الرســمي يف العمليــة ،مــن شــأن
إشارات ملموسة عىل التزامها بحل سلمي للحرب اليمنية أن تساعد عىل إعادة ترميم الصورة املشوهة للمملكة
بعــد هــذه الحادثــة.
شـركة وإعــادة انتخــاب الرئيــس الرباغمــايت حســن
يف الجهــة األخــرى مــن الخليــج ،مكنــت خطــة العمــل الشــاملة امل ـ
روحــاين عــام  2017مــن تحقيــق انفتــاح اقتصــادي متواضــع ومتــدرج ،وأخرجــت إ ـيـران مــن عزلتهــا الدوليــة ،كمــا
ســاعدت عــى تعزيــز العالقــات الدبلوماســية مــع الــدول الغربيــة .كان مــن بــن الصفقــات التــي حصــدت العناويــن
شـركة بوينــغ
شـركة ،مبيعــات طا ـئـرات بقيمــة  40مليــار دوالر تقريبــاً مــع ـ
الرئيســية بعــد توقيــع خطــة العمــل امل ـ
شـركة توتــال
األمريكيــة و إيربــاص الفرنســية ،وتوقيــع عقــد آخــر ملــدة  20ســنة بقيمــة خمســة مليــارات دوالر مــع ـ
الفرنسية للنفط والغاز ،وشركة  CNPCالصينية الحكومية لتطوير املرحلة  11من حقل غاز بارس جنوب إيران.
شـركة يف شــهر مايــو /أيــار مــن هــذا العــام  -والتــي
ومــع انســحاب الواليــات املتحــدة مــن خطــة العمــل الشــاملة امل ـ
ً
شـركات العا ـبـرة للقــارات مــن الصفقــات التــي تــم توقيعهــا حديثــا مــع ط ـهـران  -فقــد
تبعهــا انســحاب العديــد مــن ال ـ
تراجعــت آمــال إ ـيـران يف النمــو االقتصــادي .يف الوقــت الــذي كان فيــه املتشــددون يف ط ـهـران يصيحــون أن الواليــات
املتحــدة ال يمكــن الوثــوق بهــا ويوجهــون رســائل ناريــة إىل واشــنطن ،أملحــت الحكومــة اإليرانيــة أنهــا تســعى للحفــاظ
شـركة .ومــع ارت ـفـاع معــدل التضخــم وتراجــع العملــة املحليــة
عــى أكــر قســم ممكــن مــن خطــة العمــل الشــاملة امل ـ
واالحتجاجــات عــى الوضــع االقتصــادي التــي تجتــاح البــاد ،ال تســتطيع إ ـيـران تحمــل كلفــة العــودة إىل العزلــة
والعقوبــات الكاملــة .بينمــا يظهــر قــادة مــن اململكــة املتحــدة وفرنســا وأملانيــا واالتحــاد األوروبــي –وجميعهــم مــن
شـركة” – علنــاً ووراء الكواليــس نيتهــم التمســك باالتفــاق ،عــى الرغــم مــن
املوقعــن عــى “خطــة العمــل الشــاملة امل ـ
شـركات األوروبيــة التــي تقــوم بالتعامــل مــع إ ـيـران.
التهديــدات األمريكيــة ب ـفـرض عقوبــات عــى ال ـ

 | 7االتفاق النووي اإليراني والحرب اليمنية

منــذ أن أعــادت الواليــات املتحــدة ـفـرض العقوبــات عــى إ ـيـران يف الخامــس مــن نوفمــر /تشــرين الثــاين ،عــززت
أوروبا جهودها إلنشاء مركز لتبادل املعلومات يهدف إىل االلتفاف عىل النظام البنيك الذي تهيمن عليه الواليات
شـركات مــن االســتمرار بالتعامــل مــع إ ـيـران .وبينمــا تظــل التفاصيــل غامضــة وغــر
املتحــدة ،وذلــك لتمكــن ال ـ
حـركات تكشــف عــن حســابات أوروبــا املتمثلــة يف أنــه يجــب الحفــاظ عــى خطــة
مضمونــة الجــدوى ،فــإن هــذه الت ـ
شـركة بطريقــة مــا وبب ـقـاء ط ـهـران كطــرف فيهــا.
العمــل الشــاملة امل ـ
يف الوقــت نفســه ،وبينمــا تقــدم إ ـيـران بانتظــام دعمــاً جماهرييــاً للحوثيــن يف اليمــن ،فقــد اســتثمرت فعليــاً القليــل
عـراق وســوريا وجنــوب
مــن رأســمالها ســواء الســيايس أو العســكري أو االقتصــادي يف ال ـنـزاع .وهــذا يختلــف عــن ال ـ
لبنــان ،التــي تعتربهــا ط ـهـران حاســمة يف دا ـئـرة موقعهــا الجيوســيايس وأمنهــا القومــي ،وبالتــايل اســتثمرت فيهــا
بكثافــة للحفــاظ عــى مصالحهــا.
بالنســبة لإليرانيــن ،فــإن الحوثيــن كانــوا فقــط مالئمــن بشــكل كبــر الســتنزاف ســمعة و مــوارد الســعودية ،وكان
اإليرانيــون باملقابــل ســعداء لتقديــم الدعــم التدريجــي واملحــدود كلمــا ســنحت الفرصــة .ومــع ذلــك ،حتــى وفــق
االحتمــال املســتبعد باستســام الحوثيــن أو “انتصــار” التحالــف ،لــن تفقــد ط ـهـران الكثــر .ويف الواقــع ال يخفــي
سـراتيجي
القــادة الحوثيــون وجهــة نظرهــم بأنهــم ،إذا توا ـفـرت الضمانــات املناســبة ،ســيكونون منفتحــن لتحالــف ا ـ
طويــل األمــد مــع الســعودية يف اليمــن.
هــذه املعطيــات تظهــر أن الفرصــة لتهيئــة الظــروف لتســوية ال ـنـزاع يف اليمــن مواتيــة ،حيــث أن قــدرة الريــاض عــى
حفــظ ـمـاء الوجــه ،ورغبــة ط ـهـران يف إقامــة عالقــات أعمــق مــع أوروبــا ،مــن شــأنها فتــح البــاب أمــام تحييــد فعــي
لالعبــن اإلقليميــن يف ال ـنـزاع اليمنــي.

لماذا الواليات المتحدة غير قادرة ،واألمم المتحدة غير
كافية لتيسير عملية السالم في اليمن
من املتفق عليه عىل نطاق واسع أنه ال يوجد حل عسكري للنزاع يف اليمن ،بل هناك حل سيايس فقط .من بني القوى
حـركات
العامليــة ،فــإن الواليــات املتحــدة ليســت يف وضــع يمكنهــا مــن لعــب دور الوســيط يف اليمــن .مــع سلســلة مــن الت ـ
املستفزة يف املنطقة ،كاالنسحاب من االتفاق النووي واالعرتاف بالقدس كعاصمة إلسرائيل ،خسرت واشنطن يف ظل
جـزءاً مــن الحــل.
رئاســة ترامــب رأس مالهــا األكــر يف الشــرق األوســط :اال ـفـراض – أو الوهــم – أنهــا يمكــن أن تكــون ـ

يف حــن أن الواليــات املتحــدة نــادراً مــا ينظــر إليهــا كالعــب دويل محايــد يف اإلقليــم ،إال أنــه كان هنــاك ا ـعـراف ضمنــي
بقدرات الديناميكية األمريكية .حيث س َّهل هذا تاريخياً الجهود الدبلوماسية السابقة يف املنطقة بقيادة واشنطن
– من بينها اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية أوسلو – سواء أكانت هذه االتفاقات قد حققت أهدافها املعلنة أم ال،
أو كانت/لــم تكــن جيــدة أصـاً ،لــم يعــد اليــوم هنــاك وهــم بالعمــق أو اإليثــار يف السياســة الخارجيــة األمريكيــة .كمــا
لــم يعــد يوجــد الكثــر مــن الثقــة بال ـتـزام واشــنطن ووفائهــا بااللتزامــات التــي تقطعهــا.

تواجــه األمــم املتحــدة أيضــاً أزمــة مصداقيــة يف اليمــن .حيــث أن جمــال بــن عمــر ،أول مبعــوث خــاص لألمــن العــام
لألمــم املتحــدة إىل اليمــن بعــد انتفاضــة عــام  ،2011كان قــد أشــرف عــى املرحلــة االنتقاليــة الفاشــلة يف البــاد ،يف
حـزاب السياســية ،وكان ينظــر إليــه عــى نطــاق واســع عــى أنــه
حــن كان بــن عمــر الوســيط وامليســر الرســمي بــن األ ـ
طـاءً سياســياً
يتخطــى هــذا الــدور ليصبــح شــخصية محوريــة يف اتخــاذ ال ـقـرار بنفســه – وهــو موقــف وفــر مــن خاللــه غ ـ
للرئيــس هــادي بعــد بــروز إخفاقاتــه املتزايــدة كرئيــس انتقــايل.
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اســتقال بــن عمــر بعــد ـفـرة وج ـيـزة مــن بــدء التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية ألول حمالتــه لطــرد قــوات
حـويث مــن عــدن يف مــارس /آذار  ،2015وحــل مكانــه إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد ،الــذي ـتـوىل املنصــب خــال ثــاث
ال ـ
جوالت من محادثات السالم الفاشلة ،ورفض الحوثيون مقابلته العام املايض خالل توليه املنصب بعد اتهامهم
لــه بالتحيــز لصالــح خصومهــم.
حـرب واألزمــة االقتصاديــة بماليــن اليمنيــن نحــو املجاعــة ود ـمـرت
مــن جهــة أخــرى ،ويف الوقــت الــذي دفعــت ال ـ
ً
ً
بالدهــم ،فقــد ظــل مجلــس األمــن الــدويل صامتــا ،ويف مرحلــة مــن املراحــل مــى أكــر مــن  14شــهرا دون إصــدار
حـرب يف اليمــن.
املجلــس أي ـقـرار يتعلــق بال ـ
هــذا ليــس تقليـا ً مــن جهــود مارتــن غريفيــث ،الــذي ـتـوىل منصــب املبعــوث الخــاص الجديــد لألمــم املتحــدة إىل اليمــن
واســتقبل مــن قبــل جميــع الالعبــن يف
يف مــارس /آذار  ،2018ومنــذ ذلــك الحــن قــام الرجــل بعقــد عــدة مشــاورات ُ
النزاع ،وجاء إلغاء محادثات الســام بني األطراف املتحاربة يف أيلول /ســبتمرب املايض ،والتي ُعرقلت يف الســاعات
حـول نقــل وفــد الحوثيــن مــن وإىل جنيــف ،ليمثــل ذلــك ضربــة قاصمــة لجهــود
خـرة ،بســبب خــاف لوجســتي ـ
األ ـ
الوساطة التي بذلها غريفيث .ومع ذلك ،كما قال غريفيث نفسه للدول األعضاء يف مجلس األمن الدويل خالل
أول جلســاته يف  17أبريــل /نيســان“ :ســوف تفشــل الوســاطة دون دعــم الدبلوماســية .ســنفعل مــا بوســعنا إليجــاد
ضـاء يف هــذا املجلــس ،والــدول األخــرى ،وضــع الثقــل الــدويل
اتفاقيــات فاعلــة بــن اليمنيــن ،ولكــن عــى الــدول األع ـ
خلــف هــذه االتفاقــات .وســيكون العامــل الحاســم هــو وحدتكــم وإصراركــم”.
من الواضح أن مجلس األمن الدويل بعيد عن التوافق بشأن اليمن .كما يف سوريا وأوكرانيا وفلسطني وإسرائيل،
حـرب اليمنيــة بشــكل صلــف أن الــدول دائمــة العضويــة يف مجلــس األمــن تعطــي األولويــة ملصالحهــا
كشــفت ال ـ
الجيوسياســية عــى حســاب االنســجام الــدويل وحــل النزاعــات ،بغــض النظــر عــن التكلفــة اإلنســانية .وعــى وجــه
التحديــد ،لــدى الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة ســجل حافــل بالد ـفـاع عــن موقــف التحالــف العســكري بقيــادة
الســعودية يف مناقشــات و ـقـرارات مجلــس األمــن املتعلقــة باليمــن ،وكمــا قــال جريفيــث خــال مؤت ـمـره الصحفــي يف
طـراف.
أبريــل /نيســان املــايض ،فمفاوضــات الســام الناجحــة تتطلــب تنــازالت مــن جميــع األ ـ
مــع ذلــك ،فمــن املحتمــل أن تقــوم الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة بعرقلــة أي عمليــة تعتربهــا الريــاض غــر
مقبولــة ،وبغــض النظــر عــن قــدرة غريفيــث عــى التوســط ،فــإن أي عمليــة تقودهــا األمــم املتحــدة ســتصبح يف نهايــة
طـاء الدبلومــايس للوســاطة يتطلــب وجــود
املطــاف رهينــة أقــوى العــب يف ال ـنـزاع :أي الســعودية ،وبالتــايل ،فــإن الغ ـ
طـراف املتحاربــة.
العــب دويل قــوي قــادر عــى التصــرف بشــكل مســتقل عــن مصالــح األ ـ
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الفرصة واألهمية الملحة للدور األوروبي
بدأت املحادثات بني إيران واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا بشأن النزاع يف اليمن يف فرباير /آذار املايض ،حيث أبدت
طـراف تقدمــاً ورغبــة إيرانيــة يف تســهيل املحادثــات مــع أو بشــأن الحوثيــن ،وقالــت وفــود أوروبيــة وإيرانيــة
جميــع األ ـ
يف أعقــاب االجت ـمـاع األخــر يف ســبتمرب /أي ـلـول املــايض أن املحادثــات ستســتمر .ولــدى األوروبيــن دوافــع عـ ّـدة ملتابعــة
هــذا املســار .فهنــاك مصالــح اقتصاديــة بــن أوروبــا وإ ـيـران عــى الرغــم مــن محدوديتهــا ،لكنهــا مرتبطــة بخطــة العمــل
شـركة التــي لــدى األوروبيــن مصلحــة يف الحفــاظ عليهــا.
الشــاملة امل ـ
األهــم مــن ذلــك ،أنــه مــن مصلحــة األمــن األوروبــي الحفــاظ عــى الحــوار مــع إ ـيـران الــذي تــم تأسيســه يف خطــة العمــل
شـركة ،ومــن خــال هــذا الحــوار ،تمتلــك أوروبــا وســيلة للدفــع باتجــاه مزيــد مــن خفــض التصعيــد،
الشــاملة امل ـ
وبالتحديد خفض حدة الصدام الســعودي اإليراين الذي يزعزع اســتقرار العديد من دول الشــرق األوســط منذ أن
قلبــت انتفاضــات الربيــع العربــي عــام  2011الوضــع اإلقليمــي الراهــن.
حـاء أوروبــا عــى إشــعال
خـرة ،ســاعدت موجــات الالجئــن والهجمــات اإلرهابيــة املتفرقــة يف أن ـ
خــال الســنوات األ ـ
النزعــات القوميــة الشــعبوية الكامنــة والتــي أصبحــت تهــدد وحــدة االتحــاد األوروبــي ،وبالتــايل فــإن وجــود شــرق
أوســط مســتقر مــن شــأنه أن يســاعد يف الحــد مــن تدفــق الوقــود املغــذِ لهــذه الحرائــق ،حيــث أن خفــض التصعيــد
حـرب اليمــن
الســعودي اإل ـيـراين هــو مفتــاح االســتقرار اإلقليمــي ،ومــن بــن جميــع النزاعــات يف املنطقــة ،ربمــا تكــون ـ
هــي املــكان األفضــل لالتحــاد األوروبــي للمســاعدة يف إن ـهـاء العنــف.
حتــى وقــت قريــب ،كانــت أنطونيــا كالفــو بويرتــا ،ســفرية االتحــاد األوروبــي إىل اليمــن ،الشــخصية الدبلوماســية
الغربيــة الوحيــدة التــي تســتمع إليهــا قيــادات الحوثيــن ،ويف الواقــع ،كان غريفيــث الدبلومــايس الغربــي الوحيــد
خـرة ،كمــا قــادت كالفــو
حـويث خــال الســنوات األ ـ
صـول إىل زعيــم الحوثيــن عبــد امللــك ال ـ
غريهــا الــذي تمكــن مــن الو ـ
حـاء اليمــن ،وشــمل ذلــك
بويرتــا جهــود املســار الثــاين لالتحــاد األوروبــي الــذي يضــم زع ـمـاء قبائــل مــن مختلــف أن ـ
جـراء مشــاورات يف ســبتمرب /أي ـلـول مــن عــام ،2017
الرتتيــب الجت ـمـاع أكــر مــن  30زعيمــاً قبليــاً جــاؤوا إىل بلجيــكا إل ـ
عـاء يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام.
مــع اجت ـمـاع آخــر لزع ـمـاء القبائــل تــم خــال زيــارة وفــد االتحــاد األوروبــي إىل صن ـ
كانــت قــد رفعــت القيــود عــى قــدرة بروكســل عــى تكثيــف دورهــا يف ال ـنـزاع اليمنــي مــن نــواح ك ـثـرة بمغــادرة لنــدن
الوشــيكة لالتحــاد األوروبــي ،فبصفتهــا حليفــاً دبلوماســياً وعســكرياً للســعودية ،كانــت اململكــة املتحــدة قــادرة عــى
حـرب اليمنيــة لــو أنهــا حافظــت عــى حقهــا يف التصويــت .وهكــذا
خـراط األعمــق لالتحــاد األوروبــي يف ال ـ
تقليــص االن ـ
طـراف املتحاربــة.
يبــدو جليــاً االســتقالل النســبي لالتحــاد األوروبــي عــن األ ـ
عــى الرغــم مــن خالفــات القيــادة الســعودية مــع االتحــاد األوروبــي ،فــإن اهتمامهــم املســتمر بربوكســل كان واضحــاً.
حيــث أن انتقــاد أعمــال التحالــف يف اليمــن كان مســموعاً يف العديــد مــن العواصــم األوروبيــة ،ويف الربملــان األوروبــي
نفســه ،لكنــه قوبــل بــرد خافــت نســبياً مــن الجانــب الســعودي ،خاصــة إذا مــا قــورن ذلــك بــردة الفعــل الناريــة
للرياض تجاه كندا يف أغسطس /آب بعد أن نشرت السفارة الكندية يف السعودية تغريدة تدعو إىل إطالق سراح
ناشــطني حقوقيــن ســعوديني تــم اعتقالهــم.

ومــع ذلــك ،فــإن اإلمكانــات الجيوسياســية والدبلوماســية الحقيقيــة لالتحــاد األوروبــي للمســاهمة يف حــل ال ـنـزاع يف
اليمــن لــن تتحقــق إال عندمــا يتــم تبنيهــا كسياســة رســمية لالتحــاد .وهــذا يتطلــب مــن املمثلــة العليــا لالتحــاد األوروبــي
للشــؤون الخارجيــة والسياســة األمنيــة ،فيديريــكا موغريينــي ،جاهزيــة االســتفادة مــن الظــروف الحاليــة للمســاعدة
يف رعايــة العمليــة بالتعــاون مــع املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة.
شـراط دعــم إ ـيـران لعمليــة الســام يف اليمــن يف إطــار مناقشــات األوروبيــن للحفــاظ عــى خطــة العمــل
يف حالــة ا ـ
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شـركة ،ســيكون خيــار ط ـهـران واضحــاً ،فاليمــن هــي الســاحة األقــل أهميــة بالنســبة إل ـيـران ،وهــي مهمــة
الشــاملة امل ـ
فقــط كورقــة يف اللعبــة الكــرى .إذا رأت ط ـهـران فائــدة مــن تفعيــل تلــك الورقــة فإنهــا ســتفعل ذلــك ،بينمــا يمكــن أن
تســتخدم الريــاض االتحــاد األوروبــي كمضلــة إلن ـهـاء تدخلهــا العســكري الــكاريث يف اليمــن والخــروج بع ـبـاءة املنتصــر.

وباإلضافــة إىل التنســيق مــع الجهــات القبليــة يف اليمــن ،يمكــن لالتحــاد األوروبــي أيضــاً أن يوظــف ثقلــه لدعــم جهــود
الوساطة التي يقوم بها املبعوث الخاص لألمم املتحدة واملتعلقة بميناء الحديدة ومطار صنعاء الدويل .وكالهما
ضــروري لجهــود اإلغاثــة اإلنســانية واســتئناف النشــاط االقتصــادي االعتيــادي ،ويف كلتــا الحالتــن يســيطر الحوثيــون
سـراً
عــى مــوائن النقــل التــي يعمــل التحالــف إمــا لالســتيالء عليهــا (حالــة مي ـنـاء الحديــدة) أو الســتمرار إغالقهــا ق ـ
عـاء).
(حالــة مطــار صن ـ
لقــد أثبــت االتحــاد األوروبــي ،بخربتــه يف جنــوب الســودان والبلقــان وصربيــا وأماكــن أخــرى ،أن لديــه املــوارد البشــرية
شـراف الفعــال عــى هــذا ال ـنـوع مــن البنيــة التحتيــة الرئيســية يف البيئــات املضطربــة ،ومقارنــة
واملاليــة الالزمــة لإل ـ
باألمــم املتحــدة ،فــإن لديــه عوائــق بريوقراطيــة أقــل لحشــد القــوى البشــرية واملاليــة الضروريــة ،واألهــم مــن ذلــك أن
االتحــاد األوروبــي لديــه مصداقيــة كافيــة لــدى كل مــن الحوثيــن والتحالــف بقيــادة الســعودية ل ـتـويل هــذا الــدور،
ومــن املجــاالت األخــرى لتدخــل االتحــاد األوروبــي هــو املســاعدة ،عــر اتصاالتــه القبليــة ،لرتتيــب تبــادل الســجناء
طـراف .ويجــب أن يكــون هــذا
واإل ـفـراج عــن الصحفيــن والناشــطني وغريهــم مــن املدنيــن املحتجزيــن مــن مختلــف األ ـ
جـزءاً مــن جهــود التهدئــة التــي تبذلهــا األمــم املتحــدة.
ـ
طـراف املتحاربــة للذهــاب باتجــاه معاهــدة ســام
ينبغــي النظــر إىل كل مــا ســبق عــى أنــه تدابــر لب ـنـاء الثقــة بــن األ ـ
نهائية ،تتكامل فيها جهود االتحاد األوروبي مع وســاطة املبعوث الخاص لألمم املتحدة ودعمها .حيث يســتطيع
شـرعية الدوليــة عــى عمليــة الســام ،كمــا يمكــن لالتحــاد األوروبــي
غريفيــث وضــع خارطــة الطريــق وإض ـفـاء ال ـ
استحضار النفوذ والسطوة الضرورية للعمل كضامن ،وإيفاء األطراف املتحاربة بالتزاماتها عىل األرض وتخفيف
حــدة التصعيــد.

لماذا تعتبر هذه اللحظة جوهرية
طـراف ال ـنـزاع عــن طريــق للخــروج ،هــذه هــي اللحظــة املناســبة لالتحــاد األوروبــي لدعــم عمليــة
مــع بحــث جميــع أ ـ
الســام يف اليمــن .كمــا أعــادت قضيــة خاشــقجي تركيــز انتبــاه العالــم عــى ســلوك الســعودية املنفلــت ،حتــى أن
حـرك األمريــي األخــر إلن ـهـاء
حـرب – وكان الت ـ
الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة تطالبــان اآلن أن تنهــي الريــاض ال ـ
إعــادة التــزود بالوقــود للطا ـئـرات الحربيــة الســعودية خطــوة نــادرة يف هــذا الصــدد.
شـرعية يف نظــر الجهــات املعنيــة الرئيســية ،تجــد بروكســل نفســها يف
طـراف املتحاربــة وال ـ
مــن خــال عالقاتهــا مــع األ ـ
وضــع فريــد تقريبــاً للعــب هــذا الــدور يف غيــاب وســطاء ســام بديلــن .إن اســتمالة إ ـيـران باعتبارهــا الدولــة الوحيــدة
املتبقيــة يف العالــم التــي تتمتــع بنفــوذ كبــر عــى الحوثيــن ســتكون ضروريــة لهــذا الجهــد .وبالفعــل ،تــم تجميــع
حـرب اليمنيــة هــي الجبهــة التــي
شـركة ،وال ـ
قضايــا األمــن اإلقليمــي يف محادثــات إلنقــاذ خطــة العمــل الشــاملة امل ـ
سـ ُتظهر فيهــا ط ـهـران عــى األرجــح بعــض املرونــة.
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وهنــا أيضــاً ،يعتــر الوقــت عامــا حاســما للغايــة :ففــي الوقــت الراهــن ،ت ـقـول إ ـيـران أنهــا ال ـتـزال مســتعدة للتعامــل
حـركات واشــنطن العقابيــة ،لكــن األصــوات اإلصالح ّيــة التــي تنــادي بمثــل هــذا املوقــف
مــع أوروبــا كقــوة موازيــة لت ـ
ســتواجه املزيــد مــن الضغــوط الداخليــة مــع بــدء العقوبــات .ففــي أغســطس /آب ،أقــال الربملــان اإل ـيـراين مســعود
كارباســيان ،وزيــر املاليــة يف البــاد ،بســبب األزمــة االقتصاديــة التــي ح ـفـزت يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام أكــر
احتجاجــات يف البــاد منــذ عــام  .2012بينمــا قــام املرشــد األعــى ،آيــة اللــه عــي خامنئــي – الــذي هــو يف نهايــة املطــاف
شـاكل وبقــوة ،عــى روحــاين وألقــى
صاحــب الســلطة السياســية األعــى يف البــاد – بإل ـقـاء اللــوم املتعلقــة بهــذه امل ـ
شـركة توتــال الفرنســية بالفعــل مــن مشــروع
بظــال الشــك عــى قــدرة أوروبــا بإنقــاذ االتفــاق النــووي .وقــد انســحبت ـ
شـركات
حقــل بــارس الجنوبــي ،وحتــى إذا وضعــت أوروبــا آليــة ناجحــة لتجــاوز النظــام البنــي األمريــي ،ســتظل ال ـ
حــذرة مــن الو ـقـوع تحــت وطــأة عقوبــات جديــدة.
إن الوضــع عــى األرض يف اليمــن هــو أكــر األدلــة عــى هــذه الحاجــة امللحــة لوجــود دور أقــوى لالتحــاد األوروبــي يف
اليمــن ،عــى األقــل مــن منطلــق الواجــب األخالقــي ،ويف الواقــع هنــاك أيضــا مصلحــة ك ـبـرة لــدول االتحــاد بالتواجــد
عــى هــذه الرقعــة الجغرافيــة املتاخمــة ألكــر مخــزون عاملــي مــن النفــط ،وأحــد أهــم طــرق املالحــة الدوليــة .فبعــد أكــر
جـوع ،يهــدد الهجــوم املتجــدد عــى مدينــة الحديــدة واملجاعــة التــي ت ـلـوح يف
مــن ثــاث ســنوات مــن الــدم وا ـملـرض وال ـ
ً
صـول ال ـنـزاع إىل مراحــل جديــدة أكــر تد ـمـرا مــن كل مــا ســبق.
األفــق بو ـ
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