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مقدمة

إحــدى ثوابــت السياســة الخارجيــة الســعودية منــذ تأســيس  مثّــل االنخــراط الوثيــق فــي اليمــن 

الدولــة الســعودية المعاصــرة عــام 1932. شــكلت السياســة الســعودية تجــاه اليمــن أربعــة 

عوامــل أساســية: سياســة اليمــن الداخليــة والخارجيــة، والتطــورات اإلقليمية والدوليــة، وطبيعة 

النظــام الســعودي وآليــة صنــع القــرار، والعواقــب السياســية واألمنيــة نظــرًا لطــول الحــدود 

المشــتركة بيــن البلديــن. شــهدت الســعودية ثالثــة أحــداث سياســية كبــرى فــي جنوبهــا: ثــورة 

عــام 1962 فــي اليمــن الشــمالي،]1] صعــود النظــام االشــتراكي فــي اليمــن الجنوبــي عــام 1967،]2] 

الوحــدة بيــن شــطري اليمــن الشــمالي والجنوبــي عــام 1990.]3] وظفــت الريــاض مجموعــة مــن 

أدوات القــوة الناعمــة التــي تشــمل شــبكة تحالفــات محليــة، وتوفيــر المســاعدات االقتصاديــة 

ونشــر األيديولوجيــا الســنية اإلســالمية -الســلفية الوهابيــة – لتعظيــم نفوذهــا السياســي فــي 

ــي،  ــزاع الحال ــدالع الن ــل ان ــرات الصــراع. قب ــة فــي فت ــرات االســتقرار وخــوض حــروب بالوكال فت

اقتصــر التدخــل الســعودي العســكري المباشــر عــى حمايــة مناطقهــا الحدوديــة، مثــل مــا حــدث 

خــالل الحــرب مــع الحكومــة اليســارية بعــدن عــام 1969 والحــرب مــع جماعــة الحوثييــن المســلحة 

عــام 2009.

لطالمــا كان ســلوك الســعودية مدفوًعــا بخوفهــا مــن وجــود دولــة قويــة معاديــة عــى حدودهــا. 

إعــالن الجمهورـيـة اليمنيــة الموحــدة، تخشــى  لكــن اآلن، بعــد أكثــر مــن ثالثــة عقــود عــى 

الســعودية العكــس، أن يظــل اليمــن دولــة ضعيفــة وفاشــلة. حيــن تــوىل الملــك ســلمان زمــام 

إنهــاء ســيطرة  الســلطة عــام 2015، شــن عمليــة “عاصفــة الحــزم”، وكان الهــدف المعلــن هــو 

الحوثييــن عــى الســلطة وإعــادة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا إىل الســلطة فــي صنعــاء. غيــر 

أن واقــع الديناميكيــات المحليــة والجيوسياســية اإلقليميــة -منهــا ضعــف الحكومــة الشــرعية، 

بيــن  والخالفــات  مســتقلة،  جنوبيــة  بدولــة  المطالــب  الجنوبــي  االنتقالــي  المجلــس  وبــروز 

الســعودية واإلمــارات، شــريكتها الرئيســية فــي التحالــف، والضغــوط األميركيــة إلنهــاء الحــرب، 

واألزمــة اإلنســانية، وصعوبــة الحســم العســكري فــي مواجهــة الحوثييــن -أحبــط هــذه اآلمــال. 

بالتالــي، ركــزت السياســة الســعودية عــى ثالثــة أهــداف خــالل العاميــن الماضييــن: تعزيــز 

ــا  مكانتهــا المهيمنــة فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ

1( توفيــق الجنــد، "ثــورة 26 ســبتمبر والتحــوالت اإلقليميــة؛ كيــف أحكمــت المملكــة الســعودية قبضتهــا عــى أول نظــام جمهــوري فــي الجزيــرة 

https://www.khuyut.com/blog/09-25-2020-0september ،2020 العربيــة،" خيــوط، 26 ســبتمبر/أيلول

https://www. ،2019 2( بــروس رـيـدل، "الســعودية والحــرب األهليــة داخــل الحــرب األهليــة فــي اليمن،"معهــد بروكينغــز، 15 أغســطس/آب

/brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/08/15/saudi-arabia-and-the-civil-war-within-yemens-civil-war

3( مــارك كاتــز، "الوحــدة اليمنيــة واألمــن الســعودي"، فــي التحــوالت السياســية فــي اليمــن، دراســات وأبحــاث غربيــة، 1994-1990 )صنعــاء: 

المركــز األمريكــي للدراســات اليمنيــة، 1995(.
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ــة  ــن، وصياغ ــة الحوثيي ــن جماع ــم ع ــي الناج ــواء التهديــد األمن ــالد، واحت ــرق الب ــوب وش ــي جن ف

تســوية سياســية تســمح للريــاض بالبقــاء كالعــب محــوري فــي الســاحة اليمنيــة، ودعــم حلفائهــا 

ــح الســعودية. إنهــاء الحــرب بشــكل يناســب المصال للمســاهمة فــي 

إطــالق النــار بالحدـيـدة فــي ديســمبر/كانون األول 2018،  إىل اتفــاق وقــف  ومنــذ التوصــل 

كثفــت  حيــث  للســعوديين  ديناميكــي  عمليــات  مســرح  الجنوبيــة  المحافظــات  أصبحــت 

الريــاض انتشــارها العســكري مــن المهــرة، الواقعــة شــرقي اليمــن والمجــاورة لُعمــان، وصــواًل 

ــالد. ترافــق هــذا النشــاط العســكري مــع تجــدد  ــي غــرب الب ــة عــدن جنوب إىل العاصمــة المؤقت

الجهــود الدبلوماســية التــي تُوِّجــت بتوقيــع اتفــاق الريــاض فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 

بيــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المطالــب بدولــة جنوبيــة مســتقلة والحكومــة بقيــادة الرئيــس 

عبدربــه منصــور هــادي. لــم يكــن المســار ســهاًل للســعودية لترســيخ نفــوذ سياســي جنــوب 

ـا  إذ اصطدمــت سياســتها المتمثلــة فــي دعــم هــادي كقائــد شــرعي لليمــن بقضاـي اليمــن، 

مرتبطــة بالسياســة الجنوبيــة مثــل الدعــوات لالنفصــال واإلصــالح السياســي. وبالتالــي اضطرت 

الريــاض إلشــراك مجموعــة مــن الفاعليــن المحلييــن داخــل اليمــن وتكييــف نهجهــا نحــو الفاعليــن 

اإلقليمييــن، مثــل اإلمــارات. ورغــم أن هــذا النهــج نجــح فــي تحقيــق اســتقرار نســبي لفتــرة فــي 

ــر ناجــع فــي تحقيــق النجاحــات للســعودية والســماح لهــا  ــدو اآلن غي ــة، يب المحافظــات الجنوبي

بتوجيــه األحــداث بمــا يتوافــق مــع مصالحهــا.

ــة محــاور. يقــدم المحــور  ــوب اليمــن، عــى ثالث ــدور الســعودي فــي جن تناقــش هــذه الورقــة ال

األول موجــزًا تاريخيًّــا لتطــور السياســة الســعودية تجــاه جنــوب اليمــن منــذ اســتقالله عــام 1967 

وحتــى اســتيالء جماعــة الحوثييــن عــى صنعــاء عــام 2014. يحلــل المحــور الثانــي ديناميكيــات 

ــة عاصفــة الحــزم وصــواًل إىل اتفــاق  ــا مــن عملي ــوب انطالًق ــدور الســعودي الراهــن فــي الجن ال

يتنــاول المحــور الثالــث معضلــة الســالم فــي اليمــن ومســتقبل جهــود الوســاطة  ـاض.  الرـي

الســعودية المتعثــرة فــي الجنــوب وســبل توجيــه الــدور الســعودي اإليجابــي، الــذي يحقــق 

ــزاع وإجــراء إصــالح سياســي مســتدام. إنهــاء الن ــا، نحــو  توازنً
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نزاع عىل الحدود ومعركة أيديولوجية

تقليديًّــا، اســتمدت الحركــة الوطنيــة ضــد الحكــم االســتعماري فــي جنــوب اليمــن جــزًءا كبيــرًا 

مــن شــرعيتها الثوريــة انطالًقــا مــن موقفهــا المعــادي للســعودية الــذي نشــأ نتيجــة النــزاع عــى 

ــي  ــراف بادعــاءات اليمــن الجنوب إذ رفضــت الريــاض االعت ــة االســتعمارية،  الحــدود خــالل الحقب

بســيادته عــى منطقتــي شــرورة والوديعــة. تطــور النــزاع مــع انــدالع معــارك بيــن الســعودية 

واليمــن الجنوبــي عــام 1969، فشــلت القــوات الجنوبيــة فــي اســتعادة األراضــي المتنــازع عليهــا. 

ــر الجنــاح اليســاري للجبهــة القوميــة الــذي اســتوىل عــى مقاليــد الحكــم فــي عــدن  وبعدهــا، غيّ

عــام 1969، اســم البــالد عــام 1970 إىل جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، ووضــع برنامًجــا 

اشــتراكيًّا للتغييــر الثــوري.]4] خــالل الحــروب بالوكالــة التــي تلــت ذلــك، دعمــت الســعودية 

المجموعــات الجنوبيــة المعارضــة للنظــام االشــتراكي وأّمنــت الســالح لبعضهــا. كمــا عــززت 

قــوة الحكومــة فــي اليمــن الشــمالي وأّمنــت الحمايــة مــن الجنــوب الراديكالــي. فــي المقابــل، 

ــق  ــج وعّم ــض دول الخلي ــمالي وبع ــن الش ــي اليم ــوري ف ــار الث ــركات اليس ــدن ح ــام ع ــم نظ دع

تحالفــه مــع االتحــاد الســوفيتي. ظــل النفــوذ الســوفيتي فــي جنــوب اليمــن، الــذي يشــمل بــاب 
المنــدب، محــط قلــق دائــم بالنســبة للريــاض وحليفتهــا واشــنطن.]5]

كان لسياســة الريــاض نتائــج متفاوتــة. فــي الشــمال، عقــب انســحاب القــوات المصريــة الداعمــة 

لحكومــة الجمهوريــة عــام 1967، تحولــت الســعودية إىل داعــم لتلــك الحكومــة، غيــر أن اليمــن 

الشــمالي عانــى طويــاًل مــن اضطرابــات سياســية واجتماعيــة حــادة بعــد انتهــاء الحــرب األهليــة 

)1962 - 1970(. حــاول بعــض القــادة الشــماليين بيــن الفينــة واألخــرى االبتعــاد عــن الريــاض عبــر 

التقــارب مــع عــدن أو االنفتــاح عــى االتحــاد الســوفيتي.]6] ضمــن هــذا الســياق، رأت الســعودية 

أن التيــارات اإلســالمية وشــيوخ القبائــل أطــراف مهمــة لضمــان االســتقرار وحمايــة مصالحهــا. 

بالنســبة لليمــن الجنوبــي، فعانــى نتيجــة أزماتــه السياســية، وأبرزهــا الحــرب األهليــة فــي ينايــر/

كانــون الثانــي 1986 ونتيجــة انهيــار االتحــاد الســوفيتي. غيــر أن األحــداث أخــذت منحــى لــم 

ــد شــطري  ــن كل مــن نظامــي صنعــاء وعــدن توحي ــا أعل ــام 1990 عندم تتوقعــه الســعودية ع

4( فــي خمســينيات القــرن الماضــي، أقــدم االســتعمار البريطانــي منفــرًدا عــى ترســيم الحــدود بيــن الســعودية ومحمياتــه الشــرقية فــي حضرمــوت 

والمهــرة. لــم تعتــرف الريــاض بخــط الترســيم البريطانــي وظلــت تســيطر عســكريًّا عــى المنطقتيــن الحدوديتيــن. انظــر: فريــد هاليــداي، الثــورة 

والسياســة الخارجيــة: حالــة اليمــن الجنوبــي، 1987-1967 )كامبريــدج: مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 1990(.

https://orientxxi.info/magazine/ ،2017 الثانــي اليمــن،" 30 نوفمبر/تشــرين  العلــم األحمــر فــي ســماء  5( هيليــن الكنــر، "عندمــا رفــرف 

article2157

ــح أســلحة مــن موســكو  ــه صال ــن الرئيــس الشــمالي علــي عبدالل 6( عــام 1979 اندلعــت مواجهــات عســكرية بيــن نظــام صنعــاء ونظــام عــدن، أّم

إبراهيــم الحمــدي يســعى لتحقيــق الوحــدة  مكّنــت صنعــاء مــن القضــاء عــى التمــرد المدعــوم مــن عــدن. قبــل اغتيالــه عــام 1977، كان الرئيــس 

مــع القيــادة الجنوبيــة.

لمحة تاريخية
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البــالد ووالدة الجمهوريــة اليمنيــة. اعتبــرت الســعودية هــذه الوحــدة تهديــًدا لعــدة أســباب. مــن 

إعــالن الوحــدة تهديــًدا عــى  الناحيــة األيديولوجيــة، شــكل النمــوذج الديمقراطــي الــذي رافــق 

ــوازن القــوى  إعــالن الوحــدة ت ــة االســتراتيجية، قلــب  ــة. ومــن الناحي ــة الخليجي األنظمــة الملكي

إذ أصبــح اليمــن جــارًا قويًّــا  فــي الجزيــرة العربيــة الــذي كان قــد منــح الريــاض موقــع الهيمنــة، 

بيــن ليلــة وضحاهــا بعــد اكتشــاف النفــط، واحتمــال دمــج جيشــي شــمال وجنــوب اليمــن، وزيــادة 

عــدد الســكان الــذي يــوازي تعــداده تقريبـًـا تعداد ســكان الســعودية، واتســاع الرقعــة الجغرافية 

ــارت الوحــدة  ــا نظريًّــا لســلطة سياســية واحــدة. كمــا أث فــي مواقــع اســتراتيجية تقــع جميعه

احتمــال تجــدد النــزاع عــى الحــدود مــع الســعودية نظــرًا ألن الدولــة اليمنيــة باتــت تملــك موقًفــا 

ــا أفضــل وقــد تثيــر موضــوع الحــدود مــع الســعودية مجــدًدا. رفضــت عــدن عــام 1989  تفاوضيًّ

عرًضــا ســعوديًّا بتقديــم مســاعدات ماليــة مقابــل حــل قضيــة الحــدود، وفضلــت التمســك بنهــج 

ــة  ــام 1990، رســمت الجمهوريــة اليمني ــة واســتراتيجية.]7] وبعــد ع الوحــدة ألســباب أيديولوجي

حدودهــا الشــرقية مــع ســلطنة ُعمــان، ولكــن تعــذر حــل القضيــة المتعلقــة بالحــدود الشــمالية.

اجتياح الكويت ومحاولة انفصال الجنوب

ظــل التوجــس الســعودي يتنامــى تجــاه النظــام الجدـيـد فــي صنعــاء. وبعــد مــرور عــام عــى 

الوحــدة، تحــول هــذا التوجــس إىل سياســة عــداء صريــح نتيجــة دعــم اليمــن لصــدام حســين خــالل 

ــدأت  ــذي أعقــب الوحــدة، ب ــاء، وفــي ظــل االســتقطاب الحــاد ال ــج. فــي هــذه األثن حــرب الخلي

الريــاض فــي استكشــاف فــرص التعــاون مــع القيــادات الجنوبيــة التــي كانــت تقــاوم محــاوالت 

إىل مجــرد شــركاء صغــار فــي الحكــم.]8] تحالفــت  الرئيــس علــي عبداللــه صالــح لتحويلهــم 

ــع  القاهــرة ومعظــم دول الخليــج مــع الريــاض بالســعي إلصــدار قــرار مــن األمــم المتحــدة لمن

قــوات الرئيــس صالــح مــن مهاجمــة عــدن خــالل الحــرب األهليــة عــام 1994.]9] دعمــت الســعودية 

ــت ضــم  ــي حاول ــة للمعارضــة الت ــل الجبهــة الوطني ــة المناهضــة للوحــدة، مث الجماعــات الجنوبي

المســلحة  )حتــم(  المصيــر  تقريــر  وحركــة  الخــارج،  إىل  فــروا  الذيــن  الجنوبييــن  القيادييــن 

7( مــن شــأن الوحــدة أن تســمح بالتوصــل إىل تســوية حــول الحــدود مــن موقــع القــوة. كانــت عــدن قــد بــدأت أيًضــا بمناقشــة االنتقــال إىل نمــوذج 

اقتصــاد الســوق، والــذي ســيكون أكثــر شــرعية فــي ســياق الوحــدة. زار وزيــرا الخارجيــة والماليــة الســعوديان عــدن فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 

1989، قبــل ثالثــة أيــام فقــط مــن زيــارة صالــح لتوقيــع اتفاقيــة الوحــدة. شــرح عضــو المكتــب السياســي للحــزب االشــتراكي اليمنــي جاراللــه 

عمــر، الــذي اُغتيــل عــام 2002، فــي مذكراتــه عــن تفكيــر المســؤولين فــي عــدن: "أذكــر أّن ]األميــن العــام للحــزب االشــتراكي اليمنــي[ علــي 

ســالم البيــض وآخريــن قالــوا بصريــح العبــارة: ينبغــي أن نســرع بإقامــة الوحــدة اليمنيّــة قبــل أن نصبــح دولــًة نفطيّــة. كانــت هــذه نقطــًة 

مهّمــة جــّداً. حمــل علــي ســالم البيــض هــذا الــرّأي الـّـذي وافقنــاه فيــه فقــد أردنــا أن تقــوم دولــة الوحــدة قبــل أن يصبــح الجنــوب دولــًة نفطيـّـة، 

فالشــعب فــي الجنــوب وكثيــرٌ مــن النــاس ســيعارضون قيــام الوحــدة وســيرغبون فــي أن تكــون عــدن والجنــوب واحــدة مثــل الــّدول الخليجيـّـة 

https://bidayatmag.com/node/1003  ،2019 ،22 الصغيــرة." مذكــرات جاراللــه عمــر، بدايــات، نســخة

8( بحســب دبلوماســيين فــي الشــمال والجنــوب، فــإن التواصــل بيــن الريــاض والحــزب االشــتراكي اليمنــي بــدأ عــام 1991، وأداره مســؤولو الحــزب 

محمــد القعيطــي وأحمــد عبيــد بــن دغــر. ســاهمت العالقــات الجيــدة بيــن رئيــس الــوزراء أبوبكــر العطــاس والســعودية عــى هــذا التواصــل. 

عندمــا أعلــن البيــض االنفصــال فــي مايو/أيــار 1994، عيّــن عبــد الرحمــن الجفــري، زعيــم فصيــل مــواٍل للســعودية، نائبًــا لــه، والعطــاس رئيًســا 

للحكومــة.

9( يــرى الكثيــر مــن الباحثيــن اليمنييــن أن قــرار االنفصــال اتُخــذ بدعــم ســعودي. كمــا دعمــت الســعودية عناصــر مــن الجيــش اليمنــي التــي اجتاحــت 

الجنــوب، ورجحــت الكفــة لصالــح. لعــل الهــدف كان إدامــة االنقســام، ولكــن هزيمــة عــدن كانــت نتيجــة غيــر متوقعــة.
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ــي الجنوبــي(  ــي للمجلــس االنتقال ــد العســكري عيــدروس الزُبيــدي )الرئيــس الحال ــادة القائ بقي

ــالد بعــد  ــذي غادرمــن الب ــي ال ــر رئيــس لليمــن الجنوب ــي ســالم البيــض، آخ والمدعومــة مــن عل
ــام 1994.]10] ــة ع ــوات الجنوبي ــة الق هزيم

اســتمرت المناوشــات الحدوديــة بيــن الســعودية واليمــن حتــى عــام 2000 عندمــا تــم التوصــل 

إىل اتفــاق رســمي لترســيم الحــدود البرـيـة والبحرـيـة. بــددت معاهــدة جــدة]11] أبــرز المخــاوف 

الســعودية مــن جارتهــا الجنوبيــة، وأحدثــت تغييــرًا جوهريًّــا فــي سياســتها الخارجيــة. أصبحــت 

ــة تحــت نظــام الرئيــس صالــح.  الريــاض أكثــر ميــاًل إىل دعــم الوضــع القائــم ومؤسســات الدول

لدعــم ترشــيح صالــح لالنتخابــات  الجنــوب والشــمال  ـاض شــبكة حلفائهــا فــي  الرـي دفعــت 

ــا  ــر السياســي والمعارضــة هــدوًءا مؤقتً ــوب، فشــهد التوت الرئاســية عــام 2006. أمــا فــي الجن

ــم حــل نفســها عــام 2002. ــت حركــة حت بعــد أن أعلن

تآكل نظام الوحدة، وصعود الفاعلين من غير الدول

خــالل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، ركــز الســعوديون عــى مواجهــة التهديــدات 

األمنيــة فــي اليمــن الناجمــة عــن نشــاط الجماعــات المتطرفــة، وفــي مقدمتهــا تنظيــم القاعــدة 

ــوب وشــرق اليمــن.  ــة جن ــه اآلمن ــر مالذات ــه ودعــم فرعــه الســعودي عب ــذي تمكــن مــن توجي ال

أعلــن الفرعــان اندماجهمــا عــام 2009 تحــت مســمى تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب، وفــي 

العــام نفســه، كاد التنظيــم أن ينجــح فــي اغتيــال األميــر الســعودي محمــد بــن نايــف، مســاعد 

وزيــر الداخليــة للشــؤون األمنيــة آنــذاك، والــذي كان قــد حظــي بإشــادة واشــنطن بصفتــه العقــل 

المدبــر لحملــة المملكــة لمكافحــة اإلرهــاب ضــد القاعــدة. خــالل الفتــرة نفســها، ظهــرت جماعــة 

الحوثييــن كقــوة ال يســتهان بهــا فــي الشــمال حيــث اكتســبت قــوة عســكرية عبــر سلســلة 

الحــروب الســتة التــي خاضتهــا ضــد الحكومــة اليمنيــة، وعــام 2009 اتســعت رقعة الحــرب األخيرة 

بيــن الطرفيــن لتشــمل الداخــل الســعودي، واتهــم الحوثيــون الريــاض بدعــم القــوات الحكوميــة.

إال أنــه ظــل حليًفــا ال  ورغــم أن اليمــن الموحــد لــم يعــد يمثــل تهدـيـًدا اســتراتيجيًّا للرـيـاض، 

ـا. وبحســب برقيــة دبلوماســية أمريكيــة تعــود لشــهر فبراير/شــباط  يمكــن الوثــوق بــه كليًـّ

2009 نشــرها موقــع ويكيليكــس، قــال الملــك عبداللــه: “ندعــم الوحــدة اليمنيــة لكننــا ال نثــق 

بصالــح”.]12] يرتبــط هــذا االرتيــاب مــن صالــح بنزاهتــه وقدرتــه عــى الحكــم. ومــع صعــود الحــراك 

https://al-akhbar.com/Yemen/21846 ،2015 إىل السعوديّة درّ،" األخبار، 2 يونيو/حزيران 10( دعاء سويدان، "علي سالم البيض: 

11( قضــت اتفاقيــة جــدة بترســيم الحــدود اليمنيــة الشــمالية بنــاء عــى معاهــدة الطائــف المبرمــة عــام 1934. أمــا جنوبًــا، فقــد جــرى ترســيم 

الحــدود بشــكل ودي حيــث تنازلــت الريــاض عــن الوديعــة وتنــازل اليمــن عــن شــرورة. وامتــد الشــريط الحــدودي مــن جبــل الثــأر وحتــى الحــدود 

العمانية-الســعودية.

12( "الســفير األمريكــي فــي الريــاض: الملــك عبداللــه يدعــم وحــدة اليمــن لكنــه ال يثــق بالرئيــس صالــح،" المصــدر أوناليــن، 2 يناير/كانــون الثانــي 

https://almasdaronline.com/articles/58324 ،2011
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تنويــع تحالفاتهــا  فــي  الســعودية تفكــر  بــدأت  عــام 2007،  باالنفصــال  المطالــب  الجنوبــي 

السياســية، حــدث ذلــك فــي الوقــت الــذي بــدأ حلفــاء الريــاض الجنوبيــون باالبتعــاد تدريجيًّــا عــن 

ــب  ــا المطال ــالح والحًق ــب باإلص ــي المطال ــراك الجنوب ــاب الح ــاز إىل خط ــح واالنحي ــس صال الرئي

باالنفصــال.]13] منــذ عــام 2009، أصبــح بعــض الشــخصيات الجنوبيــة الســلفية مــن األصــوات فــي 

الحــراك االنفصالــي.]14] ونتيجــة لذلــك، اســتمرت الريــاض بدعــم حلفائهــا المحافظيــن، القبائــل 

واإلســالميين فــي الجنــوب، لكــن بوتيــرة أخــف ممــا كانــت عليــه.

ســاهمت هــذه االســتراتيجية ذات الشــقين، التــي دعمــت مؤسســات الدولــة والقــوى المعاديــة 

للدولــة فــي آن واحــد، بتعميــق التصــور بــأن اليمــن دولــة فاشــلة، كمــا أظهــرت كيــف أصبحــت 

سياســة الســعودية تجــاه اليمــن متشــرذمة بشــكل متزايــد -الواقــع الــذي بــدا بشــكل واضــح 

خــالل احتجاجــات الربيــع العربــي. جــزء مــن هــذا التشــرذم عــاد إىل التنافــس بيــن الملــك عبداللــه، 

الــذي كان قريبـًـا مــن الرئيــس صالــح، وولــي العهــد األميــر ســلطان الذي أدار شــبكة المحســوبية 

الســعودية الواســعة فــي اليمــن، وشــملت شــيوخ قبائــل فــي مناطــق مختلفــة وحــزب اإلصــالح 

ــر المنطقــة، بمــا فيهــا  اإلســالمي.]15] عــام 2011، واجهــت الســعودية تهديــد موجــة الثــورات عب

ــدول مثــل الحــراك الجنوبــي وجماعــة الحوثييــن  اليمــن حيــث ازداد نفــوذ الفاعليــن مــن غيــر ال

وتنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب. تُوفــي األميــر ســلطان عــام 2011 ووزيــر الداخليــة األميــر 

نايــف بــن عبدالعزيــز 2012، الشــخصيتان البارزتــان سياســيًّا والمعروفتــان بإخالصهمــا لعملهمــا، 

ـاض مــع حلفائهــا اليمنييــن المحلييــن بمــن فيهــم  األمــر الــذي أثــر عــى خطــوط اتصــال الرـي

الرئيــس صالــح. ســيطر تنظيــم القاعــدة عــى مناطــق واســعة فــي المحافظــات الجنوبيــة 

ــي  ــراك الجنوب ــع الح ــات م ــعودية، عالق ــدود للس ــدو الل ــران، الع إي ــت  ــا، أسس ــرقية. وحينه الش

والفصائــل األكثــر راديكاليــة بقيــادة البيــض.]16] بــدأت فصائــل جنوبيــة مســلحة بالســيطرة 

عــى المناطــق الريفيــة الوعــرة فــي المحافظــات الجنوبيــة الغربيــة، بينمــا أعلنــت حركــة حتــم 
اســتئناف مهامهــا القتاليــة عــام 2011.]17]

ــا  13( كان الجفــري مــن مؤيــدي صالــح ولكنــه بــدأ بأخــذ موقــف ينتقــد النظــام عــام 2007، انظــر "الجفري:الوحــدة ليســت حائــط مبكــى لدموعن

https://www.alayyam.info/news/33UMUIO0-YYPS90 ،2007 ـام، 19 ســبتمبر/أيلول وأقدارنــا ثــم نتهمهــا،" األـي

ــت أن تلعــب دورًا قياديًّــا فــي الحــراك. وفــي مايو/أيــار 2009، قاطــع شــيوخ  ــي حاول ــرز الشــخصيات الت ــي مــن أب 14( كان الشــيخ طــارق الفضل

ســلفيون مــن عــدن وحضرمــوت مؤتمــرًا ســلفيًّا فــي صنعــاء ُعقــد ليديــن دعــوات االنفصــال؛ انظــر: "مؤتمــر الســلفية باليمــن يختتــم أعمــال 

https://marebpress.net/ ،2009 ملتقــاه األول بصنعــاء ويؤكــد موقفــه الداعــم للســلطة ضــد دعــاة االنفصــال،" مــأرب بــرس، 29 مايو/ايــار

news_details.php?lng=arabic&sid=16808

15( جينــي هيــل وجيــرد نونمــان، "اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج: سياســات النخــب واحتجاجــات الشــارع والدبلوماســية،" 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/Yemen%20Saudi%20 ،2011 تشــاتام هــاوس، مايو/أيــار

Arabia%20Gulf%20States%20May%202011%20AR.pdf

 .https://bit.ly/3sG85iv ،2014 16( ســلوى فاضــل، "خــالف عــى البيــض وطهــران يقفــل عدن اليــف بالضاحية،" جنوبيــة، 7 نوفمبر/تشــرين الثانــي

https://yafa-news.net/archives/244 ،2012 قتــى وجرحــى فــي عــدن؛ زيــارة مرتقبــة للبيض إىل إيــران،" يافع نيــوز، 4 فبراير/شــباط"

https://bit.ly/32uH9Hy ،2011 17( "حركة مسلحة تعاود نشاطها جنوب اليمن،" الجزيرة نت، 24 يونيو/حزيران
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ومــع تشــكيل الحكومــة بقيــادة اإلخــوان المســلمين فــي مصــر عــام 2012، ركــزت الســعودية 

اهتمامهــا عــى مواجهتهــم فــي المنطقــة ومواجهــة المحــور التركي-القطــري الداعــم لهــم، 

ولكــن هــذا أدى إىل إضعــاف عالقــات الســعودية مــع الحلفــاء اليمنييــن، مثــل حــزب اإلصــالح 

والجنــرال علــي محســن األحمــر، حيــث نجحــت قطــر فــي تأســيس روابــط تحالــف معهــم. أمــا 

الســلطة  البــارزة فــي هيــكل  التصدعــات  الحوثيــون، فنجحــوا فــي االســتفادة]18] مــن هــذه 
المرتبــط بالســعودية بهــدف بســط نفوذهــم فــي جميــع أنحــاء المحافظــات الشــمالية.]19]

استيالء الحوثيين عىل صنعاء

ــن عــى صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول 2014، وضعــت  بعــد صدمــة الســعودية باســتيالء الحوثيي

الريــاض خالفاتهــا مــع الالعبيــن المحلييــن المختلفيــن )الحــراك الجنوبــي، اإلصــالح، علي محســن( 

عــى جنــب لكــي توجــه جهودهــا نحــو تعزيــز شــرعية حكومــة الرئيــس هــادي، الــذي خلــف صالــح، 

ومواجهــة التمــدد الحوثــي. وبمــا أن الجنــوب كان خــارج دائــرة نفــوذ الحوثييــن، فاكتســب 

أهميــة اســتراتيجية بالنســبة للســعودية كونــه منطقــة يمكــن حشــدها ضــد الحوثييــن. ســاعدت 

المخابــرات الســعودية فــي تهريــب الرئيــس هــادي، الــذي كان تحــت اإلقامــة الجبرـيـة فــي 

صنعــاء، إىل عــدن وقدمــت لحكومتــه الدعــم المالــي والسياســي،]20] ولكــن مــع تقــدم الحوثييــن 

نحــو الجنــوب، اضطــر هــادي إىل الهــرب لســلطنة ُعمــان، كمــا فعــل البيــض عــام 1994. ولكــن 

الســعوديين ظلــوا عامــاًل حاســًما فــي النــزاع المتكشــف. لعــب الســعوديون دورًا رئيســيًّا فــي 

إصــدار قــرار أممــي يديــن هجــوم الحوثييــن عــى عــدن والجنــوب، كمــا حشــدوا حلفائهــم العــرب 

لكــي يخوضــوا حربـًـا ضــد الحوثييــن وضــد شــريكهم الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح، الــذي 

ــح خــالل اشــتباكات مــع  فاجــأ الجميــع بتحالفــه مــع الحوثييــن )فــي نهايــة المطــاف، ُقتــل صال

الحوثييــن عــام 2017 بعــد انهيــار التحالــف بينهمــا(. أجبــرت جميــع هــذه الظــروف التــي أوصلــت 

إعــادة التفكيــر بشــكل كبيــر فــي أهدافهــا وســلوكها فــي  الحوثييــن إىل الســلطة الريــاض عــى 

اليمــن.

ــراءة فــي المواقــف والتحــوالت"،  ــة الحــزم.. ق ــل عاصف ــن قب ــن، انظــر: "السياســة الســعودية تجــاه الحوثيي 18( للمزيــد عــن اســتراتيجية الحوثيي

https://bit.ly/3HdsWgW ،منتــدى السياســات العربيــة، لــم يُذكــر التأريــخ

19( جينــي هيــل وجيــرد نونمــان، "اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج: سياســات النخــب واحتجاجــات الشــارع والدبلوماســية،" 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/Yemen%20Saudi%20 ،2011 تشــاتام هــاوس، مايو/أيــار

Arabia%20Gulf%20States%20May%202011%20AR.pdf

20( مقابلة المؤلف مع مصادر قبلية وسياسية، مارس/آذار - سبتمبر/أيلول 2020.
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استقبال هادي والمعركة عىل جنوب اليمن

دفعــت ثالثــة عوامــل بالســعودية التخــاذ قرارهــا بالتدخــل عســكريًّا فــي اليمــن أوائــل عــام 

2015: تقــدم الحوثييــن نحــو محافظــات جنــوب اليمــن وتجــاوز جميــع الخطــوط الحمــراء؛ توتــر 

إيــران الــذي جعــل  العالقــات األمريكية-الســعودية بشــدة بعــد توقيــع االتفــاق النــووي مــع 

القيــادة الســعودية تشــعر بــأن عليهــا التصــرف وحدهــا لحمايــة مصالحهــا الحيويــة؛ ووفــاة الملــك 

عبداللــه أوائــل عــام 2015 وانتقــال الحكــم إىل الملــك ســلمان ونجلــه المفضــل األميــر محمــد بــن 
ســلمان الــذي كان قــد ُعيِّــن وزيــرًا للدفــاع.]21]

كانــت االســتراتيجية الســعودية تتمثــل فــي اســتعادة عــدن والمحافظــات الجنوبيــة بالتعــاون 

مــع اإلمــارات، حليفتهــا الرئيســية فــي الحــرب والتــي نشــرت قــوات عــى األرض فــي الجنــوب. 

تواصلــت الريــاض مــع قيادييــن بارزيــن مــن دولــة اليمــن الجنوبــي الســابقة، مــن بينهــم الرئيــس 

الســابق علــي ســالم البيــض، ورئيــس الــوزراء الســابق حيــدر أبوبكــر العطــاس، واألميــن العــام 

الســابق للحــزب االشــتراكي ياســين ســعيد نعمــان، بهــدف حشــد تأييدهــم لعمليــة عاصفــة 

ــرد العســكري، الســلفيون  ــان سياســيتان أساســيتان لل ــرزت جماعت ــا عــى األرض، ب الحــزم. أم

ــة،  ــن كخطــوة تكتيكي ــت الريــاض مســتعدة لالنخــراط مــع االنفصاليي ــي. كان والحــراك الجنوب

اليمــن  تقســيم  خطــة  ـًدا  -وتحدـي االنفصالييــن  مطالــب  إدارة  الممكــن  مــن  أن  وافترضــت 

اتحاديًّــا إىل ســتة أقاليــم والتــي تــم التوصــل إليهــا قبــل ســقوط صنعــاء -عبــر اتفاقــات تقاســم 

إيــران وســيركزون  نفــوذ  دائــرة  خــارج  الجنوبييــن ســيظلون  أن  توقعــت  الســلطة،]22] كمــا 

طاقتهــم عــى التصــدي للتمــدد الحوثــي. غيــر أن اســتراتيجية الحــراك الجنوبــي كانــت اســتغالل 

الوجــود اإلماراتــي العســكري لخدمــة أهدافــه.

21( منصــور المرزوقــي، "عــاٌم للملــك ســلمان فــي قصــر اليمامــة: قطيعــة أم امتــداد؟" مركــز الجزيــرة للدراســات، 12 يناير/كانــون الثانــي 2016، 

https://studies.aljazeera.net/en/node/3997

22( ميســاء شــجاع الديــن، "الفيدراليــة فــي اليمــن: محّفــز للحــرب، واقــع الحاضــر، والمســتقبل الحتمــي،" مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 27 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7441 ،2019 يونيو/حزيران
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تباعد األهداف السعودية واإلماراتية

نهايــة عــام 2015، ضغطــت الريــاض عــى الرئيــس هــادي ليشــمل عــدًدا مــن القيــادات الجنوبيــة 

ـن  المتحالفــة مــع أبوظبــي فــي حكومتــه. كان فــي مقدمتهــم عيــدروس الزُبيــدي، الــذي ُعيِـّ

ــن  ــذي ُعيِّ ــن بريــك، ال ــرًا ألمــن عــدن، وهانــي ب ــن مدي ــذي ُعيِّ محافًظــا لعــدن، وشــالل شــائع ال

وزيــرًا للدولــة. فــي الوقــت نفســه، ضغطــت الســعودية عــى البيــض لكــي يتوقــف عــن تبنــي 

ــران  ــة - رســالة عززتهــا الســعودية حيــن قصــف طي ــي واألنشــطة االنفصالي الخطــاب االنفصال

إذ كان يُعتقــد أن  التحالــف معســكر العــر فــي يافــع بمحافظــة لحــج فــي مــارس/آذار 2016 
ــة.]23] ــر نظامي ــون عناصــر غي ــوا يدرب انفصالييــن كان

بعــد نجاحاتهــا األوليــة فــي دحــر قــوات الحوثييــن من جنوب اليمــن، وضعت الريــاض، التي كانت 

تريــد منــع أي تغييــرات سياســية جذريــة فــي اليمــن، خطــة مــن ثالثــة محــاور: نقــل الســلطة مــن 

ــة مــن جميــع األطــراف، وتشــكيل  ــد بحــاح كونــه شــخصية مقبول الرئيــس هــادي إىل نائبــه خال

حكومــة جديــدة اســتناًدا إىل محادثــات الســالم فــي الكويــت، وخفــض مســتوى التصعيــد مــع 

الحوثييــن عبــر ترتيبــات عســكرية ضمــن إطــار االتفاقــات التــي تــم التوصــل إليهــا فــي محافظــة 
ظهــران الجنــوب الســعودية.]24]

هــذا النهــج الســعودي، الــذي تماشــى مــع البيئــة الدوليــة واإلقليميــة المتغيــرة )مثــل عقيــدة 

أوبامــا، واالتفــاق النــووي( عانــى مــن ســوء اإلدارة السياســية. أواًل، كان هنــاك تنافس شــخصي 

ــن  ــي العهــد محمــد ب ــي ول ــاع وول ــر الدف ــف، ووزي ــن ناي ــذاك محمــد ب ــد آن ــي العه ــن ول ــاد بي ح

ــا، اتســم البيروقراطيــون الســعوديون  ســلمان، بــرز فــي الخالفــات حــول الحــرب باليمــن. وثانيً

ــة  ــات السياس ــار متطلب ــن االعتب ــذ بعي ــة تقليديــة ال تأخ ــي بعقلي ــف اليمن ــرون المل ــن يدي الذي

الســعودية الجديــدة والواقــع اليمنــي الجديــد. أحســن الرئيــس هــادي وحلفــاؤه بحــزب اإلصــالح 

فــي اســتغالل هــذه التناقضــات الســعودية لكــي يعــززوا مواقعهــم فــي الحكومــة الشــرعية 

ــن  ــة الخطــط الســعودية. فــي أبريل/نيســان 2016، أقــال هــادي بحــاح مــن منصبــه وعيّ وعرقل

شــخصيتين تعرفهمــا الســعودية جيــًدا: علــي محســن األحمــر كنائــب لــه، وأحمــد عبيــد بــن دغــر 

كرئيــس للــوزراء. ضــرب هــادي عصفوريــن بحجــر: أوقــف مســار االنتقــال السياســي المدفــوع 

ــا والــذي يســتثنيه، وقــّوض النفــوذ اإلماراتــي المتنامــي فــي الجنــوب الســيما بعــد تحريــر  دوليًّ

مدينــة المــكال بقيــادة أبوظبــي مــن ســيطرة تنظيــم القاعــدة. وبدايــة عــام 2017، تبنــى هــادي 

النهــج نفســه وأقــال قيــادات جنوبيــة أخــرى متحالفــة مــع اإلمــارات.

23( "خفايــا توجيــه الســعودية تهديــدات لعلــي ســالم البيــض بعــد تصعيــد تحركاتــه ومطالبــه فــي الشــارع اليمنــي باالنفصــال،" القــدس العربــي، 

https://bit.ly/3z8uW7C ،2016 ـار 31 مايو/أـي

https://www.albayan.co.uk/Article2. ،2016 24( ســلمان راشــد العمــاري، "مســارات مباحثــات الكويــت حــول اليمــن"، البيــان، 18 أبريل/نيســان

aspx?id=5033
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إنشــاء المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، المطالــب بدولــة جنوبيــة مســتقلة،  ردت اإلمــارات بدعــم 

الــذي يتزعمــه عيــدروس الزُبيــدي والــذي أقالــه هــادي مــن منصبــه كمحافــظ عــدن، عــام 2017. 

يتجــاوز الخطــوط الحمــراء الســعودية. وفــي  بــدا أن تشــكيل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي 

ــن ســلمان أحجــم عــن تبنــي أي  ــراف بالمجلــس، إال أن محمــد ب حيــن رفضــت الســعودية االعت

ممارســات عدائيــة ضــده بهــدف تجنيــب العالقــة الســعودية-اإلماراتية أي تصدعــات علنيــة.  

فضــاًل عــن أن القيــادة الســعودية كانــت منشــغلة منتصــف عــام 2017 باألزمــة الدبلوماســية 

الخليجيــة مــع قطــر وترتيبــات اســتبدال ابــن نايــف بمحمــد بــن ســلمان كولــي للعهــد.

أدى هــذا التغييــر فــي هيــكل القــوة الســعودية إىل سياســة أكثــر تشــدًدا تجــاه اليمــن -سياســة 

تميــل أكثــر نحــو المواجهــة والرغبــة فــي فــرض األهــداف الســعودية باليمــن. مــن جهــة بــدأت 

ــن  الريــاض بنشــر قواتهــا العســكرية فــي المهــرة وأجــزاء مــن محافظــة حضرمــوت، المجاورتي

جغرافيًّــا للســعودية، ومــن جهــة أخــرى، بــدأ القــادة العســكريون الســعوديون بدراســة الخطــط 

الحكوميــة  القــوات  وهيكلــة  وشــبوة  وتعــز  عــدن  فــي  دائمــة  عســكرية  قواعــد  لتأســيس 

ــن.]25] اســتمر دعــم الريــاض القــوي للرئيــس  ــارات الجنوبيي ــاء اإلم ــة حلف لتكــون بنفــس فاعلي

ــاء  ــوب اليمــن،]26] وبن ــه فــي جن ــت عــى تســليح قوات ــم للحكومــة الشــرعية وعمل هــادي كزعي

أكبــر شــبكة ممكنــة مــن الحلفــاء.]27] غيــر أن الوجــود الســعودي بالمهــرة قوبــل برفــض محلــي 

مدعــوم مــن ُعمــان وقطــر، يتزعمــه الشــيخ علــي ســالم الحريــزي.]28] فــي المحصلــة، تشــكلت 

عــى  بنــاء   2018 -  2017 العاميــن  خــالل  اليمــن  جنــوب  تجــاه  الســعودية  السياســة  مالمــح 

عامليــن: العالقــة التعاونية/التنافســية مــع أبوظبــي ومــا ترتــب عليهــا مــن انقســامات داخليــة 

ــا والمجلــس االنتقالــي، والعالقــات المماثلــة  بيــن الجنوبييــن فــي الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

ــرات  ــق المزيــد مــن التوت ــد خل ــه عــى صعي ــرة مــع مســقط والدوحــة ومــا أســفرت عن والمتغي

ــعودية. ــة الس للسياس

السياســة  عانــت  الســعودية،  الســلطة  فــي  أكثــر حزًمــا  بــن ســلمان كان  أن محمــد  ورغــم 

الســعودية مــن مشــاكل داخليــة؛ فــال اللجنــة الخاصــة بشــأن اليمــن -المعيّنــة منــذ وقــت طويــل 

ــت إىل عــدن عــام  ــي انتقل ــوزراء الســعودي -وال الســفارة الســعودية، )الت ــل مجلــس ال مــن ِقب

2015(، معتادتــان عــى العمــل مــع القيــادة الســعودية الجديــدة. كمــا أدى قتــل الصحفــي جمــال 

25( هــذا بحســب تصريحــات مســؤول عســكري رفيــع المســتوى فــي وزارة الدفــاع اليمنيــة مقــرّب مــن الريــاض والرئيــس هــادي. وهــو مــا أكدتــه 

أيًضــا مصــادر عســكرية قريبــة مــن اإلمــارات فــي عــدن.

إطــار  26( اســتمر دعــم الريــاض للرئيــس هــادي رغــم تحفظهــا عــى أدائــه. ضغطــت الريــاض عــى هــادي عــام 2018 للتصالــح مــع أبوظبــي فــي 

إشــراك حلفــاء أبوظبــي فــي الســلطة. التحضيــر لمعــارك الحديــدة ضــد قــوات الحوثييــن، ولكــن مــن دون 

إىل نطــاق  إال أن الريــاض اســتطاعت فــي وقــت الحــق أن تجذبــه  27( رغــم أن مؤتمــر حضرمــوت الجامــع تأســس عــام 2017 بدعــم مــن أبوظبــي، 

نفوذهــا. وبالتالــي، رفــض المؤتمــر التحالــف مــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي االنفصالــي، وأخــذ حصــص وزاريــة فــي حكومــة هــادي. وفــي شــبوة، 

حافظــت الريــاض عــى قاعــدة تحالفاتهــا القبليــة حتــى مــع الشــخصيات التــي تعاونــت مــع أبوظبــي مثــل الشــيخ صالــح بــن فريــد الــذي انحــاز 

للريــاض وهــادي خــالل االشــتباكات فــي أغســطس/آب 2019 وتخــى عــن المجلــس االنتقالــي.

ــر مــن شــيوخ المهــرة واالســتفادة مــن المخــاوف الشــعبية مــن نفــوذ اإلمــارات  28( احتــوت الريــاض المقاومــة مــن خــالل اســتقطاب عــدد كبي

ومســلحي المجلــس االنتقالــي الجنوبــي والتهريــب. انظــر: يحيــى الســواري، "المهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693 ،2019 صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 15 يوليو/تمــوز
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خاشــقجي فــي أكتوبر/تشــرين األول 2018 إىل تنامــي الضغــوط الدوليــة عــى الســعودية لتغيير 

مســارها فــي حــرب اليمــن، وأســفر ذلــك التوصــل إىل اتفــاق وقــف إطــالق النــار بالحديــدة فــي 

ديســمبر/كانون األول 2018. خلــق االتفــاق تصدعــات داخــل التحالــف ومعســكر الحكومــة 

اليمنيــة. خــالل هــذه المرحلــة، قــرر محمــد بــن ســلمان، الحاكــم الفعلــي للمملكــة، أن يضــع إدارة 

ــد بــن ســلمان،  السياســة الســعودية تجــاه اليمــن بيــد شــقيقه، نائــب وزيــر الدفــاع، األميــر خال

إبعــاد نفســه عــن حــرب لــم تجــرِ كمــا كان  لينعكــس ذلــك فــي انشــغاله بملفــات أخــرى ورغبتــه 
مخطًطــا لهــا.]29]

العودة إىل التهدئة

واجهــت الريــاض عــام 2019 ثالثــة تهديــدات رئيســية: هجمــات الحوثييــن عــى المنشــآت النفطية 

ــي فــي  ــي الجنوب ــل المجلــس االنتقال ــد العســكري مــن ِقب داخــل األراضــي الســعودية، والتصعي

عــدن، وتنامــي عســكرة الصــراع فــي محافظــة المهــرة. ونظــرًا لهــذه التحدـيـات، ازداد نشــاط 

الريــاض بشــكل ملحــوظ فــي ســعيها للحــوار مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة، بمــا فــي ذلــك عقــد 

محادثــات مباشــرة مــع جماعــة الحوثييــن.]30] أجــرى الســعوديون مشــاورات ســرية مــع الحوثييــن 

لألعمــال  فورـيـة  تهدئــة  إىل  والتوصــل  جهــة،  مــن  السياســية  التســوية  فــرص  الستكشــاف 

ـاض هــذه القنــوات الخلفيــة عــام  العدائيــة عــى الحــدود اليمنية-الســعودية. اســتخدمت الرـي

2019 الستكشــاف فــرص وقــف شــامل إلطــالق النــار، ولكــن هــذه الجهــود فشــلت. تصاعــدت 

هجمــات الحوثييــن بالطائــرات المســيّرة عــام 2019، وتبنــى الحوثيــون الهجمــات عــى منشــآت 

إنتــاج النفــط  إىل تعطــل  أرامكــو فــي بقيــق وخريــص فــي ســبتمبر/أيلول 2019 التــي أدت 
إيــران بالوقــوف وراء العمليــة.]31] الســعودي لعــدة أســابيع، رغــم أن واشــنطن والريــاض اتهمتــا 

أمــا فــي جنــوب اليمــن، اندلعــت اشــتباكات داميــة فــي شــهر أغســطس/آب 2019 بيــن قــوات 

الحكومــة وقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، مــا دفــع بخالــد بــن ســلمان إىل تبنــي نهــج جديد: 

نهــج يتجنــب األخطــاء التــي وقعــت فيهــا سياســة التصعيــد، التــي تبناهــا شــقيقه خــالل عمليــة 

عاصفــة الحــزم - وبالتالــي لــم يكــن هنــاك تحــرك ســعودي عســكري فــي عدن - ويســتفيد ايضا 

مــن  سياســة التهدئــة التــي تبناهــا ابــن عمــه محمــد بــن نايــف حينمــا قبــل باتفــاق ســالم بيــن 
الحوثييــن وهــادي عــام 2014 مانًحــا بذلــك الحوثييــن شــرعية دون ضمانــات لتطبيــق االتفــاق.]32]

إال فــي أوقــات الطــوارئ. انظــر:  إلــخ...(  29( ظــل الملــف اليمنــي عــى الــدوام يـُـدار مــن الرجــل الثانــي فــي المملكــة )ســلطان، نايــف بــن محمــد، 

https://bit.ly/3pBC9tI ،2019 خالــد بــن ســلمان يتســلم الملــف اليمنــي فــي الســعودية،" العربــي الجديــد، 26 مــارس/آذار"

https://bit.ly/3pBC9tI ،2019 30( "مفاوضات بين السعودية والحوثيين لبحث تهدئة عسكرية،" الجزيرة نت، 22 أكتوبر/تشرين األول

31( "هجــوم الحوثييــن بطائــرات مســيّرة عــى منشــأتي نفــط لشــركة أرامكــو الســعودية يــؤدي إىل انــدالع حرائق"، الجزيــرة اإلنجليزية، 14 ســبتمبر/

https://www.aljazeera.com/economy/2019/9/14/houthi-drone-attacks-on-2-saudi-aramco-oil-facilities-spark-  ،2019 أيلــول 

إىل أن الحوثييــن فــي اليمــن لــم ينفــذوا الهجــوم عــى منشــأتي النفــط الســعودي"،  fire. ميشــيل نيكولــز، "محققــو األمــم المتحــدة يتوصلــون 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-attacks-un-exclusive-idUSKBN1Z72VX ،2020 رويتــرز، 8 يناير/كانــون الثانــي

https://al-akhbar.com/ ،2015 32( إيلــي شــلهوب، "كيــف تدحــرج موقــف آل ســعود نحــو الحــرب فــي اليمــن؟"، األخبــار، 17 أبريل/نيســان

Yemen/19257
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وبالتالــي، لــم يقبــل الســعوديون الدخــول فــي تســوية مــع المجلــس االنتقالــي المتحالــف مــع 

اإلمــارات، إال بعــد أن ضمنــوا تعديــل ميــزان القــوى االســتراتيجي فــي جنــوب اليمــن، األمــر 

ــن، أواًل: تفكيــك قــوات المجلــس المســلحة فــي شــبوة بعــد هزيمــة  ــذي جــرى عــى مرحلتي ال

ــة للحكومــة خــالل اشــتباكات أغســطس/آب،  ــام القــوات الموالي ــة الشــبوانية أم ــوات النخب ق

والتمركــز المباشــر للقــوات الســعودية والحكوميــة فــي مطــار المحافظة، وفرض خطــة األقاليم 

الســتة، وعــزل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي )الــذي لــم يعــِط موافقتــه عــى هــذه الخطــة( فــي 

المحافظــات الغربيــة بالجنــوب. وثانيـًـا، إزالــة وجــود القــوات اإلماراتيــة فــي عــدن وتمركــز قــوات 

ســعودية بــداًل عنهــا، وبالتالــي تجفيــف مصــادر الدعــم المالــي والتســليحي المباشــر للمجلــس 

االنتقالــي الجنوبــي ووقــف النمــو المضطــرد لقواتــه. كان انســحاب اإلمــارات مــن اليمــن الــذي 

أُعلــن فــي أكتوبر/تشــرين األول 2019 شــكليًّا إىل حــد كبيــر، حيــث إنهــا لــم تنســحب عمليًّــا مــن 

عــدن إال تحــت ضغــط ســعودي.

بعــد توقيــع اتفــاق الريــاض فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، اتجــه األميــر خالــد بــن ســلمان 

إزاء المهــرة. وفــي فبراير/شــباط 2020، تــم التوصــل إىل اتفــاق  إىل مســقط لتهدئــة التوتــرات 

لتعييــن محافــظ للمهــرة يحظــى بالقبــول مــن جميــع األطــراف، بمــا فيهــا حلفــاء مســقط فــي 

الســلطة المحليــة، واإلبقــاء عــى الوجــود العســكري الســعودي عنــد مســتوى يُرضــي العمانيين. 

وبالفعــل خفــف الســعوديون تدريجيًّــا وجودهــم العســكري فــي المحافظــة، وأكملوا انســحابهم 

مــن جميــع المناطــق أواخــر 2021 باســتثناء قاعــدة عســكرية فــي مديرـيـة الغيضــة، عاصمــة 
المهــرة.]33] تزامــن هــذا مــع مــا بــدا تكثيــف جهــود الريــاض ومســقط لحــل النــزاع فــي اليمــن.]34]

ــل  ــذي يفّض ــادئ ال ــدي اله ــا التقلي ــن ســلمان بالعــودة إىل نهجه ــد ب ــر خال ــدأت الســعودية عب ب

ــن،  ــادة الديمقراطيي ــة الجديــدة بقي ــت اإلدارة األمريكي ــم. كمــا لعب الحفــاظ عــى الوضــع القائ

ــا خــالل عــام 2020، دورًا حاســًما فــي تعزيــز هــذا النهــج. ذهبــت  والــذي كان صعودهــا متوقًع

ـاض أبعــد مــن ذلــك إذ طمحــت إىل التوصــل لحــل مــع الحوثييــن، وخلفهــا طهــران، عبــر  الرـي

ــات مســقط وبغــداد.]35] تحســن الوضــع عــى األرض إىل حــد مــا نتيجــة  المشــاركة فــي محادث

هــذا التواصــل. عــى ســبيل المثــال، اســتمر وقــف إطــالق النــار عبــر الحــدود والهجمــات الجويــة 

التــي يشــنها الحوثيــون والقصــف الســعودي لليمــن لعــدة أشــهر عامــي 2019 و2020. ولكــن، 

مؤخــرًا، اســتمرت حملــة الحوثييــن العســكرية فــي مــأرب وهجماتهــم الجوـيـة عــى األراضــي 

الســعودية بــال هــوادة.

33( مقابلة المؤلف مع مصادر أمنية ومحلية في المهرة، نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

34( "وزيــر خارجيــة عمــان: لــم نتقــدم بــأي مبــادرة إلنهــاء الصــراع فــي اليمــن وندعــم اتفــاق الريــاض ومبــادرة الســعودية"، المصــدر أوناليــن، 10 

https://almasdaronline.com/articles/229358  ،2021 يوليو/تمــوز 

35( حســين إبيــش، "الحــوار الســعودي اإليرانــي الجديــد فــي طــور اإلعــداد منــذ فتــرة طويلــة،" معهــد دول الخليــج العربيــة فــي واشــنطن، 4 مايــو/

/https://agsiw.org/ar/saudi-arabias-new-dialogue-with-iran-was-long-in-the-making-arabic ،2021 أيار
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يمكــن تلخيــص األهــداف السياســة الســعودية فــي جنــوب اليمــن فــي الحفــاظ عــى الوحــدة، 

وتعزيــز هيمنتهــا، والتوصــل إىل تســوية سياســية شــاملة. عدلــت الريــاض سياســتها الخارجيــة 

ــتخدم  ــات وتس ــي توافق ــث تبن ــة حي ــة وواقعي ــر مرون ــا أكث ــت نهًج ــزاع، وتبن ــنوات الن ــالل س خ

القــوة بشــكل أخــف. أســفر هــذا النهــج عــن اتفــاق الريــاض، التســوية السياســية المبرمــة فــي 

نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، التــي نجحــت فــي تهدئــة الصــراع المســلح فــي الجنــوب وتشــكيل 

حكومــة تقاســم الســلطة فــي ديســمبر/كانون األول 2019 بقيــادة معيــن عبدالملــك، القريــب 

مــن الســعودية، والــذي ُعيِّــن عــام 2018 لتشــكيل حكومــة. ورغــم جهــود خالــد بــن ســلمان، فــإن 

اتفــاق الريــاض لــم ينجــح كخطــة عمــل عــى المــدى الطويــل.

تمتلــك الســعودية أدوات نفــوذ متعــددة فــي جنــوب اليمــن تشــمل االنتشــار العســكري عى األرض 

ــا، وتحديــًدا مــع اإلمــارات التــي كان  إقليميًّ فــي عــدن وشــبوة والمهــرة؛ وشــبكة تحالفــات واســعة 

ــر القــوات المســلحة التابعــة للحكومــة  ــة عب ــزاع، وتحالفــات محلي التعــاون معهــا محوريًّــا خــالل الن

والمؤسســات السياســية التابعــة للحكومــة )الرئاســة، البرلمــان، الحكومــة، الســلطات المحليــة( 

والتجمعــات القبليــة الصاعــدة )حلــف قبائــل حضرمــوت، قبائــل شــبوة، قبائــل المهــرة، قبائــل أبيــن( 

والتيــارات الســلفية. كمــا أن الريــاض هــي األســاس لتمويــل القطاعيــن المدنــي والعســكري حيــث 

تؤّمــن الوقــود لمحطــات توليــد الكهربــاء، والســيولة الالزمــة لتثبيــت العملــة، ودفع رواتــب المجلس 

االنتقالــي الجنوبــي والرواتــب الحكوميــة، فضــاًل عــن أنهــا تتحكــم بالمــوارد الماليــة إلعــادة اإلعمــار 

بعــد النــزاع. هــذا كلــه، مكـّـن الســعودية مــن تهدئــة المعارضــة التفــاق الريــاض.

لكــن الوســاطة الســعودية تعرضــت لنكســات مســتمرة خــالل عامــي 2020 و2021. اعتمــد 

إحــراز أي تقــدم عــى تدخــل خالــد بــن ســلمان المباشــر لمواجهــة تصعيــد المجلــس االنتقالــي، إذ 

أثبتــت أجنحــة الســعودية البيروقراطيــة – اللجنــة الخاصــة بشــأن اليمــن، والســفارة الســعودية، 

ــي  ــكل يوم ــي بش ــع اليمن إدارة الوض ــن  ــا ع ــرات – عجزه ــزة المخاب ــعودي، وأجه ــش الس والجي

بصــورة فّعالــة. تفتقــر هــذه األجهــزة إىل التنســيق والرؤيــة بخصــوص خطــط عملهــا.

تثيــر  التــي  الصراعــات اإلقليميــة  الســعودية أن تتعامــل مــع  الخارجيــة  السياســية  اعتــادت 

مخاوفهــا عبــر حــروب الوكالــة أو اقتــراح مبــادرات تســوية ال نهايــة لهــا. عــام 2015، وجــد الجيــل 

إدارة حــرب عــى األرض فــي اليمــن.  الثالــث مــن أمــراء آل ســعود أنفســهم مســؤولين عــن 

وحيــن تعــذر النصــر، اضطــروا إىل البحــث عــن خيــارات أخــرى تســتند عــى المفاوضــات والحلــول 

الوســط. كال النهجيــن لــم يكونــا قــط ضمــن التجربــة الســعودية، وبالتالــي أدركــت الريــاض أنــه 

ليــس بوســعها أن تأمــل بالنجــاح دون مســاعدة حلفائهــا، ســواء الجــدد أو القدامــى.

السعودية ومعضلة السالم
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ينضــوي احتمــال الفشــل فــي تطبيــق اتفــاق الرـيـاض عــى مخاطــر جســيمة لــن تصــب فــي 

مصلحــة أي طــرف باســتثناء طهــران. وفــي حــال عــودة المجلــس االنتقالــي والحكومــة اليمنيــة 

إزاء خياريــن أحالهمــا مــر: اســتخدام قوتهــا  إىل منطــق المواجهــة الصفريــة، ســتكون الريــاض 

اســتقالل  بدعــم  المجازفــة  أو  عــدن،  فــي  جدـيـدة  جبهــة  وفتــح  الوحــدة  لفــرض  العســكرية 

حضرمــوت فــي محاولــة لعــزل المجلــس االنتقالــي مــن اإلقليــم الجنوبــي الشــرقي ودعــم القــوى 

العســكرية المناوئــة لــه. تواصــل الســعودية العمــل عــى افتــراض أن أيًّــا مــن هذيــن الخياريــن 

لــن يصبحــا ضــرورة، وتســعى إىل اســتيعاب المجلــس االنتقالــي فــي هيــاكل الحكومــة المعتــرف 

ــا وضمــه إىل فلــك النفــوذ الســعودي. بهــا دوليًّ

أمــا المجلــس االنتقالــي الجنوبــي يتطلــع إىل ســيناريو ثالــث. مثلمــا كان وجــود دولــة معاديــة 

فــي جنــوب اليمــن خــالل الســبعينيات والثمانينيــات دافًعــا لكــي تدعــم الســعودية اليمــن 

الشــمالي، فــإن ترســخ قــوة الحوثييــن فــي الشــمال قــد يدفــع الريــاض إىل دعــم خطــة االنفصــال 

الجنوبــي كجــزء مــن الحــل النهائــي للنــزاع. عــى ســبيل المثــال، يــرى المجلــس أن ســقوط مــأرب 

ــا، األمــر الــذي ســيجبر  فــي يــد الحوثييــن يعنــي بالمحصلــة انهيــار الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

ــي كعنصــر ردع ضــد مســاعي الحوثييــن للتوســع  الريــاض عــى التعامــل مــع المجلــس االنتقال

ــدي أن هــذا مــا ســيكون  ــدروس الزُبي ــي عي ــا. عــام 2020، أشــار رئيــس المجلــس االنتقال جنوبً

مجــرى األحــداث عليــه فــي حــال ســقطت مــأرب، المعقــل الشــمالي األخيــر للحكومــة المعتــرف 
ــا، بيــد الحوثييــن.]36] بهــا دوليًّ

ــه حيــث خســرت الحكومــة  ــي فــي محل ــي الجنوب ــدا أن رهــان المجلــس االنتقال ــر، ب إىل حــد كبي

ــن خــالل  ــح الحوثيي ــي مــأرب وشــبوة لصال ــا مناطــق واســعة فــي محافظت ــرف بهــا دوليً المعت

إماراتــي جدـيـد حــول تغييــر هيــكل القــوة فــي  عــام 2021. وأدى ذلــك إىل تفاهــم ســعودي 

شــبوة بمــا يحفــظ مصالــح أبوظبــي والريــاض وحلفائهمــا. مــن جهــة، اســتُبدل محافــظ شــبوة 

محمــد صالــح بــن عديــو المنتمــي إىل حــزب اإلصــالح بالشــيخ عــوض العولقــي، ومــن جهــة أخــرى 

انتقلــت قــوات العمالقــة الجنوبيــة التــي كانــت موجــودة فــي الســاحل الغربــي إىل محافظــة 

شــبوة فــي ديســمبر/كانون األول 2021 ونجحــت فــي االســتيالء عــى بعــض المديريــات التــي 

ــع المجلــس  ــة الشــبوانية، التــي تتب كانــت تحــت ســيطرة الحوثييــن. كمــا أعــادت قــوات النخب

إجــراء تغييــرات فــي قيادتهــا العســكرية، وُســميت  ــي، انتشــارها فــي المحافظــة بعــد  االنتقال

باســم قــوات دفــاع شــبوة.

وبالمقابــل فــإن تطبيــق اتفــاق الريــاض بنجــاح سيســمح بحلحلــة القضيــة الجنوبيــة خــالل فتــرة 

انتقاليــة يتــم خاللهــا إقنــاع الحوثييــن عــى االلتزام بتســوية شــاملة. مــن الممكن حــث الحوثيين 

إذا نجحــت التســوية فــي معالجــة الممارســات الفاســدة والمحســوبية  عــى تلييــن موقفهــم 

السياســية التــي تراهــا المجموعــات المعارضــة فــي حكومــة هــادي.

36( "مــن شــأن ســقوط مــأرب أن تكــون لــه عواقــب وخيمــة، ليــس فقــط عــى المســتوى اإلنســاني، ولكنــه قــد يســرع عمليــة المحادثــات الدوليــة 

بيــن الشــمال والجنــوب، ويــؤدي إىل وضــع يســيطر فيــه المجلــس االنتقالــي الجنوبــي عــى معظــم الجنــوب، ويســيطر الحوثيــون عــى معظــم 

الشــمال، وفــي هــذه الحالــة ســيكون مــن المنطقــي إجــراء محادثــات مباشــرة بيــن األطــراف المســيطرة". انظــر: "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي 

https://bit.ly/315d80k ،2020 يحــّذر مــن ســقوط مــأرب فــي يــد أنصــار اللــه ويدعــو بايــدن إلنهــاء الحــرب،" ســبوتنيك نيــوز، 2 مــارس/آذار
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ضمــان الســالم فــي اليمــن يقتضــي تعديــل ميــزان القــوى بيــن الحوثييــن مــن جهــة، والقــوى 

ــن بالتفــاوض عــى تســوية. يمكــن  ــر الضغــط عــى الحوثيي ــة لهــم مــن جهــة أخــرى عب المناوئ

للســعودية والمجتمــع الدولــي تحقيــق ذلــك عبــر ثالثــة خيــارات: ردع تقــدم الحوثييــن فــي مــأرب 

إىل صنعــاء حيــث اســتهدفت عمليــات التحالــف الســعودي مؤخــرًا  ونقــل مســرح العمليــات 

مواقــع يعتقــد أنهــا تســتخدم إلنتــاج الطائــرات المســيّرة؛]37] واســتئناف العمليــات ضــد قــوات 

ــا فــي تنفيــذ اتفــاق الريــاض ال ســيما فــي عــدن. لكــن  الحوثييــن فــي الحديــدة، والُمضــي ُقدًم

محادثــات الســالم فــي الماضــي ال تبعــث بكثيــر مــن األمــل؛ فشــلت مفاوضــات الكويــت عــام 

2016 فــي إنهــاء القتــال المســتمر بمــأرب، وفشــلت مفاوضــات ســتوكهولم عــام 2018 فــي منــع 

تجــدد القتــال بالحديــدة، ولكــن يبقــى اتفــاق الريــاض الوســيلة الوحيــدة المعقولــة نحــو مســار 

الســالم.

https://english. ،2021 37( "التحالــف العربــي يقصــف مواقــع لتصنيــع طائــرات مســيّرة فــي صنعــاء: تقريــر"، رويتــرز، 24 نوفمبر/تشــرين الثانــي

alarabiya.net/News/gulf/2021/11/24/Arab-coalition-bombs-drone-sites-in-Yemen-s-Sanaa-Report
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إعــادة تفعيــل مجلــس التنســيق الســعودي-اليمني الــذي كان نشــًطا خــالل حكــم صالــح.]38] 	 
لمعالجــة البيروقراطيــة التــي تعرقــل السياســة الســعودية، ال يجــب أن يظــل الملــف اليمني 
حكــرًا عــى األمــراء والمــدراء الســعوديين )رئيــس اللجنــة الخاصــة، الســفير الســعودي، مدير 

المخابــرات(. كمــا يجــب أن يعمــل وزراء الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا فــي عــدن.

ـاض؛ نظــرًا 	  إعــادة توجيــه الجهــود الدوليــة نحــو دعــم الوســاطة الســعودية واتفــاق الرـي
النســداد األفــق السياســي مــع الحوثييــن. مــن شــأن هــذه الخطــوة أن تمثــل نموذًجــا لوقــف 
إطــالق نــار أوســع. هــذا يقتضــي تخلــي الســعودية عــن احتكارهــا الدبلوماســية فــي جنــوب 
المتحــدة  والمملكــة  األمريكيــة  المتحــدة  ـات  )الوالـي الدوليــة  الرباعيــة  وإشــراك  اليمــن 
واإلمــارات والســعودية( ومكتــب المبعــوث األممــي الخــاص فــي اإلشــراف عــى تطبيــق 

اتفــاق الريــاض.

ــق 	  ــاء الســالم لخل ــة بن ــر إىل مجتمــع األعمــال الســعودي فــي عملي يجــب إســناد مهــام أكب
مصالــح مســتدامة بيــن البلديــن وتجــاوز شــبكات الفســاد المترســخة في األجهــزة الحكومية 
ــل  ــذي مــن شــأنه تقليــص اإلنفــاق عــى شــبكات المحســوبية السياســية وتحوي -األمــر ال
إعــادة تفعيــل  يجــب  المــوارد نحــو التنميــة المســتدامة. وبهــدف تحقيــق هــذه الغاـيـة، 
ــزاع. إعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء الن مجلــس رجــال األعمــال الســعودي-اليمني ومنحــه مهــام 

يجــب اســتئناف االجتماعــات الســعودية-اإلماراتية، التــي تعــرف باســم “خلــوة العــزم”، 	 
ــح هــذه  ــة. مــن الممكــن أن تصب بشــكل دوري، وتوســيع عملهــا ليشــمل الحكومــة اليمني
بالتالــي  وتكمــل  التحالفــات،  عــى  والحفــاظ  الخالفــات  رســمية إلدارة  اللقــاءات منصــة 

العالقــات الشــخصية واألمنيــة بيــن البلديــن.

يجــب أن تصبــح مدينــة جــدة موقًعــا للحــوار السياســي المســتدام بيــن القــوى اليمنيــة 	 
مــن جهــة والمســؤولين اليمنييــن والســعوديين مــن جهــة أخــرى. كمــا ينبغــي عــى صنــاع 
القــرار الســعوديين االســتفادة أكثــر مــن اقتراحــات وتقييمــات الخبــراء بشــأن اليمــن؛ هــذا 
ــن وصياغــة سياســة  ــن حلفائهــم اليمنيي ــة بي إدراك المشــاكل المحتمل سيســاعدهم عــى 
تســتند عــى قاعــدة صلبــة مــن المعلومــات. مــن شــأن هــذه المنصــة أن تكــون أكثــر فعاليــة 

مــن اللجنــة الخاصــة بشــأن اليمــن.

https://bit.ly/3z4mciw ،2000 38( "مجلس التنسيق السعودي-اليمني يستأنف اجتماعاته،" الجزيرة نت، 11 ديسمبر/كانون األول
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مركـــز  هـــو  االســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر اإلنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن واإلقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية واالجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة واإلنجليزيـ العربيـ
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.

ـــات  ـــاء للدراس ـــز صنع ـــي مرك ـــث ف ـــل باح ـــو زمي ـــان ه ـــام ردم حس
االســـتراتيجية. تتركـــز أبحاثـــه علـــى الحـــراك الجنوبـــي والجماعـــات 
ــي  ــدة فـ ــم القاعـ ــل تنظيـ ــن، مثـ ــي اليمـ ــلحة فـ ــالمية المسـ اإلسـ
جزيـــرة العـــرب، وتنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية )داعـــش(، والفصائـــل 
ـــة،  ـــي التلفزيوني ـــاة دب ـــل لقن ـــاً مراس ـــو أيض ـــلحة. وه ـــلفية المس الس
وعمـــل ســـابقاً لصالـــح صحيفتـــي الشـــارع اليمنيـــة واألهـــرام 

المصريـــة.

https://www.sanaacenter.org/
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