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تقدير موقف

 مقدمة

حرب أم اتفاق نووي جديد؟

  خــال األســابيع القليلــة الماضيــة تزايــدت التوتــرات علــى ضفتــي ميــاه الخليج، ودفعــت الواليات 

ــة ببــوارج وقاذفــات صواريــخ لمواجهــة "تهديــد محتمــل مــن إيــران"، مــا دفــع  المتحــدة األمريكيَّ

المنطقــة إلــى مخــاوف مــن حــرب مدمــرة، تؤثــر علــى شــبه الجزيــرة العربيــة، وباقــي المنطقــة.

ضــت أربــع ناقــات شــحن -بينهــا ثــاث نفطيــة تملــك الســعودية  وبينمــا التوتــرات تتزايــد تعرَّ

ــن  ــار(، بعــد ذلــك بيومي ــة )12مايو/أي ــاه اإلماراتي ــى المي ــرة عل ــاء الفجي ــة مين ــان- لهجــوم ُقبال اثنت

اســتهدف الحوثيــون محطتيــن لضــخ النفــط فــي العمــق الســعودي، أوقفــت أليــام ضــخ النفــط 

عبــر األنبــوب إلــى مينــاء ينبــع علــى البحــر األحمــر. وفيمــا اتهمــت الســعودية إيــران بضلوعهــا فــي 

اســتهداف أنابيــب النفــط لــم يتــم اتهــام أي طرف بشــأن اســتهداف "ناقات الشــحن". في يونيو/

حزيــران تــم اســتهداف ســفينتين نفطيتيــن فــي بحــر عمــان تحمــل األولــى علــم بنمــا والثانيــة علــم 

جــزر مارشــال، أدت إلــى اشــتعال النــار فيهمــا، وكانــت الناقلتــان تحمــان شــحنات مــن المشــتقات 

النفطيــة الســعودية واإلماراتيــة فــي طريقهمــا إلــى شــرق آســيا. لــم تــؤدِّ الهجمــات إلــى خســائر 

بشــرية. حّملــت الواليــات المتحــدة األميركيــة وبريطانيــا إيــران المســؤولية. واعتبرتــه دول الخليــج 

وحلفاءهــا تصعيــًدا للتوتــرات مــن جانــب إيــران غيــر مقبــول. وهــو اتهــام رفضتــه إيــران.

ــة العمــل المشــتركة )االتفــاق النــووي( مــع إيــران، وفرضــت  خرجــت الواليــات المتحــدة مــن ُخطَّ

عقوبــات اقتصاديــة جديــدة علــى طهــران فــي هــدف أمريكــي إليصــال صــادرات النفــط اإليرانــي 

إلــى "صفــر". فــي مســعى أمريكــي إلعــادة إيــران لطاولــة المفاوضــات علــى االتفــاق النــووي 

مجــددًا ليكــون أكثــر تشــددًا ضــد إيــران وسياســاتها فــي المنطقــة. رفضــت دول االتحــاد األوروبــي 

االنســحاب رغــم الضغــط األمريكي.بعــد شــهور مــن انســحاب إدارة ترامــب مــن االتفــاق النــووي 

)مايو/أيــار2018( فرضــت واشــنطن عقوبــات أدى إلــى خفــض صــادرات إيــران النفطيــة مــن 2.5 

مليوَنــي برميــل يومًيــا إلــى نحــو 400 ألــف برميــل بحلــول نهايــة مايو/أيــار-  تمثــل إيــرادات النفــط 

ــة- فــي نفــس الوقــت فرضــت  نحــو 40 فــي المئــة مــن إجمالــي إيــرادات الموازنــة العامــة اإليرانيَّ

واشــنطن عقوبــات علــى قطــاع التعديــن اإليرانــي الــذي يمثــل 10 فــي المئــة مــن إجمالــي صادرات 

إيــران،
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قطــاع  علــى  عقوبــات  ثــمَّ 

البتروكيماويــات الــذي تصــدر منــه 

ــار دوالر ســنوًيا،  ــران نحــو 14 ملي إي

علــى  كبيــرا  تأثيــرا  للعقوبــات  كان 

وعلــى  لكــن  اإليرانــي،  االقتصــاد 

عكــس المتوقــع فــإن نســبة التأييــد 

بعــد  خاصــة  تــزداد  قــد  للنظــام 

ــم  ــوري فــي قوائ وضــع الحــرس الث

األمريكيــة]1[. اإلرهــاب 
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،،

خرجت واشنطن من االتفاق النووي 

مع إيران وفرضت عقوبات تهدف 

إليصال صادرات النفط اإليراني إلى 

صفر في مسعى إلعادة المفاوضات

،،

توقعــت الواليــات المتحــدة ردة فعــل إيرانيــة بســبب العقوبــات، وإن كانــت طهــران ســتحاول 

التحايــل عليهــا وبيــع "النفــط" فــي الســوق الســوداء رغــم أن الفائــدة ســتقل كثيــرًا. ولتجنــب 

ردة الفعــل والتحضيــر للــردع قــررت واشــنطن تعزيــز قدراتهــا ووجودهــا العســكري فــي المنطقــة 

تدريجًيــا، فأرســلت فــي 9 أيــار/ مايــو 2019 حاملــة الطائــرات "يــو أس أس إبراهــام لنكولــن" مــع 

ــن بارجــة ومدمــرة وغواصــة. كمــا أرســلت فــي  ــغ عددهــا 27 قطعــة بي ــة البال مجموعتهــا القتالي

ــة.  ــى المنطق ــة إل ــى حمــل أســلحة نووي ــادرة عل ــات مــن طــراز B-52 ق ــع قاذف ــوم نفســه أرب الي

ــًا لشــن حــرب مباشــرة. ــك ليــس كافي ــران لكــن ذل ــود فــي يونيو/حزي واآلالف مــن الجن

تملــك إيــران والواليــات المتحــدة اســتراتيجتان خطرتــان للغايــة ال توصــل إلــى حــرب - وال ترغبــان 
بهــا- لكنهــا قــد تدفــع المنطقــة إلــى حــرب بالمصادفــة]2[.

األقصــى"   "الضغــط  سياســة  المتحــدة  الواليــات  تســتخدم  ــة:  األمريكيَّ االســتراتيجية 
إلرغامهــا علــى حضــور المفاوضــات الجديــدة بشــأن اتفــاق جديــد يســتجيب لمطالبهــا المتعلقــة 
بإعــادة التفــاوض علــى برنامجهــا النــووي وبرنامجهــا الصاروخــي ونفوذهــا اإلقليمــي. تشــير بعــض 
ــات ترامــب ومســاعديه  ــج يؤجــج طلب ــاه الخلي ــي مي ــى أن االســتهداف ف ــة إل األوســاط األمريكّي

ــل غــزو العــراق عــام 2003. ــرر الحــرب، مثلمــا فعــل بــوش قب ــة تب إليجــاد قضي

استراتيجيات اللعب خارج دائرة الحرب:



 لــو كان ذلــك فعــًا كان مــن الممكــن اســتخدم إســقاط إيــران لطائــرة دون طيــار أمريكيــة يــوم )20 

يونيو/حزيــران( كمبــرر علــى عمــل عدائــي كامــل يســتوجب شــن ضربــات عســكرية محــدودة علــى 

مواقــع إيرانيــة. لكــن ترامــب أوقــف ذلــك فعــًا بمبــررات غيــر منطقيــة متعلقــة "بعــدد القتلــى 

وألنهــا ال تتناســب مــع إســقاط بــا أحــد علــى متنهــا".

ــووي  ــران، لكــن االنســحاب مــن االتفــاق الن ــي ضــد إي ــي ودول ــى دعــم أوروب ــاج واشــنطن إل تحت

والدفــع بقــوات إلــى الشــرق األوســط يشــعل الخــوف الدولــي ويجعــل مــن المواقــف متذبذبــة 

تجــاه حــرب قــد تدمــر مصالــح العالــم المتعلقــة بالطاقــة. وعلــى الرغــم مــن أن االتحــاد األوروبــي 

يحــاول التحايــل علــى العقوبــات األمريكّيــة إال أن آليــة "إينســتكس" لتســهيل الحركــة الماليــة 

والتجاريــة مــع إيــران ليســت كافيــة للتغلــب علــى العقوبــات األمريكيــة التــي ســتتضاعف الفتــرة 

القادمــة.

وفــي نفــس الوقــت فــإن اســتراتيجية الضغــط األقصــى ال يمكــن َتوقــع نتائجهــا وتســتلهم طهــران 

تجربــة الحصــار ل40 عامــًا الماضيــة للتذكيــر بقدرتهــا علــى الصمــود.

العقوبــات  لمواجهــة  الهاويــة"  "حافــة  إيــران سياســة  تســتخدم  ــة:  اإليرانيَّ االســتراتيجية 
األمريكيــة بالتهديــد واألفعــال بالمنطقــة عبــر الحــرس الثــوري - المصنــف كجماعــة إرهابيــة فــي 

الواليــات المتحــدة- وأذرعهــا فــي المنطقــة.

علــى الرغــم مــن أن إيــران نفــت ضلوعهــا فــي اســتهداف الُســفن فــي ميــاه الخليــج العربــي، إال 

أنهــا ســبق أن هــددت بإيقــاف "تصديــر النفــط" مــن الخليــج العربــي ردًا علــى "تصفيــر صادراتهــا 

ــرور%30 مــن النفــط  ــن م ــز المســؤول ع ــق هرم ــران إغــاق مضي ــن تســتطيع طه ــة". ل النفطي

العالمــي، حتــى ال تثيــر األوروبييــن والصيــن وروســيا وتعطــي مبــررًا للواليــات المتحــدة لضربهــا، 
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،،
تملك إيران والواليات المتحدة استراتيجيات ال توصل إلى حرب

،،
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لكــن اســتهداف ُســفن النفــط دون تبنــّي واضــح للعمليــات يرفــع مــن التوتــر فــي أســواق الطاقــة. 
ويذهــب فــي ذلــك اســتهداف الحوثييــن لمضختــي نفــط ســعوديتين غــرب الريــاض مرتبطــة بميناء 

نفطــي للمملكــة علــى البحــر األحمــر.
ــات  ــد االنتخاب ــن موع ــى يحي ــا حت ــاورة حوله ــة والمن ــات األميركي ــل العقوب ــران ســتحاول تحّم طه
األميركيــة القادمــة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 علــى أمــل أن يخســر ترامــب ويفــوز رئيــس 
جديــد تســتطيع التعامــل معــه. فــي نفــس الوقــت قــد يجــّر طــرف داخــل إيــران الواليــات المتحــدة 
إلــى عمليــة عســكرية محــدودة لزيــادة شــعبيته فــي الداخــل. وهــذا الطــرف يشــمل "الحــرس 

ــوري" و"المرشــد". الث
ــار  ــا ســتلجأ الختب ــك فإنه ــى خســارتها لذل ــرب مباشــرة ســتؤدي إل ــدًا أن ح ــرف جي ــران تع وألن إي
والء أدواتهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط بالــذات فــي اليمــن والعــراق وســوريا. لذلــك قــد تنقــل 

الواليــات المتحــدة وإيــران المعركــة إلــى المنطقــة وفــي مقدمتهــا اليمــن.

إن تجنــب التصعيــد بيــن إيــران والواليــات المتحــدة ســيكون صعبــًا نظــرًا لطبيعــة تطــرف النظامين 
وبالنظــر إلــى أن الطرفيــن ليســا مســتعدين َبعــد لتقديــم أي تنــازل فيمــا يتــم طرحــه فقــد تذهــب 
المعركــة إلــى أبعــد مــن توتــر فــي ميــاه الخليــج إلــى توتــر أوســع فــي المنطقــة حيــث يوجــد النفــوذ 
ــة المعركــة  اإليرانــي، وتبــدو اليمــن مرشــحة لهــذا التصعيــد نظــرًا لكونهــا مــن وجهــة النظــر اإليرانيَّ
التــي ُتقــدم نتائــج أفضــل فــي إبــراز قــوة إيــران اإلقليميــة بتكاليــف أقــل بكثيــر ممــا تنفقــه فــي 
العــراق وســوريا. وألن اليمــن مــن وجهــة نظــر أمريكيــة مصــدر تأميــن حلفاءهــا فــي منطقــة الخليــج 
مــع التهديــدات الحوثيــة باســتهداف المنشــآت الحيويــة فــي منطقــة الخليــج وتهديــد ممــرات 

التجــارة الدوليــة وممــرات النفــط فــي مضيــق بــاب المنــدب.
يظهــر ذلــك واضحــًا فــي تصريحــات مبعــوث أمريــكا للملــف اإليرانــي بريــان هــوك عقــب اجتمــاع 
فــي جــدة مــع نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي األميــر خالــد بــن ســلمان )21 يونيو/حزيــران2019( - 
ــران باليمــن  ــم النجــاح فــي مواجهــة إي ــم يت ــة- "فــي حــال ل ــرة األمريكي ــة إســقاط الطائ بعــد حادث

فســيزيد ذلــك مــن مخاطــر انــدالع صــراع إقليمــي فــي الشــرق األوســط".

انعكاس التوتر األمريكي اإليراني على اليمن:



“مــن المهــم أال تحصــل إيــران علــى موطــئ قــدم فــي اليمــن لتهديــد بــاب المنــدب”. "البــد مــن 

التصــدي لمســاعي إيــران الســتخدام وكاء لمهاجمــة الســعودية وزعزعــة اســتقرار المنطقــة"]3[.

ومــع ارتفــاع حــدة التوتــرات بيــن إيــران والواليــات المتحــدة، أعلــن الحوثيــون عــن 300 هــدف 

لمنشــآت حيويــة ســعودية وإماراتيــة ســيجري اســتهدافها. وبــدأت باســتهداف مضختــي النفــط 

ــى اســتهداف مطــارات ســعودية تشــمل  ــة. إضافــة إل ــار انتحاري ــدون طي ــرات ب الســعوديتين طائ

نجــران وجــازان بطائــرات مســيرة، كمــا تعــرض مطــار "أبهــا" لعــدة ضربــات، إحداهــا بصــاروخ ذكــي 

ــة عــام  "كــروز" يشــبه إلــى حــد كبيــر صــاروخ "ســومار" اإليرانــي الــذي دخــل خــط الخدمــة اإليرانيَّ

2015م. كمــا أســقط الحوثيــون طائــرة بــدون طيــار أمريكيــة نــوع )MQ-9( فــي ميــاه البحــر األحمــر 

ــع"]4[ ، ]5[. ــي الصن فــي ذات الشــهر وقالــت واشــنطن إن الصــاروخ "إيران

وصفــت الســعودية اســتهداف الحوثييــن لمضختــي النفــط بكونــه عمــل قــام بــه "الحــرس الثــوري" 

اإليرانــي، وبكــون الحوثييــن جــزء مــن التنظيــم اإليرانــي الموجــود فــي قوائــم اإلرهــاب األمريكيــة]6[. 

ــر اإلقليمــي  ــات التوت ــر معطي ــره بتغي ــف وتغي ــدى التحال ــد فــي حــدة الخطــاب ل ــي تصعي مــا يعن

للمنطقــة. فــي نفــس الوقــت ال تريــد الريــاض أن تزيــد مــن الفاعليــن الدولييــن واإلقليمييــن 

فــي اليمــن فقــد يعنــي ذلــك خــروج غيــر ســليم لألوضــاع مــن يدهــا دون تحكــم كامــل ويعــرض 

عملياتهــا المســتمرة منــذ 4 ســنوات لفشــل ذريــع. لكــن مــع تصاعــد التوتــر األمريكــي مــع إيــران 

قــد تذهــب الواليــات المتحــدة إلــى أبعــد مــن دعــم التحالــف العربــي لمواجهــة الحوثييــن إلــى اتخــاذ 

إجــراءات ردع أكبــر وأوســع.

فــي نفــس الوقــت تملــك إيــران تأثيــرًا علــى جماعــة الحوثــي المســلحة، تعاظــم بشــكل كبيــر بعــد 

عمليــات التحالــف العربــي، مــع اعتمــاد الجماعــة بشــكل أكبــر بكثيــر علــى الدعــم اإليرانــي باألســلحة 

والدعــم فــي السياســة واالعــام. فــي الوقــت ذاتــه يملــك الحوثيــون أهدافهــم الداخليــة بشــأن 

الحــرب ضــد الحكومــة الشــرعية المدعومــة مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية.
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ال يمكــن فصــل مــا حــدث فــي ميــاه الخليــج بالحملة الحوثيــة على أهداف منشــآت حيوية داخل 	 

الســعودية، كمــا ال يكــن إغفــال حــوادث الحوثييــن الســابقة فــي اســتهداف الُســفن النفطيــة 

فــي البحــر األحمــر، ومحاولــة التأثيــر علــى الشــحن فــي مضيــق بــاب المنــدب. لذلــك فإيــران 

مثلمــا أرســلت رســالة بإمكانيــة إيقــاف تصديــر النفــط باســتهداف الســفن وإحالــة الفاعــل إلــى 

مجهــول فــإن اســتهداف الحوثييــن لمضختــي النفــط رســالة إيرانيــة بتعطيــل النفــط الســعودي 

حتــى الــذي يصــل إلــى البحــر األحمــر.

ــا، 	  ــى مصالحه ــران عل ــات إي ــح واحتياج ــن فــي كل مــرة ســتقدم مصال ــة تعامــل الحوثيي طريق

فــا يمكــن للجماعــة -علــى األقــل فــي الوقــت الحالــي- الفشــل فــي االختبــار الــذي تقــوم بــه 

طهــران لــوالء الجماعــة. ومــن الواضــح أن ذلــك ســيغلب علــى الجماعــة التــي قــد تعانــي مــن 

ــدو  ــي تب ــادات األقــل والء والت ــران والقي ــر والء إلي ــادات األكث ــن القي ــرارات بي ــارض فــي ق تع

"ديموغاجيــة" تقــدم مصالــح الجماعــة علــى احتياجــات إيــران. مــا يجعــل الحركــة فــي امتحــان 

ــران. أخــر داخلهــا وقــد تخلــص إلــى اعتقــاالت واغتيــاالت ضــد الرافضيــن لتقديــم مصالــح إي

ــة فــي الســعودية 	  ــون عــن خططهــم بضــرب 300 هــدف مــن المنشــآت الحيوي ــن الحوثي أعل

واإلمــارات، بعــد أيــام مــن زعمهــم تنفيــذ المرحلــة األولــى النســحاب عناصرهــم مــن موانــئ 

الحديــدة الثاثــة تنفيــذا التفــاق ســتوكهولم. مــا يجعــل مــن عمليــة الســام تمــر بمرحلــة حرجــة 

بمــا يعلنــه الحوثيــون ومــا يقولــون إنهــم قامــوا بــه لدفــع عمليــة الســام ُقدمــًا.

إذا زادت التوتــرات بيــن إيــران والواليــات المتحــدة وعــدم خفــض التصعيــد، ومهاجمة واشــنطن 	 

ألدوات طهــران كجــزء مــن سياســة "الضغــط األقصــى" فــإن اليمــن ســتكون ســاحة حــرب 

جديــدة قــد تدفــع بالمنطقــة إلــى حــرب إقليميــة واســتقطابات دوليــة. وحاليــًا تخــوض إيــران 

واالتحــاد األوروبــي مشــاورات بشــأن اليمــن كان أخــر اجتماعاتهــا فــي يونيو/حزيــران2019م]7[.
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ــر فــي ميــاه الخليــج علــى األوضــاع فــي  ولذلــك يمكــن اإلشــارة إلــى تأثيــر التوت
اليمــن:
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ــن فــي 	  ــن الدوليي ــادة الفاعلي ــرات وخشــيت الســعودية مــن زي ــرة التوت فــي حــال توســعت دائ

اليمــن فإنهــا قــد تلجــأ إلــى اتفاقــات مــع الحوثييــن، لــن تكــون فــي صالــح الحكومــة الشــرعية، 

التــي تعانــي بالفعــل مــن تقلــص نفوذهــا فــي المناطــق المحــررة نتيجــة تزايــد النفــوذ اإلماراتــي 

الســعودي.

تظهــر جماعــة الحوثــي أنهــا أكثــر والء إليــران وال يمكــن التخلــي عنهــا -علــى األقــل فــي الوقــت 

ــخ  ــى تضغــط صواري ــة، حت ــة الســام اليمني ــران لوقــف أي تقــدم لعملي ــي- ســتضغط طه الحال

ودرونــز الحوثييــن علــى الســعودية واإلمــارات، ومــن شــأن ذلــك أن ُيعقــد جهــود األمــم المتحدة إذا 

مــا توســعت  رقعــة الفاعليــن الدولييــن، ومــع كل زيــادة توتــر فــي المنطقــة ســيكون علــى الحكومة 

الشــرعية والتحالــف المبــادرة نحــو تحقيــق انتصــار عســكري كبيــر علــى الحوثييــن وتحييــد الترســانة 

التــي يقومــون ببنائهــا، وحتــى يحــدث ذلــك لــن يجلــس الحوثيــون علــى طاولــة تفــاوض إلعــادة 

مؤسســات الدولــة فــي اليمــن، وســتصبح الجماعــة فاعــل رئيســي ضمــن لعبــة االســتراتيجيات 

ــران أن نفوذهــا فــي الشــرق األوســط باســتخدام  ــد إي ــة فــي المنطقــة. تعتق ــة -اإليرانيَّ األمريكيَّ

فاعليــن غيــر رســميين، يســاهم فــي تعزيــز أمنهــا القومــي، وجــزء مــن حمايــة النظــام مــن التهديــد 

الخليجــي المســتمر منــذ عقــود.

،،

قد تذهب المعركة إلى أبعد من توتر في مياه الخليج إلى توتر 

أوسع حيث يوجد النفوذ اإليراني، وتبدو اليمن مرشحة لهذا 

التصعيد نظرًا لكونها من وجهة نظر طهران ميدان معركة يقدم 

نتائج أفضل بتكاليف أقل 

،،

سالح الوالء :
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لذلــك مــن الصعــب أن تتخلــى عــن حلفائهــا فــي المنطقــة. علــى العكــس مــن ذلــك -وبعيــدًا عــن 

ــة بشــكل كامــل  ــي ليســت موالي ــة الحوث ــد أن جماع ــا تعتق ــد الســعودية- فإنه ــات التصعي خطاب

ــا فــي  ــاق يبقيه ــى اتف ــت عل ــران إذا حصل ــن طه ــي ع ــة التخل ــد أن بإمــكان الجماع ــران، وتعتق إلي

ــة األخيــرة بإقليــم خــاص بالحوثييــن باعتبارهــم "أقليــة"]8[،  الســلطة أو كمــا تشــير المبــادرة األمريكيَّ

ومــن الصعــب أن يتخلــى الحوثيــون عــن إيــران حتــى لــو أعلنــوا للريــاض بذلــك، فالجماعــة أصبحــت 

أكثــر ارتباطــًا بإيــران وحــزب اللــه اللبنانــي بحيــث َيصعــب التخلــي عنهــا.

ملخص:
ــد  ــة تعقي ــم يعــد كمــا ســبق، فقــد أضيــف لتعقيــدات مشــاكله الداخلي إذا فوضــع اليمــن اآلن ل

جديــد يتعلــق بالصــراع االقليمــي والدولــي مــع إيــران، ومــع وجــود جماعــة مواليــة اليــران وقــادرة 

ان تحــدث فوضــى فــي المنطقــة لصالــح طهــران، فــإن فــرص الحلــول السياســية تتقلــص أكثــر، 

مــا يعنــي أن هنــاك أكثــر مــن ســيناريو للمشــهد اليمنــي بنــاء علــى المشــهد االقليمــي والدولــي.

1(    سيناريو ضربة عسكرية أمريكية إليران:
ــرد وضــرب دول الخليــج بالصواريــخ  ــران يدفعهــا إلــى ال ــرة أو محــدودة علــى إي إن شــن حــرب كبي

بالــذات مناطــق محطــات توليــد الطاقــة وتصديــر النفــط ومراكــز التجــارة واالقتصــاد، وإلــى دانــب 

ذلــك ساســتخدم ميلشــياتها فــي المنطقــة بشــكل أكثــر عنفــا بالــذات فــي اليمــن، مــا يعنــي أن 

الحوثييــن ســيزيدون مــن اســتهداف المــدن والمطــارات والمنشــئات النفطيــة والمدنيــة الخليجيــة 

بالــذات الســعودية، وتهديــد ممــر التجــارة الدولــي فــي مضيــق بــاب المنــدب، وقــد تكــون لــدى 

إيــران خايــا نائمــة تســتخدمها ســواء فــي المناطــق الجنوبيــة والشــرقية المســيطرة عليهــا قــوات 

الحكومــة اليمنيــة والتحالــف العربــي الداعــم لهــا ، أو مناطــق مهيــأة  للفوضــى فــي جنــوب وشــرق 

الســعودية أيضــا.
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ــى األرض،  ــن عل ــة مــع الحوثيي ــف فــي االســراع بحســم المعرك ــة دول التحال ــا: إن مماطل ختام
وتطلــع بعــض أطــراف التحالــف مــن دول الخليــج لتحقيــق مصالــح اســتراتيجية وأمنيــة عاجلــة مــن 

الحــرب فــي اليمــن، عقــد الوضــع سياســيا وإنســانيا وعســكريا.

فصل المشكلة اليمنية عن تداعيات االقليم:

2(    سيناريو تشديد العقوبات اإلقتصادية على إيران:
بالنســبة إليــران فــإن تشــديد العقوبــات للوصــول غلــى تصفيــر انتاجهــا مــن النفــط هــو بمثابــة 

الحــرب عليهــا، ولذلــك لــن تقــوم بــرد عســكري مباشــر، بــل مــن خــال ميلشــياتها بالــذات جماعــة 

الحوثييــن فــي اليمــن التــي ســتقوم باســتهداف المدن والمطارات والمنشــئات المدنيــة والنفطية 

ــذات مناطــق ســيطرة الحكومــة  ــا فــي اليمــن بال ــر الوضــاع داخلي ــة تفجي ــدول التحالــف ومحاول ل

والتحالــف، ومحاولــة إثــارة الفوضــى ايضــا فــي الخليــج .

3(    سيناريو اتفاق نووي جديد بين إيران وأمريكا:     
هــذا هــو أقــوى الســيناريوهات وســيضع الحوثييــن الذيــن ابــدوا اخاصــا كبيــرا إليــران فــي مكانــة 

جيــدة فــي االتفــاق، مــا يعنــي أن ســيطرتهم وحكمهــم مناطــق الشــمال اليمنــي ســيكون بــإرادة 

دوليــة.

،،

ركون السعودية وحلفائها على ضربة عسكرية أمريكية على إيران 

أمال في اخضاع الحوثيين غير مجدي، خاصة وأن طموحهم ليس 

السيطرة على اليمن فحسب بل مناطق نفط الخليج وأماكن 

المقدسات التي تجعل طهران تتزعم العالم اإلسالمي

،،
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ــة فــإن ركــون الســعودية وحلفائهــا علــى ضربــة عســكرية  ومــن خــال تتبــع الســيناريوهات الثاث

أمريكيــة علــى إيــران أمــا فــي اخضــاع الحوثييــن غيــر مجــدي ، خاصــة وأن طمــوح جماعــة الحوثــي 

ومــن ورائهــا إيــران ليــس الســيطرة علــى اليمــن فحســب بــل تفكيــك دول الخليــج والســيطرة علــى 

مناطــق النفــط واماكــن المقدســات التــي تجعــل طهــران تتزعــم العالــم اإلســامي.

ولذلــك فــإن أمــام دول التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية فرصــة ضئيلــة وهــي االنتصــار فــي 

اليمــن وهزيمــة الحوثييــن عســكريا، وإال فــإن بقــاء الحوثــي قــوة حاكمــة فــي شــمال اليمــن مهمــا 

كانــت ســيناريوهات التصعيــد األمريكــي اإليرانــي، هــو تهديــد طويــل المــدى المــن الخليــج بالــذات 

الســعودية.
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Iran's MPs don uniform of Revolutionary Guards in protest at US https://www.theguardian.com/ ]1[
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