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نظرية    انطالقا   الحروب»من  األمنية    دوما،  «مباريات  المنظومة  تعتمد  للصراعات  ما 

د.  »للكاتب االمريكي    وفقا  إذ    على األبعاد الجيوسياسية،  اإلقليمية كتابة    في  «كابالنروبرت 

د على العالقات المتكافئة  يؤك    ،«الجغرافيا: ما الذى تخبرنا به الخرائط عن الصراعات  انتقام»

الموقع   ثقل  مدى  بين  أمنها    فيللدول    الجغرافيما  على    وانعكاس  القوميتعيين  ذلك 

اإل  استقرار برم  األمن  تطورات  قليمي  تحليل  عند  عليه  البناء  نستطيع  الذى  األمر  وهو  ته. 

   .فريقياألذلك على مسار التفاعالت بالقرن  وانعكاساليمن،  في واألمنيالمشهد السياسي 

 : «اليمن»جيوسياسية 

تشكيل    طالتالمشهد السياسي فحسب، بل    فير  تغي  الب  فقط  يتسببالصراع في اليمن، لم  

الجغرافية التفاعالت  فالحدود  ا  أيض  ُمجمل    ا  محموم  ا  تنافسة تشهد  اليمنية  والبحري ة  البري، 
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الصراع  في  المنخرطة  األطراف  وإقليميا  بين  جنوب ا،  دوليا  سقطرى  إلى  ا،  شرق  المهرة  فمن   .

إلى  األحمر،  باإلضافة  البحر  في  المالحية  الخطوط  على  تُ   السيطرة  السرديات  تلك    ي لقكل 

   همها:أ اعتبارات،ى عدة إل  استنادا   ،بظاللها على بيئة التفاعالت الجيوسياسية لمآالت الصراع

بمثابة البوابة الجنوبية لمدخل البحر األحمر  إذ يُعد اليمن   :المالحية  الممراتمركزية   -

عدن   خليج  منطقة  عبر  وكذلك  الهندي،  بالمحيط  يصله  الذي  بالممر  ويتحكم 

المالحة   طرق  في  كذلك  ويتحكم  الهندي،  والمحيط  األحمر  البحر  من  كال   يحتضن 

آسيا إلى  المؤدية  أ  طل  يُ   حيث  البحرية  أحد  المندب  باب  مضيق  المعابر  على  هم 

البحرية االستراتيجية والذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا  باألهمية بعد مضيقي ملقا  

تُ   .وهرمز الهام  الموقع  ذات  الجزر  من  للعديد  اليمن  امتالك  الى  من إضافة  ضاعف 

 جزيرة سقطرى.  وبشكل خاص،األهمية االستراتيجية لموقعه البحري، 

 

بين شبه   استراتيجيإذ أن وقوع اليمن كنقطة تماس    :الهجرات غير الشرعيةمعبر   -

والقارة   العربية  غير  األفريقيةالجزيرة  للهجرة  معبرا   أو  مقصدا   اليمن  من  جعل   ،

القرن   دول  الخليج    األفريقيالشرعية من  منطقة  المثال:العربي نحو   ، فعلى سبيل 

 األفريقيألف فرد من دول القرن    138رصد تقرير المنظمة الدولية للهجرة عبور نحو  

عام  و خالل  اليمن  إلى  عدن  مقارنه  ،2019خليج  البحر    110بـ    وذلك  عبروا  آالف 

هجرة غير شرعية نحو الدول األوروبية. وهو ما يؤشر إلى ارتفاع   فياألبيض المتوسط  

   بمناطق أخرى من العالم. ةمعدالت الهجرة غير الشرعية مقارن

 

البحرية - القرصنة  عمليات  األ:  تنامى  الحالة  ساهمت  بالداخل  إذ  المأزومة  منية 

القرصنة    يتنام  ى إل   ياليمن العالم  فيعمليات  من  الحيوية  البحرية  المنطقة    ، تلك 

أن    ،لم يكن منشأ لهذه الظاهرة  يالصراع اليمن  فعلى الرغم من أن   تأزم األوضاع    إال 
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بموجب    ةمنيواألالسياسية   دولية  قرارات  عدة  إلصدار  األمن  مجلس  دفع  باليمن 

الميثاق، وكان من أهمها ثالثة قرارات وه  السابع من    –  1846  –  1838  يالفصل 

،  خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال لمواجهتها  فيأتاحت حضورا  دوليا     والتي،  181

األتضم   للمرة  إرسال حن  عالية    «الناتو»  األطلسيلف شمال  ولى  بحرية  سبع قطع 

األزمة اليمنية قد    استمرار  الجهود الدولية لهذا الغرض، إال أن    فيالتسليح للمشاركة  

أنه    فيساهم   األول:  لسبيين،  الظاهرة  لتلك  األمنية  التهديدات  هذه  حدة    في زيادة 

يُ  الذى  من  الوقت  تقدر    خاللهطل  بحرية  بسواحل  منها    2500  بحوالي اليمن  كم 

نحو    442حوالى   يمثل  بما  األحمر  البحر  على  البحر، 8،8كم  ذلك  سواحل  من   %

والمحيط   العرب  وبحر  عدن  فهنالهنديوالبقية على خليج  يمنية    9اك  ،  محافظات 

السواحل.  السواحلتطل على تلك    22من بين   المقدرة على حماية تلك    ال تمتلك 

عموما   األفريقيدول القرن    في  االستقرار: تزامن األزمة اليمنية مع حالة عدم  والثاني 

دولة   الدول على  أسواء داخل  بينها وما يترتب على لك من عدم قدرة تلك  فيما  و 

   بحرية.حماية حدودها ال

   تطورات المشهد اليمنى:

مع إعادة تقييم المشهد    «2015مارس    –عاصفة الحزم  »  الندالعتزامنت الذكرى السادسة  

اليمنية  واألمنيالسياسي   السعودية  خاصة    ،للمسألة  العربية  المملكة  إعالن    اعتزامها مع 

وطرح   السالم  بمسار  الدفع  تسوية»إعادة  حظ  «مبادرة  ما  وهو  اليمنية،  األزمة    ي لحلحلة 

الق كافة  ودعم  والدولية،بتأييد  اإلقليمية  رفض    وى  والدولة    ينالحوثي  «ميليشيا»مقابل 

المبادرة  اإل لتلك  المطلوب  أذريعة  بيرانية  تحقق  ال  السياسية   فينها  التغيرات  حجم  ظل 

والميدانية   اليمنية  التيواالستراتيجية  التحوالت  خريطة  على  قاعدة    وانطالقا  طرأت  من 

امتداد للحقائق الميدانية    ما يجري على طاولة المفاوضات ما هو إال  »  ديناميكية مفاداها أن  
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مأرب للسيطرة عليها  فيفعلى سبيل المثال: سعى الحوثيين لحشد أنصارهم   .«على األرض

   بغية انتزاع التمثيل السياسي والديمغرافي للمنطقة الشمالية المحاذية للحدود السعودية.

الدفع مسار التسوية السلمية   اختراق، ثمة  وجنبا إلى جنب التحركات السعودية نحو إعادة 

اليمنية»  ـل  ينوع التغي    «المسألة  األمريكية،  ا  ي بتول  ر  أحدثة  اإلدارة  تسعى  إذ  لديموقراطيين 

، إذ يولي فريق بايدن أهمية قصوى للملف  «سياسيا  »إدارة بايدن إلى إنهاء الحرب في اليمن  

إلى ممارسة    Principled  -دبلوماسية المبادئ»اإلنساني العتبارات تتعلق بعودة واشنطن 

Diplomacy»  .  كثر تفصيال بالخطاب الرئاسي حول السياسة الخارجية  أ بصورة    انعكس ذلك

فبراير   في  بايدن  ألقاه  الذي  االسترات»حول    2021األمريكية  لفرض  مالمح  األمريكية  يجية 

اليمن في  إذ  «التسوية  للعمليات   انتهى،  األمريكي  الدعم  إنهاء  أهمها:  نقاط،  عدة  إلى 

الظروف   وتهيئة  الصلة،  ذات  األسلحة  مبيعات  ذلك  في  بما  اليمن  في  للحرب  الهجومية 

اإلرهاب عن   نزع صفة  دبلوماسي عبر  لبلورة حل  الذي    «الحوثيين»القانونية  القرار  وإلغاء 

أصدرته الخارجية األمريكية في أواخر رئاسة ترامب حول تصنيفهم جماعة إرهابية، وما يترتب  

بحماية السعودية من   بااللتزامعلى ذلك من تداعيات مختلفة. باإلضافة إلى التعهد األمريكي 

الفاعل بها  يقوم  التي  العنيفوالهجمات  وون  الدول  دون  من  جماعة »مقدمتهم    فين 

 .«ينالحوثي

أن   بالذكر،  سياسي    الجدير  بزخم  يحظى  اليمنى  والوكالء    لكل  وميداني المشهد  األطراف 

عرقلة  في    ة المتداخل نحو  يدفع  قد  بما  جمود    مساعي  أيالصراع،  لكسر  العملية  »رامية 

 ، إذ من أبرز تلك العقبات:  «السياسية

    :الميدانيالميزان    اختالل .1

الحكومة  »دون    «الحوثيين  -قوة أنصار هللا  » ميزان القوى يتأرجح نحو    إذ يبدو ميدانيا أن  

المزيد من التمثيل في   انتزاع، مما يدفع بالجماعة المسلحة لتعميق تحركاتها نحو  «الشرعية
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  أي كافة المفاوضات المستقبلية، وبما يؤهلها كذلك لرفض    فيالتركيبة السياسية الرسمية  

الحوثي ال   «ميليشيا»  لثالث محددات، األول: أن    استنادا    «السياسيةالتسوية  »تحركات نحو  

األخرى،    تملك اليمنية  األطراف  مع  السلطة  وتقاسم  السياسية  العملية  في  لالنخراط  ا  دافع 

يُ  ألنهم  ثانيا  نظرا   اليمن.  شمال  مناطق  معظم  على  اليوم  تنامسيطرون  القدرات    ي: 

التي ستنص عليها العسكرية للحوثيين، مما يجعلهم أقل   التنازالت  عرضة للقبول بتقديم 

أن   ثالثا:  بعملية    الدولي المجتمع    أي تسوية.  الحوثيين  إللزام  كافية  وسائل ضغط  يملك  ال 

فضال   الدولية،  باالنتقادات  وال  بالعقوبات  التلويح  يعنيهم  ال  فالجماعة  السياسية،  التسوية 

 ئدي وليست فصيل سياسي.ف نفسها كحركة مسلحة / كيان عقاعن كونها تصن  

بـ   تتعلق  أخرى  أظهرت    «الهيكلي ف  التكي  »نقطة  الذى  فبالوقت  الطرفين،  كال    فيه داخل 

السياسي    الجماعة بالموقف  تماسكا  إيران  من  الحكومة والميداني المدعومة  ظهرت   ،

بمظهر   المجلس    «المضطرب»الشرعية  مثل  الجهات  بعض  مع  تصادمها    االنتقالي نتيجة 

ة سياسية تراعي مصالح  لزم معه توليفالتسوية السلمية يُ   . ومن ثم، فالدفع بمسارالجنوبي 

   القوى الفاعلة كافة، دون إقصاء طرف، ودون هيمنة طرف على القرار السياسي اليمني.

   الهشاشة المؤسساتية: /االزدواجية  .2

الشواهد   من  عدد  لفرضية  ترس    التيثمة  المؤسساتية»خ  على    والتي  ،«الهشاشة  منها 

الدولة عقب سيطرة   المثال: إعالن عدن عاصمة مؤقتة إلدارة شؤون   «أنصار هللا  »سبيل 

وتقاسم    2015  في  «حكومة إنقاذ »تشكيل    التآوم،  2014سبتمبر    فيعلى العاصمة صنعاء  

الوزارات   المتصارعة  المجلس    االتفاق عقب    واالختصاصاتاألطراف  بين  التنظيمي 

اليمني   الرئيس  بقيادة  العام  الشعبي  المؤتمر  وحزب  للحوثيين  التابع  األعلى  السياسي 

وسط    -  صالح  اغتيالعقب    -  السابق، علي عبد هللا صالح، وما تلى ذلك من فراغ سياسي

ثق ذو  إقليميا  تتتمي  ل محلغياب شخصيات  الثقة  بعامل  المؤسسات    ، فضال  ع  تردي  عن 



        انعكاس التطورات السياسية واألمنية في اليمن على عسكرة التفاعالت بالقرن األفريقي
 

 

6 

  والخدمي  واالجتماعيالقائمة وعدم قدرتها على تأدية مهامها نظرا  لهشاشة الوضع األمني  

 Fragile States»فعلى سبيل المثال: وفقا ألحدث تصنيف لمؤشر الدول الهشة    .باليمن

Index»  مؤشر الهشاشة متقدمة بنقاطها على الصومال.  فيفقد سجلت اليمن تقدما 

إلحداث   يتطلب  ثم،  السياسي»من  تحد«التوافق  إنجاز  بين    «اإلداريالتوافق  »  ي ، 

لحالة   الداعمة  المحاوالت  كافة  وتقويض  القائمة   «المؤسسيالخلل  »المؤسسات 

حالة   من  الحد   .االزدواجيةوالمستفيدة  يتم  حينما  المثال:  سبيل  هيكليفعلى  عن  ة  ث 

السياسي» النظر    صانعين على  يتعي    «التوافق  الحرب    فيالقرار  بعد  ما   Post»دراسات 

War Studies»  ،  المستوى إلى  السياسي  المستوى  من  االستقرار  نقل  على  تركز  التي 

، على أن يتم توطئة مصادر النزاع وتهيئة البيئة المالئمة لممارسات  المؤسسياالجتماعي/  

 .  «الدولة الوطنية»أدوار 

 انتشار السالح خارج التشكيالت المقاتلة:   .3

بالداخل اليمني بمرحلة    «القبلية  /  عسكرة النزاعات الفرعية»ثمة مخاوف من تصاعد نمط  

الشرعية   الحكومة  بين  اليمنى  الصراع  تسوية  بعد  تزايد  ما  مع  خاصة    امتالك والحوثيين، 

األ  المؤسسات  الظاهرة    فيمنية  المواطنين للسالح مقابل هشاشة  تلك  تقويض ومحاصرة 

الثقافة الشعبية اليمنية تعتز بالسالح   ر الرسمية، ال سيما وأن  طوضبط السالح وحصره في األ

 وتعتبره جزءا  من الهوية المجتمعية. 

مع   المخاوف  اإلرهابية»  استغاللوتتصاعد  الحرب    للفوضى  «الجماعات  جراء  األمنية 

باليمن،   هذه    فيالقائمة  خطر  استمرار  يعني  ما  وهو  بها،  الخاصة  التسليح  أنظمة  تنويع 

 حتى وإن تم االتفاق على السالم وإنهاء الحرب.  ،الجماعات في المستقبل
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 إعادة إنتاج تنظيم القاعدة في اليمن   .4

إعالميا وجغرافيا بالمنطقة، إال    «تنظيم داعش»  يمقابل تنام  «قاعدةتنظيم ال»برغم تراجع  

لون تهديدا  أمنيا  بارزا ، نظرا  للخبرات العملية  يشك   يزالون   اليمن ال فيأنصار تنظيم القاعدة  أن  

  ، «اإلرهابيين»لـ  والتكتيكية التي تمتلكها قياداته، فلطالما كانت الجغرافيا اليمنية مالذا  آمنا   

أو للهروب من الرقابة األمنية.   «إرهابية»إطار التخطيط والتدريب لعمليات    في   استغاللهايتم  

من قرار    «عمليات مكافحة اإلرهاب»  الستثناء  «جو بايدن»ي  وهو ما دفع بالرئيس األمريك

 وقف العمليات العسكرية األمريكية في اليمن.

األخذ   يجب  ثم،  بـ    االعتبار  فيومن  المتداخلة  األطراف  جانب  اليمنية»من  عند    «المسألة 

مسار   السياسية»هيكلة  األمني    ،«التسوية  الفراغ  تعميق  على  عدم   عملياتوالتأكيد 

اإلرهاب» تلك  «مكافحة  بدون  وإذ  األمنية».  بنسختيه   -  «اإلرهاب»سيتمدد    «المعالجات 

للحد الذى يهدد معه أمن الممرات البحرية وخاصة مضيق باب المندب    –  القاعدة وداعش

 الحيوي للمالحة.  

أن   بالذكر،  حظ  الجدير  اليمني  وأمنية    ي الملف  سياسية  من  بتعقيدات  عدد  فرضتها 

أبرزهااالعتبارات إقليمية ،  أبعادا   الحرب  واتخاذ  وتشددها،  المحلية  الصراع  أطراف  تعدد   :

ودولية، فضال عن عدم توفر الشروط الموضوعية حتى اآلن إلتمام عملية التسوية السياسية  

حاليا    المنطقة  في  الجارية  التحوالت  طبيعة  إغفال  دون  على    المباشر  وانعكاسهاالشاملة، 

، مثل: تطورات  مدى الترابط والتداخل بين العديد من القضايا والملفات اإلقليمية والدولية

اإليراني  النووي  بايدن»الديموقراطي    ي تول   ،الملف  األمريكية،    «جو  المتحدة  الواليات  إدارة 

الخليجية   المصالحة  إلخ.  .القطرية،  –وإنهاء  ينعكس  .  ما  طبيعة  وهو  في  التحول  على 

المتعل  التفاع اإلقليمية  األمنية  الت  الروابط  طبيعية  خاصة  وبصفة  اليمنية  بالمسألة  قة 

 . األفريقيوالسياسية والنوعية مع دول منطقة القرن 
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 األفريقي عسكرة القرن  

بـ    االضطراباتتزامنت   والسياسية  اليمنية»األمنية  تنام  «المسألة    االستنزاف حدة    يمع 

 تصاعد األهمية االستراتيجية لتلك المنطقة،  وذلك في ظل،  األفريقيبمنطقة القرن    النوعي

 ، أهمها:  االعتباراتلعدد من نظرا   ف بكونها من أهم المناطق الحيوية  إذ تُصن  

الهندي، وبحر العرب    على المحيط  األفريقي: إذ تتمركز دول القرن  فيالتمركز الجغرا -

عن   فضال  عدن،  باب  وخليج  مضيق  عبر  األحمر  للبحر  الجنوبي  بالمدخل  تحكمها 

نقطة    فهيالمندب،   شرق    التقاءبمثابة  بين  تربط  التي  الحيوية  البحرية  الممرات 

وا  أفريقيا العربية  الجزيرة  آسيا،  وشبة  شرق  وجنوب  تلك  ملهند  من  جعل  ما 

ي تحركات عسكرية قادمة من الدول الغربية وواشنطن  ممرا  دوليا  مهما  أل  المنطقة

عن تحكمها في حركة التجارة العالمية المارة  فضال ومتجهة إلى منطقة الخليج العربي،  

مالي حجم التجارة العالمية، % من إج15% و 13عبر البحر األحمر، التي تتراوح بين  

أورو  خاصة إلى  العربي  الخليج  دول  من  القادمة  النفط  المتحدةتجارة  والواليات    ،با 

باعتبارها حلقة الوصل الرئيسة بين لقناة السويس    الجيوسياسيدون إغفال العمق  

 . البحرين األحمر والمتوسط

 

ما تتمتع به المنطقة من موارد طبيعة وثروات معدنية تتنوع  : نظرا  لالماديالثقل   -

والنفط   والحديد،  واليورانيوم  والفوسفات  والماس  الذهب  الطبيعي،  بين  والغاز 

الت المياه  أصبحوكذلك  ضوء    تي  في  المنطقة  في  التفاعالت  لطبيعة  مهما   محددا  

 النزاع حول سد النهضة.  
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متباينة - تُعد  أجندات  إذ  ساحةالمن:  المهددة   طقة  والنزاعات  الصراعات  من  للعديد 

مسرح  من  وُقربها  واستقرارها،  المنطقة  وألمن  والدولية،  اإلقليمية  القوى  لمصالح 

 والشرق األوسط كالحرب الدائرة في اليمن.   يقياأفر األحداث والصراعات اإلقليمية في 

القرن    حظيت  ومن ثم، فقد  رصت  أنظار القوى اإلقليمية والدولية التي ح ب  األفريقيمنطقة 

لها   قدم  موطئ  على  الحفاظ  مختلفة.على  تباين    بوسائل  عن  الدولية  فضال  الترجيحات 

بالدولة اليمنية،    «المأزوم  االضطراب»  مع تصاعد  ا  واإلقليمية لمدى ثقل المنطقة جيوسياس

ينحو  ال على   بات  معه  الذى  األدوار»صعب  لتباين    لدول  «توحيد  وفقا  المنطقة  تلك 

أنه يمكن تفنيدها بثالث أدوار رئيسية،    إذ التهديدات األمنية التي تواجه كل دولة على حدة،  

 : فيتتمثل 

كقاعدة   هاأراضياستخدام في  األفريقيلخص أدوار تلك الدول بالقرن تت: القواعددول   .1

للتحالف التفاالعربي   عسكرية  سياقات  ضمن  وذلك  بالمسألة  عالت  ،  اإلقليمية 

سمحتاليمنية المثال:  سبيل  فعلى  كجيبوتي    ،  أراضيها  النطالق  بتعيين  نقطة 

والحصار لالستخدام  والموانئ  الحربية  وكذلك  الطائرات  تم  أرتيريا  ،    استخدام حيث 

 . أراضيها لتدريب القوات اليمنية، وكقاعدة دائمة

 

ب  :االنخراطدول   .2 الدول  تلك  أدوار  فعلت  تتلخص  كما  اليمن  إلى  بمقاتلين  الدفع 

 ضمنا . السودان علنا  وأرتيريا 

 

النأي عن الحرب والتأييد العلني للتحالف  تلك الدول سياسة    انتهجت  :دول الحياد .3

تحم   مع  كبير  انخراط  مثل  دون  الحرب  من  كالالجئين  الحرب  تبعات   إثيوبيال 

  والصومال.
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  انعكاسات متباينة:

المأزومة بالداخل اليمني    عكست ،  األفريقيدول القرن  لنوعية  ال  التهديدات  يتناماألوضاع 

  :التالي وذلك على النحو 

الدول على   • الفاعلين من دول  المتواصلة من  ومضيق باب    البحر األحمرالتهديدات األمنية 

االقتصاد   يجعل  مما  السفن  باستهداف  الحوثيين  تهديد  المثال:  سبيل  فعلى  المندب، 

 والتجارة في تلك الدول تحت تأثير تلك التهديدات. 

المأزومة  انعكست • اليمن    األوضاع  في    على في  الالجئين  أزمة  التي  والمنطقة  تلك  تفاقم 

لسنوات    عليه اليمنكانت الم. ورغم ما  المناطق ضعفا وتضررا في العأشد من  ف كونهاتُصن  

، سواء بوصفها محطة  األفريقيمن منطقة القرن    خاصةقبلَة المهاجرين والالجئين األفارقة،  

لغيرها أو محطة عبور  الدول  وصول،  الصراع    إن    إال   ،من  إذ  آسيناريو  أصبغت  تداعيات  خر، 

هربا     فريقيايتواجد الجئين يمنيين أل  أصبح،  تستقبل الجئين أفارقةما زالت  اليمن    برغم أن  

  ، كما أن  إثيوبياوجيبوتي و يوجد الجئون يمنيون في الصومالفعلى سبيل المثال:  من الحرب،  

 . دون تأشيرهترحب باليمنيين   السودان

ساهم  يتنام • إذ  القرصنة،  اليمنية    عمليات  الدولة  في   استقرار  واضطرابانهيار  سواحلها 

ب  يتهر   إذ تم رصد ارتفاع حركة  ،2009ماعات القرصنة للمرة األولى منذ عام  ج  اطنش  يتنام

 األسلحة والمهاجرين غير الشرعيين عبر اليمن إلى دول الخليج العربي. 

بالذكر،   قد    المسألةفي    المأزومالصراع    أن  الجدير  القرن ياليمنية  في  حرب  باندالع  تسبب 

 : من خالل يؤشر إلى ذلكبنتائجها؛ و دا  ال يمكن التوقع مجد األفريقي

في    قواعدبناء   - السماح  صومالية    أراضيعسكرية  قد  دون  الفيدرالية،  الحكومة  من 

أن   كما  محدود،  استقرار  بعد  مجددا   الصومال  داخل  الصراع  اتهامات    يؤجج  هناك 

 . لعدد من فواعل اإلقليممتعددة 

تنام  - على  اليمن  في  الصراع  تداعيات  النظام    يساهمت  بين  النوعية  العالقات 

و  ال األريتيري  حركة  المثال: تنظيم  سبيل  فعلى  للقاعدة(،  )التابع  الصومالية  شباب 
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بأسلحة    2017-2016خالل    أرسلتأسمرة    إلى أن    عدد من التقارير الدولية  رصدت

التنظيم.   قادة  مع  اتفاق  بموجب  المتطرف  خالل  تم  للتنظيم  من  الصومال ذلك 

 . يمنا عبر الر مروو

وإريتريا، خاصة مع اعتقاد النظام في أديس أبابا أن قوى    إثيوبياالتوترات بين    يتنام -

عصب    -  العربي التحالف   لميناء  تأجيرها  إطار  التي    تقوم  -في  المساعدات  بتقديم 

توقيع  من  الرغم  على  إذ  اإلرتيري،  الجيش  على  مباشرة  وغير  مباشرة  بفائدة  تعود 

يوليو في  البلدين  بين  سالم  أن  2018اتفاق  إال  على    ،  مسيطرة  الزالت  النظرية  هذه 

 أديس أبابا.   فيالنظام الحاكم 

إلى    االضطراباتدفعت   - اليمني،  بالداخل  الحثيث  نمط    انتهاجاألمنية  بين التقارب 

القاعدة في شبه   الصومالي وتنظيم  الشباب  إذ  التنظيم  العربية،  اليمن  مث  جزيرة  لت 

وجود تحالف محتمل بين    ا يعني أن  مموطئ قدم جديد مع استمرار االضطرابات، م

التنظيمين المتطرفين سيعطي قوة كبرى تتجاوز تلك التي وقعت عند اتحاد تنظيم  

 . 2009ة مع التنظيم في اليمن عام  القاعدة في السعودي

 .. على ما سبق  تأسيسا  

والسياسية    االضطرابات  يتنام  ىفأض من  باليمناألمنية  على    مزيدا  المتباينة  التهديدات 

بعودة   مستقبال  يُنذر  قد  ما  وهو  اليمنية،  بالمسألة  المنخرطة  الجيوسياسية  المناطق 

القرن   بدول  خاصة  واألمنية  السياسية  المشكالت   ،األفريقيالتوترات  تضافر  عن  فضال 

التطرف   ملف  الالجئين،  قضايا  مثل:  اإلرهابية» النوعية  القواعد  «والتنظيمات  عسكرة   ،

القرن   على  ومآال  األفريقيبمنطقة  ذلك  القوى    والمعنوي  المادي  االستنزافت  جانب  من 

الدولية   المن والفواعل  لتلك  ذات  واإلقليمية  وهو    األهميةطقة  يدفع الجيوسياسية،  ما 

بضرورة التضافر نحو إنجاح جهود التسوية السياسية على مختلف تحركاتها سواء اإلقليمية  

الرياض، أو تلك الدولية وما يتعلق بمختلف تحركات المبعوث   اتفاق تمثلة في مخرجات والم

أوال  الجديد  األممي في،  تتمثل  والتي  التي ،  النار  إطالق  وقف  خطة  على  العمل  مواصلة   :
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بينما  ليندركينج،  تيم  المتحدة  الواليات  مبعوث  مع  بالتعاون  مارتن غريفيث  أنجزها سلفه 

بمجلس األمن الدولي لفرض مبادئ التسوية السلمية من خالل تبينه قرارا     االستعانة   :الثاني 

استمرت   حال  في  المتحدة  األمم  ميثاق  من  السابع  البند  تحت  التنفيذ  في    الحوثيينملزم 

 رفضها. 

 

 

 

 

 نبذة عن المؤلف:
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