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مقدمة 

التدخــل فــي اليمــن َمثـّـل مشــكلة حقيقــة لشــعبها، فقــد صنــع هــزات عنيفــة؛ 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة. كمــا َمثّــل تحديــاً حقيقيــاً للهويــة اليمنيــة، 

وفتــح مــن جديــد بــاب المخــاوف القديمــة التــي راودت اليمنييــن منــذ اأُفــول 

مملكــة حميــر 527م، فمــع كل غــزو لليمــن تعــود مخــاوف الهويــة مــن جديــد 

علــى مــر العصــور. 

عمــل التدخــل الاأخيــر فــي اليمــن علــى اإذكاء الاأزمــات والخلافــات، وســرعان 

مــا اأدى اإلــى مخاطــر اإعــادة تمزيــق الجمهوريــة اليمنيــة التــي تاأسســت فــي 

22 مايــو 1990م، ومنــذ انطلاقهــا اأُعيــد رســم الهويــة السياســية للشــعب وشــعر 

المجتمــع اليمنــي بالاأمــان وتوســعت اأحــلام النــاس بالاســتقرار علــى اأرضهــم 

الاإقليميــة  والتدخــلات  المحليــة  الصراعــات  مــن  تعانــي  انفكــت  مــا  والتــي 

والدوليــة. 

قمنــا بتتبــع فكــرة التدخــل فــي اليمــن منــذ اأن كان مجــرد فكــرة اإغريقيــة لغــزو 

العربيــة الســعيدة 324 ق.م حتــى فتــرة عــودة الاإمامــة بانقلابهــا علــى الدولــة فــي 

اإقليميــة حتــى كتابــة هــذه الاأســطر. 2014م، ومــا تــلاه مــن تدخــلات دوليــة و

لقــد ُجوبهــت فكــرة التدخــل الموغلــة فــي القــدم بالمواجهــة فــي مهدها، فعند 

اإرســال اأول كتيبــة قتاليــة اإغريقيــة اإلــى مينــاء غــزة حيــث تبــداأ اأولــى نقــاط الاأمــن 
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القومــي لليمــن علــى ســواحل البحــر الاأبيــض المتوســط، كان فــي مواجهتهــم 

القائــد اليمنــي "باتيــس" بكتيبــة مــن فرســان الســعيدة، والتــي كانــت مكلفــة 

بحمايــة المينــاء الــذي يقــع نهايــة طريــق اللبــان. 

اأتــوا  اأخذنــا بعيــن الاعتبــار انزعــاج اليمنييــن مــن ظلــم ذوي القربــى الذيــن 

لاإعــادة الشــرعية واســتعادة الدولــة التــي اأُســقطت فــي حضــن الفــرس فــي تكــرار 

للتدخــلات الاأجنبيــة عبــر التاريــخ، ومــع اأن عمليــة البحــث فــي هــذا الكتــاب 

قــد تركــزت حــول تدخــل الاإمــارات فــي اليمــن، اإلا اأنهــا لــم تُغفــل ذكــر مــن 

ــررات فــي التدخــل. منحوهــا هــي وغيرهــا الاأســباب والمب

اإِنَّ القــراءة الكليــة لليمــن فــي مراحلهــا المختلفــة كانــت ضمــن دوافعنــا عنــد 

تاأليــف هــذا الكتــاب، لــذا ســيجد القــارئ تكــراراً لمفاهيــم  "اليمــن الثقافــي، 

واليمــن الجغرافــي، واليمــن الديمغرافــي، اليمــن الطبيعــي، واليمــن الكبيــر، 

والاأمــة اليمنيــة "، وذلــك ليــس بغــرض التفاخــر اأو البحــث عــن توســعة لرقعــة 

الجمهوريــة اليمنيــة، بقــدر مــا هــو محاولــة لتوســيع النظــرة للقضيــة اليمنيــة، 

"اليمننــة"  اأن  اإدراك  اإلــى  الكبيــر  اليمــن  ربــوع  كل  فــي  القــارئ  ولاإيصــال 

اإلــى اســتنهاض اليمــن الحضــاري مــن تحــت ركام الحــروب  هــي الطريــق 

والصراعــات مهمــا كانــت دوافــع المتحاربيــن، واأن الحــل فــي الاأخيــر لــن 

يكــون ســوى يمنــي. 
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 لابــد للحكمــة اليمانيــة اأن تظهــر خاصــة بعــد انكشــاف اللافتــات ذات النــزق 

اأن مجتمعهــم قــد تمــت  مــا ســُيدرك اليمنيــون  الجهــوي والطائفــي. ويومــاً 

تجزئتــه وعبثــت بــه يــد المحتــل، ونثرتــه فــي دويــلات لا يجمعهــا شــيء ســوى 

ــزوال والُبعــد عــن حقيقــة مكونهــا  الخــوف مــن انســحاب الُحمــاة وانتظــار ال

اليمنــي الاأصيــل، وباتــت لا تــرى مــن هــو عدوهــا التاريخــي الــذي عــاد لينتقــم 

فــي هــذه الــدورة مــن دورات التاريــخ. 

وّجهنــا فــي ثنايــا هــذا الكتــاب دعــوًة اإلــى قــراءة اليمــن بعيــداً عــن حواجــز 

السياســة واأوهــام الُقطريــة، والبحــث فــي خصائــص المجتمــع الكلــي الــذي 

شــكل اليمــن عبــر التاريــخ، وفــي الجغرافيــا التــي تشــكلت فيهــا الــدول اليمنيــة 

المتعاقبــة. هــذه الجغرافيــا اليمنيــة عرفهــا العالــم القديــم والحديــث والمعاصر، 

واأعــاد تعريفهــا لســان اليمــن وفيلســوفها الحســن بــن اأحمــد الهمدانــي حيــن 

الجغرافــي  الُبعــد  واضعــاً  العــرب(،  جزيــرة  )صفــة  العظيــم  مصنفــه  وضــع 

للتاأصيــل المعرفــي بعــد الُبعديــن التاريخــي والاجتماعــي اللذيــن وضعهمــا 

بعــد انتهائــه مــن مصنفــه )الاإكليــل(، لــم يقصــر لســان اليمــن باإعــادة بنــاء 

اليمــن فكــرة وهويــة واأمــة فــي ظــل اأزمــة هويــة وتحديــات تشــبه هــذه الاأزمــة 

وهــذه التحديــات التــي يمــر بهــا اليمــن فــي الوقــت الراهــن. كمــا اأن الكتــاب 

اأعــاد التذكيــر بمشــتركات المجتمــع الكليــة، والتــي يتــم تجاهلهــا عمــداً وفقــاً 

للسياســات المتعثــرة.
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فــي الكتــاب محاولــة لــردم الفجــوة التــي توســعت بفعــل النّســابة الذيــن لــم 

تســند رواياتهــم اأيــة شــواهد تاريخيــة اأو اآثــار يمكــن الاعتمــاد عليهــا، غايتهــم 

بــررت وســيلتهم فــي نشــر العنصريــة الُمعــِززة لاأداء الساســة الذيــن اســتنزفوا 

اإلــى تمزيــق المجتمــع  الديــن ونصوصــه لتثبيــت اأركان حكمهــم، فعمــدوا 

ليتنافــس فــي خدمتهــم، فكانــت خرافــات العدنانيــة والقحطانيــة واليمانيــة 

وشــّكلت  والمذاهــب،  الطوائــف  تشــكل  مرحلــة  فــي  حاضــرة  والقيســية 

بمجملهــا عمليــة ارتــداد حضــاري مــا تــزال اأصداؤهــا تتــردد اإلــى اليــوم.

"اإنمــا العــرب لاأب واحــد واأم واحــدة، فــاأردُت اأن اســتفزهم" نُســبت العبــارة 

لــه عنــه، والــذي رســم خارطــة  ال� اأبــو بكــر الصديــق رضــي  باأمــة هــو  لرجــل 

المواجهــة الحتميــة بيــن الاأمــة - التــي اســتعادت روحهــا للتــو متمثلــة بقيــم 

الســماء التــي حملتهــا للنــاس - وبيــن الاأمــم التــي كانــت تمثــل لهــا مخاطــر 

وجوديــة، فوّحــد النــاس بالقضــاء علــى الفتــن الداخليــة والتــي ُســميت بحــروب 

الــردة، لُيهيــئ الجميــع للــرد علــى العــدوان الفارســي والرومــي الــذي طــال هــذا 

الجــزء مــن العالــم. وســواًء صحــت عبارتــه نصــاً اأو لفظــاً اأم لــم تصــح، اإلا اأن 

اإعــادة قــراءة تلــك المرحلــة ســُتعيد تشــكيل اأحــرف تلــك العبــارة وكلماتهــا 

كمــا ُرويــت، فالعبــارة التــي اســتفزت العــرب يومهــا مــا تــزال تقــوم بنفــس الــدور 

التاريــخ  قــراءة  اإن  نظــرة جامعــة.   ولديهــم  بالمســؤولية  يشــعرون  مــن  لــدى 

ومراحلــه بموضوعيــة دون عاطفــة شــعبوية ولا تعصــب مــن اأي نــوع كفيلــة 

باإعــادة اإعمــال العقــل وتــرك النــزق والعصبويــات الصغيــرة، فــكان المدخــل 

التاريخــي لهــذا الكتــاب قــد ســار علــى هــذا النحــو.
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نــوع مــن  اأشــكال مختلفــة تتعــدد بحســب مبــررات كل  لمفهــوم التدخــل 

اأنواعــه، ومــع ذلــك لا يحــدث التدخــل اإلا اإذا ُوجــدت الصراعــات الداخليــة 

التــي تُعطيــه المبــررات باإضعافهــا للدولــة ومؤسســاتها، وتوفيرهــا لفــرص انتشــار 

الطائفــي،  والدينــي  القــروي،  والجهــوي  العرقــي،  الطابــع  ذات  النزاعــات 

مســتخدمة السياســة فــي هــدم المجتمــع مــن الداخــل، فــلا تدخــلات خارجيــة 

بــدون صراعــات داخليــة فــي اأي مجتمــع ُموحــد، وهــي اأشــد حــالاً عنــد تمــزق 

المجتمــع الاأكبــر اإلــى مجتمعــات صغيــرة متنافــرة تجهــل ضــرورة توحدهــا.

الصــراع الاجتماعــي يبــداأ مــن وجــود طبقــات وفئــات متفاوتــة فــي الثــروة، 

والحــال فــي مجتمــع اليمــن ودول الجزيــرة قريــب مــن وصــف ماركــس الــذي 

تّدعــي نظريتــه )الصــراع الطبقــي(، "فالمجتمــع في حالة صراع دائم بســبب 

المنافســة علــى المــوارد المحــدودة"، لــذا لــن تتوقــف الصراعــات، اإذ اأنــه مــن 

الطبيعــي فــي هــذا المجتمــع الُمقســم سياســياً وهوياتيــاً اأن تتوســع الصراعــات 

لتعــم الفوضــى والكراهيــة والصــراع والحقــد الطبقــي بيــن النــاس. ومــع وجــود 

التدخــل الحالــي فــي اليمــن مــن ِقبــل التحالــف يعانــي المجتمع الكلي لليمن 

ودول مجلــس التعــاون مــن اختــلاف الــرؤى، بحســب السياســات المرســومة 

لهــذا النــوع مــن الصراعــات. وهنــا يبــداأ الخطــر بتوســع دائــرة الحقــد والكراهيــة 

التــي صنعتهــا السياســات، ومجتمعنــا بحاجــة ماســة اإلــى التطبيــع الثقافــي 

اإعــادة الاعتبــار للمكــون المجتمعــي الواحــد،  وترميــم ندبــات هــذه المرحلــة، و

اإعــادة رســم مســتقبل الجزيــرة العربيــة ذات المجتمــع  فهــذا سُيســهم فــي 
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الواحــد، والتقاليــد والعــادات والثقافــة والتاريــخ والديمغرافيــا والجغرافيــا والديــن 

الواحــد، والعــدو المشــترك.

تــم تقســيم الكتــاب اإلــى ثلاثــة فصــول، ناقــش الفصــل الاأول، اليمــن وموقعهــا 

الجغرافــي الاســتراتيجي الــذي اأكســبها الاأهميــة منــذ القــدم. مــع بقــاء ُمســمى 

اليمــن محصــوراً فــي اإطــار الجمهوريــة اليمنيــة ظــل الموقــع بنفــس الاأهميــة 

والقيمــة علــى مــر العصــور.  كمــا تــم عــرض الُمعضلــة اليمنيــة المتمثلــة بفشــل 

الدولــة والانقــلاب عليهــا، مــع امتــداد هــذه المعضلــة تاريخيــاً اإلــى مــا اأطلقنــا 

عليــه تســمية )الهاشــمية السياســية(؛ وهــي الطامــة التــي حلــت باليمــن منــذ 

القــرن الرابــع الهجــري العاشــر الميــلادي. وكذلــك عــرض نبــذة عــن التدخــلات 

الخارجيــة التــي مــرت بهــا اليمــن فــي مختلــف المراحــل.

الفصــل الثانــي، ناقــش مفهــوم التدخــل الدولــي واأنواعــه، ُمفِصــلاً التدخــلات 

المتمثلــة  الاإقليميــة  التدخــلات  وكذلــك  اليمــن،  فــي  المعاصــرة  الدوليــة 

بالتدخــل الاإيرانــي فــي الشــاأن اليمنــي، وصــولاً اإلــى تدخــل التحالــف والتدخــل 

الاإماراتــي الــذي ياأتــي فــي اإطــار التحالــف. تخللــت الفصــل الدعــوة اإلــى قيــام 

الداخليــة:  الصراعــات  مــن  والخــروج  الضــرورة(  )تحالــف  بـــ  اأســميناه  مــا 

الحقيقــي  علمانية-دينيــة، شيعية-ســنية، يســارية-يمينية، لمواجهــة الخطــر 

بيــن اليمــن والفــرس. واحتــوى هــذا الفصــل علــى نمــوذج الدراســة الــذي تــم 

بنــاؤه علــى فرضياتهــا الثــلاث الُمتمثلــة فــي وجــود تاأثيــرات سياســية واقتصاديــة 
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واجتماعيــة لتدخــل الاإمــارات فــي اليمــن.

الفصــل الثالــث، اشــتمل علــى دراســة متكاملــة لتدخــل الاإمــارات فــي اليمــن، 

بناهــا الاســتبيان -وهــو اأداة الدراســة- علــى مجتمــع وعينــة الدراســة، وتــم تحليل 

الدراســة باســتخدام برنامجــي الاإحصــاء )SPSS( & )SmartPLS(، للوصــول 

اإلى نتائج الدراســة، وُختم الفصل بتوصيات الدراســة. 
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الفصل الاأول

اليمن الكبير.. الموقع، والتاريخ، والمعضلة 

المعضلة اليمنية 

الهاشمية السياسية

موجز التدخلات الدولية في اليمن من القرن 3 ق.م - القرن 21م 

ثمة تساؤلات
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مقدمة 

  احتلــت اليمــن موقعــاً حيويــاً هامــاً منــذ تشــكل الــدول المتعاقبــة فيهــا خــلال 

العصــور اليمنيــة القديمــة. تــم تســميتها بالعربيــة الســعيدة قبــل ظهــور تســمية 

"يمن"، وتشــكلت العربية الســعيدة في كامل تراب ووســط وجنوب الجزيرة 

العربيــة. تشــمل العربيــة الســعيدة: "الحجــاز، ونجــد، واليمــن" )طقــوش، 

2009(. ســماها بطليمــوس "مــاروي" ووصفــت بالعربيــة الســعيدة لمــا عرفــت 

ــان الممتــد  ــراء تجــاري، وتحكمهــا بطريــق اللب ــر، وث ــر زراعــي وفي ــه مــن خي ب

مــن مينــاء قنــا فــي شــبوة علــى البحــر العربــي اإلــى مينــاء غــزة فــي البحــر الاأبيــض 

المتوســط. وهــي عنــد الجغرافييــن القدمــاء الجزيــرة العربيــة كلهــا اأو جنوبهــا، 

العربــي، وهــي عنــد  البحــر  اإلــى  العقبــة  مــن خليــج  وتبــداأ عنــد بطليمــوس 

الهمدانــي صاحــب صفــة جزيــرة العــرب تضــم نجــد وعــك -تهامــة- وعمــان 

لــه، 1990(. وقــد ُحــددت اليمــن عنــد الاإغريــق  وصنعــاء وحضرمــوت )عبــد ال�

فــي التاريــخ القديــم شــرقاً مــن ســاحل الخليــج العربــي، ويحدهــا مــن الغــرب 

البحــر الاأحمــر، ومــن الجنــوب بحــر العــرب، ويحدهــا شــمالاً باديــة الشــام 

)ناصــر، 2014(. وهــذا مــا ُعــرف باليمــن الطبيعــي فــي التاريــخ القديــم، وهــو 

مــا قصدنــاه حيــن صدرنــا تســميته باليمــن الكبيــر.

 فــي الوقــت الراهــن تقــع الجمهوريــة اليمنيــة فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، 

مياههــا  اأهميتهــا بســبب  اآســيا. تكتســب  قــارة  مــن  الغربــي  الجنــوب  وفــي 
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الاإقليميــة، اإذا يحدهــا مــن الجنــوب البحــر العربــي وخليــج عــدن، ومــن الغــرب 

البحــر الاأحمــر. وتطــل مباشــرة علــى مضيــق بــاب المنــدب، وتســيطر علــى 

اأرخبيــل مــن الجــزر فــي البحــر الاأحمــر واآخــر فــي البحــر العربــي. قربهــا مــن 

اإشــرافها على مضيق باب المندب هو ما ُيكســب  ممرات الملاحة الدولية و

موقعهــا اأهميــة فريــدة فــي المنطقــة.  موقعهــا الجيوســتراتيجي جعلهــا مؤهلــة 

للعــب اأدواراً هامــة فــي التجــارة ومــد النفــوذ والســيطرة والتحكــم بطــرق التجــارة 

ــرة علــى  ــة اإســتراتيجية كبي ــة باأهمي ــة اليمني ــة. تتمتــع الجمهوري ــة والبحري البري

المســتويات السياســية والاقتصاديــة والاأمنيــة فــي منطقــة القــرن الاأفريقــي وشــبه 

الجزيــرة العربيــة بشــكل خــاص، فهــي تشــرف علــى مضيــق بــاب المنــدب 

ــة  الــذي يربــط المحيــط الهنــدي بالبحــر الاأبيــض المتوســط. تُعــد الجمهوري

اليمنيــة بمســاحتها الجغرافيــة وكتلتهــا البشــرية عمقــاً وامتــداداً اأمنيــاً وسياســياً 

لــدول الخليــج العربــي واأي توتــر اأمنــي وعــدم اســتقرار فــي الجمهوريــة اليمنيــة 

يؤثــر بالضــرورة فــي اأمــن واســتقرار دول الخليــج العربــي.

 وهي اأيضاً تُشــكل وحدة طبيعية لتشــاركها الاأهمية الجيوســتراتيجية مع دول 

القــرن الاأفريقــي )Randos,2016(. بالاإضافــة اإلــى ذلــك فــاإن قــرب الجمهوريــة 

اليمنيــة مــن دول القــرن الاأفريقــي - بتعريفهــا الموســع - يؤهلهــا للعــب دوراً 

حيويــاً وتشــاركياً فــي المســتقبل مــع هــذه الــدول، بحكــم القــرب الجغرافــي، 

والجمهوريــة   .)2020 ومصيلحــي  )الحفيــان،  المتبــادل  الســكاني  والتاأثيــر 

اليمنيــة تمتلــك شــريطاً ســاحلياً يبلــغ 2500 كــم، ابتــداًء مــن الحــدود البحريــة 
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مــع ســلطنة عمــان فــي البحــر العربــي، وحتــى الحــدود البحريــة مــع المملكــة 

الســعودية فــي البحــر الاأحمــر. هــذا الموقــع الجيوســتراتيجي هــو مــا جعــل 

الجمهوريــة اليمنيــة تشــهد كل هــذا الصــراع الممتــد منــذ انقــلاب الحوثــي-

صالــح فــي 21 ســبتمبر 2014م اإلــى اليــوم. لا يمكــن اختــزال الصــراع في اليمن 

فــي اإطــار الصــراع بيــن الجمهوريــة اليمنيــة مــن جهــة وبيــن انقــلاب الحوثــي-

صالــح مــن جهــة اأخــرى، فهنــاك عوامــل كثيــرة تحكــم هــذا الصــراع؛ منهــا 

العامــل الجيوسياســي )علــي، 2016(. وخاصــة مــع اإعــلان الصيــن لمشــروع 

طريــق الحريــر، الــذي ســيمر قبالــة الســواحل اليمنيــة، ومــا تدخــل اإيــران فــي 

اليمــن اإلا محاولــة منهــا لمــد نفوذهــا فــي ســواحل الجمهوريــة اليمنيــة عــن 

طريــق الحوثــي ذراعهــا فــي المنطقــة، كذلــك تشــكل التحالــف فــي نهايــة 

مــارس 2015م اأيضــاً يدخــل فــي الُبعــد الاإقليمــي والدولــي للصــراع.

الاقتصــادي  فالوضــع  والاقتصاديــة،  السياســية  اأبعادهــا  التدخــلات  فلهــذه   

المزري والفقر في اليمن قد وفر وكلاء لهذه الحرب في الداخل، كالحوثيين 

وكلاء اإيــران فــي شــمال اليمــن والمجلــس الانتقالــي وكيــل الاإمــارات فــي جنــوب 

اليمــن. ممــا صعــب علــى الحكومــة الشــرعية للجمهوريــة اليمنيــة التعامــل 

مــع الصــراع باإيقافــه اأو حســمه. اإضافــة اإلــى ذلــك، فالصــراع فــي اليمــن 

ُيعــد مزيجــاً مــن الصراعــات المتداخلــة مــا بيــن الاأهلــي والاإقليمــي والدولــي. 

فجـــذور الـصـــراع فــي اليمــن متعــددة ومثيــرة للجــدل، )بونفــوا، والربيــدي، 

2017(. منــذ قيــام الجمهوريــة فــي اليمــن عــام 1962م لــم يحــدث فــي البــلاد 
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تحــولاً ســكانياً يتناســب مــع الوضــع الجديــد للدولــة، وظلــت جمــوع الســكان 

ــلاد، بالاإضافــة اإلــى  ــرة فــي عمــوم الب ــال والاأريــاف المبعث تقيــم فــي قمــم الجب

ــة عــام 1990م باإعــادة توزيــع الســكان  ــة لــم تقــم بعــد الوحــدة اليمني اأن الدول

والتحــول  الحيــاة  نمــط  وتغييــر  للتحــول  القابلــة  الســاحلية  المناطــق  علــى 

نحــو المجتمــع التجــاري والصناعــي، حيــث يمكــن بنــاء المــدن التــي يقــوم 

اقتصادهــا علــى اســتغلال الموانــئ والخدمــات البحريــة والصناعــة والتجــارة 

والاســتثمار.

 وهــذا مــا جعــل ســواحل اليمــن مهــددة بعــد قيــام الجمهوريــة -كمــا كانــت 

يمنــي  مشــروع  وغيــاب  الســكانية،  السياســة  لغيــاب  نتيجــة  وهــذا  قبلهــا- 

ــاً فــي الجمهوريــة اليمنيــة، بالاإضافــة اإلــى وجــود عوامــل  يصنــع تحــولاً حقيقي

الصــراع المتبقيــة منــذ الحــرب البــاردة؛ كعقائــد اأيديولوجيــة قديمــة لقــوى 

اليميــن واليســار التــي حكمــت البــلاد واأســهمت فــي بقــاء الوضــع الاقتصــادي 

اســتغلال  وعــدم  الســكان  عــدد  تزايــد  مــع  خاصــة  يذكــر،  تقــدم  دون 

المــوارد الاســتغلال الاأمثــل، وكذلــك التفــرد فــي الحكــم قبــل ثــورة 11فبرايــر 

2011م ممــا جعــل اإمكانيــة وقابليــة مســتمرة للصــراع فيمــا بعدهــا. مــع اأن 

الخصائــص الجغرافيــة – المنــاخ والتضاريــس والموقــع- تســاعد الاأمــم فــي 

اإقامــة الحضــارات، وخلــق اأنمــاط مــن الاقتصــاد والتجــارة والاجتمــاع )عبــد 

لــه، 1990(، وهــذا مــا ســاعد علــى قيــام حضــارة اليمــن القديمــة عندمــا قهــر  ال�

الاإنســان الطبيعــة وطوعهــا وبنــى حضارتــه فــي مختلــف مناطــق اليمــن مــن 
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ســهولها اإلــى الجبــال، وطــوع الســحب بصناعــة الســدود والحواجــز المائيــة 

اأطــراف  فــي  لفــظ حميــري جمــع كريــف حاجــز مائــي بســيط  والكرفــان- 

الوديــان- اإلا اأن هــذه الخصائــص مجتمعــة فــي الحاضــر لــم تجــد مــن يقهرهــا 

ويطوعهــا فــي ســبيل بنــاء الدولــة.

 لــذا تحولــت اإلــى عوامــل ســلبية  ســاهمت فــي عــدم الاســتقرار السياســي فــي 

الجمهوريــة اليمنيــة، وهنــاك مقولــة متداولــة شــفهياً تفيــد بــاأن اأرض اليمــن 

"طــاردة للســكان" كنايــة عــن كثــرة الهجــرات اليمنيــة فــي العصــور اليمنيــة 

القديمــة حيــث اتســمت الهجــرات باأنهــا موجهــة لاأجــل مــد النفــوذ نحــو 

شــمال الجزيــرة العربيــة فــي العــراق والشــام، وكذلــك فــي مصــر وشــمال وشــرق 

وغــرب اأفريقيــا )كشــميم، 2020( بالاإضافــة اإلــى الهجــرة التــي حدثــت جــراء 

ــة فــي العصــر الاإســلامي اإلــى النبــي  ــار ســد مــارب، وتليهــا الهجــرة اليمني انهي

لــه عليــه وســلم فــي المدينــة المنــورة، وتواصلــت الهجــرات اليمنية اإبان  صلــى ال�

الفتوحــات الاإســلامية اإلــى اآســيا الوســطى وشــمال اأفريقيــا )باصــرة،2019(، 

ومنهــا اإلــى اأوروبــا. وبعــد نهايــة الدولــة الطاهريــة 1539م واكتشــاف طريــق 

راأس الرجــاء الصالــح عرفــت اليمــن الهجــرات غيــر الموجهــة بغــرض التجــارة 

والاســتقرار، وامتدت هذه الهجرات اإلى الهند وجنوب شــرق اآســيا اإندونيســيا 

تكــررت  الحديــث  العصــر  وفــي   ،)2016 )التميمــي،  وســنغافورة  وماليزيــا 

الهجــرات اليمنيــة لاأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية بســبب اضطــراب 

الاأوضــاع فــي عهــدي الاحتــلال البريطانــي، ونظــام الملكيــة المتوكليــة قبــل 
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الثــورة اليمنيــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي.

 تواصلــت الهجــرات بســبب عــدم الاســتقرار السياســي والصراعــات والفقــر، 

ومنــذ انقــلاب الحوثي-صالــح فــي 21 ســبتمبر 2014 م تشــرد مئــات الاآلاف 

مــن اليمنييــن ســواء خــارج اليمــن، اأو اضطــروا للنــزوح خــارج مدنهــم وقراهــم 

داخــل اليمــن، هروبــاً مــن بطــش المليشــيات الحوثيــة. كما تلاها تشــرد ونزوح 

الكثيــر مــن النــاس خــارج وداخــل البــلاد بســبب ســيطرة الميليشــيات التابعــة 

اليمــن. تداخــل الجغرافيــا  مــن  الشــرقية والجنوبيــة  المناطــق  فــي  للاإمــارات 

والتاريــخ والديمغرافيــا بيــن الجمهوريــة اليمنيــة وبيــن بقيــة مكونــات اليمــن 

الطبيعــي مــن الــدول القائمــة اليــوم فــي الجزيــرة العربيــة يعطينــا انطباعــات قــد 

تفيــد فــي فهــم طبيعــة الصــراع القائــم اليــوم فــي اليمــن، خصوصــاً فيمــا يتعلــق 

بالتحالــف الــذي تقــوده الســعودية منــذ مــارس 2015م لدعــم الشــرعية فــي 

اليمــن، وهــي الدولــة التــي ركــز عليهــا روبــرت كابــلان صاحــب كتــاب انتقــام 

ــا. الجغرافي

 قــراأ كابــلان الوضــع مــن وجهــة نظــر جيوسياســية: فقــر، وتضخــم ســكاني 

ــة، وثــراء، وقلــة ســكان مقارنــة مــع مســاحة المملكــة  فــي الجمهوريــة اليمني

ــة الســعودية الجــارة المرتبطــة مصالحهــا مــع اليمــن، وجــود مثــل هــذه  العربي

الفجــوة تعطــي مؤشــرات يجــب اأن تكــون فــي حســبان صانعــي السياســة فــي 

البلديــن المتشــاركين فــي التاريــخ والهويــة والقوميــة والثقافــة واللغــة والديانــة 
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اإن هنــاك مــن يتربــص للاإيقــاع بالجميــع، ومــا الحضــور  الواحــدة، خاصــة و

مــن التحديــات التــي تواجههــا  اإلا واحــداً  الاإيرانــي المكثــف فــي المشــهد 

اليمــن وبلــدان الجزيــرة العربيــة برمتهــا. وليــس مــن الســهل التســليم بدقــة مــا 

ذهــب اإليــه كابــلان مــن القــول "اأن الخطــر الاأساســي علــى الســعودية ياأتــي مــن 

اليمــن" فالخطــر القائــم عليهــا قــادم مــن الســماح للحوثييــن بحكــم اليمــن 

اأو اأجــزاء مــن اليمــن، فالخطــر الاإيرانــي يهــدد الجزيــرة العربيــة بــكل دولهــا، 

ــر اأذرعــه مــن جنوبهــا وشــمالها. ــاً عب وبــات يحاصــر الســعودية فعلي

وفــي هــذا الســياق نــورد مــا ذكــره كابــلان )2015(: اأن الخطــر الاأساســي علــى 

المملكــة العربيــة الســعودية المرتكــزة علــى نجــد هــو اليمــن، فعلــى الرغــم مــن 

اأن اليمــن لا تملــك ســوى ربــع مســاحة اأراضــي المملكــة الســعودية، فــاإن 

ســكانها يبلغــون الحجــم نفســه تقريبــا؛ بحيــث يقــع القلــب الديموغرافــي 

البالــغ الاأهميــة لشــبه الجزيــرة العربيــة فــي الركــن الجنوبــي الغربــي الجبلــي 

منهــا، حيــث الهضــاب البازلتيــة الشاســعة التــي تنتصــب مشــكلة تكوينــات 

مــن  شــبكة  تــؤوي  حيــن  فــي  البركانيــة،  والفوهــات  الرمليــة  القــلاع  تشــبه 

الواحــات الكثيفــة ســكانياً منــذ العصــور القديمــة. وفــي الحقيقــة، لــم يســتطع 

اأي مــن العثمانييــن اأو البريطانييــن الســيطرة علــى اليمــن اأبــداً، ومثــل النيبــال 

واأفغانســتان؛ فلــم يكــن اليمــن مســتعمرة بريطانيــة حقيقيــة علــى الاإطــلاق، 

ولذلــك لــم تتطــور فيــه مؤسســات بيروقراطيــة قويــة". وعندمــا ســافرت عبــر 

اأرجــاء منطقــة الحــدود الســعودية - اليمنيــة قبــل ســنوات، كانــت مزدحمــة 
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بشــاحنات صغيــرة مملــؤة بالشــبان المســلحين، المواليــن لهــذا الشــيخ اأو 

ذاك، حتــى اإن وجــود الحكومــة اليمنيــة كان لا يــكاد ُيذكــر. تصــل تقديــرات 

الاأســلحة الناريــة داخــل حــدود اليمــن اإلــى معــدلات عاليــة تبلــغ ثمانيــن مليــون 

قطعــة- اأي مــا يقــرب مــن ثلاثــة اأســلحة لــكل يمنــي.  لــن اأنســى مــا قالــه لــي 

خبيــر عســكري اأمريكــي فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء: "فــي اليمــن هنــاك 

اأكثــر مــن عشــرين مليــون شــخص مكافــح، وذي عقليــة تجاريــة، ومســلح 

تســليحا جيــداً، وكل منهــم يعمــل بــكل جــد، مقارنــة بجيرانهــم الســعوديين. 

اإنهــا المســتقبل، وهــو مــا يصيــب حكومــة الريــاض بالقلــق". )ص313(.

المعضلة اليمنية 

منــذ مطلــع القــرن الماضــي والشــعب اليمنــي يكافــح لاأجــل البقــاء، ولاأجــل 

بنــاء دولتــه فــي اأرضــه المتبقيــة مــن اأراضــي اليمــن الطبيعــي، ولقــد مثـّـل رحيــل 

الشــمالية  اليمنيــة  الاأراضــي  مــن  لجــزء  وتســليمهم  1918م  فــي  العثمانييــن 

اإمامهــا يحيــى حميــد  والغربيــة والشــرقية مــن اليمــن اإلــى الســلطة المتوكليــة و

الديــن )اأباظــة، 1986(. كارثــة اإضافيــة لمــا تعانيــه اليمــن مــن احتــلال بريطانــي 

منــذ 1839م لجــزء مــن اأراضيهــا الجنوبيــة والشــرقية، لــذا تعــددت مشــكلات 

اليمــن فــي تلــك الفتــرة. خــاض اليمنيــون كفاحــاً مريــراً نتجــت عنــه ثــورة فــي 

ــر 1948م، تلتهــا ثورتــان ضــد الرجعيــة فــي 26 ســبتمبر 1962م وضــد  17 فبراي

الاحتــلال فــي 14 اأكتوبــر 1963م، اأدتــا اإلــى اإنهــاء عهــد الاإمامــة فــي شــمال 
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اليمــن، واســتقلال جنــوب اليمــن فــي 30 نوفمبــر 1967م ورحيــل الاســتعمار 

)البكيــري، 2020(. لكــن اليمــن وقعــت تحــت ظــروف تلــك المرحلــة بمــا 

فيهــا معطيــات الحــرب البــاردة والاســتقطابات )Fain, 2001( والتــي اأجلــت 

اإعــلان الوحــدة اليمنيــة 27 عامــاً، وحتــى بعــد 1990م لــم تســتطع الُنخــب 

اليمنيــة بنــاء دولــة تليــق بتضحيــات الشــعب اليمنــي، كمــا لــم تُفلــح مــن قبــل 

جهــود بنــاء دولــة قويــة لا فــي الشــمال ولا فــي الجنــوب، بــل نشــاأت مؤسســات 

هشــة وصراعــات محليــة واأخــرى بالوكالــة. 

الهويــة  خلــق  كان   )1963-1962-1948( الثــلاث  الثــورات  اأنتجتــه  مــا  اأهــم 

السياســية الجديــدة " الجمهوريــة اليمنيــة" وهــذا الــذي دفــع بقــوى الاحتــلال 

1994م،  فــي  للاحتــراب  اليمنيــة  بالقــوى  الــزج  المنطقــة  فــي  وممثليهــا 

انتصــرت فيهــا اليمــن، وحافظــت علــى هويتهــا السياســية، لكنهــا فشــلت فــي 

الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي. فتحــول الصــراع السياســي اإلــى صــراع 

اجتماعــي، وشــعر اأبنــاء الجنــوب بالُغبــن اإمــا نتيجــة للممارســات السياســية 

اإمــا بســبب التحريــض السياســي الــذي نقــل  والاإداريــة الخاطئــة بحقهــم، و

اإلــى المجتمــع )علــي، 2020(. كل هــذه  ُعقــد الاأيديولوجيــا مــن النخــب 

لــه  المشــكلات دفعــت بخــروج الجماهيــر التــي اأســقطت نظــام علــي عبدال�

صالــح بعــد 33 ســنة مــن الحكــم فــي ثــورة ســلمية عــام 2011م. ومــع اأن الثــورة 

نجحــت فــي التغييــر واأحدثــت حــراكاً سياســياً، واجتماعيــاً، وثقافيــاً، تجــاوز 

حــدود اليمــن السياســية، وامتــد فــي كلاً مــن: حدودهــا الثقافيــة، والطبيعيــة، 
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اأخفقــت  2011م  فبرايــر   11 ثــورة  اأن  اإلا  الاأكبــر،   الاجتماعــي  وفــي عمقهــا 

واأُعيقــت  اأهدافهــا،  يحقــق  سياســي  ونظــام  سياســي،  حــزب  اإنتــاج  فــي 

بالمبــادرة الخليجيــة، وبُنخبــة متكلســة عــادت اإلــى عهدهــا القديــم ودعاويهــا 

الاأيديولوجيــة القديمــة، ممــا دفــع بالثــورة اإلــى المرحلــة الانتقالية قبل نجاحها، 

وعملــت الاأحــزاب اللاثوريــة علــى اإجهــاض الثــورة عبــر الاإصــلاح السياســي 

 .)2020 )الظاهــري، 

الهاشمية السياسية 

جاء انقلاب الحوثي-صالح في 21 ســبتمبر 2014م ليزيد من تعقيد المشــهد 

اليمنــي اأكثــر مــن ذي قبــل، وهــو بالطبــع امتــداداً للمعضلــة اليمنيــة، كانــت 

الجمهوريــة اليمنيــة علــى موعــد مــع الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد، والذي 

كان ضمــن مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل. مثـّـل هــذا الانقــلاب انهيــاراً شــاملاً 

لمؤسســات الدولــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة، فهــو لــم يكــن انقلابــاً ضــد نظــام 

سياســي، اأو حــزب سياســي، بقــدر مــا كان انقلابــاً ضــد الهويــة، والشــعب، 

والجمهوريــة، والدولــة، وكل مكتســبات الاأمــة اليمنيــة منــذ 1962م – 2014م. 

اأن كان صراعــاً  فبعــد  الصــراع،  مــن  مرحلــة جديــدة  اليمــن  دخلــت  وبــه 

ذو طابــع سياســي بيــن الاأحــزاب اليمنيــة تحــت ســقف الجمهوريــة، صــار 

صراعــاً عنيفــاً ســالت فيــه دمــاء اليمنييــن، ثــم صــار لــه ُبعــداً دوليــاً بتدخــل 

الاأمــم المتحــدة ومجلــس الاأمــن، وُبعــداً اإقليميــاً بتدخــل اإيــران، وُبعــداً قوميــاً 
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بتدخــل دول التحالــف بقيــادة الســعودية والاإمــارات، وهمــا مــن عملتــا معــاً 

علــى تقويــض دول ثــورات الربيــع العربــي )Bakir, 2020( بمــا فيهــا الثــورة 

الســلمية اليمنيــة 2011م. وفيمــا بعــد اأكتشــف داعمــو الثــورة المضــادة فــي 

اليمــن اأنهــم قدمــوا تســهيلات لاإيــران للوصــول اإلــى خطــوط الملاحــة الدوليــة 

وبــاب المنــدب، لــذا اأتــت عاصفــة الحــزم فــي 26 مــارس 2015م لتصحيــح مــا 

اقترفــوه مــن دعــم لانقــلاب ذراع اإيــران فــي اليمــن.

الرئيــس  الاأساســي  حليفهــم  مــن  2017م  ديســمبر  فــي  الحوثيــون  تخلــص 

لــه صالــح، والــذي منحهــم النفــوذ عبــر ســلطات الحــزب  الســابق علــي عبــد ال�

القبليــة والحزبيــة والماليــة، وقــدرات  الشــعبي- وتحالفاتــه  الحاكم-المؤتمــر 

والاأمــن  العــام  الاأمــن  واأجهــزة  الجمهــوري  الحــرس  فــي  المتمثلــة  الجيــش 

نهايــة  فــي  منــه  والتخلــص  بقتلــه  قامــوا  لكنهــم  والاســتخبارات،  المركــزي 

المطــاف. وبذلــك انفــردت مــا نســميها والعديــد مــن الباحثيــن المهتميــن 

بالشــاأن السياســي اليمنــي بـــ "الهاشــمية السياســية" وهــي التــي تفتــرض اأن 

لــه عليــه وســلم قــد اأســس دولــة، وتــرى اأحقيتهــا فــي  النبــي محمــد صلــى ال�

نيابــة النبــي فــي الحكــم، وتركــز فــي شــخصيته علــى جانــب )النبــي الجــد(، 

لكــي تثبــت لنفســها الحــق فــي وراثــة هــذا الجــد علــى اأســاس ســلالي قبلــي 

 .)2017 )جميــح، 

  وعنــد تنــاول ظاهــرة الهاشــمية السياســية -وهــي ركــن اأساســي فــي المعضلــة 
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اليمنيــة- وتعتبــر باأنهــا اإعــادة اإنتــاج لدعــاوى مماثلــة بــداأت فــي القــرن الاأول 

الدينــي  ارتباطهــا  مــن  جردناهــا  اإذا  المعاصــر  وقتنــا  فــي  وهــي  الهجــري، 

ونظرنــا اإليهــا فــي الاإطــار السياســي فاإنهــا تشــبه اإلــى حــد بعيــد مــا يســمى 

"الاأوليغارشــية" والتــي تعنــي حكــم الاأقليــة للاأكثريــة، بحيــث تكــون الســلطة 

اأو  بالمــال،  تتميــز  المجتمــع،  مــن  صغيــرة  فئــة  بيــد  محصــورة  السياســية 

السياســية  والهاشــمية   .)2004 )عّقــون،  العســكرية  الســلطة  اأو  النســب، 

المختلقــة اليــوم فــي اليمــن تريــد اأن تتحــول اأمــام الــراأي العــام الخارجــي اإلــى 

اأقليــة، لاأن الاأقليــات فــي هــذه المرحلــة تحظــى برعايــة دوليــة تســاعدها علــى 

البقــاء فــي الحكــم لتحقــق مصالــح الــدول الكبــرى.

ولــو فرضنــا جــدلاً اأن دعــاة الهاشــمية السياســية اليــوم ينتمــون جينيــاً للاأســرة 

الهاشــمية حقــاً، فــاإن عقــدة الاأســرة الهاشــمية الباحثــة عــن الحكــم اليــوم فــي 

القــرن الواحــد والعشــرين تختلــف كثيــراً عــن الاأســرة الهاشــمية التــي دخلــت 

لــه عنهمــا  فــي  فــي صــراع مــع الاأســرة الاأمويــة، فصــراع علــي ومعاويــة رضــي ال�

القــرن الاأول الهجــري هــو صــراع داخــل البيــت القرشــي علــى الحكــم الــذي 

اعتقــدا اأنــه لقريــش مــن دون النــاس -وهنــا لــن نخــوض فــي صــراع عدمــي مــر 

عليــه 15 قرنــاً مــن الزمــن- لكننــا نحــاول البحــث عــن جــذور هــذا الصــراع 

الــذي يــدور اليــوم فــي اليمــن، خــارج اأطنــاب قبيلــة قريــش، لكنــه يحمــل 

نفــس الدعــاوي القديمــة مــن طــرف واحــد هــو طــرف الهاشــمية السياســية، 

بينمــا الطــرف الثانــي هــو الشــعب اليمنــي والــذي لا ينتمــي للاأســرة الهاشــمية، 
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ــة قريــش ليســت ســوى نتــاج  ولا يــدرك الكثيــر مــن اأبنــاء اليمــن اليــوم اأن قبيل

لقبيلــة يمنيــة قديمــة هــي قبيلــة جرهــم وتلتهــا قبيلــة يمنيــة اأخــرى فــي الوجــود 

فــي مكــة هــي خزاعــة، بمعنــى اأن قريــش هــي قبيلــة يمنيــة بحســب التاريــخ 

ــا وحدهــا.  الاجتماعــي، وليــس بحســب الجغرافي

ومــع ذلــك فــاإن مفهــوم بحــث الاأســرة الهاشــمية عــن الحكــم قــد تغيــر منــذ 

القــرن الماضــي عــن القــرن الاأول الهجــري، وهــذا مــا ناقشــه الاأســتاذ محمــد 

حســنين هيــكل فــي كتابــه العقــد النفســية التــي تحكــم الشــرق الاأوســط، 

حيــث اأعتبــر الاأســرة الهاشــمية واحــدة مــن هــذه العقــد النفســية. قــام هيــكل 

الاأول  الهجــري  القــرن  فــي  الهاشــمية  الاأســرة  بيــن  منطقيــة  فروقــات  بوضــع 

والقــرن الهجــري الرابــع عشــر، فهــو يــرى اأن علــي بــن اأبــي طالــب وبنــوه كانــوا 

ســبيل  فــي  واستشــهدوا  واجبهــم"  هــي  اأو  الخلافــة حقهــم،  اأن  "يعتقــدون 

مــا اعتقــدوا اأنــه حقهــم وواجبهــم، بينمــا هواشــم القــرن العشــرين يــرون اأن 

"الملــك حقهــم"، لكنهــم لا يريــدون اأن يتكــرر التاريــخ فيستشــهدوا ويضحــوا 

فــي ســبيل الحــق والواجــب، بــل تحــول هــذا الحــق فــي الخلافــة اإلــى الحــق 

فــي الحكــم والســلطة، وتحــول القيــام بالواجــب اإلــى "مغنــم".  ولــم يســتعن 

علــي وبنــوه بالــروم فــي ذلــك العهــد كمــا يقــول هيــكل، لاأنهــم اأصحــاب 

رســالة و"صاحــب الرســالة يقاتــل ولا يهمــه اأن يستشــهد فــي ســبيل رســالته، 

فالاستشــهاد جــزء مــن حقــه بــل مــن واجبــه، كالرســالة نفســها ســواء بســواء" 

.)1958 )هيــكل، 
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 وهــذا هــو الفــرق عنــد هيــكل بيــن الــذي حــدث فــي القــرن الاأول للهجــرة، 

وبيــن مــا حــدث فــي القــرن الرابــع عشــر للهجــرة، "فالاستشــهاد الــذي حــدث 

فــي القــرن الاأول للهجــرة، لــم يلهــب الحماســة فــي القــرن الرابع عشــر للهجرة، 

اإلــى مســتوى اإيمانــه وفدائيتــه، بــل تــرك اأثــراً عكســياً خلــق الرغبــة والاإصــرار 

علــى عــدم الاستشــهاد" لــذا كانــت اســتعانة الهاشــمية فــي القــرن الرابــع عشــر 

للهجــرة بالروم-بالغــرب، )بريطانيــا بالتحديــد( - لدعــم وصولهــم اإلــى الســلطة. 

لقــد اعتبــر هيــكل مــا قامــت بــه الاأســرة الهاشــمية مــن الاســتعانة بالاأجنبــي 

اإلــى الحكــم كارثــة وماأســاة مخزيــة لا تقــل عــن كارثــة كربــلاء؛  لاإيصالهــا 

"فقــد تغلبــت المطامــع علــى المبــادئ، وطالــب الحــق غيــر طالــب العــرش، 

وطالــب الواجــب غيــر طالــب الغنيمــة" ووصــل هيــكل اإلــى خلاصــة مفادهــا " 

لقــد تحــول الاستشــهاد المؤمــن فــي القــرن الاأول للهجــرة اإلــى عقــدة استشــهاد 

مفتعلــة فــي القــرن العشــرين" ولــم يفــت علــى هيــكل اأن الهاشــميين الجــدد 

يخفــون وجوههــم خلــف الهاشــميين القدمــاء، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تبرقــع 

العــرش الهاشــمي بالرســالة النبويــة )هيــكل، 1958(.

 عنــد الرجــوع لمــا كتبــه هيــكل  بعــد منتصــف القــرن الماضــي حــول عقــدة 

الاأســرة الهاشــمية الباحثــة عــن العــرش لا نركــز علــى اأي مــن الاأســر الهاشــمية 

اأو  كان يتحــدث، بــل عــن فكــرة الســلطة التــي يبحــث عنهــا الهاشــميون 

مــن يدعــون الانتســاب للهاشــمية، وهــي مــا يصطلــح اليــوم علــى تســميته 

بالهاشــمية السياســية، ولا يهمنــا اأساســاً مــن يقــف خلــف دعــاة الهاشــمية 
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السياســية اليــوم، اأكانــوا الفــرس -اإيــران- اأو الروم-الغــرب- اأو همــا معــاً، فالــكل 

فــي النهايــة يريــد تمريــر مشــروعه فــي اليمــن والمنطقــة كلهــا، ولا يخفــى علينــا 

الدعــم الاإيرانــي اللامحــدود للهاشــمية السياســية فــي اليمــن ممثلــة بالحوثييــن، 

كمــا لا يخفــى علينــا دعــم منظمــات وحكومــات الغــرب لهــذه الجماعــة 

الانقلابيــة، والتــي تناســب كلا الطرفيــن علــى حــده، فاإيــران وجــدت لهــا ذراعــاً 

طائفيــة فــي اليمــن لتمريــر مشــروعها الفارســي، وبريطانيــا واأمريــكا والغــرب 

العالــم  قلــب  اإلــى  موجهــاً  اإرهابــاً  السياســية  الهاشــمية  فــي  وجــدوا  عمومــاً 

الاإســلامي ينفــذ مــا ينبغــي عليــه تنفيــذه مــن مخططــات مرســومة، ويتعاملــون 

معهــم كاأقليــة طيعــة لينــة، ورخيصــة الكلفــة، وبــلا مخــاوف مســتقبلية مــن 

وصرخاتهــا  بشــعاراتها  اآبهيــن  غيــر  لنفســها،  بالقــرار  اســتقلالها  اأو  تمردهــا 

المعاديــة للغــرب، وللاأمريــكان، واليهــود لعلمهــم اأنهــا للاســتهلاك المحلــي لا 

اإســرائيل  اأكثــر، ولطالمــا رفعــت جماعــة الحوثــي الصرخــة بالمــوت لاأمريــكا و

ــم تقتــل ســوى اليمنييــن .   واليهــود، لكنهــا ل

لمصطلحــات  قريــب  عنصــري  كمصطلــح  السياســية"  "الهاشــمية  اإن 

عنصريــة اأخــرى مثــل النازيــة والفاشــية، اإلا اأنهــا لــم تحصــل علــى حقهــا مــن 

التعريــف القاموســي المرجعــي، بســبب اأن هــذا المصطلــح نشــاأ فــي البيئــة 

العربيــة المعاصــرة، ومــا زال البعــض يســتخدمون مصطلــح "هاشــمية" فقــط 

اإلا اأن اســتخدامه هكــذا مجــرداً لا يــؤدي المعنــى المطلــوب منــه، ويــؤدي 

اســتيعاب، وحضــر، وتحديــد  منــه  ُيــراد  الــذي  المفهــوم  بيــن  الخلــط  اإلــى 
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يدعــون  الذيــن  المتطرفيــن  بهــا  يقــوم  التــي  والعنصريــة  الاإرهابيــة،  الاأعمــال 

الانتســاب للقبيلــة الهاشــمية، وبيــن مفهــوم القبيلــة الهاشــمية المعروفــة والتــي 

لا علاقــة لهــا مباشــرة بهــذه الاأعمــال الاإرهابيــة. ولاأن التعميــم خطــاأ منهجــي، 

فاإننــا نرجــح تمييــز المصطلــح العنصــري بلفــظ يحصــره فــي مفهــوم اإجرائــي 

يمكــن مــن حصــره وقياســه ووضعــه تحــت المجهــر. الهاشــمية السياســية 

يمكــن اختصارهــا بنــاء علــى مصطلحــات الفاشــية والنازيــة بهــذا المصطلــح 

المختصــر )الهاشــمية السياســية( حتــى يتمكــن الباحثــون والمهتمــون مــن 

البنــاء عليــه فــي المســتقبل. 

ومعتنقيهــا  منتســبيها  باتصــال  مثبــت  غيــر  كادعــاء  السياســية  فالهاشــمية 

لــه عليــه وســلم، والــذي مــات بــدون اأن يحمــل  بنســب النبــي محمــد صلــى ال�

اســمه اأبنــاء مــن صلبــه، وهــي تعنــي النزعــة العرقيــة والطائفيــة فــي اآن واحــد، 

وهــي خليــط مــن الانتســاب للعرقيــة القبليــة "القبيلــة الهاشــمية " والمذهبيــة" 

الشــيعية والســنية علــى الســواء. وهــي تحــاول الانتمــاء للديــن الاإســلامي علــى 

غــرار تنظيمــات اإرهابيــة اأخــرى كالقاعــدة وداعــش. لــذا مصطلــح الهاشــمية 

السياســية يتتبــع محــاولات التســويق السياســي للظاهــرة الهاشــمية فــي اليمــن، 

علــى اأســاس اأنهــا اأقليــة تســتحق الدعــم الدولــي، وعلــى اأســاس اأنهــا تمثــل 

الزيديــة المذهبيــة والجغرافيــة، ولهــا تمثيــل فــي المذهــب الشــافعي، وعنــد 

ــاإن هــذا المصطلــح يشــير اإلــى مجموعــة المعتقــدات  ــذا ف متصوفــة اليمــن. ل

الدينيــة والسياســية التــي تحصــر "الاإمامــة والولايــة والخلافــة" فــي الهاشــميين 

لــه  عامــة، وخاصــة فــي البطنيــن اأي فــي ســلالة الحســن والحســين رضــي ال�
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عنهمــا. 

وقــد تُطــرح هنــا اإشــكالية: هــل اإضافــة مفــردة "السياســية" اإلــى الهاشــمية فــي 

تعريــف هــذا المصطلــح اأمــر صائــب؟ والجــواب اأن مفــردة "السياســية" مجردة 

لا اإشــكال فيهــا، لكــن وســم الهاشــمية بالسياســية لتمييزهــا عــن الهاشــمية 

القبليــة هــو مــا يبــرر هــذه الاإضافــة، وهــي اإضافــة لا تعنــي اأن منتســبي هــذا 

التوجه يمارســون السياســة المتعارف عليها في شــكلها المقبول والمطلوب، 

بــل يخلطــون بيــن اأرداأ مــا فــي السياســية بالذهــاب اإلــى الحكــم الثيوقراطــي 

المدعــي للقداســة، وبيــن الديــن ونصوصــه، لتمريــر منطقهــم علــى النــاس 

)علــي، 2018(. وفــي هــذا الســياق فــاإن مصطلــح الهاشــمية السياســية ياأتــي 

باأربــع خصائــص عبــرت عــن التمييــز العنصــري الســلالي الكهنوتــي:

والاإمامــة، 	  والولايــة،  الحكــم،  للهاشــميين  يمنــح  ســلطوي،  تمييــز 

اأحــد، مســتندين علــى  فيــه  ينازعهــم  بــدون منافــس، ولا  والخلافــة، 

اإن كانــت تلــك النصــوص  ــة لهــم فيهــا قــراءة خاصــة، و نصــوص ديني

الدالــة علــى الخلافــة تعــم قريــش، لكنهــا اليــوم تخــص الهاشــميين 

فقــط، لاأن قريــش اِْنــَدرََس عهدهــا، اأمــا نصــوص الاإمامــة والولايــة فهــي 

حصــراً علــى ذريــة الحســن والحســين "البطنيــن". 

تمييــز اقتصــادي، يقولــون اإن الــزكاة لا تجــوز علــى بنــي هاشــم لاأنهــا 	 

ماأخــوذة مــن "اأوســاخ النــاس" كمــا يزعمــون ويؤولــون النــص بحســب 

الرغبــة، ويحرفــون الكلــم عــن مواضعــه، ولــذا تــم تعويــض بنــي هاشــم 

كالنفــط،  الدولــة  ثــروات:  مــن   % 20 وهــو  بالُخمــس،  الــزكاة  عــن 

والغــاز، والمعــادن، تــوزع لبنــي هاشــم وخاصــة فــي "البطنيــن"، وهــم 
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فاطمــة،  مــن  طالــب  اأبــي  بــن  علــي  لذريــة  الانتســاب  يدعــون  مــن 

كحصــر وراثــي للديــن والدنيــا. 

تمييــز اجتماعــي، فهــم نســل النبــي مــن ابنتــه فاطمــة، وهــذا ســر التمييز 	 

الســلالي كمــا يزعمــون، فلهــم المقــام الرفيــع عــن بقيــة النــاس، بســبب 

جيناتهــم المقدســة، وهــم "نطفــة طاهــرة" متميــزة، ولــذا هــم فــي مقــام 

اأعلــى مــن بقيــة البشــر، فــي عنصريــة عرقيــة لا يقبلهــا العقــل والفهــم 

البشــري، لديهــم عــادة يتوارثونهــا تقضــي بحقهــم فــي تزويــج اأبنائهــم 

وهــم  اليمنييــن،  لاأبنــاء  بناتهــم  تزويــج  وعــدم  اليمنييــن،  بنــات  مــن 

فــي هــذه العــادة يتفــردون بهــا فــي اليمــن عــن غيرهــم ممــن ينتســبون 

اإســلامية.  للهاشــمية فــي بلــدان عربيــة و

تمييــز دينــي، فهــم قرنــاء القــراآن ولا تفســير للنــص القراآني ســوى تاأويلهم 	 

الديــن  يوزعــون  مــن  وهــم  ســلالتهم،  عــن  يتوارثونــه  والــذي  للقــراآن، 

كمنتــج عائلــي لبقيــة المســلمين، ومذهبهم-مذهــب اآل البيــت- كمــا 

يدعــون هــو الاأقــرب للنبــي، فالديــن هنــا روايــة الولــي عــن اأبيــه عــن 

جــده، وهــذا التمييــز الاأخيــر كهنوتــي فــي الاأســاس، وكاأن الديــن جــاء 

بمقاييــس اأســرة، وعائلــة، وقبيلــة، وســلالة معينــة، ومنحهــم امتيــازات 

ــة البشــر )علــي،2020(.    ليســت لبقي

ــاً ومعضلــة كبيــرة فــي الواقــع اليمنــي،  تمثــل الهاشــمية السياســية اليــوم تحدي

فهــي مــا زالــت منــذ انقلابهــا فــي 2014م تقــوم بالقتــل الممنهــج للشــباب 

اليمنــي، ســواء الذيــن تجندهــم مــن اأبنــاء القبيلــة اليمنيــة فــي صفوفهــا، اأو مــن 

يقاومونهــا فــي الميــدان تحــت قيــادة الحكومــة الشــرعية، بالاإضافــة اإلــى مــن 
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قتلتهــم مــن اأبنــاء اليمــن خــلال مــا ســميت بالحــروب الســت 2004م- 2010م. 

لــم تكتــف بهــدم مؤسســات الدولــة والاعتــداء علــى اليمنييــن فــي مختلــف 

محافظــات البــلاد، وشــردتهم اإمــا اإلــى مخيمــات النازحيــن فــي الداخــل اأو 

مشــردين يبحثــون عــن لجــوء فــي الخــارج بــل مــدت صراعهــا فــي المنطقــة 

اليــوم تحالــف دعــم واســناد  تقــود  التــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  اإلــى 

الشــرعية. واأخطــر مــن كلمــا ســبق اأنهــا تمثــل خطــراً علــى الهويــة اليمنيــة، 

وهــذا بحــد ذاتــه ُيعتبــر خطــراً وجوديــاً، وقــد اســتطاعت اأن تفتــح المجــال 

لظهــور الصراعــات العرقيــة، وظهــور العصبويــات البدائيــة التــي تنتمــي اإلــى 

وكذلــك  المعاصــرة.  المواطنــة  مفاهيــم  ظهــور  قبــل  ومــا  الاإقطــاع،  عصــور 

فتحــت البــاب للجهويــة، فقــد تعــززت هــذه الاأخيــرة بعــد انقــلاب الهاشــمية 

صراعــاً  قــادت  الدعــوات  هــذه  للانفصــال،  دعــوات  وظهــرت  السياســية، 

مســلحاً ضــد الحكومــة الشــرعية فــي عــدن، وســقطرى، واأبيــن. واســتدعت 

الهاشــمية السياســية التدخــل الاإيرانــي، ذو الطابــع القومــي الفارســي المتدثــر 

بنظريــة ولايــة الفقيــه، وهــي الوجــه الاآخــر للهاشــمية السياســية، وفتحــت البــاب 

علــى مصراعيــه للتدخــل الدولــي فــي اليمــن.
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مــدت الــدول التــي تعاقبــت علــى حكــم اليمــن الطبيعــي نفوذهــا علــى معظــم 

الجزيــرة العربيــة ومــا حولهــا، حتــى وصلــت اإلــى شــمال وشــرق قــارة اأفريقيــا فــي 

العصــور: المعينيــة، والســبئية، والاأوســانية، والحضرميــة، والحميريــة، وهــي 

عصــور متداخلــة )الفــرح، 2004(، وفيمــا يبــدو فــاإن التدخــلات الاأجنبيــة فــي 

اليمــن قــد اأتــت بعــد ضعــف الدولــة اليمنيــة القديمــة والصراعــات البينيــة، 

وعــدم القــدرة علــى حمايــة التجــارة العالميــة وتجــارة البخــور. فلاأجــل البخــور 

مــن  البخــور  القدامــى طريــق  اليمنيــون  مــد  القديمــة  التجــارة  اأنــواع  وبقيــة 

ســواحل اليمــن علــى البحــر العربــي فــي عمــق اليمــن الطبيعــي وصــولاً اإلــى 

مينــاء غــزة، ليتــم تصديــره اإلــى اأثينــا واأوروبــا، تســتغرق هــذه الرحلــة مــن )تمنــع 

عاصمــة القتبانييــن( اإلــى مينــاء غــزة علــى البحــر المتوســط 65 يومــاً ينقلــون 

فيهــا البخــور والبضائــع علــى ظهــور الجمــال )بافقيــه،1985(. ربمــا تكــون 

التدخــلات الدوليــة القديمــة فــي اليمــن بســبب سياســة اليمنييــن التوســعية 

خــارج حــدود موطنهــم الاأصلــي -الجزيــرة العربيــة- كان هــذا التوســع بفعــل 

الاقتصــادي، وهــذا هــو  النفــوذ  النفــوذ والســيطرة، وتوســيع  السياســة، ومــد 

الوضــع الطبيعــي فــي دول تلــك المرحلــة، والتــي لــم تكــن تكتفــي بحــدود 

معينــة وبســيطة.

37



بشــكل  تتوســع  القديــم  التاريــخ  مــن  المراحــل  تلــك  فــي  الــدول  كانــت 

اإمبراطوريــة، كمــا هــو حــال النمــط الســائد فــي الحكــم فــي تلــك العصــور. 

لقــد توســع اليمنيــون القدمــاء بفعــل براعتهــم فــي التجــارة، وســيطرتهم علــى 

اأســواقها بيــن الشــرق والغــرب، ونشــر ثقافتهــم فــي الاأرجــاء. ومــا نذهب اإليه هنا 

هــو اأن مفهــوم "اليمــن الثقافــي" كان، ولا يــزال دومــاً اأكبــر واأوســع مــن مفهــوم 

"اليمــن السياســي" عبــر العصــور. وكذلــك ُيعــد مفهــوم "اليمــن الجغرافــي" 

اأيضــاً اأوســع مــن اليمــن السياســي، بســبب اأن قبائــل وعشــائر يمنيــة كانــت 

تقيــم اإمــا علــى امتــداد طريــق البخــور لحمايــة القوافــل، اأو فــي الاأســواق لتنظيــم 

اأمــور التجــارة. بالمجمــل كانــت المجموعــات الســكانية تنتشــر خــارج نطــاق 

الدولــة ديمغرافيــاً فــي العصــر الســبئي. ولــذا امتــد حكــم مملكــة ســباأ اإلــى 

معظــم اأرجــاء الجزيــرة العربيــة، اإذ اأقامــت العشــائر اليمنيــة فــي الشــمال مــن 

الجزيــرة العربيــة )بافقيــه،1987(. وقــد اســتطاع اليمنيــون "بلــوغ بــلاد قصيــة 

دون اأي فتــح سياســي كبيــر، بفضــل اســتيطانهم وتجارتهــم" )موســكاتي، 

 .)1986

اليمنيــة،  اأوســان  دولــة  باســم  الســاحل  اســم  تغييــر  تــم  اأفريقيــا  شــرق  ففــي 

حيــث اأطلــق عليــه الســاحل الاأوســاني، حيــث ســيطرت عليــه دولــة اأوســان 

ســنة 400 ق.م" )باصــرة، 2019(. وهــذا اأيضــاً يجعــل مــن مفهــوم "اليمــن 

الديمغرافــي" اأوســع مــن مفهــوم اليمــن السياســي. وفــي هــذا الســياق حققــت 

مملكــة ســباأ وهــي اأقــدم ممالــك اليمــن طفــرة فــي اإتقــان الزراعــة ممــا انعكــس 
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علــى الاســتقرار، وتنظيــم شــئون البــلاد، وشــهدت منطقــة "مــاأرب تطــوراً طبيعيــا 

منــذ الاألــف الرابــع قبــل الميــلاد" )المخلافــي،2019(. ونظــراً لكثــرة خيــرات 

اليمــن التــي اشــتهرت بهــا مــن الزراعــة والصناعــة والتجــارة وموقعهــا المتوســط 

بيــن الشــرق والغــرب، وكثــرة التوابــل التــي شــكلت جــزًءا كبيــراً مــن تجــارة 

اليمنييــن القدمــاء، بالاإضافــة اإلــى احتكارهــم لاأســرار صناعــة وتجــارة البخــور 

واللبــان، والتــي كانــت هــي ثــروة العالــم القديــم، لــذا بــداأت الاإمبراطوريــات 

البعيــدة تطمــع فــي خيراتهــا، ففــي القــرن الرابــع قبــل الميــلاد اأراد ملــك اليونــان 

الغــزو  قبــل  استكشــافية  فاأرســل حمــلات  غزوهــا،  المقدونــي"  "الاإســكندر 

فــي عــام 324 ق.م، وحاصــر جيــش الاإســكندر المقدونــي مينــاء غــزة الــذي 

تصــدر منــه اليمــن بضاعتهــا لاأوروبــا، فقــاوم قائدهــا اليمنــي "باتيــس" واســتمر 

الحصــار خمســة اأشــهر اإلــى اأن اقتحمهــا الاســكندر )علــي، 1993(.

 وقبــل اأن ينفــذ الاإســكندر حملتــه علــى اليمــن توفــي فــي 323 ق.م، ولم تخرج 

الحملــة التــي كان قــد جهزهــا لغــزو اليمــن )علــي، 1993(. فــي القــرن الاأول 

قبــل الميــلاد امتــد نفــوذ الرومــان اإلــى مصــر، وبمجــرد الســيطرة علــى مصــر 

اتبعــوا فكــرة الاإســكندر المقدونــي فــي ضــرورة الســيطرة علــى اليمــن لنفــس 

الاأســباب؛ تاأميــن خطــوط التجــارة البريــة والبحريــة، والســيطرة علــى ضفتــي 

بــاب المنــدب، والوصــول اإلــى الموانــئ اليمنيــة، وتجــارة البخــور والتوابــل، 

وتاأميــن الطريــق نحــو الهنــد )بغــدادي، 2003(.  بالاإضافــة اإلــى اأن الاإمبراطــور 

"اأغســطس" كان يحلــم بتحقيــق مــا لــم يحققــه ملــك الاإغريــق الاإمبراطــور 
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الاإســكندر الاأكبــر فــي الســيطرة علــى اليمــن، والتــي كان اليونــان ومــن بعدهــم 

الرومــان يطلقــون عليهــا تســمية "العربيــة الســعيدة"، كمــا وصلهــم اأســاطير 

عــن اليمــن باأنهــا الاأرض التــي تجنــى مــن اأشــجارها الطيــوب وحراســة الثعابيــن 

لغــزو  للرومــان  الاأســباب  مــن  المزيــد  اأضافــت  الاأشــجار  لتلــك  المجنحــة 

لــم تنجــح، وكــرر الاإمبراطــور  اليمــن )باوزيــر، 2003(. هــذه الحملــة اأيضــاً 

"اأغســطس" الــذي فشــل فــي الحملــة الاأولــى اإرســال حملــة اأخــرى بعــد فتــرة 

زمنيــة مــن فشــل الحملــة الاأولــى، نجحــت الحملــة الثانيــة فــي تدميــر مينــاء 

عــدن )بغــدادي، 2003(.

 وصلــت الحملــة الرومانيــة الثانيــة التــي دمــرت فيهــا عــدن اإلــى نجــران ومــاأرب 

ســنة 24ق.ب، لكنهــا لــم تســتطع دخــول مــاأرب المحصنــة، حيــث تجمــع 

اليمنيــون فــي الجــوف لحمايــة مــاأرب )باوزيــر، 2008(، والتــي حوصــرت لاأيــام 

معــدودة، وعــاد الغــزاة مــن حيــث اأتــوا باتجــاه ينبــع فــي نجــران. فــي تلــك 

المرحلــة كان قــد بــداأ الانقســام بيــن اليمنييــن، لــذا نجحــت الحملــة فــي عقــد 

اتفــاق تجــاري مــع حاكــم ظفــار، وهــي ثانــي نتيجــة حصلــت عليهــا تلــك 

الحملــة بعــد تدميرهــا لمينــاء عــدن )اأباظــة، 1978(. بعــد اليونــان والرومــان قــام 

الاأحبــاش بغــزو اليمــن، فــي القــرن الاأول الميــلادي، ومــع انشــغال اليمنييــن 

بصراعاتهــم الداخليــة: بيــن الحميرييــن، والســبئيين، والهمدانييــن تطلعــت 

دولــة اأكســوم اإلــى شــواطئ اليمــن الممتــدة بمحــاذاة عســير وجيــزان باتجــاه 

الحجــاز المقابلــة للحبشــة فــي الضفــة الاأخــرى مــن البحــر الاأحمــر، وســرعان 
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مــا اأصبــح الاأحبــاش طرفــاً فــي الصــراع اليمنــي نفســه )بافقيــه، 1985(. اإ ذ 

قامــت قبائــل همــدان بالاســتعانة بالاأحبــاش ضــد الحميرييــن ســنة 127م.

 مــع اأن الاأحبــاش فــي تلــك الفتــرة كانــوا ينحــدرون مــن قبائــل اليمــن التــي 

غــزو  اأنهــم  اإلا  اليمنيــة،  للســواحل  المقابلــة  الاأخــرى  الضفــة  اإلــى  هاجــرت 

ــلاد، وجلهــم مــن  اليمــن. كان ذلــك فــي القرنيــن الرابــع والخامــس قبــل المي

"الاأجاعــز" و"حبشــت" و"المهــرة" و"ســحرت". ولكــن عنــد التصالــح بيــن 

ــه، 1985(.  ــة تــم طردهــم مــن اليمــن )بافقي ــة الحميري قبائــل همــدان، والدول

الرابــع  القــرن  فــي  اأيضــاً  اليمنييــن  الاأحبــاش  لغــزو  اليمــن  تعرضــت  كمــا 

الميــلادي، اســتمر فيهــا الاأحبــاش منــذ عــام 340م حتــى تــم اجلائهــم فــي عــام 

375م. اعتنقــت حميــر الديانــة المســيحية فــي عــام 360م، بعــد اأن كانــت 

اليمــن تعتنــق الديانــة اليهوديــة، وصــارت نجــران كرســياً اأســقفياً فــي النصــف 

الثانــي مــن القــرن الســادس الميــلادي، ممــا اأثــار الملــك ذو نــواس الحميــري، 

قــام فــي تلــك الفتــرة بحــرق المســيحيين ســنة  وهــو يهــودي الديانــة، وقــد 

523م، كمــا وردت تفاصيــل عمليــة الحــرق فــي ســورة البــروج، كان ذو نــواس 

يعلــم اأن الرومــان يقفــون خلــف التنصيــر فــي نجــران، لاأجــل اأن يكــون لهــم 

اأدرك اأن محــاولات الاأحبــاش المتكــررة  نفــوذاً فــي ســواحل اليمــن، واأيضــاً 

فــي الســيطرة علــى اليمــن كانــت لصالــح الرومــان )الثالــث، 1966(.  فانتهــز 

الاإمبراطــور الرومانــي "جســتنيان" حادثــة الاأخــدود، ووجــه "نجاشــي الحبشــة" 

بغــزو اليمــن ســنة 525م )اأباظــة، 1978(.
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 تنوعــت اأســباب هــذا الغــزو بيــن ثلاثــة دوافــع: دينيــة، صــراع بيــن المســيحية 

الاأخــدود. ودوافــع اقتصاديــة:  بالانتقــام لشــهداء حادثــة  واليهوديــة، مبطــن 

للاســتيلاء علــى اليمــن وخيراتهــا، وموقعهــا الاســتراتيجي، ودوافــع سياســية: 

لتقويــة جبهــة الرومــان وانتشــارهم فــي المنطقــة مقابــل الفــرس المنافســين لهم. 

ويبــدو اأن اليمنييــن يكــررون التاريــخ فــي مختلــف مراحلهــم، يتضــح ذلــك 

مــن صراعهــم الدينــي الطائفــي بيــن اليهــود والنصــارى اليمنييــن، ولــم يكتفــوا 

ممــا  فقــط،  والهمدانييــن  والحميرييــن  الســبئيين  بيــن  السياســي  بالصــراع 

جعلهــم عرضــة لغــزو الرومــان عــن طريــق الاأحبــاش. انتهــى الغــزو الحبشــي فــي 

هــذه الفتــرة بنصــر مؤقــت علــى اليمــن بقيــادة القائــد اأبرهــة الاأكســومي، الــذي 

اســتقل بالحكــم فــي اليمــن بعــد فتــرة قصيــرة، محتفظــاً بــولاء اســمّي للملــك 

الاأكســومي، وذلــك حســب مــا ورد فــي نقشــه الكبيــر الــذي تركــه عنــد ســد 

مــاأرب )باصــرة، 2019(. وقــام "اليزنيــون" بقيــادة ســيف بــن ذي يــزن معركــة 

التحريــر ضــد الاأحبــاش عــام 568م، تســنى لهــم ذلــك بمســاعدة الاإمبراطوريــة 

الفارســية، وانتصــر ســيف بــن ذي يــزن علــى الاأحبــاش فــي عــام 576م، ولكــن 

الفــرس حلــوا محــل الاأحبــاش "ولــم يبــق للعــرب فــي الُملــك رســم ولا طلــل، 

اإلا اأقيــال مــن حميــر وقحطــان، رؤســاء فــي اأحيائهــم بالبــدو، ولا تُعــرف لهــم 

طاعــة ولا يُنفــذ لهــم فــي غيــر ذاتهــم اأمــر" )اأباظــة،1978(. 

اليمــن  موقــع  علــى  الســيطرة  الاأجنبــي،  التدخــل  هــذا  مــن  الفــرس  اأراد 

الاســتراتيجي، واأن يمــدوا نفوذهــم علــى حســاب الرومــان المنافســين لهــم 
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وصناعــة  كاللبــان  الزراعيــة  ومنتجاتهــا  اليمــن،  وتجــارة  الســواحل،  علــى 

البخــور. وضــع الفــرس شــروطهم للتدخــل فــي اليمــن وقبلهــا الحاكــم اليمنــي 

ســيف بــن ذي يــزن، وكان اأحــد شــروطهم يفــوح بالعنصريــة التــي تبقــت اآثارهــا 

فــي اليمــن اإلــى اليــوم)01( حيــث "اشــترط كســرى شــرطين: اأن يتــزوج رجــال 

الفــرس مــن اليمنيــات، واألا يتــزوج رجــال اليمــن مــن الفارســيات، واأن يدفعــوا 

خراجــاً ســنوياً" )الشــجاع، 2019(. وظلــت اأجــزاء مــن اليمــن تحــت النفــوذ 

الفارســي حتــى بــزوغ فجــر الاإســلام.

بالعــودة اإلــى التدخــل الفارســي فــي اليمــن، لــم يكــن التدخــل الوحيــد الــذي 

وقــع فــي عهــد ســيف بــن ذي يــزن حوالــي 568م، فهنــاك اأيضــاً مــن يقــول اإن 

هنــاك تدخــلاً اآخــر للفــرس فــي اليمــن علــى شــكل وفــود، واعتبــر قــدوم حســين 

الرســي ســنة 899م شــكلاً مــن اأشــكال التدخــل الفارســي فــي اليمــن، وذلــك 

بالقــول اإن اأصولــه واأصــول مــن جــاءوا معــه فارســية، ولــم يكونــوا مــن العــرب 

)بيريســيبكين ،2005(.  وقــد مثــل انقــلاب الحوثي-صالــح فــي 21 ســبتمبر 

2014م عــودة معاصــرة للتدخــل الفارســي فــي اليمــن، ففــي التدخــل الاأول 

للفــرس "اأصبــح اليمــن ُيعــد الاإقليــم )الرابــع( فــي التقســيم الاإداري لمملكــة 

فــارس" )الشــجاع، 2019(. واأصبحــت صنعــاء عاصمــة للفــرس وعــدن مينــاء 

لهــم فــي الجزيــرة العربيــة، وفــي وقتنــا الحاضــر قالــوا عبــر اإعلامهــم صبــاح 

)0)) خبصوص العنصرية اليت تبقت آاثرها من شرط كسرى بعدم زواج الفارسيات من اليمنيني، وزواج الفرس من مينيات إىل اليوم، 
يالحظ أهنا التصقت ابملنتسبني للهامشية االجتماعية يف اليمن، حيث تشرتط األسر اهلامشية عدم زواج اليمنيني من اهلامشيات، وتزوج 

اهلامشيني من اليمنيات، وهو نفس شرط كسرى الذي أورده الدكتور الشجاع نقاًل عن املسعودي.  ويعد هذا خروجاً عن العادات 
القبلية يف اليمن الطبيعي ويف دول اجلزيرة العربية، والعامل العريب واإلسالمي ال توجد فيه هذه الظاهرة، وهلذا االلتصاق والتمسك هبذا 

الشرط الكسراوي داللته البينة.    
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يــوم انقــلاب الحوثي-صالــح اإن صنعــاء العاصمــة )الرابعــة( عربيــاً التــي وقعــت 

تحــت ســلطتهم: " قــال منــدوب مدينــة طهــران فــي البرلمــان الاإيرانــي، علــي 

رضــا زاكانــي، المقــرب مــن المرشــد الاإيرانــي علــي خامنئــي اإن ثــلاث عواصــم 

عربيــة اأصبحــت اليــوم بيــد اإيــران، وتابعــة للثــورة الاإيرانيــة الاإســلامية، مشــيراً اإلــى 

اأن صنعــاء اأصبحــت العاصمــة العربيــة الرابعــة التــي فــي طريقهــا للالتحــاق 

ــة" )عربــي21، 2014(.   ــورة الاإيراني بالث

لــم يكــن لــدى اليمــن فــي صــدر الاإســلام دولــة مركزيــة، بــل كانــت مقســمة 

اإلــى مخاليــف، يحكمهــا المشــايخ والمَقــاوِل المتناحريــن فيمــا بينهم كملوك 

مناطــق  مــن  اأيديهــم  تحــت  مــا  ويحكمــون  الوديــان  يمتلكــون  الطوائــف، 

الاإقطــاع  عصــر  يشــبه  فيمــا  بالســخرة،  يعملــون  فلاحيــن  ولديهــم  ومــزارع، 

فــي اأوروبــا. اإلا اأن صنعــاء كانــت مــا تــزال تحــت حكــم الاأبنــاء وهــم مــن 

ــاً كانــت اليمــن  الفــرس، ويشــكلون مجتمــع ريــف صنعــاء وحضرهــا. وعملي

فــي ذلــك الوقــت مقســمة اإلــى ثلاثــة اأقســام: نصــارى نجــران يتبعــون دولــة 

الــروم، وفــرس صنعــاء يوالــون دولــة الفــرس فــي خراســان، والقبائــل )الشــجاع، 

وبــدو وفلاحيــن  اإلــى حضــر  مقســماً  اأيضــاً  اليمنــي  المجتمــع  بــدا   .)2019

وعمــال واأذواء ومقــاول واأســر ارســتقراطية فارســية وطبقــات واســعة مــن العبيــد 

)الحديثــي،1981(. فــي تلــك المرحلــة منــذ بدايــة عصــر الاإســلام ودخــول 

اليمــن فيــه طواعيــة صــارت اليمــن جــزًءا لا يتجــزاأ ممــا عــرف اصطلاحــاً عنــد 

مؤرخــي تلــك الفتــرة بمصطلــح "دار الاإســلام". لــم تكــن العصبويــات قــد 
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ظهــرت فــي صــدر الاإســلام، لا علــى شــكل عرقيــات "شــعوبية" ولا علــى شــكل 

طوائــف "مذهبيــة" )الشــجاع، 2013(. 

 ولــذا علــى مــن يريــد قــراءة تلــك الفتــرة اأن ينظــر لخارطــة العالــم الاإســلامي 

ككل، لا كوحــدات مجــزاأة، لاأن النظــام كان موحــداً فــي كل تلــك الرقعــة 

اإداري  الكبيــرة مــن العالــم، وتُــدار الدولــة كلهــا بنظــام تشــريعي متكامــل و

شــامل )الشــجاع، 2013(. فــي العصــر الاإســلامي لــم يكــن اليمــن الطبيعــي 

كمــا فــي الســابق مــن حيــث المســاحة ونظــام الحكــم، حيــن كانــت الدولــة 

تمتــد  العربيــة؛  الجزيــرة  جنــوب  نحــو  تراجعــت  بــل  والحميريــة،  الســبئية 

مــن ســواحل عمــان فــي الخليــج العربــي اإلــى ســواحل البحــر الاأحمــر، ومــن 

الطائــف ومرتفعــات جبــال الســراة فــي الشــمال حتــى ســواحل البحــر العربــي 

)الشــجاع، 2013(.  الحديــث عــن اليمــن فــي العصــر الاإســلامي يحتــاج اإلــى 

مراعــاة مــا اأشــار اإليــه ســابقاً عنــد الحديــث عــن مفاهيــم: اليمــن الطبيعــي، 

واليمــن الثقافــي، واليمــن الجغرافــي، واليمــن الديمغرافــي، فلــم يكــن اليمــن 

بعيــداً عــن التاأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر علــى معظــم الاأحــداث فــي العصــر 

لــه عليــه وســلم اإلــى المدينــة  الاإســلامي، بــدًءا مــن هجــرة النبــي محمــد صلــى ال�

التــي تســكنها القبائــل اليمنيــة الاأوس والخــزرج، وكــذا هجــرة اليمنييــن اإلــى 

ــه. ــة وافديــن علــى النبــي مجيبيــن دعوت المدني
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فــي مكــة  لهــم وجــود  بــل كان  المدينــة  اليمنييــن علــى  يقتصــر وجــود  لــم 

)جــازم، وعربــش، 2008()02(، ولــم يثــر توســع رقعــة الاإســلام اأهــل اليمــن، ويعــود 

ذلــك اإلــى اأن اليمــن كانــت متشــبعة بالتوحيــد بفضــل الديانــات الســماوية 

التــي انتشــرت فيهــا منــذ العصــور القديمــة، لــذا الاإســلام لــم يمثــل اســتفزازاً 

لهــم )الحديثــي، 1981(.  وقــد ســاهم تمــزق المجتمــع اليمنــي فــي قبــول 

لــه عنــه فــي الســنة  اليمنييــن بالدولــة التــي اأسســها اأبــو بكــر الصديــق رضــي ال�

11هـــ الموافــق 632م، فــي النهايــة هــي دولــة العــرب المحاطيــن باإمبراطوريــات 

الفــرس والــروم، والتــي تهــدد اليمــن الطبيعــي كجغرافيــا وديموغرافيــا، وهــذا 

اأبــو بكــر الصديــق حيــن قــال: "فالعــرب بنــو  مــا ركــز عليــه الخليفــة  اأيضــاً 

اأم واأب فــاأردُت اأن اســتفزهم" وقــد اســتفزهم فــي اســتعادة اأراضــي الجزيــرة 

العربيــة التــي ســيطر عليهــا الــروم والفرس)الحديثــي،1981(. ومنــذ تولــي اأبــو 

لــه  لــه عنــه الحكــم، ونجــاح عمــر بــن الخطــاب رضــي ال� بكــر الصديــق رضــي ال�

عنــه فــي اإرســاء قواعــد الحكــم فــي عهــده، ومــا تــلاه فــي عهــدي عثمــان وعلــي 

لــه عنهمــا، لــم يكــن اليمــن غائبــاً عــن الاأحــداث، وقــد حســمت  رضــي ال�

الســيوف اليمنيــة الصــراع فيمــا بعــد، ويــروى لنــا التاريــخ اأن اليمنييــن قــد 

اأخــذوا بثاراتهــم القديمــة مــن الــروم الذيــن اأرســلوا الاأحبــاش لاحتــلال اليمــن، 

)0)) الفاصل بني احلق والباطل من مفاخر أبناء قحطان، خمطوط ملؤلف ميين جمهول، عين بتحقيقه والتعليق عليه حممد عبد الرحيم 
جازم، ومنري عربش، "وقد تناول مؤلف املخطوط الفخر بتاريخ وأجماد قحطان واليمن، واملكتبة العربية واإلسالمية مليئة هبذا النوع من 
الكتب اليت كانت تغذي اجلدل الذي كان قائماً آنذاك بني القحطانيني والعداننيني، وكل هذه األنواع من املؤلفات اليت خاضت يف 
هذا املوضوع نعتربها اليوم قد دخلت يف ذمة التاريخ" حبسب مقدمة التحقيق، وما أوردانه من إشارة أعاله أخذ من مقدمة الكتاب.
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اإلــى اليمــن لتخليصهــا مــن الاأحبــاش واســتولوا  ومــن الفــرس الذيــن وصلــوا 

علــى الحكــم فيهــا )جــازم، وعربــش، 2008(. اإلا اأن اليمــن كجغرافيــا كانــت 

بعيــدًة عــن مراكــز القــرار فــي عهــد الدولــة الاأمويــة والعباســية وظلــت بعيــدة 

عــن مجريــات التاريــخ المــدون فــي تلــك المرحلــة )ســيد،1974(.  بينمــا 

تاأثــر اليمــن الجغرافــي بدخــول الفــرق الاإســلامية اإلــى اليمــن فــي القــرون الثلاثــة 

الاأولــى مــن التاريــخ الهجــري، كانــت فــرق الحروريــة والاإباضيــة والاإســماعيلية 

قــد ســبقت الهادويــة اإلــى اليمــن، فبدايــة انتشــار الهادويــة علــى يــدي يحيــى 

بــن الحســين الرســي فــي اليمــن كانــت ســنة 284هـــ الموافــق 899م )اأبــو جبلــة، 

2005(. ومنــذ ذلــك الحيــن دخلــت اليمــن فــي صراعــات محليــة اأخرجتهــا 

ــة مــع قــدوم الاأيوبييــن فــي عهــد  ــة، اإلــى اأن عــادت تلــك الفاعلي عــن الفاعلي

الدولــة العباســية اإلــى اليمــن بعــد اأن ســيطر صــلاح الديــن علــى مصــر. مــا 

ــه فــي تاريــخ اليمــن مــن صــدر الاإســلام اإلــى القرنيــن الثالــث  يمكــن ملاحظت

والرابــع الهجــري، اأنــه لــم يحــدث لليمــن اأن مــرت بالعزلــة اإلا فــي اأواخــر العصــر 

العباســي، وعنــد وصــول الرســي الــذي اأســس طائفــة الهادويــة منــذ وصولــه اإلــى 

صعــدة فــي ســنة 899م. ولــم يكــن لليمنييــن مشــكلة مــع دول الخلافــة كمــا 

اأوضحنــا اأعــلاه.

بــداأت المشــكلة فــي اليمــن منــذ دخــول الطوائــف اإلــى اليمــن وخاصة الطائفة 

ــاً فــي تبنــي نظريــة  الهادويــة، والتــي تدثــرت بالمذهــب الزيــدي وخالفتــه علن

البطنيــن فــي الحكــم. لقــد انبعــث فــي تلــك الفتــرة نفــور يمنــي مــن الطائفيــة، 
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ومــن الطائفــة التــي نصــت علــى مســاألة حقهــا فــي الحكــم مــن دون النــاس، 

حــدث مــا يمكــن وصفــه بالشــعور القومــي لــدى اليمنييــن، وحدثــت الفجــوة 

بيــن اأهــل اليمــن والطائفــة الدخيلــة بفكرهــا المتدثــر بالســلالة والعرقيــة، اأدرك 

اليمنيــون فــي تلــك المرحلــة عــدم عروبــة الرســي العجمــي ومجموعتــه القادمــة 

معــه مــن خراســان والديلــم وطبرســتان وجيــلان، وقــد اســتقروا مــا بيــن القــرن 

التاســع والثالــث عشــر الميــلادي فــي صعــدة، وانتقــل الكثيــر منهــم اإلى صنعاء 

فــي القــرن الســادس عشــر )بيريســيبكين ،2005(. بــداأ الحنيــن اإلــى الماضــي 

اإلــى التاريــخ اليمنــي القديــم، عندمــا شــاهدوا مــن يريــد التاأســيس للعصبويــة  و

والعنصريــة داخــل اليمــن تحــت مســمى طائفــي لغــرض سياســي. فــي تلــك 

المرحلــة األّــف لســان اليمــن الحســن بــن اأحمــد الهمدانــي كتابــه )صفــة 

لليمنييــن،  الاأصلــي  الموطــن  فــي مغــزى واضــح لوصــف  العــرب(،  جزيــرة 

حيــث قامــت حضاراتهــم ودولهــم المتعاقبــة.

 حينمــا األّــف الهمدانــي كتابــه )الاإكليــل مــن اأخبــار اليمــن واأنســاب حميــر( 

والجغرافيــا  التاريــخ  فيــه  وجامعــاً  اليمنيــة،  الــروح  عــن  فيــه  ُمعبــراً  ليكــون 

والاأنســاب اليمنيــة، وشــرح خارطــة اليمــن جغرافيــاً وديمغرافيــاً وسياســياً، فــي 

جهــد جبــار، كل ذلــك لينقــذ بــه تاريــخ اليمــن بــكل مفاهيمــه - التــي اأشــرنا 

اإليها ســابقاً - من الضياع. لقد كان الهمداني اأول مؤرخ اســتفاد من المواد 

الاأثريــة والنقــوش التاريخيــة فــي كتابــة التاريــخ اليمنــي القديــم )ســيد، 1974(. 

فــاق وعــي الهمدانــي اأقرانــه وعصــره، ولــذا عــاش غريبــاً فــي محيــط مســلوب 
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الاإرادة، وفــي مرحلــة صــراع بيــن الفــرق الاإســلامية الاإســماعيلية والهادويــة، 

فــكان شــاهداً علــى تخلــق واقــع جديــد يحــاول فيــه العــدو اإزالــة اليمــن كتاريــخ 

وحضــارة وتفاعــل مــع العالــم مــن الوجــود، تتاأســس فيــه ســلطة معاديــة لــكل 

مــا هــو يمنــي، تدعــي الانتســاب للعلوييــن، مــع اأن جذورهــا الفارســية ظاهــرة. 

كانــت اليمــن فعليــاً تمــر بمرحلــة انقطــاع تفصــل بيــن اليمــن القديــم واليمــن 

فــي العهــد الاإســلامي ومــا بعــده )المســعودي، 2008(. بنــى الهمدانــي نظريتــه 

السياســية علــى دعامتيــن همــا الحضــارة والديــن، وهمــا يجتمعــان فــي اليمــن 

واأهــل اليمــن بــدون منــازع. نجــد ذلــك فــي قصيدتــه الدامغــة والتــي قــال فيهــا: 

ــم اأو بديــن مســلمينا ومــا بســواهما فخــر  ــر ملــك.. قدي ــام بغي "ومــا افتخــر الاأن

اإنّــا.. لذلــك دون ُكٍل جامعونــا" )زيــد، 1981(. و

تلخصــت نظريــة الهمدانــي فــي "اليمننــة" لمقارعــة العناصــر الوافــدة علــى 

اليمــن الطبيعــي مــن خارجهــا فــي تلــك المرحلــة، وتشــكلت لديــه النظريــة 

السياســية الاإنســانية اليمنيــة، لمقارعــة النظريــة السياســية العنصريــة العرقيــة 

الهادويــة، والتــي تــرى اأن الاإمامــة فــي البطنيــن، فقــد نظــر الهمدانــي لليمــن 

وارتقــاء  تطــور  فــي  ومســاهمته  العربيــة،  الجزيــرة  فــي  الممتــد  الحضــاري 

الحضــارة البشــرية، ومســاهمته فــي نشــر التوحيــد ورســالته الســماوية اليهوديــة 

والمســيحية والاإســلام، ولــذا فهــو مؤهــل لاســتعادة دوره الحضــاري والاإنســاني. 

تطــورت نظريــة اليمننــة عنــد الهمدانــي بعــد انتقالــه اإلــى صعــدة فــي عهــد 

ســلطة الناصر اأحمد يحيى الحســين 913 – 934 م، حيث كان في صعدة 
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مــن العلمــاء المؤرخيــن مــن يهتــم بالحفــاظ علــى التاريــخ اليمنــي -الحديــث 

والقديــم- ودراســته، وقــد درس عليهــم واطــل مــن خلالهــم علــى الحضــارة 

اليمنيــة القديمــة، فامتــلاأ بالفخــر وبالشــعور بالعــزة، وبــداأت الفكــرة اليمنيــة 

تســتولي علــى مشــاعره، وتكونــت لديــه صــورة متكاملــة لليمــن مــن خــلال 

النظــر اإلــى حضاراتهــا الســابقة، وبــداأت تــراوده فكــرة التبشــير بعــودة اليمــن من 

جديــد اإلــى الفعل الحضــاري، وبذلــك تكونــت لديــه البــذرة الاأولــى للدعــوة 

اليمنية )زيــد،1981(، والدعــوة اليمنيــة هــي مــا نســميها نحــن بـــ "اليمننــة"، 

اإعــادة اليمــن اإلــى  ــاء وبعــث اليمــن الحضــاري، و ــة اإحي وتتلخــص فــي عملي

وضعــه الطبيعــي بعــد خروجــه عــن الفعاليــة خــلال المراحــل الســابقة. 

هناك من ينظر اإلى اأن الهمداني قد اأســس في تلك المرحلة تيار القحطانية 

بهــا،  يقــول  مــن  علــى  اإثباتهــا  يصعــب  فرضيــة  وهــي  العدنانيــة،  لمواجهــة 

فالرجــل اأرخ للعــرب ولــم يفصــل العــرب لا فــي العــرق ولا فــي الدلالــة اللغويــة 

عــن اليمــن، وهــو فعليــاً اإن كان اأســس - كمــا يذهبــون - فقــد اأســس لتيــار 

العروبــة مقابــل التيــار الفارســي، ولــذا كمــا قلنــا بعــد اأن اأنهــى كتابــه الاإكليــل 

فــي اأنســاب حميــر، ذهــب لوضــع حــدود جغرافيــة تصــف موطــن الحميرييــن 

مــن جزيــرة العــرب وهــذا مــا يجــده قــارئ كتابــه صفــة جزيــرة العــرب، وبغــض 

النظــر عــن الاأنســاب التــي اأوردهــا الهمدانــي فــي الاإكليــل وهــو بذلــك وقــع فيما 

وقــع فيــه معاصــروه مــن حــرب الاأنســاب لتقويــة هــذا الحاكــم اأو ذاك، ومنشــاأ 

الاهتمــام بالاأنســاب فــي تلــك المرحلــة  يعــود اإلــى الصــراع السياســي ومحاولــة 
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جــذب الكتــل الســكانية لهــذا الطــرف اأو ذاك، فالسياســة فــي ذلــك العهــد 

لــم تكتــِف بالاســتقواء بالنــص الدينــي حــول لمــن الخلافــة والاإمامــة، فبحثــت 

عــن عامــل القبيلــة والنســب لخــوض غمــار الصــراع السياســي، فاســتقوى 

الساســة بالنــص الدينــي، كمــا اســتقووا بالعامــل القبلــي المتعلــق بالنســب. 

ويــورد جــواد علــي فــي المفصــل مــا يشــير اإلــى ذلــك فــي ســؤال ورد للنســابة 

محمــد بــن ســلام البصــري فــي الخــلاف حــول: اأنــزار اأكثــر اأم اليمــن؟  فقــال 

اإن تمعــددت قضاعــة، فنــزار اأكثــر، واأن تيمنــت فاليمــن اأكثــر )علــي، 1993(.

وضــع الهمدانــي فــي نظريتــه السياســية المنحــى الاإنســاني مقابــل النظريــة 

عرقيــة،  لا  سياســية  نظريــة  عنــده  اليمنيــة  فالقحطانيــة  للهــادي،  العرقيــة 

"فتحــدث عــن قحطانييــن تنــزروا، وعــن نزارييــن تقحطنــوا" )زيــد،1981(، 

وهــو بذلــك قــد يمنــن النزارييــن ممــن ســكنوا اليمــن، وهــي موطــن العرب، كل 

العــرب، وهــو لا يفــرق بيــن عربــي وعربــي، والمعــروف وكمــا يقــال اليمــن هــي 

اأصــل العــرب، فليــس مــن المعقــول اأن يفــرق الهمدانــي بيــن عربــي وعربــي، 

وخاصــة النزارييــن الذيــن لا يؤمنــون بعرقيــة حكــم البطنييــن، اأو بالنظريــة العرقيــة 

الهادويــة. ولا اأجدنــي اأتفــق مــع قــول مــن يــرون اأن اليمــن فــي تلــك المرحلــة 

نحــت منحــى قوميــاً دون العــرب، ولا اأرى فــي قــول واســتدلالات الهمدانــي 

مــا يشــير اإلــى ذلــك، فقــراءة المقــولات المجــردة عــن ســياقها الكلــي لا يعطــي 

النتيجــة الصحيحــة، ولا يمكــن لمتتبــع اإشــارات الهمدانــي اأن يصــل اإلــى 

يمــن  لفظــي  بيــن  فــرق  لا  اإذ  العربيــة،  القوميــة  غيــر  لليمنييــن  قوميــة  وجــود 
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وعــرب مــن حيــث المفهــوم، بــل يــدل اأحدهمــا علــى الاآخــر. اإذاً البحــث عــن 

الســند الدينــي، والنســب القبلــي همــا الســبب فــي الذهــاب نحــو اأراء النســابة 

الاإخبارييــن والفقهــاء، ومــن هنــاك نشــاأ التاأصيــل لمفهومــي عدنــان وقحطــان 

والنقــوش كمستمســكات  الاآثــار  علــى  يعتمــد  تاريخــي حقيقــي  ســند  بــلا 

ــاء العلمــي عليهــا. تاريخيــة يمكــن البن

 نذهــب هنــا اإلــى مــا قــد يخالــف الــذي قيــل عــن الهمدانــي، فــي اأنــه نــزع نحــو 

القحطانيــة فــي مواجهــة العدنانيــة )المســعودي، 2008(، اإذ اأنــه قــد ذهــب 

نحــو )اليمننــة( والعروبــة ليــس لمواجهــة الدعــوى النســبية لمن يريدون الانتماء 

لقريــش مــن الفــرس والطبرييــن والديلــم تحــت لافتــة العدنانيــة، بــل لمواجهــة 

الصــراع بيــن العــرب والفــرس والــذي يمتــد مــن اليمــن حيــث ظهــور الدعــي 

اإلــى بغــداد حيــث ظهــر البويهييــن  الهــادي وبنــوه واأنصــاره وقومــه الفــرس، 

الفرس اأيضاً، وما كان لهم من تاأثير على القرار في ديوان الخلافة العباسية.  

كان الهمدانــي قــد عمــل لاأجــل الخــروج مــن مــاأزق الصراعــات القائمــة علــى 

اأخبــار النســابة فيمــا يتعلــق بعدنــان وقحطــان، وقــد ذهــب اإلــى مــا اأورده هــو 

وغيــره مــن اأن نســب قحطــان يتصــل بالنبــي هــود عليــه الســلام، ليدحــض فريــة 

العدنانيــة والقحطانيــة المحدثــة فــي ذلــك العهــد، لعلمــه اأن الاأنبيــاء سلســلة 

متصلــة مــن نــوح اإلــى محمــد عليهــم الســلام، وذلــك بقولــه: "اأمــا القحطانيــون 

فوالدهــم النبــي هــود، وهكــذا بــداأ اجتماعهــم البشــري بالنبــوة" )المســعودي، 

2008(، لذا فالقحطانية عند الهمداني هي مرادف للعروبة  وتاأصيلاً  لها.              
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شــهد اليمــن فــي القــرن الخامــس عشــر تطــورات فــي الاأحــداث عصفــت 

بمكانتهــا كموقــع جيوسياســي هــو الاأهــم علــى مســتوى العالــم فــي ذلــك 

العهــد، فبتحويــل طــرق التجــارة البحريــة مــن اأوروبــا اإلــى الهنــد مباشــرة عــن 

طريــق راأس الرجــاء الصالــح 1498م علــى اأيــدي البرتغالييــن، انتفــت الاأهميــة 

الاســتراتيجية لليمــن، فنتــج عنهــا تحــولاً كبيــر فــي مفاهيــم الاقتصــاد، فبعــد 

جعــل  فــي  القديمــة  اليمنيــة  العصــور  منــذ  كبيــرة  نجاحــات  حققــت  اأن 

اليمــن محطــة لوصــول البضائــع الهنديــة، والصينيــة القديمــة اإلــى ســواحل 

اإعــادة اإنتاجهــا وتحميلهــا بــراً مــن قنــا شــبوة اإلــى غــزة فلســطين،  اليمــن، و

ــا، وعــن طريــق البحــر الاأحمــر  ــاك اإلــى اأوروب ــر طريــق البخــور)03(، ومــن هن عب

الــذي يصــل اليمــن بمصــر والشــام والحبشــة. ذهــب كل ذلــك بتغييــر طــرق 

ــة، وحــدث فــي اليمــن انتقــال للقــوة والســلطة مــن الســاحل  التجــارة العالمي

ــال مــن غــزاة البحــر، واعتمــاد  ــرة منهــا تحصــن الجب اإلــى الجبــل لعوامــل كثي

ســكان الجبــال علــى الزراعــة، والرعــي ممــا خلــق لهــم وفــرة تمكنهــم مــن 

العيــش بعيــداً عــن مغامــرات البرتغالييــن الذيــن اأتــوا حامليــن للصليــب باحثيــن 

عــن الثــروة )ســالم، 1999(.

وعنــد وصــول فاســكو دي جامــا اإلــى ســواحل اليمــن فــي البحــر العربــي اأثنــاء 

رحلتــه الثانيــة ســنة 1502م قــام باإرســال ســفن حربيــة اإلــى البحــر الاأحمــر وبــاب 

بالاأســلحة  المــزود  الهجــوم  هــذا  مواجهــة  اليمنييــن  يســتطع  لــم  المنــدب، 

تجــاه  بالســلبية  موقفهــم  اتســم  لــذا  البرتغاليــون،  يملكهــا  التــي  الحديثــة 

)0)) طريق البخور يذكره املؤرخون هبذه التسمية وبتسميات أخرى هي طريق اللبان، وطريق األريج، وكلها تدل على التسمية ذاهتا.
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الموانــئ  الســفن بمهاجمــة  1999(. قامــت هــذه  البرتغالــي )ســالم،  الغــزو 

والســواحل اليمنيــة، ومنعــت الســفن اليمنيــة مــن مزاولــة النشــاط التجــاري 

فــي ميــاه المحيــط الهنــدي اإلا بتصريــح مــن البرتغالييــن )خالــد،2018(. فــي 

تلــك المرحلــة انتهــت الدولــة الطاهريــة، كنتيجــة طبيعيــة لتحويــل البرتغالييــن 

طــرق التجــارة اإلــى راأس الرجــاء الصالــح، وامتــد نفــوذ البرتغالييــن اإلــى الحبشــة 

وقطعــوا التجــارة عــن البحــر الاأحمــر، ممــا حــدا بالعثمانييــن الدخــول فــي 

مواجهــات مــع البرتغالييــن مــا بيــن عامــي 1540 - 1554م، ونجحــوا فــي طــرد 

البرتغالييــن، لكنهــم حولــوا البحــر الاأحمــر اإلــى بحيــرة مغلقــة )ســالم، 2006(.  

بعــد توســع رقعــة الدولــة العثمانيــة علــى حســاب الدولــة المملوكيــة فــي مصــر 

اأدرك العثمانيون اأهمية اليمن، فمن يحكم مصر يتجه بصره صوب اليمن، 

وهــذه مســلمة جيوسياســية مــن عهــد الاســكندر المقدونــي ومــا زالــت اإلــى 

اليــوم، ولضعــف المماليــك اأمــام البرتغالييــن فــي اليمــن ســارعوا اإلــى الاعتــراف 

بالعثمانييــن، فدخــل العثمانيــون اليمــن عــام 1538م )ســالم،1999(. وقامــوا 

بمنــع الســفن الاأوروبيــة مــن الدخــول اإلــى البحــر الاأحمــر فــي القرنيــن )17 و 

18م( لحمايــة المقدســات الاإســلامية مــن الاأخطــار الاأجنبيــة، وســمحوا باإقامــة 

وكالات تجاريــة للاأوروبييــن فــي المخــا وعــدن، وبذلــك وصــل الهولنديــون اإلــى 

الســواحل اليمنيــة، لكنهــم كانــوا مهتميــن بالتجــارة القائمــة بيــن اأوروبــا والهنــد 

مــررواً باليمــن، حينهــا قــام الهولنديــون بافتتــاح مقــر لهــم فــي مدينــة المخــا، 

لكــن قيــام ســفينة هولنديــة بضــرب ســفينة هنديــة تحمــل العلــم البرتغالــي 
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فــي مدخــل بــاب المنــدب مثـّـل تدخــلاً وتهديــداً لليمــن فــي العهــد العثمانــي 

)ســالم، 2006(. 

ابتليــت اليمــن بالصــراع بيــن القرشــيين، والعلوييــن منــذ قــدوم الرســي اإلــى 

اليمــن، ولذلــك فــاإن فكــرة الهاشــمية السياســية المشــار اإليهــا اآنفــاً لــم تتخلــق 

مــن فــراغ، بــل مــن تــراث متراكــم لــم يتــم تحقيقــه وتنقيحــه منــذ فجــر الاإســلام، 

فــكلا الطرفيــن يحتكــر الســلطة بالنــص الدينــي حتــى لــو كان مــن مرويــات 

الاآحــاد ومــن مرويــات البحــث عــن نصــوص تمكــن القــوم مــن الســلطة. اإلا 

اأنــه عندمــا جــاءت الدولــة العثمانيــة اأزاحــت عــن كاهــل اليمنييــن والعــرب 

والمســلمين فكــرة النســل المقــدس صاحــب الحكــم بنــص الدليــل المزعــوم، 

ولــذا لا نجــد غرابــة فــي تقبــل اليمنييــن للدولــة العثمانيــة، بــل وانخراطهــم 

فــي صفوفهــا جيوشــاً مقاتلــة وفاتحيــن، وذلــك لمــا عانتــه اليمــن مــن الصــراع 

القرشــي الهاشــمي، ومــن الصــراع الهاشــمي اليمنــي، وقــد انســجمت مــع 

لنفــس  العثمانييــن  مــع  انســجامها  قبــل  والمماليــك  والاأيوبييــن  الرســوليين 

الاأســباب. 

 بــداأت بريطانيــا نفوذهــا فــي اليمــن باحتــلال جزيــرة ميــون فــي مدخــل البحــر 

الاأحمــر ســنة 1799م، ومنــذ ذلــك الحيــن اأدركــت بريطانيــا اأهميــة جعــل البحــر 

الشــرق والغــرب، وانتهــت مســاعي بريطانيــا  بيــن  يربــط  لهــا  الاأحمــر ممــراً 

الحثيثــة اإلــى ســيطرتها علــى عــدن كمفتــاح للبحــر الاأحمــر ســنة 1839م، وفــي 
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القرن التاســع عشــر عملت بريطانيا على تمزيق الشــعب اليمني وتوزيعه اإلى 

مشــيخات ومحميــات تمتــد فــي مســاحة اليمــن الطبيعــي، وفــي هــذا الجــزء 

المتبقــي مــن خارطــة اليمــن اليــوم  اســتطاعت بريطانيــا تشــطيره اإلــى شــطرين، 

وتقاســمت النفــوذ مــع الســلطة المتوكليــة التــي كان لهــا حضــوراً فــي شــمال 

اليمــن، وســيطرت بريطانيــا علــى جــزر حنيــش وكمــران وزقــر ســنة 1915، كمــا 

ســيطرت علــى جــزر فرســان اليمنيــة الواقعــة تحــت حكــم الاإدريســي فــي عــام 

1917م )ســالم، 2006(. وقــد نــال اليمــن مــا نالــه مــن اإعــادة تموضــع دول 

الاحتــلال الاأوربــي للعالــم العربــي، لتبقــى اأجــزاء مــن اليمــن تحــت الاحتــلال 

البريطانــي -عــدن والمحميــات- واأجــزاء تحــت الســلطة المتوكليــة - تهامــة 

وشــمال اليمــن- حيــث راأت فيهــا بريطانيــا خيــاراً مناســباً لخلافــة الاأتــراك فــي 

اليمــن، وجــزء تحــت ســلطة الاإدريســي- جــزر فرســان واأجــزاء مــن الســاحل 

التهامــي اليمنــي الممتــد اإلــى الحجــاز- حليــف بريطانيــا )ســالم، 2006(.

عمدت بريطانيا لاســتثمار المشــكلات المســتقبلية في اليمن كما في غيرها 

مــن البلــدان التــي احتلتهــا، حيــث رحبــت باســتقطاع ثلاثــة اأقاليــم يمنيــة؛ 

عســير وجيــزان ونجــران، بحســب الخرائــط العثمانيــة، وضمهــا اإلى الســلطات 

الســعودية، وتركــت مشــكلات حدوديــة بيــن شــطري اليمــن، ومنحــت اإقليــم 

ظفــار اليمنــي للســلطات العمانيــة، لتظــل المنطقــة مشــتعلة فــي المســتقبل، 

فعلــت هــذا فــي مختلــف دول العالــم، فــي كل بلــد دخلتــه تركــت خلفهــا 

مشــكلات متعلقــة بالجغرافيــا والديمغرافيــا.
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فــي هــذا الســياق يهمنــا اأن نؤكــد علــى اأن تجانــس المجتمــع فــي اليمــن 

الطبيعــي اأو فــي الجزيــرة العربيــة كان لــه دوراً مهمــاً فــي الحفــاظ علــى القيــم 

والعــادات والتقاليــد الموروثــة والثقافــة الواحــدة، بغــض النظــر عــن المــاآلات 

السياســية، ومــا صنعتــه بريطانيــا مــن تمزيــق فــي هــذا الجــزء مــن العالــم، ومــا 

ــر فــي الحفــاظ  تركتــه لاحقــاً خلفهــا مــن تراكمــات لا تســمح بمجــرد التفكي

ــورة فــي  علــى وحــدة شــعب هــذه المنطقــة.  لكنهــا حيــن غــادرت بفعــل الث

اليمــن لــم تكــن مغادرتهــا بشــكل نهائــي، فقــد تركــت خرائطهــا التــي تمــزق 

دويــلات  اإلــى  الطبيعيــة  اليمنيــة  والاأراضــي  شــعوب،  اإلــى  اليمنــي  الشــعب 

تتقــارب اأحيانــاً وتتنافــر اأحيانــاً بحســب تاأثيــر العوامــل الداخليــة، والعوامــل 

الخارجيــة. وباإعــادة النظــر اإلــى الحــرب الاأهليــة التــي دارت ســنة 1994م فــي 

اليمــن، كان للعامــل الخارجــي دوراً واضحــاً فيهــا، فبريطانيــا التــي لا تريــد 

مــس خرائطهــا فــي المنطقــة فوجئــت باإعــلان اليمــن وحــدة شــطريه فــي 22 

مايــو 1990م، فــكان مــن ضمــن اأســباب حــرب صيــف 1994م فــي اليمــن، اأن 

الوحــدة اليمنيــة لــم تــرق لبريطانيــا ذات الاأطمــاع المســتمرة فــي المنطقــة. كل 

ذلــك يقودنــا اإلــى ضــرورة اإعــادة النظــر فــي مفهــوم الصــراع القائــم اليــوم فــي 

اإقليميــاً ودوليــاً، مــع عــدم اإغفــال حقائــق  اليمــن مــن زوايــا مختلفــة، محليــاً و

التاريــخ والجغرافيــا والديمغرافيــا للشــعب اليمنــي المــوزع فــي دويــلات الجزيــرة 

العربيــة.

لــم يكــن لليمنييــن ممثليــن بالقبائــل والوجاهــات الاجتماعيــة حضــور فعلــي 
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فــي تلــك المرحلــة لا فيمــا ســمي فيمــا بعــد بجنــوب اليمــن، ولا فــي شــمال 

اليمــن، ولا فــي اأقاليــم اليمــن الثلاثــة جيــزان وعســير ونجــران ولا فــي ظفــار، 

كان الاإنجليــز هــم المســيطرون فــي عــدن والمحميــات علــى امتــداد الســواحل 

اليمنيــة اإلــى الخليــج العربــي، وســلطتان هاشــميتان تســيطران علــى الوضــع في 

صنعــاء وعســير، ربمــا هــذا يقودنــا لفهــم عــدم تعاطــي القبائــل اليمنيــة مــع الاأمر 

لا فــي حــروب ســلطات صنعــاء وســلطات عســير، ولا فــي الحــروب البينيــة 

بيــن الاأدارســة اأنفســهم، ولا فــي الحــروب التــي تلتهــا بيــن الســلطة الســعودية 

وكلا مــن الســلطتين الاإدريســية والمتوكليــة. فالقبيلــة اليمنيــة اأكثــر برجماتيــة 

مــن الساســة اأنفســهم وتتعامــل مــع الوضــع وفــق معطيــات واقعيــة، ولا تذهــب 

خلــف العواطــف، لــذا لاذت الاأغلبيــة بالصمــت فــي انتظــاراً لمــا ســتؤول اإليــه 

الاأوضــاع، واســتعداداً للتعاطــي معهــا. لــم يكــن هنــاك ارتيــاح يمنــي لســيطرة 

الهاشــميين علــى صنعــاء وعســير. يعــود ذلــك لتاريــخ قديــم مــن الصــراع منــذ 

قــدوم يحيــى بــن الحســين الرســي الُمشــار اإليــه اآنفــاً، ومــا جــرى بينــه واأبنــاءه 

مــن بعــده وبيــن اليمنييــن مــن صراعــات فكريــة وسياســية وعســكرية لــم تكــن 

اآخرهــا ثــورة 26 ســبتمبر 1962م، فقــد عــادت النزعــة الهاشــمية للظهــور فــي 

الحــروب الســت مــن 2004 - 2010م، وكذلــك انقــلاب 21 ســبتمبر 2014م 

الــذي قــاده عبــد الملــك الحوثــي كحفيــد لجده الهادي وجماعته الفارســية لا 

اأكثــر. ويعــود الخــلاف بيــن اليمنييــن والســلطات التــي فضلــت ادعــاء هاشــمية 

النســب قديمهــا وحديثهــا اإلــى تســلط مدعيــي النســب الهاشــمي بداعــي 
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النــص الدينــي، لا بداعــي القيــادة والفروســية وتحقيــق مصالــح النــاس، وداعــي 

النــص الدينــي يتبعــه مــا شــرحناه فــي موضــوع الهاشــمية السياســية كفكــرة 

عدميــة تمنــح الهاشــميين امتيــازات اجتماعيــة ودينيــة واقتصاديــة وســلطوية 

وتجعلهــم حــكام وحيديــن للنــاس. 

كانــت معاهــدة الصلــح الموقعــة بيــن الســلطتين الســعودية والمتوكلية والموقعة 

فــي 20 مايــو 1934م نتيجــة لمؤتمــر الصلــح الــذي عقــد فــي الطائــف يــوم 

18 مــن نفــس الشــهر وســبقه التوقيــع علــى هدنــة فــي 13 مــن نفــس الشــهر 

اأيضــاً. هــذه المعاهــدة مثلــت مرحلــة هامــة مــن التدخــل الســعودي فــي اليمــن 

بنــاًء علــى اتفــاق مــع الســلطات المتوكليــة التــي غــادرت الحكــم فــي 1962. 

اســتولت الســلطات الســعودية بهــذه الاتفاقيــة ومــا ســبقها مــن حــرب وانتصــار 

علــى الســلطات المتوكليــة، علــى الكثيــر مــن الاأراضــي اليمنيــة ومــن ضمنهــا 

اإدراك الملــك عبــد العزيــز  الاأقاليــم الثلاثــة عســير ونجــران وجيــزان، ولمعرفــة و

لطبيعــة هــذا الجــزء مــن اليمن-اليمــن الشــمالي- كمــا علمــت بريطانيــا بذلــك 

فيــه؛ وعــورة جغرافيــة، وخطــورة  التقــدم  عــدم  قــررت  قــرر كمــا  قبــل،  مــن 

ديمغرافيــة دفــع الاأتــراك ثمنهــا مــن قبــل. كانــت بريطانيــا اأكثــر دول الاحتــلال 

حضــوراً فــي المنطقــة، وهــي ضمــن الــدول المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة 

الاأولــى، وكانــت اأكثــر حرصــاً مــن اإيطاليــا الموقعــة علــى معاهــدة 1926م مــع 

الســلطة المتوكليــة فــي صنعــاء، ومــن فرنســا المتواجــدة فــي جيبوتــي قبالــة 

الســواحل اليمنيــة علــى اإتمــام الصلــح فــي معاهــدة الطائــف بيــن الســلطتين 
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الســعودية والمتوكليــة، لمــا فيــه مــن اســتقرار لهــا خاصــة بعــد توقيعهــا معاهــدة 

مــع الســلطات المتوكليــة فــي 11فبرايــر 1934م، ولمــا لديهــا مــن خرائــط تقســيم 

ــرة العربيــة )ســالم، 1993(.    للجزي

لــم تكــن اتفاقيــة الطائــف فــي 1934م بيــن الســلطتين الســعودية والمتوكليــة 

وحدهــا مــن مزقــت الشــعب اليمنــي بيــن دولتيــن ونظاميــن، فقــد ســبق ومزقتهــا 

اإلــى جنــوب العــراق، ممــا  اإلــى محميــات ومشــيخات مــن عــدن  بريطانيــا 

جعــل مــن اليمــن الطبيعــي ممزقــاً، ووزع فيمــا بعــد بيــن عــدد مــن الاأنظمــة 

والمشــيخات  المحميــات  علــى  بريطانيــا  ســيطرت  والقبليــة،  المشــيخية 

والســلطنات القبليــة والعائليــة، وعلــى مضيــق بــاب المنــدب وســواحل اليمــن 

وموانئــه وجــزره مــن الخليــج العربــي اإلــى البحــر الاأحمــر، والســلطة المتوكليــة 

علــى مناطــق المرتفعــات الجبليــة فــي الشــمال، والاإدريســي الــذي امتــدت 

ســلطته مــن عســير الــى الحديــدة. فقــد كانــت الســلطة المتوكليــة قــد وقعــت 

اتفاقيــة مــع الاحتــلال البريطانــي فــي 11فبرايــر 1934م تــم تصديقهــا فــي 4 

ســبتمبر فــي نفــس العــام، قضــت بترســيم حــدود الســلطة المتوكليــة فــي شــمال 

اليمــن، وتثبيــت ســلطة بريطانيــا فــي عــدن والمحميــات، واعتبــر الاإنجليــز 

هــذه المعاهــدة اأهــم حــدث بعــد احتــلال عــدن ســنة 1839م )ســالم،1993(. 

تــدرك بريطانيــا اأنهــا وســعت الهــوة بيــن اأبنــاء الشــعب اليمنــي المــوزع فــي دويلا 

الجزيــرة العربيــة، فهــل يــدرك الشــعب المقســم هــذه الهــوة؟! لقــد نجحــت 

بريطانيــا للاأســف فــي تمزيــق اليمــن بيــن اأنظمــة متصارعــة مــن الخليــج العربــي 
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اإلــى البحــر الاأحمــر.  

مــا حــدث مــن تدخــلات للســلطات الســعودية فــي اليمــن منــذ قيــام ثــورة 17 

فبرايــر 1948م، وثــورة 26 ســبتمبر 1962م، كان نتيجــة لمعاهــدة الطائــف فــي 

1934م بيــن الســلطات الســعودية والســلطات المتوكليــة، وكذلــك اإلــى اتفاقيــة 

الدفــاع المشــترك )اتفاقيــة جــدة( عــام 1956م بيــن مصــر والمملكــة العربيــة 

الســعودية والســلطة المتوكليــة. تدرجــت تدخــلات المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي اليمــن منــذ الخلافــات مــع الســلطة المتوكليــة التــي حكمت شــمال اليمن 

منــذ 1918م1962-م. بــداأ التدخــل نزاعــاً علــى الاأقاليــم اليمنيــة الثلاثــة عســير 

ــزان، والتــي تنازلــت عنهــا الســلطات المتوكليــة عقــب هزيمتهــا  ونجــران وجي

للســلطة  الســعودية  الســلطة  بدعــم  التدخــل  هــذا  تجــدد  ثــم  1934م،  فــي 

المتوكليــة منــذ قيــام الثــورة الدســتورية فــي 1948م، وتواصــل هــذا الدعــم بعــد 

ســقوط الســلطة المتوكليــة وقيــام الجمهوريــة فــي 26 ســبتمبر 1962م، تواصــل 

العلاقــات  ظلــت  1970م.  ســنة  حتــى  المتوكليــة  الســلطة  لعناصــر  دعمهــا 

اليمنيــة الســعودية مــا بعــد هــذه الفتــرة مــا بيــن تقــارب وفتــور اأو تنافــر فــي 

العلاقــات كمــا حصــل عندمــا دعمــت المملكــة العربيــة الســعودية انفصــال 

اأو عندمــا ســاندت الحكومــة اليمنيــة فــي حربهــا مــع  اليمــن فــي 1994م، 

الحوثــي مــا بيــن 2004م2010-م، ودخولهــا كوســيط بيــن الاأطــراف السياســية 

اليمنيــة بعــد ثــورة 11 فبرايــر 2011م فــي اليمــن، عبــر سلســلة مــن المفاوضــات 

اأفضــت اإلــى المبــادرة الخليجيــة، وظلــت المملكــة ضمــن الــدول الراعيــة 
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للحــوار الوطنــي، اإلــى اأن عــادت مــع موجــة دعــم الثــورات المضــادة للربيــع 

العربــي ودعمــت الحوثــي فــي انقلابــه عــام 2014م، ثــم اأطلقــت عاصفــة الحــزم 

فــي 26 مــارس 2015م لمســاندة الشــرعية اليمنيــة بطلــب مــن الرئيــس عبــد ربــه 

منصــور هــادي.  

وعنــد قــراءة التدخــل المصــري فــي اليمــن فــاإن الاأمــر يبــدو كاإبحــار فــي التاريــخ 

المتشــابه، فوجــود علاقــة فــي العصــور اليمنيــة القديمــة بيــن اليمــن ومصــر 

تشــير اإليهــا الاأثــار والنقــوش وتحدثــت عنهــا الدراســات الاأكاديميــة، وهــذا 

ليــس مجــال بحثنــا، اإلا اأن المتتبــع لهــذه العلاقــة مــن منظــور جيوسياســي 

ســيلاحظ ارتباطــاً وثيقــاً لــدى كل الاأنظمــة التــي ســيطرت علــى البلديــن بعــد  

خفــوت الحضارتيــن اليمنيــة والمصريــة فــي العصــور القديمــة، مــن يســيطر 

علــى مصــر فاإنــه يتجــه اإلــى اليمــن مباشــرة؛ فــكان الاإغريــق هــم اأول مــن اأراد 

اأن يســيطر علــى اليمــن بعــد ســيطرتهم علــى مصــر، تلاهــم الرومــان، وفــي 

العصــر الاإســلامي كانــت الدولــة الفاطميــة التــي نشــاأت فــي مصــر قــد مــدت 

نفوذهــا عبــر الصليحييــن اإلــى اليمــن فحكمــوا باســمها، وكان تدخلهــم عقديــاً 

بطابــع طائفــي، وتلاهــم الاأيوبيــون، ثــم المماليــك والاأتــراك، ومحمــد علــى 

حاكــم مصــر مــد نفــوذه اأيضــاً اإلــى اليمــن، ثــم قامــت بريطانيــا  بنفــس الــدور 

ومضــت علــى نفــس خارطــة الاســكندر المقدونــي مصــر ثــم اليمــن، ولــم 

يكــن تدخــل عبــد الناصــر فــي اليمــن بعيــداً عــن كل مــا ســبق، فتدخلــه اأتــى 

بدوافــع اســتراتيجية ارتبطــت بمفهــوم الاأمــن القومــي، وبالمصالــح الاقتصاديــة 
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اأدركــت  )اأحمــد،1981(.  اليمــن  فــي  المســتقر  غيــر  وبالوضــع  والسياســية 

مصــر فــي عهــد عبــد الناصــر اأهميــة موقــع اليمــن بالنســبة للصــراع العربــي 

الاإســرائيلي، وفــي ذلــك ياأتــي البعــد القومــي العربــي فــي دعــم عبــد الناصــر 

للثــورة فــي اليمن)اأحمــد،1981(.        

ياأتــي التدخــل المصــري فــي اليمــن 1962-1967م فــي اأحــد وجوهــه ضمــن 

اإطــار صــراع قــوى الحداثــة والقــوى الرجعيــة فــي المنطقــة، ولــم يكــن بعيــداً 

عــن الصــراع والتنافــس والتفاهــم فــي اإدارة الصــراع بيــن الراأســمالية ممثلــة 

الاأمريكيــة، والشــيوعية ممثلــة بالاتحــاد الســوفيتي فــي  بالولايــات المتحــدة 

تلــك الفتــرة، وفــي حقبــة جديــدة اأذنــت بحضــور هاذيــن القطبيــن وانتهــاء 

وجــود دول الاســتعمار القديــم فــي الشــرق الاأوســط، بريطانيــا وفرنســا. وكمــا 

دعمــت مصــر الثــورة فــي 26 ســبتمبر 1962م ضــد الرجعيــة فــي شــمال اليمــن، 

دعمــت اأيضــاً ثــورة 14 اأكتوبــر ضــد الاحتــلال فــي جنــوب اليمــن، نتــج عــن 

الثــورة  وكانــت  1967م،  نوفمبــر   30 فــي  اليمــن  عــن  بريطانيــا  رحيــل  ذلــك 

اليمنيــة فــي الشــمال والجنــوب ســبباً فــي تحريــر بقيــة المشــيخات العائليــة 

فــي الخليــج العربــي.

اأتــى الدعــم الــذي قدمتــه مصــر لثــورة 26 ســبتمبر 1962م كاســتجابة لمطالــب 

الثــوار باإرســال قــوات عســكرية لمســاندة الثــورة اليمنيــة. لهــذه الثــورة اأســبابها 

الموضوعيــة المتســقة مــع كل اأســباب الثــورات فــي العالــم، فبالاإضافــة اإلــى 
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هنــاك  والسياســية،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والثقافيــة  الاإنســانية  اأســبابها 

اأســباب ترتبــط بمفهــوم الهاشــمية السياســية والكهنــوت الثيوقراطــي، والحــق 

الاإلهــي المزعــوم لســلالة الاإمامــة والتــي بــداأت ســنة 899م، واأســباب ترتبــط 

بتخلــف فكــرة الاإمامــة ومحاولتهــا عــزل اليمــن عن العالم، ومحوها لمحاولات 

التحديــث التــي اأتــت فــي العهــد العثمانــي)04(، حيــث بــداأت مشــاريع الطــرق 

والجســور وشــبكة التلغــراف وبنــاء الاإدارات والمراكــز الحكوميــة والمــدارس 

والمستشــفيات وغيرهــا مــن المنشــاآت )اليمــن فــي العهــد العثمانــي،2008(. 

واآخــر التدخــلات الاإقليميــة المعاصــرة فــي اليمــن، هــو تدخل اإيران بطريقة غير 

مباشــرة، عبــر دعمهــا لانقــلاب الحوثــي- صالــح نهايــة ســنة 2014م، وتدريبهــا 

اإيــران، وكذلــك تدخــل التحالــف  لمليشــيات الحوثــي فــي لبنــان والعــراق و

بمباركــة الاأمــم المتحــدة ومجلــس الاأمــن، فيمــا ياأتــي تدخــل الاإمــارات تحــت 

غطــاء التحالــف العربــي، وتدخلهــا مــا نفــرد لــه دراســة فــي الفصــل الثالــث 

مــن هــذا الكتــاب. ومــن الملاحظــات علــى عاصفــة الحــزم التــي ســمى بهــا 

التحالــف العربــي عملياتــه العســكرية فــي اليمــن، عــدم اشــتراك مصــر بشــكل 

فعلــي فيهــا، مــع اأنهــا ذكــرت ضمــن التحالــف حيــن اإعلانــه. كان تدخــلاً 

رمزيــاً، ثــم غــاب دور مصــر عــن المشــهد خــلال ســنوات العاصفــة، وهــذا 

الغيــاب ليــس طبيعيــاً، فمــن اأضعــف دورهــا واأنهــى حضورهــا الفعلــي فــي 

)0)) ينظر كتاب "اليمن يف العهد العثماين" وهو عبارة عن جمموعة هامة من الواثئق العثمانية عددها 8)0 وثيقة مؤرخة من 
0500م0900-م، اشتملت على نواح عديدة من األعمال املدنية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية للعثمانيني يف اليمن، هذه 

الواثئق جمموعة خمطوطات مدعمة ابلصور واخلرائط.
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الشــرق الاأوســط بعــد انقــلاب 3 يوليــو 2013م هــو مــن غيبهــا عــن المشــهد 

بالتحديــد.  اليمــن  فــي  يحــدث  وعمــا  العربــي،  القومــي  بالاأمــن  المتصــل 

هــذا الاأمــن القومــي ليــس وليــد هــذه المرحلــة، بــل يمتــد اإلــى عصــر الدولــة 

الاأيوبيــة بقيــادة صــلاح الديــن الاأيوبــي الــذي اســترد بيــت المقــدس فــي نهايــة 

عــام 1187م. يضــاف اإلــى ذلــك الحديــث عــن وجــود وفــود اإســرائيلية فــي 

محافظــة اأرخبيــل ســقطرى التــي تســيطر عليهــا الاإمــارات بقوتهــا العســكرية 

بعــد اأن تواجــدت فيهــا منــذ تســعينيات القــرن الماضــي كقــوة ناعمــة، يدعونــا 

اإلــى ربــط هــذا التواجــد الاإســرائيلي بغيــاب مصــر، وهــذا لــه دلالتــه، خاصــة 

التطبيــع  بعــد  الانتقالــي  المجلــس  الصحفيــة  التصريحــات  لاحظنــا  مــا  اإذا 

اإســرائيل، والتــي تدعــو صراحــة اإلــى التطبيــع مــع اإســرائيل،  بيــن الاإمــارات و

اإســرائيل  اإذا تــم اســتقلاله ســيطبع مــع  وتقــول بصريــح العبــارة اإن الجنــوب 

)RT،2021(، وهــذا ربمــا يشــير اإلــى اأن تغييــب مصــر يعنــي حضــور اإســرائيل 

فــي المشــهد اليمنــي مــن خــلال الاإمــارات.  

ثمة تساؤلات 

وحــول تدخــل الاإمــارات فــي الشــاأن اليمنــي تشــير التقاريــر الدوليــة والمحليــة 

اإلــى اأن الاإمــارات بــدلاً مــن اأن تدعــم الســلطة الشــرعية بقيــادة الرئيــس عبــد ربــه 

منصــور هــادي فــي اليمــن تحــت مظلــة التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة 

العربيــة الســعودية، فاإنهــا قــد عملــت منــذ انطــلاق عاصفــة الحزم على تقويض 
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مــن خــلال  لتقليــص نفوذهــا والتضييــق عليهــا  اليمنيــة  الشــرعية والحكومــة 

اإيجــاد ســلطة موازيــة لهــا )الذهــب، 2019(. ولــم تكتــف بالدعــم السياســي 

لهــذه الســلطة الموازيــة -المجلــس الانتقالــي- بــل اأنشــاأت األوية ونخب واأحزمة 

عســكرية لا تتبع وزارة الدفاع وهيئة قيادة الاأركان القوات المســلحة اليمنية، 

ولا تلتــزم بالمهــام العســكرية للجيــش اليمنــي، ولا تتبــع عقيدتــه العســكرية 

والقتاليــة، ومــن هــذه القــوات؛ قــوات النخبــة فــي حضرمــوت وشــبوة، وقــوات 

الحــزام الاأمنــي المنتشــرة فــي عــدن واأبيــن ولحــج والضالــع، والقــوات المشــتركة 

الموزعــة علــى بــاب المنــدب والمخــا والحديــدة )المركــز العربــي، 2019(. 

عمــل تدخــل الاإمــارات فــي اليمــن علــى تطييــف الصــراع- شــافعي زيــدي 

وشــيعي ســني - من خلال اســتقطابها لقيادات الســلفية الجهادية المتشــددة 

كمــا فعلــت فــي ســوريا مــن قبــل. ففــي عــدن اســتخدمت التيــار الســلفي 

بــن بريــك )الاأحمــدي،2020(. والــذي  الجامــي المتشــدد، بقيــادة هانــي 

يشــغل حاليــاً منصــب نائــب رئيــس المجلــس الانتقالــي التابــع للاإمــارات، 

وُيتهــم باأنــه خلــف تصفيــة قيــادات ســلفية فــي المقاومــة فــي محافظــة عــدن. 

وُيلاحــظ اأن الاإمــارات قــد اأســهمت بقــوة لتحويــل الصــراع فــي اليمــن بيــن 

الحكومــة الشــرعية والانقــلاب المدعــوم مــن اإيــران، اإلــى صــراع جهــوي - بيــن 

جنــوب وشــمال اليمــن- وذلــك مــن خــلال خطــاب المجلــس الانتقالــي المعبــر 

عــن توجــه الاإمــارات وسياســتها، مســتغلة بــذور الصــراع ذي النزعــة الانفصاليــة 

الــذي دعمتــه ســابقاً فــي حــرب صيــف 1994م.  
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وعلــى الرغــم مــن وفــرة الدراســات والاأبحــاث التــي تتنــاول تداعيــات وتاأثيــر 

التدخلات الدولية في الشاأن الداخلي لكثير من الدول؛ اقتصادياً وسياسياً، 

اإلا اأنــه لا توجــد دراســات علميــة تتنــاول التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن اليمنــي 

 Alomaisi( واأثــاره الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة علــى وجــه الخصــوص

المقــالات والتقاريــر الصــادرة عــن  العديــد مــن  اأن هنــاك  N, 2020(. ومــع 

مراكــز دراســات، اإلا اأن معظمهــا لــم يتنــاول الموضــوع باتبــاع منهجيــة علميــة 

لاســتقصاء الواقــع للخــروج بنتائــج واضحــة عبــر اأدوات بحثيــة- كميــة ونوعيــة 

- ومجتمــع بحــث وعينــة دراســة محــددة. لــذا ثمــة اأهميــة بالغــة فــي تنــاول 

التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن بمنهجيــة علميــة، وذلــك مــن اأجــل معرفــة كنــه 

اإعــادة  و الدولــة  لاســتعادة  يهــدف  اإذا كان  اليمــن، ومــا  فــي  التدخــل  هــذا 

اأم اأنــه تنفيــذاً لاأجنــدات خاصــة تحــت عناويــن براقــة مثــل؛  الشــرعية فعــلاً 

اســتعادة الشــرعية، اأو لاأجــل اإعــادة الاســتقرار ونشــر الســلام فــي اليمــن، اأو 

لمســاعدة الشــعب اليمنــي للتخلــص مــن الاإرهــاب. اأهميــة هــذه الدراســة 

فــي اأنهــا تبحــث فــي الدوافــع الحقيقــة لتدخــل الاإمــارات فــي الشــاأن اليمنــي، 

وكيــف ســاهم فــي الاســتحواذ علــى الموانــئ والممــرات المائية والجزر اليمنية. 
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مشــكلة هــذه الدراســة تتلخــص فــي الكشــف عــن حقيقــة التدخــل الاإماراتــي 

بتســاؤل رئيــس: اإلــى اأي مــدى ســاهم التدخــل الاإماراتــي فــي تــردي الاأوضــاع 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي اليمــن؟ 

تتفرع عنه ثلاثة اأسئلة: 

ما تداعيات التدخل الاإماراتي في اليمن على الشاأن السياسي؟	 

ماهي تاأثيرات التدخل الاإماراتي في اليمن على الشاأن الاقتصادي؟	 

ماهــي الانعكاســات الاجتماعيــة جــراء التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن 	 

اليمنــي؟ 

كمــا تهــدف هــذه الدراســة اإلــى الكشــف عــن حقيقــة التدخــل الاإماراتــي 

فــي اليمــن، مــن خــلال اختبــار تاأثيــر هــذا التدخــل. تهــدف هــذه الدراســة 

التاليــة: الاأهــداف  لتحقيــق  بالتحديــد 

اختبــار تاأثيــر التدخــل الاإماراتــي وتداعياتــه علــى الحيــاة السياســية فــي 	 

اليمــن.

دراســة مــدى تاأثيــر التدخــل الاإماراتــي علــى الحيــاة الاقتصاديــة فــي 	 

اليمــن.

ــة جــراء التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن 	  قيــاس الانعكاســات الاجتماعي

اليمنــي.
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ملخص الفصل 

مشــكلة  عــن  اأساســية  ومعلومــات  للكتــاب،  مقدمــة  الفصــل  هــذا  قــدم 

الدراســة الخاصــة بتدخــل الاإمــارات فــي الشــاأن اليمنــي وتداعياتــه السياســية 

اليمنيــة  بيــان شــامل للمعضلــة  تــم تقديــم  والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وفيــه 

والحالــة اليمنيــة الراهنــة، كمــا تنــاول هــذا الفصــل الهاشــمية السياســية كجــزء 

اأساســي مــن العضلــة اليمنيــة عبــر التاريــخ الممتــد اإلــى القــرن الرابــع الهجــري، 

هــذه  وتــم ضبــط  اليمنيــة،  والعقــدة  المعضلــة  هــذه  تتخلــق  بــداأت  حيــث 

ليتــم تداولهــا علــى نطــاق اأوســع، والبنــاء عليهــا مــن  المعضلــة مصطلحيــاً 

اإعــادة  قبــل الباحثيــن مســتقبلاً، بحيــث يتــم تجــاوز التعميمــات الشــعبوية، و

موجــز  قــدم  الفصــل  هــذا  وفــي  عينهــا.  المشــكلة  نحــو  المصطلــح  توجيــه 

لتاريــخ التدخــلات الدوليــة فــي اليمــن مــن القــرن 3 ق.م - القــرن 21م، وهــو 

عبــارة عــن ســرد وقــراءة شــاملة لهــذه التدخــلات، وكيــف واجههــا اليمنيــون 

عبــر التاريــخ، وتضمــن قــراءة وملخــص لــدور الحســن بــن اأحمــد الهمدانــي 

فــي مواجهــة المــد الفارســي المتدثــر بالهاشــمية السياســية، وعمليــة الاإحيــاء 

للدعــوة اليمنيــة التــي قــام بهــا، والتــي اأطلقنــا عليهــا "اليمننــة" لتتســم مــع الغايــة 

مــن هــذا الكتــاب. وتنــاول هــذا الفصــل اأيضــاً اأســئلة الدراســة وهــي مركــزة علــى 

موضــوع الدراســة، وكذلــك اأهــداف الدراســة. 
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الفصل الثاني

التدخلات الدولية.. اأبعادها واأثارها

مفهوم التدخل الدولي

اأنواع التدخل الدولي 

التدخل الدولي في اليمن

التدخل الاإيراني في اليمن

تدخل التحالف العربي في اليمن

تدخل الاإمارات في اليمن

موديل ومتغيرات وفرضيات الدراسة 
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مقدمة

بعــد مــرور اأكثــر مــن مائــة عــام علــى اتفاقيــة ســايكس بيكــو 1916م التــي 

وزعــت المنطقــة العربيــة الواقعــة شــرقي المتوســط بيــن قــوى الاحتــلال القديــم؛ 

بريطانيــا وفرنســا، وحوالــي ســبعة عقــود علــى ثــورات التحــرر العربــي التــي 

اأنتجــت مــا ُيصطلــح عليــه بالدولــة باختــلاف مســمياتها؛ القوميــة، الوطنيــة، 

ــة منــذ عشــر ســنوات حيــن انطلــق  ــزاز مفهــوم هــذه الدول القطريــة، وبعــد اهت

الربيــع العربــي مــن شــمال اأفريقيــا تونــس وليبيــا اإلــى مصــر وســوريا واليمــن - بعد 

كل ذلــك - نجــد اأن التدخــلات الدوليــة مازالــت مســتمرة فــي العالــم العربــي، 

اإلا اأنــه بعــد حقبــة الاحتــلال المباشــر قديمــاً، وبعــد وكلاء الاحتــلال فــي الاأنظمة 

الُقطريــة نفســها، اأتــت التدخــلات الدوليــة هــذه المــرة بشــكل مختلــف عــن 

طريــق وكلاء الــدول العظمــى مــن الاأنظمــة العربيــة الوظيفــة التــي بــرزت اإبــان 

متفاوتــة؛  بدرجــات  الثــورة  دول  فــي  تدخلاتهــا  ومارســت  العربــي،  الربيــع 

دعمــت الجيــش فــي مصــر للاإطاحــة بثــورة 25 ينايــر، ومؤخــراً اســتطاعت الثورة 

المضــادة مــن التدخــل فــي تونــس لتغييــر اأهــم تجربــة ديمقراطيــة فــي المنطقــة 

بعــد الربيــع العربــي. 

 ظهــرت هــذه التدخــلات فــي ســوريا ُمعــززِة الحــرب والجرائــم الاإنســانية التــي 

ليلاقــي مصيــره،  الســوري  الشــعب  وتُــرك  النظــام وحلفائــه هنــاك،  ارتكبهــا 

وُعوقــب علــى ثورتــه مــن قبــل الاأنظمــة الوظيفــة المتدخلــة، ومــن قبــل النظــام 
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القمعــي هنــاك، ولعبــت دوراً بــارزاً فــي حــرب اأهليــة اندلعــت - بدعــم مــن قــوى 

الثــورة المضــادة - فــي ليبيــا حيــث انتهــت بتفاهــم قادتــه تركيــا بتوافــق القــوى 

الدوليــة التــي تقاطعــت مصالحهــا فــي حقــول النفــط الليبــي، اأمــا فــي اليمــن 

فقــد اأخــذ التدخــل الاإيرانــي الطابــع المذهبــي الطائفــي، حيــث دعمــت اإيــران 

مليشــيات الحوثــي الطائفيــة العنصريــة وحليفهــا الرئيــس فــي الانقــلاب، كمــا 

دعمــت دول الاإقليــم الثــورة المضــادة والتــي ُعرفــت بانقــلاب الحوثي-صالــح 

فــي 21 ســبتمبر 2014م، حينهــا عــادت دول الثــورة المضــادة اإلــى التدخــل 

العســكري الــذي شــهدته اليمــن فــي اأواخــر مــارس 2015م للقيــام بعاصفــة 

هــذا  فــي  اللحظــة.  هــذه  الانقــلاب، ومازالــت مســتمرة حتــى  الحــزم ضــد 

الفصــل نناقــش التدخــل الدولــي ومفاهيمــه واأنواعــه، ونســلط الضــوء علــى 

اتدخــل الاإمــارات فــي اليمــن.

مفهوم التدخل الدولي

 يرتبــط مفهــوم التدخــل الدولــي بعــدد مــن المفاهيــم والمصطلحــات الاأخــرى 

مثــل؛ مفاهيــم تقاطــع المصالــح الدوليــة، السياســة الخارجيــة، والعلاقــات 

الدوليــة، وهــو مرتبــط بتشــكل الــدول، ولــذا فتاريــخ هــذا المصطلــح يرتبــط 

بتاريــخ نشــوء الــدول، وتضــارب مصالحهــا. فهــو مصطلــح قديــم قدم تشــكيل 

الــدول والتحالفــات والعلاقــات الثنائيــة بيــن الاأمــم، ولا ُيعــد مفهومــاً طارئــاً 

مثــل مفاهيــم فرضتهــا التطــورات فــي العلاقــات الدوليــة منــذ القــرن الماضــي، 
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لكنــه صــار مرتبطــاً ومتداخــلاً مــع مــا طــراأ مــن تطــورات فــي بنيــة المجتمــع 

الدولــي، واأطرهــا المعمــول بهــا مــن خــلال عصبــة الاأمــم، والتــي اأصبحــت 

فيمــا بعــد تدعــى بالاأمــم المتحــدة. كمــا يرتبــط التدخــل بمفهــوم الحــرب 

البــادرة وبِانتهائهــا لصالــح نظــام عالمــي جديــد، وهــو نظــام القطــب الواحــد، 

بــداأ فــي 1989م عنــد تفكيــك الاتحــاد الســوفيتي، وبقــاء الولايــات المتحــدة 

الاأمريكيــة قــوة دوليــة متفــردة.

 لهــذا المفهــوم تعريفــات كثيــرة تشــير فــي مجملهــا اإلــى مســاألة تدخــل دولــة 

اأو دول بشــاأن دولــة اأو دول اأخــرى، كمــا تشــير بعــض التعريفــات اأيضــاً اإلــى 

تدخــل المنظمــات الدوليــة فــي شــؤون الــدول، ومن هــذه التعريفات: التدخل 

الدولــي هــو قيــام دولــة بالتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة اأو الخارجيــة لدولــة 

اأخــرى بــدون الاســتناد اإلــى القانــون، بغــرض فــرض اأوامرهــا علــى هــذه الدولــة 

اإلزامهــا باتباعهــا )اأبــو هيــف، 2015( وهــو تعريــف شــتروب، يتضــح منــه اأنــه  و

يشــترط القانــون للتدخــل، بمعنــى اأن يكــون التدخــل وفقــاً للقانــون الدولــي.  

فيمــا يجعــل بعــض فقهــاء القانــون مــن واجــب عــدم التدخــل مبــداأ مطلقــاً، فــلا 

يجيــزون تدخــل دولــة فــي شــؤون دولــة اأخــرى بــاأي حــال، اإلا اإذا كانــت الدولــة 

الاأولــى فــي حالــة دفــاع شــرعي )اأبــو هيــف، 2015(.

  وُيشــار اإلــى التدخــل الدولــي باأنــه جميــع الاأنشــطة الخارجيــة التــي تهــدف 

اإلــى تغييــر القــادة السياســيين، اأو البنــاء الدســتوري للدولــة المســؤولة عــن رســم 
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السياســة الخارجيــة )عبــد الرحمــن، 2004(.  والتدخــل بمعنــاه الواســع يشــير 

اإلــى الممارســات الخارجيــة التــي تؤثــر فــي الشــؤون الداخليــة لــدول اأخــرى 

ذات ســيادة، فيمــا معنــاه الضيــق يشــير اإلــى اأنــه تدخــلاً بالقــوة العســكرية فــي 

الشــؤون الداخليــة لــدول اأخــرى كمــا يقــول جوزيــف نــاي )عبــد الرحمــن، 

2004(.  وهــو عمــل دكتاتــوري مــن جانــب دولــة مــا فــي شــؤون دولــة اأخــرى 

بغيــة الاإبقــاء علــى نظــام سياســي فيهــا اأو تغييــره، وقــد يكــون مشــروعاً اأو غيــر 

مشــروع، لكنــه عندمــا يتعلــق باســتقلال الدولــة المعنيــة واأراضيهــا وســيادتها 

فــلا يمكــن اأن يكــون هنــاك شــك فــي اأن مثــل هــذا التدخــل ممنوعــاً بموجــب 

القانــون الدولــي، لاأن القانــون وضــع جزئيــاً للحمايــة الشــخصية الدوليــة لــدول 

العالــم، وهــذا تعريــف جيرهــارد فــان جــلان )عبــد الرحمــن، 2004(. ومــن 

خــلال التعاريــف المذكــورة، نجــد اأن فقهــاء القانــون يــرون اأن التدخــل يكــون 

مــن طــرف دولــة فــي شــؤون دولــة اأخــرى، اإمــا تدخلاً مباشــراً من خلال الاأعمال 

السياســية والعســكرية، اأو تدخــلاً مــن خــلال المنظمــات، والميليشــيات التــي 

تدعمهــا فــي حــالات الحــرب.

اأنواع التدخل الدولي 

قبــل الخــوض فــي اأنــواع التدخــل الدولــي عنــد الفقهــاء علينــا التركيــز علــى 

مســاألة اأن الاأصــل فــي العلاقــات الدوليــة هــو عــدم التدخــل والمســاواة بيــن 

الــدول الاأعضــاء، والتدخــل يعتبــر هــو الاســتثناء بالاســتناد اإلــى الفصــل الســابع 
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الاأمــم المتحــدة: "ليــس فــي هــذا  اأحــكام ميثــاق  الثانــي مــن  مــن الفصــل 

الميثــاق مــا يســوغ للاأمــم المتحــدة اأن تتدخــل فــي الشــؤون التــي تكــون مــن 

صميــم الســلطان الداخلــي  لدولــة مــا"، فالعلاقــات بيــن الــدول تقــوم علــى 

اأســاس المســاواة فــي المعاملــة والواجبــات، واحتــرام الاســتقلال والســيادة، 

والتعــاون الاإيجابــي والالتــزام بحــل النزاعــات بالطــرق الســلمية )موقــع الاأمــم 

المتحــدة، الفصــل الاأول المــادة 2(، وهــذا اأيضــاً مــا ذهــب اإليــه فقهــاء القانــون 

الدولــي والذيــن يــرون فــي عــدم التدخــل واجبــاً مطلقــاً فــلا يجيــزون بــاأي حــال 

تدخــل دولــة فــي شــؤون دولــة اأخــرى، اإلا اإذا كانــت الدولــة الاأولــى فــي حالــة 

ــواع التدخــل الدولــي كالتالــي: ــو هيــف، 2015(. وتاأتــي اأن دفــاع شــرعي )اأب

 التدخل الاإنساني، وُيعرف في القانون الدولي العام باأنه كل ضغط تمارسه 

دولــة علــى دولــة اأخــرى، مــن اأجــل اأن تصــرف الدولــة الاأخيــرة غيــر مطابــق 

للقوانيــن الاإنســانية، وهــو تدخــل مــن قبــل دولــة اأو مجموعــة دول فــي الشــؤون 

الداخليــة لدولــة اأخــرى بهــدف اأن يفــرض علــى هــذه الدولــة احتــرام الحقــوق 

لــه، 2005(. ويشــير روســو اإلــى اأن التدخــل الاإنســاني  الاأساســية للفــرد )ســعد ال�

هــو العمــل الــذي تمارســه دولــة ضــد دولــة اأخــرى بهــدف قمعهــا للمعارضــة 

 .)Rousseau,1980( متجــاوزة القوانيــن الاإنســانية فــي التعامــل مــع رعاياهــا

التدخــل عبــر التفويــض مــن الاأمــم المتحــدة تحــت مبــداأ مســؤولية الحمايــة، 

وياأتــي لحمايــة اأو اإنقــاذ المدنييــن مــن المجــازر، وبنــاء علــى هــذا النــوع قــد تــم 

تعييــن جمــال بــن عمــر مبعوثــا اأمميــاً اإلــى اليمــن، عينــه بــان كــي مــون الاأميــن 

العــام للاأمــم المتحــدة رســمياً فــي اأغســطس 2012م. 
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التدخــل بدعــوة مــن الحكومــة الشــرعية، وهــو تدخــل مســموح بــه بــاإذن الدولــة 

المســتقلة، وبدعــوة منهــا وتنســيق معهــا، ومثــال علــى هــذا هــو مــا قــام بــه 

الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي عنــد دعوتــه للمملكــة العربيــة الســعودية اإلــى 

التدخــل العســكري ضــد انقــلاب الحوثــي – صالــح، فتشــكل علــى اإثــر ذلــك 

اإعــادة الشــرعية، وقــد جــاء طلــب هــادي  التحالــف العربــي لمســاعدة اليمــن و

التدخــل الســعودي بنــاء علــى اتفاقيــة 1956م بيــن البلديــن وهــي اتفاقيــة دفــاع 

وحمايــة. والتدخــل غيــر الشــرعي، وهــو التدخــل الممنــوع فــي القانــون الدولي، 

ويتــم دون اإذن الدولــة اأو التشــاور معهــا، وقــد يصنــف هــذا التدخــل ضمــن 

جريمــة العــدوان )اأبــو هيــف،2015(. وهنــا المثــال الواضــح ياأتــي فــي التدخــل 

الاإيرانــي فــي اليمــن لصالــح دعــم انقــلاب الحوثي-صالــح، ومــن قبلــه دعــم 

التمرد الحوثي الذي اســتمر في شــمال الشــمال اليمني منذ 2004م2010-م. 

فــي الجمهوريــة اليمنيــة جــاء انقــلاب الحوثــي- صالــح واليمــن ليــس فــي حالــة 

ثــورة بــل كان بعــد 3 ســنوات ونيــف مــن انــدلاع الثــورة الســلمية فــي 2011م، 

يذهــب الانقــلاب اإلــى تســمية تدخــل التحالــف بالعــدوان وهــذا افتــراء علــى 

القانــون الدولــي، البلــد كان مســتقراً، وفــي حالــة توافــق ومؤتمــر حــوار وطنــي 

نجحــت مخرجاتــه فــي اإنتــاج مســودة دســتور جديــد، وكانــت الجمهوريــة 

اليمنيــة علــى وشــك الاســتفتاء عليــه. 

التدخــل ضــد التدخــل، ويشــير اإلــى قيــام دولــة فــي التدخــل فــي شــؤون دولــة 

بــدون وجــه حــق وبــلا مشــروعية فهنــا ُيجيــز القانــون الدولــي التدخــل ضــد هــذه 
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الدولــة )اأبــو هيــف،2015(. فتدخــل اإيــران فــي اليمــن كان تدخــلاً غيــر مشــروعاً 

فجــاء تدخــل التحالــف العربــي للــرد علــى هــذا التدخــل. والتدخــل فــي حالــة 

ثــورة اأو حــرب اأهليــة، وفــي هــذه الحالــة يتــم دعــوة الحكومــة لدولــة اأو دول 

فــي التدخــل لقمــع الثــوار، اأو دعــوة الثــوار لدولــة اأو دول للتدخــل لاإيقــاف 

العنــف ضدهــم )اأبــو هيــف، 2015(، والمثــال فــي هــذه الحالــة دعــوة الثــوار 

ــورة الشــبابية الســلمية فــي اليمــن لــدول  فــي اليمــن اأو الاأحــزاب الداعمــة للث

الخليــج بالتدخــل لاإيقــاف بــوادر العنــف التــي صــدرت عــن نظــام الرئيــس 

لــه  لــه صالــح فــي ذلــك الحيــن، واأيضــاً دعــوة الرئيــس علــي عبدال� علــي عبــد ال�

صالــح لــدول الخليــج للتدخــل لاإيقــاف الثــورة.

 التدخــل الجماعــي، وهــو تدخــل مجموعــة دول فــي شــاأن دولــة مــا، وهنــاك 

مــن يــرى اأنــه ياأتــي ضمــن التدخــلات المشــروعة )اأبــو هيــف، 2015(، ومثــال 

عليــه فــي اليمــن هــو تدخــل دول التحالــف فــي اليمــن فــي 26 مــارس 2015م 

لاإيقــاف تداعيــات انقــلاب الحوثــي- صالــح، هــذا التدخــل يمكــن قراءتــه مــن 

عــدة وجــوه، خاصــة بعــد مــرور ســبع ســنوات عليــه، مثــل اأنــه تدخــل جــاء 

لاأجــل مصالــح دول التحالــف اأو مــن يقفــون خلفهــا، واأتــي فــي اإطــار الصــراع 

علــى طــرق الملاحــة الدوليــة، وخاصــة مــع اإعــلان الصيــن مشــروعها العمــلاق 

الحــزام والطريــق، وكمــا ياأتــي خــروج التحالــف عــن الهــدف المعلــن الــذي 

جــاء مــن اأجلــه خاصــة فــي المناطــق الجنوبيــة والشــرقية مــن اليمــن، حيــث 

ُطــردت الحكومــة الشــرعية مــن العاصمــة المؤقتــة عــدن وُمنعــت طائــرة الرئيــس 
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مــن الهبــوط فــي مطــار العاصمــة عــدن بســبب تدخــل الاإمــارات ومحاولتهــا 

اإعادة تشطير اليمن ودعمها لميليشياتها للقيام بهذه المهمة.    

التدخل الدولي في اليمن

 يجــدر بنــا فــي هــذا الخضــم اأن نتســاءل لمــاذا التدخــل الدولــي فــي اليمــن؟ 

لنفهــم طبيعــة المشــكلة واأثارهــا، ابتــداًء التدخــل لا يكــون اإلا اإذا وجــدت 

اأســبابه، واأهــم اأســبابه تتمثــل فــي فشــل وضعــف الدولــة، فالتدخــل يكــون 

اأكثــر مــا يكــون انتشــاراً كلمــا وجــدت دول ضعيفــة اإلــى الحــد الــذي يجعلهــا 

الفاشــلة،  الدولــة  ياأتــي مفهــوم  2019(. وهنــا  للتدخــل )الطنــاوي،  معرضــة 

وكيــف يتعامــل العالــم معهــا، هــذا الفشــل، والضعــف لــه عواقبــه التــي يجرهــا 

علــى المجتمــع، وعلــى الــدول المجــاورة، وعلــى الاأمــن والســلم الدولييــن، 

اأو مــا يطلــق عليهــا المجتمــع الدولــي  ويفتــح شــهية القــوى الاســتعمارية، 

للتدخــل، وهــذه حقيقــة مــرت بهــا منطقــة الشــرق الاأوســط، وكثيــر مــن مناطــق 

العالــم فــي اأوروبــا: البوســنة، وكوســوفو، وبعــض دول اأفريقيــا مثــل: روانــدا، 

وكذلــك اأفغانســتان، واليمــن ليــس بعيــداً عــن هــذه المجتمعــات والــدول. 

فالدولــة الفاشــلة كثيــرة المشــاكل لنفســها، ولغيرهــا مــن الــدول، وهــي مــن 

تســتدعي التدخــل الدولــي. وحينمــا فقــد نظــام مــا قبــل 2011م فــي اليمــن 

اأســس شــرعيته وتخبطــت سياســاته، جــاء التدخــل لفــرض شــرعية اأخــرى هــذه 

هــي الحقيقــة التــي يتهــرب الحديــث عنهــا الكثيــر مــن المختصيــن والخبــراء 
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المحلييــن. وفــي هــذه الحالــة توضــع مشــكلة الســيادة الوطنيــة علــى المحــك، 

فــكل تدخــل دولــي ينــزع هــذه الســيادة الوطنيــة، بغــض النظــر عــن مــاآلات هــذا 

التدخــل، وهنــا ياأتــي التدخــل الدولــي بشــكل مباشــر كالتدخــل العســكري.

صالــح  لــه  عبدال� علــي  الرئيــس  حكــم  خــلال  اليمنــي  النظــام   اعتمــد 

لاســتمرار  كوســيلة  الفوضــى  مــن  مســاحات  وجــود  علــى  1979م2012-م 

ــة الفاشــلة والتــي تســتدعي التدخــل الدولــي  ــة الدول حكمــه. ممــا عــزز فرضي

)Wedeen,2010(. وذلــك مــع محدوديــة المــوارد الطبيعيــة، وارتفــاع معــدلات 

الاأميــة والنمــو الســكاني، واجهــت اليمــن مجموعــة مــن التحديــات التنمويــة 

الكبيــرة، والتــي ُيعتقــد اأنهــا عرضتهــا لخطــر اأن تصبــح دولــة فاشــلة، فبيــن 

عامــي 2007م و2008م، احتلــت اليمــن المرتبــة 153 مــن بيــن 177 دولــة فــي 

العالــم فــي مؤشــر التنميــة البشــرية لبرنامــج الاأمــم المتحــدة الاإنمائــي، وهــي 

درجــة قابلــة للمقارنــة مــع اأفقــر بلــدان العالــم )Sharp,2010(. وفــي 2010م 

اأدرج تقريــر صــادر عــن مجلــة فوريــن بوليســي الاأمريكيــة بالتعــاون مــع صنــدوق 

الســلام -وهــو منظمــة بحثيــة مســتقلة تعمــل علــى منــع الحــروب وتخفيــف 

ثلاثــة  علــى  بنــاء  الفاشــلة،  الــدول  ضمــن  اليمــن  لهــا-  المســببة  الظــروف 

مؤشــرات رئيســية؛ اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية، يتفــرع عنهــا 12 مؤشــراً، 

وبمجموعهــا يتضــح مــدى اســتقرار اأو عــدم اســتقرار دولــة مــا، جــاء اليمــن فــي 

المرتبــة 13 عــام 2010 بمجمــوع 100، بينمــا كان ترتيبــه 18 عــام 2009م وفــي 

عــام 2008م جــاء ترتيبــه 21 بمجمــوع 95.4 وفــي عــام 2007م كان ترتيبــه 24 

بمجمــوع 93.2. )الجزيــرة نــت،2010(.
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اأتــت ثــورة 11فبرايــر 2011م لاإنقــاذ مــا يمكــن اإنقــاذه مــن مؤسســات الدولــة 

لــه صالــح  الاآيلــة للســقوط، وزاد الطيــن بلــة قيــام نظــام الرئيــس علــي عبــد ال�

بقمــع الثــورة الســلمية، ممــا جعــل مــن التدخــل الدولــي اأمــراً حتميــاً،  وذلــك 

لحماية المصالح العالمية، واســتقرار طرق الملاحة الدولية التي تمر محاذية 

لســواحل اليمــن، ومضيــق بــاب المنــدب، بمعنــى كان الخــوف مــن انــزلاق 

اليمــن اإلــى حــرب اأهليــة هــو ســبب التدخــل الدولــي، لــذا تدخلــت الولايــات 

المتحــدة الاأمريكيــة عــن طريــق الســعودية لرعايــة التســوية السياســية تحــت 

غطاء المبادرة الخليجية ورعاية الدول العشر، الخوف كان من التهديدات 

التي يمكن اأن تصدر من اليمن، خاصة واأن السردية الحكومية خلال عقد 

مــن الزمــان يمتــد مــن عــام 2000 - 2010م قــد كرســت مفهــوم الاإرهــاب فــي 

اليمــن، علــى مســتوى التحالفــات مــع الولايــات المتحــدة ومكافحــة الاإرهــاب 

اأو علــى مســتوى العلاقــات الخارجيــة، وعــن طريــق الخارجيــة اليمنيــة نفســها 

فــي مختلــف المحافــل الدوليــة كانــت تكــرس هــذه الســردية التــي اأســاأت 

لليمــن اأكثــر ممــا خدمتهــا، فقلــت فــرص الاســتثمار، وبــات العالــم حــذراً 

مــن التعامــل مــع الملــف اليمنــي. وبحســب التركيبــة السياســية فــي اليمــن 

فهــي خليطــاً مركبــاً مــن الضغــوط الاأجنبيــة، والمصالــح المحليــة، ولــم تكــن 

النزاعــات الداخليــة فــي اليمــن محليــة فحســب، بــل كانــت نتاجــاً لصراعــات 

اإقليمية، وعالمية اأيضاً )شــميتز، 2016(.   سياســية، و
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التدخــل  نحــو  الخطــى  تســارعت  2011م  11فبرايــر  ثــورة  اأحــداث  فعقــب 

الدولــي، ففــي اأغســطس 2012م تــم تعييــن جمــال بــن عمــر مبعوثــاً دوليــاً 

للاأميــن العــام للاأمــم المتحــدة فــي اليمــن، ومــن ذلــك الحيــن بــداأ التدخــل 

الدولــي مباشــرة فــي اليمــن، ومــازال مســتمراً اإلــى اليــوم. كانــت مهمــة بــن عمــر 

تتعلــق بتســوية النــزاع اليمنــي، وضمــان انتقــال ســلس للســلطة، وباإشــرافه 

علــى الحــوار الوطنــي يكــون قــد عمــل وفقــاً لمفهــوم "اإعــادة بنــاء الاأمــة"، لــذا 

تــم اإشــراك كل الفرقــاء السياســيين، والجماعــات الانفصاليــة، والحوثييــن، 

ــاء  ــا الحــوار، ومفهــوم بن وقطاعــات الشــباب والمــراأة، وتــم تقســيم فــرق قضاي

الاأمــة ياأتــي لتعزيــز حكــم الــدول الضعيفــة، وتحســين شــرعيتها الديمقراطيــة، 

وتقويــة مؤسســاتها )فوكويامــا، 2007(. تركــز النقــد النخبــوي فــي اليمــن علــى 

النشــاأة  ذات  اأو  والاجتماعيــة  السياســية  غيــر  المجموعــات  اإشــراك  كيفيــة 

الميليشــاوية كجماعــة الحوثــي التــي لــم تتمكــن مــن تمثيــل نفســها كحــزب 

سياســي، لــم تكــن هــذه الُنخــب لديهــا فكــرة اأن المجتمــع الدولــي يعيــد بنــاء 

الاأمــة فــي اليمــن مــن مختلــف مكوناتهــا، لكنــه اأخفــق فــي تقديــر خطــورة 

اأيديولوجــي يتســم بالعنــف  الحوثييــن كجماعــة اأصوليــة دينيــة ذات طابــع 

ويســتخدم الاإرهــاب للوصــول لفــرض سياســات تتفــق مــع دولــة كاإيــران، والتــي 

لديهــا خلافــات حــول نشــر الفوضــى والطائفيــة مــع دول المنطقــة فــي الشــرق 

ــر مــن الــدول. الاأوســط، وخلافــات حــول برنامجهــا النــووي  مــع كثي
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قــام نظــام مــا قبــل التســوية السياســية الناتجــة عــن الضغــط الجماهيــري الــذي 

اأهليتــه طيلــة  اأثبــت مــن خلالهــا عــدم  باأعمــال  2011م  فبرايــر  ثــورة  صنعتــه 

المراحــل الســابقة للثــورة، وهــو مــا اأدى اإلــى  وصــول اليمــن اإلــى مرحلــة الدولــة 

الفاشــلة، والــذي اســتدعى فكــرة مفهــوم اإعــادة بنــاء  الاأمــة عنــد المجتمــع 

الدولــي، كانــت مظاهــرات ومســيرات واحتجاجــات الثــوار فــي الســاحات 

واحتجــاج  بعمــل مســيرات  النظــام  قيــام  لكــن  الســبب،  مفهومــة ومعلومــة 

علــى الاحتجــاج غيــر مفهــوم ولا معلــوم الســبب، فتظاهــر الســلطة ومؤسســات 

اإخــراج موظفــي القطــاع العــام والجيــش للتظاهــر والاحتجــاج علــى  الدولــة و

مظاهــرات الشــعب العفويــة والمطلبيــة والحقوقيــة والثوريــة والشــبابية لا تعنــي 

ســوى اأن مفهــوم الشــعب وهــو اأحــد ركائــز الدولــة الاأساســية قــد ســقط مــن 

مفهــوم النظــام الحاكــم نفســه، بمعنــى اأن النظــام يدعــي اأن لــه شــعب اأخــر 

مــوازي للشــعب المتظاهــر فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة، قــام النظــام 

المســؤول عــن النظــام وتثبيــت اأركان الدولــة باإثبــات اأن الدولــة لــم تعــد قائمــة، 

ولــم يعــد هنــاك شــعب واحــد لهــذه الدولــة، بــل شــعب ضــده، وشــعب اآخــر 

معــه، وهنــا كمنــت المشــكلة والتــي وفــرت وعــززت قناعــات المجتمــع الدولي 

بالتدخــل فــي اليمــن، ولــكل تدخــل تبعاتــه، وهــا هــي التبعــات مازالــت ماثلــة 

للعيــان بعــد مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات علــى قمــع النظــام لشــباب  ثــورة 

التغيير.          
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   ومع اإشراف جمال بن عمر على الحوار الوطني، كذلك اأشرف المبعوث 

الاأممــي علــى التوقيــع علــى اتفــاق الســلم والشــراكة فــي 21 ســبتمبر 2014م 

بيــن الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن )الجزيــرة نــت،2014( كان هــذا الاتفــاق 

الــذي اأشــرف عليــه هــو الانقــلاب رســمياً علــى الدولــة اليمنيــة وتســليمها لاإيــران 

عبــر حليفهــا الحوثــي، وكان بمثابــة اخفــاق كبيــر للاأمــم المتحــدة يجــب اأن 

ــه  ــاءت بالفشــل، وكل مــا فعلت يســجل ضمــن انتكاســاتها وتدخلاتهــا التــي ب

الاأمــم المتحــدة هــو الاإيعــاز لممثلهــا بالاســتقالة التــي قدمهــا فــي 16 اأبريــل 

2015م مــن منصبــه. وكنتيجــة حتميــة لهــذا الفشــل الاأممــي اأحــال ســفير اليمــن 

لــدى الاأمــم المتحــدة رســالة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي يبلــغ فيهــا رئيــس 

مجلــس الاأمــن " اأنــه قــد طلــب مــن مجلــس التعــاون الخليجــي والجامعــة 

العربيــة تقديــم الدعــم علــى الفــور، بــكل التدابيــر اللازمــة، بمــا فيهــا التدخــل 

العســكري، لحمايــة اليمــن وشــعبه مــن اســتمرار عــدوان الحوثييــن" فــي 24 

مــارس 2015م )قــرارات ومقــررات مجلــس الاأمــن، 2016(.  

بيــن  مــا  الفتــرة  خــلال  لليمــن  دولييــن  مبعوثيــن  اأربعــة  تعييــن  تــم  اإجمــالاً 

2012م2021-م، واأصــدر مجلــس الاأمــن التابــع للاأمــم المتحــدة العديــد مــن 

القرارات بخصوص اليمن وهي؛ القرار 2014، 21 اأكتوبر 2011، الذي يدعو 

اإلــى تطبيــق الحــل السياســي القائــم علــى مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي، 

ويطلــب مــن الاأميــن العــام مواصلــة مســاعيه الحميــدة مــن اأجــل ذلــك. والقــرار 

2051، 12 يونيــو 2012، الــذي يعيــد التاأكيــد علــى الحاجــة للتطبيــق الكامــل 
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والفــوري للانتقــال السياســي، ويشــير اإلــى اإمكانيــة فــرض عقوبــات. والقــرار 

2140، 26 فبرايــر 2014، والــذي يدعــم تطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي، 

ويعيــد التاأكيــد علــى الحاجــة للتطبيــق الكامــل والفــوري للانتقــال السياســي، 

ويفــرض نظــام عقوبــات تحــت البنــد الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة. 

التــي  الاإجــراءات  والــذي يشــجب بشــدة   ،2015 فبرايــر   15  ،2201 والقــرار 

يتخذهــا الحوثيــون لحــل البرلمــان والاســتيلاء علــى المؤسســات الحكوميــة 

فــي اليمــن، ويعبـّـر عــن القلــق البالــغ اإزاء ورود تقاريــر عـــن اســتخدام الاأطفــال 

كجنــود، ويحــث جميــع الاأطــراف علــى مواصلــة الانتقــال السياســي. القــرار 

2204، 24 فبرايــر 2015، الــذي يمــدد ولايــة فريــق الخبــراء حتــى مــارس 2016.

والقــرار 2216، 14 اإبريــل 2015، والــذي يطلــب مــن جميــع الاأطــراف تطبيــق 

القــرار 2201 )2015(، ويفــرض حظــراً علــى الســلاح علــى عــدد مــن الاأفــراد، 

ويطلــب مــن الاأميــن العــام اأن يكثــف مســاعيه الحميــدة مــن اأجــل اســتئناف 

العمليــة السياســية. والقــرار 2266، 24 فبرايــر 2016، يقــرر اأن يمــدد تجميــد 

جميـــع الاأمـــوال والاأصـــول الماليـــة والمـــوارد الاقتـصادية وحظر السفر كما نص 

للاأزمــة فــي اليمــن والتــي تهــدد  عليهــا القــرار 2140 )2015(، لوضــع حــداً 

العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد. والقرار 2342، 23 فبراير 2017، يجدد 

حتــى 26 فبرايــر 2018 حظــر الاأســلحة والســفر وتجميــد الاأصــول العائــدة لاأفــراد 

وكيانــات حددتهــم اللجنــة المنشــاأة عمــلا بالقــرار 2140 )2014( حــول اليمــن. 

الســفر، وتجميــد جميـــع  فيــه حظــر  مــدد   ،2018 فبرايــر   26  ،2402 القــرار 
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الاأصـــول الماليـــة وحظــر الاأســلحة علــى الذيــن يعيقــون الســلام ويهــددون الاأمــن 

فــي اليمــن. والقــرار 2451، 21 ديســمبر 2018، اأيــد مجلــس الاأمــن اتفــاق 

ــدة  ــرام وقــف اإطــلاق النــار فــي الحدي ــة الاأطــراف احت ســتوكهولم، وناشــد كاف

بشــكل كامــل، كمــا فــوض الاأميــن العــام للاأمــم المتحــدة بتشــكيل ونشــر فريــق 

مراقبــة علــى الاأرض، لمــدة 30 يومــاً بشــكل اأولــي، لتكــون مهمتــه دعــم وتيســير 

التطبيــق الكامــل لاتفــاق الحديــدة.

 والقــرار 2452، 16 ينايــر 2019، حيــث قــرر مجلــس الاأمــن اإنشــاء بعثة سياســية 

خاصــة لدعــم اتفــاق الحديــدة فــي اليمــن. والقــرار 2481، 15 يوليــو 2019، 

وفيــه تــم تمديــد ولايــة بعثــة الاأمــم المتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة اإلــى 15 

ينايــر 2020. والقــرار 2505، 13 ينايــر 2020، والــذي مــدد ولايــة بعثــة الاأمــم 

اإلــى 15 يوليــو 2020. والقــرار 2511، 25  اتفــاق الحديــدة  المتحــدة لدعــم 

فبرايــر 2020، بشــاأن تجديــد العقوبــات المفروضــة علــى الاأطــراف المســماة 

بموجــب قــرار مجلــس الاأمــن رقــم 2140 )2014( حتــى 26 فبرايــر 2021، ومــدد 

ولايــة فريــق الخبــراء حتــى 28 مــارس 2021. والقــرار 2534، 14 يوليــو 2020، تــم 

التمديــد فيــه ولايــة بعثــة الاأمــم المتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة اإلــى 15 يوليــو 

2021. والقرار 2564، 25 فبراير 2021، الذي يدين بشــدة التصعيد المســتمر 

فــي مــاأرب، ويجــدد الحظــر المفــروض علــى الجهــات المزعزِعــة للاســتقرار 

فــي اليمــن، ومــدد ولايــة فريــق خبــراء لجنــة العقوبــات حتــى 28 مــارس 2022. 

والقــرار 2586، 14 يوليــو 2021، تمديــد ولايــة بعثــة الاأمــم المتحــدة لدعــم 
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اتفــاق الحديــدة اإلــى 15 يوليــو 2022 )موقــع الاأمــم المتحــدة، مكتــب مبعــوث 

اليمــن(.

مــا يهــم بعــد التدخــل الدولــي الــذي صــار واقعــاً ملموســاً فــي اليمــن هــو معرفــة 

مســتقبل اليمــن بعــد كل هــذا التدخــل، بالنظــر اإلــى محتــوى القــرارات اأعــلاه 

تؤكــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى اليمــن واأمنــه واســتقراره وســلامته الاإقليميــة 

والالتــزام بالوقــوف اإلــى جانــب الشــعب اليمنــي. ومــع ذلــك هنــاك مخــاوف من 

اإعــادة تشــطيره، فالملاحــظ اأن كل المشــاريع الصغيــرة فــي  تمزيــق اليمــن و

اليمــن لديهــا قــوى خارجيــة تقــف خلفهــا ســواء كانــت جهويــة تشــطيرية اأو 

طائفيــة تمزيقيــة، اإلا مشــروع وحــدة الدولــة والشــعب لا يوجــد مــن يقــف معهــا 

ويدعمهــا بشــكل حقيقــي. ومــا يزيــد مــن المخــاوف علــى مســتقبل اليمــن 

هــي السياســات الاأميركيــة تجــاه اليمــن، لوجــود تناقضــاً ملحوظــاً فيمــا يتعلــق 

بشــاأن اليمــن فــي المؤسســات الاأمريكيــة الحاكمــة، ففــي اآخــر عهــد الرئيــس 

ترامــب 10 ينايــر/ 2021م صنفــت الخارجيــة الاأمريكيــة جماعــة الحوثــي باأنهــا 

اإرهابيــة، وتــم التراجــع عــن التصنيــف فــي بدايــة عهــد الرئيــس بايديــن 22 

ينايــر 2021م، وهــذا يعطــي مؤشــرات قــد تكــون ســيئة علــى مســتقبل اليمــن. 

اأضــف اإلــى الموقــف الاأمريكــي المتناقــض هــي مواقــف الاتحــاد الاأوروبــي 

والصيــن والــروس وبريطانيــا وكذلــك الاأمــم المتحــدة، وفــي مجملهــا متناقضة، 

وليــس هنــاك تعامــل جــدي مــع ميليشــيات اأيدلوجيــة مدعومــة مــن دولــة اإيــران 

برامــج  وتطــور  الدوليــة  الشــرعية  قــرارات  عــن  والاإرهــاب  للعنــف  المصــدرة 

اأسلحة    دمار  شامل.         
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التدخل الاإيراني في اليمن

فاإيــران  الدوليــة،  التدخــلات  اأخطــر  مــن  اليمــن  فــي  الاإيرانــي  التدخــل  ُيعــد 

منــذ منتصــف الثمانينيــات لهــا موقــف مــن اليمــن، بســبب مشــاركة اليمــن 

عــن  الدفــاع  فــي  العروبــة  األويــة  المســماة  اليمنــي  الجيــش  مــن  بوحــدات 

العــراق، اإبــان الحــرب العراقيــة الاإيرانيــة 1980م 1988-م. ياأتــي التدخــل الاإيرانــي 

فــي اليمــن اأيضــاً  لاعتبــارات مذهبيــة تتمثــل: فــي وجــود اأقليــة شــيعية فــي 

اليمــن، وامتــدادات عرقيــة للفــرس منــذ عهــد الدولــة الفارســية قبــل ســقوطها 

فــي القــرن الســابع الميــلادي،  ومــن فتــرات لاحقــة خاصــة فــي القــرن الرابــع 

الهجــري، وكذلــك اعتبــار اليمــن منطقــة نفــوذ يمكــن تصديــر الثــورة الاإيرانيــة 

اإليهــا، لذلــك كان لهــم حضــوراً مبكــراً فــي اليمــن عقــب تلــك المرحلــة. 

اإيــران،  وبرغــم اختــلاف المذاهــب الشــيعية الموجــودة فــي كلاً مــن اليمــن و

اإلا اأن اإيــران اأعــادت توحيــد الشــيعة فــي المنطقــة سياســياً، بغــض النظــر عــن 

الاختلافــات العقديــة والفكريــة داخــل كل مذهــب. بــداأت اأيــران باســتقطاب 

الوزيــر  اإبراهيــم  و الحوثــي،  الديــن  كبــدر  الحــوزة؛  اإلــى  اليمــن  مــن  اأفــراداً 

وعصــام العمــاد وغيرهــم، كمــا اأنهــا اأرســلت دعاتهــا اإلــى اليمــن، ولــم تظهــر 

دعوتهــم للعلــن اإلا عنــد بدايــة الحــروب الســت 4004م 2010-م، لكنهــم كانــوا 

متواجديــن علــى اأقــل تقديــر مــن بدايــة تســعينات القــرن الماضــي، مــن خــلال 

اإنشــاء بعــض الحــوزات فــي القــرى والمــدن. مــا يهمنــا هنــا هــو مــا يتعلــق 
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بالسياســة الخارجيــة الاإيرانيــة تجــاه اليمــن والخليــج، ومــا ســواه مــن علاقــات 

اأو تداخــلات مذهبيــة وعرقيــة توظــف لهــذه السياســة الخارجيــة.

تنظــر اإيــران لمــا يجــري فــي اليمــن خــلال العقــد الاأخيــر مــن 2011م2021-م 

مــن منظــور مصالحهــا الاســتراتيجية والتــي تهــدف تحويــل اليمــن اإلــى قــوة 

مضــادة للســعودية فــي الجزيــرة العربيــة ولــذا دعمــت الحوثييــن منــذ الحــروب 

اأســلحة ابتــداأت تظهــر  الســت 2004م2010-م، ودعمهــا للحوثييــن بســفن 

للعلــن بعــد عــام 2012م، واأمســكت الســلطات اليمنيــة الســفينة "جيهــان1" 

و "جيهــان 2" وهمــا محملتــان باأســلحة اإيرانيــة، قــرب مينــاء ميــدي الــذي 

يتواجــد فيــه الحوثييــن )اأخبــار اليــوم،2013(. ومازالــت مســتمرة فــي دعمهــا 

للحوثييــن اإلــى اليــوم. وتذهــب اإيــران مــن تبنــي موقــف الحوثييــن فــي اليمــن 

اإلــى تبنــي الحوثييــن لسياســات اإيــران تجــاه اليمــن والجزيــرة العربيــة، تطابقــت 

رؤيــة اإيــران والحوثييــن مــن خــلال الموقــف مــن الثــورة اليمنيــة فــي 2011م، 

وهــو موقــف المســاند المترقــب، والتحفــظ علــى المبــادرة الخليجيــة باعتبارهــا 

ســعودية اأمريكيــة، بالاإضافــة اإلــى موقفهــا مــن مخرجــات الحــوار، ومســاندتها 

لتقســيم اليمــن عبــر فيدراليــة مــن اإقليميــن، وصــولاً اإلــى دعــم الحوثييــن رســمياً 

فيمــا اأســموه الاســتقلال عــن الســعودية )حســن،2015(. 

فيمــا ترتكــز السياســة الخارجيــة الاإيرانيــة؛ اأولاً علــى محافظتهــا علــى النفــوذ، 

الســعودية  تركيــا،  روســيا،  التقليدييــن؛  للمنافســين  تهديــدات  اأي  وتــدارك 
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وباكســتان. وترتكــز ثانيــاً علــى طموحهــا فــي اأن تكــون قائــداً عالميــاً للثــورة 

الاإســلامية باســم الجامعــة الشــيعية، بهــدف التنســيق بيــن طوائــف الشــيعة، 

وصــولاً اإلــى اأســلمة العالــم )تويــال، 2007(. بالنظــر اإلــى المرتكــز الاأول فهــو 

قومــي تاريخــي، فيمــا المرتكــز الثانــي دينــي مذهبــي، وهمــا يشــكلان عامــل 

وحــذر  وتاأهــب  مســارهما-  علــى  الحفــاظ  ضــرورة  -فــي  لاإيــران  دائــم  قلــق 

مســتمر، لدولــة كانــت مســتعَمرة مــن جيرانهــا فــي مختلــف مراحــل تاريخهــا 

مرتكــز  تحــاول صناعــة  وهــي  الصفــوي  العصــر  ومنــذ  والحديــث.  الاأوســط 

شــيعي يحفــظ لهــا هيمنــة وحضــوراً فــي محيطهــا الاإســلامي.

الملاحــة  سياســة  فــي  بــارزاً  دوراً  للعــب  يؤهلهــا  لاإيــران  الجغرافــي   الموقــع 

الدوليــة كونهــا تشــرف علــى مضيــق هرمــز، فهــو يكســبها حيويــة فريــدة مــن 

الناحيــة الاإســتراتيجية؛ مــن الجنــوب الخليــج العربــي وبالقــرب منــه المحيــط 

الهنــدي، ومــن الشــمال اآســيا الوســطى، ممــا يعنــي اأن اإيــران تشــكل ممــراً 

 Morady,( جغرافيــاً بيــن اأوروبــا واأفريقيــا، وجنــوب اآســيا، وجنــوب شــرق اآســيا

اأن  نجــد  المحوريــة،  الدولــة  اإيــران  خريطــة  علــى  ســريعة  باإطلالــة   .)2011

موقعهــا المتداخــل مــع دول البلقــان فــي اأوروبــا، والمجــاور لــكلاً مــن: روســيا، 

الخليــج  علــى  والمطــل  ســوريا،  العــراق،  تركيــا،  باكســتان،  اأفغانســتان، 

العربــي، وعلــى المحيــط الهنــدي، وهــي واقعــة علــى مــا يســمى بالهضبــة 

الاإيرانيــة المرتفعــة والتــي تطــل علــى الصيــن والهنــد. كل هــذا يكســبها دوراً 

محوريــاً بيــن الشــرق والغــرب فــي اأي صــراع قــادم، وربمــا تكــون عــودة طالبــان 
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اإلــى الواجهــة وســيطرتها علــى اأفغانســتان15- اأغســطس 2021م- المحاذيــة 

المتوقــع.  للصــراع  لاإيــران وبينهمــا حــدود وتضاريــس متداخلــة هــي بدايــة 

ويبلــغ عــدد ســكانه  اللغــات،  متنــوع عرقيــاً، ومتعــدد  بلــد  اإيــران  اأن  يذكــر 

حوالــي )85196159( مليونــاً بحســب موقــع )Worldometer,2021( لاأحــدث 

بيانــات الاأمــم المتحــدة.

العرقيــات:  مــن  عــدد  مــن  اليــوم  لاإيــران  المكونــة  الشــعوب    تتشــكل 

الفــرس، والاأذربييــن، والاأكــراد، والعــرب، والبلــوش، والتركمــان، والجيــلاك، 

والمازندرانيــون، واللــور، والبختيارييــن، والاأرمــن )شهســواري، 2013(. هــذا 

التنــوع قــد يحقــق نوعــاً مــن الاســتقرار السياســي فــي حــال تســاوت الحقــوق 

لكــن  للجميــع،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والسياســية  والثقافيــة  الدينيــة 

التبايــن واضــح فــي اإيــران، فالقــوة بيــد طائفــة الشــيعة، والغلبــة فيهــا للعــرق 

الفارســي، ومــع ذلــك فــاإن حكــم الملالــي قــد لا يــدوم طويــلاً، بســبب هــذا 

التنــوع الاإثنــي والدينــي والثقافــي ولوجــود تذمــر فــي المجتمعــات التــي تتشــكل 

منهــا اإيــران، ولاأســباب تعــود اإلــى ُبنيــة النظــام الطائفــي العرقــي فيهــا، وكل 

اإذا مــا اأجرينــا نظــرة  نظــام بنــي علــى العرقيــة والعنصريــة مهــدد بالفشــل. و

ســريعة لطبيعــة المجتمــع فــي اليمــن الطبيعــي بشــقيه الجمهوريــة اليمنيــة، 

ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، نجــد اأن عــدد الســكان فــي دول الخليــج 

العربــي 56,905,993 مليــون نســمة )المركــز الاإحصائــي لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجــي،2019(، وربمــا يقــدر عــدد ســكان اليمــن بمــا يــوازي عــدد ســكان 
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دول المجلــس مجتمعــة اأو يقــل قليــلاً- لا يوجــد اإحصائيــة رســمية واآخــر تعــداد 

عربيــة  بغالبيــة  المجتمــع  هــذا  يتميــز  2004م-  فــي  اليمــن كان  فــي  اأجــري 

مطلقــة، وثقافــة واحــدة وديــن واحــد، ولغــة واحــدة، وهــذا قــد يشــكل قــوة اإذا 

مــا توحــدت القــوى السياســية والاجتماعيــة فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة فــي 

اإطــار تحالــف موضوعــي، لمواجهــة المهــددات الاإيرانيــة الاأمنيــة، والسياســية، 

والقوميــة، والاقتصاديــة، والطائفيــة.

بالاإضافــة اإلــى ذلــك، تمتلــك الاســتراتيجية الاإيرانيــة وعيــاً لنقــاط ضعــف دول 

المنطقــة، ولديهــا رؤيــة شــاملة محــددة لاأمــن الخليــج، انعكــس علــى دورهــا 

فــي المحيــط الاإقليمــي كلــه، والــدور الاإيرانــي والتدخــل فــي اليمــن والمنطقــة 

ليــس قائمــاً بالضــرورة علــى مــدى قوتهــا فقــط بــل يظهــر مــدى القصــور فــي 

اســتراتيجيات اليمــن ودول مجلــس التعــاون فــي مواجهــة هــذا الــدور ذو الاأبعاد 

التوســعية، وهــو مــا ســاعدها علــى اإدارة اأزمتهــا المتعلقــة ببرنامجهــا النــووي 

ودول  العربية-اليمــن  الجزيــرة  جنــوب  دول  عجــزت  فيمــا  )ســليم،2019(.  

مجلــس التعــاون- عــن خلــق نــوع مــن التعــاون البينــي القائــم علــى الشــراكة، 

والتحالــف المبنــي علــى الضــرورة الوجوديــة والهوياتيــة. ولجــاأت دول مجلــس 

التعــاون اإلــى خلــق تعــاون اأمنــي مــع اأمريــكا والغــرب عمومــاً )ســليم،2019( 

لكــن هــذا التعــاون ظــل مصحوبــاً بالابتــزاز السياســي والاقتصادي على الدوام، 

ومؤخــراً منــذ نهايــة عهــد الرئيــس الاأمريكــي دونالــد ترامــب 2017م – 2021م 

بــداأت اأميــركا بالانســحاب التدريجــي مــن المنطقــة بــدءاً بســحب دفاعاتهــا 
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المجلــس،  دول  وبعــض  الكويــت  مــن  باتريــوت-  -منظومــة  الصاروخيــة 

بالاإضافــة اإلــى انســحابها مــن اأفغانســتان فــي اأغســطس 2021م، ممــا ُيشــكل 

خطــراً علــى اأمــن وســلامة دول مجلــس التعــاون، وهــذا مــا يفــرض عليهــا اإعــادة 

حســاباتها وتكويــن التحالــف الموضوعــي الــذي نقترحــه، وهــو قائــم علــى 

وحــدة الجغرافيــا والثقافــة والهويــة والاثنيــة واللغــة والديــن والامتــداد الحضــاري 

والتاريخــي فــي كل جنــوب الجزيــرة العربيــة.  

وعــْوًدا علــى بــدء، تتعامــل اإيــران مــع مــا يجــري فــي اليمــن وفقــاً لسياســتها 

بتاريــخ  صلــة  لــه  قوميــاً  ديمغرافيــاً  ُبعــداً  هنــاك  اأن  اأســاس  علــى  الخارجيــة 

اليمــن  اإلــى  الفارســية  والهجــرات  اليمــن،  علــى  للفــرس  القديمــة  الســيطرة 

فــي عصــر الطوائــف فــي القــرن الرابــع الهجــري، واأيضــا ُبعــداً طائفيــاً يتمثــل 

فــي وجــود الاأقليــة الزيديــة وُمثــل حديثــاً بالحركــة الحوثيــة التــي تتبعهــا. وهــو 

نفــس تعاملهــا مــع وجــود شــيعة فــي دول الخليــج العربــي، فهــي تســتعملهم 

كســيف مســلط علــى هــذه الــدول مــن جنــوب العــراق اإلــى عمــان، يراكمــون 

التحديــات الطائفيــة والاجتماعيــة، وبهــم تتــذرع اإيــران للتدخــل فــي المنطقــة 

)تويــال، 2007(. مــع اأن هنــاك عرقيــة اإيرانيــة ممتــدة مــن اإيــران اإلــى اليمــن 

والخليــج العربــي، لكــن هــذه العائــلات ذات الُبعــد العرقــي لا تشــكل نســبة 

تذكــر بيــن العــرب، وجــل اأصــول الســكان فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة مــن 

اليمــن الطبيعــي ومــن امتــدادات القبائــل اليمنيــة القديمــة، فمثــلا الاأســر ذات 

العــرق الفارســي فــي اليمــن لا تشــكل نســبة ذات قيمــة عدديــة بالنســبة لنســبة 
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المنتميــن للزيديــة، وهنــا يحضــر مفهــوم التشــيع العربــي وعروبــة الشــيعة ســواء 

فــي اليمــن اأو فــي الخليــج اأو حتــى فــي العــراق، هنــاك تشــيع عربــي علــوي 

وتشــيع صفــوي، وبينهمــا بــون شاســع.

 فبينما التشيع العلوي يتسم بالاإمامة والعدل، فاإن التشيع الصفوي استطاع 

اأن يصنــع مــن "الــدم ترياقــاً" ومــن ثقافــة الاستشــهاد "ترنيمــة نــوم" والجهــاز 

الدعائــي الصفــوي يتكــون مــن روحانيــة كنائســية رهبانيــة، ومــن روحانييــن 

هــم بمثابــة اأدوات لديــن الدولــة الرسمي)شــريعتي،2007(. ولــذا تحــاول اإيــران 

الصفويــة التمــدد فــي اليمــن والخليــج علــى حســاب الُبعــد الطائفــي، بينمــا 

العــرب لا يقومــون بواجبهــم القومــي العربــي، ولا يحتــوون التشــيع كجــزء مــن 

التنــوع فــي المنطقــة داخــل الاإطــار العربــي، وينجــرون هنــا وهنــاك للتحــول مــن 

ــة ومجتمــع واأمــة اإلــى طائفــة مقابــل طائفــة، وتســنن  ــة كدول مواجهــة الطائفي

فــي مثــل هــذه المواجهــة. ومــن  الاســتراتيجي  مقابــل تشــيع، وهنــا الخطــاأ 

الملاحــظ اأن اإيــران فــي ُبعدهــا القومــي تســتند اإلــى تاريخهــا الفارســي القديــم. 

وتعتبــر اإيــران نفســها المســؤولة عــن اأمــن الخليــج وفارســتيه، وفقــاً للمحــدد 

القومــي والتاريخــي )ســليم، 2019(. بينمــا الاأنظمــة التــي تشــكلت حديثــاً 

فــي الخليــج تســتحي مــن الاســتناد اإلــى تاريخهــا، وكونهــا جــزًءا مــن اليمــن 

الكبيــر ديمغرافيــاً وجغرافيــاً وثقافيــاً وحضاريــاً، وكاأن التاريــخ يبــداأ عنــد العــرب 

منــذ وقوعهــم تحــت الاحتــلال اأو منــذ ســايكس بيكــو فــي 1916م ولا يبــداأ مــن 

العهــد الســبئي 4000 ق.م، ومــن تشــكل الدولــة القطريــة خــلال اأقــل مــن قــرن 
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مضــى علــى اأبعــد تقديــر، لــذا فــي مواجهــة اإيــران فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة 

الممتــد مــن ســقطرى اإلــى باديــة الشــام، ومــن البحريــن اإلــى تهامــة، هنــاك 

تاريــخ واحــد، وهويــة واحــدة، واأمــة يمنيــة واحــدة، يجــب اأن تكــون المواجهــة 

باســمها.

صــار التشــيع الاإثنــي عشــري فــي اإيــران ديًنــا للدولــة اأكثــر منــه مذهبــاً دينيــاً 

تعبديــاً، فقــد ارتبطــت الثــورة الاإيرانيــة بالتشــيع كتاريــخ، لعــب فيهــا رجــال 

بيــن  فريــد  تحالــف  قادهــا  الثــورة،  فصائــل  بقيــة  بيــن  الاأبــرز  الــدور  الديــن 

اأن  1996(، بمعنــى  الســلفي )روا،  والاإكليــروس  الراديكاليــة،  الاأنتليجنســيا 

مثقفــي ثــوار اأقصــى اليميــن فــي اإيــران، قــد تحالفــوا مــع الكهنــوت الدينــي 

المرتبــط بالماضــي الصفــوي واأنتجــوا نظــام ولايــة الفقيــه الــذي يقــود اإيــران 

منــذ 1979م. اإيــران اليــوم هــي مزيجــاً مــن العــودة اإلــى الجــذور والانعزاليــة، 

والعصرنــة  التقليــد  مــن  ثالثــاً  والطغيــان، ومزيجــاً  الحريــة  مــن  اآخــر  ومزيًجــا 

)الريــس، 2000(. ومــع كل ذلــك خلطــت اإيــران بيــن الديــن -المذهــب- وبيــن 

الاإيرانيــة، وبيــن  الثــورة الدولــة، وبيــن المذهــب والقوميــة  السياســية، وبيــن 

الحكــم والنســب العربــي الــذي هــو صفــة ملازمــة للملالــي واآيــات وحجــج 

لــه، وبيــن الشــعارات السياســية، واأتــى تمددهــا فــي العالــم العربــي بهــذا  ال�

الشــكل المضطــرب، ومــن يشــاهد العــراق اليــوم يجــد مــا فعلتــه اإيــران مــن 

جرائــم ضــد الاإنســانية واضحــة للعيــان: هدمــت مــا بنــاه العــراق الحديــث طيلة 

عقــود، وعملــت علــى صناعــة الميليشــيات ذات الطابــع العنيــف والاإرهابــي، 
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وهــذا يعنــى اإفشــالها للدولــة فــي العــراق. وكذلــك اأســهمت بفشــل الدولــة فــي 

لبنــان، وهــو نفــس مــا فعلــت فــي ســوريا واليمــن؛ سياســة مضطربــة لا تشــي 

اإفشــال مــا هــو موجــود فــي الواقــع. يخطــئ مــن يعتقــد بــاأن اإيــران  بغيــر الفشــل و

ستســاهم فــي صناعــة دولــة فــي اليمــن، كل مــا فعلتــه هــو قيامهــا باإعــادة 

تشــكيل صفــوف ميليشــياتها الاإرهابيــة فــي اليمــن، وجهــزت نموذجــاً مصغــراً 

مــن نظــام حكمهــا فــي اليمــن، يبــداأ مــن قائــد الثــورة "عبــد الملــك الحوثــي" 

القابــع فــي الكهــف، وينتهــي بواجهــات شــكلية مثــل "مهــدي المشــاط" 

الــذي عينتــه رئيســاً للمجلــس السياســي الاأعلــى، وقبلــه "صالــح الصمــاد"، 

اإن اتخــذت مســميات حكوميــة ورســمية، لكنهــا  وهــذه الواجهــات حتــى و

تظــل مجــرد واجهــات وديكــوراً للنظــام الفاشــي الــذي انتجتــه اإيــران فــي اليمــن 

لا اأكثــر.

في مقاربة لما ســبق قال الرئيس بايدين بعد انســحاب اأميركا من اأفغانســتان 

فــي تصريحاتــه الصحفيــة: لــم يكــن مــن المفتــرض اأن تتمثــل مهمتنــا فــي 

اأفغانســتان ببنــاء الدولــة. لــم يكــن مــن المفتــرض اأن نؤســس ديمقراطية موحدة 

مركزيــة )ســي اإن اإن بالعربيــة،2021( وهــو بلــك يذكرنــا باإيــران، والتــي لــم 

تصنــع دولــة فــي لبنــان، ولا فــي العــراق، ولا فــي ســوريا، وبالتالــي لــن تصنعهــا 

فــي اليمــن، فالاحتــلال يظــل احتــلال، ســواًء كان مــن نفــس المذهــب والديــن 

والفكــر، اأو كان مختلفــاً. ومــع كل مــا فعلــه نظــام الملالــي مــن اســتحواذ علــى 

الســلطة باســم الديــن، اإلا اأن مســاعيهم هــذه ليســت مســلم بهــا مــن قبــل 
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رجــال الديــن اأنفســهم ومــن الشــباب الاإيرانــي، فهنــاك مــن يريــد فصــل الديــن 

عــن السياســية، لاأنهــم يخشــون مــن اأن توصلهــم ولايــة الفقيــه اإلــى الفشــل 

اإلــى افشــال الاإســلام نفســه، فهــم يخشــون مــن ســير الاإســلام  السياســي، و

الــذي صــار عقيــدة للنظــام الاإيرانــي، فــي نفــس الاتجــاه الــذي ســارت فيــه 

الشــيوعية التــي كانــت عقيــدة للنظــام الســوفيتي، اإنهــم يخشــون مــن فشــل 

التجربــة الاإســلامية الاإيرانيــة، لذلــك بــداأ بعــض رجــال الديــن الذيــن فشــلوا فــي 

السياســية يعــودون  اإلــى الحــوزات )الريــس، 2000(.     

 مــن يريــد التغلــب فــي الصراعــات المحتملــة اأو القائمــة يجــب اأن يكــون 

وسياســاً  وتاريخيــاً  وديمغرافيــاً  جغرافيــاً  المرتبــط  الموضوعــي  تكتلــه  ضمــن 

واقتصاديــاً وهوياتيــاً، فالصــراع اليــوم فــي اليمــن قــد يشــكل مــع مــا يجــري 

قــادم  باأفغانســتان مقدمــة لصــراع  المتصــل  الاإقليمــي  اإيــران ومحيطهــا  فــي 

بيــن تكتــلات الشــرق والغــرب؛ الصيــن وروســيا مــن جهــة، والغــرب واأمريــكا 

مــن جهــة اأخــرى. فاأيــن ســيكون موقــع دويــلات الجزيــرة العربيــة كلهــا، واأيــن 

ســيكون موقــع اإيــران مــن الصــراع القــادم؟ بــدون تكتــل موضوعــي حقيقــي لــن 

يكــون لعــرب جنــوب الجزيــرة العربيــة وزنــاً ُيذكــر، اإذا لــم يتعلمــوا مــن الصــراع 

اليــوم فــي اليمــن ومعرفــة ماهــي اأولوياتهــم وماهــي واجباتهــم ســتكون الغلبــة 

لاإيــران صاحبــة المشــروع بــدون اأدنــى شــك، وســيجرفهم الصــراع غــداً كمــا 

جرفتهــم صراعــات القــوى فــي الحربيــن العالميتيــن الاأولــى والثانيــة. لابــد مــن 

التمــرد علــى الواقــع وعلــى مخلفــات الاحتــلال البريطانــي فــي المنطقــة، وعلــى 
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سياســات الاحتــلال التــي مــازال دورهــا حاضــراً وبقــوة علــى مســتوى السياســة 

المحليــة والعلاقــات المشــتركة. ومــن الضــروري اإعــادة النظــر فــي مســتقبل 

العلاقــات علــى مســتوى ســكان الجزيــرة العربيــة، وهــو مــا يجــب المراهنــة 

عليــه.

والُحــكام  ثابتــة،  غيــر  والسياســات  الخلافــات،  مــن  اأكبــر   فالمشــتركات 

يتغيــرون والاأنظمــة تتغيــر لكــن الاأمــة التــي يتشــكل منهــا قــوام الســكان هــي 

الباقيــة.  والمنطقــة بحاجــة اإلــى العمــل علــى التطبيــع الثقافــي بيــن ســكان 

اإطارهــا  فــي  السياســية  الخلافــات  لتبقــى  العالــم،  مــن  الهــام  الجــزء  هــذا 

الضيــق والمحــدود، لا اأن تتوســع لتعــم الفوضــى والكراهيــة والصــراع والحقــد 

العربيــة  الجزيــرة  اإعــادة رســم مســتقبل  يحتــم  وهــذا  النــاس.   بيــن  الطبقــي 

ذات المجتمــع الواحــد، والتقاليــد والعــادات والثقافــة والتاريــخ والديمغرافيــا 

والجغرافيــا والديــن الواحــد، والعــدو المشــترك. وهــذا يتطلــب اغتنــام اأدنــى 

الفــرص للتقريــب بيــن النــاس، وانتهــاز الفــرص لترميــم مــا تركتــه الاأحــداث مــن 

اإحيــاء الهويــة الحضاريــة  اإيقــاظ الــذات و ندبــات، لابــد مــن اإحيــاء الضميــر، و

الخطــر  تمثــل  وهــي  اليــوم  فاإيــران  العربيــة.  الجزيــرة  ســكان  لــكل  الواحــدة 

الطائفــي علــى المنطقــة تتكــون مــن عــدد مــن العرقيــات، ويمثــل فيهــا العــرب 

نســبة لا بــاأس بهــا وُيشــكلون جغرافيــة هامــة لمنطقــة عربســتان المحاذيــة 

لســواحل الخليــج، وهــذا عامــل قــوة تضــاف اإلــى قــوة عــرب جنــوب الجزيــرة 
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العربيــة -اليمــن والخليــج- فوجــود قــوة عربيــة حقيقــة مكافئــة لاإيــران ســُينهي 

حالــة الهلــع والتســابق علــى النفــوذ فــي المنطقــة.

 ســيخلق هــذا التحالــف اأمــام الكتلتين-كتلــة الجزيــرة العربيــة وكتلــة اإيــران- 

فرصــاً جديــدة للتشــارك الاقتصــادي، والتعــاون فــي مجــالات مختلفــة، وســُيوفر 

اإيقــاف اللعــب علــى الُبعــد الطائفــي،  اإدارتــه، و فرصــة اأكبــر لاحتــواء الصــراع و

ومــا نتــج عنــه مــن صراعــات متخلفــة. اإذا لابــد مــن اإيقــاف الصــراع الدائــر 

اليــوم فــي اليمــن والخليــج، لاأجــل تعــادل القــوة الــذي لا بــد منــه، ولاإنهــاء 

الحــرب الطائفيــة العرقيــة التــي صنعتهــا اإيــران فــي اليمــن والخليــج، ولاأجــل 

المواجهــة الحضاريــة والمعرفيــة وســباق المعرفــة مــع اإيــران.  

ما هو موجود اليوم في جنوب الجزيرة العربية يعد خللاً في التوازن: دويلات 

وظيفيــة لا انتمــاء تاريخــي لهــا، ولا كثافــة ســكانية فــي كل دولــة علــى حــدة، 

لا مشــروع وطنــي جامــع، لا ســند حقيقــي لهــا، مــع وجــود مشــروع اإيرانــي 

طائفــي اأُعــد جيــداً ليقــوم بــدور تفتيــت المنطقــة. وحليــف اأمريكــي ينســحب 

مــن المنطقــة تدريجيــاً. لــذا ليســت دولــة الخمينــي الدينيــة الطائفيــة هــي التــي 

يجــب القلــق منهــا، بــل يجــب القلــق مــن فكــرة عــودة الدولــة الاأخمينيــة 550-

334 ق.م القوميــة والتــي امتــدت مــن الصيــن اإلــى اليونــان، واأخضعــت مصــر 

وشــرق اأفريقيــا وبــلاد الرافديــن لســيطرتها )محســن، 2017(، فــكل اأمــة تســتند 

اإحيائهــا مــن جديــد، وهــذه الدولــة هــي  علــى تاريخهــا، واأســاطيرها لبعثهــا و
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اأســاس دولــة الفــرس ولهــا امتــداد اإلــى ســقطرى والبحريــن القديمــة، وهــي: 

الاأراضــي التــي تشــمل جنــوب البصــرة والكويــت والاأحســاء والقطيــف وقطــر 

والبحريــن. ولمقاومــة هــذه الجــذور التاريخيــة لابــد مــن الاســتناد علــى جــذور 

تاريخيــة ذات ُبعــد قومــي، ولا مجــال للتهــرب مــن اليمــن وشــعبها وتاريخهــا 

ينعكــس  تــوازن قومــي وتاريخــي وســكاني  لاإحــداث  القديمــة،  وجغرافيتهــا 

علــى الوضــع السياســي والعســكري والاقتصــادي فــي المنطقــة.

تدخل التحالف العربي في اليمن

تشــكل التحالــف العربــي فــي 26 مــارس 2015م، بعــد حوالــي ســبعة اأشــهر 

مــن انقــلاب الحوثــي - صالــح فــي 21 ســبتمبر 2014م، تكــون هــذا التحالــف 

الاإمــارات،  ومشــاركة؛  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بقيــادة  دول  عشــر  مــن 

قطــر، الكويــت، البحريــن، مصــر، المغــرب، الاأردن، الســودان، وباكســتان 

)بومعــزة،2018(، وتراجعــت فيمــا بعــد باكســتان وقطــر ومصــر والمغــرب عــن 

المشــاركة فــي عمليــات تحالــف دعــم الشــرعية، وســمي التحالــف عملياتــه 

التحالــف  هــدف  وضــوح  مــع  الحــزم".  "عاصفــة  اليمــن  فــي  العســكرية 

المعلــن "اإعــادة الشــرعية" اإلا اأن تســميته بعاصفــة الحــزم لــم تكــن ذات دلالــة 

واضحــة، نتيجــة لغمــوض موقــف الســعودية، ودول التحالــف، لكــن العمــل 

اإعــلان  وارتبــط  المعلنــة.  تلــك  غيــر  اأخــرى  لاأهــداف  وفقــاً  ســار  العســكري 

وتشــكيل التحالــف بالخشــية مــن قيــام الحوثييــن بتثبيــت وجــود اإيــران فــي 
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اليمــن، وخاصــة فــي ســواحلها ومضيــق بــاب المنــدب الاســتراتيجي. اإلا اأن 

عــدم وضــوح الرؤيــة فــي التعامــل مــع الحوثييــن هــو مــا جعــل الســعودية تتاأخــر 

فتــرة ســبعة اأشــهر عــن التعامــل مــع الانقــلاب فــي اليمــن. مــع اأن الحوثييــن 

يندرجــون ضمــن الطائفــة الزيديــة التــي ظلــت الســعودية تدعمهــا فــي اليمــن 

منــذ انــدلاع ثــورة 26 ســبتمبر 1962م اإلــى 2014م.

مــع تســارع الاأحــداث وانطــلاق الحوثييــن نحــو عــدن وتعــز وشــبوة، وكذلــك 

اإعــلان الحوثييــن عــن حقيقــة توجهاتهــم بالانقــلاب الكامــل علــى العمليــة 

السياســية وعلــى الســلطة ومؤسســات الدولــة، وتوجههــم لاإبــراز علاقتهــم مــع 

طهــران وتســيير رحــلات الطيــران مــن صنعــاء اإليهــا، وكذلــك الزيــارات الرســمية 

اإعــلان التعــاون المشــترك بيــن الجانبيــن، كل هــذا دفع  بيــن صنعــاء وطهــران، و

بالســعودية اإلــى اإعــلان التحالــف وعاصفــة الحــزم.  ومــع ذلــك ظلــت السياســة 

الســعودية رغــم التدخــل العســكري الواســع فــي اليمــن، محكومــة بالرغبــة 

فــي اإعــادة اإنتــاج نظــام فــي اليمــن يشــبه النظــام اإبــان حكــم الرئيــس علــي 

لــه صالــح تقــوم برعايــة تشــكيلاته، وتعــدد منافعــه بالنســبة لسياســاتها،  عبــد ال�

ورغبتهــا فــي اإدمــاج الحوثييــن بعــد تحجيــم دورهــم وقطــع علاقاتهــم مــع اإيــران. 

اإضافــة اإلــى ميلهــا اإلــى التعاطــي مــع اليمــن كمنطقــة نفــوذ، بــدون تعــاون 

السياســات  اليمنيــة )منتــدى  الدولــة  مــع  وتحالــف رســمي معلــن وواضــح 

العربيــة،2021(.  
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فــي  الحلــف  وُيعــرف  المعنــى،  بنفــس  والحلــف  التحالــف  مفهــوم  ياأتــي   

القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة باأنــه علاقــة تعاقديــة بيــن دولتيــن اأو اأكثــر، 

يتعهــد اأطرافهــا بتبــادل المســاعدات فــي حالــة الحــرب. فيمــا تاأتــي سياســة 

الاأحــلاف كسياســة بديلــة لسياســة العزلــة التــي ترفــض اأيــة مســؤولية عــن اأمــن 

الــدول الاأخــرى، وتعتبــر التحالفــات وظيفــة ضروريــة لتــوازن القــوى، وتعمــل 

فــي نظــم الــدول المتعــددة، وهــي قديمــة قــدم نشــوئها وصراعهــا علــى النفــوذ 

والقــوة، وتتنــوع هــذه التحالفــات والاأحــلاف بيــن تحالفــات سياســة متطابقــة، 

وتحالفــات متممــة، وتحالفــات عقائديــة، وتحالفــات متبادلــة، وتحالفــات 

دائمــة وتحالفــات مؤقتــة )شــكري،1978(. ســبق هــذا التحالــف العربــي فــي 

اليمــن تدخــل غيــر مباشــر مــن قبــل معظــم الــدول التــي تشــكل منهــا التحالــف 

فيمــا بعــد، وعلــى راأســها الســعودية والاإمــارات، وذلــك مــن خــلال المبــادرة 

بــداأت عمليــة  وبموجبهــا  2011م،  11فبرايــر  ثــورة  اأعقبــت  التــي  الخليجيــة 

انتقــال الســلطة فــي اليمــن، وجــاء انقــلاب الحوثــي- صالــح فــي نهايــة 2014م 

ليدخــل البــلاد فــي حالــة حــرب وفوضــى عارمــة. علــى اأيــة حــال فــاإن تدخــل 

التحالــف فــي اليمــن مــر بمرحلتيــن الاأولــى هــي مرحلــة المبــادرة الخليجيــة 

ــة. ــة المزمن واآلياتهــا التنفيذي

 حيــث تــم التوقيــع علــى المبــادرة فــي 23 نوفمبــر 2011م فــي الريــاض، وبنــاء 

له صالح باســم المؤتمر الشــعبي العام وشــركاؤه  على توقيع الرئيس علي عبد ال�

انتخابــات  واأجريــت  المشــترك،  اللقــاء  باأحــزاب  ممثلــة  المعارضــة  وقعــت 
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رئاســية فــي 21 فبرايــر 2012م، مقابــل منــح صالــح الحصانــة. وبــداأت المرحلــة 

الثانيــة مــن التدخــل فــي 26 مــارس 2015م باإعــلان المملكــة العربيــة الســعودية 

قالــوا: "عندمــا يوجــد  اليمــن. قديمــاً  فــي  لاإعــادة الشــرعية  لعاصفــة الحــزم 

فــرد يســود الســلام، وعنــد وجــود اثنيــن ينشــاأ الصــراع وعنــد وجــود الكثيــر مــن 

الاأفــراد تبــداأ التحالفــات" )العلــي، 2017(، وهكــذا تبــداأ التحالفــات عنــد 

وجــود مصالــح مشــتركة لعــدد مــن الــدول، يتوجــب لاإنجــاح التحالــف التــوازن 

فــي المنافــع، لكــن عــدم تــوازن القــوى قــد يجعــل الدولــة الاأقــوى تتحكــم 

بالتحالــف، ويقــال اإن ميكافيلــي قــد اأشــار اإلــى تحذيــر الدولــة الضعيفــة مــن 

الدخــول فــي تحالفــات مــع الدولــة القويــة، اإلا بدافــع الضــرورة الملحــة، حتــى 

لا تضيــع وينتهــي وجودهــا بســبب هــذا التحالــف )شــكري، 1978(.

 لقــد تجمعــت الكثيــر مــن الاأســباب  لقيــام تحالــف دعــم الشــرعية منهــا؛ 

مخــاوف تتعلــق بالاأمــن القومــي العربــي، فقــد اعتبــرت دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي تمــدد النفــوذ الاإيرانــي داخــل اليمــن تهديــاً جوهريــاً ومركزيــاً لهــا 

)اأبوزيــد، 2013(، وكذلــك وجــدود مخــاوف متعلقــة بســلامة خطــوط الملاحة 

الدوليــة التــي تمــر بالقــرب مــن الشــواطئ اليمنيــة، وحمايــة خطــوط الطاقــة 

التــي تمــر عبــر بــاب المنــدب، ووجــود خطــر حقيقــي يتمثــل فــي اإيــران ذات 

العــراق  اإيــران علــى  اأن حصلــت  الاأطمــاع، والتدخــلات المســتمرة، فبعــد 

بعــد عــام 2003م مــن خــلال التدخــل الاأميركــي الــذي ســلم لهــا العــراق بــكل 

لــه هنــاك  سلاســة، وتدخلهــا فــي لبنــان مــن خــلال الطائفيــة ودعمهــا لحــزب ال�
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مكنهــا اأن تكــون حاضــرة بقــوة فــي الشــاأن اللبنانــي، واأتــت الحــرب فــي ســوريا 

بعــد 2011م لصالــح اســتيلاء اإيــران عليهــا، ومــا كان خفيــاً قبــل الحــرب صــار 

واضحــاً بعدهــا، فهنــاك تبعيــة ســورية اأساســها الطائفيــة، وتحالفــات اإيــران 

مــع طوائــف الشــيعة فــي العالــم العربــي هــي اأبــرز معالــم هــذه المرحلــة، ياأتــي 

تدخلهــا فــي البحريــن عقــب الربيــع العربــي 2011م وكــذا دعمهــا لانقــلاب 

الحوثــي – صالــح فــي نهايــة 2014م مؤذنــاً بتغييــر موازيــن القــوى فــي المنطقــة.

مثلــت اإيــران تحديــاً حقيقيــاً للمصالــح العالميــة فــي اقترابهــا مــن الســيطرة 

علــى مضيــق بــاب المنــدب وســواحل اليمــن، فجــاء التحالــف لاإيقــاف اإيــران 

عــن مواصلــة العبــث فــي الجزيــرة العربيــة. تشــكل هــذا التحالــف بعــد انقــلاب 

الحوثي- صالح وقد تبنى مجلس الاأمن الدولي في 14 اأبريل 2015م مشــروع 

القــرار العربــي بشــاأن التدخــل العســكري فــي اليمــن، والــذي يحظــر تزويــد 

الحوثييــن بالاأســلحة ويفــرض عقوبــات علــى قادتهــم ونجــل الرئيــس الســابق.

وكمــا ورد نصــا فــي القــرار 2216  بعــد اأن اأشــارت ديباجــة مجلــس الاأمــن اإلــى 

اإذ يحيــط علمــاً بالرســالة  كافــة قرارتــه التــي اســتند عليهــا فــي هــذا القــرار: "و

ــدى  المؤرخــة 24 اآذار/مــارس 2015 الموجهــة مـــن الممثـــل الـــدائم للـــيمن لـ

الاأمـــم المتحــدة، التــي تحيــل  رســالة مــن رئيــس اليمــن يبلــغ فيهــا رئـــيس 

مجلـــس الاأمـــن اأنـــه " قـــد طلـــب مـــن مجلـــس التعـــاون لــدول الخليــج العربيــة 

وجامعــة الــدول العربيــة تقديــم الدعــم علـــى الفـــور، بكـــل الوســـائل والتـــدابير 
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اللازمـــة، بمـــا فــي هـــا التــــدخل العســــكري، لحمايــــة الــــيمن وشــــعبه مــــن 

ــه القـــوي بوحـــدة  ــد التزامـ ــد مـــن جديـ اإذ يؤكـ ــوثيين"، و ــتمرار عــــدوان الحــ اســ

الـــيمن وســـيادته واســـتقلا له وســـلامته الاإقليميـــة، والتزامـــه بالوقوف اإلى جانب 

اإذ يكــرر تاأكيــد دعمــه لمــا يبذلــه مجلــس التعــاون الخليجــي  شــعب اليمــن، و

اإذ يثنــي علــى  ــي فــي اليمــن، و ــال السياسـ ــة الانتقـ ــؤازرة عمليـ ــود لمـ مــن جهـ

اإذ يعيــد تاأكيـــد تاأييـــده لشـــرعية رئـــيس الـــيمن،  مشــاركته فــي هــذا الصــدد،  و

ــل الاأطــراف والــدول  ــه كـ ــرر دعوتـ اإذ يكـ ــادي، و ــور هـ ــه منصـ ــد ربـ ــيد عبـ السـ

اإجــراءات مــن شــاأنها تقـــويض وحـــدة  اأي  اأن تمتنــع عــن اتخــاذ  الاأعضــاء 

الـــيمن وســـيادته واســـتقلاله وســلامته الاإقليميــة، والمــس بشــرعية رئيــس اليمــن" 

)قــرارات ومقــررات مجلــس الاأمــن، 2016(.

 يومهــا اعترضــت روســيا علــى مشــروع القــرار 2216، واشــترطت منــع تســليح 

كافــة اأطــراف الصــراع، وليــس منــع الحوثييــن وحدهــم، ويبــدو اأن اعتــراض 

الــروس قــد اأُخــذ بعيــن الاعتبــار اإذا مــا نظرنــا اإلــى ضعــف تســليح الجيــش 

الوطنــي التابــع للحكومــة الشــرعية فــي اليمــن، بينما تطــورت قدرات الحوثيين 

التســليحية عبــر التهريــب فلــم يلتزمــوا لا بالقــرار المشــار اإليــه ولا بغيــره مــن 

القــرارات الدوليــة، وهــو مــا ســاهم فــي اإطالــة اأمــد الحــرب فــي اليمــن.

 بشــكل عــام تــم نقــد التدخــلات الخارجيــة علــى الــدوام، وخاصــة التدخــلات 

الاأمريكية في اأفغانستان والعراق وليبيا باأنها تمثل امتداداً للحملات الصليبية 
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غيــر العقلانيــة، والتــي تخلــوا مــن الحنكــة السياســية. اإلا اأن اســتخدام القــوى 

العظمــى للقــوة مــن اأجــل تثبيــت نظــام اأو تغييــره ُيعــد اأمــراً طبيعيــاً فــي القانــون 

الدولــي العــام. وليســت التدخــلات الخارجيــة اإضافــة حمقــاء اأو بعيــدة يمكــن 

تجنبهــا فــي الصراعــات الاأيديولوجيــة، بــل هــي جــزء منهــا. حيــث يوجــد اأكثــر 

مــن مائتــي تدخــل جــرى خــلال الخمســمائة عــام الماضيــة غالبيتهــا حدثــت 

اأثنــاء اأزمــات سياســية وعســكرية عمــت مناطــق مختلفــة فــي اأوروبــا، وهــي 

.)Owen IV,2015( مشــابهة لمــا يعانــي منــه الشــرق الاأوســط اليــوم

مــع كثــرة اأخطــاء التحالــف فــي اليمــن بــدت المصالــح المتضاربة بين اأعضاء 

التحالــف تشــكل قلقــاً كبيــراً للحكومــة الشــرعية اليمنيــة وللشــعب اليمنــي 

معــاً، فقــد اأنتظــر النــاس الخــلاص مــن مشــكلة انقــلاب الحوثي-صالــح، لكــن 

هــذا الانقــلاب تكاثــر بمــا يشــبه عمليــة انشــطار الــذرة، كل هــذا كان برعايــة 

المجلــس  ميلشــيات  اأعلنــت  حيــث  وبصــره،  ســمعه  تحــت  اأو  التحالــف 

2019م،  اأغســطس   10 بتاريــخ  عــدن  فــي  الشــرعية  علــى  انقلابــاً  الانتقالــي 

مهــدت لــه بخطــوات تصعيديــة منــذ 2017م، بدعــم كلــي مــن الاإمــارات، 

وهــي الرقــم الثانــي بعــد الســعودية فــي التحالــف، وهــذا اأهــم اأخطــاء التحالــف 

فــي اليمــن علــى الاإطــلاق، وهــو مــا ســهل للحوثييــن التوســع فــي المحافظــات 

الشــمالية والاســتمرار فــي القتــال والتقــدم نحــو محافظــة مــارب.

اإن اإربــاك التحالــف للمشــهد فــي اليمــن قــد منــح الحوثييــن بعــض الانتصارات 
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الجزئيــة فــي منطقــة "نهــم" التابعــة لمحافظــة صنعاء ومحافظة الجوف، اإلا اأن 

انتصــارات الميليشــيات الحوثيــة خاصــة بهــا وبطائفتهــا، فقــد انتصــرت  فــي 

بعــض المعــارك منــذ ســقوط عمــران وصنعــاء بحســب مفهومهــم للنصــر، لكــن 

الشــعب اليمنــي ظــل مهزومــاً فــي الواقــع؛ فالدولــة ســقطت، والمؤسســات 

عليهــا  تاأسســت  التــي  والديمقراطيــة  انتهــت،  المدنيــة  والحيــاة  ســقطت، 

الجمهوريــة اليمنيــة 22 مايــو 1990م ســقطت، وحدهــا الجماعــة الطائفيــة 

اأيضــاً، وهــي مثــل كل  اإيــران الطائفيــة  انتصــرت، وانتصــرت معهــا  الدينيــة 

الجماعــات الدينيــة الطائفيــة تنتصــر، لكــن دولهــا وشــعوبها تعيــش حالــة مــن 

الهزيمــة والخــذلان. لقــد اأخطــاأ التحالــف فــي اليمــن بقيامــه بتطييــف الصــراع 

ومذهبيــة  دينيــة  لجماعــات  بدعمــه  شــافعياً،  زيديــاً  ســنياً،  شــيعياً  ليكــون 

وســلفية للدخــول فــي الحــرب، ولــم يقــم التحالــف بدعــم الجيــش الوطنــي ولا 

المقاومــة الوطنيــة كمــا يشــي الهــدف المعلــن للتحالــف "اإعــادة الشــرعية"، 

فبينمــا قــدم دعمــاً محــدوداً للجيــش الوطنــي، لكنــه دعــم الجماعــات الدينيــة-

الســلفية- بســخاء كمــا حصــل جنــوب وشــرق وغــرب البــلاد.

 لقــد مــارس التحالــف الكثيــر مــن الاأخطــاء مثــل قتــل المدنييــن بالضربــات 

لا  كمرتزقــة  الشــباب  حينها-وتجنيــد  فــي  ناطقيــه  وصفهــا  -كمــا  الخاطئــة 

علاقــة لهــم بالجيــش الوطنــي والقــوات المســلحة التابعــة للحكومــة الشــرعية، 

ونقلهــم لمــا ســمي بالحــد الجنوبــي للمملكــة، وكذلــك تخــوف التحالــف 

فــي  ســاهم  قــد  ونوعيــة  ثقيلــة  باأســلحة  الوطنــي  الجيــش  دعــم  مــن  الدائــم 
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انتصــارات الحوثــي، كمــا يحســب علــى التحالــف قيــام الاإمــارات بضــرب 

جيــش الشــرعية فــي عــدن فــي نهايــة اأغســطس 2019م، وكل هــذه الاأخطــاء 

تُشــير اإلــى المضــي قُدمــاً فــي  اإعــادة تمزيــق وتشــطير الجمهوريــة اليمنيــة، 

حتــى الســيطرة الاإماراتيــة علــى جزيرتــي ســقطرى وميــون كانــت تحــت غطــاء 

يتــم  لــم  وفعليــاً  والمطــارات،  الموانــئ  اإغــلاق  اإلــى  بالاإضافــة   التحالــف، 

محاصــرة الحوثييــن، بــل تــم  حصــار الشــعب اليمنــي مــن قبــل التحالــف، 

كمــا اأن الحديــث عــن ترحيــل الســعودية للعمالــة اليمنيــة تُضــاف اإلــى فاتــورة 

اأخطــاء التحالــف المتعمــدة، وقبــل كل ذلــك ياأتــي اإذلال الشــرعية ومنعهــا 

مــن العــودة اإلــى اليمــن مــن ضمــن كــوارث التحالــف وليــس مجــرد اأخطائــه.  

كل هــذه الاأخطــاء وغيرهــا ممــا لا يتســع المجــال لذكرهــا تجعلنــا نشــكك 

فــي قيــام تحالــف حقيقــي فــي اليمــن الطبيعــي بيــن الجمهوريــة اليمنيــة ودول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، فمادامــت السياســات المتــرددة هــي الُمســيطرة 

علــى الموقــف، وعــدم اإدراك وجــود عــدو حقيقــي يهــدد الجميــع مســتفيداً 

مــن فرضيــة انســحاب الاأمريــكان مــن الخليــج والــذي هــدد بــه الرئيــس ترامــب 

فــي 2019م حيــن نشــر تغريــدة علــى تويتــر يقــول فيهــا:" لمــاذا نقــوم بحمايــة 

خطــوط تصديــر النفــط وشــحنه اإلــى الــدول الاأخــرى علــى مــدار عقــود، مقابــل 

اأن  بمــا  نكــون هنــاك  اأن  اإلــى  لســنا بحاجــة  اإننــا  مكســب يســاوي صفــر؟ 

ــر منتــج للطاقــة مــن  ــر( اأكب الولايــات المتحــدة اأصبحــت لتوهــا )وبفــارق كبي

اأي مــكان فــي العالــم"، لــم يغيــر ترامــب لهجتــه كثيــراً، حتــى فــي اأعقــاب 
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الهجمــات التــي شــنها الحوثييــن علــى اأرامكــو ومنشــاآت النفــط الســعودية، 

ــارة المزيــد مــن الشــك والقلــق لــدى الســعودية وبقيــة دول المنطقــة  وقــام باإث

فــي  القــدر  بنفــس  لهــا  الدعــم  تقــدم  لــن  المتحــدة ربمــا  الولايــات  اأن  مــن 

.)Johnson,2019( الماضــي 

 وحتى بعد انســحاب الاأمريكان من اأفغانســتان في اأغســطس 2021م لم يتم 

اإلــى الاآن مراجعــة دول التحالــف -الجمهوريــة اليمنيــة ودول مجلــس التعــاون 

الخليجــي بالتحديــد- نفســها فــي شــاأن اإعــادة صياغــة )تحالــف الضــرورة 

الحتميــة( اإن جــاز لنــا التعبيــر.  فوجــود حلــف فــي الجزيــرة العربيــة ليــس ترفــاً 

ــلا اســتثناء، هــذا الحلــف اأو  بــل ضــرورة اســتراتيجية لاأمــن المنطقــة ودولهــا ب

التحالــف اأو توحيــد جهــود الاأمــة اليمنيــة - اإن وجــد - ربمــا يخلــق حالــة تــوازن 

بيــن القــوى، ويســاهم فــي عمليــة اإيقــاف التهديــدات التــي يمثلهــا العــدو 

الاإيرانــي المشــترك، ليــس صحيحــاً مــا يتفــوه بــه بعــض قــادة دول التحالــف اأنــه 

لا عــداء لهــم مــع اإيــران، هــذه تصريحــات للاســتهلاك المحلــي ولاإيهــام وســائل 

الاإعــلام ولاإرســال رســائل مزيفــة لاإيــران والغــرب معــاً، اإيــران عــدو ليــس بســبب 

تشــيعها وتســنن الاآخريــن، بــل عــدو لاأنهــا دولــة قويــة وطموحــة ولديهــا برنامــج 

نــووي واأحــلام ذات اأبعــاد قوميــة تتســتر عليهــا بالطائفيــة، اإيــران لديهــا مشــروع 

بينمــا هــذه المنطقــة برمتهــا ليــس فيهــا حتــى شــبه مشــروع، بــل يوجــد فيهــا 

نزاعــات لا تــكاد تنتهــي.
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 فــاإذا تــم هــذا التحالــف الــذي نتخيلــه فــي هــذا الجــزء المهــم مــن العالــم 

وقُــدر لــه النجــاح ربمــا يتكــرر فــي مناطــق اأخــرى مــن العالــم العربــي، فــي 

الشــام والعــراق، فــي شــمال اأفريقيــا، حيثمــا وجــدت وحــدة موضوعيــة جغرافيــاً 

وديمغرافيــاً وهويــة وتاريــخ ولغــة وديــن وثقافــة ومهــددات وعدو مشــترك ســتخلق 

تحالفــاً وحلفــاً موضوعيــاً، بــل ســتخلق تعاونــاً وتشــاركاً فعليــاً لا كمــا عهدنــاه 

اأو  العربيــة  الجامعــة  مســتوى  علــى  القديمــة  العربيــة  التكتــلات  مــن صيــغ 

علــى مســتوى مجلــس التعــاون الخليجــي واتحــاد المغــرب العربــي، وكلهــا 

ــر فيهــا الخلافــات  ــة، وتكث مســميات لمكونــات هشــة، وتتســم بعــدم الجدي

البينيــة، بينمــا العالــم يتجــه اإلــى الاأحــلاف والتكتــلات التــي تمنحــه الحفــاظ 

علــى الخصوصيــة فــي ظــل العولمــة بمختلــف اأبعادهــا.

اإقليمــي  اأمــا مفهــوم الصــراع فياأتــي متعــدداً ومتشــابكاً بيــن مــا هــو محلــي و

ودولــي، وظهــر هــذا المفهــوم مــع ظهــور الدولــة القوميــة نفســها، وفــي عصرنــا 

لعبــت العولمــة دوراً فــي تاأجيــج الصراعــات والحــروب، فــزادت الفجــوة بيــن 

الــدول الفقيــرة والغنيــة، ممــا عــزز التفــاوت فــي ســبل الحيــاة، وهــو مــن العوامــل 

التــي تقــود اإلــى الحــروب والنزاعــات داخــل المجتمــع الواحــد، بســبب عــدم 

المســاواة وانعــدام العدالــة. وغالبــاً مــا تكــون الصراعــات الدوليــة بدوافــع النــزاع 

علــى المــوارد، والاســتيلاء علــى المواقــع الجيوســتراتيجية، والهويــة الجماعيــة 

الطبيعــي-  اليمــن  مــن  الجــزء  هــذا  فــي  الصــراع  يشــهد   .)2017 )العلــي، 

فــي اأساســه قومــي  الجمهوريــة اليمنيــة تحــولاً دراماتيكيــاً، باعتبــاره صراعــاً 
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بيــن العــرب والفــرس، يمثــل التحالــف العربــي وحكومــة الشــرعية )العــرب(، 

اإيــران )الفــرس( بــكل وضــوح، واأصبحــت الُنخــب فــي  بينمــا يمثــل الحوثــي و

الجزيــرة العربيــة تُــدرك هــذا الاأمــر ربمــا اأكثــر مــن السياســيين اأنفســهم، لكــن 

هــذا الصــراع يحمــل فــي طياتــه صراعــات محليــة علــى مســتوى مجتمــع 

الجزيــرة العربيــة وســكانها المنحــدرون مــن اليمــن.

اإن الصراعــات البينيــة داخــل المجتمــع تتســم بالعــداء المفتعــل، مــع اأنهــا 

مازالــت فــي مرحلتهــا الفكريــة، وتقــوم بعــض الاأنظمة بتغذيتها وفقاً لسياســات 

لا تقــدر العواقــب، فهنــاك: صــراع ســني ســني بيــن حــركات اأصوليــة ســلفية 

اإخوانيــة، وصــراع ليبرالــي علمانــي واآخــر ســلفي دينــي بالاإضافــة اإلــى وجــود  و

المحصلــة  فــي  هــي  الصراعــات  مــن  الاأنــواع  هــذه  شــيعي.  ســني  صــراع 

تســتدعي التدخــلات الســرية والعلنيــة مــن قبــل قــوى خارجيــة، وهــي ســمة 

لازمــة لمشــكلة الشــرعية فــي الــدول، خاصــة اإذا امتــدت لفتــرات طويلــة، 

كمــا اأن الصــدام بيــن العلمانيــة والاإســلاموية هــو الســباق الاأخيــر والــذي بســببه 

اأقحمــت فيــه مجموعــة مــن الاأطــراف الخارجيــة الفاعلــة نفســها فــي شــؤون 

داخليــة لــدول اأخــرى ســواًء اأكان ذلــك العمــل مــن تحــت الطاولــة اأم بالتدخــل 

.)Owen IV,2015( العســكري

  يتخلــل هــذه الصراعــات المفتعلــة موجــة اإلحــاد - ويبــدو اأنهــا مفتعلــة اأيضــاً - 

وموجــة منزويــة علــى نفســها تريــد الهــروب والاســتمتاع بُقطريتهــا، علــى اعتبار 
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اأن مــا هــو موجــود علــى خارطــة الجزيــرة العربيــة هــي دول وشــعوب منفصلــة 

عــن بعضهــا، بينمــا الواقــع لا يمنــح هــذه الفرضيــة نســبة مــن الصحــة، فهــي 

لا تســتطيع الصمــود اأمــام اأي تغييــر اأو هــزة ثقافيــة اأو اجتماعيــة اأو سياســية 

فــي اأي مــن بلــدان المنطقــة. ربمــا نحــن اأيضــاً اأمــام ولادة حالــة عربيــة تريــد 

الخــروج مــن اأزماتهــا وضياعهــا وتشــتتها ومخاوفهــا مــن حــدوث مــا هــو اأســواأ 

ــوم قــد توســعت  ــران فيمــا يســمى بالهــلال الشــيعي، وهــي فعــلاً الي كتوســع اإي

علــى حســاب المنطقــة، بالاإضافــة اإلــى اأن مشــروع اإيــران النــووي الــذي بــداأ 

فــي عهــد الشــاه قــد يغيــر ملامــح المنطقــة اإذا امتلكــت اإيــران الاأســلحة النوويــة 

النوعيــة، وكذلــك مخــاوف اإعــادة تقســيم هــذه المنطقــة - المقســمة اأصــلاً - 

ضمــن اإعــادة تقســيم وتوزيــع الشــرق الاأوســط.

 وتوصيفــاً للحــال فــي هــذا الجــزء مــن العالــم تقطــن مجموعــة قبائــل منحــدرة 

مــن اأصــل واحــد لــم يحالفهــا الحــظ فــي اإنشــاء دولــة ممثلــة لجميــع اأبنائهــا، 

وليــس لديهــا حتــى فكــرة حيويــة جديــدة توحــد مجتمعهــا بعيــداً عــن مؤثــرات 

السياســة القطريــة ومتطلباتهــا، علــى اأقــل تقديــر تحافــظ علــى هويــة وثقافــة 

المجتمــع ومصالحــه مــن الضيــاع. هنــاك اأيضــاً صــراع عائلــي قبلــي مشــيخي 

وحــدودي علــى مســتوى الاأنظمــة ومناطــق نفوذهــا، هنــاك مــن يريــد اأن يحكــم 

ويهيمــن اأكثــر مــن غيــره علــى المنطقــة. ولاأجــل تجــاوز فــخ الشــرق الاأوســط 

الجديــد الــذي بشــرت بــه كونداليــزا رايــس وزيــرة خارجيــة اأميــركا حــول اإعــادة 

تقســيم بعــض البــلاد العربيــة، وكــرر قولهــا اآخــرون منهــم الرئيــس الاأمريكــي 
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بايــدن قبــل اأن يصــل اإلــى ســدة الحكــم )الخليــج اأون لايــن، 2019(، وكذلــك 

مقــال رالــف بيتــرز )حــدود الــدم( الــذي اأشــار فيــه اإلــى اأن الصراعــات فــي 

الشــرق الاأوســط هــي نتيجــة طبيعيــة للخلــل الموجــود فــي الحــدود الحالية التي 

وضعتهــا الــدول الاأوروبيــة )Peters,2006(. وللصراعــات فــي اليمــن الطبيعــي 

اأبعادهــا الاقتصاديــة اأيضــاً؛ كثافــة ســكانية فــي جــزء، وثــروات مكدســة فــي 

اأجــزاء اأخــرى، هــذا يســبب تفــاوت مجتمعــي، ويزيــد مــن احتمــالات حــدوث 

الصــراع الطبقــي. نحــن هنــا نحــاول فهــم طبيعــة الصــراع فــي مجتمــع الجزيــرة 

العربيــة.

بشــكل عــام الصراعــات قديمــة قــدم المجتمعــات البشــرية، وتكمــن قــوة 

مجتمــع مــا مــن قــوة طبقاتــه الاجتماعيــة، هــذه الطبقــات هــي مــن تشــكل 

الاأفــراد  فموقــع  التغييــر،  واآليــة  الاجتماعيــة  والعمليــة  والتاريــخ  المجتمــع 

والجماعــات مــن ملكيــة وســائل الاإنتــاج يحــدد وضعهــم الاجتماعــي فــي بنــاء 

القــوة داخــل المجتمــع، فاإمــا ينتمــون اإلــى الطبقــة المســيطرة اأو اإلــى الطبقــة 

التاريــخ  فــي مراحــل  بــاأن كل الصراعــات  اأوضــح ماركــس  الخاضعــة. وقــد 

)الحورانــي،2008(،  الطبقيــة  للصراعــات  تاريخــاً  اإلا  تكــن  لــم  الســابقة، 

وبحكــم اأن ماركــس قــد قــام بدراســة المجتمــع الاأوربــي الواحــد واأعــاد اإنتــاج 

نظريــة الصــراع والتــي كانــت موجــودة مــن قبــل، فمــا ذهــب اإليــه مــن تحقــق 

الصــراع الطبقــي هنــاك قــد ينطبــق علــى مجتمــع الجزيــرة العربيــة الواحــد. 

مــن  بيــن  فــي حقيقتــه صراعــاً  هــو  ماركــس  عنــه  تحــدث  الــذي  والصــراع 

112



يملكــون ومــن لا يملكــون، بيــن مــن يملكــون وســائل الاإنتــاج، وبيــن مــن لا 

  .)2019 ومحمــد،  )فيصــل،  يملكونهــا 

الربيــع  ثــورات  اأثنــاء  الخليــج  علــى دول  التــي خيمــت  المخــاوف  اأن  بيــد 

العربــي 2011م قــد تمثلــت فــي اإمكانيــة خســارة نظــام ملكــي لصالــح انتشــار 

ثــورات الربيــع العربــي )مارتينــي، واســر، كاي، اإيجيــل، اأوجليتــري،2016(، 

لكــن لــم تمنــع تلــك المخــاوف دول مجلــس التعــاون مــن الاقتــراب مــن ثــورة 

الشــباب فــي اليمــن اإبــان حدوثهــا فــي 2011م، وقــد اأشــرنا اإلــى ذلــك ســابقاً، 

اإلا اأن الاإشــكالية الحقيقــة كانــت مــع انقــلاب الحوثــي – صالــح نهايــة عــام 

2014م، بعــد قيــام دول الثــورة المضــادة بدعــم الثــورة المضــادة فــي مصــر 30 

يونيــو 2013م، كيــف بهــذه الــدول التــي دعمــت التســوية فــي اليمــن ودفعــت 

الاأمــوال لاســتقرار الوضــع فيهــا، وبذلــت جهــوداً مضنيــة لعمليــة نقــل الســلطة، 

اأن تقــوم بدعــم انقــلاب ليــس فــي الاأســاس ضــد الجمهوريــة اليمنيــة وحدهــا، 

بــل ضــد اليمــن الطبيعــي برمتــه بمــا فيــه كل دول الخليــج العربــي ولصالــح 

العــدو الاإيرانــي المشــترك؟! نحــن هنــا لا نكيــل التهــم ولا نــوزع اللــوم، فلُيتــرك 

هــذا الاأمــر للتاريــخ.

  لكــن فــي الحقيقــة َمثــل الربيــع العربــي معضلــة فــي حــد ذاتــه لــكل الاأنظمــة 

ــاً مــن الطبيعــي  العربيــة، حتــى تلــك التــي لــم يصلهــا الربيــع وثورتــه، ومنطقي

اأن يكــون هنــاك مخــاوف، لكــن اأن تدعــم دول الخليــج العربــي انقلابــات 
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اأخــرى خــارج المنظومــة العربيــة، هــو مــا  اإيــران ودول  تصــب فــي مصالــح 

اإعــادة مراجعــة مــن قبــل صنــاع القــرار والساســة  يحتــاج اإلــى قــراءة متاأنيــة، و

والُنخــب، مــا الــذي كانــت ســتفعله ثــورات الربيــع مــن تغييــر فــي المنطقــة ومــا 

هــي المخــاوف الفعليــة التــي فرضتهــا علــى الســاحة العربيــة؟ ربمــا لــو دعمــت 

دول الثــورة بنفــس الدعــم الــذي منــح للثــورة المضــادة كانــت قــد اســتقرت 

المنطقــة اأكثــر.

بعــد عاصفــة الحــزم ظهــرت اإشــكالية جديــدة فــي اليمــن والخليــج، فشــرعية 

اأنظمــة  تصنفــه  والــذي  للاإصــلاح  اليمنــي  التجمــع  تضــم  هــادي  الرئيــس 

الخليــج علــى اأســاس اأنــه امتــداداً للاإخــوان المســلمين، وهــم الشــماعة التــي 

علقتهــا الاأنظمــة العربيــة اأخطائهــا، واقنعــت نفســها بدعــم الثــورة المضــادة 

ُمعلنــة حربهــا معهــم بــكل وضــوح، فالاإخــوان المســلمين كانــوا واجهــة التغييــر 

الــذي حــدث فــي المنطقــة. لــم يكــن للمملكــة العربيــة الســعودية مثــلاً نفــس 

المشــكلة مــع حــزب الاإصــلاح اليمنــي كمــا هــو الحاصــل مــع الاإمــارات، 

ربمــا يعــود الســبب فــي ذلــك لمعرفــة الســعودية لبنيــة المجتمــع اليمنــي وقــواه 

ومكوناتــه السياســية والاجتماعيــة، ووجــود علاقــات مــع كل تلــك المكونــات، 

فعلاقــة الســعودية مــع حــزب الاإصــلاح تعــود اإلــى بنيتــه الاجتماعيــة والقبليــة، 

وكذلــك اإلــى بنيتــه الســلفية، كــون قياداتــه ومثقفيــه الدينيــن هــم اأساســاً مــن 

وفقــا  تشــكيلهم  تــم  وهنــاك  الســعودية،  فــي  الدينيــة  الجامعــات  خريجــي 

لسياســاتها المتبعــة. وعندمــا اأعلــن حــزب الاإصــلاح فــي 2016م عــدم ارتباطــه 
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الفعلــي بالاإخــوان المســلمين كان هنــاك جــزء مــن الحقيقــة فــي ذلــك الاإعــلان 

لاأنظمــة الخليــج، ولــم يتــم قبولــه مــن بعــض قواعــد  يــرق تمامــاً  لــم  الــذي 

الحــزب، خاصــة تلــك القواعــد ذات الفكــر الدعــوي الدينــي، بينمــا لاقــت 

قبــولاً عنــد قواعــد الحــزب ذات الفكــر السياســي الحزبــي. فــي المجمــل قــدم 

حــزب الاإصــلاح مــا اأســميناه يومهــا تنــازلاً عــن الاأيديولوجيــا لاأجــل مســتقبل 

اليمــن )علــي،2016(.

 تصــدر الاإســلاميون- اليميــن - وبصفــة اأخــص الاإخــوان المســلمين لثــورات 

الربيــع العربــي،  وقــد اأتــى هــذا التصــدر ضمــن اإرهاصــات الربيــع العربــي، 

وتســبب فــي اإحــداث فجــوة داخــل اأطــر المكونــات الثوريــة فــي بلــدان الثــورة، 

فــي مفارقــة ربيعيــة بحتــة لــم تحــدث مــن قبــل، فــاإذ كان اليميــن فــي المراحــل 

فــي مقدمــة  المــرة  بــه هــذه  فــاإذا  الثــورات ضــده،  تقــام  مــن  الســابقة  هــو 

صفــوف الثــورة، وهــذا لا يعنــي اأن اليميــن صــار ثوريــاً، بــل تصــدر نتيجــة 

ــه بالاإضافــة  ــة، وزيــادة اأعــداد المنتميــن اإلي ــة والتكويني ــه التنظيمي لتضخــم اآلت

اإلــى الاســتبداد والفســاد والقمــع الســلطوي الحاصــل فــي بلــدان الربيــع، لــذا 

وجــد الاإســلاميين اأنفســهم ضمــن الثــورة، ولاأنهــم وحدهــم مــن لديهــم هــوس 

الاأيديولوجيــات التنظيميــة خاصــة بعــد انحســار القومييــن واليســاريين عــن 

الســاحة العربيــة نتيجــة الضربــات التــي وجهتهــا لهــم الراأســمالية ومعهــا اليميــن 

بالطبــع، كانــوا الاأقــدر علــى َلــم صفوفهــم والحصــول علــى اأصــوات الناخبيــن 

فــي مصــر وتونــس، وفــي اليمــن كان لهــم الــدور الاأبــرز فــي حشــد الســاحات 
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الثوريــة وضبــط اإيقاعاتهــا.

لا نُحمــل الاإســلاميين نتيجــة تــردي الاأوضــاع اأو عــودة الاأنظمــة المتســاقطة 

بمســميات جديــدة، يتحملــون جــزء، والجــزء الاآخــر تتحملــه اأنظمــة دعــم 

الثــورة المضــادة، والجــزء الاأكبــر يتحملــه شــباب الثــورة ومكوناتهــا الذيــن 

بلــد-  فــي حــزب سياســي-على مســتوى كل  اأنفســهم  تنظيــم  عــن  عجــزوا 

يقــوم بتحقيــق اأهدافهــم الثوريــة التــي خرجــوا لاأجلهــا، لكنهــم ركنــوا علــى 

مكونــات عتيقــة ذات طبيعــة اإصلاحيــة متناغمــة مــع الاأنظمــة التــي حكمــت 

مــن قبــل وليســت ذات طبيعــة ثوريــة. مشــكلة الاإســلام السياســي تظــل فــي 

نهــج وفكــر اأتباعــه، وهــي مشــكلة بنويــة لا تــكاد تنفــك عنهــم، مهمــا كانــت 

درجــات انفتاحهــم، تتمثــل فــي اعتقادهــم بالقــدرة علــى اســتنهاض مفهــوم 

الدولــة الاإســلامية مــن فكرهــم ومــن قراءتهــم السياســية للاإســلام، وهــذا ُيمثــل 

تحــدي كبيــر للنظــام العربــي برمتــه، وكثيــر مــن اأنظمتــه تحتكــر فهــم السياســة 

وفهــم عمــل الدولــة لنفســها، ولا تريدهــا اأن تكــون قضيــة عامــة قابلــة للنقــاش 

والجــدل اليومــي لا فــي اأروقــة الفكــر ولا علــى مســتوى المواطنيــن مــن خــلال 

مجالســهم وتجمعاتهــم البســيطة، مــع اأن الدولــة هــي مجموعــة مــن الشــؤون 

التــي تثيــر اهتمــام الجميــع، ولا تقــوم الدولــة اليــوم بــدون تماســك اجتماعــي 

وحقــوق اإنســان، بــل اإن وجودهــا هــو اأول ضامــن للحقــوق.

ومــع ذلــك يظــل مفهــوم الدولــة شــائكاً فــي العالــم العربــي، وهــو فــي الجزيــرة 
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العربيــة واليمــن اأقــرب للنمــط القبيلــي مهمــا كانــت المســميات: مملكــة، 

اإمــارة، جمهوريــة، ســلطنة فمازالــت القبيلــة حاضــرة بــكل مفاهيمهــا وعاداتهــا 

الماضويــة، اأضــف اإليهــا صراعــات العلمانييــن والاإســلاميين حــول الدولــة؛ 

هــل هــي دينيــة اأم مدنيــة؟ اإســلامية اأم علمانيــة؟ اأم هجيــن مــن هــذا وذاك؟ هــل 

هــي دولــة الاإســلام اأم دولــة المســلمين؟ هــل تاأسســت الدولــة فــي الاإســلام علــى 

يــد النبــي اأم مــن جــاءوا بعــده هــم مــن اأسســوا الدولــة؟ لقــد وصــل الجــدال 

بيــن الاإســلاميين والعلمانييــن حــول الدولــة اإلــى طريــق مســدود بســبب غمــوض 

التاريخــي  الســياق  وبســبب  الطرفيــن،  عنــد  وتشوشــه  ذاتــه  الدولــة  مفهــوم 

الخــاص الــذي تعيشــه المجتمعــات العربيــة، والنتيجــة تمثلــت فــي تصنيــم 

الدولــة وتحويلهــا اإلــى اأســطورة مقدســة كلمــا زاد التمركــز حــول موضوعهــا، 

ووســائل الســيطرة عليهــا )غليــون، 2016(.

اإســلامية،  فالدولــة  العمليــة  الاإجابــة  تملــك  مــن  الصفويــة  اإيــران  وحدهــا   

والخمينــي هــو نائــب الاإمــام  الغائــب، وهــي دولــة ولايــة الفقيــه، والاأحــق بهــا 

ــران واأذرعهــا مشــكلة  اآل البيــت اأصحــاب الوصيــة والحــق الاإلهــي، مثلــت اإي

جديــدة قديمــة للمســلمين بهــذا الفهــم، ومــا يجــري فــي اليمــن اإلا جــزء مــن 

هــذا المفهــوم الاإيرانــي الــذي يتوســع علــى حســاب ســكان الجزيــرة العربيــة 

وعلــى حســاب اليمنييــن فــي موطنهــم الاأصلــي، بحجــة الهاشــمية السياســية 

للشــعب ولا  لا  للســيف  الحكــم  اأن  وعرفــت  اأمرهــا مســبقاً  التــي حســمت 

اإن كان هنــاك ثمــة  اأمــة فهــي اأمــة النبــي الجــد، وهــذه كلهــا محــض  للاأمــة، و
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الاأســف يدافــع عنهــا الســنة قبــل الشــيعة، فالنصوصييــن لا  خرافــات، مــع 

ــار فيمــا  ــة النــص، بــدون مقاصــده وبــدون الاأخــذ بالاعتب يدركــون ســوى حرفي

تغيــر مــن مفاهيــم حديثــة تجــاوزت الجميــع.

لا نتحــدث عــن هــذه الاإشــكالية بغــرض الاســتعراض اأو حتــى التثاقــف، هنــاك 

فيهــا دون  والتفكيــر  التوقــف عندهــا  وتســتحق  الجميــع،  يعيشــها  مشــكلة 

الغــرق فــي فوضــى المصطلحــات التــي قــد تكــون توصيفــات صحيحــة لكنهــا 

غيــر واقعيــة، لابــد مــن فهــم طبيعــة مجتمــع الجزيــرة دون القفــز علــى حقائــق 

التاريــخ والجغرافيــا والديمغرافيــا، وعــدم الاغتــرار والمضــي خلــف وعــود القــوى 

الدوليــة غيــر الثابتــة، فالقــوة متحولــة بطبيعتهــا وليســت اأبديــة، ولــم تكــن لاأمــة 

مــن الاأمــم علــى طــول الزمــن، ومــن المهــم فهــم طبيعــة الخلافــات الحاصلــة 

مــن  اإلــى مرحلــة  الوصــول  لاأجــل  الماضــي  العقــد  اأقــل تقديــر خــلال  علــى 

الاســتقرار فــي العقــود القادمــة، وكثيــر مــن الخلافــات المذكــورة هــي بطبيعتهــا 

اإعــادة توجيــه النخــب نحــو فكــر  فكريــة وترفيــة، ومــن الســهل الســيطرة عليهــا و

اأقــرب للواقــع الاجتماعــي، ســواء اأكانــت الاأنظمــة فــي هــذه المنطقــة وظيفيــة 

اأو عملياتيــة كمــا يصفهــا المنظــرون لــذا يجــب ان ينصــب الجهــد فــي وصــف 

المشــاكل القائمــة بغــرض وضــع الحلــول المناســبة )رضــا،1997(.

القانــون،   : هــي  اأربــع  منهجيــات  حســب  الدولــة  تــدرس  عــام  بشــكل   

والفلســفة، والتاريــخ، والاجتمــاع، اإلا اأن وصــف الدولــة الاإســلامية -الــذي 
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نحــن بصــدده- ُيعتبــر صعبــاً اإن لــم يكــن مســتحيلاً، والصعوبــة لا تاأتــي مــن 

قلــة المعلومــات والمصــادر بقــدر مــا تاأتــي مــن عمليــة تكــون هــذه الدولــة 

ذاتهــا. والتــي نشــاأت بكيفيــة طبيعيــة فــي المجتمــع القبلــي العربــي، حيــث 

لــه عليــه وســلم، ويهتــم  عــرف العــرب ملــوكاً قبــل بعثــة النبــي محمــد صلــى ال�

المؤرخــون بالنظــام المشــيخي الــذي كان قائمــاً فــي مكــة، لاأن النبــي بعــث 

فــي قريــش، ولاأن قريشــاً كانــت تحتــل مكانــة خاصــة فــي الجزيــرة العربيــة. بيــد 

اأن هــذه الوضعيــة لا يجــب اأن تُنســينا اأن العــرب عرفــوا النظــام الملكــي فــي 

مناطــق اأخــرى فــي اليمــن خاصــة )العــروي،2011(.   ولــذا مــن يريــد معرفــة 

الدولــة والبحــث عــن مفهومهــا بحســب هــذه الجغرافيــا اأو بحســب الســكان، 

عليــه البحــث فــي كل هــذا المكــون المجتمعــي الواحــد فــي الجزيــرة العربيــة 

دون الذهــاب نحــو تجــزئ المجتمــع المجــزاأ قُطريــاً.

عــام    3000 قبــل  مــا  منــذ  حضــور  لهــا  الطبيعــي  اليمــن  فــي  الدولــة   

)المخلافــي،2019(، وبالتالــي هــذه المنطقــة عرفــت النظــم السياســية فــي 

اإلا  فتــرات مختلفــة، ولــم يكــن ظهــور دولــة المدينــة فــي العهــد الراشــدي 

جــزًءا يســيراً فــي عمــر هــذه الدولــة، والتــي عرفــت اأنمــاط الاأقاليــم الفيدراليــة 

بمفهــوم اليــوم، ونظــام الشــورى فــي العهــد الســبئي، كمــا ورد فــي القــراآن 

الكريــم )َيااأَيَُّهــا اْلَمــلاأ اأَْفُتونـِـي فـِـي اأَْمــرِي َمــا ُكْنــُت َقاِطَعــًة اأَْمــًرا َحتَّــى َتْشــَهُدوِن( 

)النمل، اآية 32(،  كما عرفت الدولة الزراعة والري والتشــريعات والمجالس 

اإقــرار ســلطات الاإقليــم ودمجــت مكونــات الدولــة فــي اللقــب  والســيادية، و
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الملكــي الــذي ُوضــع للملــوك، بحيــث يشــمل كل مكونــات الدولــة الفاعلــة 

)المخلافــي،2019(.  ربمــا تقودنــا القــراءة للدولــة فــي اليمــن الطبيعــي لحــل 

فكــر جماعــات  فــي  مؤخــراً  طــراأ  الــذي  الاإســلامية  الدولــة  مفهــوم  اإشــكالية 

اإســلامية  الاإســلام السياســي وعنــد الاأنظمــة الحاكمــة التــي تــرى اإســلاميتها و

نظامهــا الحاكــم.

ــاإن مشــكلة الاإســلاميين والاأنظمــة فــي اليمــن والخليــج العربــي يجــب  ــذا ف ول

اأن تطــرح دون القفــز علــى الواقــع الاجتماعــي ولا بعيــداً عــن التاريــخ تاريــخ 

المجتمــع والدولــة، فــلا الاأنظمــة هبطــت مــن المريــخ، ولا الاإســلاميين قدمــوا 

مــن المشــتري، المشــكلة فــي هــذه المســاحة مــن الاأرض وفــي هــذا الحيــز من 

العالــم،  واأن كل مــن فيهــا لديهــم تنشــئة وثقافــة وهويــة ولغــة وعــادات واأعــراف 

اأن  لابــد  تظهــر  مشــكلة  وكل  التطابــق،  حــد  ومتقاربــة  متشــابهة  واأســلاف 

يكــون حلهــا ضمــن واقعهــا ومــن اأبنائهــا، لاعتبــارات تتعلــق بالــذات العربيــة، 

وبالشــخصية العربيــة، وبالمكــون القبلــي الــذي لــم تتجــاوزه الدولــة الحديثــة، 

ولاعتبــارات ثقافيــة ودينيــة، فــاإذا كان الاإســلاميون مثــلاً يريــدون اختــلاق الــدول 

الاإســلامية لتحكــم بالشــريعة، ويصــرون علــى وضعهــا كمــادة دســتورية مثيــرة 

ــة فــي المنطقــة  ــر دول للشــفقة فــي الدســاتير)حلاق، 2014( ، فــاإن نظــام اأكب

وهــي الســعودية يحكــم بالشــريعة راأســاً مــن مصــادر القــراآن والســنة وبــدون 

دســتور!.
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قــد  وائــل حــلاق  باأســس حديثــة؟  كان  اإســلامية  اإقامــة دولــة  فهــل يمكــن 

2012م،  فــي  المســتحيلة(  )الدولــة  كتابــه  اأصــدر  عندمــا  للمشــكلة  تنبــه 

وجــود  كشــف  كتابــه  خــلال  ومــن  2014م،  فــي  للعربيــة  ترجمتــه  وتمــت 

مشــكلة مفاهيميــة عميقــة لــدى المســلمين عمومــاً، وهــي قابلــة للاإســقاط 

علــى الاأنظمــة، وكذلــك علــى جماعــات الاإســلام السياســي التــي تصــدرت 

اإلــى صعوبــة قيــام الدولــة الاإســلامية خلفــاً للدولــة القوميــة  الربيــع العربــي، و

والتــي شــكك حــلاق فــي اســتقلاليتها، ربمــا فــي طرحــه مــا يشــير اإلــى نــوع 

مــن الواقعيــة السياســية التــي تحتاجهــا الحــركات السياســية، والاأنظمــة معــاً 

لفهــم مشــكلة الاإســلاميين ومعرفــة حلهــا. فمفهــوم الدولــة الاإســلامية الــذي 

الراهــن،  الوقــت  فــي  التحقــق  مســتحيل  المســلمين  تفكيــر  علــى  يســيطر 

)حــلاق،2014( بــل وينطــوي هــذا المفهــوم علــى تناقــض داخلــي بحســب مــا 

للدولــة مــن مفاهيــم حديثــة، فلــم يكــن هنــاك دولــة اإســلامية بــل حكــم اإســلامي 

يســتند للشــريعة، وقيمهــا الاأخلاقيــة طيلــة اثنــي عشــر قرنــاً. لــذا يواجــه الاإســلام 

ضــرورة  وبيــن  للدولــة،  الحقيقــي  الوجــود  بيــن  للتوفيــق  تحــدي  السياســي 

الاإســلامي. اســتعادة الحكــم 

 فالدولــة كيــان حديــث، وهــي نتــاج اأوروبــي، فــلا يمكــن لهــذه الدولــة بحكــم 

طبيعتيهــا اأن تكــون اإســلامية فــي ضــوء الاأصــل الجغرافــي والنظامــي والمعرفــي 

للدولــة الحديثة)حــلاق،2014(. خلاصتــه لابــد مــن اإعــادة ضبــط المفاهيــم 

النــزاع، والصــراع،  اإلــى  تــرك الجــدل حــول الدولــة يقــود المجتمــع  وعــدم 
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وفــرض حــالات مــن العــداء بيــن مكونــات المجتمــع فــي الجزيــرة العربيــة، 

كمــا اأن الكثيــر مــن المفاهيــم التنمويــة والقيميــة اليــوم يمكــن اأن تنــزع فتيــل 

الصــراع، بالاإضافــة اإلــى تركيــز الجهــود للخــروج مــن المــاأزق  الوجــودي الــذي 

تفرضــه اإيــران واأذرعهــا فــي المنطقــة بنــاء علــى فهــم المجتمــع وواقــع اللحظــة 

الراهنــة، ومــا تفرضــه مــن خيــارات، خاصــة عنــد انســحاب الاأمريــكان مــن 

المنطقــة، فهــل ســتظل الاأنظمــة تبحــث عــن حمايــة اأجنبيــة علــى الــدوام، 

وتدفــع فواتيــر حمايــة علــى حســاب حاضــر ومســتقبل الاأمــة والشــعب الواحــد 

المشــتت بحســب الجغرافيــا القطريــة فــي اليمــن والخليــج؟!    

تدخل الاإمارات في اليمن

تــدرج التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن، فقــد بــداأ بشــكل غيــر مباشــر، ثــم انتقــل 

اإلــى المرحلــة المباشــرة ضمــن تحالــف اإعــادة الشــرعية، بــداأ هــذا التدخــل فــي 

صيــف 1994م، حيــن دعمــت الاإمــارات اإعــادة تشــطير اليمــن، وحضورهــا 

كان ُملفتــاً فــي جزيــرة ســقطرى منــذ منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي، 

وفــي عــام 2008م حصلــت شــركة موانــئ دبــي العالميــة علــى حــق تشــغيل ميناء 

ــر  ــان ثورة11فبراي عــدن. كمــا كانــت الاإمــارات حاضــرة فــي الشــاأن اليمنــي اإب

2011م ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي رعت المبادرة الخليجية.

بالعــودة اإلــى اتفاقيــة تشــغيل مينــاء عــدن فاإنهــا انتهــت فعليــاً بعــد ثــورة 11 

فبرايــر 2011م فــي اليمــن )الجزيــرة، 2012(. وقــد اُعتبــرت الاتفاقيــة فــي تلــك 
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الفتــرة ُمجِحفــة بحــق اليمــن، ويقــف خلفهــا فاســدون فــي الســلطة اليمنيــة، 

وخرجــت مظاهــرات فــي صنعــاء طالبــت حكومــة الوفــاق فــي 2012م باإيقــاف 

عقــد موانــئ دبــي، والتــي اتُهمــت بتعطيــل المينــاء بــدلاً مــن تشــغيله.

 لــم يكــن عقــد تشــغيل مينــاء عــدن اإلا ضمــن محاولــة الاإمــارات الســيطرة 

علــى موانــئ اليمــن والقــرن الاأفريقــي، فــي ظــل التســارع المحمــوم لكثيــر مــن 

الــدول للتواجــد فــي هــذه المنطقــة ذات الاأهميــة الجيوسياســية والاســتراتيجية. 

ولمنطقــة اليمــن والقــرن الاإفريقــي اأهميــة كبــرى منــذ حــرب اأكتوبــر 1973م 

اإســرائيل، حيــن اأغلــق بــاب المنــدب اأمــام الســفن الاإســرائيلية  بيــن مصــر و

)رشــوان،2018(. ولهــذا المضيــق تاأثيــر فعلــي ليــس علــى دول المنطقــة بــل 

علــى الــدول التــي تصــدر وتســتورد النفــط الــذي يمــر عبــر بــاب المنــدب، ولــذا 

تتواجــد علــى الســواحل المقابلــة لســواحل الجمهوريــة اليمنيــة فــي دول القــرن 

الاإفريقــي مرافــئ تجاريــة وقواعــد ومنشــاآت عســكرية للعديــد مــن الــدول مثــل: 

ــا  ــان، كوري ــا، الياب ــران، اإســرائيل، اإيطالي ــا، الهنــد، اإي الصيــن، فرنســا، األماني

الجنوبيــة، روســيا، الســعودية، اســبانيا، تركيــا، الاإمــارات، بريطانيــا، واأميــركا 

)ســبوتنيك،2019(. وفــي عــام 2013م اعتقــل جهــاز اأمــن الدولــة فــي الاإمــارات 

مــن  وطــردت  جامعاتهــا،  فــي  العامليــن  اليمنييــن  الاأكاديمييــن  مــن  عــدداً 

اأراضيهــا مجموعــة اأخــرى مــن اليمنييــن العمــال اليمنييــن، بحجــة انتمائهــم 

لجماعــة الاإخــوان المســلمين -حــزب الاإصــلاح فــي اليمــن- وكان لموقــف 
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الاإمــارات الســلبي مــن ثــورات الربيــع العربــي اأثــره فــي دعــم الثــورة المضــادة 

الحوثــي –  انقــلاب  فقــد دعمــت  اليمــن،  ومنهــا  العربــي  الربيــع  فــي دول 

صالــح، والــذي اأعقبــه تدخــل التحالــف - عاصفــة الحــزم- فــي مــارس 2015 

 .)Juneau,2020(

   ُبنــي التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن علــى عــدة اأمــور تبــدو متناقضــة منهــا؛ مــا 

هــو مرســوم مــن صــراع مفتعــل فــي المنطقــة كالصراع بين الاإخوان المســلمين 

واأجهــزة الاأمــن العربيــة، وكذلــك دعمهــا للثــورة المضــادة فــي اأقطــار الربيــع 

العربــي، ومنهــا انقــلاب الحوثــي- صالــح 2014م، ثــم دخولهــا مــع التحالــف 

العربــي لاإعــادة الشــرعية 2015م، وكذلــك دعمهــا للانقــلاب ضــد الشــرعية 

التدخــل  2019م. تســبب  فــي  عــدن  فــي  الانتقالــي  المجلــس  نفــذه  الــذي 

الاإماراتــي فــي اليمــن بالكثيــر مــن الماآســي والانتهــاكات بحــق مواطنيــن فــي 

والاإنســانية  الحقوقيــة  المنظمــات  رصدتهــا  والتــي  اليمــن،  وشــرق  جنــوب 

المحليــة والدوليــة. وينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى التحالــف العربــي مــن اإثــارة 

الفوضــى وتطييــف الصــراع ودعمهــا لاإنشــاء وحــدات عســكرية خــارج نطــاق 

الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة الشــرعية.

وياأتي ضربها لوحدات الجيش الوطني على مشارف عدن في 29 اأغسطس 

2019م كجريمــة شــنعاء لا تحتمــل التحليــل ولا التاأويــل ولا تســتطيع اإنكارهــا، 

بعــد قتــل مئــات مــن الجنــود الــذي يــؤدون مهامهــم وفقــاً لنظــام ومهــام الجيــش 
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الوطنــي التابــع للحكومــة الشــرعية المنضويــة ضمــن التحالــف، بقصفهــم 

ومخالفــة  بالتقــادم،  تســقط  لا  حــرب  جريمــة  وهــي  الحربيــة،  بالطائــرات 

للمــادة 8 مــن نظــام رومــا الاأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )نظــام رومــا 

الاأساســي، 1998(، وهــي ليســت جريمــة الحــرب الوحيــدة التــي ارتكبتهــا 

فــي اليمــن، فقــد تعــددت وتنوعــت جرائمهــا، مــن الاغتيــالات واضطهــاد 

مجموعــات محــددة، اإلــى الاإكــراه علــى القتــال لصالحهــا، والاإخفــاء القســري 

وممارســة  كرهائــن،  لهــا  التابعيــن  المقاتليــن  عوائــل  واحتجــاز  للمدنييــن، 

التعذيــب فــي الســجون الســرية.

 وممــا زاد تمــادي الاإمــارات فــي اليمــن هــو وجــود الشــرعية الضعيفة-ســلطة 

الرئيــس هــادي ومكوناتهــا الحزبيــة -والتــي وصفــت بالعاجــزة والمتخاذلــة مــن 

اليمــن، لكنهــا مازالــت  فــي  المدنــي  المجتمــع  المراقبيــن، وناشــطي  ِقبــل 

متواجــدة  وتقــاوم علــى الاأرض فــي مختلــف اأرجــاء البــلاد، ممثلــة بالجيــش 

الوطنــي، وكذلــك بالمقاومــة الوطنيــة التــي تشــكلت عقــب انقــلاب الحوثــي 

- صالــح، بجهــود شــعبية وشــبابية تنتمــي لثــورة 11فبرايــر 2011م، رفضــت 

المقاومــة،  غمــار  خــوض  وقــررت  المضــادة،  والثــورة  للانقــلاب  الاستســلام 

ومنهــا اليــوم تتكــون غالبيــة تشــكيلات الجيــش الوطنــي. وممــا ُيؤخــذ علــى 

الشــرعية تباُطؤهــا وترددهــا فــي اتخــاذ القــرارات، وتلُكؤهــا فــي طــرد الاإمــارات 

اأنهــا مازالــت ترفــض الضغــوط لاأجــل تقســيم اليمــن اأو  اإلا  مــن التحالــف، 

الاعتــراف بســيطرة الميليشــيات علــى بعــض اأجــزاءه، ويبــدو اأنهــا لاتــزال تنــاور 
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حتــى تتحيــن فرصــة مناســبة، اســتفادت مــن الخلافــات الخليجيــة - الخليجية 

فــي 2017م، والتــي خرجــت بموجبهــا انتهــاكات الاإمــارات للعلــن وللمحافــل 

الدوليــة والمنظمــات، وربمــا تســتفيد مــن خلافــات الســعودية والاإمــارات التــي 

ارتفعــت وتيرتهــا خــلال العاميــن 2020م2021-م.

تعريف التدخل الاإماراتي في اليمن

بعــد كل مــا مــر معنــا مــن شــرح وتحليــل وســرد مفاهيــم وتعريفــات وعــرض 

للتدخــلات الدوليــة قديمهــا وحديثهــا فــي اليمــن، ياأتــي دورنــا فــي تعريــف 

تدخــل الاإمــارات العربيــة المتحــدة فــي شــؤون الجمهوريــة اليمنيــة الداخليــة 

فــي  العســكرية  بعملياتــه  العربــي  التحالــف  قيــام  علــى  بنــاًء  والخارجيــة، 

26مــارس 2015م، وموافقــة مجلــس الاأمــن بالاإجمــاع علــى العمليــات التــي 

 ،2216 القــرار  فــي  ورد  كمــا  الحوثييــن  المتمرديــن  ضــد  التحالــف  شــنها 

الشــرعية. وتاأثيرهــا علــى 

ونعنــي بالتدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن: )قيــام الاإمــارات بالتدخــل فــي اليمــن 

العربــي  التحالــف  لــدول  الجماعــي  التدخــل  الدولــي ضمــن  للقانــون  وفقــاً 

وبنــاء علــى طلــب اليمــن، ومــا تســبب بــه تدخلهــا مــن تاأثيــرات علــى اليمــن 

وحكومتهــا الشــرعية، خاصــة فيمــا يتعلــق بشــؤونها السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، وعــدم التزامهــا حرفيــاً بنــص القــرار 2216(.
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اإذ يؤكــد القــرار )2216( علــى "التــزام مجلــس الاأمــن القــوي بوحـــدة اليمــن 

وســيادته واســتقلاله وســلامته الاإقليميــة، والتزامــه بالوقــوف اإلــى جانــب شــعب 

اليمن، ويعيد تاأكيد تاأييده لشـــرعية رئـــيس الـــيمن، الســـيد عبـــد ربـــه منصـــور 

اإذ يكـــرر دعوتـــه كـــل الاأطــراف والــدول الاأعضــاء اأن تمتنــع عــن  هـــادي، و

اتخــاذ اأي اإجــراءات مــن شــاأنها تقويــض وحــدة اليمــن وســيادته واســتقلاله 

وســلامته الاإقليميــة، والمــس بشــرعية رئيــس اليمــن" )قــرارات ومقــررات مجلــس 

الاأمــن، 2016(.

متغيرات الدراسة

العربيــة  الاإمــارات  بدولــة  يتمثــل  الدراســة  هــذه  فــي  المســتقل:  المتغيــر 

اليمــن. فــي  العســكري  وتدخلهــا  المتحــدة 

المتغيــر التابــع: فــي هــذه الدراســة هــو اليمــن وتمثلــه الشــرعية، ونقصــد بهــا 

ــادرة  نظــام الحكــم الــذي نتــج عــن التســوية السياســية فــي 2012م وفقــاً للمب

الخليجيــة، وهــي ممثلــة برئاســة الجمهوريــة بقيــادة الرئيــس عبــد ربــه منصــور 

السياســية  الاأحــزاب  مــن  والمدنيــة  العســكرية  الشــرعية  هــادي، ومكونــات 

اأن  اإلــى  بالاإضافــة  الحكومــة،  تتشــكل  ومنهــا  اإطارهــا،  تحــت  المنضويــة 

قيــادات الاأحــزاب ممثلــة فــي الرئاســة بصفــة مستشــاري الرئيس. وقســم هــذا 

المتغيــر- وفقــاً لموديــل الدراســة - اإلــى ثلاثــة عوامــل تتمثــل فــي كلاً مــن: الشــاأن 

السياســي والشــاأن الاقتصــادي والشــاأن الاجتماعــي.
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الشــاأن السياســي اليمنــي، التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي تقويــض 

الســلطة الشــرعية، وتاأثيره الســلبي على ميدان العمل السياســي، وعلى الهوية 

السياســية للبــلاد، وعلــى ســيادة واســتقلال اليمــن ووحــدة وســلامة اأراضيــه، 

تعزيــز  فــي  ومســاهمته  اليمنيــة،  للجمهوريــة  الخارجيــة  السياســية  وعلــى 

ســيطرة الحوثييــن علــى المناطــق التــي يســيطرون عليهــا، ودعــم المجلــس 

الانتقالــي الجهــوي الانفصالــي، ومســاهمته فــي محــاولات تمزيــق اليمــن، 

والاإســهام فــي التاأثيــر الســلبي علــى الحــراك السياســي الــذي اأحدثتــه ثــورة 

فبرايــر 2011 ومخرجــات الحــوار الوطنــي،  ومســاهمته فــي تحــول المليشــيات 

اإلى حكومات اأمر واقع موازية للحكومة اليمنية.     

اليمنــي  لشــعب  المعيشــي  بالوضــع  يرتبــط  اليمنــي،  الاقتصــادي  الشــاأن 

برمتــه، ومــا مثلــه تدخــل الاإمــارات فــي اليمــن مــن تحديــات جمــة تبــداأ بالفقــر 

وتنتهــي بالمجاعــة واأســواأ اأزمــة اإنســانية، مــروراً بانعــدام فــرص العمــل، ومــا 

اإيقــاف تصديــر المــواد الخــام مــن وضــع  شــكله اإغــلاق المطــارات والموانــئ و

صعــب فــي البــلاد، ومــا اأســهم بــه مــن ارتفــاع نســبة الفقــر ومعــدلات البطالــة، 

وانهيــار الخدمــات الاأساســية، وانهيــار الاقتصــاد الوطنــي، وهــروب الكــوادر 

اإيقــاف الصــادرات،  المهنيــة المؤهلــة اإلــى الخــارج، وانخفــاض الــواردات و

وهــروب رؤوس الاأمــوال باســتثماراتهم اإلــى خــارج اليمــن، وتوقــف التنميــة، 

وتدهــور قيمــة العملــة الوطنيــة، وانخفاض الناتج المحلي.    
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الشــاأن الاجتماعــي اليمنــي، ويتعلــق بشــؤون المجتمــع والنــاس، ومــا ســاهم 

بــه التدخــل الاإماراتــي مــن تدهــور حالــة المجتمــع ومــا فرضــه مــن تحديــات؛ 

التفــاوت الطبقــي والتمايــز الاجتماعــي والجهــوي والطائفــي وتمــزق النســيج 

الاجتماعــي، والتفــكك الاأســري، وارتفــاع العنــف ضــد الاأطفــال والنســاء.
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نموذج الدراسة 

فرضيات الدراسة: 

تمــت صياغــة فرضيــات هــذه الدراســة، لقيــاس تاأثيــر المتغيــر المســتقل علــى 

المتغيــرات التابعــة كمــا ُيوضــح نمــوذج هــذه الدراســة اأعــلاه، وذلــك للخــروج 

بــدلالات اإحصائيــة تُســهم فــي اظهــار نتائــج هــذه الدراســة الكميــة والاســتفادة 

منهــا علميــاً والاسترشــاد بهــا مــن ِقبــل صانــع القــرار السياســي، والمؤسســات 

ذات العلاقــة.    

الشاأن السياسي

الشاأن الاقتصادي

الشاأن الاجتماعي

المتغير المستقلالمتغير التابع

التدخل الاإماراتي 

في اليمن
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الفرضيــة الاأولــى: يوجــد تاأثيــرات ذات دلالــة اإحصائيــة للتدخــل الاإماراتــي فــي 

الشــاأن السياســي اليمني.

الفرضيــة الثانيــة: يوجــد تاأثيــرات ذات دلالــة اإحصائيــة للتدخــل الاإماراتــي فــي 

الشــاأن الاقتصــادي اليمني.

الفرضيــة الثالثــة: يوجــد تاأثيــرات ذات دلالــة اإحصائيــة للتدخــل الاإماراتــي فــي 

الشــاأن الاجتماعــي اليمني.

ملخص الفصل 

قــدم هــذا الفصــل مراجعــة شــاملة للاأدبيــات الســابقة المتعلقــة بالتدخــلات 

الدوليــة، متنــاولاً مفاهيمهــا وتعريفاتهــا واأنواعهــا المختلفــة، مــع ضــرب اأمثلــة 

لاأنــواع التدخــلات الراهنــة فــي اليمــن. وتطــرق للتدخــل الدولــي فــي اليمــن، 

وكيــف بــداأت التقاريــر الدوليــة الحديــث عــن اليمــن كدولــة فاشــلة، وخطــورة 

هــذا الوضــع، ومــا ترتــب عليــه مــن تدخــل دولــي، اإلــى اأن وصــل الحــال اإلــى 

الاأمــة كمــا جــرى فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل. وتنــاول  اإعــادة بنــاء 

اإخراجــه مظاهــرات  تعامــل النظــام الســابق مــع الثــورة الســلمية وقمعــه لهــا، و

مضــادة للمظاهــرات الســلمية والحقوقيــة والمطلبيــة والثوريــة، ممــا عــزز قناعــة 

ــة المتظاهريــن.  المجتمــع الدولــي بضــرورة التدخــل لحماي
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 تنــاول هــذا الفصــل القــرارات الدوليــة المتعلقــة باليمــن. وناقش التدخل 

التدخــل  هــذا  العربيــة، وخطــورة  الجزيــرة  اليمــن وشــبه  فــي  الاإيرانــي 

المعــادي للهويــة والقوميــة والوجــود، واأهميــة قيــام تحالــف الضــرورة بين 

دول شــبه الجزيــرة العربيــة لوقــف المــد الاإيرانــي. وتمــت مناقشــة تدخــل 

وتــم  التدخــل،  هــذا  واخفاقــات  وعيــوب  وقانونيــة  العربــي  التحالــف 

مناقشــة التحالــف العربــي مــن زاويــة التحالفــات والاأحــلاف ومــا يترتــب 

عليهــا، ومــن زاويــة الصراعــات الداخليــة فــي مجتمــع الجزيــرة العربيــة 

وكيــف يتــم تجاوزهــا. وفــي هــذا الفصــل تــم تنــاول تدخــل الاإمــارات 

وقيامهــا بمخالفــة متعمــدة للقــرارات الدوليــة المتعلقــة بالتدخــل فــي 

اإضرارهــا بالمجتمــع والاقتصــاد والشــرعية، ودعمهــا لتشــطير  اليمــن، و

اليمــن وتاأثيرهــا علــى الســيادة اليمنيــة. وتنــاول هــذا الفصــل الموديــل 

الــذي بنيــت علــى اأساســه هــذه الدراســة، كمــا تــم تفصيــل متغيــرات 

وفرضيات الدراســة.  
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة

مجتمع وعينة الدراسة

اأداة الدراسة

خطوات بناء الاستبانة

العينة الاستطلاعية

عرض وتحليل النتائج

النتائج المتعلقة بوصف اأفراد عينة الدراسة

التوزيع الطبيعي للبيانات )Normality( واختبار التوزيع الاعتدالي

الوصف الاإحصائي لمتغيرات الدراسة

الفرضيات الرئيسية للدراسة

الخلاصة  

نتائج وتوصيات الدراسة

النتائج الوصفية 

نتائج اختبار الفرضيات 

التوصيات 
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مقدمة

   تُعتبــر منهجيــة الدراســة محــوراً اأساســياً يتــم مــن خلالــه اإنجــاز الجانــب 

التطبيقــي مــن الدراســة حيــث يتــم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة لاإجــراء 

وتفســيرها  تحليلهــا  يتــم  والتــي  النتائــج  اإلــى  للتوصــل  الاإحصائــي  التحليــل 

اأهــداف الدراســة، وبنــاًء علــى ذلــك ســيتناول هــذا  اإلــى تحقيــق  للوصــول 

اأداة  الدراســة، وكذلــك  وعينــة  المتبــع، ومجتمــع،  للمنهــج  القســم وصفــاً 

اإعدادهــا ومــدى صدقهــا وثباتهــا.  المســتخدمة، وطريقــة  الدراســة 

منهجية الدراسة

مــن اأجــل تحقيــق اأهــداف الدراســة قــام الباحــث باســتخدام المنهــج الوصفــي 

التحليلــي لدراســة التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن، ويعتبــر المنهــج الوصفــي 

مــن اأكثــر المناهــج المســتخدمة فــي الظواهــر الاإنســانية والاجتماعيــة. وقــد 

اســتخدم الباحــث مصدريــن لجمــع المعلومــات:

المصــادر الثانويــة: حيــث اعتمــد الباحــث فــي بنــاء الاإطــار النظــري للدراســة 

علــى المصــادر الثانويــة للبيانــات، والتــي تمثلت فــي الكتب والمراجع العربية 

والاأجنبيــة ذات العلاقــة، وكذلــك اســتخدم الدوريــات والمقــالات والتقاريــر.

التحليليــة  التطبيقــي وهــي الجوانــب  الاأوليــة: لمعالجــة الجانــب  المصــادر 

لمتغيــرات الدراســة، حيــث عمــد الباحــث اإلــى جمــع البيانــات الاأوليــة مــن 
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خــلال الاســتبانة كاأداة للدراســة، والتــي ُصممــت خصيصــاً لقيــاس متغيــرات 

الدراســة.

مجتمع وعينة الدراسة

تشــير العينــة العشــوائية البســيطة اإلــى مجموعــة محــدودة يتــم اختيارهــا مــن 

المجتمــع الاإحصائــي، حيــث يكــون لهــا نفــس فرصــة الاختيــار كعينــة مــن 

ذلــك المجتمــع؛ بمعنــى اأن جميــع اأفــراد المجتمــع لهــم فرصــة فــي اأن يتــم 

اختيارهــم ضمــن العينــة. ويرجــع ســبب ذلــك اإلــى اأن المجتمــع المتجانــس 

ــاأي طريقــة فاإنهــا تســتطيع اأن تمثلــه واأن تظهــر فيهــا  ــة ب اإذا اختيــرت منــه عين

جميــع خصائصــه ومميزاتــه. ولــذا وقــع الاختيــار علــى الناشــطين اليمنييــن فــي 

الداخــل والخــارج، وقامــت اللجنــة الفنيــة فــي مركــز يمنيــون للدراســات بعمليــة 

مســح شــامل للناشــطين اليمنييــن الفاعليــن. وتركــت لهــم اختيــار تســمية نــوع 

ومجــال النشــاط الــذي يقومــون بــه، وتــم تقســيم اأنــواع الناشــطين بحســب 

المعاييــر المتبعــة لــدى مركــز يمنيون للدراســات، هــذه المعايير ترتبط بمفاهيم 

وقيــم الدولــة المدنيــة التــي ظهــرت كمفهــوم انتقــل مــن النخبــة اإلــى الجماهيــر 

خــلال مرحلــة ثــورة 11فبرايــر 2011م، وهــي تشــير فــي مجملهــا اأن لهــذا الفــرد 

نشــاطاً معينــاً فــي مجــال مــن المجــالات السياســية والاإعلاميــة والاجتماعيــة 

مــن  المجتمــع  بخدمــة  يقــوم  بحيــث  والاإنســانية،  والحقوقيــة  والاقتصاديــة 

خــلال نشــاطه، والــذي تكــون مــن خــلال المســاهمة فــي مبــادرة اأو فكــرة اأو 
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العمــل مــع مكــون مدنــي، ولديــه اهتمــام وتركيــز علــى مجــال محــدد ينفــذ 

اإلــى اأن هــذا الناشــط لديــه طمــوح فــي  فيــه نشــاطه، هــذه المعاييــر تشــير 

تغييــر المجتمــع  نحــو الاأفضــل مــن خــلال؛ نبــذ التســلط والعنــف والعنصريــة 

ــز والتهميــش، والســعي الدائــم لخلــق مجتمــع مدنــي تســود  والفســاد والتميي

وهــي  المواطنــة،  وقيــم  والديمقراطيــة  والمســاواة  والعدالــة  الحريــة  قيــم  فيــه 

معاييــر عامــة ومشــتركة بيــن الناشــطين مــع اختــلاف مجالاتهــم.      

فــي هــذه الدراســة اختــار الباحــث واحــدة مــن اأهــم الســلطات الثــلاث فــي 

الجمهوريــة اليمنيــة، وهــي الســلطة التشــريعية، وتــم التواصــل بنــواب الشــعب 

فــرادى وفــي مجموعاتهــم  لهــم  المرســلة  الاســتبيان  اســتمارة  للاإجابــة علــى 

الخاصة. فهم يمثلون واحدة من الســلطات الثلاث ولهم الاأقدمية والاأســبقية 

فــي معرفــة اأوضــاع البــلاد السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بحكــم اأنهــم 

النــواب الذيــن تــم اختيارهــم عــام 2003م، ولديهــم فهــم للوضــع اليمنــي اأكثــر 

مــن غيرهــم، وهــم فعليــاً يشــكلون عينــة خبــراء فــي الواقــع السياســي اليمنــي. 

ــة - فالحكومــة يومهــا كانــت  ــار اأعضــاء الســلطة التنفيذي لــم يقــع يومهــا اختي

لــم يتــم تشــكيلها بعــد- فتــم اســتبعادهم مــن العينــة، كمــا اأنــه تعــذر الوصــول 

اإلــى اأفــراد الســلطة القضائيــة بحكــم الوضــع القائــم فــي البــلاد، وغالبيتهــم 

متواجديــن فــي الداخــل ويعيشــون واقــع الانقســام الحاصــل فــي البلــد، لــذا 

فمجلــس النــواب كان اأقــرب عينــة يمكــن اســتهدافها مــن قبــل الباحــث. 
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يعــرف مجتمــع الدراســة باأنــه جميــع اأفــراد الظاهــرة التــي يدرســها الباحــث، 

وبنــاًء علــى اأهــداف الدراســة فــاإن المجتمــع المســتهدف مــن قبــل الباحــث 

هــم بالصيغــة المفــردة كالتالــي: )عضــو مجلــس نــواب، ناشــط سياســي، 

ناشــط اقتصادي، ناشــط اجتماعي، ناشــط اإعلامي، ناشــط حقوقي وناشــط 

مجتمــع  الباحــث  اســتهدف  فقــد  الدراســة  لكبــر حجــم  ونظــراً  اإنســاني(. 

لقيــاس  الكترونيــة  باســتبانة  اأعــلاه  المذكــورة  الصفــات  لجميــع  الدراســة 

متغيــرات الدراســة، فتــم الحصــول علــى مــا مجموعــه 502 مبحوثــاً شــكلوا 

العينــة التــي تــم اســتخدامها فــي التحليــل الاإحصائــي للدراســة.

اأداة الدراسة

لقيــاس  الباحــث  قبــل  مــن  اأُعــد  الــذي  الاســتبيان  فــي  الدراســة  اأداة  تتمثــل 

التاليــة: الاأقســام  مــن  وتتكــون  الدراســة،  محــاور 

القســم الاأول: وهــو عبــارة عــن البيانــات الشــخصية للمســتجيبين )الجنــس، 

العمــر، مــكان الاإقامــة، المســتوى التعليمــي، الصفــة(.

فــي  الموضحــة  المحــاور  وتشــمل  الدراســة:  متغيــرات  الثانــي:  القســم 

الجــدول)1(.
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جدول )1( متغيرات الدراسة

المقياسعدد الفقراتالمحور

ليكرت الخماسي10المحور السياسي 

ليكرت الخماسي10المحور الاقتصادي

ليكرت الخماسي10المحور الاجتماعي 

ليكرت الخماسي10محور التدخل الاإماراتي

اســتجابات  لقيــاس  الخماســي  ليكــرت  مقيــاس  اســتخدام  تــم  حيــث 

.)2( رقــم  الجــدول  فــي  كمــا  الاســتبيان  لفقــرات  المبحوثيــن 

جدول )2( درجات مقياس ليكرت الخماسي

موافق بشدةموافقلا اأعرفغير موافقغير موافق بشدةالاستجابة

12345الدرجة

خطوات بناء الاستبانة

قــام الباحــث باإعــداد اأداة الدراســة لمعرفــة " اأثــر تدخــل الاإمــارات فــي الشــاأن 

اليمنــي وتداعياتــه السياســية الاقتصاديــة والاجتماعيــة" حيــث اتبــع الخطــوات 

التاليــة فــي بنــاء الاســتبانة:

كمتغيــرات 	  تعتبــر  التــي  للدراســة  الرئيســية  المحــاور  تحديــد  تــم   

للدراســة.

تحديد الفقرات التي تقع تحت محور )متغير(.	 
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تم تصميم الاستبانة في صورتها الاأولية.	 

تم مراجعة وتنقيح الاستبانة ومن ثم عرضها على مجموعة محكمين 	 

مــن الاأكاديمييــن، والمختصيــن فــي نفــس مجــال الدراســة، حيــث تــم 

العمــل علــى التعديــلات والاقتراحــات مــن قبــل المحكميــن لتســتقر 

الاســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة علــى 60 فقــرة.

العينة الاستطلاعية

بعــد الاســتقرار علــى الصــورة النهائيــة للاســتبانة قــام الباحــث بتوزيــع الاســتبانة 

ــوا قــوام العينــة مــن المســتجيبين، حيــث قــام  علــى مــا مجموعــه 50 فــرداً كان

الباحــث بتحليــل العينــة مســتخدماً SPSS لمعرفــة صــدق الاســتبانة وصــدق 

المقيــاس للاســتبانة. حيــث كانــت نتيجــة األفــا كرونبــاخ لفقــرات الدراســة 

0.928 وهــذا يــدل علــى اأن ثبــات الاســتبانة ممتــاز، حيــث ينصــح بتوزيــع 

الاســتبيان للمبحوثيــن فــي صورتــه النهائيــة لاأنهــا فاقــت القيمــة المقترحــة لاألفــا 

كرونبــاخ مــن قبــل الاأخصائييــن وهــي اأعلــى مــن )0.70(. وكذلــك الارتبــاط 

بيــن الفقــرات قــوي فــي جميــع فقــرات الاســتبانة. فــي القســم التالــي ســيتم 

شــرح التحليــل الوصفــي الاإحصائــي لمتغيــرات الدراســة مســتخدماً برنامــج 

.Smart-PLS ًواختبــار فرضيــات الدراســة مســتخدما SPSS
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عرض وتحليل النتائج.

تمهيد

بعــض  علــى  بالاعتمــاد  البيانــات  تحليــل  الفصــل  هــذا  ويســتعرض  يتنــاول 

الاجتماعيــة  للعلــوم  الاإحصائيــة  الحزمــة  باســتخدام  الاإحصائيــة  المؤشــرات 

)SPSS( حيــث تــم اســتخدام بعــض الاختبــارات الاإحصائيــة لفحــص وســلامة 

البيانــات، كمــا تــم اســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة لبيــان خصائــص 

اإجابــة  لمعرفــة مســتوى  الحســابية  والمتوســطات  الدراســة،  عينــة  مفــردات 

اأفــراد العينــة علــى فقــرات متغيــرات الدراســة. والانحــراف المعيــاري لمعرفــة 

اســتخدام  وتــم  الحســابي.  وســطها  عــن  الاإجابــات  وتشــتت  تركــز  مــدى 

 Reliability لاختبــار الموثوقيــة والمصداقيــة للدراســة )SmartPLS( برنامــج

التبايــن  اإلــى التشــبعات العامليــة للفقــرات ومعامــل  اإضافــة   ،and Validity

المشــترك، بينمــا تــم اســتخدام النمــوذج البنائــي لقيــاس فرضيــات الدراســة 

ومعرفــة الاآثــار المترتبــة علــى التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن في الشــاأن السياســي 

والاقتصــادي والاجتماعــي فــي اليمــن، وفيمــا يلــي عــرض تفصيلــي لنتائــج 

الدراســة التــي تــم التوصــل اإليهــا فــي ضــوء اأســئلة واأهــداف الدراســة مــع تفســير 

النتائــج.
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النتائج المتعلقة بوصف اأفراد عينة الدراسة 

تقــوم هــذه الدراســة علــى عــدد مــن المتغيــرات المســتقلة المتعلقــة بالدراســة 

لمعرفة تاأثير التدخل الاإماراتي في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

مــن وجهــة نظــر اأفــراد عينــة الدراســة مــن الناشــطين واأعضــاء البرلمــان. 

 وتم تحديد مجتمع الدراسة من المواقع الوظيفية ويمكن تصنيف مجتمع 

الدراســة وفقــاً لخمســة متغيــرات )الجنــس، العمــر، المؤهــل العلمــي، الصفــة 

الوظيفيــة، مــكان الاإقامــة(. وفيمــا يلــي توضيــح لخصائــص اأفــراد الدراســة فــي 

اأفــراد عينــة  توزيــع  اأدنــاه توضــح  الجــداول  الديموغرافيــة.  المتغيــرات  ضــوء 

الدراســة حســب المتغيــرات الديموغرافيــة للدراســة.

اأولًا: توزيع اأفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

عينــة  اأفــراد  مــن   440 اأن   )1( البيانــي  والشــكل   )3( الجــدول  مــن  يتضــح 

الدراســة ذكــور يمثلــون مــا نســبته )%87.6( مــن اإجمالــي اأفــراد العينــة. بينمــا 

اأفــراد  اأنثــى يمثلــون مــا نســبته )%12.4( مــن اإجمالــي  الاإنــاث )62(  عــدد 

العينــة. ويعــزي الباحــث ارتفــاع نســبة الذكــور عــن الاإناث بســب المشــاركات 

الفعالــة للذكــور فــي الاأمــور السياســية للبلــد. ويمكــن توضيــح توزيــع اأفــراد 

العينــة حســب متغيــر الجنــس بالشــكل البيانــي رقــم )1(.
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جدول )3( توزيع اأفراد العينة حسب متغير الجنس

النسبة المئوية %التكرار

الجنس

44087.6ذكر

6212.4اأنثى

502100المجموع

مــن  الدراســة هــم  اأفــراد عينــة  مــن  فــرداً   440 اأن  الجــدول )3(  مــن  يتضــح 

الذكــور، اإذ يمثلــون مــا نســبته )%87.6( مــن اإجمالــي اأفــراد العينــة. بينمــا عدد 

الاإنــاث )62( اأنثــى يمثلــن مــا نســبته )%12.4( مــن اإجمالــي اأفــراد العينــة. مــع 

اأن الاســتبيان اأرســل للذكــور والاإنــاث فــي المؤسســات والمجموعــات ولــم يتــم 

اســتثناء جنــس مــن الاســتهداف، اإلا اأن نســبة الذكــور كانــت الاأعلــى فــي 

التجــاوب مــع الاســتبيان مقارنــة بنســبة الاإنــاث والتــي كانــت الاأدنــى، ويعــزي 

الباحــث ارتفــاع نســبة مشــاركة الذكــور عــن نســبة مشــاركة الاإنــاث بســب 

تفاعلهــم  العامــة، وكذلــك  السياســية والقضايــا  بالمســائل  الذكــور  اهتمــام 

ومشــاركتهم الفعالــة فيمــا يتعلــق بالاأمــور والقضايــا السياســية للبلــد. ويمكــن 

توضيــح توزيــع اأفــراد العينــة حســب متغيــر الجنــس بالشــكل البيانــي رقــم 1.

ثانيًا: توزيع اأفراد عينة الدراسة حسب العمر

يتضــح مــن الجــدول )4( والشــكل البيانــي )1( اأن 196 فــرداً مــن اأفــراد عينــة 

تتــراوح  التــي  العينــة  اأفــراد  اإجمالــي  مــن  نســبته 39%  مــا  يمثلــون  الدراســة 
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اأعمارهــم بيــن 31-40 ســنة وهــم الفئــة الاأكثــر مشــاركة مــن العينــة. فــي حيــن 

اأن 149منهــم يمثلــون مــا نســبته %29.7 مــن اإجمالــي عينــة الدراســة، وتتــراوح 

اأعمارهــم بيــن 41 – 50 ســنة. واأن 117 مــن اأفــراد العينــة يمثلــون مــا نســبته 

%23.3 مــن عينــة الدراســة، وتتــراوح اأعمارهــم بيــن 20 30- ســنة. بينمــا 40 

فــرداً مــن العينــة يمثلــون مــا نســبته %8 مــن اإجمالــي اأفــراد العينــة، واأعمارهــم 

تزيــد عــن 50 ســنة. وهــذه النتيجــة تشــير اإلــى اأن الفئــات العمريــة الثــلاث 

والتــي تتــراوح اأعمارهــا مــا بيــن -20 50 ســنة هــي الاأكثــر مشــاركة فــي الدراســة 

فالشــباب والناضجيــن هــم الاأكثــر فاعليــة واســتجابة للمشــاركة فــي الاإجابــة 

اإذا مــا قورنــت هــذه  علــى الاســتبيان والتفاعــل مــع الدراســات المســحية، 

الفئــات الثــلاث مــع الفئــة الرابعــة وهــي فئــة مــا فــوق 50 ســنة، مــع تفــاوت نســبة 

مشــاركات الفئــات الثــلاث الاأولــى مــا بيــن %23.2 لفئــة الشــباب، والثانيــة 

بنســبة %39.0 الفئــة الناضجــة ونســبة %29.7 للفئــة الاأكثــر نضجــاً، يتضــح 

مــن مقارنــة الفئــات الثــلاث الاأولــى ارتفــاع نســبة الفئــة الثانيــة عــن الاأولــى 

والثالثــة وهــي الفئــة الناضجــة والاأكثــر فاعليــة فــي الواقــع.  ويعــزو الباحــث 

انخفــاض نســبة مشــاركة الفئــة الرابعــة بنســبة %8.0 اإلــى قلــة تفاعــل هــذه الفئــة 

مــع هــذا النــوع مــن الدراســات المســحية، وربمــا تفضــل هــذه الفئــة العمريــة 

الدراســات النوعيــة واأداة المقابلــة العلميــة.  
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جدول 4 توزيع اأفراد العينة حسب متغير العمر

النسبة المئوية %التكرارمستويات المتغيرالمتغير

العمر

11723.3من 20 30- سنة

19639.0من 31-40 سنة

14929.7من 41 - 50

408.0اأكبر من 50

502100.0المجموع

ثالثًا: توزيع اأفراد عينة الدراسة حسب مكان الاإقامة

يتضــح مــن الجــدول )5( اأن 309 فــرداً مــن اأفــراد العينــة يعيشــون خــارج اليمــن 

ويمثلــون مــا نســبته %61.6 مــن اإجمالــي اأفــراد العينــة. بينمــا 120 فــرداً مــن 

اأفــراد العينــة يعيشــون فــي المناطــق المحــررة ويمثلــون مــا نســبته %23.9 مــن 

اإجمالــي اأفــراد العينــة. و73 فــرداً مــن العينــة يعيشــون فــي المناطــق التــي تحــت 

ســيطرة الحوثــي ويمثلــون مــا نســبته %14.5 مــن اإجمالــي اأفــراد العينــة.  ويعــزي 

الباحــث وجــود الغالبيــة مــن اأفــراد العينــة خــارج الوطــن اإلــى انقــلاب الحوثــي-

اإلــى تفاقــم اأوضــاع الحــرب والظــروف السياســية،  صالــح نهايــة عــام 2014، و

اإلــى  والاقتصاديــة، والمعيشــية علــى الســواء فــي عمــوم الجمهوريــة اليمنيــة، و

اأن العينــة  هــي مــن النشــطاء، وهــم مــن ضاقــت بهــم ســلطات الانقــلاب فــي 

صنعــاء، والتــي مارســت اأســلوب الاختطافــات والاخفــاء القســري والتعذيــب 

الهمجــي والوحشــي ضــد الناشــطين عمومــاً، وكذلــك فــي المناطــق المحــررة 
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نفــذت  والتــي  الانتقالــي  المجلــس  تقــع تحــت ســلطة  التــي  تلــك  خاصــة 

اأن  كمــا  الناشــطين،  ضــد  الوحشــي  والتعذيــب  والاغتيــالات  الاعتقــالات 

الظــروف المعيشــية الســيئة فــي المناطــق المحــررة والواقعــة تحــت ســلطة 

الشــرعية لا توفــر المــكان الملائــم للناشــطين مــن حيــث نــدرة الاأعمــال وتــردي 

وهــي خدمــات  والتواصــل  الاتصــال  وتــردي خدمــات  المعيشــية  الاأوضــاع 

اأساســية للناشــطين فــي مختلــف المجــالات التــي يعملــون فيهــا، جعلــت 

الفئــة الاأكبــر منهــم تغــادر البــلاد اإلــى الخــارج.

جدول )5( توزيع اأفراد العينة حسب متغير مكان االقامة

النسبة المئويةالتكرارمستويات المتغيرالمتغير

مكان الاإقامة

23.9 120المناطق المحررة

7314.5المناطق تحت سيطرة الحوثي

30961.6خارج اليمن

502100.0المجموع

رابعًا: توزيع اأفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي

يتضح من الجدول رقم )6( اأن 215 من اأفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 

%42.8 مــن اإجمالــي اأفــراد عينــة الدراســة مــن حملــة درجــة البكالوريــوس. فــي 

حيــن اأن 109 فــرداً مــن عينــة الدراســة مــن حملــة درجــة الماجســتير ويمثلــون 

مــا نســبته %21.7 مــن اإجمالــي العينــة. بينمــا عــدد المشــاركين مــن حملــة 

الدكتــوراه بلــغ 100 فــرد، ويمثلــون مــا نســبته %19.9 مــن اإجمالــي العينــة، 
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بينمــا فئــات الدبلــوم والثانويــة العامــة والاإعداديــة وفئــة يقــراأ ويكتــب مثلــت 

بمجموعهــا النســبة الاأقــل مــن المشــاركين فــي العينــة، وقــد وضــع الاســتبيان 

فئــة الدبلــوم والفئــات الاأقــل منهــا حتــى يســتوعب كافــة المســتويات التعليميــة 

المتوقــع مشــاركتها فــي العينــة. بينمــا حملــة البكالوريــوس هــي الفئــة الاأكثــر 

اإلــى فاعليــة حملــة البكالوريــوس  مشــاركة فــي عينــة الدراســة، يعــود ذلــك 

مــن جهــة ومــن جهــة اأخــرى يشــير اإلــى عــدم وجــود ظــروف تعليميــة مناســبة 

لتجــاوز هــذه الفئــة هــذا المســتوى المتوســط مــن التعليــم، فــي بلــد لــم تســتقر 

ولــم تشــهد نهضــة تعليميــة نوعيــة مــن قبــل مجريــات الاأحــداث قبــل عشــر 

ســنوات مــن اإجــراء هــذه الدراســة، ومنــذ عشــر ســنوات شــهد البــلاد ثــورة 

وانقلابــات وحــروب لــم تســاعد علــى الاســتقرار، كمــا اأن حملــة الماجســتير 

والدكتــوراة يمثلــون بمجموعهــم نســبة تصــل اإلــى %41.6 وهــي نســبة تعتبــر 

جيــدة ومرتفعــة فــي ظــل الظــروف التــي مــرت بهــا اليمــن خــلال العقــد الاأخيــر 

ومــا قبلــه، وهــي دليــل علــى اإصــرار هــذه الفئــة علــى تحدي الظــروف للحصول 

علــى مســتوى مرتفــع مــن التعليــم.  
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جدول )6(  توزيع المستجيبين حسب متغير المستوى التعليمي

النسبة المئوية %التكرارمستويات المتغيرالمتغير

المؤهل العلمي

30.6يقراأ ويكتب

51.0اإعدادية

357.0ثانوية عامة

357.0دبلوم

21542.8بكالوريوس

10921.7ماجستير

10019.9دكتوراة

502100.0المجموع

خامسًا: توزيع اأفراد عينة الدراسة حسب الصفة ونوع النشاط

مــن خــلال الجــدول رقــم )7( يتبيــن اأن اأكثــر المســتجيبين مــن الناشــطين فــي 

المجــال الاإنســاني ويمثلــون نســبة %35.5 لعــدد 178 مســتجيب مــن اإجمالــي 

العــدد الكلــي لاأفــراد عينــة الدراســة 502، يلــي ذلــك )%18.5( و)18.3%( 

الاجتماعــي  المجــال  فــي  الناشــطين  يمثلــون  مســتجيباً،  و92   93 لعــدد 

والاإعلامــي علــى التوالــي، اإضافــة اإلــى %14 لعــدد 71 مســتجيباً مــن اأفــراد عينــة 

الدراســة 502 يمثلــون الناشــطين فــي المجــال السياســي، اإضافــة اإلــى 3.8% 

يمثلــون الناشــطين فــي المجــال الاقتصــادي. بينمــا اأقــل نســبة 2.8 % لعــدد 

14 شــخص يمثلــون اأعضــاء مجلــس النــواب فــي اليمــن.

147



يعــزي الباحــث ارتفــاع نســبة النشــطاء فــي المجــال الاإنســاني بنســبة 35.5% 

اإلــى تفاقــم الوضــع الاإنســاني فــي اليمــن بفعــل الانقــلاب والحــرب ومــا نتــج 

عنهمــا مــن وضــع اإنســاني كارثــي، بينمــا كانــت اســتجابة اأعضــاء الســلطة 

التشــريعية ضعيفــة مــع الاســتبيان بنســبة 2.8 % لاعتبــارات تتعلــق بظــروف 

الحــرب ذاتهــا، اأو لتلــك الاعتبــارات المتعلقــة بالتقنيــة المتبعــة فــي اســتمارة 

الاســتبيان، ولاعتبــارات تتعلــق بوعــي النــواب باأهميــة الدراســات المســحية. 

كمــا اأن تقــارب نســب بقيــة فئــات الناشــطين تشــير اإلــى ارتفــاع نســبة الوعــي 

عنــد مختلــف الفئــات، وهنــاك ملاحظــة يــرى الباحــث اأنهــا ذات اأهميــة عنــد 

بخصــوص  مغلوطــاً  فهمــاً  تشــكل  2011م  منــذ  الناشــطين،  عــن  الحديــث 

مفــردة ناشــط، ممــا اأدى اإلــى عــزوف الكثيــر مــن الناشــطين عــن اســتخدامها 

صراحــة عنــد القيــام باأعمالهــم ونشــاطهم، وهــذا الفهــم المغلــوط  والحــرج 

مــن صفــة ناشــط يجــب اأن يــزول اأولاً عنــد الناشــطين اأنفســهم، لاأنــه بــدون 

اأنشــطة متخصصــة وواضحــة يصعــب علــى الباحثيــن والدارســين التعامــل 

مــع هــذه الفئــات المتخصصــة، بالاإضافــة اإلــى تداخــل عمــل كل ناشــط مــع 

الناشــط الاآخــر اأصــاب تعريــف وتوصيــف الاأنشــطة بنــوع مــن الضبابيــة، وهــذه 

تحتــاج اإلــى الالتــزام بمعاييــر دقيقــة لتوصيــف كل نــوع مــن اأنــواع الاأنشــطة 

فــي المجتمــع المدنــي، هــذه الضبابيــة تاأتــي مــن كــون كل فئــات الناشــطين 

تســعى نحــو هــدف التغييــر الاجتماعــي. وفــي هــذه الدراســة اأتيحــت لــكل 

ناشــط اأن يضــع علامــة اأمــام نــوع النشــاط الــذي يقــوم بــه، لاأجــل التعامــل 
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مــع كل فئــة مــن فئــات الناشــطين بحســب تخصصهــا وعملهــا، وحصرهــا 

كفئــات ليمكــن التعامــل معهــا فــي الدراســات المســحية مســتقبلاً. 

جدول )7( توزيع المستجيبين حسب متغير الصفة الوظيفية

النسبة المئوية %التكرارمستويات المتغيرالمتغير

الصفة  

2.8 14عضو مجلس نواب

7114.1ناشط سياسي

193.8ناشط اقتصادي

9318.5ناشط اجتماعي

9218.3ناشط اإعلامي

357.0ناشط حقوقي

17835.5ناشط اإنساني

502100.0المجموع

 الشكل البياني رقم )1( البيانات الشخصية الأفراد عينة الدراسة
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التوزيع الطبيعي للبيانات )Normality( واختبار التوزيع الاعتدالي

 Multicollinearity Test اأولًا: اختبار التداخل الخطي

 Collinearity مقيــاس  خــلال  مــن  الخطــي  التداخــل  فحــص  تــم  حيــث 

مــن  متغيــر  لــكل     Tolerance معامــل  باحتســاب  وذلــك   Diagnostics

 Variance   المتغيــرات المســتقلة، ومــن ثــم يتــم اإيجــاد معامــل تضخــم التباين

Inflation Factor )VIF( حيــث يعــد هــذا النمــوذج مقياســاً لتاأثيــر الارتبــاط 

VIF بيــن المتغيــرات التابعــة فيمــا بينهــا ومــن الجــدول رقــم )8( يلاحــظ اأن

لجميــع المتغيــرات التابعــة لــم يتجــاوز )5( ومحصــورة بيــن 1.335 و    2.186   

وكذلك فترة السماح   Tolerance اأكبر من )0.10( ومحصورة بين)0.749( 

.)0.458( و 

لذلــك يمكــن القــول بــاأن نمــوذج الدراســة لا يعانــي مــن مشــكلة التداخــل 

الخطــي، فالارتبــاط بيــن المتغيــرات منخفضــة، وهــذا يــدل علــى قــوة نمــوذج 

الدراســة فــي تفســير الاأثــر علــى المتغيــر التابــع وتحديــده. 
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جدول )8( اختبار التداخل الخطي واالرتباط الذاتي لنموذج للمتغيرات التابعة

المتغيرات الرئيسية
التداخل الخطي

Tolerance معامل تضخم التباينفترة السماح VIF

0.7491.335الشاأن السياسي 

0.4582.186الشاأن الاقتصادي

0.4812.079الشاأن الاجتماعي 

ثانيًا: مصفوفة الارتباط:

 يعــّد اختبــار الارتباطــات بيــن المتغيّــر التابــع والمتغيّــرات المســتقلة شــرطاً 

الخطــي واســتخدامه. وكمــا ســبق ذكــره،  الانحــدار  لتبنــي طريقــة  اأساســياً 

ــر التابــع والمتغيــرات  ــة بيــن المتغي ــاإّن مــن الضــروري اإيجــاد العلاقــات القويّّ ف

المســتقلة اأو المتنبئــات بينمــا تكــون العلاقــات بيــن المتغيــرات التابعــة بعضهــا 

ببعــض منخفضــة تفاديــاً لانصهــار تــام بيــن المؤشــرات. فــاإذا وجــدت العلاقات 

القويــة بيــن بعــض المتغيــرات التابعــة لا بــد مــن دمــج هــذه المتغيــرات اأو 

شــطب واحــد منهــا فــي التحليــل.

 اأن معامل )Correlation Matrix( الجدول رقم )9( يبين مصفوفة الارتباط 

 الارتباط بين جميع المتغيرات لا تتجاوز 0.85، وهي محصورة بين )842.

 و356. -( دلالة على عدم وجود التعدد الخطي بين المتغيرات التابعة

Multicollinearity )Hair, et al., 2010(.  
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جدول رقم )9( مصفوفة االرتباط بين جميع المتغيرات

التدخل الاإماراتي الشاأن الاجتماعي الشاأن الاقتصادي الشاأن السياسي المتغيرات

1 الشاأن السياسي 

1 .711** الشاأن الاقتصادي

1 .842** الشاأن الاجتماعي **671.

1 -.356** -.383** -.414** تدخل الاإمارات

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

)Kurtosis و Skewness( ثالثًا: الالتواء والتفرطح

ــر الباحــث   بعــد التاأكــد مــن عــدم وجــود التعــدد الخطــي فــي البيانــات اختب

كذلــك التوزيــع الطبيعــي لهــا )Normal Distribution( باحتســاب معامــل 

الالتواء )Skewness( ومعامل التفرطح )Kurtosis( لدراسة صلاحية البيانات 

المســتخدمة فــي اإجــراء البحــث الاإحصائــي الاســتدلالي. وكمــا اتفــق كثيــر مــن 

الاإحصائييــن اأن الالتــواء والتفرطــح يجــب اأن يكونــا بيــن 2.58 ســالباً اأو موجبــا 

 ،)Hair et al., 2014( لاتصــاف البيانــات بالتوريــع الاعتدالــي) 2.58± (

ويتضح من خلال نتيجة هذه الدراســة يتبين اأّن البيانات المســتخدمة تتســم 

 )Skewness( بالتوزيــع الطبيعــي مــن خــلال احتســاب قيــم معامــل الالتــواء

 )Kurtosis( التفرطــح  معامــل  وقيــم  و)-2.547(   )1.886-( بيــن  محصــورة 

مــا  المتحصلــة  القيّــم  اإّن  بيــن )1.260( و )2.1093(، حيــث  محصــورة   

تتجــاوز الحــد المســموح والمقتــرح مــن قبــل المختصيــن )±2.58( ، كمــا 

فــي الجــدول رقــم )10( وهــذه دلالــة علميــة علــى اأن البيانــات المســتخدمة 

توزعــت توزيعــاً اعتداليــاً بحيــث لــم تكــن متحيّــزًة اإلــى مجموعــة معيّنــة فــي 
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مجتمــع الدراســة. ويعضــد هــذا الاســتنتاُج النتيجــَة الاإحصائيــَة المتحصلــَة 

مــن خــلال هــذه البيانــات حيــث يمكــن الاعتمــاد عليهــا واأن القــرار العلمــي 

المســتنتج منهــا يعــد قــراراً صائبــاً يمكــن التعامــل معــه والبنــاء عليــه.

Kurtosis والتفرطح Skewness جدول رقم )10( االلتواء

التفرطح Kurtosisالالتواء   Skewnessالمتغيرات الرئيسية

2.4052.068-الشاأن السياسي 

2.4082.1093-الشاأن الاقتصادي

1.8861.260-الشاأن الاجتماعي 

2.5471.476-تدخل الاإمارات

 الوصف الاإحصائي لمتغيرات الدراسة 

ومحــاور  لمتغيــرات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات 

الدراســة 

توضــح الجــداول مــن 3-10 المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 

لمحاور الدراسة )الشاأن السياسي، الشاأن الاقتصادي، الشاأن الاجتماعي، 

مــن  الدراســة  عينــة  اأفــراد  نظــر  وجهــة  مــن  اليمــن(  فــي  الاإماراتــي  التدخــل 

النشــطاء واأعضــاء مجلــس النــواب فــي اليمــن، وفيمــا يلــي عــرض تفصيلــي 

للمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لجميــع متغيــرات الدراســة. 

ــرات اأفــراد عينــة الدراســة، وتــم اســتخدام المعيــار الاإحصائــي  ــير تقديــ ولتفســ

التالــي:
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حصائي للأوزان النسبية للمقياس الخماسي جدول رقم )11( المعيار االإ

نسبة الموافقةالمتوسط الحسابيمستوى التوافر

%20– %1.0036 – 1.80قليل جداً

%36– %1.8052 – 2.60قليل

%52–%2.6068 – 3.40متوسط

%68–%3.4084 – 4.20كبير

%100-%4.2084 – 5.00كبير جدا

اأولًا: المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمحــور التدخــل 

الاإماراتــي فــي الشــاأن السياســي

جميــع  اأن   :)2( رقــم  البيانــي  والشــكل   )11( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 

العبــارات التــي تعبــر عــن محــور )التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن السياســي( 

يزيــد متوســطها عــن الوســط الفرضــي )3(، وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة 

اأفــراد العينــة علــى وجــود )التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن السياســي( بدرجــة 

مقــداره  عــام  العبــارات متوســط  اســتجابة مرتفعــة، حيــث حققــت جميــع 

)4.63(، وبانحــراف معيــاري )865.(، واأهميــة نســبية )%91(، وفيمــا يلــي 

نتائــج التحليــل الاإحصائــي علــى مســتوى الفقــرات:

كمــا يتضــح اأن الفقــرة )4(، والفقــرة )7(، والفقــرة )8(  )التدخــل . 1

الاإماراتــي فــي اليمــن اأثــر ســلباً علــى ســيادة واســتقلال اليمــن ووحــدة 

وســلامة اأراضيــه(، و)دعمــت الاإمــارات المجلــس الانتقالــي مــن اأجــل 

اليمنيــة(،  والجــزر  الموانــئ  علــى  ســيطرتها  فــي  تحقيــق مصالحهــا 

و)التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي محاولــة تمزيــق اليمــن اإلــى 
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شــمال للحوثــي وجنــوب للانتقالــي( جــاءت فــي المرتبــة الاأولــى مــن 

حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لاإجابــات 

اأفــراد العينــة )4.70(، وبدرجــة موافقــة مرتفعــة %94، وهــذا يشــير اإلــى 

اأن الثــلاث الفقــرات  مرتفعــة مــن حيــث درجــة الموافقــة عــن بقيــة 

الفقــرات.

تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الفقــرة )10(، )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن . 2

للحكومــة  موازيــة  حكومــات  اإلــى  المليشــيات  تحــول  فــي  ســاهم 

اليمنيــة( والفقــرة )2( "التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن اأثــر ســلباً علــى 

ميــدان العمــل السياســي" مــن حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ 

المتوســط الحســابي لاإجابــات اأفــراد العينــة )4.69(، وباأهميــة نســبية 

)%93.8( وبدرجــة موافقــة مرتفعــة، وهــذا يشــير اإلــى اأن المعيــار معتمد 

السياســي  الوضــع  فــي  المعتمــد  الاأول  المعيــار  هــو  مرتفعــة  بدرجــة 

اليمنــي جــّراء التدخــل الاإماراتــي.

وتليهــا فــي المرتبــة الثالثــة الفقــرة )3 و6 و9(، )التدخــل الاإماراتــي فــي . 3

ــلاد(، )التدخــل الاإماراتــي  ــة السياســية للب ــر ســلباً علــى الهوي اليمــن اأث

فــي اليمــن عــزز مــن ســيطرة الحوثييــن علــى المناطــق التــي يســيطرون 

عليهــا(، )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي التاأثيــر ســلباً علــى 

الوطنــي(  الحــوار  ومخرجــات  فبرايــر2011  لثــورة  السياســي  الحــراك 

الحســابي  المتوســط  بلــغ  حيــث  الموافقــة،  درجــة  حيــث  )مــن  و 

نســبية  وباأهميــة   )4.60(  ،)4.62(  ،)4.61( العينــة  اأفــراد  لاإجابــات 

%92، وبدرجــة موافقــة مرتفعــة.
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اليمــن . 4 فــي  الاإماراتــي  )التدخــل  و)5(   )1( الفقــرة  الاأخيــرة  المرتبــة  اأمــا 

ســاهم فــي تقويــض الســلطة الشــرعية( و )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن 

حيــث  مــن  اليمنيــة(  للجمهوريــة  الخارجيــة  السياســة  علــى  ســلباً  اأثــر 

درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لاإجابــات اأفــراد العينــة 

)4.50(، )4.45( وبانحراف معياري، وباأهمية نســبية )90%(، )89%( 

علــى التوالــي وبدرجــة مرتفعــة..

كمــا جــاءت جميــع عبــارات التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن السياســي مــن وجهــة 

نظــر اأفــراد عينــة الدراســة بدرجــة مرتفعــة، وعليــه فــاإن ذلــك يشــير اإلــى اأن التدخــل 

الاإماراتــي فــي الشــاأن السياســي تحقــق مــن حيــث اإجابــات اأفــراد العينــة التــي 

اإجمالــي  مــن خــلال  اســتجابة مرتفعــة  الموافقيــن، بمســتوى  جــاءت لصالــح 

متوســط الفقــرات.
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ماراتي في  جدول )12( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونسبة الموافقة لمحور التدخل االإ

الشاأن السياسي

المتوسطات 

الحسابية مقياس الفقرات الفقرات

ة 
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ق
واف

م

دة
ش

 ب
ق

واف
م

% عدد / %  عدد / %  عدد / %  عدد / %  عدد / %  

0.9 1.207 4.50
48

9.6%

1

0.2%

11

2.2%

32

6.4%

410

81.7%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم في تقويض 

السلطة الشرعية
1

0.938 952. 4.69
26

5.2%

4

0.8%

5

1.0%

32

6.4%

435

86.7%

التدخل الاإماراتي في اليمن اأثر سلباً على ميدان 

العمل السياسي
2

0.922 972. 4.61
25

5.0%

3

0.6%

18

3.6

52

10.4%

404

80.5%

التدخل الاإماراتي في اليمن اأثر سلباً على الهوية 

السياسية للبلاد
3

0.942 924. 4.71
24

4.8%

4

0.8%

6

1.2%

26

5.2%

442

88.0%

التدخل الاإماراتي في اليمن اأثر سلباً على سيادة 

واستقلال اليمن ووحدة وسلامة اأراضيه
4

0.89 1.036 4.45
24

4.8%

10

2.0%

33

6.6%

86

17.1%

349

69.5%

التدخل الاإماراتي في اليمن اأثر سلباً على 

السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية
5

0.924 967. 4.62
25

5.0%

5

1.0%

10

2.0%

57

11.4%

405

80.7%

التدخل الاإماراتي في اليمن عزز من سيطرة 

الحوثيين على المناطق التي يسيطرون عليها
6

0.946 944. 4.73
28

5.6%

2

0.4%

0

0%

17

3.4%

455

90.6%

دعمت الاإمارات المجلس الانتقالي من اأجل 

تحقيق مصالحها في سيطرتها على الموانئ 

والجزر اليمنية

7

0.944 922. 4.72
26

5.2%

1

0.2%

3

0.6%

30

6.0%

442

88.0%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم في محاولة 

تمزيق اليمن اإلى شمال للحوثي وجنوب 

للانتقالي

8

0.92 955. 4.60
23

4.6%

4

0.8%

18

3.6%

62

12.4%

395

78.7%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم في التاأثير 

سلباً على الحراك السياسي لثورة فبراير2011 

ومخرجات الحوار الوطني

9

0.938 899. 4.69
23

4.6%

1

0.2%

8

1.6%

44

8.8%

426

84.9%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم في تحول 

المليشيات اإلى حكومات موازية للحكومة 

اليمنية

10

0.9123 .865 4.630 المتوسط ت العام للفقرات

وبناء على نتائج التحليل الاإحصائي الواضحة في الفقرات السابقة، يتبين 

وجود وضع سياسي سيء بسبب التدخل الاإماراتي في اليمن. يوضح الجدول 

157



)12( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب 

لفقرات محور الشاأن السياسي.

الشكل البياني رقم )2( يوضح نتائج الوزن النسبي للمتوسطات الحسابية لفقرات التدخل 

ماراتي في الشاأن السياسي االإ

ــة لمحــور التدخــل  ــات المعياري ــًا: المتوســطات الحســابية والانحراف ثاني

الاإماراتــي فــي الشــاأن الاقتصــادي

الجــدول رقــم )13( والشــكل البيانــي رقــم )3( يســتعرض اأن جميــع العبــارات 

يزيــد  الاقتصــادي(  الشــاأن  فــي  الاإماراتــي  )التدخــل  تعبــر عــن محــور  التــي 

متوســطها عــن الوســط الفرضــي )3(، وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة اأفــراد 

العينــة علــى وجــود الاآثــار الاقتصاديــة المترتبــة علــى التدخــل الاإماراتــي فــي 

العبــارات  جميــع  حققــت  حيــث  جــداً،  مرتفعــة  اســتجابة  بدرجــة  اليمــن 

متوســط عــام مقــداره )4.497(، وبانحــراف معيــاري )873.(، واأهميــة نســبية 

)%90(، وفيمــا يلــي نتائــج التحليــل الاإحصائــي علــى مســتوى الفقــرات:
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كمــا يتضــح اأن الفقــرة )5( )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي . 1

اإيقــاف الصــادرات(، جــاءت فــي المرتبــة الاأولــى مــن حيــث درجــة 

العينــة  اأفــراد  لاإجابــات  الحســابي  المتوســط  بلــغ  حيــث  الموافقــة، 

 ،)92%( نســبية  وباأهميــة   ،)936.( معيــاري  وبانحــراف   ،)4.60(

وبدرجــة موافقــة مرتفعــة جــداً، وهــذا يشــير اإلــى اأن )التدخــل الاإماراتــي 

فــي اليمــن ســاهم فــي اإيقــاف الصــادرات( الاأكثــر موافقــة مقارنــة ببقيــة 

الفقــرات.

كمــا يتضــح اأن الفقــرة )3(، والفقــرة )9(، )التدخــل الاإماراتــي فــي . 2

اليمــن ســاهم فــي انهيــار الاقتصــاد الوطنــي(، و)التدخــل الاإماراتــي فــي 

اليمــن ســاهم فــي تدهــور قيمــة العملــة الوطنيــة(، جــاءت فــي المرتبــة 

الثانيــة مــن حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 

لاإجابــات اأفــراد العينــة 4.57 و4.56، وبدرجــة موافقــة مرتفعــة 91%، 

وهــذا يشــير اإلــى اأن الفقرتيــن مرتفعــة مــن حيــث درجــة الموافقــة عــن 

بقيــة الفقــرات.

)التدخــل . 3  )10( رقــم  والفقــرة   )8( الفقــرة  الثالثــة  المرتبــة  فــي  تليهــا 

الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي توقــف عجلــة التنميــة(، )التدخــل 

الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي انخفــاض الناتــج المحلــي( مــن حيــث 

درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لاإجابــات اأفــراد العينة 

)4.50(، )4.49(، وبانحــراف معيــاري )0.972(، )0.990( وباأهميــة 

نســبية )%90( وبدرجــة موافقــة مرتفعــة، وهــذا يشــير اإلــى اإن الفقــرة 

)7؛ 6( هــي المجــال الاأول مــن حيــث الموافقــة.

اأمــا المرتبــة الاأخيــرة الفقــرة )1( و )2( )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن . 4

)التدخــل  و  البطالــة(  ومعــدلات  الفقــر  نســبة  ارتفــاع  فــي  ســاهم 
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الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي انهيــار الخدمــات الاأساســية( مــن حيــث 

درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لاإجابــات اأفــراد العينــة 

مرتفعــة. مازالــت  وبدرجــة  نســبية )88%(،  وباأهميــة   ،)4.43(  ،)4.44(

كمــا جــاءت جميــع فقــرات محــور الاآثــار المترتبــة فــي الشــاأن الاقتصــادي مــن 

التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن بدرجــة مرتفعــة، وتحققــت مــن حيــث اإجابــات اأفــراد 

العينــة التــي جــاءت لصالــح الموافقيــن، بمســتوى اســتجابة مرتفعــة مــن خــلال 

اإجمالــي متوســط الفقــرات.

الســابقة كمــا  الفقــرات  فــي  الواضحــة  الاإحصائــي  التحليــل  نتائــج  وبنــاء علــى 

الحســابية  للمتوســطات   )3( رقــم  البيانــي  والشــكل   )13( الجــدول  يوضحهــا 

الشــاأن  محــور  لفقــرات  والترتيــب  النســبي  والــوزن  المعياريــة  والانحرافــات 

الاقتصــادي. يتبيــن وجــود وضــع اقتصــادي ســيء بســبب التدخــل الاإماراتــي فــي 

الاقتصــادي. الشــاأن  فــي  اليمــن 
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ماراتي الشاأن  جدول )13( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونسبة الموافقة لمحور التدخل االإ

االقتصادي

المتوسطات 

الحسابية مقياس الفقرات
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% عدد / %  عدد / %  عدد / %  عدد / %  عدد / %  

0.888 970. 4.44 14

2.8%

21

4.2%

27

5.4%

107

21.3%

333

66.3%
التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في ارتفاع نسبة الفقر ومعدلات 

البطالة

1

0.886 994. 4.43 14

2.8%

25

5.0%

27

5.4%

100

19.9%

336

66.9%
التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في انهيار الخدمات الاأساسية

2

0.914 877. 4.57 14

2.8%

10

2.0%

17

3.4%

95

18.9%

366

72.9%
التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في انهيار الاقتصاد الوطني

3

0.89 1.001 4.45 20

4.0%

12

2.4%

33

6.6%

94

18.7%

343

68.3
التدخل الاإماراتي في اليمن 

ساهم في هروب الكوادر المهنية 

المؤهلة اإلى الخارج

4

0.89 1.040 4.45 21

4.2%

16

3.2%

35

7.0%

75

14.9%

355

70.7%
التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في انخفاض الواردات

5

0.92 936. 4.60 20

4.0%

6

1.2%

21

4.2%

62

12.4%

393

78.3%
التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في اإيقاف الصادرات

6

0.896 953. 4.48 17

3.4%

9

1.8%

36

7.2%

95

18.9%

345

68.7%
التدخل الاإماراتي في اليمن 

ساهم في هروب رؤوس الاأموال 

باستثماراتهم اإلى الخارج

7

0.9 972. 4.50 19

3.8%

13

2.6%

21

4.2%

96

19.1%

353

70.3%
التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في توقف عجلة التنمية

8

0.912 920. 4.56 17

3.4%

8

1.6%

24

4.8%

81

16.1%

372

74.1%
التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في تدهور قيمة العملة الوطنية

9

0.898 990. 4.49 20

4.0%

14

2.8%

21

4.2%

90

17.9%

357

71.1%
التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في انخفاض الناتج المحلي

10

0.899 .873 4.497 المتوسط العم للفقرات
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الشكل البياني رقم )3( يوضح نتائج الوزن النسبي للمتوسطات الحسابية لفقرات التدخل 

ماراتي في الشاأن االقتصادي االإ

ثالثــًا: المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمحــور 

التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن الاجتماعــي

جميــع  اأن   :)4( رقــم  البيانــي  والشــكل   )14( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 

العبــارات التــي تعبــر عــن محــور )التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن الاجتماعــي( 

يزيــد متوســطها عــن الوســط الفرضــي )3(، وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة 

اأفــراد العينــة علــى وجــود )التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن الاجتماعــي( بدرجــة 

مقــداره  عــام  العبــارات متوســط  اســتجابة مرتفعــة، حيــث حققــت جميــع 

)4.33(، وبانحــراف معيــاري )9177.(، واأهميــة نســبية )%86(، وفيمــا يلــي 
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نتائــج التحليــل الاإحصائــي علــى مســتوى الفقــرات:

فــي . 1 اليمــن ســاهم  فــي  الاإماراتــي  الفقــرة )3( )التدخــل  اأن  يتضــح   

ــة الاأولــى مــن  ــة الجهويــة(، جــاءت فــي المرتب تنامــي ظاهــرة المناطقي

حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لاإجابــات 

اأفــراد العينــة )4.56(، وبانحــراف معيــاري ).945(، وباأهميــة نســبية 

)%91(، وبدرجــة موافقــة مرتفعــة جــداً، وهــذا يشــير اإلــى اأن التدخــل 

الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي تنامــي ظاهــرة المناطقيــة الجهويــة 

الاأكثــر موافقــة مقارنــة ببقيــة الفقــرات.

يتضح اأن الفقرة )8(، والفقرة )7(، والفقرة )9( )التدخل الاإماراتي . 2  

و)التدخــل  الاجتماعــي(،  النســيج  تمزيــق  فــي  ســاهم  اليمــن  فــي 

الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي غيــاب الاأمــن الاجتماعــي(، )التدخــل 

الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي تزايــد اأعــداد المشــردين واللاجئيــن( 

جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ 

المتوســط الحســابي لاإجابات اأفراد العينة )4.53(، )4.52(، )4.50( 

وبدرجــة موافقــة مرتفعــة %90.6، %90.4، %90، وهــذا يشــير اإلــى 

بقيــة  عــن  الموافقــة  مــن حيــث درجــة  الفقــرات مرتفعــة  الثــلاث  اأن 

الفقــرات.

وتليهــا فــي المرتبــة الثالثــة الفقــرة )2(، )التدخــل الاإماراتــي فــي . 3  

اليمــن ســاهم فــي تهميــش دور الاأغلبيــة فــي حيــن بــرزت الاأقليــات( 

مــن حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لاإجابــات 

اأفــراد العينــة )4.45( وباأهميــة نســبية )%89( وبدرجــة موافقــة مرتفعــة.

اأمــا المرتبــة الاأخيــرة الفقــرة )5( )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم . 4
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فــي ارتفــاع نســبة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي - العنف ضد 

المــراأة( مــن حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 

 ،)1.283( معيــاري  وبانحــراف   ،)3.85( العينــة  اأفــراد  لاإجابــات 

وباأهميــة نســبية )%77(، وبدرجــة متوســطة.

كمــا جــاءت جميــع عبــارات التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن الاجتماعــي مــن 

وجهــة نظــر اأفــراد عينــة الدراســة بدرجــة متوســطة ومرتفعــة، وعليــه فــاإن ذلــك 

يشــير اإلــى الاأثــار الاجتماعيــة تحققــت مــن حيــث اإجابــات اأفــراد العينــة التــي 

جــاءت لصالــح الموافقيــن، بمســتوى اســتجابة مرتفعــة مــن خــلال اإجمالــي 

متوســط الفقــرات.

وبنــاء علــى نتائــج التحليــل الاإحصائــي الواضحــة فــي الفقــرات الســابقة، يتبيــن 

وجــود وضــع اجتماعــي ســيء بســبب التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن في الشــاأن 

والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات   12.4 الجــدول  يوضــح  الاجتماعــي. 

المعياريــة والــوزن النســبي والترتيــب لفقــرات محــور الشــاأن الاجتماعــي.
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ماراتي الشاأن االجتماعي جدول )14( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونسبة الموافقة لمحور التدخل االإ

المتوسطات الحسابية مقياس الفقرات

الفقرات

ة 
سب

ن

قة
واف

م
ال

ف 
جرا

ان
ال

ي
ار

عي
م

ال

ط 
س

تو
م

ال

ي
اب
س

ح
ال

ق 
واف

 م
ير

غ

دة
ش

ب

ق
واف

 م
ير

غ

د
اي
ح

م

ق
واف

م

ق 
واف

م

دة
ش

ب

% عدد / %  عدد / %  عدد / %  عدد / %  عدد / %  

0.846 1.102 4.23 22

4.4%

23

4.6%

59

11.8%

113

22.5%

285

56.8%

التدخل الاإماراتي ساهم في 

ارتفاع مستوى التمييز بين الفئات 

الاجتماعية في اليمن

1

0.89 977. 4.45 18

3.6%

14

2.8%

27

5.4%

106

21.1%

337

67.1%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في تهميش دور الاأغلبية في حين 

برزت الاأقليات

2

0.912 945. 4.56 19

3.8%

10

2.0%

18

3.6%

77

15.3%

378

75.3%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في تنامي ظاهرة المناطقية الجهوية

3

0.872 1.085 4.36 21

4.2%

28

5.6%

27

5.4%

98

19.5%

328

65.3%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في زيادة التمييز العنصري الطائفي

4

0.77 1.283 3.85 31

6.2%

55

11.0%

103

20.5%

80

15.9%

233

46.4%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في ارتفاع نسبة العنف المبني 

على النوع الاجتماعي - العنف 

ضد المراأة

5

0.9 949. 4.50 17

3.4%

15

3.0%

16

3.2%

108

21.5%

346

68.9%

التدخل الاإماراتي في اليمن 

ساهم في تزايد اأعداد المشردين 

واللاجئين

6

0.904 932. 4.52 17

3.4%

11

2.2%

20

4.0%

102

20.3%

352

70.1%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في غياب الاأمن الاجتماعي

7

0.906 961. 4.53 19

3.8%

15

3.0%

10

2.0%

93

18.5%

365

72.7%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في تمزيق النسيج الاجتماعي

8

0.85 1.127 4.25 22

4.4%

31

6.2%

47

9.4%

104

20.7%

298

59.4%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في ارتفاع نسبة العنف ضد 

الاأطفال - تجنيدهم وحرمانهم 

من التعليم

9

0.826 1.181 4.13 24

4.8%

38

7.6%

63

12.5%

101

20.1%

276

55.0%

التدخل الاإماراتي في اليمن ساهم 

في ارتفاع نسبة التفكك الاأسري

10

0.867 .9177 4.338 المتوسط العام للفقرات

الشكل البياني رقم )4( يوضح نتائج الوزن النسبي للمتوسطات الحسابية لفقرات التدخل 

ماراتي في الشاأن االجتماعي االإ
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رابعــًا: المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للمحــور المســتقل 

التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن

الجــدول رقــم )15( والشــكل البيانــي )5( يســتعرض اأن جميــع العبــارات التــي 

تعبــر لمحــور )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن( يقــل متوســطها عــن الوســط 

اأفــراد العينــة علــى وجــود  الفرضــي )3(، وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة 

التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن وتقويــض عمــل الشــرعية فــي جميــع الجوانــب 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة بدرجــة اســتجابة منخفضــة جــداً، حيــث 

حققــت جميــع العبــارات متوســط عــام مقــداره (1.561(، وبانحــراف معيــاري 

)1.012(، واأهميــة نســبية ضعيفــة جــداً )%30(، وفيمــا يلــي نتائــج التحليــل 

الاإحصائــي علــى مســتوى الفقــرات:

يتضــح اأن الفقــرة )3(، والفقــرة )9( )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن . 1

ســاهم فــي انهيــار الاقتصــاد الوطنــي(، و)التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن 

ســاهم فــي تدهــور قيمــة العملــة الوطنيــة(، جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة 
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مــن حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لاإجابــات 

اأفــراد العينــة )4.57( و )4.56(، وبدرجــة موافقــة مرتفعــة %91، وهــذا 

يشــير اإلــى اأن الفقرتيــن مرتفعــة مــن حيــث درجــة الموافقــة عــن بقيــة 

الفقــرات.

تاأتــي فــي المرتبــة الاأولــى فــي الاأهميــة الفقــرة )5( والفقــرة رقــم )7( . 2

لــم يتســبب فــي انقــلاب المجلــس  الاإماراتــي فــي اليمــن  )التدخــل 

الانتقالــي فــي عــدن علــى الشــرعية(، )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن 

ســاعد علــى بقــاء جزيــرة ســقطرى تحــت ســيادة الحكومــة الشــرعية( 

مــن حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لاإجابــات 

 ،)1.116( معيــاري  وبانحــراف   ،)1.40(  ،)1.39( العينــة  اأفــراد 

موافقــة  وبدرجــة   )28%(  ،)27.8%( نســبية  وباأهميــة   )1.123(

منخفضــة جــداً، وهــذا يشــير اإلــى اإن الفقــرة )5؛ 7( هــي المجــال 

الخامــس والاأخيــر مــن حيــث عــدم الموافقــة.

تليهمــا فــي المرتبــة الثانيــة مــن ناحيــة التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن . 3

الفقــرة )6( والفقــرة )10( )التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي 

الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن وســلامة اأراضيــه( و)التدخــل الاإماراتــي 

فــي اليمــن ســاهم فــي اإعــادة المشــردين واللاجئيــن اإلــى بيوتهــم( مــن 

حيــث درجــة الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي ضعيــف جــداً 

لاإجابــات اأفــراد العينــة )1.43(، وباأهميــة نســبية )%28.8( وبدرجــة 

موافقــة منخفضــة.

تليها في المرتبة الثالثة الفقرة )8( والفقرة رقم )9( )التدخل الاإماراتي . 4

فــي اليمــن ســاهم فــي ســيطرة الشــرعية علــى الوضــع فــي مضيــق بــاب 

المنــدب والســاحل الغربــي(، )تدخــل الاإمــارات فــي اليمــن لــم يكــن 

167



مــن حيــث درجــة  اليمــن(  فــي  لتنفذهــا  اأتــت  بهــا  لاأجنــدة خاصــة 

العينــة  اأفــراد  لاإجابــات  الحســابي  المتوســط  بلــغ  حيــث  الموافقــة، 

)1.44(، )1.46(، وبانحــراف معيــاري )1.141(، )1.177( وباأهميــة 

نســبية )%28.8(، )%29.2( وبدرجــة موافقــة منخفضــة وضعيفــة، 

وهــذا يشــير اإلــى اأن الفقــرة )8؛ 9( هــي المجــال الاأخيــر مــن حيــث 

عــدم الموافقــة.

اأمــا المرتبــة الاأخيــرة الفقــرة )1( )جــاء التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن . 5

بنــاء علــى طلــب مــن الحكومــة الشــرعية( مــن حيــث درجــة عــدم 

العينــة  اأفــراد  لاإجابــات  الحســابي  المتوســط  بلــغ  حيــث  الموافقــة، 

منخفضــة. وبدرجــة   )56%( نســبية  وباأهميــة   )2.80(

كمــا جــاءت جميــع فقــرات محــور التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن بدرجــة 

ضعيفــة ومنخفضــة وفــي المرتبــة الخامســة والاأخيــرة، وعليــه فــاإن ذلــك يشــير 

اإلــى اأن التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن تحقــق مــن حيــث اإجابــات اأفــراد العينــة 

التــي جــاءت لصالــح عــدم الموافقيــن، بمســتوى اســتجابة منخفضــة مــن 

خــلال اإجمالــي متوســط الفقــرات.
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جدول )15( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونسبة الموافقة لمحور التدخل االماراتي في 

اليمن 

قة
واف
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ف
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ساب
ح
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ق
واف

 م
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ح
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ق
واف

م

دة
ش
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ق

واف
م

الفقرات

% عدد 

  % /

عدد 

  % /

عدد 

  % /

عدد 

  % /

عدد 

  % /

0.56 1.542 2.80 159

31.7%

73

14.5%

81

16.1%

85

16.9%

104

20.7%

جاء التدخل الاإماراتي في 

اليمن بناء على طلب من 

الحكومة الشرعية

1

0.296 1.180 1.48 410

81.7%

35

7.0%

4

0.8%

12

2.4%

41

8.2%

ساهم التدخل الاإماراتي في 

اليمن بشكل اإيجابي في تغير 

الواقع السياسي المضطرب في 

اليمن نحو الاأفضل

2

0.304 1.168 1.52 394

78.5%

48

9.6%

6

1.2%

17

3.4%

37

7.4%

ساهم التدخل الاإماراتي في 

اليمن في عدم تفاقم الاأزمة 

الاإنسانية

3

0.282 1.121 1.41 429

85.5%

23

4.6%

2

0.4%

12

2.4%

36

7.2%

التدخل الاإماراتي في اليمن 

ساهم في اإنهاء الانقلاب 

الحوثي في صنعاء

4

0.278 1.116 1.39 437

87.1%

15

3.0%

3

0.6%

11

2.2%

36

7.2%

التدخل الاإماراتي في اليمن لم 

يتسبب في انقلاب المجلس 

الانتقالي في عدن على 

الشرعية

5

0.286 1.143 1.43 428

85.3%

19

3.8%

5

1.0%

13

2.6%

37

7.4%

التدخل الاإماراتي في اليمن 

ساهم في الحفاظ على وحدة 

اليمن وسلامة اأراضيه

6

0.28 1.123 1.40 438

87.3%

13

2.6%

4

0.8%

10

2.0%

37

7.4%

التدخل الاإماراتي في اليمن 

ساعد على بقاء جزيرة 

سقطرى تحت سيادة 

الحكومة الشرعية

7
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0.288 1.141 1.44 420

83.7%

28

5.6%

6

1.2%

10

2.0%

38

7.6%

التدخل الاإماراتي في اليمن 

ساهم في سيطرة الشرعية 

على الوضع في مضيق باب 

المندب والساحل الغربي

8

0.292 1.177 1.46 424

84.5%

20

4.0%

6

1.2%

11

2.2%

41

8.2%

تدخل الاإمارات في اليمن لم 

يكن لاأجندة خاصة بها اأتت 

لتنفذها في اليمن

9

0.286 1.131 1.43 423

84.3%

27

5.4%

4

0.8%

11

2.2%

37

7.4%

التدخل الاإماراتي في اليمن 

ساهم في اإعادة المشردين 

واللاجئين اإلى بيوتهم

10

0.312 1.012 1.576 المتوسط العام

الشكل البياني رقم )5( يوضح نتائج الوزن النسبي للمتوسطات الحسابية لفقرات التدخل 

ماراتي في اليمن االإ
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التحليل العاملي الاستكشافي لمتغيرات الدراسة:

التشبعات العاملية لفقرات محاور الدراسة )الصدق التقاربي(. 1

اأظهــرت نتائــج الدراســة للتشــبعات العامليــة )Factor Loading( باســتخدام 

SmartPLS   اإن جميع الفقرات محملة اأكثر من 0.60 وقد حذف الباحث   

فقــرة واحــدة مــن اإجمالــي 40 فقــرة هــي عــدد فقــرات الاســتبيان، وكانت الفقرة 

المحذوفــة رقــم 1 مــن محــور التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن وتــم حــذف الفقــرة 

نظــراً لعــدم اإيفائهــا بالشــروط لاإبقائهــا، كاأن يكــون تشــبعها اأقــل مــن 0.60.  

وكانــت نســبة التشــبعات العامليــة عاليــة وممتــازة لجميــع فقــرات المتغيــرات 

وتجــاوزت النســبة المقبولــة 0.60 وتراوحــت بيــن 0.972 للفقــرة رقــم 7 مــن 

محــور التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن "التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن ســاعد 

علــى بقــاء جزيــرة ســقطرى تحــت ســيادة الحكومــة الشــرعية " واأقــل فقــرة 

ــة 0.737 للفقــرة رقــم 1 مــن محــور الشــاأن السياســي"  فــي التشــبعات العاملي

التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن ســاهم فــي تقويــض الســلطة الشــرعية " وهــذا 

يؤكــد الصــدق التقاربــي convergent validity لفقــرات ومحــاور الدراســة.
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الشكل البياني رقم )6( مسار تخطيطي للنموذج العاملي القياسي Algorithm يوضح 

التشبعات العاملية للفقرات مستقطعا من نتائج SmartPLS   لجميع متغيرات النموذج

اختبار الموثوقية ومتوســط التباين المشــترك )المســتخلص( . 2

AVE

 Average Variance( كمــا كان متوســط التبايــن المســتخلص اأو المشــترك 

Extracted ( AVE  لجميــع متغيــرات الدراســة  المســتخلصة مــن مخرجــات 

ســمارت بــي اإل اإس )SmartPLS( اأكبــر مــن القيمــة المقبولــة 0.50  وهــي 

جيــده ومرتفعــة، وكانــت قيــم متوســط التبايــن المســتخلص AVE محصــورة 

بيــن القيمــة 0.757 لمحــور الشــاأن الاجتماعــي كاأقــل قيمــة، والقيمــة 0.876 

كاأعلــى قيمــة لمحــور التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن، اأيضــاً كمــا تــم اختبــار 

الموثوقيــة )معامــل الثبــات( Cronbach›s Alpha للدراســة الرئيســية ومعامــل 
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الثبــات المركــب )Composite Reliability CR( لجميــع متغيــرات الدراســة، 

وكانــت معامــل الثبــات المركــب لجميــع المتغيــرات اأكبــر مــن )0.60( وكانــت 

جميــع القيــم مرتفعــة وجيــدة )Barclay ،1995(. وتراوحــت القيــم بيــن 0.985 

كاأعلــى قيمــة لمحــور اأثــر التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن والقيمــة 0.969 كاأقــل 

قيمــة لمحــور الشــاأن الاجتماعــي وهــي قيــم جيــدة ومرتفعــة. وكانــت قيمــة 

كورنبــاخ األفــا اأيضــاً اأكبــر مــن )0.60( ومحصــورة بيــن )0.982( و )0.965(

لنفــس المحــاور الســابقة. جــدول رقــم )16( والشــكل البيانــي رقــم )6( يوضــح 

الثبــات(  الموثوقيــة )معامــل  الدارســة واختبــار  لفقــرات  العامليــة  التشــبعات 

Cronbach›s Alpha ومعامــل التبايــن المشــترك لجميــع متغيــرات الدراســة.
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جدول رقم )16( التشبعات العاملية وكورنباخ األفا ومعامل التباين المشترك AVE المستخرجة 

SmartPLS من مخرجات

التحميل المتغيرات

Loading

كورنباخ الفا

Cronbach Alpha

معامل الثبات 

CR المركب

معامل التباين 

 AVE المشترك

المتغيرات التابعة: العوامل )السياسية-الاقتصادية-الاجتماعية( 

0.9710.9750.795لعامل: الشاأن السياسي 

0.737الشاأن السياسي 1

0.950الشاأن السياسي 2

0.873الشاأن السياسي 3

0.946الشاأن السياسي 4

0.817الشاأن السياسي 5

0.912الشاأن السياسي 6

0.916الشاأن السياسي 7

0.956الشاأن السياسي 8

0.855الشاأن السياسي 9

0.927الشاأن السياسي 10

العامل الثاني: الشاأن 

الاقتصادي

0.8870.9750.9780.818

0.904الشاأن الاقتصادي 1

0.920الشاأن الاقتصادي 2

0.914الشاأن الاقتصادي 3

0.850الشاأن الاقتصادي 4

0.867الشاأن الاقتصادي 5

0.893الشاأن الاقتصادي 6

0.910الشاأن الاقتصادي 7

0.937الشاأن الاقتصادي 8
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0.818الشاأن الاقتصادي 9

0.927الشاأن الاقتصادي 10

العامل الثالث: الشاأن 

الاجتماعي

0.8880.9650.9690.757

0.850الشاأن الاجتماعي 1

0.899الشاأن الاجتماعي 2

0.869الشاأن الاجتماعي 3

0.888الشاأن الاجتماعي 4

0.771الشاأن الاجتماعي 5

0.915الشاأن الاجتماعي 6

0.911الشاأن الاجتماعي 7

0.906الشاأن الاجتماعي 8

0.852الشاأن الاجتماعي 9

0.827الشاأن الاجتماعي 10

المتغير المستقل: التدخل 

الاإماراتي

0.8450.9820.9850.876

0.906التدخل الاإماراتي 2

0.951التدخل الاإماراتي 3

0.894التدخل الاإماراتي 4

0.935التدخل الاإماراتي 5

0.954التدخل الاإماراتي 6

0.972التدخل الاإماراتي 7

0.962التدخل الاإماراتي 8

0.906التدخل الاإماراتي 9

0.951التدخل الاإماراتي 10
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 R2 مربع الارتباط المتعدد 

بالنظــر اإلــى الجــدول رقــم )17( والشــكل البيانــي رقــم )6( لتحليــل المســار 

واختبــار مربــع الارتبــاط المتعــدد )الانحــدار( الــذي يتضمــن النتائــج الخاصــة 

مؤشــر  اأهــم  هــو  الــذي   coefficient of determination التحديــد  بمعامــل 

والاقتصاديــة  السياســية  الشــؤون  فــي  الاإماراتــي  التدخــل  تاأثيــر  مقــدار  لبيــان 

والاجتماعيــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة خــلال فتــرة مــن 2011 حتــى 2020 مــن 

قبــل اأفــراد عينــة الدراســة مــن النشــطاء وصنــاع القــرار فــي اليمــن.  

كمــا يوضــح الجــدول 17 قيمــة    R2 ويعتبــر مقياســاً لجــودة توفيــق النمــوذج 

ونجد اأنه - اأي معامل التحديد R2 مساوياً 0.188، اأي اأن المتغير المستقل 

التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن يفســر ويشــرح مــن التغييــرات )اأي التباينــات اأو 

الانحرافــات الكليــة( التــي تحــدث فــي قيــم المتغيــر التابــع الشــاأن السياســي 

بقيمــة 0.18.8 اأي اأن المتغيــر المســتقل )التدخــل الاإماراتــي( فســر وشــرح مــا 

نســبته %18.8 مــن التغييــرات )اأي التباينــات اأو الانحرافــات الكليــة( التــي 

تحــدث فــي قيــم المتغيــر التابــع )الشــاأن السياســي(. 

اإضافــة اإلــى اأن التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن فســر وشــرح مــا نســبته 15% 

ــر  ــة( التــي تحــدث فــي المتغي مــن التغيــرات )التباينــات اأو الانحرافــات الكلي

التابــع الشــاأن الاقتصــادي، وفســرت ايضــاً %15.2 مــن التغيــرات )التباينــات 

اأو الانحرافــات الكليــة( التــي تحــدث فــي الشــاأن الاجتماعــي. وجميــع القيــم 
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والنســب التــي ذكــرت ســابقاً جيــدة فــي العلــوم الاإنســانية وقريبــة مــن 100%، 

والباقــي يرجــع اإلــى عوامــل اأخــرى منهــا الخطــاأ العشــوائي اأو اأن هنــاك متغيــرات 

لــم تضمــن فــي النمــوذج عمومــاً كلمــا اقتربــت قيمــة R2 مــن %100 يــدل 

.)Hair at al., 2014( ذلــك علــى جــودة توفيــق النمــوذج

R2 Square Adjusted ومعامل االنحدار المّعدل R2 جدول رقم )17( يوضح معامل االنحدار

مربع الانحدار المّعدل مربع الانحدار المتغيرات التابع المتغير المستقل

0.187 0.188 الشاأن السياسي التدخل الاإماراتي في اليمن 

0.148 0.150 الشاأن الاقتصادي التدخل الاإماراتي في اليمن 

0.151 0.152 الشاأن الاجتماعي التدخل الاإماراتي في اليمن 

)SmartPLS. Version 3( المصدر: الباحث من مخرجات سمارت بي ال اس

4 .)Effect Size f2( تقييم حجم الاأثر 

يتــم تحديــد اأحجــام تاأثيــر المتغيــر المســتقل التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن 

ــرات التابعــة )الشــاأن السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي( عــن  علــى المتغي

طريــق اســتخدام تحليــل حجــم الاأثــر )f²( المكّمــل باســتخدام ـ R²   فكلمــا 

زادت قيمــة حجــم الاأثــر زادت قيمــة التبايــن المفســر، وبالتالــي تــزداد قــوة 

الاختبــار. 

  وتستخدم الصيغة التي اقترحها كوهين )Cohen, 1988( على النحو 

التالي:
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حيــث يتــم تضميــن    Included  R2   وهــو مربــع R   الــذي تــم الحصــول 

ــر للمتغيــرات المســتقلة  ــر التابــع  عنــد اســتخدام حجــم الاأث عليــه مــن المتغي

 R2 علــى المتغيــر التابــع فــي النمــوذج البنائــي الهيكلــي. بينمــا يتــم اســتبعاد

Excluded   الــذي تــم الحصــول عليــه علــى المتغيــر التابــع عندمــا لا يتــم 

ــا لكوهيــن  ــر المســتقل فــي النمــوذج البنائــي الهيكلــي. وفًق اســتخدام المتغي

)Cohen, 1988(، يكــون حجــم التاأثيــر )0.02( صغيــًرا، و0.15 متوســًطا، 

0.35 كبيــًرا.  اأظهــرت نتائــج الدراســة اأن المتغيــر المســتقل التدخــل الاإماراتــي 

كان لــه حجمــاً كبيــراً علــى الشــاأن السياســي 0.352 اأكبــر مــن القيمــة 0.35 

وفًقــا لكوهيــن )Cohen, 1988(، عــلاوة علــى ذلــك، فــاإن التدخــل الاإماراتــي 

فــي اليمــن كان لهــا حجــم اأثــر متوســطاً )0.176( علــى الشــاأن الاقتصــادي 

اأكبــر مــن القيمــة 0.15، واأيضــاً التدخــل الاإماراتــي لــه اأثــراً متوســطاً علــى الشــاأن 

الاجتماعــي عنــد )0.180(.  الجــدول نتائــج حجــم الاأثــر للمتغيــر المســتقل 

التدخــل الاإماراتــي علــى المتغيــرات التابعــة الجانب )السياســي، الاقتصادي، 

الاجتماعــي( فــي الجمهوريــة اليمنيــة. جــدول )18( والشــكل البيانــي رقــم 

)7( يوضــح حجــم اأثــر المتغيــر المســتقل علــى المتغيــرات التابعــة. 
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جدول رقم )18( يوضح حجم االأثر للمتغيرات المستقلة

النتيجةحجم الاأثر)f2(المتغير التابعالمتغيرات المستقل

كبير0.352  الشاأن السياسيالتدخل الاإماراتي

متوسط0.176 الشاأن الاقتصاديالتدخل الاإماراتي

متوسط0.180  الشاأن الاجتماعيالتدخل الاإماراتي

الفرضيات الرئيسية للدراسة 

    Path Coefficientلاختبــار فرضيــات الدراســة تــم الاســتعانة بتحليــل المســار

اأثــر التدخــل الاإماراتــي فــي  باســتخدام برنامــج SmartPLS وذلــك للتحقــق 

الشــاأن السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي اليمــن مــن وجهــة نظــر اأفــراد 

ــة الدراســة مــن النشــطاء وصنــاع القــرار فــي اليمــن. عين

الفرضيــة الاأولــى: يوجــد تاأثيــر عكســي ذو دلالــة اإحصائيــة عنــد مســتوى 

معنويــة )α≤0.05( ذات دلالــة اإحصائيــة للتدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن 

السياســي اليمنــي. 

ُيظهــر الجــدول رقــم )19( والشــكل البيانــي رقــم  )8(  نتائــج تحليــل المســار 

المســتخرج مــن مخرجــات ســمارت بــي اإل اإس الــذي يبيــن اأثــر التدخــل 

التحليــل  نتائــج  اأظهــرت  اليمنــي، حيــث  الشــاأن السياســي  فــي  الاإماراتــي  

اأثــر ســلبي )عكســي( ذو دلالــة اإحصائيــة بيــن التدخــل  الاإحصائــي يوجــد 

الاإماراتــي، والشــاأن السياســي اليمنــي، وكانــت جميــع القيــم تــدل علــى اأنهــا 
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  path coefficient  مطابقــة للمعاييــر المحــددة، وهــي قيمــة معامــل الارتبــاط

تســاوي  0.434- وهــي قيمــة ســالبة ومرتفعــة و قيمــة t الاإحصائيــة 6.154  اأكبــر 

مــن الجدوليــة  1.96 ومســتوى الدلالــة المعنويــة اأقــل مــن 0.001 ، اإذ بلــغ 

مســتوى الدلالــة  0.000  وهــو مــا يشــير اإلــى اأن التدخــل الاإماراتــي ُيؤثــر ســلباً 

وبقــوة علــى الوضــع السياســي. اأي اأنـّـه كلمــا زاد التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن 

تدهــور وتفــكك الوضــع السياســي اليمنــي.  

الفرضيــة الثانيــة: يوجــد تاأثيــر عكســي ذو دلالــة اإحصائيــة عنــد مســتوى 

معنويــة )α≤0.05( ذات دلالــة اإحصائيــة للتدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن 

الاقتصــادي اليمنــي.

الاإحصائــي  التحليــل  مخرجــات  باســتخدام  الدراســة  نتائــج  خــلال  مــن 

SmartPLS  اأظهــرت النتائــج اأثــر التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن فــي الشــاأن 

الاقتصــادي، حيــث اأظهــرت نتائــج التحليــل الاإحصائــي يوجــد اأثــر ســلبي 

)عكســي( ذو دلالــة اإحصائيــة بيــن التدخــل الاإماراتــي  والشــاأن الاقتصــادي 

اليمنــي، وكانــت جميــع القيــم تــدل علــى اأنهــا مطابقــة للمعاييــر المحــددة، 

وهــي قيمــة معامــل الارتبــاط  path coefficient  تســاوي  0.387- وهــي قيمــة 

سالبة و قيمة t الاإحصائية 5.623  اأكبر من الجدولية  1.96 ومستوى الدلالة 

المعنويــة اأقــل مــن 0.001 ، اإذ بلــغ مســتوى الدلالــة  0.000  ويفســر ذلــك 

بــاأن التدخــل الاإماراتــي يؤثــر ســلباً علــى الوضــع الاقتصــادي. اأي اأنّــه كلمــا 
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زاد التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن تدهــور الوضــع الاقتصــادي اليمنــي وزاد 

ــة. جــدول رقــم 19 يوضــح نتائــج الفرضيــات الرئيســية للدراســة  الفقــر والبطال

والشــكل البيانــي رقــم )8(.

الفرضيــة الثالثــة: يوجــد تاأثيــر عكســي ذو دلالــة اإحصائيــة عنــد مســتوى 

معنويــة )α≤0.05( ذات دلالــة اإحصائيــة للتدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن 

الاجتماعــي اليمنــي.

يظهــر الجــدول رقــم )19( والشــكل البيانــي رقــم )8(   نتائــج تحليــل المســار 

المســتخرج مــن مخرجــات ســمارت بــي اإل اإس الــذي يبيــن اأثــر التدخــل 

الاإماراتــي  فــي اليمــن الشــاأن الاجتماعــي، حيــث اأظهــرت نتائــج التحليــل 

اأثــر ســلبي )عكســي( ذو دلالــة اإحصائيــة بيــن التدخــل  الاإحصائــي يوجــد 

الاإماراتــي  والشــاأن الاجتماعــي اليمنــي، وكانــت جميــع القيــم تــدل علــى اأنهــا 

  path coefficient  مطابقــة للمعاييــر المحــددة، وهــي قيمــة معامــل الارتبــاط

تســاوي  0.390- وهــي قيمــة ســالبة ومرتفعــة وقيمــة t الاإحصائيــة 5.989اأكبــر 

مــن الجدوليــة  1.96 ومســتوى الدلالــة المعنويــة اأقــل مــن 0.001 ، اإذ بلــغ 

مســتوى الدلالــة  0.000  وهــو مــا يشــير اإلــى اأن التدخــل الاإماراتــي يؤثــر ســلباً 

وبقــوة علــى الوضــع الاجتماعــي. اأي اأنّــه كلمــا زاد التدخــل الاإماراتــي فــي 

اليمــن تدهــور وتفــكك الوضــع الاجتماعــي اليمنــي.  

181



جدول رقم )19( نتائج الفرضية الرئيسية للدراسة

الفرضيات 
الرئيسية

التقديرات المتغيرات
المعيارية

Estimated

القيمة خطاأ التقدير
الحرجة

T

مستوى 
الدلالة

P-value

النتيجة

مقبولة مؤثرة0.4340.0716.1540.000-التدخل الاإماراتي في اليمن ç الشاأن السياسيالاأولى

مقبولة ومؤثرة0.3870.0695.6230.000-التدخل الاإماراتي في اليمن ç الشاأن الاقتصاديالثانية

مقبولة ومؤثرة0.3900.0655.9890.000- التدخل الاإماراتي في اليمن ç  الشاأن الاجتماعيالثالثة

التدخل الاإماراتي

في اليمن

-0.434

-0.387

-0.390

+

0.152
+

0.150

+

0.100

+

الشاأن السياسي

الشاأن الاقتصادي

الشاأن الاإجتماعي
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الشكل البياني رقم )7( مسار تخطيطي للنموذج العاملي Algothrim  يوضح  معامل االنحدار 

R2 لجميع متغيرات الدراسة

ختبار  الشكل البياني رقم )8( مسار تخطيطي للنموذج العاملي البنائي Bootstrapping الإ

الفرضيات الرئيسية مستقطعا من نتائج SmartPLS  بين المتغير المستقل  المتغيرات التابعة.
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الخلاصة  

تــم  فقــد  الدراســة،  حددتهــا  التــي  الفرضيــات  واختبــار  التحليــل  لاأغــراض 

اعتمــاد بعــض المؤشــرات الاإحصائيــة باســتخدام الحزمــة الاإحصائيــة للعلــوم 

الاجتماعيــة )SPSS( حيــث تــم اســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة لبيــان 

خصائــص مفــرداًت عينــة الدراســة، والوســط الحســابي لمعرفــة مســتوى اإجابــة 

اأفــراد العينــة علــى فقــرات متغيــرات الدراســة. والانحــراف المعيــاري لمعرفــة 

مــدى تركــز وتشــتت الاإجابــات عــن وســطها الحســابي. وتــم اســتخدام برنامــج 

 Reliability and لاختبــار الموثوقيــة والمصداقيــة لاأداة للدراســة   Smart-PLS

Validity، مــن خــلال التشــبعات العامليــة للفقــرات ومعامــل التبايــن المشــترك  

وتــم اســتخدام النمــوذج البنائــي لاختبــار الفرضيــات الرئيســية للدراســة، وقــد 

اأظهــرت نتائــج  الدراســة وجــود اأثــر ســلبي )عكســي( قــوي ذو دلالــة اإحصائيــة 

بيــن التدخــلات الاإماراتيــة  والوضــع السياســي فــي اليمــن مــن وجهــة نظــر اأفــراد 

عينــة الدراســة، وكذلــك وجــود اأثــر مباشــر عكســي مرتفــع ذو دلالــة اإحصائيــة  

بيــن التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن والوضــع الاقتصــادي مــن خــلال تدهــور 

الاقتصــاد، واأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود اأثــر ســلبي ذو دلالــة اإحصائيــة بيــن 

التدخــل الاإماراتــي  والوضــع الاجتماعــي مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة.
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نتائج وتوصيات الدراسة

مقدمة 

يتضمــن هــذا الفصــل ملخصــاً لاأهــم النتائــج التــي توصلــت اإليهــا الدراســة 

وذلــك بعــد اإجــراء التحليــل الاحصائــي

اأهــم  اإلــى  يتطــرق  وكذلــك  الدراســة.  بعينــة  الخاصــة  الاســتبانات  لبيانــات 

التوصيــات المقترحــة فــي ضــوء نتائــج الدراســة والتــي قــد تبنــى عليها دراســات 

مســتقبلية

 النتائج الوصفية: 

اأولًا: النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسة:

اأظهــرت نتائــج التحليــل الوصفــي تدني مشــاركة الاإناث بنســبة 12.4% . 1

ضمــن عينــة الدراســة بينمــا بلغــت نســبة الذكــور 87.4%، وهــذا يشــير 

اإلــى اأن فئــة الذكــور كانــت هــي الفئــة الفاعلــة فــي التفاعــل مــع دراســة 

التدخــلات الاأجنبيــة فــي اليمــن.

بلــغ اأفــراد العينــة الذيــن تتــراوح اأعمارهــم مــا بيــن 20 30- مــا نســبته . 2

%23.3، بينمــا بلــغ اأفــراد العينــة الذيــن تتــراوح الذيــن اأعمارهــم مــا 

بيــن 31-40 قــد بلغــت مــا نســبته %39، اأمــا اأفــراد العينــة الذيــن تتــراوح 

اأعمارهــم مــا بيــن 41-50 فقــد بلغــت مــا نســبته %29.7، اأمــا اأفــراد 

العينــة الذيــن اأعمارهــم فــوق الـــ 50 ســنة فبلــغ %8، وهــذا يوضــح اأن 
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اأعلــى مشــاركة كانــت بيــن فئــة الشــباب الذيــن يحملــون علــى عاتقهــم 

هــم الوطــن مــن التدخــلات الاأجنبيــة.

 كمــا اأظهــرت نتائــج الدراســة اأن اأعلــى مشــاركة فــي متغيــر مــكان . 3

يــدل  الوطــن بنســبة %61.6، وهــذا  الذيــن خــارج  مــن  الاإقامــة هــم 

علــى اأن معظــم النشــطاء قــد ســاهمت ظــروف الانقــلاب والحــرب فــي 

تشــريدهم يقيمــون خــارج اليمــن، وهــذا يعنــي اأن التدخــل الاإماراتــي 

فــي اليمــن قــد اأســهم بشــكل اأو باأخــر فــي تهجيــر النشــطاء والكثيــر مــن 

اأبنــاء اليمــن اإلــى الخــارج.

كانــت اأكثــر نســبة مشــاركة فــي متغيــر المؤهــل الدراســي هــم مــن حملة . 4

درجــة البكالوريــوس بنســبة %42.8، وهــذا دليــل اأخــر علــى اأن اأعلــى 

نســبة مشــاركة مــن فئــات الشــباب.

مــا نســبته 35.5% . 5 اأن  الصفــة  الدراســة حســب متغيــر  نتائــج  بينــت 

ــة يمثلــون اأكثــر مشــاركة، وهــذا  بصفــة ناشــط اإنســاني مــن اأفــراد العين

يــدل علــى اأن التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن قــد ســاهم فــي تفاقــم 

الوضــع الاإنســاني ممــا جعــل نســبة كبيــرة مــن النشــطاء يعملــون فــي 

الاإنســاني.  الجانــب 

ثانيًا: النتائج المتعلقة بالمتغيرات التابعة والمتغير المستقل:

فــي . 1 الاإماراتــي  التدخــل  بمحــور  المتعلقــة  الدراســة  نتائــج  اأظهــرت 

الشــاأن السياســي اليمنــي - متغيــر تابــع- فــي جــدول رقــم )12( والشــكل 

البيانــي رقــم )2(: اأن جميــع العبــارات التــي تعبــر عــن محــور )التدخــل 

الاإماراتــي فــي الشــاأن السياســي( يزيــد متوســطها عــن الوســط الفرضــي 

)3(، وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة اأفــراد العينــة علــى اأن التدخــل 
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الاإماراتــي فــي اليمــن قــد اأثــر ســلباً فــي الشــاأن السياســي، واأنــه قــد اأثــر 

بدرجــة اســتجابة مرتفعــة، حيــث حققــت جميــع العبــارات متوســط 

عــام مقــداره )4.63(، وبانحــراف معيــاري )865.(، واأهميــة نســبية 

 .)91%(

اأظهــرت نتائــج الدراســة المتعلقــة بمحــور التدخــل الاإماراتــي في الشــاأن . 2

الاقتصــادي اليمنــي - متغيــر تابــع- فــي جــدول رقــم )13( والشــكل 

)3( المتعلقــة بمحــور )التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن الاقتصــادي( 

فقــد اأظهــرت اأن جميــع العبــارات التــي تعبــر عــن هــذا المحــور يزيــد 

علــى  تــدل  النتيجــة  وهــذه   ،)3( الفرضــي  الوســط  عــن  متوســطها 

المترتبــة  الســيئة  الاقتصاديــة  الاآثــار  وجــود  علــى  العينــة  اأفــراد  موافقــة 

علــى التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن، بدرجــة اســتجابة مرتفعــة، حيــث 

حققــت جميــع العبــارات متوســط عــام مقــداره (4.497(، وبانحــراف 

معيــاري )873.(، واأهميــة نســبية )90%(.

اأظهــرت نتائــج الدراســة المتعلقــة بمحــور التدخــل الاإماراتــي في الشــاأن . 3

الاجتماعــي اليمنــي - متغيــر تابــع- فــي جــدول رقــم )14( والشــكل 

البيانــي رقــم )4( والمتعلقــة بمحــور )التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن 

الاجتماعــي اليمنــي( اأن جميــع العبــارات التــي تعبــر عــن المحــور يزيــد 

متوســطها عــن الوســط الفرضــي )3(، وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة 

اأفــراد العينــة علــى اأن التدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن الاجتماعــي اليمنــي 

لــه اأثــاره الســلبية علــى المجتمــع، بدرجــة اســتجابة مرتفعــة، حيــث 

حققــت جميــع العبــارات متوســط عــام مقــداره )4.33(، وبانحــراف 

معيــاري )9177.(، واأهميــة نســبية )86%(.

فيمــا اأظهــرت النتائــج فــي الجــدول رقــم )15( والشــكل البيانــي )5( . 4
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اأن  اليمــن(  فــي  الاإماراتــي  )التدخــل  المســتقل  بالمتغيــر  المتعلقــة 

جميــع العبــارات التــي تعبــر عــن هــذا المحــور والتــي كانــت اأســئلته 

تشــير اإلــى اإيجابيــة التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن علــى وضــع الحكومــة 

الشــرعية  يقــل متوســطها عــن الوســط الفرضــي )3(، وهــذه النتيجــة 

تــدل علــى موافقــة اأفــراد العينــة علــى اأن التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن 

ســاهم فــي تقويــض الشــرعية واأثــر ســلباً فــي جميــع الجوانــب السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة، بدرجــة اســتجابة منخفضــة جــداً، حيــث 

حققــت جميــع العبــارات متوســط عــام مقــداره (1.561(، وبانحــراف 

معيــاري )1.012(، واأهميــة نســبية ضعيفــة جــداً )30%(.

188



نتائج اختبار الفرضيات:

تاأثيــر  يوجــد  اأنــه  الاإحصائــي   التحليــل  نتائــج  اأظهــرت  الاأولــى:  الفرضيــة 

عكســي ذو دلالــة اإحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α≤0.05( ذات دلالــة 

اإحصائيــة للتدخــل الاإماراتــي فــي الشــاأن السياســي اليمنــي، كمــا يظهــر فــي 

اأنهــا مطابقــة  تــدل علــى  القيــم  17 ، حيــث كانــت جميــع  الجــدول رقــم 

للمعاييــر المحــددة، وهــي قيمــة معامــل الارتبــاط  path coefficient  تســاوي  

0.434- وهــي قيمــة ســالبة ومرتفعــة و قيمــة t الاإحصائيــة 6.154  اأكبــر مــن 

الجدوليــة  1.96 ومســتوى الدلالــة المعنويــة اأقــل مــن 0.001 ، اإذ بلــغ مســتوى 

الدلالــة  0.000  وهــو مــا يشــير اإلــى اأن التدخــل الاإماراتــي يؤثــر ســلباً وبقــوة علــى 

الوضــع السياســي. اأي اأنّــه كلمــا زاد التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن تدهــور 

وتفــكك الوضــع السياســي اليمنــي.

الفرضيــة الثانيــة: اأظهــرت نتائــج التحليــل الاإحصائــي الموضحــة فــي جــدول 

رقــم )17( اأنــه يوجــد اأثــر ســلبي )عكســي( ذو دلالــة اإحصائيــة بيــن التدخــل 

الاإماراتــي والشــاأن الاقتصــادي اليمنــي، وكانــت جميــع القيــم تــدل علــى اأنهــا 

  path coefficient  مطابقــة للمعاييــر المحــددة، وهــي قيمــة معامــل الارتبــاط

مــن  اأكبــر   5.623 الاإحصائيــة   t تســاوي  0.387- وهــي قيمــة ســالبة وقيمــة 

الجدوليــة  1.96 ومســتوى الدلالــة المعنويــة اأقــل مــن 0.001، اإذ بلــغ مســتوى 

الدلالــة  0.000  ويفســر ذلــك بــاأن التدخــل الاإماراتــي يؤثــر ســلباً علــى الوضــع 
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الاقتصــادي. اأي اأنّــه كلمــا زاد التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن تدهــور الوضــع 

نتائــج  يوضــح   17 رقــم  جــدول  والبطالــة.  الفقــر  وزاد  اليمنــي  الاقتصــادي 

الفرضيــات الرئيســية للدراســة.

الفرضيــة الثالثــة: اأظهــرت نتائــج التحليــل الاإحصائــي الموضحــة في الجدول 

17 اأنــه يوجــد اأثــر ســلبي )عكســي( ذو دلالــة اإحصائيــة بيــن التدخــل الاإماراتــي 

والشــاأن الاجتماعــي اليمنــي، وكانــت جميــع القيــم تــدل علــى اأنهــا مطابقــة 

للمعاييــر المحــددة، وهــي قيمــة معامــل الارتبــاط  path coefficient  تســاوي  

مــن  5.989اأكبــر  الاإحصائيــة   t وقيمــة  ومرتفعــة  ســالبة  قيمــة  وهــي   -0.390

الجدوليــة  1.96 ومســتوى الدلالــة المعنويــة اأقــل مــن 0.001 ، اإذ بلــغ مســتوى 

الدلالــة  0.000  وهــو مــا يشــير اإلــى اأن التدخــل الاإماراتــي فــي اليمــن يؤثــر ســلباً 

وبقــوة علــى الوضــع الاجتماعــي. اأي اأنّــه كلمــا زاد التدخــل الاإماراتــي فــي 

اليمــن تدهــور وتفــكك الوضــع الاجتماعــي اليمنــي.  
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التوصيات:

خرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات لكلاً من:

-1 صناع القرار 

البحــث عــن حلــول للخــروج مــن مــاأزق التدخــلات الدوليــة فــي اليمن، 	 

وتفعيــل دور الدبلوماســية اليمنيــة فــي عــرض القضيــة اليمنيــة وفقــاً لرؤيــة 

واضحــة للخارجيــة والحكومة اليمنية.

العمــل بــكل الجهــود لاإخــراج الاإمــارات مــن اليمــن، ومــن التحالــف 	 

بســبب مــا اقترفتــه مــن جرائــم حــرب ومــا صنعتــه مــن كــوارث، وعملهــا 

علــى تمزيــق اليمــن مخالفــة للقــرارات الدوليــة وخاصــة القــرار 2216 

الــذي ينــص علــى دعوتـــه كـــل الاأطــراف والــدول الاأعضــاء اأن تمتنــع 

عــن اتخــاذ اأي اإجــراءات مــن شــاأنها تقـــويض وحـــدة الـــيمن وســـيادته 

والشــعب  اليمــن  علــى  والمحافظــة  الاإقليميــة،  وســلامته  واســـتقلاله 

اليمنــي وقيــادة الشــرعية.

الثقافيــة 	  العلاقــات  تطبيــع  عمليــة  العلاقــة  ذات  الجهــات  تتحمــل 

اإحيــاء العلاقــات الاجتماعيــة والاأخويــة مــع المكونــات الاجتماعيــة  و

اليمنيــة فــي المنطقــة، وعــدم تــرك المجــال للاأحقــاد والضغائــن بيــن 

اأبنــاء الاأمــة اليمنيــة التــي صنعتهــا السياســات الخاطئــة.

تكويــن فــرق خبــراء تقــوم؛ برفــع َدَعــاٍو قانونيــة اأمــام المحاكــم الدوليــة 	 

اأثنــاء  اليمنــي  الشــعب  طالــت  التــي  الحــرب  جرائــم  مرتكبــي  ضــد 

السياســية  المقترحــات والحلــول  فــي وضــع  الحــرب. وتســهم  هــذه 

والاقتصاديــة لمشــكلات البــلاد، وتعمــل علــى تحســين صــورة اليمــن 
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فــي وســائل الاإعــلام الاإقليميــة والدوليــة بالترويــج لليمــن الجمهــوري 

وتجربتــه الديمقراطيــة الحديثــة، ولليمــن الحضــاري والتاريخــي الــذي 

مــارس الديمقراطية-الشــورى- والفيدراليــة فــي العصــور القديمــة. 

-2 الباحثون والمراكز والجامعات:

التعامــل مــع القضيــة اليمنيــة كقضيــة مصيريــة لــكل باحــث، والعمــل علــى 

اإعــادة تقييــم الوضــع مــن خــلال الدراســات فــي المجــالات الاآتيــة: 

والمحاكــم 	  العــام  الدولــي  بالقانــون  المرتبطــة  القانونيــة،  الدراســات 

حــول  ومســتفيضة  مفصلــة  قانونيــة  دراســات  باإجــراء  تقــوم  الدوليــة، 

قــرارات مجلــس الاأمــن الدولــي التابــع للاأمــم المتحــدة بشــاأن اليمــن. 

اإجــراء دراســات تتعلــق بالتدخــلات الدوليــة وتاأثيراتهــا علــى الســيادة  و

اليمنيــة.

دراســات 	  باإجــراء  تقــوم  الدوليــة،  والعلاقــات  السياســية  الدراســات 

حــول علاقــات اليمــن الدوليــة، وكيفيــة تطويرهــا، علــى ضــوء الموقــع 

اإجراء  الاســتراتيجي لليمن المرتبط بالتجارة الدولية، وطريق الحرير. و

والهادويــة  السياســية  بالهاشــمية  المتعلقــة  الدراســات  مــن  المزيــد 

والاإماميــة، فــي مجــالات التاريــخ السياســي للبحــث وراء مكامــن هــذه 

الُعقــد التــي اســتفحلت فــي اليمــن والبحــث عــن حلــول علميــة لاإزالــة 

ترســباتها. ودراســة الصراعــات فــي اليمــن فــي ضــوء نظريــات الصــراع، 

ومفاهيــم اليمــن الطبيعــي واليمــن الثقافــي. ودراســة طبيعــة الصــراع 

اليمني-البريطانــي فــي ضــوء نظريــة فــرق تســد والتــي مزقــت الشــعب 

اليمنــي فــي دويــلات متناثــرة.
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دراســات التاريخ والاآثار، تقوم باإجراء المزيد من الدراســات التاريخية 	 

التجريــف،  مــن  اليمنيــة  الهويــة  بالحفــاظ علــى  المرتبطــة  والاأثريــة، 

تتعلــق  بدراســات  والاهتمــام  القديــم،  اليمــن  بدراســات  والاهتمــام 

ــة القديمــة طريــق البخــور ودرب اأســعد الكامــل  بطــرق التجــارة اليمني

ومــا ترتــب عليهــا مــن علاقــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة.

الدراســات الاجتماعيــة والثقافيــة، اإجــراء دراســات حــول المجتمــع 	 

اليمنــي المتكامــل فــي كل الجزيــرة العربيــة، مــن حيــث ترابــط هــذا 

المجتمــع ومشــتركاته وعوامــل تنميتــه وترابطــه ومســتقبله ومــا يتعلــق 

والثقافيــة. الاجتماعيــة  بوحدتــه 

-3 الكتاب والاإعلاميين 

الاهتمــام بالمعلومــات والمصــادر فــي كتاباتهــم، فهــم يمثلــون الطليعــة 	 

والــرواد الذيــن ُيؤخــذ عنهــم، عليهــم اأخــذ المعلومــات التــي يوردونهــا 

فــي كتاباتهــم مــن مصادرهــا، مــع الاإشــارة اإلــى تلــك المصــادر.

الاعتبــار 	  اإعــادة  يتــم  حتــى  وناشــطين  ناشــط  مفهــوم  تســويق  اإعــادة 

لهــذه التوصيفــات المهمــة حتــى تعــود للواجهــة وُيســتفاد منهــا فــي 

المختلفــة. البحثيــة  المجــالات 

-4 محبو اليمن

قــراءة تاريــخ اليمــن بعيــن الباحــث عــن المعلومــة لفهــم مــا يجــري 	 

فــي اليمــن والمنطقــة، قــراءة موضوعيــة، وتكويــن فكــرة مكتملــة عــن 

العصــور اليمنيــة عبــر مراحــل التاريــخ المختلفــة.

تتبــع انطلاقــة اليمنييــن نحــو العالــم، وتتبــع الحمــلات والتدخــلات التي 	 
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طالــت اليمــن عبــر التاريــخ، ووضــع ملاحظــات ومقارنــات، وكتابــة 

مدونــات مرجعيــة وفقــاً للمنهــج التاريخــي، تفيدهــم فــي الاســتدلال 

والنقاشــات التــي تســهم فــي رفــد عمليــة البعــث والاإحيــاء. 
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المؤسسة العربية للدراسات االستراتيجية

مؤسســة بحثيــة فكريــة مســتقلة تعمــل علــى تقديــم دراســات متصلــة بقضايــا 
العالــم العربــي ودول األقاليــم والجــوار مــن خــالل تقديــم األبحــاث والــرؤى 
واإلعالميــة  والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  العلــوم  فــي  االســتراتيجية 

والتطبيقيــة. منهــا  النظريــة 

الرؤية

العمــل علــى تعزيــز دور الدراســات االســتراتيجية واالستشــرافية للمســاهمة فــي نشــر 
وتبــادل المعرفــة ورفــع مســتوى الوعــي الفكــري نحــو القضايــا السياســية واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة. والعمــل علــى تقديــم خدمــة متميــزة لصنــاع القــرار مــن خــالل مجموعــة 

مــن البرامــج واألنشــطة والتحليــالت السياســية للقضايــا المجتمعيــة.

الرسالة

الســعي إلــى تقديــم أفضــل دراســات بحثيــة عــن المنطقــة العربيــة لتلبيــة طموحــات 
الشــعوب واألفــراد وصنــاع القــرار فــي بيئــة بحثيــة وإبداعيــة.

قيمنا

الحيادية والموضوعية في طرح القضايا البحثية.. 0
االنفتاح على األخر واالستفادة من التجارب اإلنسانية.. 0
اعتماد الوضوح والشفافية.. 0
المساهمة في تحقيق الشراكة بين المراكز البحثية ومؤسسة صنع القرار.. 0





يمنيــون  مركــز  رئيــس  علــي  فيصــل 

الشــاأن  فــي  باحــث  للدراســات، 

كاتــب  والاإعلامــي،  السياســي 

وصحفــي، ومحلــل سياســي يمنــي، 

حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي 

كليــة  مــن  الجماهيــري  الاتصــال 

 )UiTM( جامعــة  فــي  الاإعــلام 

العديــد  فــي  ســاهم  الماليزيــة. 

فــي  الاأكاديميــة  الكتابــات  مــن 

التواصــل  وســائل  دراســات  مجــال 

مــن  العديــد  ولديــه  الاجتماعــي، 

كتابــات الــراأي والكتابــات الاأدبيــة، 

ومحــرراً  جامعيــاً  محاضــراً  عمــل 

عبــر  بتحليلاتــه  ويســهم  صحفيــاً، 

المختلفــة.  الاإعــلام  وســائل 
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