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»األمناء« حتليل/ أسامة الشرمي:

بعد االتفــاق الذي جــرى التوقيع عليه 
يف العاصمة الصينية بيجني بني الســعودية 
وإيران، يتطلع العامل إىل إنهاء الحرب باليمن، 
بإعتبار القوتني اإلقليمية الســعودية/ايران 
هام الفاعل االقليمي والدويل األهم عىل هذا 
امللف ولطاملا جرى تعريــف هذه الحرب أنها 
الحدود  ايران عىل  حربًا بالوكالة تخوضهــا 
الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وهو ما 
دعا الرياض لإلســتجابة إىل طلب الحكومة 
الرشعيــة بالتدخل العســكري، وعىل ايقاع 
تهاوي الدولة اليمنية بيد املليشــيا املدعومة 
لدعم الرشعية  العريب  التحالف  إيرانيًا تشكل 
وشن اوىل غاراته الجوية عىل الحوثيني يف 

مارس ٢٠١٥م.
لذا هل سينهي االتفاق السعودي االيراين 
حربًا شــاملة دارت رحاها ألكرث من مثانية 
أعوام عىل كامــل جغرافيا البالد، هذه الحرب 
التي بــدأت فعليًا قبل ذلــك بأكرث من عرش 
ســنوات بني ذات االطراف املحلية الحوثيون 
من جهــة ويقابلهم الحكومــة يف الطرف 

االخر!

محطات الحرب
بدأت الحــرب بني الحكومة ومســلحي 
اثر مترد  جامعة الحويث عــام ٢٠٠٤م عىل 
حسني  قاده  الزيدي  املذهب  يتبعون  مقاتلني 
العمليات  انتهت  الجامعة  الحويث مؤســس 
بإنهاء التمرد ومقتل بعض قادته عىل رأسهم 
حســني الحويث واعتقــال اخرين عىل ذمة 

االحداث.
ســجل أول حضور اقليمي للحرب ٢٠٠٩ 
فيام يطلــق عليها الحرب السادســة عندما 
قامت عنارص حوثيــة بالهجوم عىل مواقع 
اليمنية ومل  الحدود  عسكرية سعودية خارج 
يتوقــف الحوثيني إال بعــد التمركز يف جبل 
دخان وتوزعوا عىل ٤٨ موقعًا داخل األرايض 
السعودية، كام ضبطت قوات خفر السواحل 
ايرانيني  اليمنية قــارب صيد عىل متنــه ٥ 
بحوزتهم اســلحة ايرانية مضــادة للطريان 
كانــت يف طريقها للحوثيــني، بعدها اعلن 
الجامعة  قيادات  أن  الســابق صالح  الرئيس 

املعتقلني اعرتفوا بتلقيهم الدعم من إيران.

المصالح االقليمية
مل تكن القوى اإلقليمية هي الســبب يف 
اشــعال فتيل الحرب باليمن عىل األقل علنًا، 
إال أن تقاطــع املصالح الدولية باليمن هي ما 
جعلت من هذه الحرب أكرب ازمة انسانية يف 
التاريخ بحســب تصنيف األمم املتحدة، لهذا 
نحتاج تفكيك املصالــح الدولية باليمن وهي 

تتوزع كالتايل:
أوال الســعودية: ترتبــط اململكة العربية 
السعودية مع اليمن بحدود برية يبلغ طولها 
البحرية  ١٤٥٨ كيلو مرت باإلضافــة للحدود 
عىل مياه البحــر األحمر، هذه الحدود تحتاج 
لتأمينها إمكانيات ال يســتطيع أحد تحملها 
إال يف حال التعــاون بني الجانبني يف عالقة 

يعمها السالم ويحكمها مبادئ حسن الجوار، 
الحــدود والعالقة عىل  ولطاملا كانت هــذه 
ضفتيها واحدة من أهم امللفات التي شغلت كل 

املسؤولني مبختلف مستوياتهم يف البلدين.
باإلضافــة لألمن العريب املشــرتك وأمن 
ممــرات املالحة يف البحــر األحمر والعاملة 
السعودية  واالستثامرات  الخليج  يف  اليمنية 
ومحاربة  االجتامعيــة  والعالقــات  باليمن 
الغــري رشعية كلها وأكرث  اإلرهاب والهجرة 
من ذلك تجعل املصالح الســعودية باليمن ال 
متناهيه، ويهم صانع القرار السعودي سالمة 
حدوده وعمقه الجنويب بكل الوسائل املتاحة.

ثانيــًا إيــران: منذ قيام ثــورة الخميني 
يف طهــران تولــدت لــدى اإليرانيني احالم 
امرباطورية توســعية لخصتها يف شــعار 
تصديــر الثورة، وبعد أن بــددت هذه األحالم 
ألكرث من عقدين من الزمان عىل خط الدفاع 
العريب الرشقي متمثل يف نظام صدام حسني 
يف العراق، بعدها خرجــت األطامع االيرانية 
اىل حيز الوجــود إثر غزو العــراق من قبل 

الواليات املتحدة االمريكية يف عام ٢٠٠٣م.
عىل  التوســعي  اإليراين  املرشوع  ارتكز 
ثالث غايات رئيســية، هــي تعزيز منظومة 
الدفاع الداخيل نوويًا وتكنولوجيًا، والسيطرة 
عىل ممرات املالحــة الدولية )أمن املضائق(، 
األقليات  ودعــم  الشــيعي  املذهب  وتصدير 
الشــيعية يف بلــدان املنطقة؛ ويف ســبيل 
الغايات االســرتاتيجية وضعت  تحقيق هذه 
ايران نصب اعينها سيناريو املواجهة مع كل 
الدول يف املنطقة والســيام تلــك التي متثل 
قوة إقليمية ومتلك تحالفات من نوعًا ما مع 

املنظومة الغربية.

لهــذا كانــت اليمــن رقعــة جغرافية 
اســرتاتيجية هامــة يف خارطــة املرشوع 
اإليراين، كونها تطل عىل مضيق باب املندب 
اقوى  الســعودية  وتحاذي  االســرتاتيجي، 
الــدول يف العامل العريب واكرب مصدر للنفط 
العامل وترتبطها عالقات اسرتاتيجية مع  يف 
الغرب، وتوجد باليمن اقلية شــيعية )زيدية( 
تدعي املضلومية اسوًة بكل األقليات الشيعية 

يف العامل.
وليس غريبًا التزامن بني استعادة تنشيط 
الطموح االيــراين يف األقليم بعد غزو العراق 
الحوثيني  يف ٢٠٠٣ وأول حرب قامــت بني 
والحكومــة يف عــام ٢٠٠٤ ، وإذا ذكرنا أن 
حســني بدرالدين الحويث مؤسس الجامعة 
كان مقياًم يف ايران لعدة سنوات ودرس يف 
الدينية، فإننا  جامعاتها وعىل يد مرجعياتها 
نستقرئ الوســائل التي استعملتها إيران يف 
إطار اهدافها الكربى، ويذهب التفكري بسبب 
التسرت من قبل الحوثيني عىل نشاط زعيمهم 
لسنوات يف إيران وعدم توضيح أي معلومات 
عن تلك املرحلة الهامــة من حياته، أن يكون 
تم تأهيله عسكريا وتنظيميًا عىل يد الحرس 
الثوري اإليراين وهو مــا يحاولون اخفاءه، 
واألمــر ينطبق أيضًا عىل شــقيقه عبدامللك 

الحويث الزعيم الحايل للجامعة.
ثالثًا قــوى أخرى: اليمــن محط انظار 
ومصالح دول كثرية غري من ســبق ذكرهم، 
فاليمن لذات األســباب التــي أوردناها عن 
الســعودية هي محل اهتــامم دول الجوار 
األخرى مثل ســلطنة عامن، وإن بشكل اقل 
قلقًا للعامنيني مقارنة بالســعودية، واليمن 
كذلك محل انظار كل املشــاريع التوســعية 

عىل مســتوى االقليم مثل تركيا وإرسائيل أو 
القوى الكربى يف العامل مثل أمريكا والصني 
وبريطانيا وروســيا وحتى فرنسا التي كانت 
حتى قبل الحرب أكرب مســتثمر دويل باليمن 

من خالل رشكة توتال الفرنسية.

املصالح بني الدبلوماسية والصدام
مــن الطبيعي أن تتطلــع دول العامل إىل 
مصالحهــا أو حامية أمنهــا القومي يف أي 
بقعــة ارض تقع داخل حــدود دولة أخرى، 
فالوســائل الدبلوماسية تســتطيع أن تقدم 
اكرث من طريقة إلدارة هــذه التقاطعات يف 
إطار الجغرافيا السياسية للدولة، عىل أساس 
املصالح املتبادلة، أو وفقًا ملبادئ احرتام سيادة 
الدول عندما ال تــرى دولة ما أي مصلحة لها 
يف التعاون مع أصحاب املصالح الدولية، وإن 
لزم األمر يكفــل القانون الدويل للدولة الحق 
يف اســتخدام القوة لحامية ارضها وشعبها 
وثرواتهــا، هذا يف ظل وجــود الدولة، لكن 
عندما تنهار الدول من الداخل! تبدأ املعركة بني 

الكبار عىل حامية مصالحهم بأنفسهم.
نعود إىل ســؤالنا الرئييس، هل سينهي 
باليمن؟  الحرب  االيراين  الســعودي  االتفاق 

واالجابة عىل قسمني:
األول: إذا جرى تنفيذ هذا االتفاق وصدقت 
النوايا االيرانية يف احرتام مضامينه الرئيسية 
وهي احرتام ســيادة الدول، وحسن الجوار، 
فإن االتفاق سيفيض إىل وقف رشيان الحرب 
)الحبل الــري( الذي تســبب يف اندالعها 
واعطاها ابعادًا اكرب مام لو كانت مجرد حرب 
أهليه، يعنــى أن هذا االتفاق لو جرى توقيعه 
قبل انهيار الدولة وتم تنفيذه يف حينه، كانت 
الحرب لتنتهي بتوافق اليمنيني أو بسط الدولة 
اليمنية لسيطرتها عىل كامل ترابها الوطني، 
ســواء بجهودها الذاتية أو بدعم االشــقاء 
بقواعد  القومــي وعماًل  أمنهم  حفاظًا عىل 

القانون الدويل، وهذا ما مل يحصل.
الثــاين: يف هذه املرحلــة من الرصاع مل 
يعد الرشيــان اإليراين ذي أهمية بالنســبة 
للحوثيني، فبعد ١٩ عامًا عىل أول مترد مسلح 
للجامعة عىل الدولة، وما يقرتب من ٩ اعوام 
امتلكت  الدولة،  السيطرة عىل مؤسسات  من 
مليشــيا الحويث خربة كبرية يف إدارة األزمة 
وخلق مصادر متويل وطرق تهريب الســالح 
خاصة بها،  وبات لديها اليوم واقعها الجديد 
الذي تحاول فرضه عىل اليمنيني والعامل، وإذا 
افرتضنا احرتام إيران التفاقها مع السعودية، 
الذي راكمته  السالح  الجامعة بقوة  ستسعى 
أن تطرح رشوطًا خاصة بهــا عىل الطاولة 
والتي ســتكون بالرضورة عىل حساب باقي 
داخليًا  محتاًل  اليمن  سيجعل  واقعًا  اليمنيني، 
ومصدر قلق للســعودية واألشقاء عىل املدى 
الطويل وعىل العامل يف املدى املنظور، وحرفيًا 

سيجعل اليمن بيد إيران.
كاألفعى برأســني، رأس تــأكل بها من 
طهران وأخرى لها أنياب تســيل بالســم يف 
صعدة، إذ ال يكفي أن تقطع الرأس االيرانية أو 
تطعمها لتأمن، مامل تقطع الرأس األخرى وال 

خيار معها إال قطعها.

هل ستنتهي احلرب باليمن بعد االتفاق؟
ما اأهمية قطع راأ�س طهران واأنيابها ال�سامة احلوثية؟

حتليل يسرد ما بعد االتفاق السعودي االيراني يف الصني


