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مقدمة
يمثــل العامــل اإلقليمــي فــي األزمــة اليمنيــة واحــد مــن األســباب األكثــر تأثيــرا فــي مســار هــذه األزمــة والحــرب 
اليمنيــة، فــي كل المحطــات التاريخيــة التــي مــرت بهــا اليمــن علــى مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــن حديثــا، 
ــرز فــي اســتمرار  وقــرون طويلــة قديمــا، بفعــل هــذا العامــل اإلقليمــي الــذي كان وال يــزال صاحــب الــدور األب

األزمــة اليمنيــة ماضيــا وحاضــرا حتــى اللحظــة.

فموقــع اليمــن الجيوسياســي، هيئهــا علــى مــدى تاريخهــا القديــم والحديــث لتكــون محــط أطمــاع كثيــرة مــن 
قبــل القــوى الدوليــة واألقليميــة، منــذ الرومــان والفــرس فالبرتغالييــن والمماليــك واألتــراك واألنجليــز، لكــن 
مــا تشــهده اليمــن اليــوم يــكاد يكــون الســيناريو األكثــر ســوءا فــي تاريخهــا علــى اإلطــالق، بالنظــر إلــى نوعيــة 

الفواعــل األقليميــة الراهنــة وتاريخهــا الهــش الــذي ال يؤهلهــا للعــب أدوار إقليميــة كبيــرة كهــذه.

فمــا يهمنــا اليــوم هــو الوقــوف علــى هــذه الفواعــل االقليميــة ودورهــا الســيء فــي اســتمرار األزمــة والحــرب 
فــي اليمــن، مــن خــالل تداخلهــا المباشــر فــي هــذه األزمــة، وإن كان تدخــل البعــض منهــا مغلفــا بمحاربــة 
اإلنقــالب وإســتعادة الشــرعية كالســعودية واإلمــارات، أو مغلفــا بالمظوميــة الطائفيــة كمــا هــو الحــال فــي 

التدخــل اإليرانــي فــي اليمــن مؤخــرًا.

ســنقتصر هنــا، علــى العامــل اإلقليمــي الراهــن فــي االنقالبــات الراهنــة والتــي أدخلــت اليمــن فــي مــأزق 
حقيقــي، باعتبــار االنقالبيــن هــدف رئيســي للقضــاء علــى جمهوريــة النظــام فــي اليمــن وشــكله االتحــادي، 
باعتبــار الجمهوريــة والوحــدة مــن أهــم مرتكــزات المشــروع الوطنــي اليمنــي علــى مــدى تاريــخ نضــال اليمنييــن 

الطويــل للوصــول إلــى جمهوريــة الدولــة وشــكلها االتحــادي.

ســنقف هنــا عنــد األدوار االقليميــة التــي ســاعدت علــى االنقــالب األول لجماعــة الحوثــي، والــذي أطــاح 
ــر التــي تســلل اإلماميــون االنقالبيــون »الشــيعة« فــي  ــورة 11 مــن فبراي بالنظــام الجمهــوري علــى أعقــاب ث
ظلهــا، مــع تواطــوء إقليمــي واضــح مــن قبــل دول الخليــج الراعيــة للمبــادرة الخليجيــة فــي مقدمتهــا اإلمــارات 

والســعودية.

أمــا الــدور اإليرانــي فــكان واضحــا منــذ لحظــة البدايــة فــي دعمهــا الصريــح والواضــح لجماعــة الحوثــي منــذ 
بدايــة التأســيس فــي منتصــف ثمانينــات القــرن الماضــي وصــوال إلــى عشــية األنقــالب الحوثــي فــي 12 ســبتمبر 
4102م، ومــا أعقبــه مــن دعــم وتدخــل إيرانــي واضــح سياســيا وإعالميــا وعســكريا، وربمــا كان الــدور اإليرانــي 
هــو الــدور األكثــر وضوحــا بعكــس الــدور الســعودي اإلماراتــي الــذي اتخــذ مــن المبــادرة الخليجيــة وبعدهــا 

تحالــف اســتعادة الشــرعية ســتارا لــه فــي تقســيم اليمــن وإضعافهــا.

الدور اإليراني
مثــل الــدور اإليرانــي مبكــرا عامــال مهمــا فــي وصــول الوضــع اليمنــي إلــى مرحلــة الحــرب و االقتتــال، فقــد 
ســعت إيــران مبكــرا إليجــاد موطــئ قــدم لهــا فــي اليمــن مــن خــالل االشــتغال علــى فكــرة تصديــر الثــورة 
اإلســالمية والتــي بــدأت أولــى مراحلهــا فــي منتصــف ثمانيــات القــرن الماضــي، مــن خــالل نســج خيــوط تواصــل 

ــة فــي اليمــن.  ــة الزيدي مــع االقليمي
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فقــد بــدأت إيــران بدعــوة النشــطاء الزيديــة إلــى إيــران و عملــت علــى مســارين إثنيــن، أوالهمــا هــو العمــل علــى 
فكــرة كســب الزيديــة وتصفيــة العالقــة معهــا قفــزا علــى الصــورة الصراعيــة والقطيعــة بيــن اإلثنــى عشــرية 

والزيديــة التــي وصلــت لمرحلــة التفكيــر المتبــادل بيــن رموزهمــا التاريخييــن.

المســار الثانــي، وكان المســار التشــيعي ألبنــاء الطائفــة الزيديــة وغيرهــم، لكــن المالحــظ أن المســار األول هــو 
المســار األكثــر نجاحــا فــي المشــروع اإليرانــي تجــاه اليمــن، فقــد تمكنــت إيــران مــن نســج عالقــة مبكــرة وقويــة 
مــع الجماعــة الزيديــة واســتقطبت آالف الطــالب الزيديــة للدراســة فــي إيــران فــي مخلتــف التخصصــات وخاصــة 

التخصصــات اإلنســانية وقليــل مــن التخصصــات العلميــة.

بينمــا فشــل المســار التشــيعي الثانــي فشــال ذريعــا ولــم يحقــق النتائــج المرجــوة منــه الســباب عديــدة أهمهــا 
هــو أن الزيديــة متموضعــه فــي مجتمعــات قبليــة محافظــة اجتماعيــة وال يمكــن لهــذه القبائــل القبــول ببعــض 
الشــعائر اإلثنــى عشــرية كفكــرة زواج المتعــه علــى ســبيل المثــال فضــال عــن الحساســية التاريخيــة يمنيــا عربيــا 

تجــاه إيــران ومشــاريعها.

ومــن ثــم ظــل مســار تقويــة العالقــة اإليرانيــة مــع الزيديــة والــذي تجلــى بشــكل أكبــر مــع بــروز جماعــة الحوثــي 
التــي بــدأ تأسيســها فــي بدايــة تســعينات القــرن الماضــي مــع إعــالن قيــام الجمهوريــة اليمنيــة فــي مايــو 
0991م ، والــذي تظمــن دســتورها التعدديــة السياســية والثقافيــة، ممــا شــجع الجماعــات الزيديــة بإعــالن 
عــدد مــن األحــزاب وكان أبرزهــا حــزب الحــق، الــذي مثلــه حســين بــدر الديــن الحوثــي، فــي أول انتخابــات برلمانيــة 
يمنيــة فــي 3991م، إلــى جانــب رفيقــه عبــد اللــه عيضــة الرزامــي، كممثليــن وحيديــن لحــزب الحــق فــي البرلمــان.

وتمثــل هــذه البدايــة بمثابــة المدخــل الرئيســي للنفــوذ اإليرانــي فــي اليمــن، والــذي تعاظــم مــع تفجــر الصــراع 
المســلح بيــن الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثــي المتمــردة مــع بدايــة 4002م فــي محافظــة صعــدة معقــل 

الجماعــة.

ومــن حينهــا ، بــدأت إيــران فــي دعــم هــذه الجماعــة بــكل وضــوح وفــي مختلــف المجــاالت وخاصــة المجــاالت 
التدريبيــة عســكريا ومخابراتيــا وتقنيــا فيمــا يتعلــق بتقنيــة صناعــة األلغــام والطائــرات المســيرة وغيرهــا وصــوال 
إلــى المرحلــة الراهنــة التــي غــدت إيــران بالنســبة للحوثــي هــي كل شــيء بالنســبة لهــذه الجماعــة إعالميــا 
وعســكريا ومخابراتيــا ودبلوماســيا وسياســيا، حتــى تــم أخيــرا فــي ســبتمبر الجــاري تعييــن ســفير لحكومــة 
الحوثــي بصنعــاء لــدى طهــران فــي تحــول خطيــر فــي تعاطــي إيــران مــع ملــف األزمــة اليمنيــة  وأعترافهــا بدولــة 

الحوثــي كســلطة أمــر واقــع.

إيــران وخصومهــا خــارج حدودهــا  الــدور اإليرانــي، وتوســع ســاحة المواجهــة بيــن  اليــوم، تعاظــم  واألخطــر 
الجغرافيــا، واســتخدامها موضــوع االقليــات الطائفيــة كســالح فــي يدهــا وخاصــة مــع بــروز موضــوع الطائــرات 
المســيرة والصواريــخ البالســتية التــي بــدأت بضــرب أهــداف اســترايتجية ســعودية تحديــدا وتبنيــن أن مناطــق 
إنطــالق هــذه الطائــرات المســيرة والصواريــخ البالســتية هــي العــراق وليــس اليمــن التــي تســارع مليشــيات 

ــا لتبنيهــا. ــي المدعومــة إيراني الجوث

كل هــذا يضــع األزمــة و الحــرب فــي اليمــن، تدخــل منعطفــا جديــدا وذلــك مــن خــالل تحــول جماعــة الحوثــي إلــى 
تابــع كامــل إليــران وال يمكــن الحديــث عــن حــل سياســي فــي اليمــن، فــي ظــل تبعيــة كاملــة للحوثيــن إليــران 
وتحكمهــا بقرارهــم، عــدا عــن اعتبــار إيــران علــى لســان أكثــر مــن مســؤول إيــران باعتبــار صنعــاء رابــع عاصمــة عربيــة 

تقــع تحــت النفــوذ والهيمنــة اإليرانيــة ولــم يكــن علــي زاجانــي أخرهــم وال أولهــم.
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الدور السعودي
األكثــر غرابــة فــي المشــهد اليمنــي الراهــن، ومــن االنقــالب الحوثــي، هــو أن دول مــا يســمى بالتحالــف العربــي 
أي الســعودية واألمــارات، كانــت منــذ اللحظــة األولــى داعمــه ســرا لجماعــة الحوثــي بــل ومنســقة معهــا 
ــم تشــكيلها عقــب  ــذي ت ــي ال ــوري والوطن إلشــعال الحــرب فــي اليمــن واالنقــالب علــى ســلطة التوافــق الث
ثــورة 11 فبرايــر1102م، واســتمرت بهــذا الموقــف حتــى توجــه مليشــيات الحوثــي باتجــاه مدينــة عــدن بغيــة 
الســيطرة عليهــا، وحينهــا بــدأت قواعــد اللعبــة تخــرج مــن ســيطرة مــن تخيلــوا أنهــم ربمــا بإمكانهــم الســيطرة 

علــى المشــهد حتــى النهايــة.

فقــد كان هنــاك شــبه اتفــاق بيــن الســعودية واإلمــارات لمواجهــة ومحاربــة كل مــا يتعلــق بنتائــج ثــورات الربيــع 
العربــي ولــو بالقــوة وبــدأت بعــض هــذه التوجهــات تأتــي أكلهــا باالنقــالب الــذي تــم فــي مصــر ضــدا للرئيــس 
ــورة المضــادة لتكــرار المشــهد فــي اليمــن  ــف الث ــح شــهية  تحال المصــري المنتخــب، محمــد مرســي، ممــا فت
وتونــس، فلــم يجــدوا فــي اليمــن ربمــا أنســب مــن مليشــيات الحوثــي للقيــام بهــذا الــدور وبذالــك قدمــوا 
لهــا كل الدعــم المالــي والســالح، منــذ لحظــة انطالقــة هــذه الميليشــيات بالحــرب ضــدا للحكومــة الشــرعية 

باســقاط محافظــة صعــدة علــى الحــدود الجنوبيــة للمملكــة العربيــة الســعودية.

بيــد أن، األمــر كان قــد خــرج عــن الســيطرة، وخاصــة وأن مليشــيات الحوثــي ترتبــط ارتباطــا عضويــا ووجدانيــا 
وتنظيمــا ومذهبيــا بالمشــروع اإليرانــي، وبتالــي دفعــت الســعودية والخليــج الثمــن غاليــا، بتعاطيهــا الســطحي 

مــع حقيقــة جماعــة الحوثــي كــذراع إيرانــي فــي الخاصــرة الجنوبيــة للمملكــة.

هــذا بالنســبة إلنقــالب جماعــة الحوثــي علــى الشــرعية اليمنيــة فــي 12 ســبتمبر 4102م، أمــا دورهــا فــي 
االنقــالب االنفصالــي فــي جنــوب اليمــن، وهــي المناطــق التــي حررتهــا المقاومــة الشــعبية والجيــش الوطنــي، 
باكــرا مــن ســيطرة الحوثــي، فقــد غضــت المملكــة الطــرف علــى كل األعمــال التــي قامــت بهــا المجموعــات 
المســلحة فــي جنــوب اليمــن لعرقــة الشــرعية اليمنيــة، وعرقلــت عودتهــا إلــى عــدن، و صمــت المملكــة المريــب 

عــن الدعــم اإلماراتــي لهــذه المجاميــع المســلحة خــارج مؤسســات الدولــة اليمنيــة األمنيــة والعســكرية.

وكل هــذه المقدمــات، فــي تشــكيل جماعــات مســلحة خــارج جســم أجهــزت الدولــة األمنيــة والعســكرية كان 
مؤشــر واضــح لوجــود نيــة حقيقيــة لــدى األشــقاء فــي الخليــج حــول الشــرعية اليمنيــة وتوجههــم إلضعافهــا 
والبحــث عــن بديــل لهــا، وهــو مــا شــاهدناه خــالل تمــرد ينايــر 8102م واســتمرار ذلــك فــي انقــالب وتمــرد 
اغســطس 9102م فــي عــدن والــذي أدى إلــى طــرد الشــرعية مــن عــدن والســيطرة عليهــا مــن قبــل مليشــيات 

مــا يســمى بالمجلــس االنتقالــي الجنوبــي الممــول إماراتيــا.

فمــن خــالل االرتبــاك الســعودي، تجــاه مــا قــام بــه المجلــس االنتقالــي، جعــل البعــض يعتقــد أن الموقــف 
تبــادل أدوار مــع اإلمــارات، وأن هنــاك تنســيق كامــل فــي سياســاتهما تجــاه  لــم يكــن ســوى  الســعودي 
اليمــن ككل، ومــا يعــزز هــذا االعتقــاد هــو عــدم قــدرة المملكــة فــي ردع المجلــس االنتقالــي وعــدم تركهــا 
المجــال للحكومــة الشــرعية وجيشــها الوطنــي فــي اســتعادة مدينــة عــدن التــي كانــت علــى وشــك الســقوط 
واســتعادتها مــن قبــل جيــش الشــرعية خــالل أحــداث اغســطس، التــي تــم اســقاطها قبــل ذلــك مــن قبــل 

ســلطة المجلــس االنتقالــي الممــول إمارتيــا.
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الدور اإلماراتي
كانــت اإلمــارات واضحــة منــذ اللحظــة األولــى فــي موقفهــا المعــادي للثــورات الربيــع العربــي، وخاصــة ثــورة 11 
فبرايــر اليمنيــة التــي بــادرت الحكومــة المشــكلة عقــب الثــورة إلنهــاء عقــد اســتثمار مينــاء عــدن االســتراتيجي 
وتحريــره مــن اتفاقيــة موانــي دبــي العالميــة، وهــي االتقافيــة المحجفــة فــي حــق اليمــن وســيادتها علــى أهــم 

مينــاء عالمــي لديهــا بعــد مينــاء نيويــور.

هــذا عــدا عــن الموقــف اإلمارتــي مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين التــي تعتبــر اإلمــارات تجمــع اإلصــالح امتــدادا 
لهــا ومــن ثــم، تســعى منــذ بدايــة ثــورات الربيــع العربــي لربــط هــذه الثــورات بتنظيــم اإلخــوان المســلمين، ومــن 
ثــم تقــدم نفســها للغــرب كمحاربــة شرســة لإلخــوان الذيــن يتهمــون بقيــادة وتخطيــط ثــورات الربيــع العربــي 
التــي تفجــرت فــي تونــس ومنهــا انتقلــت إلــى معظــم العواصــم العربيــة الهامــة مــن القاهــرة لنصعــاء وطرابلــس 

ودمشــق وغيرهــا مــن العواصــم.

كانــا هاذيــن الســببين المباشــرين ســببا للتدخــل اإلماراتــي فــي اليمــن، والتــي لــم يتــم دعوتهــا لمســاعدة 
الحكومــة الشــرعية فــي اســتعادة ســلطتها المنقلــب عليهــا، وإنمــا كانــت المملكــة العربيــة الســعودية وحدهــا 
المدعــوة لهــذا الغــرض مــن قبــل الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي، والتــي بدورهــا ســعت لتشــكيل مــا 
ســمي بالتحالــف العربــي والــذي ضــم لــه اإلمــارات كثانــي دولــة فــي التحالــف، وهــو مــا وفــر فرصــة  ســانحة 
لإلمــارات للدخــول إلــى المشــهد اليمنــي، بأهــداف واضحــة ومحــددة ليــس منهــا قطعــا اســتعادة الشــرعية 
وإنمــا، ضــرب ثــورة 11 فبرايــر وتثبيــت مناطــق نفــوذ لهــا فــي المناطــق الجنوبيــة المحــررة والســاحلية لســيطرة 

علــى الموانــي والســواحل والمطــارات اليمنيــة.

ولهــذا الغــرض ســعت اإلمــارات باكــرا، منــذ دخولهــا إلــى تثبيــت أقدامهــا وبســط ســيطرتها علــى المناطــق 
المحــررة مــن خــالل تشــكيل مليشــيات مســلحة خــارج كيانيــة الدولــة ومؤسســاتها العســكرية واألمنيــة، وربطهــا 
مباشــرة بالمســؤول اإلماراتــي المباشــر، بحــث تتلقــى هــذه المليشــيات الدعــم والتســليح مــن اإلمــارات ومــن 
ــا بعــدن مــن خــالل طــرد الحكومــة الشــرعية  ــم أوامرهــا ومهامهــا، وهــو مــا تحقــق مــن خــالل مــا جــرى تالي ث
واالنقــالب عليهــا فضــال عــن تدخــل اإلمــارات مباشــرة مــن خــالل طيرانهــا الــذي تدخــل إليقــاف تقــدم الجيــش 

الوطنــي نحــو عــدن الســتعادتها مــن متمــردي المجلــس االنتقالــي.

فهــدف اإلمــارات فــي اليمــن كان واضحــا تمامــا، األول كمــا قلنــا الموانــي والجــزر والثانــي هــو ضــرب حــزب 
اإلصــالح، باعتبــاره جماعــة إرهابيــة بحســب التوصيــف اإلماراتــي، وهــي الوصفــة التــي تمضــي تحتهــا اإلمــارات 
لتصفيــة حســابات بالنيابــة عــن المنظومــة الغربيــة التــي تــرى فــي الحــركات اإلســالمية الديمقراطيــة خطــرا 

عليهــا.

فــي المحصلــة، يمكننــا القــول أن العامــل اإلقليمــي وخاصــة الــدور اإلماراتــي تحديــدا كان لهــا دورا واضحــا 
ومكشــوفا منــذ لحظتهــا األولــى فــي دعــم االنقالبــات فــي اليمــن منــذ اإلنقــالب األول فــي 12 ســبتمبر 
4102م، وتاليــا انقــالب أغســطس بعــدن 9102م، وهــي إنقالبــات تهــدف بدرجــة رئيســية موجهــة ضــد اليمــن 
ــال مــن  ــون طوي ــي ناضــل اليمني ــة الموحــدة، الت ــة الفدرالي ــة سياســية وشــكل الدول كنظــام سياســي وتعددي
أجلهــا، وكانــت الجمهوريــة والوحــدة والتعدديــة والفدراليــة، أهــداف وطنيــة كبــرى لثــورات 62 ســبتمبر 3691م 
و 41 أكتوبــر 3691م وثــورة 11 فبرايــر 1102م، وبتالــي هــدف التدخــل اإلقليمــي الخليجــي لضــرب التجربــة 
اليمنيــة كجمهوريــة ديمقراطيــة فدراليــة علــى تخــوم ممالــك األســر الحاكمــة والتخمــة النفطيــة والماليــة الــك

بيرة.                        
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الدور األمريكي و األوروبي
يــكاد الــدور األمريكــي يتطابــق  لحــد مــا مــع الــدور الســعودي فــي األزمــة اليمنيــة فيمــا يتعلــق بارتبــاط جماعــة 
الحوثــي بإيــران، مــع فــارق أن األمريــكان ال يمثــل لــه هــذا اإلشــكال قلــق مــا، بحكــم التوافــق األمريكــي اإليرانــي 

فــي العــراق التــي تمثــل نمــوذج واضــح لطبيعــة ارتبــاط هــذه الجماعــات الشــيعية المســلحة بإيــران.

أمــا فيمــا بالــدور األوروبــي فيــكاد يكــون متطابــق  مــع الــدور اإليرانــي إلــى حــد مــا، فيمــا يتعلــق بالموقــف 
مــن جماعــة الحوثــي باعتبارهــا أقليــة تعانــي مــن التهمــش واالقصــى حتــى وهــي مــن قــام باالنقــالب المســلح 
وســيطرت علــى كل مفاصــل الدولــة فــي اليمــن منقلبــة علــى حالــة االجمــاع الوطنــي حــول االنتقــال السياســي 
التــي توافــق حولهــا  الوطنــي ومخرجاتــه  الحــوار  الــذي صاغــت قواعــده ومحدداتــه  اليمــن  الســلمي فــي 

اليمنيــون.

مثــل هــذا الموقــف األوروبــي مــن جماعــة الحوثــي، يــكاد يكــون نفســه بالنســبة لروســيا والصيــن، وهــو موقــف 
يــا ينطلــق مــن مبــادئ سياســية واضحــة فيمــا يتعلــق العالقــات الدوليــة ومحدداتهــا تجــاه ســيادة الــدول 
وأمنهــا واســتقرارها وخياراتهــا الوطنيــة بقــدر انطــالق هــذا الموقــف مــن مصالــح اقتصاديــة بحتــه، وهــذا راجــع 
بدرجــة كبيــرة لحالــة الفشــل الكبيــر لــدى الحكومــة اليمنيــة الشــرعية فــي التواصــل البنــاء مــع هــذه القــوى 

الدوليــة، فضــال عــن فشــل التحالــف العربــي نفســه فــي هــذا الملــف.
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الخالصة
يمكــن القــول إن العامــل اإلقليمــي عامــل مؤثــر جــدا فــي الحالــة اليمنيــة ومــرد هــذا التأثيــر للوضعيــة التاريخيــة 
والجغرافيــة لليمــن وجيرانهــا والقــوى الدوليــة أيضــًا، حيــث أن موقــع اليمــن الجيوسياســي جعلهــا فــي قلــب 

معادلــة األمــن الدولــي البحــري باعتبــار أمــن بــاب المنــدب فــي قلــب هــذه المعادلــة األمنيــة الدوليــة.

ولهــذا ظلــت اليمــن طويــال عرضــة للتداخــالت الدوليــة، واإلقليميــة مــن لــدن األحبــاش والفــرس والرومــان 
والمماليــك والعثمانيــن والبرتغاليــن واالنجليــز وغيرهــم، ولهــذا تحولــت معادلــة منحــة الجغرافيــا إلــى محنــة 
ولعنــة علــى اليمــن واليمنييــن، خاصــة فــي ظــل الفشــل الكبيــر يمنيــا فــي قيــام دولــة ذات ســيادة علــى أرضهــا 

وبحارهــا.

ولهــذا مــا نــراه اليــوم هــو تداعيــات، للتاريــخ والجغرافيــا معــا، وهمــا الحاضــران دائمــا فــي أزمــات اليمــن وحروبهــا 
الدائمــة، ولهــذا يتموضــع الحــل دائمــا فــي اليمــن ومخرجهــا مــن متواليــة هــذه األزمــات يكمــن فــي اليمنييــن 

أنفســهم، والتــي تحتــم عليهــم مغــادرة العقــدة اليزنيــة، التــي أصبحــت تطاردهــم فــي كل زمــان ومــكان.

أولــى خطــوات الخــروج مــن المتاهــة هــو وعــي االطــراف اليمنيــة كلهــا، أن اليمــن  ال يمكــن ألي أحــد فــي 
الداخــل أو الخــارج أن يتحكــم بهــا وبمســارها تاريخيــا، وأن اليمــن ظلــت عقــدة أزليــة فــي معادلــة المصالــح 
واألطمــاع الدوليــة واالقليميــة، و التــي ال يمكــن تحققهــا إال فــي ظــل تمــزق اليمنييــن، وأن محــددات هــذا 
الصــراع األقليمــي اليــوم يرتكــز علــى ثالثــة مســتويات لألزمــة اليمنيــة وهمــا العقــدة الداخليــة المتمثلــة 
بالعقــدة الزيديــة السياســية ، والعقــدة الثانيــة المتمثلــة بثــورة 1102م وفشــل االنتقــال السياســي علــى إثرهــا، 
والعقــدة الثالثــة الجــوار االقليمــي الملكــي الداعــم لفكــرة الثــورة المضــادة والمســار الديمقراطــي فــي اليمــن.

ــكازه أيضــًا  ــح المبتغــاه فــي اليمــن،  بقــدر ارت ــى عامــل المصال ــكازه عل ــا، فــإن العامــل االقليمــي بقــدر ارت وهن
علــى قابليــة األطــراف اليمنيــة لهــذا االرتهــان لالجنبــي، وبتالــي فــإن التدخــل االماراتــي والســعودي واإليرانــي، 
مــا كان لهــم أن يتدخلــو لــوال أن ثمــة خلــل داخلــي فــي منظومــة التفكيــر السياســي اليمنــي متمثــال بقابليــة 

االطــراف اليمنيــة باالرتهــان واالســتعانة بالخــارج ضــد بعضهــا بعضــا.




