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 مقدمة:

عالن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين اللوء على محسن األحمر نائبًا للقائد االعلي للقوات جاء إ

فتح الباب أمام التكهنات عن قرب نهاية المعركة في اليمن لصالح لي، 2102فبراير  22المسلحة اليمنية في 

بين حزب التجمع اليمني لالصالح تقارب نوع من العطى داللة على أالتحالف العربي بقيادة الرياض، وكذلك 

ية كبيرة ارخوان اليمن الذين لديهم دوبين السعودية التي تأخرت كثيرا في هذا التقارب لحاجتها الماسة إل

 .1وضاع الميدانية في البالدباأل

دالالت هذا القرار؟، وما هي ذه الخطوة رغم تأخرها؟، وما هي القدام على هلدوافع السعودية إذًا فما هي 

 ؟انعكاسات القرار على المشهد في اليمن واإلقليم

 

                                  
 .الرابطقناة الجزيرة برنامج الواقع العربي  ( 1)

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/2/23/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/2/23/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7
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 دوافع السعودية:أواًل: 

 :طالة الحرب في اليمنـ إ0

طائرات التحالف العربي بقيادة الرياض شنتها والضربات الجوية التي  ، بدأت العمليات العسكرية2102في مارس 

، ورغم ذلك لم يتم حسم هذه العمليات على النحو التالي لم تتوقفوعلى المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثي 

حقق السعودية وحلفاؤها األهداف األساسية التي تم وضعها قبل عملية عاصفة الحزم وهي المعركة ولم ُت

الوضع في اليمن بالنسبة  جعلالقضاء على التمرد الحوثي وعودة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي، مما 

ثرت بالسلب بال شك على بعض قواها الناعمة، خاصة فيما يتعلق بالملف االنساني أدة جديورطة للرياض 

ما بسبب إضربات سالح الجو أهدافها، وتسبب ذلك في سقوط المئات من اليمنيين العزل،  ئفدائما ما تخط

 مما دفعو الن عناصر الحوثي في بعض األوقات يندسون بين المدنيين، أوجودهم بالقرب من معسكر للحوثي 

المنظمات الدولية الحقوقية، بالتهام السعودية بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في اليمن، مما نتج عنه موافقة 

 البرلمان األوروبي على حظر بيع السالح للسعودية.

عادة إو على األقل اسراع في انهاء المعركة إللمن أجل ذلك حاولت الرياض الدفع بالجنرال على محسن األحمر و

لقت أالسيطرة على العاصمة صنعاء والتي تمثل رمزية كبيرة في الملف اليمني، والتفرغ للملف السوري الذي 

 الرياض فيه بكل ثقلها.

 غياب البديل:ـ 2

القريب من المحسوب على حزب اإلصالح وقدم الرياض على التقارب مع محسن األحمر لماذا تُ حول ل ؤتساثمة 

ي نة ألساليب تكتيكية في الملف اليماالجابة في لجوء السعوديتكمن ربما  .من عقدين كثرالسلطة في اليمن أل

 ًا استراتيجيًان خصمفهي تعلم تمامًا أن محسن األحمر هو رجل حزب االصالح الذي ترى فيه الرياض حتى اآل

ورجاله لتحسين  جبرها على ذلك وال بديل عن األحمرأحذر منه بشكل كبير، لكن الوضع الراهن في اليمن وُت

 .صورة السعودية التي تدهورت بسبب هذه المعركة

نت خروجه إلى السعودية، فمنذ دخول الحوثيين إلى صنعاء ولجوء األحمر إلى سفارة الرياض في صنعاء التي أمَّ

كما ترى  ،وهي تعتبر الجنرال اليمني ورقه مهمة يمكن االستعانة بها في أي وقت، وربما جاء هذا الوقت

وكذلك بات من المستحيل  ،عام نحوعودية بعد تردي األوضاع الميدانية وعدم القدرة على الحسم رغم مرور الس
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من هنا جاءت الرغبة في التقارب وأن تتجاهل الرياض حزب االصالح وما يقوم به رجاله في ميدان المعركة، 

 مع االسالميين عبر األحمر، حتى ولو تقاربًا تكيكيًا.

 يين من مدن الجنوب السعودي:اقترب الحوثـ 3

خالل األشهر الماضية حاول الحوثيون أكثر من مرة التسلل إلى السعودية عبر محافظات اليمن الشمالي مثل 

، كما أن هذه المحافظات دائمًا ما تستغلها المليشيات الحوثية في اً كبير اً صبح لهم فيها تواجدأالجوف والتي 

 القواعد العسكرية السعودية المتواجدة في مدن الجنوب في جازان ونجران،اطالق الصورايخ البالستية على 

بسبب تغاضي بعض القبائل اليمنية عن تواجدهم، وهو ما دفع الرياض إلى االستعانة بمحسن األحمر الذي 

بنائها على االنضمام للقاومة الشعبية أتربطه عالقات وثيقة مع بعض القبائل في هذه المدن من أجل حث 

 .2ن ثم يقضي بشكل كبير على التواجد الحوثي في هذه المدن ومحاصرتهموم

 :السيطرة على صنعاءـ 4

لوا يفرضون قوتهم ان الزيحتى اآلن داللة كبيرة على أن الحوثي يطرة الحوثيين على العاصمة صنعاءتمثل س

الحكومة اليمنية التي  لتالى اآلن الزإطة ضعف كبيرة في المعسكر السعودي، فقعد نيُ هو ما و ،على اليمن

إعادة الشرعية لها تمارس مهامها من عدن التي ال تزال مهددة من قبل تنظيم إلى تسعى دول التحالف العربي 

من المدن  ياأق اقوات التحالف يعصى عليها اختر تالدولة االسالمية وكذلك أتباع على عبداهلل صالح، والزال

لسيطرة على صنعاء وعودة حكومة هادي لها لممارسة مهامها لجهود لبذل االبد من لذا كان المحيطة بصنعاء، 

وهذه العملية تتطلب وجود قيادة عسكرية قوية لديها نفوذ بين القبائل التي في صنعاء، وهذا ما يتمتع به 

 إلى حد كبير الجنرال على محسن األحمر.

 تعيين األحمر: دالالتثانيًا: 

 :انقسام سعودي إماراتيـ 0

الف يخ ايعلنه الجانبان اإلماراتي والسعودي حول تطابق وجهات النظر في اليمن، لكن الوضع ميدانياً ربمرغم ما 

هذه التصريحات، فمنذ اليوم األول للمعركة واإلمارات ترفض بشكل كبير حدوث أي تقارب سعودي مع 

والرياض جماعة إرهابية، ومن االصالحيين بحجة أنهم امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين التي تعتبرها أبوظبي 

ثم تعيين هادي لألحمر رجل االصالح في الجيش اليمني كما يطلق عليه برغبة سعودية، يعطي داللة بأن 

الرياض فرضت أجندها على أبوظبي في الوضع في اليمن، بعدما شعرت بأنها باتت في ورطة كبيرة بسبب 

                                  
 الرابطمن هو محسن األحمر، موقع روسيا اليوم، ( 2)

https://arabic.rt.com/news/812253-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/
https://arabic.rt.com/news/812253-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/
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حرب خاصة بعدما سحبت اإلمارات عدد كبير من جنودها تأخر الحسم حتى األن، وتحملها وحدها نتيجة تلك ال

بعدما خسرت عدد من جنودها في عدن  ،مرتزقةك متعددة الجنسيات، تعملاستبدلتهم بقوات في اليمن و

دت الرياض بسط سيطرتها بقوة على المشهد اليمني لصالحها وتهميش رجل أبوظبي األول اومواقع أخرى، فأر

بشكل كبير لصالح إعادة  ًامهمش ،ه في منصبه كنائب للرئيس اليمنيئرغم بقا ،نصبح اآلأالذي  "خالد بحاح"

في اليمن من تحت فرض أجندتها مرة أخرى بعدما شعرت الرياض بأن أبوظبي تريد  تحسين صورتههادي و

 أقدامها.

 :إخوان اليمن تجاهر سياسة الرياض يتغيـ 2

جماعة اإلخوان المسلمين من  الموقف مع تجميدوهناك حالة من  (2102)يناير منذ وصول الملك سلمان للحكم 

كثر صرامة حيال الجماعة وأفرادها في أسلفه الراحل عبداهلل الذي اتخذ اجراءات  جديد بعكسقبل الملك ال

باتت مؤشرًا على تقارب النظام الجديدة الحالة والداخل السعودي وخارجه، حتى تم تصنيفها كجماعة إرهابية، 

خوان المسلمين، خاصة في اليمن بسبب حاجته الملحة والضرورية لالصالح الذي بات ودي الجديد من اإلالسع

 .2104عب األهم في الساحة اليمنية بعد سيطرة الحوثي على البالد في سبتمبر الال

ود وج دفع الرياض إلى التقارب التكتيكي معهم، لعدمليالتغير في المشهد اليمني لصالح االسالميين وجاء 

في الداخل اليمني، فباتت تتعامل معهم  بشكل مختلف عن  ىالبديل الجاهز والقادر على تغيير ميزان القو

ن تغض الرياض الطرف على مئات االصالحيين الذين فروا من مطاردة الحوثيين ودخلوا اآلوذي قبل، 

بعض األوقات ممنوعة من دخلولها  السعودية، كما استضافت عدد من القيادات االسالمية اليمنية التي كان في

 .3مثل الشيخ عبدالمجيد الزنداني أحد مؤسسي جماعة االخوان المسلمين باليمن، وغيره

 الحسم العسكري:ـ 3

في الصراع خطوة ، وكسب عودي في الحسم العسكري بشكل سريعيأتي تعيين األحمر لرغبة النظام الس

قليمي بينها وبين وطهران لصالحها، خاصة بعد التصرحات التي أدلى بها علي أكبر واليتي، مستشار المرشد اإل

ن إيران ستتدخل في اليمن بدعم روسي "على غرار ما حدث من تعاون روسي أاألعلى اإليراني، علي خامنئي، 

دت الرياض ا، فأر4ن على غرار سورياالمشهد االقليمي ويتم تدويل اليمإيراني في سوريا والعراق، مما يربك 

 كسب الوقت وتغيير الوضع لصالحها في اليمن لمحاصرة المشروع االيراني.

                                  
 رابطتعيين محسن األحمر دالالت سياسية وعسكرية، موقع العربي الجديد ال( 3)

 الرابطمستشار خامنئي سندخل اليمن بدعم روسي على غرار سوريا، موقع شؤون خليجية ( 4)

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/23/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/23/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://alkhaleejaffairs.info/c-33011-/
http://alkhaleejaffairs.info/c-33011-/
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أن يعيد ترتيب الوضع العسكري واستمالة عدد كبير من على أيضا تعتبر السعودية محسن األحمر قادرًا 

ئل للمكانة القبلية التي يتمتع بها آل القبائل التي تقف على الحياد بسبب عالقاته الوطيدة بزعماء هذه القبا

انضمام شريحة كبيرة لشرعية هادي وإعادة تشكيل الجيش اليمني المملكة األحمر في اليمن، ومن ثم تضمن 

 .5تحت هيمنة الرياض

 التفرغ للملف السوري:ـ 4

السياسي  بشقيهاالسورية لقت بثقلها خلف المعارضة أ، والرياض 2100منذ اندالع الثورة السورية في 

والعسكري، في إطار الصراع االقليمي بينها وبين إيران، وزادت رغبة الرياض في وجود موطئ قدم لها في سوريا 

، التي تولي هي األخرى لألزمة السورية بقت وجهة نظرها مع مصالح تركياالجديدة على غرار لبنان، بعدما تطا

 أولوية كبيرة في سياستها الخارجية.

، تأزم الوضع بشكل كبير في سوريا نتيجة التدخل الروسي الميداني الذي تسبب في 2102ير خالل شهر فبراو

رات أجبرت الرياض عن االعالن عن عملية يتغير المشهد بشكل كبير لصالح قوات نظام بشار األسد، هذه التغي

هذه وجاءت ، 6فيه قرارًا ال رجعة "أحمد عسيري"مستشار وزير الدفاع العميد  اعسكرية في سوريا، اعتبره

ال يمكن للسعودية أن تقود معارك في أكثر من اتجاه، وبهذا التصريح يبدو  هتعطي مؤشرًا على أنلالتصريحات 

تعيين األحمر رغبة السعودية في ترك يعكس ربما وحين، ى لإغيرها في ملف اليمن ولو  فوضت أحدًا اأنه

 وفي نفس الوقت ال يمكن أن ينقلب عليها في داخل اليمن. لديه هذه الخلفياتالملف لرجل 

 :تعيين األحمر انعكاساتثالثًا: 

 اتهساككون له انعأن ت يمكن "جاء في وقته"و ًا"استراتيجي"و ًا"حكيم" اً بعض قرارالتعيين األحمر الذي اعتبره 

 ، ومن صور هذه االنعكاسات:على المشهد االقليمي والداخلي في اليمن

 تغيير الخريطة السياسية في اليمن لصالح االسالميين:ـ 0

ينعكس تعيين األحمر على المشهد الداخلي في اليمن، وعلى الخريطة السياسية، فقدوم هذا الرجل يمكن أن 

صاحب الخلفية االسالمية إلى قيادة المشهد العسكري يعني أن النظام السعودي أوكل الملف العسكري 

طوة األهم في عالقة حزب االصالح بالنظام السعودي، والتي سيترتب عليها وضعًا لإلخوان، وهذه تعد الخ

 جديدا في المستقبل سيصب في صالح االخوان هناك خاصة اذا ما نجح األحمر في التخلص من الحوثيين.

                                  
 الرابط. السعودية تقلب طاولة اليمن، موقع شؤون خليجية تعيين األحمر. (5)

 الرابطعسيري: قرار التدخل في سوريا ال رجعة فيه، موقع سي ان ان ( 6)

http://alkhaleejaffairs.info/c-33092/
http://alkhaleejaffairs.info/c-33092/
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/11/saudi-troops-syria-nato-meeting
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/11/saudi-troops-syria-nato-meeting
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 تقارب سعودي مع اإلخوان:ـ 2

سيعد بابًا للتقارب بين جماعة هذا التطور الكبير في العالقة بين حزب االصالح وبين النظام السعودي، 

يا الذي وضعته السعودية له، وهو العمل ااإلخوان المسلمين وبين المملكة، إذا ما نجح اإلصالح في اختبار النو

ربما هذا التقارب لن يكون اآلن ولكن بال وكحزب يمني تحت جناح الرياض وليس كحركة عالمية منافسة لها، 

ال يمكن أن  أنهامهمة وهي  ت لدى الرياض قناعةِبثَّأنه ُية أمور أبرزها شك سيكون في الوقت القريب، لعد

صبح يهدد السعودية بشكل كبير أتتجاهل الحركات االسالمية المعتدلة السيما بعد ظهور الفكر المتشدد الذي 

فهي  ،سالميةخاصة في الفترة األخيرة عن طريق العمليات االنتحارية التي يقوم بها منتمون لتنظيم الدولة اإل

غلب دول المنطقة ولن يقوم به إال اإلخوان، أيضا في أالفراغ الديني الذي تعيشه  ءتحتاج إلى ملسبال شك 

معركتها المذهبية التي تخوضها الرياض ضد طهران ستحتاج إلى ظهير اسالمي قوي عابر للدول وهو المتمثل 

 في جماعة اإلخوان المسلمين.

 ودية اإلماراتية:توتر العالقة السعثالثًا: 

التغيير في االستراتيجية السعودية حيال ملف اليمن باالعتماد على محسن األحمر لحسم الملف  اهذأن ال شك 

العسكري والذي كانت ترفضه اإلمارات منذ بدء عملية عاصفة الحزم، سيغير في عالقة أبوظبي بالرياض 

بعاد رجالها من المشهد مثل خالد بحاح الذي كانت ابوظبي تعده  كخلفاً لهادي، لكن في الفترة مستقباًل، نظراً إل

األخيرة عاد اسم هادي بقوة للمشهد اليمني، وايضًا قدوم األحمر مرة أخرى للمشهد سسيعزز من قوة هادي 

م السياسة السعودية دطتصأن من المحتمل بشكل كبير خالل الفترة المقبلة، لذلك رجل السعودية األول، 

ثبات إبطموحات االمارات في المنطقة والتي يعتبرها كثيرون تخدم المصالح اإليرانية رغم محاولة االمارات 

 .7عكس ذلك

 خاتمة:

على محسن األحمر إلى القيادة العسكرية في اليمن في برغبة في إطار هذه االعتبارات يمكن القول إن تعيين 

سالمية مؤشرًا على تقارب سعودي جديد مع الحركات الحركة اإل خلفهومن  ياليمن صالحمنح اإلقد السعودية 

 االسالمية السياسية والتي ظل الملك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز في عداء شديد معها.

عليها االختيار التغيرات االقليمية التي تعيشها المنطقة العربية وضعت الرياض أمام خيارات صعبة كما أن 

وإما  ،قليمي جديد لطهران على حساب الرياضإالتغول االيراني في اليمن وتحقيق فوز القبول بإما ا: بينه

                                  
 الرابطالسعودية تحسم مالمح الحكم في اليمن بعد الحرب، وكالة تسنيم اإليرانية ( 7)

http://www.tasnimnews.com/ar/news/2016/02/25/1010591/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://www.tasnimnews.com/ar/news/2016/02/25/1010591/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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كتقارب تكتيكي وليس استراتيجي لوقف نفوذ  ،التقارب مع اإلسالميين األقل خطورة معها في الوقت الراهن

 .طهران والتخلص من الحوثيين الذين باتوا يقلقوا الداخل السعودي

جماعة اإلخوان المسلمين اآلن أمام انفراجة جديد لوضعها المتأزم وفي هذا السياق يمكن القول كذلك أن 

، من ناحية ،لدعهما السياسي والمعنوي في سوريا واليمناإلقليمية األطراف من  الكثيرحاجة  ، في ظلإقليميًا

شريحة كبيرة من اإلسالميين منذ  ن على أفكارميصبحت تهأالحركات اإلسالمية المتشددة التي  مواجهةو

ناحية  ، منة خبرة المتصدرين للمشهد السياسياالنتكاسة التي مني بها الربيع العربي جراء مؤامرات الخارج، وقل

 ثانية.

 


