
  



 

 

 برعاية   اتفاقًا  إيران،   من   المدعومة   الحوثي  وجماعة  اليمنية  الحكومة   عتوق    ، 2018  ديسمبر  13  في

  يوما   21  خالل  الحديدة،   ومدينة  الموانئ  في  االنتشار  وإعادة  النار  إطالق  وقف  إلى  يقضي  المتحدة  األمم

 رغم  االتفاق،   بنود  تنفيذ  الحوثيين  رفضل  نظرا  اآلن   حتى  رتعث    ذلك   أن    إال  النار؛   إطالق   وقف   بدء   من

 .توقيعه على أشهر 6و ينعام مرور

 

 أو   االشتباكات  مناطق  إلى  الدخول  تستطع  ولم  اليوم،   حتى  فشلت  لكنها  دولية،   قوات  بالرغم من وجود

ل إليه تطورات  والمتواصلة، ليصبح التساؤل حول ما يمكن أن تؤ  الخروقات  ارتكاب  من  الحوثيين  منع

دارة الجديدة للبيت االبيض  اإل  فيإلى معطيات دولية جديدة تتمثل    استنادااليمن"،    في"الحل اإلقليمي  

  تيار المحافظين بفوز اإليرانية وتصعيد    االنتخاباتبرئاسة "جو بايدن"، ومعطيات إقليمية تتعلق بنتائج  

 الدبلوماسي  األمم المتحدة  اختيار  فيرئيسي"، دون إغفال المعطيات األممية والمتمثلة  إبراهيم  المتشدد "

  غريفيث،  مارتن  للبريطاني  خلفًا  اليمن  إلى  الخاص  المبعوث  منصب  لشغل  غروندبرغ،   هانز  السويدي

  إقناع   أو  اليمن،   في  الحرب  إلنهاء  ملموسة  نتيجة  أي  ق يحق  أن  دون  ، 2021  يونيو  آخر  مهامه  أنهى  الذي

 . يوميًّا يتمزق الذي بالبلد الخاصة الدولية المرجعيات بتنفيذ الحوثيين

 

 يرانية   جدلية االنتخابات اإل
 منها   يعاني  وخارجية  داخلية  ضغوط  ظل  في  2021  يونيو  18  في  الرئاسية  انتخاباتها  إيران  شهدت

"المتشدد"  عن  االنتخابات  نتائج  وأسفرت  اإليراني،   النظام   رئيس   بمنصب  رئيسي  إبراهيم  فوز 

 حيث   بدايتها،   قبل  سلطويا  هندستها  تقريبا تمت  التنافس  من  خلت  انتخابية  عملية  في  وذلك  الجمهورية، 

  عن   كبير  بفارق  المقترعين  أصوات  من%  61.95  يعادل  بما  صوت  مليون  17.9  على  رئيسي  حصل

  حصل   التي  األصوات  عدد  أدناه  الجدول  حويوض  .  بعيد  حد   إلى  متوقعة  النتائج  هذه  وكانت  منافسيه،   كافة

  .والملغاة البيضاء البطاقات وعدد مرشح كل عليها
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  من   الرئاسية،   االنتخابات  مع  بالتزامن  تمت  التي  المحلية  المجالس  انتخابات  عزز تنظيمالجدير بالذكر،  

 الذي   األمر  متداخلة،   وطائفية  إثنية  بتركيبة  تتسم  التي  والمناطق  الريفية  المناطق  في  سيما  ال  ، المنافسة

  تراجع  عن  يكشف  المشاركة  نسبة  تواضع  أن  غير  بعيد،   حد    إلى  المشاركة  نسبة  من  يزيد  أن  يفترض

 ال   والسياسية،   االقتصادية  األوضاع  من  إحباط  وربما  الشعبية  الالمباالة  من  وحالة  النظام  لشرعية  كبير

 .شعبيته على استفتاء بمثابة االنتخابات لهذه ينظر كان النظام أن   االعتبار في أخذنا إذا سيما

لذلك تُعد  وفقا    حقيقية   تنافسية  عملية   وليست  لكك  النظام  على  استفتاء  بمثابة  إيران  في  االنتخابات، 

،   بقدر  السياسة  في  فاعال  ليس  والبرلمان   النظام   تأييد  قاعدة  أن  على  مؤشًرا  تُعطي  النسبة  هذه  فإن  كاف 

 واسعة   واحتجاجات  اجتماعية  تعبئة  من  قبلها  بما  ذلك  ويتصل  الثورة،   منذ  األقل  المشاركة  فهي  تتآكل، 

  في   األوكرانية  الطائرة  سقوط  أعقبت  التي  واالحتجاجات  ، 2019  نوفمبر  في  الوقود  احتجاجات  آخرها

 .2020 يناير

  

الخارجية   السياسة  وضعية  األمر  من  نستشرف  سبق،  ما  على  اإلقليمية    –تأسيسا  للرئيس     -خاصة 

لجديد "إبراهيم رئيسي"، خاصة وأن منصب الرئيس أشبه بـ "منصب رئيس الوزراء"، ولكن اااليراني 

القرار   "صنع  عملية  لألمن    فيتؤول  األعلى  "المجلس  إلى  دستوريا  الخارجية"  "، القوميالسياسية 

، وعقب تعديل الدستور عام 1979لدستور  لـ "مجلس الدفاع األعلى الوطني" وفقا انعكاسال والذى يشك  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/29/2523772/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1400-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/29/2523772/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1400-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF


 

 

1989" المادة   نصت   ،176"
األع  1 المجلس  لألمن  على صالحيات  رئيس   يرأسهالذى    2القوميلى 

أهمها:    يحددها  التي  العامة  السياسات  إطار  في  للبالد  واألمنية  الدفاعية  السياسات  تعيينالجمهورية، 

  .القائد

 

أن تطرأ   المستبعد  فمن غير  ثم،    مع   التعاطي  في  اإليرانية  السياسات  على  جوهرية  متغيرات  أيومن 

 األعلى المرشد يرسمها العامة السياسات أن   إذ المتحدة، الواليات مع العالقات على أو اإلقليمية،  الملفات

  جوهرها   فيتخدم    سياسات  وهي  بها،   االلتزام  المحافظ  أو  اإلصالحي  الرئيس  وعلى  خامنئي،   علي

 وفيكالدولة اليمنية،    الجوار  دول  في  اإليراني  النفوذ  فرض  مشروع  إنفاذ  في  الثوري  الحرس  تطلعات

 . األوسط الشرق عموم

 

 اليمن  في  اإليراني التموضع مالمح 

 تتسـم إذ ولبنـان؛  وسـوريا العـراق مـن كـل فـينظيرتهـا اليمن، عـن  في اإليرانية االستراتيجيةتختلف 

 :  العتبارينوذلك  والخصوصية،  بالغموض
 

لتلك  يإذ يرفض المجتمع اليمن: "ضعف القاعدة الشعبية الشيعية "الجعفرية – األول  االعتبار  .1
فتـرة  فـيالتحركـات السوسـيولوجية لــ "الحـوثيين"، إذ   فيبشكل واضح    انعكسالفئة، وهو ما  

 باإلضـافة لها،  الشعبي الرفض من لم تظهر الكثير من معتقداتها الشيعية خوفاً  "التعبئة العامة"

 اليمن.   في  نييرااإل للتدخل الرافض الرسمية السطات موقف إلى

 

وهـو مـا يتعلـق بإسـتراتيجية طهـران نحـو مـد   :السعععو    اإليراني التنافس    –  الثاني   االعتبار .2
ممارسـات  أي ، وتجنـبالنـاعم" االختـراقعلى آلية " االعتمادالنفوذ بالداخل اليمني وذلك عبر 

ت مناطق النفـوذ اليمنـي. فعلـى سـبيل المثـال: أد   فيأن تدفع بالرياض نحو مواجهتها  من شأنها  
، وتنفيـذ عـدد 2014نية بـدء مـن سـبتمبر التحركات الحوثية نحو السيطرة على المحافظات اليم

اض وإطـالق من المناورات العسكرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى تدخل الري
 فقـد الـيمن في اإليراني" "المشروع  تقويض  في  تنجح  لم  إذا  أنهاحيث  عملية "عاصفة الحزم"،  

العسـكرية  علـى الترسـانة الحـوثيين سـيطرة بعـد السـيما عليه،  مما كان أقوى  نفوذ  دفعة  تعطيه
 فـي المدرسـية المنـاهج تغييـر في المتمثل والفكري الثقافي محاولة االختراق عن  فضالً   اليمنية، 

 
،   1989 عام لغایة  تعدیلته شامل  1979 عام الصادر  إیران دستور (  1

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar   
  المسلحة، للقوات  مةالعا القیادة   أركان هیئة  ورئیس  الثلث، السلطات  رؤساء: یلي مما  القوميالمجلس األعلى لألمن   هعضوی تتألف(  2

  محل  بالقضیة المتخصص   والوزیر والداخلیة، واألمن الخارجیة  ووزراء األعلى،  المرشد عن وممثلن والمیزانیة، التخطیط  شؤون ومسؤول
 . الثوري والحرس  الجیش  في  مسؤولین وأعلى  النقاش،

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar


 

 

دون إغفــال  المجتمــع،  وأفــراد لقيــادات الخاصــة والــدورات ميليشــيا الحــوثي،  ســيطرة منــاطق
 .التوجيهدوات  الديني وأ الخطاب على  السيطرة

 

  تستند   إيران  يُالحظ أن   اليمن،   في سيما  وال  اإلقليمي،   الجوار  دول في  اإليراني  التدخل  حاالت  وباستقراء

المتعلقة    األهداف  لتحقيق  إيرانية  عمل  خطة   بمثابة   تعد  أساسية،   اعتبارات  ثالث  على  تدخالتها  في

 : حيث  ،  والهيمنة النفوذ مجال وتوسيع بالتغلغل

 

االسـتقرار وضـعف السـلطة  والفوضـى وعـدم االنقسـام  مـن  االسـتفادة  محاولـة:  األول  االعتبار -

 دعـم عبر  المختلفة  السياسية  بين النخب  االنقسامات  استغالل  ، ومن ثمةالدول  الختراقالمركزية  

 إلقامـة السـعي خالل من وذلك التوجهات،  في معها أو المتفقة  مذهبيا  إيران  من  القريبة  الفصائل

 المسـتوى علـى سـواء القائمـة لألوضاع الرافضةخاصة تلك    الدول،   دون  الفاعلين  مع  شراكات

ا،  اقتصــاديًّا أو سياســيًّا مهمشــين بــأنهم اتهم الخاصــة رلتصــو نتيجــةً  المحلــي،   أن أو واجتماعيــًّ

 لعدم نتيجة اإلقليمي،  المستوى على أو السياسية،   طموحاتهم  يلبي  ال  والسلطة  النفوذ  من  نصيبهم

 مـن لصـالح بشـدة  تميـل  التوازنـات  هـذه  أن  رهالتصو  القائمة،   اإلقليمية  التوازنات  عنرضائهم  

 .األمريكية المتحدة للواليات اإلقليميين الحلفاء في  والمتمثلين لها،  اخصوم همتعد

 أو شـركائها دعـم فـي األجـل طويـل السياسـي االسـتثمار على إيران اعتماد:   الثاني االعتبار  -

 الفصـائل أو الجماعـات واستقطاب انتقاء خالل من وذلك. الدول دون الفاعلين من لها الموالين

 بهـا،  القاتهـاع وتوثيـق ، مسـتقبالً  للنجـا  أكبـر بفـرص تحظـى أو أفضل،  إمكانيات تمتلك التي

 طويـل القاعـدي البنـاء خـالل مـن قدراتها وتعزيز ، اوعسكري اومالي اسياسي ودعمها وتشجيعها

الفصـائل مـن تقلـد  أو الجماعـات هـذه تمكـين إلى المطاف نهاية في ييفض  ما  اغالب  ، الذياألمد

 العـراق فـي فالـذين يحكمـون. دولهـا فـي ومـؤثرة حيوية سياسية مواقع إلى  الوصول  أو  الحكم، 

 قيـام منـذ الشـيعية العراقيـة الفصائل والتنظيمات من عديد دعم في  إيران  استثمار  نتاج  هم  احالي

 اليمن،  في الحوثيين دعم وفي لبنان،  في هللا حزب  دعم  إيران في  تستثمر  كذلك.  اإليرانية  الثورة

   .عقود ثالثة تزيد على طويلة فترة منذ



 

 

: مسـتويين العمـل علـى علـى إليـران المواليـة الفصـائل أو الجماعـات تشجيع  الثالث:  االعتبار -

 العمليــة فــي عبــر المشــاركة للــدول،  الرســمي السياســي الهيكــل إطــار داخــل: األول المســتوى

 فــي حاســم دور الجماعــات لهــذه يكــون حتــى الرســمية،  الحكــم مؤسســات إطــار فــي السياســية

 أو للـدول الرسـمي السياسـي الهيكـل إطـار  خـارج  :الثاني  والمستوى.  لدولها  الرئيسية  القرارات

 مسـتقلة تمويـل ومصـادر مغلقـة،  تنظيميـة ىِلبن الجماعات هذه امتالك خالل من  معه،   بالتوازي

 ويتـيح الدولـة،  لسـلطة كامـل  بشكل  خاضعة  غير  يجعلها  نحو  على  بها،   خاصة  عسكرية  وأذرع

 مصــالح مــع يتنــافى بشــكل األمــور تســير عنــدما القــائم ســيالسيا النظــام تقــويض إمكانيــة لهــا

 فـي سـواء الحـال هـو  مثلمـا  .اإليرانية  والتفضيالت  المصالح  مع  أو  الجماعات،   هذه  وتفضيالت

 اليمن.   في الحوثيين حالة

تغلغلها  من األدوات لدعم تموضعها ولتعزيز  إيران إلى عدد    استندت،  الثالث السابقة  لالعتباراتودعما  

 ، وذلك من خالل:   عبر الورقة الحوثية النوعيلنفوذ الداخل اليمني وبسط ا في

  فتح " وذلك عبر  الدبلوماسيتشبيك  الما يتعلق بـ "دوات  أهم تلك األأحد    :أ وات الدعم السياسي  -
  النفقات   ودعم  وطهران،   ينالحوثي  بين  سفراء  وتبادل  طهران،  في  للحوثيين  الرسمي  المكتب
استخدام  واالقتصادية  السياسية خالل  العالم  اإليرانية  السفارات  قدراتم  من    ف يللتعر  بدول 

  والدولية   االقليمية  المحافل  في  سياسيا  الحوثيين  جبهة  ودعم  ، الحوثي"  الملك  "عبد  جماعةب
"، كذلك دعم طهران  المقاومة  جبهة"  يسمى  ما  ضمن   المتحدة  ممواأل  من األ  مجلس  في  خاصة

ال لحركات  السياسية"  "المشروعية  دعململف  عبر  أنصار  بين  العالقات  مقاومة،   هللا   جماعة 
  في   ينللحوثي  مكاتب  فتح   في  والمساعدة  الصين،   والعراق  وباكستان  وسوريا  روسيا  من   وكال
اإلالدول    هذه العزلة  كسر  نحو  والدولية كخطوة  الصيني قليمية  الموقف  تحييد  عن  فضال   ،

 بمجلس األمن ضد الحوثيين.   والروسي

 
ب  :الحقوقي الدعم  أ وات   -   عبر   حقوقيا  الحوثي،   وجماعة  اليمن،   قضية  برازإ  على  العملوذلك 

  السعودية   قبل  من  حقوقيا  نتهكيُ   اليمني  الشعب  إلظهار  الحقوقية  المنظمات  مع  التواصل

  إرسال و  . اليمن  في  العاملة  اإلنسان  حقوق   لمؤسسات  قانونية  استشارات  وتقديم  والتحالف، 

 المنظمات   لتركيز  الشعبية  للمساعدة  مقر   وإنشاء  صنعاء،   إلى  اإليرانية  االنسانية  المساعدات

 .اليمن في إليران اإلنسانية األعمال أهم باعتباره اليمن  دعم على الحكومية غير اإليرانية



 

 

  وسائل مختلف    في  الحوثية  الحقوقب  يسمى  مال  إطار الترويج  فيوذلك    ي:اإلعالمأ وات الدعم   -

دول  الحية  باللغاتو  اإلعالم   الوضع   على  والتركيز  الحوثي،   مظلومية  ظهارإو  العالم،   بكل 

عن    .اإلنساني  لدعم  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  متنوعة  شعبية  بحمالت  القيامفضال 

 والواليات  السعودية  العربية  المملكة  قبل  من  اليمني  للشعب  كقمع  األزمة  واظهار  الحوثي

  نها أو  ، ةالحوثي  للجماعة  كانتصارات  ديناميكيات الصراع  والتضخيم وإظهار.  األمريكية  المتحدة

"الصورة  وحلفائها  السعودية  ضد  ميدانية  انتصارات  تحقيق  على  قادرة تغيير  إلى  باإلضافة   .

 وسائل  في  ونشرها  ، "المقاوم"  موضوع  حول  رةمصو    ووثائق  أفالم   نتاجإ  عبر  للمتلقيالذهنية"  

 .الحوثي عليها يسيطر التي اليمنية عالماإل

 
  استقطاب و  طهران،   لعمائم  والثقافي  العلمي   الدور  تفعيل  عبروذلك  :  الثقافي الدعم  أ وات   -

إجراء  اليمنيين،   لطالب  الدراسية  المنح  زيادة  عبر  اليمني  الشعب   التي  العلمية  البحوث  ودعم 

 كتنظيم  اليمن  في  متخصصة  لقاءات  عقدفعلى سبيل المثال:    .اليمن  في  اإليراني  تعزز التموضع

 التيارات   ضد  العالمي  المؤتمر  اإلسالمية،   الصحوة  اإلسالمية،   الوحدة  :مثل  مهمة  مؤتمرات

 جمعية  نشطةأ   زيادةو   للحوثي،   دعما  وتجمعات  مسيرات  تنظيمودعم    .المتطرفة  التكفيرية

"التجييش   وكذلك  .للحوثي  دعماً   "البيت  آل ـ"ل  العالميةوالندوات    "، األديان  بين  التقارب"

عبر    الشرعية   األموال  تخصيص  جازةإ  في  الكبرى  الشيعية  المراجع  فتاوى  صدارإالديني" 

 للدعم الحوثي.  

 

طهران :  االقتصا  الدعم  أ وات   - عمدت  الحوثي    لجماعة  اليمني  االقتصاد   ربط  على   حيث 

 واليمنيين  اإليرانيين  األعمال  رجال  بين   التجارية  العالقات  دعم  عبر  اإليراني،   باالقتصاد

  .اليمنيين األعمال لرجال استشارية خدمات قديمتو الحوثي،  الملك عبد  من نيالمقرب  وخاصة

 

 -سواء اإلصالحية او المحافظة     -  يةيراناإل  اإلستراتيجية  ، تسعىاالعتبارات إلى تلك    فاستناداومن ثم،  

 مزيد  إحرازعبر  إلى تعزيز التموضع من خالل تكثيف نشاطها على الساحة اليمنية    مختلف تحركاتهاب



 

 

  سياسي   -جيو  ووزن  متميز،   استراتيجي  بموقع  يحظى  باعتبارهعبر الورقة الحوثية    اليمن  في  النفوذ  من

  ا سياسي  لهم  ودعمها  الحوثيين،   مع  تحالفها  خالل  من  بإمكانها  أن  إيران  ترى  إذ  المنطقة،   في  مؤثر

 المنطقة  في  ونفوذها  تأثيرها  تزيد  أن  اليمن،   في  السلطة   قمة  في  تموضعهم  ترسيخ  أجل  من  اوعسكري

  لها   يتيح  مما  األهمية،   بالغ  دولي  استراتيجي  ممر  من  بالقرب  لها  قدم  موطئ  إيجاد  عبر  كبير،   بشكل

 الرئيسية  الربط  نقطة   يُعد  الذي  المندب،   باب  ومضيق  عدن  خليج   في  المرور  حركة   في  للتحكم  الفرصة

 المائي   الممر  ديُع  والذى  السويس،   قناةو  األحمر،   بالبحر  الهندي  والمحيط  العربي  الخليج  تصل  التي

 .  3العالم في للنفط يسالرئي

 

    :اليمن في "الحل اإلقليمي"  مريكية لع األ الدوافع
بالتزامن مع نجا  "إبراهيم رئيسي"  ئيس األمريكي "جو بايدن"  الر  إلدارة  المرنة  التوجهات  انعكست

قليمي. إذ تمثلت أولى ها الجديد لخفض التوتر اإلتفعيل استراتيجيات  اإليرانية، للدفع نحو  االنتخابات  في

ل بالدعوة  الخطوات  طهران،  التفاوض  بدء  تلك  األمريكي  إلنجاز  والتمهيدمع  الرئيس  أعلنه  من    ما 

ة الصراعات الرامية للعب دوراً أكثر توازناً إلدار  ار خطواتهإط  فياليمن"، وذلك    فيإيقاف الحرب  "

فاق الحل، آليندركينغ" لبحث    ، إذ من أبرز تلك الخطوات: تعيين مبعوث أمريكي "تيمقليمية بالمنطقةاإل

فضال االيراني،    النوويمباحثات الملف    فيإعادة النظر  وإرهابية،    ةإلغاء تصنيف "الحوثيين" كجماعو

 مان. الدفع باألطراف اإلقليمية إلعادة ترسيم مسارات التسوية السلمية مثل السعودية وعُ عن 

    

يمكن  و السياق،  هذا  تبنواشنطن  ب  الدفع  ترجيحفي  اإلقليمي"  اقتراب  ينحو  تغي   "الحل  مع  ر  خاصة 

  استنادا   "، وذلكرئيسي" إلى المحافظ "إبراهيم  روحاني"حسن    اإلصالحيالمعادلة اإليرانية من رئاسة  

 :سس ضمن تقييمها للحالة اليمنية بشكل عام، ومنها على سبيل المثالاألدوافع ودد من الع على

اليمنية  حالة "الالحسم"إنهاء   ❖ األزمة اليمنية على    اندالعتؤشر كافة المشاهدات منذ   : بالمسألة 

في ظل قدرة أطرافها على مواصلة المعارك بال   فلك "الالحسم"، خاصة  فيأنها أصبحت تدور  

تصاعدتوقف.   عن  المعارك    فضال  األطرافبما  دائم،    بشكلمنحنى  قدرة  تطوير   يعكس  على 

 
3 ) Amal Mudallali: «The Iranian Sphere of Influence Expands Into Yemen», Foreign Policy, October 2014 ,8. 
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ألخرى،  مرحلة  من  الهجومية  "  قدراتهم  محاوالت  كافة  فشل  عن  " النوعي  االختراقفضال 

السياق   المسألة، خاصة وأن    تلكبين أطراف  ألطراف المعادلة اليمنية، بما ينذر بحالة "الال حسم"  

األ لتلك  يتم  الحاكم  ما  التسوية  هيكلتهزمة ال يختلف عن  لم تضفِ .  لمعادالت  المثال:    فعلى سبيل 

عواصم  الجوالت  ال في  يمكن   سياسي  اختراق  أياستكهولم  والكويت  و  جنيفك  ةمتباينمتعددة 

قد يُعرقل مسارات    "، بماوالميداني،  السياسي"  ، وبالتالي هناك تعادل في المسارينميدانيا  ترجمته

 .ابل اآلخر أمًرا من الصعب حسمهويجعل تبني خيار مق لألزمة،  "الحل اإلقليمي"

 

 دعوة بايدن  فيأبرز تلك المشاهدات ما تمثل   :اليمنيةالمسألة  في    "االنخراط اإلقليمي "تقويض   ❖

دعمها  وقفوحل أزمة العقوبات مقابل  اإليراني النوويالمباحثات حول الملف  الستئناف لطهران

محاصرة . كذلك  العسكري للحوثيين، باعتباره يشكل تهديدًا لمصالحها ومصالح حلفائها في الخليج

"التحالف   خالل:    في"  العربينشاط  من  وتجميد صفقات  اليمن  للتحالف،  اللوجستي  الدعم  إنهاء 

تدفع واشنطن   المقابل، ب  كذلكوروبيين إلى حذو النهج ذاته. واألسلحة األمريكية، ودفع الحلفاء األ

المعادية اإليرانية  النشاطات  تطويق  أبرزها:  التحالف،  قوى  مع  مهادنة  لقوى  و  برسائل  المهددة 

من الهجمات الحوثية،    ةلدفاعات العسكرية السعودية المتضرر ل  وكذلك تقديم حوافز فنية  التحالف، 

 .باألزمة اليمنية يالميدانحالة "الالحسم"  فيوإن كانت تلك الخطوة تسهم بشكل واضح 

 
اليمنية ❖ للمسألة  السلمية"  "التسوية  المرج    : إ ارة  من  األمريكيإذ  اإلدارة  تسعى  أن  على    -ة  ح 

لة اليمنية" سياسيا، وذلك من خالل المبعوث الخاص  أإلى إدارة "المس  -المدى القريب والمتوسط  

التوصل إلى طر  "عملية تسوية"    احتماالت  فيالمختلفة    تحركاته"، وما قد تؤول إليه  ليندركينغ"

األمم المتحدة وعبر الوساطات مع القوى اإلقليمية، ودفعهم إلى تحويل فائض  بالمشاركة مع جهود  

العسكري التسوية   االنخراط  ثم  ومن  التهدئة  أجل  من  الوساطة  جهود  إلى  اليمنية  الساحة    على 

  .السياسية

 :  ترجيحات "الحل االقليمي"
تعكس   مؤشرات  "اال  احتماالتثمة  من  المرنة"متفاوتة  التسوية    نفراجة  لمسارات  السياسية  بالعملية 

 إلى عدد من المشاهدات، أبرزها:   استنادا، وذلك بالمسألة اليمنية 



 

 

 

   :  اإليراني مريكي التقارب األ .1

التقارب عودة  إلى  تؤشر  ترجيحات  وإيران    ثمة  المتحدة  الواليات  من  كل  بين  بالرؤي   والتيالحثيث 

 : التاليتلك المؤشرات على  اشتملتتنعكس بدورها على دعم المسار السياسي بالمسألة اليمنية، إذ 

 قوائم من إيرانياً،  المدعومة اليمنية ين"الحوثي" جماعة اسمإدارة "جو بايدن" من رفع  أعلنتهما  -

فضال عن   ترامب،   إدارة  قِبل  من  تصنيفها  على  شهر  من  أقل  بعد  ، 2021  فبراير  في  اإلرهاب

الجديدة اإلدارة   تقود  التي  السعودية  مصالح  عن  الدفاع  تأكيد  مع  اليمن،   حرب  إلنهاء  إعالن 

 صنعاء  العاصمة  على  الحوثيين  سيطرة  بعد  ، 2015  عام   منذ   اليمن   في   " الشرعية"  لدعم  تحالفاً 

 . 2014 عام البالد من واسعة ومساحات

  محاولة   في  ؛ 2021  أبريل  في  فيينا  النمساوية  بالعاصمة  األمريكية  اإليرانية  المحادثات  انطالق -

 األدنى حده إلى اليورانيوم تخصيب بتخفيض طهران التزام مقابل ، االتفاق إلى األطراف إلعادة

 تعج  التي  إيران  عن  العقوبات  واشنطن  فيه  ترفع  الذي  الوقت  في  النووية،   األنشطة  وتقييد

 . كورونا جائحة خاصة بعد التداعيات السلبية ألزمة باألزمات، 

الرئيس   - على    اإليرانيتأكيد  نحو    تمسكه"إبراهيم رئيسي"  ،  النووي  باالتفاق  االلتزامبالتوجه 

 تتغير  لن   العالمية  القوى  مع  النووي  لالتفاق  العودة  تجاه  إليران  الخارجية  السياسة  ن  أخاصة و

روحاني،   بعد لحسن  السابقة    اإلصالحيين   بين  يختلف   ال  إيران  في  السياسي  النظامف  اإلدارة 

 والحرس  خامنئي"،   "علي  للثورة  األعلى  المرشد  بيد  الخارجية  اإليرانية  فالسياسة  والمحافظين، 

 ذلك.   تجاوز يمكنهم ال التوجهات جميع من السياسة ورجال االستخبارات،  وأجهزة الثوري

"إبراهيم رئيسي"    اإليرانيالرئيس    ةمحاول - إنجا    اكتسابالجديد  عبر  الداخل  وثقة  الشرعية 

" العودة    االرتباطعملية  بين   شلت  التي  االقتصاديةالعقوبات    وانتهاءالنووي،    لالتفاقالبيني" 

السلبية    محتملة   غير  داخلية  أزمات  وخلقت  اإليراني،   االقتصاد التداعيات  مع  تبعاتها  زادت 

 ائحة كورونا.  لج

 

 



 

 

 السعو ية :    –يرانية التنسيقات اإل .2

يرانية السعودية، تلك التنسيقات النوعية على جملة المشاهد الحاكمة إلعادة سريان العالقات اإل  انعكست

 من خالل:    استنتاجههو ما يمكن 

 

  الرئاسية   باالنتخابات  فوزه  إعالنعقب    "رئيسي  إبراهيم"  اإليرانيللرئيس    المرنةالتصريحات   -

 مع  السفارات  فتح  إعادة  أمام  اإليراني  الجانب  من  لعقبات  وجود  ال"  خاصة ذلك المتعلق بأنه:

خلفية  .  "السعودية  العربية  المملكة على  لمحاولة   غماتيةاالبرسياساته  وذلك  والرامية  إقليميا، 

 . العربي اإليرانيرأب التصدع 

 

سابق    السعودية  أعلنتهما   -   التوتر   حدة  لخفض  إيران  مع  حوار  لخوض   استعدادها  عنبوقت 

 إلنهاء  السعيوإعالنه    الحكم  بايدن  جو  المنتخب  األمريكي  الرئيس  يتول  عقب  وذلك  بالمنطقة، 

 .اليمن في لحربا

 

   :لليمن خاص أمريكي  مبعوث تعيين .3

 فيإطار تطبيقيات ما دعت إليه اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، نحو إنهاء الصراع  فيوذلك 

بتعيين " تيموثي  استصداراليمن، فقد تم   فبراير    فيريكي خاص لليمن  " كمبعوث أم  ليندركينغ  قراراً 

خلفية  الماضي  على  إعالمين  ترويجها  تم  كخطوة  الم  التنسيق،  مع  المتبادل   األممي بعوث  والتعاون 

ثمة   التنظيمية والمنهاجية،  الناحية  أنه من  إال  العمل    اختالفات"مارتن غريفيث"،  تطبع على مقاربات 

 والتحرك لكال المبعوثين وتنعكس بشكل مباشر على آليات الحل بالمسألة اليمنية، حيث:  

 والمشتقات  السلع  دخول  على  القيود  تخفيف  بإجراءات  البدء  منهاجية  ، األمريكي   المبعوثيدعم   -

 ثم    ومن  النار،   إطالق   وقف  لعملية  كمقدمة  الدولي  صنعاء  مطار  وفتْح  الحديدة،   عبر  النفطية

 نحاء أ  كافة  في  العسكرية  العمليات  وإنهاء  النار  إطالق  وقف  تثبيت  بعد  كامل  بشكل  القيود  إزالة

   البالد.



 

 

ترتكز   ، "غريفيث"  واليته  يالمنته  األممي  المبعوث  دعم - األمريكي  للمبعوث  مغايرة   منهاجية 

  حركة   على  القيود  تخفيف  ثم  ومن  رب، أم  في  خاصة  أوالً،   العسكرية  العمليات  وقف  على

  الطيران   حركة  أمام   صنعاء  مطار  فتح وكذلك  الحديدة،   ميناء  عبر  والتجارية  اإلنسانية  الواردات

أمام    .حددةم  ودولية  إقليمية  لوجهات التحديات  يدفع بمزيد من  ما قد   هانز  لسويديامهام  وهو 

يتعلق  أهمها    ، اليمن  لملف  رابع  أممي  كمبعوث  جروندبرج " التفاوضية  تالمقاربا "بتطوير  ما 

  مختلفة  دولية   مرجعية  إصدارإمكانية  بحث  ونحو إيجاد مساحات مشتركة بين أطراف النزاع،  

 أخرى  أطراف  إشراك  إلى  والحاجة  الحالية  الميدانية  التطورات  االعتبار  في  تأخذ  القرارات  من

 مجلس   قرار  خاصة  األممية،   الجهود  عليها  تأسست  التي  الدولية  فالقرارات  التفاوض،   عملية  في

فعلى  .  األممية  البعثة  لعمل  المناسب  التفاوضي  اإلطار  توفير  في  تساعد   لم  ، 2216  رقم   األمن

 تفسير  أن  ، 2021  يونيو  18  في  صدر  الدولية  األزمات  لمجموعة  تقرير  ذكر  المثال:  سبيل

 والسياسيين  المراقبين  من  الكثير  وأن  سياسية،   تسوية  نحو  تقدم  لحدوث  عائقاً   مثل  2216  القرار

 .  4باستبداله طالبوا

  المباشرة لديناميكية التحركات الخارجية   االنعكاسات  أهم   إحدى  ستمثل  يبدو أن المسألة اليمنية..  .   ختاما

ود اإل  ليا"و"إقليميا  إذ  للرئيس  رئيسي،  إبراهيم  المنتخب  الخاصة    فييراني  أجنداته  إنجاز  تم  حالة 

ح أن يُعاد  فمن المرج  المشتركة مع الجانب األمريكي، وعودة العالقات بين طهران والخليج،    بالتنسيقات

 المبادرة السعودية"  يمنية خاصة تلك المتعلقة بـإلقليمي لألزمة المسارات الحل ا  فيالنظر مرة أخرى  

ما    واحتماالت،  "شامل  سياسي  لحل  والتوصل  اليمنية  األزمة  إلنهاء على  "الوساطة إليه    انتهتالبناء 

 . العمانية"

 

 

 

 
 

4 ) International Crisis Group, “A New UN Envoy is an Opportunity for a New Approach in Yemen», 

Commentary, 18 June 2021. Available at: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-

arabian-peninsula/yemen/new-un-envoy-opportunity-new-approach-yemen   

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/new-un-envoy-opportunity-new-approach-yemen
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/new-un-envoy-opportunity-new-approach-yemen


 

 

 

 

 

 

 

 
 زهران ن . إيما

 باحثة مصرية، متخصصة في العالقات الدولية واألمن اإلقليمي
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