الملخص
األزمتان اليمنية والعراقية
يتناول ىذا الكتاب ضمن سمسمة شيرية الشرق األوسط (رقم  )45كالًّ من األزمة اليمنية

فصمين ،حمل األول عنوان :األزمة اليمينة إلى أين؟ ،بينما
والعراقية ،ومن ىنا فقد جاء الكتاب في
ْ
حمل الثاني عنوان :األزمة العراقية إلى أين؟ .ويشكل الكتاب جزءاً من إنتاج فريق األزمات العربي-

 ACTالعامل في المركز منذ أواسط العام  ،3104والذي يضم عدداً من الباحثين والمختصين في
أكثر من حقل معرفي.

يتناول الفصل األول من ىذا الكتاب خمفيات األزمة التي يشيدىا اليمن ومظاىرىا ومخاطرىا،

ومواقف األطراف المختمفة منيا ،كما يطرح تصورات لمسيناريوىات المحتممة ليذه األزمة ،ويقدم
بعض التوصيات لمنع تفاقميا والعمل عمى حميا وفق آليات محددة يضعيا بين يدي األطراف

المعنية بيذه األزمة داخل اليمن وخارجو.

ويرِجع ىذا الفصل األسباب المباشرة لألزمة الحالية في اليمن إلى عام  3100حين اندلعت
ُ
االحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس السابق عمي عبداهلل صالح عن الحكم ،وىي االحتجاجات التي

حممت مخاطر الدخول في حرب أىمية طويمة ودامية بسبب اتجاه الدولة إلى قمع ىذه االحتجاجات
فصل في أسباب أخرى من أبرزىا :غياب المؤسسات
وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية .كما ُي ِّ

السياسية القوية ،وضعف التفاىم بين الطبقة السياسية ،وضعف الموارد االقتصادية وسوء إدارة

المتوفر منيا ،وترىل إدارة األجيزة الحكومية وخضوعيا لتوجيات القوى السياسية منفردة ،وعدم جدية
األطراف الخارجية في إعادة بناء اليمن وفق ىوية وطنية عربية إسالمية سياسية جامعة لميمنيين

جميعاً.

كما يمخص الفصل أبرز مظاىر األزمة اليمنية ،بفشل التسوية السياسية السممية ،التي ترعاىا

األمم المتحدة منذ عممية التغيير السياسي عام  ،3100وانحسار السيطرة الفعمية ألجيزة الدولة

الرسمية عمى البالد ،وزيادة السيطرة الفعمية لممميشيات المسمحة ،والمنظمات المتطرفة ،والقوى
المحمية القبمية ،والجيوية عمى أجزاء واسعة من الدولة ،واتساع دائرة التدخالت الخارجية ،وارتفاع

المديونية العامة لمدولة ،وزيادة أعباء الدين المحمي ،والتراجع الحاد في الموارد االقتصادية.

وازاء المخاطر التي تتيدد اليمن والمنطقة في حال تفاقم األزمة اليمنية ،يرى كاتبو ىذا الفصل

أن من أبرزىا توقف المسار السياسي في اليمن؛ وانتشار العنف والفوضى في البالد ،وتقوية

التنظيمات المسمحة المتطرفة وخاصة تنظيم القاعدة والحوثيين؛ وتفاقم حدة الصراع السعودي-

اإليراني في اليمن؛ وتدىور األوضاع المعيشية واالقتصادية لميمنيين جميعاً.

ويرسم الفصل سيناريوىين أساسيين أوليما :استمرار سيطرة الحوثيين عمى مفاصل الدولة

واحتدام المواجية المسمحة واتساع دائرة العنف ،وثانييما :التوصل إلى حل سياسي والعودة إلى
ويجنبو
المسار الديمقراطي وتنفيذ برنامج المرحمة االنتقالية ،وىو ما قد يعيد االستقرار إلى اليمن،
ّ

احتماالت االنزالق ألوضاع خطيرة قد يصعب تداركيا.

ومع إقرار معدي ىذا الفصل بالصعوبات التي قد تكتنف تطبيق بعض الحمول المقترحة ،غير

أن الكتاب يقدم عدداً من المقترحات لحل األزمة انطالقاً من رؤية استراتيجية تحترم المصالح العميا
لألمة العربية ولميمن والشعب اليمني ،ومن أبرزىا :إجراء حوار حقيقي بين القوى المتصارعة برعاية

إقميمية ودولية ،واجراء االستفتاء عمى مسودة الدستور لتجري بعدىا انتخابات رئاسية وبرلمانية،
واعادة تأىيل وبناء وتدريب وتوحيد الجيش وقوى األمن ،واستعادة أجيزة الدولة لسيطرتيا عمى جميع
مؤسسات الدولة ومناطقيا ،وتأجيل النظر في موضوع شكل الدولة عمى أساس انفصال بعض

المناطق أو الفدرالية حتى تستعيد الدولة عافيتيا.

كما يقدم الفصل خطوات إجرائية تيدف إلى احتواء دائرة التداعيات الخطيرة ومنيا :منح األزمة

في اليمن األىمية التي تتناسب وحجميا من قبل الدول المجاورة وتحديداً السعودية ودول مجمس
التعاون الخميجي .والتحرك السياسي واإلعالمي لوقف التدخالت اإليرانية في اليمن ،والذي قد يشمل
فرض أو التيديد بفرض عقوبات عمى إيران من دول اإلقميم والدول العربية مدعومة بمنظمة المؤتمر

اإلسالمي واألمم المتحدة .وتعيين مبعوث من الجامعة العربية لميمن ،وانشاء وحدة خاصة داخل
الجامعة من الخبراء والباحثين لدراسة أوضاع اليمن وتقديم المشورة والرأي لألمين العام ومبعوث

الجامعة.

ونظ اًر لما تتمتع بو المممكة األردنية الياشمية تقميدياً من قبول واحترام من جميع األطراف اليمنية

ُيوصي الفصل بأن يمعب األردن دور الوسيط في اليمن .كما يوصي مراكز األبحاث العربية
باالىتمام بشئون اليمن واشراك خبراء وسياسيين يمنيين في حمقات نقاشية أو أوراق سياسات

لممساعدة عمى الخروج من األزمة اليمنية ومنع تفاقميا إقميمياً.

مشخصا طبيعة األزمة
أما الفصل الثاني فيتناول األزمة العراقية ومسارات تطورىا المحتممة،
ً
وىوية وسموك القوى الفاعمة فييا؛ وصوًال إلى المواقف الدولية واإلقميمية منيا .كما يركز الفصل عمى

تصور بشأن التداعيات وخيارات األطراف والسيناريوىات المحتممة
ًا
اتجاىات تطور األزمة ،ويرسم
وتمك التي يمكن ترجيحيا .ويختتم بتقديم عدد من التوصيات إلى األطراف المعنية عمى المستوى
المحمي واإلقميمي.

يبد مفاجئاً لمكثير من الخبراء في الشأن العراقي ،وذلك
يمحظ الفصل أن ما حدث في العراق لم ُ
في ضوء قصور أسس العممية السياسية في البالد منذ االحتالل األمريكي العام  ،3114ووجود نظام

المحاصصة الطائفي الذي أفضى إلى شد وتوتر بين "السنة والشيعة" برعاية الواليات المتحدة ،فضالً
عن الشعور بالتيميش لدى معظم العرب "السنة" في ظل ضعف المشاركة السياسية ،إضافةً إلى

ّ
الشد بين الحكومة في بغداد واقميم كردستان ،والخالف بين المحافظات بشأن الحدود بينيا ،عالوةً
عمى تدخل دول الجوار ومن أبرزىا إيران.
ويضع الفصل أربعة سيناريوىات محتممة لتداعيات األزمة في حال استمرارىا أو تفاقميا ،وىي:

حدة األزمة ،أو الوصول إلى حل سياسي .وفي
تفاقم األزمة ،أو استمرار الوضع الحالي ،أو تراجع ّ
ضوء المعطيات ال ارىنة عند إعداد التقرير ،يبدو السيناريو الثاني (استمرار الوضع الحالي لألزمة)
ترجيحا خالل العام الحالي  .3106أما في حال تطور األزمة وخروجيا عن سياقيا الحالي،
األكثر
ً
فيرجَّح أن تتجو األزمة نحو مزيد من التصعيد بفعل عدد من العوامل أبرزىا :غياب أفق الحل
ُ
السياسي الشامل ،وعجز األطراف عن الحسم عسكرًيا ،وغياب اإلرادة اإلقميمية والدولية بإنياء
األزمة ،واستمرار حالة االنقسام واالشتباك الطائفي ،وتمسك الحكومة العراقية بسياساتيا ومواقفيا،

"السنة" ،واصرار إيران عمى سياسة التدخل
واستمرار انتياكات قوات "الحشد الشعبي" ضد العرب
ّ
العميق في الشأن العراق ،ورفضيا التخمي عن تطمعاتيا لتوسيع مساحات النفوذ وفق نظرية توسعية
في المنطقة ،وتنامي نفوذ تنظيم الدولة (داعش) وتمدده في مساحات جديدة.

عددا من التوصيات "لمخروج من األزمة" ،ومن أبرزىا :دعوة القوى السياسية
ويقترح الفصل ً
العراقية لالبتعاد عن الطائفية ،والعمل عمى إشاعة فكر االعتدال والوسطية وثقافة الشراكة الوطنية
بين مختمف القوى والطوائف والمذاىب واإلثنيات ،ودعوة جميع القوى السياسية العراقية إلى الحفاظ

عمى وحدة الشعب وأراضي الوطن ،والمباشرة بعممية اإلصالح السياسي ،وانياء سياسات اإلقصاء

مكون من مكونات المجتمع العراقي ،وبناء نظام سياسي ديمقراطي تشاركي عمى
والتيميش ألي ّ
أسس عادلة تحقق االستقرار والتنمية وتكافح الفساد ،والدعوة إلى حوار وطني يعيد التوازن لمنظام

السياسي العراقي ،ووقف التدخالت الخارجية السمبية واالنتيازية في الشأن العراقي ،واتاحة الفرصة

بعيدا عن محاوالت اإللحاق والييمنة وبدعم عربي كامل ،ودعوة المجتمع
لمعراقيين إلدارة شؤونيم ً
الدولي ودول الجوار ،وخاصة دول الخميج وايران واألردن ،إلى المساىمة في التوصل إلى ح ّل
سياسي لألزمة في العراق.

ويخمص ىذا الفصل إلى ضرورة توحيد الرؤية والموقف العربي في التعامل مع األزمة العراقية

بعدييا الخطيرْين الطائفي واألمني .وفي حال عدم تحقق ذلك فإن الموقف العربي سيبقى غير
في ْ
متجاوز محاربة اإلرىاب بوصفو
ًا
فاعل في حل األزمة أو إعادة مسارىا إلى اإلشكاالت الحقيقية
مدخال لحل األزمة ،إلى محاولة ح ّل األزمة الجوىرية التي ُيعاني منيا النظام السياسي العراقي بعد
ً
االحتالل األمريكي العام  3114الذي عمل عمى إقصاء العرب "السنة" في العراق وتيميشيم ،ولم

عد سمةً من سمات العراق في إطار وطني
يضع في اعتباره التعدد والتنوع المذىبي واإلثني الذي ُي ّ
قومي جامع.

