وأخي اًر أصبح إلسرائيل موطىء قدم علني فوق التراب اليمني
ناصر دمج



مع إغالق مضائق تيران من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،بتاريخ  13أيار
1967م ،أُغلقت ُسبل المالحة اإلسرائيلية في البحر األحمر ،األمر الذي دفع القيادة
اإلسرائيلية لشن حرب عام 1967م ،ومن ثم ترسيم استراتيجية سيطرة بعيدة المدى
على البحر األحمر؛ وهو ما تسبب باستهداف العديد من الدول المطلة على البحر
األحمر ،وفي مقدمتها اليمن ،التي تتقاسم السيطرة على خليج باب المندب مع إرتيريا
وجيبوتي .وسيكون من الالفت ألي مراقب لألهداف اإلسرائيلية في تلك المنطقة،

تعرض جميع الدول المطلة على البحر األحمر للتخريبُ ،بغية إخضاعها لسلطان
الهيمنة األمريكية ،وكان آخرها السودان التي جيرت ثورتها الشعبية لمصلحة

«إسرائيل» ،حتى أمست دوالً فاشلة ،تسعى لتوسل المساعدات األمريكية المجيرة
بالكامل لخدمة األهداف اإلسرائيلية في منطقة البحر األحمر.

ولقد عبر هذا المسعى طو اًر جديداً من أطوار تجسيده ،بعد سيطرة دولة اإلمارات

العربية المتحدة على جزء من شواطئ اليمن المطلة على مضيق باب المندب بدءاً
من عام 2017م .وتم ذلك بعد ترحيل سكان جزيرة ميون ،الواقعة على مدخل مضيق

مساكن بديلة لهم .وسبق لقوات النخبة في
باب المندب ،ونقلهم إلى عدن وتوفير
َ
الجيش اإلماراتي ،بالتعاون مع حلفاء يمنيين أن أخلت سكان جزير "سقطرى" من
 باحث فلسطيني.

بيوتهم أيضاً ،بهدف االستحواذ على مساحات شاسعة من أراضي الجزر وتحويلها

إلى مناطق عسكرية مغلقة؛ وقد تم ذلك بعد موافقة الرئيس اليمني "عبد ربه منصور
هادي" على تأجير الجزيرتين للعربية السعودية واإلمارات ،حيث بدأ العمل بتشييد

منشآت عسكرية في الجزيرتين ،والتي شملت مدارج حديثة للطائرات الحربية؛ وهي
التي قيل عنها في البداية بأنها تخص الجيش اإلماراتي .والحقاً قيل بأنها للجيش

األمريكي ،ولتكشف الحقيقة فيما بعد بأن تلك المنشآت تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي؛
وهو الهدف الذي سعت إليه «إسرائيل» منذ سبعينيات القرن العشرين.

لكن كيف وصلت األمور إلى هذا الدرك من االنحطاط ؟

التقرير
عظم نِزاعات الشرق األوسط" هذِه ِهي العبارة ُ الرئيسةُ في
"إسرائي ُل ِهي المسؤولةُ ع ْن ُم ِ
ِ
الفاتيكان حول الشرق األوسط ،ونشر ْ
ُ
ت جزءا منه صحيفة يديعوت أحرنوت
ي ِ الّذي أعدهُ
السر ّ
اإلسرائيليّة بتاريخِ  19كانون األول 2010م ،ومما ال شك في ِه بأن الفاتيكان قد أصاب كبد
ي ِ في تِلك المنطقة ،بعد سنوا ٍ
ت ِمن صمتِ ِه وصمت
الحقائق كافة المتصلة
ِ
بالدور اإلسرائيل ّ
ت الكثير ِة للمسيحييّن في
المؤسسةُ الكاثوليكيّة ع ْن الغطرس ِة اإلسرائيليّة ،والتغاضي ع ْن اإلهانا ِ
البالد المقدس ِة ،الّتي ل ْم ي ْ
األمر ذ ِلك
أخرها ِحصار كنيسةُ المهد ف ْي عام 2002م ،ب ْل تجاوز
ُ
كن ُ
القدس ،كما هو
ت كنيسة القيّامة في
ي إلى
بكثير ِليصل
الحفر حول أساسا ِ
ُ
ِ
ٍ
ِ
التخريب اإلسرائيل ّ
ب تحت المسج ِد األقصى.
ت الّتي نبش ْ
الحال مع الحفريا ِ
ت كل حب ِة ترا ٍ
ي في الشرق األوسط ّ
ُ
أن يزج ِبإسرائيل في ك ِل مشكل ٍة تحص ُل
يمكن
أمام ذ ِلك
ِ
للمالحظ السياس ّ
ضمن هذِه الدول اليمنّ ،
أرض اليمن ُمنذ ُ عام
إن الخراب الّذي تشهدُه
لبلدان ِه وشعوب ِه ،ومن
ُ
ِ
حصلة ترا ُكميّة ِلمجموعة ْ
كن إطالقا ْ
اآلن ،ل ْم ي ْ
2000م ولغايّ ِة ْ
من
من
صنع الصدف إنّما هو ُم ِ
ِ
ت الفشل الّتي تم زرعها ُهناك من ِقبل قُوى استعماريّة مرت ِبطة ِبإسرائيل ،و ِبمساعدة
ُمسببا ِ
ُ
سنين الماضيّة ،لق ْد كان ْ
العصر المكاربي
اليمن ُمنذُ أوائ ِل
ت
عوامل ذاتيّة ال حصر لها ِخالل ال ّ
ِ
أرض الخيّر ول ْم
ت القرن العشرين،
القرن
أواخر
السبئي ف ْي
الثامن قبل الميالد وصوال إل ْى بِدايا ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
بأرض اليمن السعيد ْ
ت ْ
الترف ،وقدّ اعت ُ ِب ْ
األرض،
رت ِإحدى قط ُع الجن ِة على
ب
كن تسميّتُها
ِ
ِ
من با ِ
ِ
األرض اليمنيّة ت ُ
كمن خيّراتٌ وفيرة ٌ ومثيرة ٌ لك ِل دهش ٍة وفي ُمقدِمتها نوعيّة التُربة
باطن
وفي
ِ
ِ
والميّاه.
اليمنيّة والبترول ِ
ُ
ي بعد دخو ِل
حدثني مرة األ ُخ
والصديق الم ْرحوم ال ِل ّواء فايز عرفات قائد ُ ِ
منطقة جنين العسكر ّ
السلطة إل ْى الضف ِة الغربي ِة وغزة ،وكان قائدا للوحدةِ الفلسطيني ِة الّتي رابط ْ
أرض اليمن
ت فوق
ِ
بعدالخروجِ ْ
ت عام 1982م" ،إنّه وبمشاركة ال ُمقاتلين الفلسطينيين ال ُمتواجدين ف ْي
من بيرو ِ
البذور وبِالفع ِل
عسكر ،بمحاول ِة زرعها ِبما تيسر لهم من
قرروا استصالح أرض ال ُم
المعسكر ُ
ِ
ِ
ِ
ت المفاجأة ّ
البذور وكان ْ
الزمن ،أثمر ْ
بأن
ت
مرور فترة قصيرة من
باشروا ِبزراع ِة األرض وبعد
ٌ
ُ
ِ
ِ
ُ
بذور الملوخيّة مثال قدّ أورق ْ
بحجم راح ِة اليّد الواحدة "وسأل اللواء فايز أحد ال ُمهندسين
ت ورقا
ِ
اليمن غنيةٌ
الزراعيين اليمنيين ْ
عن هذِه الظاهرةِ فأجابهُ ّ
بالعناصر الطبيعية ِالالزمة
بأن تربة
ِ
ِ
ِ
للمهندس ْ
عدم وجود
عن
معرض سؤا ِل اللواء
ي نوعٍ من أنواعِ الزراعة ،وف ْي
ِ
ِ
ِ
لنجاحِ أ ّ
المهندس ّ
الستثمار هذِه األرض النادرة ،قال لهٌ
في هذِه
الجوار،
مشروعات قيّمة في
ُ
ِ
ِ
إن الحكومة ْ
الديّار فاشلةٌ وال يوجدُ لديّها أي ُّرؤية إلدارةِ الوطن".
وازدهاره مزروعةٌ
إن هذِه الواقعة تٌقد ُم لنا فِكرة ما ْ
اليمن ،أه ُم جوانِبُها هو ّ
أن عوامل نجا ُحه
عن
ُ
ِ
يثير لدي كل تساؤل حول حالة
األرض و ُمقيمة مع
ف ْي
ي كظ ِله ،ولكن األمر الّذي ُ
ِ
ِ
اإلنسان اليمن ّ
الحكم الرشيد ،وفشل مساعي الخرو ُج
ب
زمنة فيه،
ِ
الفشل ال ُم ِ
وسوء اإلدارةِ المحليّة للدول ِة وغيا ِ
ِ
أخر ِسوى
البحر
إقليم
في
من
ي بل ٍد ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
األحمر أ ّ
في األهميّة ْ
في بل ٍد ال تُضاهيه ْ
يِْ ،
العجز الذات ّ

الصومال الّتي تمتلكُ
ساحال من أطو ُل سواح ِل دول إفريقيا 3300كم ،وتحت ُل هي أيضا مكانا
ِ
ت
ّار مركز أبحاث األزمات في كلي ِة لندن للدراسا ِ
بارزا ف ْي ِ
سلم الدو ِل الفا ِشلة وفقا ِلمعي ِ
ِ
االقتصاديّة.
ماض عميق من الفشل والخيبات
ٍ
ي ،ولعل التركيبة القبليّةُ
ب
ِلفش ِل الدول ِة اليمنيّة العديد ُ من األسبا ِ
ق ِ
ِ
الضاربة ف ْي عم ِ
التاريخ اليمن ّ
ب ،وتحول ْ
الزمن إلى خ ِط اإلعاق ِة األو ّل أمام
مر
لليمن تُش ِك ُل أحد أهم تِلك األسبا ِ
ت عل ْى ِ
ِ
ِ
يِ ،لدرج ِة ّ
ت القبليّة الدا ِئم ِة كاد ْ
إلى ما يُشبه
أن النزاعا ِ
ُمحاوال ِ
ت ِ
ت تتحو ُل ْ
ي حداث ّ
تمع مدن ّ
بناء مج ٍ
ت اإلثنيّة والقوميّة بيّن ال ُ
ي وليس صراعا ٌ عابرا بين
الصراعا ِ
شعو ِ
ب ال ُمتغايرةِ ف ْي منش ِئها العرق ّ
ت
الواحدة والدّين
الواحد ،ال ُمتمح ِورة ُ خالفاتُهم حول القضايّا السطحيّة واح ِتياجا ِ
ِ
ِ
ِ
أبناء الجلدةِ
ّ
ت التي ي ُ
ت المحليّة ِلصالحِ ترسيخ أركان الدولة
ُمكن تجاوزها ِبالمصالحا ِ
الحيّاة وتقاسم الثروا ِ
قوقاإلنسانِ ،مثلما نجح ْ
ت كافة الد ُول الّتي ش ِهد تاري ُخها
واحترام ُح
على العد ِل والتعدُديّة
المبني
ِ
ِ
ْ
ت ال ُمتحد ِة وإسبانيا وإيطاليا ،وتحول ْ
جاوز أزما ِتها
ُحروبا أهليّة داميّة كالواليا ِ
ت ِتلك الدو ُل بعد ت ِ
في
إل ْى دو ٍل قويّ ٍة ِبسب ِ
ي ِ ُم ِ
توازن يرعى مصالح ال ُكل ،ويض ُع ال ِبالد ْ
ي ِ واج ِتماع ّ
ب منهجٍ وطن ّ
سلطاتِ ،ألنّه صما ُم
عهدةِ تداول ال ُ
ي بل ٍد فوق هذِه األرضِ ،لحماي ِتها من الخرا ِ
أمان أ ّ
ِ
ب وأطماعِ
اآلخرين.
ي
ي إجبار ّ
إن الد ُول الّتي ال تُولي هذا المنه ُج األهميّة الّتي يستحقها وهو ِبالضرورةِ ُمتطلب وطن ّ
ّار
إلعادةِ تركيب وتصمي ُم ال ُمجتمعاتُ القبليّة وذات التراكي ِ
ب األثنيّة ،عليّها أن ِ
تواجه خطر االنهي ِ
كم ال ُمستبد.
كنتيج ٍة حتميّ ٍة لل ُح ِ
جذور المعضلة اليمنية
"ل ْم ي ْ
سبق أن قام ْ
ي تشم ُل كل تِلك األرض الّتي تقو ُم عليّها حاليا
ت دولةٌ ف ْي التاريخِ اليمن ّ
الصراعاتُ عل ْى
ال ُجمهوريّة اليمنيّة ،فتلك المنطقةُ من جزيرةِ العرب حكمتْها طوال تاريخها ِ
ت ٌكلما اسْتقوت دُويّلة ما ف ْي ُجزءٍ م ْنها بسط ْ
سلط ِة ،وكان ْ
على ما
ت نُفوذها وسيطرتها ِبالقو ِة
ال ُ
ْ
ت فيْها قتال وسلبا ونهبا ،إل ْى ْ
وعمل ْ
مفاص ِلها أو
الضعف ف ْي
يدب
أن ُ
حولها من د ُويّالت وأراضي ِ
ُ
ِ
ظهر الفُرقة بيّن ُحكامها فيتقاسمونها وت ُ ُ
واطنون ف ْي
ثور ال ُم ِ
مزق من جدي ٍد إل ْى دُويّالت ،أو ي ُ
ت ُ
ّ
ت اليمنيّة ِمثل
ق التي تم اج ِتيا ُحها وسلبُها فيستعيد ُون استقالل ُهم ب ْل إن كثيرا من الد ُويّال ِ
المناط ِ
ب هذِه
ب جزيرةِ العرب بِسب ِ
قتبان ومعين قدّ تزامن وجودهما ف ْي أجزاءٍ ُمختلف ٍة من جنو ِ
هرة"( .المصدر -عبدالرحمن علي بن محمد الجفري ،رئيس حزب رابطة أبناء اليمن ،المؤتمر األكاديمي العلمي الذي نظمه معهد الدراسات
الظا ِ
الشرقية واألفريقية بجامعة لندن 1995/11/27-26م) يُستنت ُج ْ
من ذ ِلك ِب ّ
تين
ي قدّ تميّز ِبظا ِهر ِ
أن التاريخ اليّمن ُّ
ساره و ِسماته وهاتان الظاهرتان هما نشأة الد ُويّالت ال ُمتعددة
ر
ئيسيتين تحكمتْا ف ْي ِ
صياغ ِة م ِ
ِ
وال ُمتجا ِورة وظا ِهرة االستقواء.
الظاهرة األولى-:

نشأة الدويالت المتعددة والمتجاورة.
إعالن الوحدة
صر المكاربي السبئي وحتى
ي ُمنذ ُ ِبداي ِة الع ِ
"وهي ظا ِهرة ٌ ُمستقرة ٌ ف ْي ِ
ِ
التاريخِ اليمن ّ
االندماجيّة ف ْي أيّار1990مّ ،
ألن هذِه الظاهرة ُ كان ْ
ت مألوفةٌ ومقبولةٌ ومشروعةٌ لدى القبا ِئل
ِ
ْ
ت ك ٌل منها كيانها ال ُمستقل ،وكان ْ
اليمنيّة ،طالما امتلك ْ
ت الممالكُ الحضاريّة ِمثل حضرموت وسبأ
الالحقة"( .المصدر-
والعصور السبئية
وقتبان وأوسان ُمتزامنة الوجو ِد أيّضا إبان العصر المكاربي
ِ
ِ
ُ
المصدر السابق نفسه) كما كان ْ
ت ودُويّال ٍ
مع إمارا ٍ
ت أخرى نشأ معظمها بعد تفكك دولة
ت متزامنةٌ أيضا ْ
ي
الالحقة،
ب العُصور السبئية الحميرية
ِ
في أغل ِ
ْ
معين وأستمر هذا التزا ُمن ْ
وفي العه ِد اإلسالم ّ
بت هذِه الظاهرة ُ طيلة ثالث ِة قرون ثُم برز ْ
ُخ ْ
ث التاريخيّ ِة
ت مرة أ ُ ْخرى عل ْى مسرحِ األحدا ِ
واستأنف ْ
إلى
ث ف ْي
ت دورها وتأثيرها عل ْى مجرى األحدا ِ
ِ
أواخر القرن الثالث الميالدي ،وصوال ْ
في أيّار 1990م ،وهذِه الظاهرةِ اعت ُ ِبر ْ
ت أحد ُ األسباب الرئيسة
ُحكم األئمة وحت ْى إعالن الوحدة ْ
راسخا.
الّتي أورث ْ
ي ِ ِسجال انقساميّا
ِ
ت التاريخ اليمن ّ
الظاهرة الثانية -:
ظاهرة االستقواء
وهي ظا ِهرة ذات نزعات بربريّة ُمتوحشة وهي المسؤولةُ ع ْن تخزين طبقا ٍ
ت سميكة من األحقا ِد
ضعفاء ْ
من قِب ِل
ب ُحقوق اآلخرين وال ُ
ف ْي الذّاكرةِ الجمعية لليمنِيين ،وهي قا ِئمة عل ْى ا ْغتِصا ِ
دمرة وبِسب ِبها "تحول ْ
ت الدولةُ ال ُمستقوية إل ْى دولة
سعيّة ُم ِ
األقويا ُء واستعبادهم ،وهي نزعة تو ُ
ت الضعيفة ،ولقد تميّز ْ
ت التوسعية
ت هذِه االك ِتساحا ِ
سعية تكت ِس ُح ُكل ما جاورها من ال ِكيّانا ِ
تو ُ
ب ِل ُك ِل ال ُمقتنيات المنقولة ،ثُم إحراق ال ُمدن والقُرى
ِب
اإلكثار من القت ِل وال ّ
ب والسل ِ
سبي ِ والنه ِ
ِ
ت
لضم القسري واقتِسام أراضيها وأوديتها و ِجبالها بين الفئا ِ
وإخضاع الكيانات المهزومة ِل ِ
ال ُمنتصرة ،واستضعاف ُمواطنيها وتسخيرهم ِلخدم ِة ال ُمنتصرين بعد تجريدهم ْ
ب البقاء
من أسبا ِ
اآلدميِ ،لذلك كان من الطبيعي ْ
الص من
أن يولّد ك ُل هذا التع ُ
سف نزعة ان ِقساميّة مشروعة ِللخ ِ
ّ
ح األحداث اليمنية تميّز ْ
ت
قبض ِة الدولة التوسعيّة،
وألن الد ُول التوسعية الّتي ظهرت عل ْى مسر ِ
ِبال ُ
أرضه فقد أثار ْ
ت ال ُمجا ِورة
الشامليّن ،وإذالل اإلنسان عل ْى
ب
ت مخا ِوف الكيانا ِ
ِ
ظ ِلم واال ْغتِصا ِ
ِ
لها وأثار ْ
ت غريزة التربص بها لديهم ونزعة ان ِتقام ِيّة رهيبة لدى المهزومين"( .المصدر -مصدر سبق

ذكره)

في
قرار ع ِ
وامل االن ِهيّار ف ْي ص ِ
مما أسس الستِ ِ
ميم التاريخ والجغرافيا اليمنيين وتعاظم أثارهما ْ
في
على التوالي ،فتستعيد الكياناتُ المهزومة
تدمير وحدة ال ِبالد
ِ
مناطقها واستقاللها ،والرا ِبحون ْ
ْ
سلو ِكها
الج ّوال ِ
كون هذِه االكتِساحات ُمدمرة ف ْي ُ
ت األخيرة يُص ِبحوا ُمطاردين ف ْي ِ
الجبا ِل ،و ِل ِ
تمع
تائجها فإن آثارها الرهيبةُ ولّد نزعة ان ِتقاميّة ُم ِ
دمرة و ُمقيمة ف ْي ص ِ
وإلحاقيّة ف ْي ن ِ
ميم ال ُم ِج ِ
ُ
حرير كياناتِها ْ
من
في ت
شير
اليّمني ِلغاية اآلن "وت ُ ُ
ِ
األحداث التاريخيّة إل ْى أن األقوام الّتي تنج ُح ْ
قف ِعند ُحدودِها األصليّة ب ْل تواصل اك ِتساحاتها داخل أراضي
قبضة الدولة التوسعية ال ت ُ
ت دورة ُ
المنوا ِل الّذي اختطته الدو ُل التوسعية معها ْ
من قبل ،وهكذا تكرر ْ
فس ِ
اآلخرين ،وعل ْى ن ِ

الصراعِ التوسعي االن ِقسامي ولعل هذِه ِ
ِ
الصراعات هي أهم ال ُخطوط العريضة ف ْي التاريخِ
اليمني القديم والحديث"( .المصدر -مصدر سق ذكره)
الجذور القديمة للمعضلة
تض ُح مما تقدّم ِب ّ
هوم وحدة ال ِبالد،
ي ِ
أوجهة يمنيّة ِلمف ِ
في ُرؤية ُكل قبيلة أو طرف ِ
أن األزمة تك ُم ُن ْ
ب ْ
علىآخر نتيجة وصلتْإليها آخر عملية استحواذ،
أن تتم ِبناء
فمن ُهم م ْن يرى ِبأن الوحدة ي ِج ُ
ِ
ب ْ
أن تتم بِإزال ِة أثار هذا االستحواذ وإعادة ما تم استِالبه
رف ال ُمقا ِب ُل بِأن الوحدة ي ِج ُ
ويرى الط ُ
ي تتم الوحدة على قا ِعدة صافِيّة ،لقد ساهم المنه ُج القبلي العدواني في نب ِذ فضيل ِة
من ال ُ
ض ِ
عفاء ِلك ّ
ق اآلخرين في الدّاخ ِل اليمني وأعتقد ُكل طرف أن بِإمكانِ ِه ْ
ُخضع اآلخر ويملي
أن ي ِ
اإلقرار بِحقو ِ
صاحب ذلك من إلحاق وضم و ُ
شروطه عليه ومن ثُم ي ُ
ُ
سف،
صلح معهُ ِبك ِل ما يُ ِ
ظلم وتع ُ
ُحقق ال ُ
ِلذا فإن أي عمليةُ توحي ٍد ِللبال ِد ل ْم تت ْ
سِجل من ذاكرةِ اليمنيين ،وما زال ْ
ت هذِه
سح هذا ال ّ
مكن من م ِ
ت أهل اليمن بِما في ذ ِلك النِظام الحاكم قبل الوحدة وب ْعد الوحدة.
اآلثار تُسي ِّط ُر على ُممارسا ِ
ُ
الجذور الحديثة للمعضلة
ي قبل االستقالل ِب ّ
ت نظرة ُ أه ِل الي ُ
"كان ْ
أن أراضي الجنوب هي
من الشمالي قبل عام 1962م أ ّ
ُملكا ل ُهم ،وقد أصبح ِلهذِه النظرة مخالب وأنيّاب بعد االستقالل ،ووجد ْ
ب
ت صدأ لها في ِ
الخطا ِ
جب ْ
ُ
أن يعود إليه،
من الشمالي ،وأن الجنوب ُهو
االبن الشرعي للشما ِل وي ُ
ي ِ ِللي ِ
ي ِ الرسم ّ
اإلعالم ّ
سعيّة
ول ْعل هذِه النظرة هي امتِداد ِللثقاف ِة اليمنيّة الموروثة من عه ِد الممالك االستحواذية التو ُ
سع والسيّطرة واالستمالك"( .المصدر -مصدر سبق ذكره)
قدس شهوة التو ُ
البائدة والّتي ت ُ ُ
الجذور االقتصادية للمعضلة
انهيار ال ُمعسكر االشتِراكي ِليُشكل تحوال حا ِسما فرض ُمعطيات جديدة في الواقِعِ اليمني
"جاء
ُ
ب
فتالشى معه الدّع ُم ال ِسيّاسي واالقتِصادي والعسكري الذي كان يُشك ُل سندا ِللنظام في الجنو ِ
وبد ْ
ئيس علي عبد هللا
أت التفاعالتُ تؤتي ِث ُ
مارها في الدّاخ ِل اليمني ،ففي هذا الوقت كان فيه الر ُ
جمع ال ُمؤتمر
صالح يقود ُ حملة مصالحات واسعة ال ِنطاق مع كاف ِة القُوى السِياسيّة ِبدءا من ت ِ
الشعبي والذي يض ُم ُمعظم أحزاب وفصائل العمل ال ِسيّاسي في الشما ِل من أقصى اليّسار إلى
كإطار بديل ِللتعد ُدية الحز ِب ِيّة الّتي كان ْ
ق
أقصى اليمين
ٍ
ت ُمحرمة دستوريا ،وتمكنه من تحقي ِ
ُواص ُل ُمطاردة ُمعارضيه داخل ال ِبالد
ُمصالحة وطنيّة ف ْي الشما ِل ،بيّنما كان نِظا ُم الجنوب ي ِ
وخارجها ،سواء كانوا شخصيّات قبلية أو أحزاب وفصائِل وشمل هذا االضطهاد ُ من اختلفوا
الحزب الواحد والوحيد"( .المصدر -مصدر سبق ذكره)
مع
النظام من داخل النظام نفسه وبقي نِظا ُم ِ
ِ
ظام في الجنوب أهمية االن ِفتاح على اآلخرين ومداواة ِجراح الماضي
ول ْم يُدرك القائمون على ال ِن ِ
عالن عن نفسِها ،ب ْل رفضوا أي ُمصالحة أو دعوة
في اإل
ِ
وإعطاء الح ّق ِللقوى الوطنيّة األُخرى ْ
ِللوحدةِ الوطنيّة على ُمستوى الجنوب قبل إعالن الوحدة مع الشما ِل عام 1990م ،واستمروا

الحزب
حجيم القُوى ال ِسيّاسيّة األُخرى على ُمستوى الجنوب ،ول ْم يُدرك
ق وت
ُ
ِ
بعدها ف ْي خن ِ
في وق ٍ
ُروز
ب األهليّة
ُ
تأخر من الحر ِ
ت ُم ٍ
في ب ِ
األمر الّذي تسبب ْ
االشتِراكي هذا الخطأ إال ْ
ِنزاعا ٍ
ي الحاكم في عام 1989م وأوائل عام 1990م ،ما أنذر
ت ِ
في الحز ِ
داخليّة ْ
ب االش ِتراك ّ
ِبصراعٍ جديد ،وكان ِنظا ُم الشمال أيّضا يُعاني من ت ُ
صفوفِه وتف ُكك ملحوظ بعد
مزق تدريجي في ُ
مأرب والجوف.
ْ
ي ِ
أن دخل في مشاكل مع العدي ِد من القبائ ِل ْ
في ُمحافظت ّ
ليج ول ْم يُحسِنوا استثمار
" ِلذا ل ْم يست ْ
طع أ ّ
ي من النِظامين االستِفادة من الطفرةِ النِفطيّة ْ
في الخ ِ
وتوظيف األموال الكثيرة الّتي كان ْ
ت دول الخليج،
غتربين ومن ُمساعدا ِ
ت تتدفق من ال ُم ِ
واستخدموا الفائِض النقدي ِل ْ
مل ِئ األسواق بالموا ِد االستهالكيّة الكماليّة و ِبالتالي تضاءل ْ
ت
غتربين وا ْنخفض ْ
ت ُمساعداتُ د ُول الخليج وتوقف د ْع ُم اإلتّحاد السوفيتي ،وبدا في
تحويالتُ ال ُم ِ
خارط ِة الكون وفي
ق ِنظام عالمي جديد أ ْفضى إلى زوا ِل اإلتحاد السوفيتي و ُحلفائِه عن ِ
األفُ ِ
مقدِمة هذِه الد ُول اليمن الجنوبي"( .المصدر -مصدر سبق ذكره)
ُ
ُ
ت العالميّة الهائِلة أع ِلنت الوحدة ُ بيّن شطري اليمن في  22أيار
على هذِه الخلفي ِة من التحوال ِ
لت من هذا اإلعالن إعالنا شكليا أقتصر على ْ
1990م ،لكن أحقاد الماضي جع ْ
العل ِم والنشي ِد
ُ
واسم الدولة وب ِقي ْ
واألنظمةُ على حا ِلها وال ُحكومة حكومتيّن وكل ِوزارة ِوزارتيّن
وانين
ت الق
ِ
ئيس ونا ِئب
والجيّش جيّشيّن واألمن أمنيّن والعُملة ُ
عملتيّن ،رغم وجود مجلس ِرئاسة واحد ِبر ِ
رئيس إال أن ما كان واقِعا هو وجود رئيسيّن ِب ُمسمى رئيس ونائِب رئيس.
الحرب األهلية
ب ُكل ذ ِلك انهار ْ
اليمن
طر الشمالي من
ت ال ِثقةُ بيّن ُزع ِ
ماء ال ِبالد ان ِهيّارا دمويّا ،واجتاح الش ُ
ِبسب ِ
ِ
ب اليمني وتمكن ْ
ت
الشطر الجنوبي ِبك ِل ما رافق ذ ِلك من بشاع ٍة وقت ٍل ِللمدنيين من
ِ
أبناء الشع ِ
ت الجنوبيّة والشرقيّة من ْ
أن تمد مساحة نُفوذها وسلطاتها ِلتشمل كافة
اجتياحها ِلل ُمحافظا ِ
ِ
صنعا ُء بِ
ال ُمحافظات الجنوبيّة والشرقيّة ،إن هذِه الحرب ِب ُك ِل ما رافقها من عمليا ِ
ب وس ْل ٍ
ت نه ٍ
ب وقمعٍ
وإهانة ِللجنوبيين أسس ْ
ب العديد من
ت ِلنظام من الفص ِل الجهوي الظا ِلم بين الشما ِل والجنوب ِبسب ِ
ت قائِمة حتى اليوم ،وأنا أشُكُ ْ
ت القمعيّة والتمييزيّة بعد ذلك ،وما زال ْ
ليمن
ال ُممارسا ِ
أن يستقيم ِل ِ
وأن اليمن ْ
ي حال بعد هذه الحربّ ،
لن تتوحد أراضيه إال ِبزوا ِل ال ُمس ِببين لها من الجا ِنبين
أ ّ
سآثار األحقا ِد بِإجراءا ٍ
ت و ُحدوية جادة
وبروز جيل جديد من القادةِ الوطنيين يُمكنهم طم ُ
وجوهريّة.
دولة الظلم زائلة حتى لو كانت مسلمة ،ودولة العدل باقية حتى لو كانت كافرة
تشخيص
ل ْعل هذا القول الّذي يُرقى ِلمرتب ِة النظرية (البن خلدون) ،يقدم لنا وصفة نموذجيّة ِل
ِ
ضوء الحرب البانورامية
ظام اليمني الستدراكه من الوقوعِ في ُمنزلق التشرذم في
ِ
حالة النِ ِ
ّ
إضعاف اليمن على نح ٍو يسه ُل
األمر الذي سيقودُ إلى
ب اليمني،
ِ
ُ
الدائِرة رحاها اآلن فوق التُرا ِ
والطامعين القادِمين
الجوار العربي واإل ْفريقي
على اآلخرين االستحواذ ُ عليه
ِ
ِ
واقتسام ِه بين دو ِل ِ

من ما هي إال
تفجرة من المشا ِك ِل الّتي ت
من خ ِ
ُ
لف ال ِبحار ،إن السلسِلة العُنقوديّةُ ال ُم ِ
عصف ِبالي ِ
نتيجة طبيعيّة ِلفش ِل النِظام ال ِسيّاسي
ضد طرفٍ
ْ
سلطة لِطرفٍ ِ
واالج ِتماعي ِ
وانحياز رأس ال ُ
ي ِ
داخل ّ
ثان واجترار الماضي البغيض في ممارس ِة شهوة ُ إخضاع ال ُخصوم الداخليين واالستحواذ عل ِيهم
ٍ
بدال من العم ِل على إشاع ِة نظم العدل وال ُمساواة وال ُمواطنة الصا ِلحةّ ،
إن غرق ا ِلنظا ُم اليمني في
هذِه ال ُممارسات هو غوصا حتى قمة الرأس في القُ
دم
صور والعجز الذاتيين ،وهو تعبير عن ع ِ
ِ
لإلمساك ِبها ّ
ق
ألن نتيجة ذ ِلك ستُودي
من
ِ
أهلية رأس ال ُ
ِ
سلطة ف ْي الي ِ
ق في المضي ِ
باليمن إلى الغر ِ
لقراصن ِة الصوماليين أيّضا.
صبح صيّدا سهال ليس إلسرائيل فحسب بل ِل
ِ
حتى ت ُ ِ
صناعة اليمن
إن كافة ال ُمعطيّات الدالة ،على ُرسوخِ حالة الفشل اليمني
ِ
الداخلي هي من ِ
إن عجز النخب ال ِسيّاسيّة اليمنية ْ
خارجيّة ِبهاّ ،
عن
ي ِ تد ُخالت ِ
واليمنيين وال عالقة ِلغاي ِة اآلن ِبأ ّ
جاوز الماضي القبلي البغيض هو الّذي وفر هذا ال ُمناخ الدموي ِللفرق ِة وان ِقسام البالد ،ومما
ت ِ
الشك فيه ّ
ّطر على موقع جغرافي استراتيجي ال يستحقه ،كبواب ِة
بأن بلدا ِبهذه ال ُمواصفات ويُسي ُ
ْ
الباحثين عن أم ِنهم وسالمة ُ
شعوبهم
ِ
البحر األحمر الجنوبيّة ستجعله هدفا سهال ألطماعِ
ومصا ِلح ُهم القوميّة العا ِبرة ِللمحيطاتِِ ،لذا على اليمن ْ
أن ي ْقلق على ُمستقب ِل ِه ،وعلى قلبِ ِه ال ُمرهق
ْ
فصلُه عن ساع ِة ُمواجهة الغُزاة على السواح ِل
قان وهو يعُدُّ اللحظات الّتي ت ِ
أن ال يتوقف عن الخف ِ
اليمنية ،وأخشى ْ
أن يكون المخر ُج الوطني ِللنجاةِ قد أصبح خلف قادة اليمن وقادة األ ُمة العربيّة
قسام
معهاِ ،لذا من ال ُمؤك ِد أن هذا ال ِنظا ُم سيزو ُل ِب ِ
ظلمه لكن الخشية على البال ِد من العود ِة ِلال ْن ِ
ال ُجغرافي والجهوي والقبائِلي من جديد تبقى أكبر ال ُهموم القوميّة لألُمة.
موقع اليمن في استراتيجية اآلخرين
لقد رشح ْ
من ِليُصبح أحدُ
أركان االستراتيجيّة األمريكيّة
ِ
ت هذِه الفوضى ُجمهوريّة الي ِ
ق األوسط وخاصة بعد اع ِتمادِإدارة بوش
واإلسرائيليّة ِللسيطرةِ على ال ُج ِ
زء الجنوبي من الشر ِ
األولي 2001م 2004 -م ِلمشروعِ "الشرق األوسط الجديد" ألنّه بلد ٌ سهل المنا ِل ،ومرابط على
رأس ممر مائي ضروري وخطير إلسرائيل و ُهو ط ُ
حر األحمر عبر باب المندب
ريق الب ُ
ِ
العكس ،ومن المعلوم ّ
أن إسرائيل تبذ ُل ُكل ما لديّها من مساعي ِللسيطرةِ على هذا الممر بعد
و ِب
ِ
ُ
تطرق إليّها ما يلي-:
ضمن هذِه المساعي الّتي سن
عام 1973م ،ومن
ِ
االهتمام اإلسرائيلي
أوال -توسي ُع التواجد العسكري اإلسرائيلي ف ْي منطق ِة باب المندب كجزءٍ من
ِ
اليمن.
ِب ِ
ثانيا -تفعيل تنظيم القاعدة في اليمن ِالستكما ِل ُمهمة تفكيك الدولة ،الّتي بدأتها القبائل وإيجادُ
تنظيم القا ِعدة الدائِرة
الساخنة ِل
من في إطار ال ُمطاردة
ِ
ِ
ُمبرر ِللتواج ِد العسكري الب ّري في الي ِ
رحاها في دو ِل الشرق األوسط الجديد.
ُ
ب وباب المندب ِلصناع ِة ذرائِع تُبرر الوجود
إطالق يد
ثالثا-
حر العر ِ
ِ
القراصنة الصوماليين ف ْي ب ِ
العسكري األمريكي واإلسرائيلي ال ُمبا ِشر.

االهتمام اإلسرائيلي
أوال -توسي ُع التواجد العسكري اإلسرائيلي ف ْي منطق ِة باب المندب كجزءٍ من
ِ
اليمن.
ِب ِ
حر األحم ِر ف ْي نُ
صوص االستراتيجيّة العسكريّة اإلسرائيليّة في مكان بارز وهام وقد
أُد ِْرج الب ُ
ِ
وفي هذا
ق ال ُكرة األرضيّة" ْ
إعتبره (ديفيد أبن جوريون) "الطريق الوحيد ِالتصا ِل إسرائيل بِشر ِ
ت منطقةُ
رامج التطوير الدّاخلي واعتُبِر ْ
اإلطار منح ْ
عليّا ف ْي ب ِ
ت إسرائي ُل مدينة إيالت أفضليّة ُ
في
تطوير (أ) في كاف ِة ُ
عهود ال ُحكومات اإلسرائيليّة ال ُمتعاقِبة وفُ ِرض حول إيالت طوقا أمنيا ْ
داخل إسرائيل ،ولعلها المدينة اإلسرائيليّة الوحيدة الّتي يتم الد ُخول إليّها ْ
من قِبل اإلسرائيليين
ِ
ب الذين
بِتصريحٍ ُمسبق ِلغايّ ِة وقت قريب ،وما زال هذا الحظر ساري المفعول
على العر ِ
ْ
طوير ميناء إيالت ِليُصبح
الضفة الغربيّة ،إلى ذ ِلك فإنّه تم ت
ي ِ
الجنسيّة اإلسرائيليّة و ُ
ُ
سكان ِ
حملون ِ
عكس أهميّته االستراتيجيّة ِبالنسب ِة إلسرائيل.
آن واحد ،مما ي ُ
في ٍ
ميناءا مدنيا وعسكريا ْ
"وق ْد حاول ْ
سعوديّة تعطي ُل المساعي اإلسرائيليّة الهادفةُ إل ْى
ت ِمصر ِب
التعاون مع العربيّ ِة ال ُ
ِ
حر األحم ِر ،ومن أج ِل ذ ِلك قدم ْ
سعوديّة ِلمصر في عام 1950م،
ت العربيّةُ ال ُ
في الب ِ
ال ُم ِ
رور ْ
جزيرتي (تيران وصنافير) ال ُمقابِلتان إليالت ووضعتْهما ت ْحت السيّطرةِ العسكريّة المصريّة
ضمن الدوافعِ الّتي أد ْ
ت إلى
المالحة اإلسرائيليّة وكان هذا اإلجراء من
والهدف من ذ ِلك تقييد ِ
ُ
ِ
العدوان الثُالثي على مصر عام 1956م"( .المصدر -علي عبود راضي ،االستراتيجية الصهيونية في منطقة القرن األفريقي،
ِ
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وعندما فرض ْ
ّان الصهيوني باحتال ِل مدخل خليج العقبة تسبب هذا
ت ِمصر ِحصارا عل ْى الكي ِ
ضد مصر وسوريا واألردن في  5حزيران
اإلجراء المصري ِبشن إسرائي ُل حربا
ِ
شاملة ِ
1967م ،وأدرك ْ
البحر
على
ت الدو ُل العربية بعد ذ ِلك وخاصة دول الطوق والدول ال ُم ِطلة
ِ
ْ
األحمر حجم الخطر اإلسرائيلي ال ُمحدق ِبها وأدرك ْ
ت مدى أهميّة البحر األحم ِر ِبالنسب ِة
ِ
ِلالستراتيجيّة اإلسرائيليّة ال ِسيما مضيق باب المندب ِبوص ِف ِه حلقة وصل بين إسرائيل وجنوب
ت االستِراتيجيّةُ
وخالل الفترة الواقِعة بين أعوام 1973 -1970م حقق ْ
شرقي آسيا وأفريقياِ ،
واستخباريّة
اإلسرائيليّة تقد ُما استهالليا الفتا في المنطقة ،وذ ِلك بِإقام ِة عالقات سريّة عسكريّة
ِ
حجم الخطر والتهديد ِلمصالح دول حوض البحر األحم ِر وفي
مع أثيوبيا مما ضاعف من
ِ
ُمقدِمتها اليمن الّتي انخرط ْ
ب عام 1973م ،بإرسا ِلها قوات عسكريّة
ت ِ
انخراطا ُمباشرا في حر ِ
الشق السِياسي بعد ْ
أن قدم ْ
أغل ْ
ت
في
المالح ِة اإلسرائيليّة ،وتطور
قت المضيق أمام ِ
ُ
ِّ
الدور اليمني ْ
الي ُ
الساح ِل اإلريتيري
صهيونيّة على
من ِلجامع ِة الدو ِل العربيّة تقريرا ُمفصال عن النشاطا ِ
ِ
ت ال ُ
القبض عليه في مدين ِة
سس إسرائيليّة ِبقياد ِة العقيد (باروخ مزراحي) الّذي تم
واكتِشاف شبكة تج ُ
ُ
هر قارب صغير أستأجرهُ من أح ِد
الحديدة و ُهو يرس ُم ميناء الحديدة ِبك ِل تفاصيله من على ظ ِ
صيادين الفُقراء ،وكان مقر هذِه الخليّة جزيرة بريم وسط مضيق باب المندب كان ْ
ت ُمهمتُها
ال ّ
وحمايتها
جمع المعلومات عن منطق ِة المدخل الجنوبي
سفن اإلسرائيليّة ِ
للبحر األحم ِر ،و ُمراقبة ال ُ
ِ
إثر ذ ِلك أرسل ْ
ت الجامعةُ العربيّة مبعوثين و ِلجان
ق ،وفي ِ
وتأمين سالمة ُمرورها من المضي ِ

ت من أن إسرائيل ق ْد استأجر ْ
ت من صح ِة األمر ،وتأكد ْ
ِلتقصي حقيقة الموقِف فتثبت ْ
ت من أثيوبيا
التعاون مع الواليات المتحدة األمريكية ،وجدد ْ
ت اليمن
أيّضا جزر (أبو طير وحالب ودهلك) ِب
ِ
حر األحم ِر دعواتِ ُهم ِلعق ِد ُمؤتمر عربي في جدّة في  15تموز 1972م،
والد ُول ال ُمطلة على الب ِ
من أج ّل األمر ذاته.
وفي يوم  6تشرين األول 1973م ،هاجم ْ
المصريّة والسوريّة إسرائيل وجرى
يوش ِ
ت ال ُج ُ
التنسيق العربي ألو ِل مرةٍ في مجا ِل تأكيد ح ّق العرب ف ْي تجسي ِد ِسيادتهم على ميا ِههم ال ِسيما
المالحة اإلسرائيليّة ،حي ُ
ْث
ق مضيق باب المندب في وج ِه ِ
البحر األحم ِر ،وتمثل ذ ِلك ِبإغال ِ
ت الي ُ
قام ْ
جزر البحر
يوم  14تشرين األول 1973م ،إلى عدد من
من ِبإرسا ِل قوات عسكريّة في ِ
ِ
ِف احتالل ال ُجزر.
ي ُمحاولة إسرائيليّة تستهد ُ
األحم ِر ِلمنعِ أ ّ
وخالل الفترة الواقِعة بين 1979 -1973م ،تواصل عقد هذِه ال ُمؤتمرات وخرج ْ
ت
بعد ذ ِلك ِ
عروب ِته،
ِبتوصيّات عديدة ِلحماي ِة البحر
الصراعا ِ
ت الد ُوليّة والتأكيد ُ على ُ
األحمر وتحيّده عن ِ
ِ
خير ُ
شعوب
عاون بين الد ُو ِل ال ُمطلة على سواح ِله واستغالل ثرواته ِل ِ
والتوصيّة ِبضرور ِة الت ِ
ُلدان اإلفريقيّة القريبة من
الم ِ
نطقة والتصدي ِللمساعي اإلسرائيليّة ف ْي توطي ِد عالقا ِتها مع الب ِ
لبحر األحم ِر وفي تشرين األول 1977م ،أرسل الي ُ
مالي ُمذكرة ِسريّة
المدّخ ِل الجنوبي ِل ِ
من الش ُ
الجامع ِة العربيّة يُؤ ِكد فيها تزايد الوجود العسكري اإلسرائيلي واألثيوبي في منطق ِة ساحل
إلى
ِ
إريتيريا وباب المندب ،بعد ْ
أن باع ْ
صهيونيّة،
احلي اإلريتري ِللمخابرا ِ
ت أثيوبيا الشريط الس ِ
ت ال ُ
األمر الّذي سيُم ّكن إسرائي ُل من تهدي ِد النُفوذ اليمني ف ْي المنطقة ِسيّما ّ
أن بعض الدو ُل العربيّة
ُ
سلك ْ
عدم وجود سيّاسة
ت ُ
سلوكا ِعدائيّا تِجاه بعض الد ُول األفريقيّة زمنذاك ،كنتيج ٍة طبيعيّة ِل ِ
الخالفات بين الد ُول العربيّة
وحدة ِللتعامل مع د ُو ِل
ق ِ
عربيّة ُم ِ
ِ
القرن األفريقي باإلضاف ِة إلى تعم ِ
القرن األفريقي ِكجيبوتي والسودان والصومال ،مما قدم ِخدمة مجانيّة
ذاتها الموجودة في
ِ
ِللمساعي اإلسرائيليّة في ُمواصل ِة اختِراق المنطقة وتزامن ذ ِلك مع زوا ِل الخطر المصري بِشكل
األحمر بعد التوقيعِ على ُمعاهدةِ كامب ديفيد في 16
البحر
المالح ِة اإلسرائيليّة في
أمام ِ
ُكلي من ِ
ِ
ِ
آذار 1979م ،وشرع ْ
خليج العقب ِة ومضا ِئق تيران وقناة السويس،
في
ت ِ
المالحةُ اإلسرائيليّة ْ
ِ
ت إسرائي ُل ت ُ
وأصبح ْ
في الميّاه الدوليّة ورسخ وجودها
ُ
مارس دورا يفوق حجمها الفعّلي ْ
األحمر ،وف ْي هذا السِياق شرح قائد ُ ِسالح البحريّة اإلسرائيلي رؤية إسرائيل
البحر
في منطق ِة
ِ
ِ
لبحر األحم ِر قائال "إن سيطرة مصر على قناةِ السويس ال يضع بين يديّها ِسوى
ال ُمستقبليّة ِل ِ
الناحيّة
األحمر ،أما ال ُمفتاح الثاني واألكثر أهميّة من
ُمفتاح واحد فقط من مفاتيح البحر
ِ
ِ
االستراتيجيّة ف ُهو باب المندبِ ،لذا على إسرائيل ْ
أن تعمل جا ِهدة ِللسيّطرة على هذا المعبر ال ُمهم
وعليّها أن تُطور ِسالح البحريّة ِبشك ٍل نوعي".

البحر األحم ِر أيّضا
ب اإلسرائيلي ألياهو سالبيتر ،عن استِراتيجيّ ِة إسرائيل في
ويقو ُل الكاتِ ُ
ِ
شؤون [الدّفاع اإلسرائيلي] والمخططين يُدركون جيدا مدى ُخطورة
في
ِ
"إن ال ُمتخصصين ْ
ت اإلسرائيليّة مع
بالبحر
التهديد العربي ال ُمحدق
األحمر مما يُعطي أهميّة خاصة للعالقا ِ
ِ
ِ
ُ
الكون
ق أفريقيا" وإن التحوالت الجذريّةُ الكا ِسحة الّتي شهدها
الدو ِل غير العربيّة الواقِعة ف ْي شر ِ
الها من أثيوبيا وفر ْ
ت
بعد انهيار اإلتحاد السوفيتي وحلفائه وحصول إريتيريا على استق ِ
وتعزيز عالقاتِها مع دو ِل القرن األفريقي.
ُ
ق أفريقيا،
إلسرائيل ُمناخا أفضل ِللعم ِل في شر ِ
إريتيريا رأس الحربة اإلسرائيلية في جنوب البحر األحمر
إن إقدام إريتيريا على احتال ِل ُجزر حنيش في  15كانون األول 1995م ،بِدعم وقيادة إسرائيليّة
ميّدانيّةُ ،هو هدفا تطلع ْ
سيطرة على
ت إسرائي ُل إلى تحقي ِق ِه ُمنذ ُ زمن طويل ،ألنه يُحقق لها ال ّ
االلتفاف على استقال ِل إريتيريا وتوثيق العالقة
األحمر ،حدث ذ ِلك بعد تم ُكن إسرائي ُل من
البحـر
ِ
ِ
ِ
ّ
مع حكومتها وسارع ْ
تقديم الدّعم ِللجناحِ الذي تزعمه أسياس فورقي ،ففي عام 1990م،
ت إلى
ِ
زار وفد ٌ إسرائيلي أسمرة بِرئاس ِة (شائول شينه) وأستطلع الوضع في إريتيريا وجنوب البحر
األحمر ،ومن ثُم وضع ْ
لتحرك نحو أفريقيا ناقشها الكينست اإلسرائيلي
عاجلة ِل
ِ
ت إسرائي ُل ُخطة ِ
ِ
في  16آذار 1992م ،في جلس ٍة سريّة ِلمدةِ خمس ساعات ومن أهم مالمحها األتي-:
تطوير عالقاتُ إسرائيل مع
ُّسرع ف ْي
ِ
 -1التحركُ نحو أفريقيا عبر البوابة اإلريتيريه ،ما سي ِ
الدو ِل األفريقيّة كنيجيريا وزامبيا وتوجو وموزمبيق وكينيا ،وذلك لمواجه ِة النفوذ العربي
في أفريقيا.
ُ
األحمر ،وعلى سواح ِل إريتيريا والعمق
البحر
تعزيز الوجود العسكري اإلسرائيلي في
-2
ِ
ِ
ب
اإلثيوبي وق ْد تم إيفاد  1700خبير عسكري إسرائيلي إلى أريتيريا في عام 1990م ِلتدري ِ
الجيش اإلريتيري.
 -3تقويّة العالقات االقتصاديّة بين إريتيريا وإسرائيل.
وكانت نتيجة أن أحكم ْ
ت إسرائي ُل سيّطرتها على النُخب ِة ال ِسيّاسيّة في إريتيريا من خال ِل ِبناء
ب إريتيريا في إسرائيل فضال عن تباد ِل
القُصور الفخمة لها وتقديم ِ 60منحة دِراسيّة ِلطال ِ
سريّة إلى إريتيريا في
الزيارات اإلعالميّة والثقافيّة وقام وفد ٌ عسكري أ ّمني واقتِصادي بزيارةِ ّ
ت الزيارة ُ خمسة أيّام أسفر ْ
 13شباط 1993م ،واستمر ْ
ت عن توقيعِ اتفاق مبدئي وبعدها جرى
التوقي ُع عليّه بِشك ٍل رسمي في تل أبيب في آذار 1993م ،بين إسحاق رابين وأسياسي أفورقي
االتفاق ْ
ُ
الزراعيين والعسكريين وإقامة البُنيّة
بأن تتولى إسرائي ُل تزويد أسمرة ِب
ويقضي
ِ
الخبراء ِ
لمجتمعاإلريتيري ُمقابل السماح بالوجو ِد العسكري الكامل إلسرائيل في إريتيريا وإعطاء
الكاملة ِل
األساسيّة
ِ
ِ
اإلسرائيليين وجهاز الموساد ُحريّة الحركة والتنقُل داخل األقاليم اإلريتيرية على ْ
ي أنشِطة
أن ترفض
ُ
أسمرة أ ّ
سمى.
تعاون ُمشترك مع الدو ِل العربيّة ،وتأجيل فكرة انضمامها ِلجامع ِة الدول العربيّة إلى أج ٍل غير ُم ْ

وفي إثر هذا االتفاق وصل عدد ال ُجنود اإلسرائيليين في إريتيريا إلى ثالثة آالف ُجندي ،واستقلوا
واليمن ،ال ِسيما ِقمة جبل سوركين في
السودان
األقاليم القريب ِة من
قواعدهم العسكريّة في
ِ
ِ
ِ
األحمر ،وثبت ْ
ت على قمة ذاك الجبل
ق باب المندب مدخل البحر
ِ
جزيرة ميّون القريبةُ من مضي ِ
ُ
حيث ت ُمر أكثر من  17ألف سفينة سنويّا وحوالي
فن المارة عبر باب المندب
رادارات ُمراقِبة ِلل ُ
س ِ
منتصف تشرين الثاني 1995م ،حاول ْ
ت القواتُ
 %30من اإلنتاجِ النّفطي العالمي ،وفي
ِ
اإلريتيرية (قبل المساعدة اإلسرائيلية) احتالل جزيرة حنيش ال ُكبرى بالقوةِ ،لكنّها فشل ْ
ت إذ
ُ
تمكن ْ
حيث كان ميزان
ت القواتُ اليمنيّة من استعادةِ الجزيرة وصد القُوات اإلريتيرية ال ُمعتديّة،
القوة ال يُم ِكن إريتيريا من النجاحِ باحتال ِل جزيرة حنيش بمفردِها.
محاولة احتالل جزيرة حنيش من قبل إريتيريا
يتشك ُل أرخبي ُل حنيشمن مجموع ِة ُجزر واقِعة أمام ُمحافظ ِة الخوجة اليمنية الساحليّة ،ويُعد
فن
األحمر،
البحر
ت البحريّة في
األرخبيل أقرب ال ُجزر اليمنيّة إلى الممرا ِ
واألكثر قُربا من ال ُ
ُ
ِ
ِ
س ِ
ُ
سبعينيات سمح ْ
لثوار
ت
ق باب المندب ،أو القادِمة ُمباشرة منه ،في ال ّ
اليمن ِل ِ
ال ُمتجه ِة إلى مضي ِ
ضدّ النِظام اإلثيوبي
س ِلحة في هذِه الجزيرة
اإلريتريين ِب
تخزين األ ّ
ِ
الستخدامها في صرا ِعهم ِ
ِ
ب ال ّ
رأس عربات في جزير ِة زقر ويتيح
وبُنِي فنار في
شرقي من ِ
مطلع الثمانينيات في الجان ِ
ِ
األحمر ويُمكن
البحر
المالحة في
ارتفاع جبل زقر اإلشراف على ُكل الممرات الدوليّةِ ،ل
خطوط ِ
ِ
ِ
ِ
احل اإلرتيري من على قم ِته.
ُمشاهدة ال ّ
س ِ
لذ ِلك تتمت ُع هذِه القمةُ ِبأهمي ٍة عسكريّة كبيرة ،أما جزيرة حنيشالكبرى ،فتمتد ُ من الشما ِل إلى
صغرى،
ب الغربي" ،وتبل ُغ مساحتها  66كم ،وتوجد ُ جنوب جزيرة زقر جزيرة حنيش ال ُ
الجنو ِ
البحر  127قدما ،وتص ُل
ِ
وهي جزيرة صخريّة بُركانيّة ،يبل ُغ أعلى ارتفاع لها عن سطحِ
مساحتُها إلى  10كم ،2وتبعد ُ عن الساح ِل اليمني حوالي  25ميال بحريا ،وعن الساح ِل اإلريتري
حوالي  47ميال بحريا ،وقد بنت عليها مؤسسة الموانئ اليمنية فنارا عام 1981م"( .المصدر -المنتدى
العربي للدفاع والتسلح ،التاريخ العسكري العام – ) general military history

موضع نِزاع بين اليمن وأثيوبيا قبل استقالل إريتريا عام 1993م ،وشهد ْ
وكان ْ
ت
ت ُجزر حنيش
ِ
وتشير ُمعظم المصادر
ت موجات خالف بينهما ،مثلما حدث عام 1974م،
بعض الفترا ِ
ُ
والخرائِط إلى أن إريتريا سبق لها ْ
أن اعترف ْ
لليمن وبعد تحقيق الوحدة
ت ِبتبعيّ ِة تلك ال ُجزر
ِ
ُ
وعمل ْ
إنشاء الفنارات في ال ُجزر وإدارتها وصيانتها،
اليمن على
ت
اليمنيّة عام 1990م،
ِ
ِ
ت ِلتعمل ِبالطاق ِة ال ّ
ص ِمم ْ
ق مع شرك ِة سيمنز األلمانيةِ ،خدمة للمالح ِة العالميّة في
و ُ
شمسيّة باالتفا ِ
لليمن ،وتعزيزا لحقوقِها
للبحر األحم ِر ،الّتي تق ُع جميعها في الميّا ِه اإلقليميّة
ت الدوليّة
الممرا ِ
ِ
ِ
البحر األحم ِر.
زرها في
التاريخيّة في ال ّ
ِ
سيادةِ على ُج ِ
ُ
"فسمح ْ
األحمر،
البحر
باستخدام ال ُجزر اليمنيّة في
اليمن الشمالي ِلفصائِل الثورة اإلريتريـة
ت
ِ
ِ
ِ
ق استقالل إريتريا ول ْم ت ْ
كن تلك
بما فيها مجموعة ُجزر حنيش ال ُكبرى خالل نضالها لتحقي ِ

تعرض ِللمطارد ِة عند د ُخو ِلها إلى الميّاه اإلقليمية لتلك ال ُجزر ،سواء خالل العهد
العناصر ت
ُ
اإلمبراطوري في إثيوبيا أو أثناء ُحكم الرئيس "منجستو هيال ماريام" إدراكا من إثيوبيا أن هذِه
ُ
اليمن الشمالي ِلجمهوريّة مصر بالتواج ِد في ال ُجزر اليمنيّة في
ال ُجزر ليست تابعة لها ،كما سمح
ق سري ٍ وقعتْهُ
البحر
األحمر خالل تحضيرات مصر ِلحرب تشرين األول 1973مِ ،بموج ِ
ِ
ِ
ب اتفا ِ
الي ُ
ي دولة أخرى ،على ذ ِلك القرار
من ومصر في  12أيار 1973م ،ول ْم ت
ْ
عترض إثيوبيا ،أو أ ّ
اليمني"( .المصدر -المصدر السابق نفسه)
ثر ُمش ِكلة جزيرة حنيش من ِقبل النظام
و ُمنُذ اس ِتقالل إريتريا في  25أيار 1993م ،ل ْم ت ُ ْ
حم ُل هذا الفحوى وواصل ْ
ت
ي ِ مطا ِلب أو إدِّعاءات ت ِ
اإلريتيري ول ْم تتقد ْم ال ُحكومةُ اإلريترية ِبأ ّ
اعتبار تلك الجزيرة تا ِبعة لها واستمر ْ
ال ُحكومةُ اليمنيّة التصرف كما اعتاد ْ
ت با ِسطة
ت دائِماِ ،ب
ِ
حاميّة عسكريّة صغيرة فيها واستخدامها من قِب ِل الصيّادين
ِسيادتها عليها من خال ِل وجود ِ
اليمنيّين كما ظل ْ
صرف على
األطراف الخارجيّة أيّضا ،تت
ت
أساس تبعية تلك الجزيرة ِللسيّادةِ
ِ
ُ
ُ
ألغراض ِسياحيّة ،كانوا يأخذون
اليمنيّة ،حتى إن األجا ِنب الذين يزورون جزيرة حنيشال ُكبرى
ٍ
اإلذن من ال ُحكوم ِة اليمنيّة ،ولكن فجأة ش ِهد ْ
فاجئا قبيل
ت العالقات اليمنيّة اإلريتريّة تدهورا ُم ِ
صة
ب نِزاع ُمفاجئ فجرتهُ إريتيريا حول ملكية الجزر وخا ّ
نِهايّة عام 1995مِ ،بسب ِ
جزيرتي حنيشالكبرى والصغرى وجزيرة زقر.
وطال ْ
الحاميّة اليمنيّة الموجودة
إجالء
صف األول من تشرين الثاني 1995مِ ،ب
بت إريتريا في ال ِن
ِ
ِ
ِ
ُ
بارأنها أرضي إريتيريّة ،فأرسل ْ
اليمن وفدا إلى
ت
في جزيرة حنيش ال ُكبرى ،على اع ِت ِ
للتفاوض مع المسئولين اإلريتريين ،حول ترسيم ال ُحدود البحريّة وتم االتفاق ،في اجتماع
أسمرة
ِ
شهر رمضان
ت حول ترسيم ال ُحدود إلى ما بعد
 7كانون األول 1995م ،على تأجي ِل ال ُمباحثا ِ
ِ
من عام 1996م.
االحتالل اإلسرائيلي اإليريتيري للجزر اليمنية
لتعاون العسكري اإلريتيري
حصلة ِل
إن نجاح إريتيريا في احتِال ِل جزيرة حنيش اليمنيّة كان ُم ِ
ِ
اإلسرائيلي ،الّذي بدأ عام 1994م كما ذكرنا ،بعد ْ
أن تمكن ْ
إحكام سيّطرتها على
ت إسرائي ُل من
ِ
ظام اإلريتيري الحديث ،وقد حاول ْ
المرةِ األولى في يوم 15
ت إريتيريا احتِالل هذِه ال ُجزر في ّ
النّ ِ
ت بِالفش ِل وتصد ْ
تشرين األول 1995م لكن هذِه ال ُمحاولة باء ْ
زر،
ت لها
ِ
الحاميّة اليمنيّة في ال ُج ِ
وال ُمكونة من  300ر ُجل فقط الغير ،لكن الرئيس اإليريتيري "أسياسي أفورقي" توجه على
الفور إلى إسرائيل ِلمقابل ِة إسحاق رابين في نهاي ِة تشرين أول 1995م ،طا ِلبا ال ُمساعدة وقد
ِ
حصل ِبالفعّل على صفق ِة أس ِلحة حديثة ُمؤلفة من ست طائرات هليكوبتر من ِطراز (بالك هوك
ت االستطالع البحري ،ومنظومة
صة ِبمهما ِ
ودولفين) وطائِرة ِ
واحدة من ِطراز (عرباه) خا ّ
رادار بحري ،ومجموعة صواريخ بحر/بحر من طراز (جبرائيل) وستة زوارق بحريّة من
ِطراز (ريشيف و ساعر) وجميع هذِه األسلحة استُخدِم ْ
جوم اإلريتيري الثاني على
ت في ال ُه ِ

باط
زر اليمنيّة في يوم  15كانون أول 1995م ،باإلضاف ِة إلى وحدة من الجنو ِد وال ُ
ض ِ
ال ُج ِ
اإلسرائيليّين الذين قاموا ِب ُمشارك ِة القُوات اإلريتيريه ال ُهجوم على ال ُجزر وتشغيل ال ُمعدات
واألس ِلحة اإلسرائيليّة بِقيّادةِ ال ُمقدم طيار (مايكل دوما).
وكشف ْ
التقارير (اإلسرائيلية) بعد انتهاء األزمة بأن سيطرة إريتريا على جزيرةِ حنيش تندر ُج
ت
ُ
سبا ِلتهديدات سودانيّة ويمنيّة وإيرانيّة
في
إطار استراتيجيّة إقليميّة وقائيّة تُنفذُها (إسرائيل) تح ُ
ِ
لخطر ،أو إغالق منافذ الوصول ِلميناء
البحر األحم ِر ِل
المالحة الدوليّة في
محتملة ،ستُعرض ِ
ِ
ِ
غرار ما قام ْ
ت ِب ِه اليمن عام 1973م ،وأسفرال ُهجو ُم اإلريتيري
إيالت عبر باب المندب على
ِ
قوط ثالثة قتْلى من أفرا ِد الحاميّة اليمنيّة واحتال ِل الجزيرة،
س ِ
اإلسرائيلي على جزيرةِ حنيش عن ُ
وق ْد بادر ْ
هدف احتواء الموقِف
ت ال ُحكومةُ اليمنيّة إلى
إجراء اتِصاالت مع ال ُحكوم ِة اإلريتريةِ ،ب ِ
ِ
ي ِخالفات
وذ ِلك تأكيدا ِل
حرص اليمن على عالقا ِتها مع إريتريا ،ورغبتها ال ّ
ِ
صادِقة في ح ِل أ ّ
وطبقا ِللقوانين والمواثيق الدوليّة ،ول ْم
الحوار والتفاوض ال ّ
سلمي ِ
حول ال ُحدود البحريّة معها عبر ِ
ت ال ُمبا ِشرة الّتي أفض ْ
يلجأ الي ُ
ت إلى التحكيم الدولي ،تلبيّة
من الستخدام القوة ،وا ْكتفى ِبال ُمفاوضا ِ
بالحوار بِال ُ
سلميّة،
إلنهاء العُدوان
سعي
ق ال ّ
نداء جامعة الدول العربيّة ِلضبط النفس ،وال ّ
ِ
ِل ِ
ِ
طر ِ
يستنتج من حصل ما يلي-:
تحدة قام ْ
ت القُواتُ اإلرتيريه ِب ُمالحق ِة أعضاء منظمة (جبهة
أ .بناء على طلب من الواليات ال ُم ِ
لحفاظ على سالم ِة ال ِنّظام اإلريتيري.
زر ِل
ِ
حماس اإلريتريةاإلسالمية) وطردها من ال ُج ِ
ب.
إظهار إريتريا كالعب جديد وهام في منطق ِة باب المندب ،وذ ِلك ُمكافئة لها على ا ْن ِخراطها
ُ
سيطرةِ على المضيق.
في ال ُمعسكر ال ُموالي إلسرائيل ،و ُمزاحمة اليمن في ال ّ
عروبة البحر األحم ِر من خال ِل إريتيريا الّتي رفض ْ
ت إعالن هويتها العربيّة
ج .إحباط فكرة ُ
واالنضمام ِلجامع ِة الدو ِل العربيّة.
ِ
األمن الدولي بيانا في  26آب 1996م ،دعا في ِه الطرفين إلى االم ِتثا ِل
جلس
"عقب ذ ِلك أصدر م ُ
ِ
ت المحكمةُ
استخدام القوة ،وفي  9تشرين األول 1998م أصدر ْ
ع عن
ق المبادِئ واالمتنا ُ
ِ
التفا ِ
لجزر أرخبيل حنيش
الخاص ِبالمرحل ِة األولى ،وقضى ِبملكي ِة اليمن
الدوليّة قرارها النِهائي
ّ
ِ
البالغ عددها ( )43جزيرة ،بما فيها جزر حنيش وجبل زقر ال ُمتنازع عليهما ،وفي األول من
ْ
لحكم المحكمة"(.المصدر-
ت اليمنيّة تنفيذا
قامت إريتريا
تشرين األول 1998م
بتسليم الجزيرةِ للقوا ِ
ِ
ِ
نزار العبادي ،احتالل جزيرة حنيش .أسرار المؤامرة)

ثانيا -تنظيم القاعدة
ارتبطاسم تنظيم القا ِعدة ِبجمهوري ِة اليمن بعد التفجير الجانبي ِللمدمر ِة األمريكيّة (يو.أس .أس.
خليج عدن في تشرين األول 2000م ،وا ْعتُبر هذا التاري ُخ ِبداية ِلنشأة ُمتغيرين هاميّن
كول) في
ِ
ُ
حيث سيساعد ُ
سلطة المركزيّة التدّريجي،
صعود القا ِعدة ،و ِبداية انهيّار ال ُ
رافقا هذا الحدث وهما ُ

عدم تم ُكنها من
عزيز الثاني ِبشكل تِلقائي ،وتجلى انهيّار ال ُ
سلطة اليمنيّة في ِ
ال ُمتغيّر األول في ت ِ
ق واسع ٍة من البِالد وعلى حدودِها مع العربيّة السعوديّة وميّاهها
ب ِ
سط سيّطرتها على مناط ٍ
اإلقليميّة ،ألنها كان ْ
ت األربعة من ال ِبالد ،األو ُل في
تت
صراعا داخليّا مريرا في الجها ِ
ُ
خوض ِ
ُ
ضد تنظيم القا ِعدة،
ضد الحراك الجنوبي في الجنوب،
والثالث ِ
ضد الحوثيّين ،والثاني ِ
الشما ِل ِ
ضد الفساد والفقر وارتِفاع ُمعدالت البطالة وان ِكماش عائِدات النّفط وتراجع إمدادات
والراب ُع ِ
الميّاه ،وعدم انضباط القبائل.
ِ
ّ
إن مثل هذِه ال ُمناخاتُ تُشك ُل مالذا أمنا ِلمنظمات ِمثل القا ِعدة ،الّتي تسلل ْ
من ِبمساعدةِ
ت إلى الي ِ
األقمار الصناعيّة األمريكيّة ،وأج ِهزة االتِصال الخاصة المربوطة ِبها من شبكة (الثريا) ،في
مث ِل هذِه األجواء كان ال بد ْ
ب
أن تنتعش القا ِعدة الّتي تسعى
الستخدام اليمن كقا ِعدة للتدري ِ
ِ
فط ،ويق ُع على ُ
طرق شحن بحري رئيسة،
والعمليّات ،فهذا البلد المحشور بين مناطق غنيّة بالنّ ِ
ُ
الحاضنة ال ُمناسبة لوالدة ونمو االبن الشرعي
القوانين من الغيّاب ،ولعلّهُ بذ ِلك أصبح
تُعاني في ِه
ِ
إلمبرياليّة القرن الحادي والعشرين (القاعدة).
الحظ ُهناّ ،
ْ
وجهازها األمني،
بدأت
أن القا ِعدة
ومن ال ُم
ِ
ُ
تستهدف على نح ٍو ُمتزايد ال ُحكومة اليمنيّة ِ
بِما يكف ُل إضعاف الدولة وأجهزتها وصوال إلى تفكي ِكها تحت وطأة االتهام بالفشل ،وفي هذا
السيّاق ،قال :عبد الكريم األرياني رئيس الوزراء اليمني السابق "كان يتعين أن يشكل الهجوم
على السفينة يو .أس.أس .كول ،أكبر تحذير لنا من القاعدة ،لكن ال أعتقد أن أحدا أهتم بمحاربتها
في ذلك الوقت ،ولذا أصبحت مواجهتها اآلن أكثر صعوبة مما كان عليه األمر عام 2000م".
ُ
من خرابا ْ
حيث جر ْ
لن تصمد أمامه ُحكومة الرئيس علي عبد هللا صالح
ت تلك العمليّة على الي ِ
ب اختِالط األهداف النبيلة بالرذيلة ،والعشائري بالقانوني ،ألعضاء القا ِعدة
اليمنيّة طويال ،بِسب ِ
من أبناء القبائل ،وتحول تفجير هذِه السفينة ،إلى ُمبرر أمريكي لرفعِ ال ِغطاء التدّريجي عن
ب الطريقة الّتي تعام ْ
لت ِبها مع ال ُمشتبه
الحكوم ِة اليمنيّة ،تمهيدا
إلعالن فشلها كدولة ،وذ ِلك بسب ِ
ِ
أن أ ُ
الهجوم على السفين ِة ،بعد ْ
ضهم اآلخر من
ِبهم كمشاركين في
طلق سرا ُح بعضهم ،وهرب بع ُ
ِ
ُ
السجون ،ما ع ّمق التوتر بين اليمن والواليّات ال ُمتحدة األمريكيّة ،كما رفض ْ
اليمن تسليم أثنين
ت
ِ
ّ
للهجوم على السفينة ،وبدتْ
من مواطنيها للواليات ال ُمتحدة واحدا منهم يعتقد بأنه العق ُل ال ُمدبر
ِ
ت األولى في اعتقا ِل وقت ِل الناشطين في القا ِعدة بعد  11أيلول غير راغبة
عقب النّجاحا ِ
ال ُحكومة ُ
فقدان تأييد العشائر والشخصيّات الدينيّة ،إال
االستمرار في المواجه ِة مع القا ِعدة ِلخشيتها من
في
ِ
ِ
أن الحكومة كثف ْ
ت القا ِعدة بعدما
ت ِخالل الشهر األول من عام 2010م هجماتها على ميليشيا ِ
باتت ت ُشك ُل تهديدا مباشرا لها.
شعورها ّ
ْ
ت ْ
بأن القا ِعدة
لقت ُمساعدات عسكريّة أمريكيّة ،و ِل
ِ
ب ِنزاعها مع
لكن ذ ِلك ال يستقي ُم مع ِرضا وقُبول العشا ِئر الّتي تحتا ُج لها في ذ ِلك الوقت ِبسب ِ
ولربما قاتِلة وخطيرة،
الحوثيّين في الشمال ،والحراكيّين في الجنوب ،فهي أمام خيّارات صعبة ُ
مفادها ّ
سيجر اليمن إلى المزي ِد من
بأن خسارتها للقبائ ِل ستؤدي إلى انتصار الحوثيّين ،وهذا
ُ
االنقسامات وإثارة شهوة التمرد لدى قبا ِئل أخرى في حال اختالفها مع الحكوم ِة ألي سبب ْ
كان،
مخاطر االستحواذ
ض اليمن ِل
أما عدم استِجابتها
للضغط األمريكي الجتثا ِ
ِ
ُعر ُ
ِ
ث القا ِعدة فانّه سي ِ

ْ
مناطق القبائل مالذ
بقصف
بدأت
الخارجي وبدء عصر التدّ ُخالت العسكريّة ال ُمدمرة الّتي
ِ
ِ
القا ِعدة ال ُمرجح.
يُستنتج من ذلك ّ
من أد ْ
ت إلى نتائِج سلبيّة تُشبه النتيجة نفسها
بأن ُمطاردة ال ُحكومة ِللقاعدةِ في الي ِ
ْ
مناطق القبائل على ال ُحدو ِد مع
الّتي
حصلت عليها ال ُحكومة الباكستانيّة جراء القصف األمريكي ِل ِ
أفغانستان ،وتزايد شعبيّة التنظيم بين القبائِل في كال البلديّنّ ،
إن ُكل ما تقو ُم ب ِه ال ُحكومة اليمنيّة
الشرك إنما العكس هو الصحيحِ ،لذا ّ
فإن استمرار
ضد القا ِعدة ال يساعد ُها في النّجا ِة من
ِ
ِ
ت
ال ُمواجهة وتصعيدها يعني بأن تنظيم القا ِعدة موجود وقوي ويحتا ُج إلى المزي ِد من اإلمكانا ِ
اليمن ،وعلى أ ِيّة حال ّ
فإن حكومتي البلديّن ال ُمسلميّن
والتدّ ُخل اإلضافي (الخارجي) ال ُمقترح على
ِ
ُ
الوطن كهدي ٍة لآلخرين،
(اليمن والباكستان) في ورطة قوامها سفك الدّم اإلسالمي ،وتقدي ُم
العالم
وك ُخالصة للجه ِد اليمني في ُمحارب ِة القا ِعدة فإنّه تم إدراجه على الئحة الدُّول األخطر في
ِ
ب العالمي ،وفي تقرير نشرة مركز
ب وجود القا ِعدة فوق تُرابه ،وتحوله إلى ُمصدِر لإلرها ِ
بِسب ِ
الكاتب (البروس رايدل) قال "لقد تب ِيّن إن محاولة تدمير طائرة
ُ
سابان ِللسيّاس ِة الخارجيّة أعدهُ
الركاب األمريكية ،التي كانت متجهة عشية عيد الميالد 2010م ،من أمستردام إلى ديترويت،
تظهر تزايد طموح جناح القاعدة في اليمن وتحولها من حركة تعمل في داخل اليمن إلى العب
بارز على مسرح الجهاد اإلسالمي العالمي منذ بداية عام 2009م"(.المصدر -البروس رايدل ،مركز سابان
للسياسة الخارجية )

قالت وزيرة ُ الخارجيّة األمريكيّة هيالري كلينتون في كانون ثاني 2010م " ّ
ْ
إن
وفي هذا ال ِسيّاق
االستقرار في المنطق ِة والعالم" وذ ِلك بعد ِلقائها رئيس وزراء قطر
من خطر على
ِ
الوضع في الي ِ
ُ
ْ
من وال ُجهود
وأضافت ''
حمد بن جاسم في واشنطن
ونحن نرى تداعيّات عالميّة للحر ِ
ب في الي ِ
الستخدام ِه كقا ِعدة ِلشن هجمات إرهابيّة على مسافا ٍ
خارج
من،
ِ
ت بعيدة ِ
الجاريّة للقاعد ِة في الي ِ
ت ِبالنّجاحِ'' وفي هذا السيّاق ّ
نطقة تكلل ْ
فإن الواليات ال ُمتحدة و ُحلفائها األلمان والبريطانيين
الم ِ
ت القا ِعدة
ق سفاراتهم في
العاصمة اليمنيّة ،ت ُحسبا ِلهجما ِ
ِ
واألسبان واليابانيين أقدموا على إغال ِ
سلطات
تضخيم حجم الخطر القا ِعدي في اليمن
ضد د ُبلوماسيْهم ُهناك ،كخطوة ُمكملة ِل
وإجبار ال ُ
ُ
ِ
ِ
ضد القا ِعدة.
اليمنيّة على اإلذعان ِلطلبا ِ
ت الغرب في ُممارسة دور عسكري ِ
من يُفيد ُ نفس التقرير "إنّه ومنذ ُ ا ْندِماج
ق وصف الخطر القادِم من تنظيم القا ِعدة في الي ِ
وفي سيّا ِ
قا ِعدة اليمن مع قا ِعدة المملكة العربيّة السعوديّة في بداي ِة عام 2009م ،وتغيير اسمه
ِليصبح[القاعدة في شبه الجزيرة العربية] صع ْ
من
دت قا ِعدة ُ اليمن من ُمستوى عملياتها في الي ِ
ت أهدافا داخل السعوديّة ،وتحول ْ
نفسِه ،وضرب ْ
الواضح أن
ت ِلتعمل على المسْرح الدّولي ومن
ِ
حكومة الرئيس علي عبدهللا صالح ،الّتي ل ْم ت ُ
بالكامل على ُكل مناطق ال ِبالد ،واجهت
سيطر يوما
ِ
ْ
ِسلسِلة من الم ُ
ش ِكالت ال ُمتزا ِيّدة ،أصبح ْ
ي تتمكن من هزيمة
ت معها ِبحاجة ِلدعم أمريكي كبير ِلك ّ
عدة في شبه الجزيرة العربيّة"( .المصدر -المصدر السابق نفسه )
القا ِ

عروف ّ
أن القا ِعدة كان ْ
ت ُمنذ ُ أمد بعيد ناشطة في اليمن ،موطن أسرة أسامة بن الدن
"ومن الم
ِ
األصلي كما نفذ ْ
ت أول هجمة إرهابيّة رئيسيّة لها في عدن ضد (فندق جولدن مور) في مدينة
ضد البحريّة األمريكيّة في عام 2000م ،وكادتْإحدى خاليا
عدن عام 1992م وعمليتها الثانيّة ِ
القا ِعدة ْ
أن تُغرق السفينةُ الحربيّة األمريكيّة (يو.أس.أس.كول) لكن قبل نحو سنة ،توحد جناحا
سلطات
القاعدة في السعوديّة واليمن ،بعد تعرض الجناح السعودي لقمع شديد من جانب ال ُ
السعوديّة بقيادة نائب وزير الداخليّة األمير محمد بن نايف"( .المصدر -المصدر السابق نفسه)
قرير "غير ّ
لبثت إن أظه ْ
ْ
رت مخالبها في آب
أن القاعدة في شبه الجزيرة العربيّة ما
ويضيف الت ُ
ُ
أن تنجح في إغتيا ِل األمير المذكور من خالل هجوم انتحاري ،بعد ْ
كادت ْ
ْ
أن
2009م ،حينما
تمكن مجندها من المرور بمطارين على األقل وهو في طريقه لتنفي ِذ عمليته ،ومن ال ُمعتقد اآلن
ّ
أن صانعي ال ُمتفجرات الّتي كان يحملها ذ ِلك الشخص اال ْن ِتحاري ُهم أيّضا من صنعوا المادة
لتفجير الطائِرة األمريكيّة عشيّة عيد
تفجرة الّتي حملها النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب
ال ُم ِ
ِ
الميالد".
ْ
تباهت القاعدة ُ في شب ِه
سماء ديترويت
"ففي ا ْعتِرافها ِبمسؤول ِيتها عن ُمحاول ِة نسف الطائرة في
ِ
ْ
تتمكن ُكل األج ِهزة ووسائل التكنولوجيّا الحديثة،
الجزيرة العربيّة ِبصناع ِة تلك المادّة ،الّتي ل ْم
ت العالم من كش ِفها ،وامتدح ْ
ت القاعدة ُ في بيا ِنها اإلخوة
وال الحواجز األمنيّة في مطارا ِ
ْ
بالقيام بالمزي ِد من
وتعهدت
ال ُمجاهدين في قطاعِ التّصنيع لتركي ِبهم مثل هذِه المادة ال ُمتقدِمة جدا
ِ
لقضاء على القا ِعدة
الهجمات ،والحقيقة أن اليمن عمل بين فترة وأخرى خالل العقد الماضي ل
ِ
التقرير إن سبب هذا اإلخفاق هو أن ُحكومة الرئيس علي عبد
ي نجاح يُذكر ،ويبي ُّن
ُ
لكن دون أ ّ
ب عليها".
تواجه ُمشكالت كبيرة تحتا ُج إلى من يُساعدها للتغل ِ
هللا صالح ِ
ُ
ب وباب المندب ِلصناع ِة ذرا ِئع تُبرر الوجود
إطالق يد
ثالثا-
حر العر ِ
ِ
القراصنة الصوماليين ف ْي ب ِ
العسكري األمريكي واإلسرائيلي ال ُمبا ِشر.
تأكد لدى ِقيادة ِحلف شمال األطلسي ،وفقا للعميد (مارك فيتزجيرالد) وهو أحد القادة العسكريّين
الحلف في ال ُمحيط الهنديّ " ،
إن القراصنة الصوماليون يتلقون الكثير من اإلمدادات
ِلقوا ِ
ت ِ
وروجت الصحافةُ
ْ
اللوجستية ويحصلون على معلوما ٍ
سفن من ُمتعاونين يمنيّين"
ت عن مواقعِ ال ُ
ق واسعٍ كصحيفة (جين نوفاك) األمريكية ،بإدعائِها " ّ
إن قراصنة
الغربيّة لهذا القول وعلى نِطا ٍ
سفنهم الرئيسة في الميا ِه اإلقليميّة اليمنيّة".
صوماليّين يُخفون ُ
تحدة األمريكيّة تريد ُ ْ
األمر الّذي يقودُ إلى االعتِقادّ ،
أن تُوفر تبريرات للتواج ِد
بأن الواليّات ال ُم ِ
ُ
في الميّاه اليمنيّة ،وفوق التُراب اليمني في وق ٍ
ي ِ شك ِل من
الحق ،وم ِ
ت ِ
نطقة القرن األفريقي بأ ّ
األ ْشكال ،والتروي ُج عبر تقاريرها إلى ّ
تغادر الصومال إلى اليمنِ ،مثلما
أن جماعات إرهابيّة
ُ
قالت سابقا ّ
ْ
ْ
وأشارت نفس الصحيفة
عناصر القا ِعدة إلى الصومال،
عبور
بأن اليمن هو طريق ُ
ِ
إلى ّ
ْ
قالت إن اليمن هو
أن لجنة األمم ال ُمتحدة لمراقب ِة حظر األس ِلحة المفروض على الصومال،
ب ما قررتْهُ اللجنةّ ،
فإن عجز اليمن عن
المصدر الرئيس لألسلح ِة والذّخيرة المحظورة ،وبحس ِ

ق وا ِسع شكل (عائقا رئيسا إلعادة السالم ،واألمن في الصومال)
وق ِ
ف تهري ِ
ب األس ِلحة على نطا ٍ
ويُالح ُ
ضمن مشروع الشرق األوسط
ظ ُهنا من خال ِل هذا
التكرار ألسماء الدول ال ُمسْتهدفة ِ
ِ
ُ
ضمن ال ِئحة الدول الدا ِعمة
ضدها
حيث سنجدُ أسماء هذِه الدول ِ
الجديد ،هو تكريس التهم ِ
ّ
لإلرهاب أو الدول المارقة ،وهي نفس الدول الفا ِشلة التي تحتا ُج إلى إعادةِ تأهيل من قبل الدول
فط والغاز سواء في
الناجحة ،وجميع هذه الدول تمتلكُ ثروات وفيرة من الطاق ِة الحيويّة كالنّ ِ
ِ
ق األوسط أو أوراسيا أو القرن اإلفريقي ،ويعني هذا بأن هذِه الدول غير قادرة على إدارة
الشر ِ
مواردها ،ال بل ّ
إن وجود هذه اإلمكانيات معها يُشك ُل خطرا على السالم العالمي ،وي ِجب إيجاد
طريقة ما لرفعِ أيّدي تلك الدول عن حقو ِل الطاق ِة والنّفط والغاز في أراضيها.
بناء عليه يُالحظ ّ
صم ْمو استراتيجيّات األمن القومي األمريكي بعد  11أيلول 2001م
بأن ُم ِ
توفير
ميزوا بين اإلرهاب كمتغير تابع ،والنّفط كمتغير ُمستقل ،نظرا ِلقُدر ِة كال ال ُمتغيرين على
ِ
الحفا ُ
مصادر الطاق ِة عبر التدّ ُخل العسكري ِلحماي ِتها
ظ على
أسباب وجيهة وبشك ٍل ُمستمر قوامها ِ
ِ
ُ
يعزز االعتقاد ّ
بأن ا ِللهاث خلف مصادر الطاقة هو ال ُمش ِكل الرئيس
من اإلرهاب ،مما
الستراتيجيّة األمن القومي األمريكي أوال ،وخدمة مصالح ال ُحلفاء ال ُملتحقين بالدائرةِ األمريكيّة
ثانيا.
القراصنة أضحى أبعادا استراتيجيّة أخرى ،أبرز مالمحها ّ
بأن ُهناك قوى كبرى
ولظاهرةِ
ِ
ّ
ت عليها وأصبح ْ
استحوذ ْ
ت تتحك ُم ِبها ،ولعل الدول التي تمتلكُ رؤى واستراتيجيّات ِلتلك المنطقة
ي ُمتغيّر في تِلك الميّاه وفي ُمقدمة تِلك الدول إسرائيل والواليات
هي ال ُمرشحة ِل ُمالحظة أ ّ
ب
ال ُمتحدة ،وهذِه الظاهرة توازي في األهميّة تنظيم القاعدة نظرا ِلقدر ِتها
الخارقة في جذ ِ
ِ
التدّ ُخالت الخارجيّة إلى منطق ِة باب المندب ،ألنّها تهدد ُ سالمة إحدى أهم ال ُ
طرق البحريّه في
العالم.
لق ْد رصد المكتبُالدّولي للمالح ِة البحريّة (هان) أكثر من  51هجوما للقراصن ِة الصوماليّين منذُ
حتجزون لغايّة آخر يوم في عام 2010م ،أكثر من  50سفينة بينها
مطلع عام 2010م فقط  ،وي ِ
أربع مجموعات
واحده تحم ُل  40دبابة ،ويصل عديدهم إلى  1100رجل ُموزعين على
ِ
خفر السواحاللسابقين ،ويستخدِمون زوارق سريعة جدا تعم ُل انطالقا من السفين ِة
و ُمعظمهم من ِ
(أم) و ُهميملكون أس ِلحة رشاشة وقاذِفات قنابل ،وقنابل يدويّة ولديّهم قاذِفات صواريخ وهواتف
العاملة بواسطة األقمار االصطناعيّة ،وتتراوح الفديّات الّتي يطلبها
نظام(الدي بي أس)
ِ
تعم ُل ِب ِ
القراصنة بين ِمئاتاآلالف وماليّين الدوالرات ،وحسب السفينة الّتي يستولون عليها وهويّات
ِ
الرهائن ،وتفيد ُتقديراتٌ حديثة ّ
القراصنة حصلوا على حوالي  30 -25مليون دوالر في
بأن
ِ
الربعِ األول من عام 2010م ،ويتض ُح ُهنا أن القراصنة ل ْم يعودوا ُمجرد أشخاص انتهازيّين ،أو
تنهش بلدهمْ ،
وإن كان ْ
ب هذِه
ب الفوضىالّتي
ت بِدايتهم بسب ِ
ّحار على غي ِّر ُهدى ،بسب ِ
ُ
هائِمون في الب ِ
الدافعيّة ،لكن ُهناك قوى عالميّة التقط ْ
ت هذِه الفوضى وجيرتها في سياق استراتيجيتها الهادفة
ق مآربها في تلك المنطقة ،ولعل إسرائيل والواليّات في مقدم ِة تلك الدّول.
إلى تحقي ِ

فأصب ْ
حت هذِه الظا ِهرة الفوضويّة ،تخد ُم ُمخططات اإلدارة األمريكيّة وإسرائيل ،الهادفة إلى
ظام في األما ِك ِن الّتي تسود ُها الفوضى ،بهذا فإنّه يُمكننا ُمالحظة أن الطوق األمريكي
ِ
فرض النّ ِ
اإلسرائيلي حول باب المندب ق ْد ا ْكتملِ ،بالسيطر ِة على إريتريا وإخضاعها ،وتحييد جيبوتي
واستخدام ُجزء من أراضيها ِلتشغيل بعض القواعد االستخباريّة األمريكيّة ،والتواجد ُ العسكري
راصنة ،والتأ ُهب للتدخ ِل في اليمن ،لق ْد شكل ْ
ت اع ِترافاتُ الخليّة
البحري الدّائِم ِبحج ِة ُمطاردة الق ِ
اإلرهابيّة الّتي تم القبض عليها في صنعاء ،في منتصف عام 2009م ،دليال حا ِسما ونهائيّا على
ُخطورة الدّور اإلسرائيلي وال ُمستويّات العُدوانيّة الّتي وصل إليها ،وأقر ْ
بارتباطها
ت هذِه الخليّة
ِ
ب رئيس وزراء إسرائيل ُمباشرة وكشف ْ
الكثير من الخبايّا وال ُخطط
ت عن
الوثيق بِمكت ِ
ِ
الّتيتضمرها إسرائيل ِلليمن.
األهداف األمريكية واإلسرائيلية في باب المندب
تحدة األمريكيّة وإسرائيل بِالدرج ِة األولى على رفعِ يّد العرب عن
ب اه ِتمام الواليات ال ُم ِ
ينص ُ
األحمر ِبوجه عام ،وذ ِلك من ِخالل التّواجد ال ُمكثف لهما فيهما،
منطق ِة باب المندب والبحر
ِ
نطقة خليج ع ُمان إلى خليج العقبة إلى قناةِ السويس وشرعن
بهدف الت ْحضير ِلتدوي ِلهما بِدءا من م ِ
ِ
لإلشراف
ق المضيق
ِ
وجودهم البحري الدّا ِئم فيهما وإخضاع ال ُجزر العربيّة ال ُم ِ
تواجدة في عن ِ
الدولي.
راصنة الصوماليّين ،و ُمالحظة تمد ُد هذِه الظا ِهرة الّتي وصل ْ
ت فعاليّاتُها
وأثناء تتبُعي ِلظاهرةِ الق ِ
ضرر إسرائيل من تلك الظا ِهرة الّتي مس ْ
ت
إلى منطق ِة باب المندب وخليج عدن ،اسْتغربتُ عدم ت ُ
ي
صين واليابان وألمانيا وروسيا ،يُضاف إلى ذ ِلك عدم ُ
ِبضر ِرها دول ُكبرى كال ّ
عثوري على أ ّ
تعليق إسرائيلي من قريب أو من بعيد حول
ِ
القراصنة ،ول ْم أعثر على أ ّ
ي نوع من أنواعِ
فن األخرى،
فن اإلسرائيليّة المارة عبر باب المندب كما حصل مع ِمئا ِ
ت ال ُ
اال ْعتِداءات على ال ُ
س ِ
س ِ
عبر هذا المضيق سنويا وهو نفس األمر الّذي حصل
ِعلما أن أكثر من  1500سفينة إسرائيليّة ت ُ
بتاريخ
الصادر
قرير مجموعة األزمات الدوليّة رقم ()95
مع الواليات ال ُم ِ
ُ
تحدة األمريكيّة ،ففي ت ِ
ِ
 11حزيران 2009م وجدنا األتي-:
تحدة األمريكيّة قا ِعدة عسكريّة في جيبوتي ،وهي الوحيدة ُ من نو ِعها في
"تمت ِلكُ الواليات ال ُم ِ
ق كمركز إقليمي ِل ُمحارب ِة اإلرهاب ودا ِئرة ْ
اخ ِتصاصها الصومال
أفريقيا وهي ُمخصصة ِللتنسي ِ
برا وبحرا ،وميزا ِنيّتها تُقدر بـ  100مليون دوالر وقد مول ْ
ت ال ُمخابراتُ المركزيّة األمريكيّة
ت والتنظيمات الصوماليّة ِل ُمحارب ِة اإلرهاب ،و ِبمساعدة من هذِه الوكالة أ ُ ِسس
عددا من الشبكا ِ
مهامها االستخباريّة اإلشراف وا ْعتِقال
إقليم (بوالند) الصومالي قا ِعدة عسكريّة أخرى من
ِ
في ِ
وحمايّة
ال ُمشتبه ب ِهم كإرهابيّين والتحقيق معهم ،وفرض الرقابة على الموا ِنئ والمطارات ِ
ُ
تحدة تتمت ُع ِبسلطا ٍ
نطلق من
إقليم بوتالند الّذي ت
ت وا ِسعة في
ي إن الواليات ال ُم ِ
ِ
األجانِب ،أ ّ
ت ذ ِلك".
حرك ِلوضعِ حد لها إن أراد ْ
ِ
راصنة وتستطي ُع واشنطن الت ّ ُ
شواطئه عملياتُ الق ِ
بحر
ثير فيها وسائ ُل
اإلعالم العالميّة اال ْن ِتباه إلى عمليّا ِ
"ولكن في ُكل مرة ت ُ ُ
ِ
ت القرصنة في ِ
القراصنة
شأن
الفور أصوات أمريكيّة ذات خلفيّات اسْتخباريّة تُق ِل ُل من
العرب تخر ُج على
ِ
ِ
ِ

ي شيء أزاء هذا األمر ،و ِب ّ
أمن
أن الرد محفوف ِبم
ِ
ِبقو ِلها ِبأنّه ال يُمكن فعل أ ّ
خاطر عديدة على ِ
سفن ال ّ
الجهاتُ األدلة على ّ
لقراصنة بِتنظيم القا ِعدة ،أو
أن ال عالقة ِل
المالحين و ُ
ِ
شحن ،وتُق ِد ُم تلك ِ
ار ِتباطات ِللقراصنة باإلسالميّين.
ي ْ
باإلرهاب العالمي ،وال توجد أ ّ
اإلعالن عن اليمن ودول القرن اإلفريقي المطلة على باب المندب كدول فاشلة
مفهوم الدولة الفاشلة-:
داخل ُحدودها اإلقليميّة
يُطل ُق هذا ال
وصف على الدو ِل الّتي ال تستطي ُع ُممارسة واجبها السيّادي ِ
ُ
اعتبار ّ
ب
والدوليّة ،وتنفرد ُ ِبممارس ِة القُوة على
سلطة هي ْ
أن ال ُ
اح ِتكار ُممارسة القوة ،وذلك ِبسب ِ
ِ
بُروز قوى وميليشيّات أو أحزاب ُمسلحة أو ِجنراالت عسكريّين ُمتمردين ،أو تُجار ُمخدرات،
تُنافِس الدولة على هذا االحتكارِ ،لتف ِقد الدولةُ تدريجيّا قُدراتها الوظيفيّة والسِياديّة ِتجاه ال ِبالد الّتي
ضوء ذلك
شكوك فيه وجود دولة ما فوق هذِه األرض أو تلك ،وعلى
تح ُكمها ويُصب ُح من الم
ِ
ِ
تُصبح (دولة فاشلة .)States Falled
ت االقتصاديّة الدولة الفا ِشلة بأنّها :ا ْن ِهيار
ويعرف (مركز أبحاث األزمات) في كلي ِة لندن للدراسا ِ
ِّ
وحمايّة أمنها العام
الدولة ال ُجزئي أو ال ُكلي وعدم تمكنها من أداء وظائِف التنميّة األساسيّة ِ
لمؤشر
واألمن الفردي ِلل ُمواطنين وفرض سيطرتها على أراضيها و ُحدودها ،ووفقا
ِ
باستخدام هذا ال ُمؤشر لتسمي ِة
مجلة ( )FOREIGNPOLICYاألمريكيّة الّتي تجري تقييما سنويا
ِ
الدو ِل الفا ِشلة والّذي ي ُ
العوامل وجود دولة
تكون من إثني عشر درجه وعامال داال ،ومن هذِه
ِ
داخل دولة ،وبروز نُخب سياسيّة أو عسكريّة ،تسم ُح ِبتد ُخل دول أخرى ،والتأثير ال ُمباشر على
ت هذِه الدولة وقراراتها.
سياسا ِ
وتناول العديد من ال ُمفكرين والساسة الغربيّين في أدبياتهم وخطاباتهم وتحليالتهم السياسية،
ب العالمي
مصطلح (الدولة الفاشلة) وتحليل مدى ُخطورته على األمن العالمي وعالقته باإلرها ِ
ضمن هذا الكشف وتبرير التدخل في شؤو ِنها الداخليّة
وذ ِلك ك ُمقدمة إلدراج الدول ال ُمستهدفة ِ
ب
وصوال إلى
فرض الوصايّة عليها ،من خالل إرسال قوات دوليّة ،أو ُخبراء عسكريين ِلتدري ِ
ِ
تمكين هذِه
ختلف المجاالت ِل
قُواتها المحليّة ،وإطالق يّد ال ِبعثات االستكشافيّة والتدريبّة في ُم
ِ
ِ
سط نُفوذها على كام ِل أراضيها ،وأخيرا اللجو ُء إلى االحتال ِل العسكري
الدولة أو تلك من ب ِ
إن لزم األمر.
ال ُمباشر لتلك الدولْ ،
خالصة
ّ
ُ
واحدة هي الجمهوريّة
إن نتيجة الصراعُ العالمي على منطقة باب المندب
ستكون لها ضحيّة ِ
سابق "علي
الرئيس ال ّ
اليمنيّة ،وخاصة بعد ُ
دعومة من ّ
سقوط الدّولة اليمنيةُ ِبيد جماعةُ ال ُحوثي الم ُ
عبد هللا صالح" داخليا ومن "إيران" إقليميا ،باإلضاف ِة إلى خراب دول منطقة القرن اإلفريقي،
لصا ِلح وجود ُمنظم وثابت على سواحل تلك الدول من ِقبل اآلخرين ،ي ُ
حدث ذلك حاليا
صل مستقبال رغم نجاح الشعب اليمني في خلعِ مستبدة الوطني ،لكنه بِالمقا ِبل ل ْم ْ
ولن
وسيتوا ُ

ي ْ
تمكن من تسوي ِة معضالت داخليّة لديّه ال تق ُل ُخطورة عن (ظلم الحاكم الوطني واستبداده)
خطر التّقسيم الّذي يهدد وحدة التراب اليمني،
ب على
كفش ِل ال ُحكومات اليمنيّة ال ُمتعاقِبة في التغل ِ
ِ
صاحبة لكل ذلك.
وخطر الحرب األهليّة ال ُم ِ
استقرار الوجو ِد اإلسرائيلي واألمريكي على طول الساحل اإلريتيري الّذي تملك ْ
ت
في ضوء
ِ
إسرائي ُل أجزاء مهمة منه بالما ِل وأصبح جزءا من ُممتلكاتِها الخارجيّة ،وسيطرة ال ُمخابرات
األمريكيّة على القراصنة الصوماليين.
فجرة لتلك المنطقة من األرض يقودُ إلى بروز خيّار التّد ُخل
لعل هذا الخليط من العوام ِل ال ُم ِ
المالحة الدوليّة ،ونقل
الدولي فيها بوساطة مجلس األمن نظرا ألهميتها االستراتيجيّة لخطوط ِ
النّفط والغاز عبرها من الخليج العربي إلى العالم ،وهي نفسها ممر ال ِتجارة الرئيس لدول جنوب
شرق أسيا مع أوربا ودول البحر االبيض المتوسط ،إذن في لحظة ما ستبدو الفوضى فيها غير
الخيار األكثر اسْتخداما من قِبل
قابلة لالحتمال ،وال مجال للجمها إال عن طريق (التدويل) وهو
ُ
ضمن أجندة
الباردة ،ألن تدويل ُمشكال ِ
ت الدول الصغيرة وال ُمستهدفة ِ
ال ُحلفاء بعد نهاي ِة الحرب ِ
ق أهداف
األهداف األمريكيّة خالل القرن الحادي والعشرين هو المدخل األكثر ُمالمسة ِلتطبي ِ
اسْتعمارها ال ُمتج ِدّدة.
وهي الوصفةُ الّتي ضمن ْ
ت إلسرائيل ُحضورا ودورا فاعلين في األنشطة العسكريّة االستراتيجيّة
حلف شمال األطلسي في المنطق ِة الواقِعة بين بحر العرب ومضيق جبل طارق ،يعنى ذ ِلك بأن
ِل ِ
ُ
مساعي إسرائي ُل التاريخيّة تكلل ْ
اتفاق
ت ِبالنجاحِ العتمادِها كركيزة إقليميّة من قِبل ال ُحلفاء ،وكان
وزيرتي الخارجيّة اإلسرائيلية (تسيفي ليفني) و وزيرة الخارجيّة األمريكيّة (كوندوليزا رايس)
بإشراك إسرائيل ِبجهود
مع نهاي ِة ال ُهجوم على قطاعِ غزة في كانون األول 2009م ،والقاضي
ِ
سفن ال ُمشتبه بها في بحار تلك المنطقة ،ويعد
الحلف العسكريّة في ُمراقبة وتوقيف وتفتيش ال ُ
تمكن البحرية اإلسرائيلية بإرشادات مباشرة من األقمار الصناعية األمريكية من اإلمساك بسفينة
أسلحة إيرانية محملة باالسلحة والعتاد الحربي كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر سيناء وفقا
لزعم إسرائيل بتاريخ  5آذار 2014م ،أحد تجليّات هذا التطور الّذي من ُح إسرائيل دورا إحاللي
حرم الدول العربيّة كافة من
حل محل الدور العربي المفترض في هذِه المنطقة العربيّة ،ما ي ِ
ال ُمشاركة أو اإلطالع على خفايّا ه ِذه االستراتيجيّة المحاقة لل ُمستقب ِل العربي.
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