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تحول دیمقراطي، أخذت دولة اإلمارات على عاتقھا مسؤولیة وأد مع انطالق ثورات الربیع العربي وظھور مؤشرات 

طموحات التغییر، وتجلى موقفھا في الحرب على كل مظاھر الحراك السلمي، متبنیةً دعم ما بات یُعرف بـ"الثورات 

 المضادة"، بما في ذلك االنقالب في الیمن.

 

بدًءا بحمالت تشویھ للقوى والكیانات المحسوبة على تیار استخدمت اإلمارات وسائل عدة في حربھا على مطالب التغییر، 

اإلسالم السیاسي مروًرا بتصنیف قیادات سیاسیة بارزة في قوائم اإلرھاب، وصوًال إلى التدخل العسكري المباشر، ودعم 

ماعة اإلخوان أداوت محلیة، إللحاق أكبر قدر ممكن من الھزائم ضد اإلسالمیین بخاصة القوى والتیارات المحسوبة على ج

 المسلمین.

 

في الیمن، تضافرت عوامل عدة أخرى، دفعت اإلمارات لالنخراط بدور محوري فاعل في رسم المشھد الدامي في البالد، 

فإلى جانب الرغبة في وقف ریاح التغییر، ووأد مطالب التحول الدیمقراطي، والقضاء على قوى اإلسالم السیاسي التي كان 

ورة السلمیة في الیمن، ثمة طموح جامح لدى أبوظبي لتوسیع نفوذھا اإلقلیمي على خطوط إمدادات الطاقة لھا دور بارز في الث

عبر البحر األحمر ومضیق باب المندب، والعودة إلى میناء عدن االستراتیجي، السیما بعد إعالن جیبوتي إلغاء عقد االمتیاز 

رة میناء دورال، وإعالن سلطات "أرض الصومال" وقف أعمال بناء الممنوح لمجموعة "موانئ دبي العالمیة" واستعادة إدا

 مطار القاعدة العسكریة اإلماراتیة في بربرة االستراتیجي.

 

وجدت اإلمارات فرصة سانحة في التحالف الذي تقوده السعودیة للعب دور أساسي في العملیات العسكریة المشتركة في 

دیة في ترتیبات بیت الحكم داخل العائلة المالكة، وعملت أبوظبي بدینامیكیة على الیمن، مستفیدة من انشغال القیادة السعو

 تعزیز حضورھا في المشھد الیمني خالل خمس سنوات وإعادة ضبط مسار األحداث في ضوء أجندتھا المرسومة في البالد.

 (رویترز) أوجدت اإلمارات میلیشیات تابعة لھا في جنوب الیمن، واستطاعت السیطرة على أھم الموانئ 
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اراتي خالل خمس سنوات من الحرب في ھذه الورقة، نحاول قراءة العدید من المحطات التي تسلِّط الضوء على الدور اإلم

 في الیمن ومالمح استراتیجیتھا في ھذا البلد الذي یشھد أكبر مأساة إنسانیة في التاریخ الحدیث.

 

 فوبیا الربیع ودعم الثورات المضادة 
من، بحضور )، خالل حفل استقبال القوات المشاركة في العملیات العسكریة في الی2020في التاسع من فبرایر/شباط الماضي (

حشد من كبار رجال الدولة داخل قاعة مؤتمرات فخمة، یتقدم الصفوف ولي عھد أبوظبي، محمد بن زاید، وقف الفریق 

الركن، المھندس عیسى سیف بن عبالن المزروعي، نائب رئیس أركان القوات المسلحة اإلماراتیة، أمام الحشد وأدى التحیة 

نقاط ال تمثل إحاطة شاملة ولكنھا عناوین بارزة لالستراتیجیة العسكریة لدولة  العسكریة، ثم ألقى كلمة تحدث فیھا عن

 .2015اإلمارات في الیمن، ضمن التحالف الذي تقوده السعودیة ھناك بحجة دعم الحكومة الشرعیة منذ مارس/آذار 

 

من استراتیجیة االقتراب  قال المسؤول العسكري اإلماراتي: إن اإلمارات بعد خمس سنوات من الحرب في الیمن تحولت

المباشر إلى استراتیجیة االقتراب غیر المباشر، والتي ستنفذھا القوات الیمنیة التي تم تشكیلھا وتدریبھا وتجھیزھا ویُقدَّر 

ألف جندي، مؤكدًا أن القوات اإلماراتیة قاتلت في الیمن ثالثة أعداء في آن واحد، ھي: االنقالب  200قوامھا بأكثر من 

 .)1(امس، واإلرھاب القاعدي والداعشيي، واإلخوان المسلمون وطابورھم الخالحوث

 

السؤال الذي ظل یردده العدید من المراقبین للشأن الیمني: من أین استمدت دولة اإلمارات التفویض بالحرب على من أسمتھم: 

كمعرقل للعملیة السیاسیة أو طرف في  "اإلخوان المسلمین وطابورھم الخامس" في الیمن، رغم أنھ لم یرد ذكر ھذا الكیان

 النزاع المسلح في أّيٍ من القرارات األممیة ذات الصلة باألزمة الیمنیة؟!

 

الحقیقة أن الحرب على "اإلخوان المسلمین وطابورھم الخامس"، حسب تعبیر المسؤول العسكري اإلماراتي، كانت جزًءا 

ة الحزم"، وأحد أھدافھا في دعم الثورة المضادة التي أفضت إلى سیطرة من االستراتیجیة اإلماراتیة في الیمن قبل "عاصف

الحوثیین على صنعاء، وتالًیا بقیة المحافظات، ففي الشھر الثاني من عمر التدخل العسكري للتحالف السعودي/اإلماراتي في 

ن اإلمارات كانت الممول الرئیس الیمن، كان الخبیر االستراتیجي السعودي، أنور عشقي، یشیر في لقاء تلیفزیوني، إلى أ

للحوثیین وحلیفھم، صالح، من أجل اجتیاح العاصمة، صنعاء، في سیاق الحرب على حزب اإلصالح في الیمن باعتباره 

 .)2(۲۰۱۱ة األھم للثورة السلمیة في الرافعة السیاسی

 

 اإلمارات وتقویض الشرعیة
لم تشھد حالة استقرار حتى في عھد الرئیس السابق، علي صالح، بل  اإلماراتیة، فھي-بالنظر إلى طبیعة العالقات الیمنیة

ظلت في حالة مد وجزر، تبعًا لألحداث التي شھدھا الیمن والمنطقة، ولم تشھد عالقة البلدین استقراًرا نسبی�ا إال في أعقاب 

قابلة للتمدید لمدة عشر سنوات. كانت عاًما  25لمدة  2008توقیع اتفاقیة تأجیر میناء عدن لصالح شركة موانئ دبي في العام 

تلك االتفاقیة بمنزلة تنازل عن نشاط میناء عدن المھم بالنسبة للیمن، ضمن مقومات الموقع الجیوسیاسي للدولة الیمنیة لصالح 

 میناء جبل علي، الذي أصبح محطة مھمة في خطوط التجاریة الدولیة.

 

وبالفعل، تراجع نشاط میناء عدن الذي كان یصنَّف سابقًا بأنھ ثاني أھم موانئ العالم بعد میناء نیویورك في ما یخص تزوید 

السفن بالوقود. وأُلغیت االتفاقیة في عھد حكومة الوفاق التي أفرزتھا الثورة السلمیة في الیمن تحت ضغط األصوات الیمنیة 
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ألف  492سبب حالة التراجع المستمر ألداء المیناء، حیث شھد عدد الحاویات المسجلة تراجعًا من المطالبة بإلغاء االتفاقیة، ب

 .2011ألف حاویة في العام  146إلى  2008حاویة في 

 

توقف قطار الثورة السلمیة في الیمن عند محطة التسویة السیاسیة بموجب المبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة، وتسلَّم الرئیس، 

، في أعقاب انتخابات شكلیة، مثَّلت بنظر المحیط اإلقلیمي حالة 2012فبرایر/شباط  21بد ربھ منصور ھادي، السلطة، في ع

تحول غیر مقبولة في والدة شرعیة سیاسیة للنظام الحاكم في بلد تحیط بھ أنظمة تعاني أزمة مشروعیة، ما یعني ضرورة 

 إجھاض ھذا التحول. 

 

بین الشرعیة الیمنیة واإلمارات منذ وقت مبكر من عمر الحرب الیمنیة، لكن یمكن القول: إن أولى  بدأت إشكالیة العالقة

، بإقالة نائبھ 2016المحطات التي برز فیھا الخالف بینھما على السطح كانت إثر قرار الرئیس ھادي، مطلع أبریل/نیسان 

مارات، حیث عُلِّل قرار إقالة خالد بحاح من رئاسة الوزراء رئیس الحكومة آنذاك، خالد بحاح، المعروف بصالتھ الوثیقة باإل

، لكن مصادر اعتبرت قرار إقالة بحاح بمنزلة رسالة )3(داء الحكومة خالل الفترة الماضیةبأنھ نتیجة لإلخفاق الذي رافق أ

 .)4(الحًقا ر للقرار ثم إعالن رفضھمبكرة لإلمارات ومحاولة لتقلیص دورھا في الیمن، یعزز ذلك رضوخ األخی

 

، أصدر الرئیس ھادي قراًرا بإقالة القیادي اإلصالحي، نایف البكري، وتعیین جعفر محمد ۲۰۱٥أكتوبر/تشرین األول  ۹في 

دیسمبر/كانون  ٦سعد َخلَفًا لھ، لكن األخیر لم یستمر ألكثر من ثالثة أشھر، حیث اغتیل بتفجیر دموي استھدف موكبھ في 

 األول من نفس العام.

 

اغتیال جعفر محمد سعد، محافظ عدن األسبق، اجتمع الرئیس ھادي باللجنة األمنیة وأصدر قراًرا بتعیین عیدروس عقب 

الزبیدي، المدعوم من اإلمارات، محافًظا لعدن وتعیین شالل شایع مدیًرا لشرطة األمن العام بالمحافظة، كما أصدر قراًرا 

وزیًرا للدولة، والمعیَّن من طرف اإلمارات مشرفًا على قوات ما یسمى  بتعیین الزعیم السلفي المتشدد، ھاني بن بریك،

بالحزام األمني، في خطوة اعتُبرت انصیاًعا من الرئیس ھادي للضغوط اإلماراتیة بتعیین شخصیات تجاھر بوالئھا لدولة 

جتمع وقیاداتھ وأئمة المساجد أجنبیة. تصاعدت منذ تلك اللحظة وتیرة االغتیاالت بشكل الفت، وطالت العدید من رموز الم

والخطباء، بمن فیھم شخصیات كان لھا دور في استقبال القوات اإلماراتیة إبَّان دخولھا مدینة عدن لطرد الحوثیین وقوات 

 ) 5(.نفصال أو العمل لصالح اإلماراتصالح منھا، فیما یكاد یشترك الضحایا جمیعھم في التمسك بالشرعیة ورفض مشاریع اال

 

اإلمارات إلى تقلیص نفوذ الحكومة الشرعیة في العاصمة المؤقتة، عدن، وتدمیر كل مظاھر الحیاة السیاسیة لقد عمدت 

والمدنیة وإزاحة كل من یرفض سیاساتھا جنوب الیمن، وفرضت واقعًا أحادی�ا قمعی�ا ال یختلف عن الواقع الذي فرضھ 

ت واالعتقاالت والتعذیب وشبكات السجون السریة لكل الشخصیات الحوثیون في مناطق سیطرتھم، باستخدام منھجیة االغتیاال

 .)6(یاسیة واالجتماعیة المناوئة لھاالدینیة والس

 

ح مصادر غربیة أن تكون بعض عناصر المجلس االنتقالي الجنوبي ھي من یقف وراء اغتیاالت رجال الدین، وتعزو  ترّجِ

كالء حلیفْین للوالیات المتحدة؛ ھما: السعودیة واإلمارات، اللتان ھذه االغتیاالت إلى ارتباطھا بنزاع على السلطة بین و

تمتلكان رؤى مختلفة لمستقبل الیمن؛ حیث تبدو تلك االغتیاالت بمنزلة حملة ممنھجة ومدروسة تستھدف األشخاص الذین ھم 

 .)7(ئیسي الجدید الذي یؤید االنفصالمن خارج التیار الر
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ر وتحقیقات استقصائیة أخرى أماطت اللثام عن حقیقة التورط اإلماراتي في مسلسل یعزز ھذه االتھامات ما أكدتھ تقاری

االغتیاالت في عدن، والتي طالت زعماء دینیین وناشطین سیاسیین، عبر خالیا محلیة، ومرتزقة أجانب، بینھم ضباط سابقون 

 .)8(ارات رتبًا عسكریة كغطاء قانونيفي الجیش األمیركي منحتھم اإلم

 

مارات في استثمار حالة التشظي وعملت عبر أدواتھا المحلیة المتمثلة بالمجلس االنتقالي على عرقلة ورفض استمرت اإل

، رفض قرار بتعیین ضابط أمن مطار 2017االنصیاع لقرارات التعیین الصادرة عن الرئیس ھادي، ففي مطلع فبرایر/شباط 

 .)9(ر تعرضت لقصف الطیران اإلماراتية التدخل لتطبیق القراعدن بدًال عن سلفھ، وحین حاولت قوات من الحمایة الرئاسی

 

، ولكن كانت الزیارة باھتة منذ لحظة 2017وفي محاولة لترمیم العالقة، قام ھادي بزیارة إلى اإلمارات، أواخر فبرایر/شباط 

حماد الشامسي، وتفید وصولھ مطار أبوظبي حیث كان في استقبالھ مسؤول االستخبارات بدولة اإلمارات، اللواء علي محمد 

 مصادر صحافیة بأنھ التقى محمد بن زاید سریعًا لكن لم یعقد معھ أیة مباحثات، وأنھ عاد غاضبًا إلى مقر إقامتھ في الریاض.

 

، أقال الرئیس ھادي محافظ عدن، عیدروس الزبیدي، من منصبھ وعین المفلحي بدًال عنھ، لیعلن 2017أبریل/نیسان  27في 

، ومنذ تلك اللحظة بدأت تتشكل مالمح مشھد 2017المجلس االنتقالي الجنوبي، في الخامس من مایو/أیار  على إثره والدة

 جدید في الجنوب یبدو أكثر قتامةً، وبدأ حضور الشرعیة یتالشى لمصلحة المشروع االنفصالي المدعوم إماراتی�ا.

 

 دعم االنفصال والعودة إلى ماضي التشطیر
انفصال الجنوب الیمني یمثِّل مفتاح التحكم والسیطرة والنفوذ اإلماراتي، لذلك كانت مواقف أبوظبي  ربما ترى اإلمارات أن

، حیث لم تنفك الرؤیة اإلماراتیة المعادیة للوحدة الیمنیة عن النھج 1990منذ وقت مبكر ضد الوحدة الیمنیة التي تحققت عام 

، كان موقف اإلمارات 1994ن منقسًما، وعندما اندلعت الحرب األھلیة، عام الذي تتبناه السعودیة في رغبتھما اإلبقاء على الیم

واضًحا في االصطفاف مع مشروع االنفصال ودعمھ، وھو ما وثَّقتھ مذكرات الشیخ عبد هللا بن حسین األحمر، رئیس مجلس 

ید وموقف األخیر الرافض ولقائھ الشیخ زا 94النواب حینھا، متحدثًا فیھا عن تفاصیل زیارتھ لإلمارات أثناء حرب 

 .)10(للوحدة

 

في أعقاب تدخلھا عسكری�ا في الیمن، ونجاحھا في السیطرة عبر وكالئھا المحلیین على معظم الخطوط الجویة والقواعد 

والموانئ البحریة على طول الساحل الجنوبي االستراتیجي للیمن، لجأت أبوظبي ھذه المرة إلى البدء بإطالق دعایة إعالمیة 

 .)11(جنوبي في إنشاء قناتین فضائیتینیج لالنفصال، وقدمت دعمھا للمجلس االنتقالي الللترو

 

وقد تصاعدت وتیرة الدعایة اإلماراتیة النفصال الجنوب عقب التقارب اإلیراني اإلماراتي وزیارة مسؤولین إماراتیین إلى 

لمواقف المؤیدة لالنفصال، قبل أن تتوج بانقالب طھران، حیث أطلق العدید من المسؤولین والمغردین اإلماراتیین سلسلة من ا

، وسیطرتھ على العاصمة المؤقتة، عدن، بعد عام على محاولة 2019المجلس االنتقالي الجنوبي، في العاشر من أغسطس/آب 

 انقالب أولى فاشلة.

 

استراتیجیتھا في تقسیم  بالتزامن مع إعالنھا سحب أجزاء من قواتھا في الیمن، لم تُظھر اإلمارات أي تراجع على صعید

الیمن، واعتبرت تلك الخطوة بمنزلة محاولة لذر للرماد على العیون، تتیح لھا مواصلة االستراتیجیة التي تعمل على تنفیذھا 

بعد أن تكون اتخذت بعض االحتیاطات التي تحاول من خاللھا على ما یبدو، تقلیل تبعات ھذه السیاسة في ظل السخط الیمني 
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، أي قبل االنقالب 2019ضد الدور اإلماراتي، خصوًصا بعد أن كانت وسائل إعالم یمنیة، كشفت مطلع یولیو/تموز المتزاید 

بنحو شھرین، عن مخطط إماراتي لالنقالب على الحكومة الشرعیة في عدن، المعترف بھا دولی�ا، وإعالن انفصال جنوب 

؛ األمر الذي أكده أیًضا حینھا تسریب صوتي ألحد القادة )12(لجنوبي"الیمن وتأسیس دولة جدیدة یقودھا "المجلس االنتقالي ا

 .)13(العسكریین الموالین للرئیس ھادي

 

توالت األحداث ونجح المجلس االنتقالي في بسط سیطرتھ على العاصمة المؤقتة، عدن، وطرد الحكومة الشرعیة، وعادت 

؛ حیث شنَّت قوات 1986اق، في ینایر/كانون الثاني إلى األذھان أحداث الصراع الجھوي الدامي على السلطة بین الرف

المجلس االنتقالي بدعم إماراتي حمالت قمع رھیبة ضد أنصار الرئیس ھادي والشرعیة في عدن، وواصلت سیطرتھا على 

مدن الجنوب وصوًال إلى شبوة، قبل أن تستعیدھا قوات الحكومة واالنطالق صوب عدن الستعادتھا، لكن اإلمارات سرعان 

ما تدخلت وشنت غارات جویة متزامنة استھدفت تجمعات الجیش على مشارف العاصمة المؤقتة، على الرغم من إعالن 

 اإلمارات المسبق انسحابھا من الیمن.

 

لقد أثارت الغارات اإلماراتیة ضد قوات الشرعیة صدمة لدى العدید من الیمنیین، وأیقن العدید من مسؤولي الشرعیة أن 

عمل لصالح عودة الشرعیة في الیمن، وھو ما بدا واضًحا في خطاب وزیر الخارجیة الیمني، محمد الحضرمي، اإلمارات ال ت

 .)14(م الجمعیة العامة لألمم المتحدةأما

 

وفي العدید من تقاریره، عزا فریق الخبراء التابع لألمم المتحدة المكلف بالیمن تآكل سلطة الحكومة الشرعیة الیمنیة إلى جملة 

باب، أبرزھا عدم قدرة الرئیس ھادي على الحكم من الخارج، ابتداًء من منع طائرتھ من الھبوط في عدن، مطلع من األس

، وتشكیل مجلس انتقالي جنوبي، 2019، وصوًال إلى طرد حكومتھ من العاصمة المؤقتة، عدن، في أغسطس/آب 2017

حریر على حدود الشطرین والعمل على إطالة أمد واستمرار الحوثیین في سیطرتھم على صنعاء، بسبب توقف عملیة الت

الصراع وتفكیك جبھة الشرعیة وإضعافھا، وانتشار عملیات مستقلة من جانب قوات تعمل بالوكالة ویمدھا بالسالح أعضاء 

األمني  في التحالف الذي تقوده السعودیة وتعمل من خاللھا على تحقیق أھداف خاصة بھا في المیدان، مشیًرا إلى قوات الحزام

 .)15(تي أنشأتھا ومولتھا اإلماراتال والنخبة الحضرمیة

 

وفي آخر تقاریر فریق الخبراء أشار بوضوح إلى أنھ بعد سنوات من إضعاف الشرعیة، جاء إعالن المجلس االنتقالي الجنوبي 

ت القصف الجوي اإلماراتي والقوات التابعة لھ، وبدعم إماراتي، إتمام سیطرتھ على العاصمة المؤقتة، عدن، فیما كانت عملیا

ضد الجیش التابع للشرعیة على تخوم عدن إبان محاولتھ استعادتھا نقطة تحول كبیرة في المشھد الیمني برمتھ، لینتھي 

المطاف بإعالن اتفاق الریاض بین الحكومة واالنتقالي، والذي اعتُبر بمنزلة اعتراف إقلیمي وإضفاء للشرعیة السیاسیة على 

لواقع التي فرضھا االنتقالي المدعوم إماراتی�ا في عدن وعدد من مدن الجنوب، السیما أنھ انطوى على مزید من سلطة األمر ا

تقلیص دور الحكومة، خصوًصا ما یتعلق بالمرفق المتعلق بالترتیبات العسكریة والذي یحد ویقوض بشدة سلطة حكومة الیمن 

 .)16(لى إعادة تنظیم قواتھا وأسلحتھاوسیطرتھا ع

 

 الدور اإلماراتي یعزز سلطة الحوثیین
كشفت السیاسات اإلماراتیة في الیمن، أن توقف عملیة التحریر على حدود الشطرین ھدفھا إعادة ضبط مسار الحرب وفق 

األجندات اإلماراتیة، وأن إطالة أمد الصراع بصرف النظر عن كلفتھ اإلنسانیة كانت مقصودة، بغیة التحكم بأدوات اللعبة 

  إلى عقد اتفاق ھدنة إماراتیة مع الحوثي أو إیران نفسھا.وصوًال 
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كما أسھم الدور اإلماراتي في الیمن بشكل غیر مباشر في تعزیز قدرات الجماعة الحوثیة، فقد أدى تالشي الشرعیة في 

لحوثي، ووفر الوضع المناطق المحررة إلى فقدان الثقة الشعبیة بقدرة األخیرة على إنجاز عملیة التحریر إلسقاط المشروع ا

القاتم في جنوب الیمن مادة إعالمیة حربیة لجماعة الحوثیین الستثماره داخلی�ا في تعزیز مواقفھا المناھضة للتدخل 

 السعودي/اإلماراتي والتحشید لمواجھة قوات الشرعیة والتحالف.

 

ك كثیرون في جدیة حرب اإلمارات لدعم الشرعیة أو إسقاط الحوثیین، رغم إ عالن جماعة الحوثي مسؤولیتھا عن ثالث یشّكِ

، بینھا ھجوم بطائرة مسیَّرة من نوع صماد استھدف مطار )17(استھدفت مواقع حیویة في اإلماراتھجمات فقط، ادَّعت أنھا 

، وھو األمر الذي نفتھ اإلمارات وعزت االنفجار في المطار إلى حادثة تسببت بھا 2018یولیو/تموز  26أبوظبي في تاریخ 

 .)18(ا للھجومام نشروا تسجیًال مصورً ة لنقل اإلمدادات لكن الحوثیین بعد نحو عمركب

 

وفي الوقت الذي كانت العاصمة المؤقتة، عدن، تشھد حالة من الغلیان والتوتر بین االنتقالي المدعوم إماراتی�ا والشرعیة، 

انیین وانتھى اللقاء باالتفاق على ضرورة سارعت أبوظبي إلرسال وفد أمني رفیع المستوى إلى طھران، التقى مسؤولین إیر

 .)19(زیز أمن میاه الخلیج وبحر عُمانتعزیز الدبلوماسیة، والتأكید على أھمیة تع

 

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت اإلمارات إعادة االنتشار وسحب جزء من قواتھا في الیمن وھو األمر الذي حظي بإشادة وترحیب 

حمد عبدالسالم، خطوة محل تقدیر، أی�ا كانت دوافعھا، مؤكدًا توقف ضرباتھم ضد الحوثیین، واعتبرھا ناطق الحوثیین، م

 .)20(ربي، وانسحابھا الجزئي من الیمناإلمارات منذ اتفاق السوید بسبب توقف عملیاتھا في الساحل الغ

 

د مباحثات ثنائیة لحل أثار التقارب بین أبوظبي وطھران تساؤالت عدة، حول انعكاساتھ على الیمن، وما إذا كان بالفعل مجر

مشكالت تتعلق بالحدود البحریة بین البلدین، حسب المسؤولین اإلماراتیین، أم إنھ مقدمة لتحالف قادم على حساب التحالف 

اإلماراتي القائم مع السعودیة، خصوًصا في ضوء المصالح االقتصادیة الكبیرة بین البلدین وعودة العالقات اإلماراتیة أیًضا 

السوري، ومخاوف اإلمارات من أي تأثیرات تطول مصالحھا الحیویة في حال نشوب حرب محتملة مع الوالیات  مع النظام

المتحدة األمیركیة،  كما أن احتفاء میلیشیا الحوثي بالزیارة اإلماراتیة لطھران، أثار تساؤالت حول حدوث انقسام بین السعودیة 

 .)21(ة، وإطالة عمر األزمة في البالدالتالي تأثیر ذلك على موقف الشرعیواإلمارات بشأن طبیعة التعامل مع الحوثي، وب

 

 تعز في قلب عاصفة الثورة المضادة
تمثِّل محافظة تعز الكتلة السكانیة األكبر في أحداث الثورة السلمیة في الیمن، ولذلك حظیت بنصیب وافر من السیاسات 

ة األحزمة األمنیة والنخب إلى محافظة تعز، رغم الدعم الذي حظیت بھ اإلماراتیة الناقمة، ربما أخفقت أبوظبي في نقل تجرب

كتائب أبوالعباس نسبة إلى قائدھا "أبي العباس"، عادل عبده فارع، المصنَّف في قوائم اإلرھاب األمیركیة والسعودیة 

إلى دعم وریث النظام  واإلماراتیة، لكنھا لم تتوقف عن دعم األخیر حتى اللحظة، من ناحیة، ومن ناحیة أخرى توجھت

دیسمبر/كانون األول  4السابق في الیمن، طارق محمد صالح، ابن شقیق علي صالح، الذي قًتل على ید حلفائھ الحوثیین، في 

، حیث عمل طارق صالح منذ فّكِ شراكة عائلة آل صالح بالحوثیین بعد مقتل عمھ على استقطاب بقایا الحرس 2017

لشعبي العام في العدید من مؤسسات األمن والجیش وأنشأ قوة أطلق علیھا "حراس الجمھوري وعناصر المؤتمر ا

فرد، متخذًا من مدینة المخا  2000إلى  1500لواء یتراوح عدد أفراد كل لواء بین  12الجمھوریة"، یُقدَّر قوامھا بحوالي 
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ا لقیادة القوات التي أُطلق علیھا مؤخًرا اسم "المقاومة الو طنیة"، وجمیع أفرادھا یتلقون رواتبھم وتسلیحھم غربي تعز، مقر�

 من اإلمارات.

 

رت مدینة المخا ومیناؤھا وقبلھما مدیریة ذُباب من قبضة الحوثیین خالل عملیة أُطلق علیھا "الرمح الذھبي"، انطلقت في  ُحّرِ

كبیًرا في العملیات بالیمن، حیث تكمن  ، ومثَّل طرد االنقالبیین من مدینة المخا تحوًال استراتیجی�ا2017ینایر/كانون الثاني 

أھمیة السیطرة على المدینة ومینائھا في تأمین ممر باب المندب المالحي االستراتیجي، كما تربط المدینة محافظة تعز 

ل السیطرة علیھا استرجاع ما تبقى  .)22(زمن بلدات على طریق الحدیدة تع بمحافظة الحدیدة الساحلیة، وتسّھِ

 

ات الثالث األخیرة كشفت عن رغبة إماراتیة في فصل المخا ومینائھا االستراتیجي عن محافظة تعز، لإلبقاء لكن أحداث السنو

على المحافظة رھن الحصار والفوضى وسیاسات التفكیك من الداخل، حیث ارتفعت في اآلونة األخیرة األصوات المنددة 

عز ببعضھا بشكل عام وتمزیق نسیجھا االجتماعي بھذه السیاسات، متھمة طارق صالح بإدارة مخطط یستھدف ضرب ت

ویؤثر على تركیبتھا الدیمغرافیة، حیث تفید المعلومات عن استقطابات ألفراد في الجیش وتجنید لبعض أبناء مناطق الحجریة 

وفي الكفة وتوزیع األسلحة واألموال تمھیدًا لحرب وصراع داٍم في تعز بمزاعم االنتقام للشھید، عدنان الحمادي، في كفة 

بلد، في التاریخ األخرى یجري عمل من نوع آخر ینتمي لذات الحیل والمكائد التي نسجتھا اإلمامة طیلة فترات تحكمھا بال

 .)23(القریب والبعید

 

ل على تحریر سواحل تعز بأن تكون متنفًسا للمحافظة وأن یتسنى إعادة تشغیل مینائھا،  وھكذا، في الوقت الذي كان یعوَّ

 ة عن دولة أخرى تتبع قوات ال تخضع لسلطة الشرعیة وإنما تتبع بشكل مباشر اإلمارات. أصبحت عبار

 

لم تتوقف السیطرة اإلماراتیة الحصریة على السواحل الغربیة للیمن عبر "قوات طارق"، وإنما امتدت إلى الجزر القریبة 

كبرى باإلضافة إلى جزیرة زقر وغیرھا، والمطلة على مضیق باب المندب، كما في جزیرة میون وجزر حنیش الصغرى وال

وبدت الشرعیة فعلی�ا خارج منطقة عملیات الساحل الغربي، وكذلك السعودیة التي انسحبت قواتھا عقب استھداف قائد القوات 

رات ، باستھداف صاروخي تبنتھ جماعة الحوثي وتُتَّھم اإلما2015الخاصة السعودیة، العقید عبدهللا السھیان، أواخر العام 

 .)24(بتنسیقھ

 

 اإلمارات والجماعات السلفیة 
مقابل حربھا على الكتل السكانیة والقوى السیاسیة الیمنیة المحسوبة على الثورة السلمیة في الیمن، سعت أبوظبي منذ الوھلة 

لسلفیة "الجامیة" األولى للتدخل العسكري في الیمن، إلى استثمار حالة االستیاء والرغبة في االنتقام لدى منتسبي الجماعة ا

رت قسری�ا من دماج في صعدة، إثر عدوان الحوثیین على مركز دار الحدیث، وعودة آالف الطالب إلى دیارھم،  التي ھُّجِ

، وتولت اإلمارات الحًقا )25(ضد الحوثیین، خصوًصا في تعز وعدنحیث تمت تعبئتھم لالنخراط في المقاومة المسلحة 

شكیالت مسلحة تتلقى منھا الدعم والتمویل والتوجیھ مباشرة، بما في ذلك كتائب أبوالعباس، إعادة ھیكلتھم في إطار ألویة وت

 عادل فارع، في تعز واألحزمة األمنیة في عدن وأبین ولحج وجزء من ألویة العمالقة في الساحل الغربي.

 

جرى تسلیم مساجدھم بأوامر القیادي حتى المساجد التي اغتیل أئمتھا في عدن من المحسوبین على التیارات السلفیة األخرى 

السلفي في المجلس االنتقالي، ھاني بن بریك، لشخصیات تنتمي لنفس التیار المنتمي إلیھ والمدعوم إماراتی�ا، لتماھیھ مع 

 .)26(لدیمقراطیة ووحدة التراب الیمنيالمشروع اإلماراتي المعادي ل
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 حرب اإلرھاب ورقة رابحة لتمریر مشاریع النفوذ 
اإلمارات في استثمار القلق الدولي من خطر التنظیمات اإلرھابیة في الیمن، وھي المفردة التي تمثل قاسًما مشترًكا  نجحت

لدى مختلف الفاعلین الدولیین، واستخدمت بكثافة على مدى فترات مختلفة من الصراع في الیمن، ومثَّلت ھاجًسا مقلقًا للوالیات 

فیما استثمرھا الرئیس السابق، علي صالح، الستجالب الدعم الدولي في مواجھة مطالب  المتحدة األمیركیة على مدى عقود،

 التغییر إبان الثورة السلمیة، وظلت فزاعة حتى أثناء انقالبھ مع حلفائھ الحوثیین على الشرعیة في الیمن.

 

تعزیز نفوذھا في تلك المحافظات، بعد تحریر عدن وبقیة المحافظات الجنوبیة، ركزت دولة االمارات العربیة المتحدة على 

سواء من خالل وجودھا العسكري المباشر، أو من خالل التشكیالت العسكریة التي أنشأتھا خارج ھیاكل الجیش الوطني 

 واألجھزة األمنیة التابعة للسلطة الشرعیة.

 

العسكریة اإلماراتیة التخطیط وبھدف تسویق نفسھا وتبریر وجودھا العسكري في تلك المحافظات الجنوبیة، تولت القیادة 

 لعدد من العملیات العسكریة تجاه مناطق یُشتبھ بوجود التنظیمات المتشددة وعناصر تنظیم القاعدة فیھا.

 

وقد جرى تنفیذ تلك العملیات من خالل قوات الحزام األمني، والنخب، بمشاركة مباشرة من القوات اإلماراتیة والمخابرات 

 والقوات األمیركیة.

 

ستثناء العملیة العسكریة التي نُفِّذت بإشراف من محافظ حضرموت وقیادة قوات التحالف، أواخر نوفمبر/تشرین الثاني وبا

ھ باتجاه تعامل اإلمارات المنفرد مع ملف اإلرھاب، وإصرارھا على إقصاء وتھمیش السلطة 2018 ، فإن الكثیر من النقد یُوجَّ

لرسمیة وحتى في بعض األحیان قیادة التحالف، وتنفیذ معظم تلك العملیات من الشرعیة والجیش الوطني وأجھزة األمن ا

سیة في خالل تشكیالت عسكریة خارجة عن سلطة الدولة ورافضة لشرعیتھا، وأن مثل ھذا األمر قد یأتي بمردودات عك

 .)27(األجلین المتوسط والبعید

 

ریة اإلماراتیة على اإلرھاب في الیمن، لم یتسنَّ قیاس أي لكن یمكن القول: إنھ برغم الحدیث عن سلسلة من العملیات العسك

نتائج ملموسة على الواقع، عدا اإلعالن عن انسحاب عناصر القاعدة أو داعش من مناطق قیل: إنھا كانت تمثل معاقل لتلك 

 ارات مزعومة.العناصر، بینما تشیر تحقیقات صحافیة إلى احتمال وجود صفقات سریة من نوعٍ ما أفضت إلى صناعة انتص

 

في ھذا السیاق، أفاد تحقیق استقصائي لوكالة أسوشیتد برس األمیركیة أن التحالف بقیادة السعودیة عقد اتفاقات سریة مع 

 تنظیم القاعدة في الیمن، وخلص إلى أنھ دفع أمواًال للتنظیم مقابل انسحاب مقاتلیھ من بعض المناطق في البالد.

 

 250مسلحة مدعومة من التحالف جنَّدت مسلحي تنظیم القاعدة في الیمن، وتم االتفاق على انضمام وأفاد التحقیق بأن فصائل 

 من مقاتلیھ لقوات الحزام األمني المدعومة إماراتی�ا في محافظة أبین جنوبي البالد.

 

نت انسحاب بعض مسلحي القاعدة مع العتا د الذي نھبوه من بعض وذكرت الوكالة أن ھذه االتفاقات تمت بعلم أمیركي وأمَّ

 المدن، من بینھا المكال جنوبي الیمن وسبع مناطق في محافظة أبین (جنوب) ومدینة الصعید بمحافظة شبوة (جنوب).
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واستند تحقیق أسوشیتد برس على تقاریر میدانیة ومقابالت مع أكثر من عشرین مسؤوًال، بینھم قیادیون أمنیون یمنیون 

ت مجلس النواب، في )28(سابقون في تنظیم القاعدة وزعماء قبائل ووسطاء وأعضاء . واستنادًا إلى ھذا التحقیق، فقد صوَّ

، مطالبًا وزیر الدفاع األمیركي وقتھا، جیم ماتیس، بأن یقرر ما إذا كان أفراد الجیش أو المخابرات 2017مایو/أیار  24

 األمیركیة قد انتھكوا القانون في استجواب المعتقلین في الیمن.

 

عن ذلك، ثمة اعتقاد سائد لدى الكثیر من المراقبین بأن االستثمارات اإلماراتیة المتنامیة في البنى التحتیة في قطاَعي  ناھیك

كة خلف التدخل اإلماراتي لمحاربة اإلرھاب في الیمن  ل بصورة مطَّردة القوة المحّرِ الطاقة واألمن في الیمن، ظلت تشّكِ

حیث -ة اإلرھاب التي تنفذھا أبوظبي ال تقتصر حصًرا على أمن قواتھا في الیمن ومناطق أخرى، كما أن عملیات مكافح

بل تشتمل أیًضا، وبصورة مطردة، على  -2015تنتشر القوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي اإلماراتي منذ مایو/أیار 

لھندي، بما في ذلك حمایة محطات الطاقة استراتیجیتھا الھادفة إلى زیادة تأثیرھا الجیوسیاسي في القرن اإلفریقي والمحیط ا

، تحولت حمایة ھذه البنى التحتیة واألصول إلى مصلحة قومیة 2018والبنى التحتیة البحریة. والالفت أنھ منذ مطلع العام 

 أساسیة بالنسبة إلى اإلمارات، نظًرا إلى تدخلھا المتزاید في المناطق الواقعة جنوب الیمن على المستویَین، العسكري

 .)29(والسیاسي

 

لم یتوقف األمر عند التوظیف السیاسي اإلماراتي للحرب على اإلرھاب في الیمن، فقد كُشف النقاب أیًضا عن وصول أسلحة 

أمیركیة إلى تنظیم القاعدة في الیمن عن طریق اإلمارات والسعودیة؛ األمر الذي دفع أعضاء بمجلس النواب األمیركي إلى 

، عن اعتزام وزارة الخارجیة األمیركیة والبنتاغون إرسال محققین 2019نوفمبر/تشرین الثاني  طلب التحقیق، وأُعلن أواخر

إلى كل من السعودیة واإلمارات للتحقیق حول نقل نوع معین من األسلحة األمیركیة، بینھا عربات مدرعة أمیركیة الصنع 

ضمنھا مقاتلون مرتبطون بتنظیم القاعدة،  " بیعت للسعودیة واإلمارات، إلى جماعات متطرفة، منMRAPsتُعرف بـ"

ومتمردون مدعومون من إیران ومیلیشیات انفصالیة، في خرق لالتفاقیات المبرمة مع واشنطن، وقد استخدمت ھذه 

 .)30(ھا دولی�ا والتي تدعمھا أمیركاالمجموعات األسلحة ضد الحكومة الیمنیة المعترف ب

 

 انتھاك السیادة 
من اإلجراءات التي تمثِّل انتھاًكا للسیادة الوطنیة، كونھا لم تكن بموافقة الحكومة الشرعیة صاحبة مارست اإلمارات العدید 

، عندما ھبطت طائرات نقل عسكریة إماراتیة 2018السیادة على التراب الیمني، بلغت ذروة ھذه اإلجراءات مطلع مایو/أیار 

بق، أحمد عبید بن دغر، وعدد من وزرائھ في الجزیرة في زیارة في جزیرة سقطرى الیمنیة، أثناء وجود رئیس الحكومة السا

تفقدیة افتتح خاللھا عددًا من المشاریع الخدمیة؛ حیث أُنزلت دبابات وقوات في إطار مسعى البلد الخلیجي لمد نفوذه إلى 

 مجرى مائي استراتیجي تحیط بھ مناطق صراع مائي.

 

س األمن، متھمة اإلمارات باالستیالء على میناء ومطار الجزیرة. وقال مصدر أدى ھذا التحرك إلى قیام الحكومة بإبالغ مجل

في الحكومة حینھا لرویترز: إن التحرك اإلماراتي استعراض قوة من أجل "مصالح تجاریة وأمنیة" متھًما اإلمارات بمحاولة 

 استعمار الیمن. 

 

سقطرى الیمنیة إلى منتجعات سیاحیة كالتي في دبي؛  " البریطاني أن اإلمارات تخطط لتحویل جزیرةVerdictوزعم موقع "

 .)31(سنوات 10ة الفریدة خالل أقل من ما سیؤدي إلى تدمیر بیئة الجزیر
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نجحت السعودیة في احتواء األزمة، وانسحبت القوة العسكریة اإلماراتیة من الجزیرة، لكن المطامع اإلماراتیة لم تنتھ بالتأكید؛ 

في الجزیرة تحت غطاء العمل اإلغاثي واإلنساني، وھناك حدیث عن عملیات تجریف واسعة إذ ال تزال اإلمارات حاضرة 

 .)32(الحیویة باسم مشاریع استثماریة قامت بھا اإلمارات في الجزیرة، وسیطرة على العدید من المناطق

 

دة الیمنیة، وفقًا لبیان بالمناسبة، یكاد یكون موقف الحكومة التركیة الموقف الوحید األكثر مسؤولیة وحرًصا على السیا

الخارجیة التركیة، الذي عبَّر عن قلق الحكومة التركیة إزاء التطورات في سقطرى، معتبًرا أنھا "تشّكِل تھدیدًا جدیدًا لوحدة 

 .)33(ت مجلس األمن الدولي ذات الصلة"أراضي الیمن وسیادتھ، المؤكَّد علیھما في قرارا

 

 خالصة واستنتاجات
إلى أن الدور اإلماراتي في الیمن كان كارثی�ا ومدمًرا طیلة خمس سنوات من التدخل العسكري، وكانت وعلیھ، یخلص الباحث 

النتیجة أن نجحت أبوظبي في تقویض عناصر السلطة الشرعیة وصوًال إلى اإلجھاز على ما تبقى من حضورھا في مناطق 

وفق أجنداتھا الھادفة إلى وأد طموحات التغییر وتقلیص  الجغرافیا الیمنیة الحیویة جنوب الیمن، وإعادة ضبط إیقاع الحرب

دور قوى اإلسالم السیاسي، كما نجحت في بناء أدوات محلیة صلبة كوكالء لحمایة نفوذھا على السواحل والجزر والموانئ 

 الیمنیة.

 

ورة النمطیة عن التھدیدات وفیما یتعلق بملف الحرب على اإلرھاب، سعت اإلمارات إلى استثمار حالة القلق الدولي حیال الص

التي تمثلھا التنظیمات اإلرھابیة في الیمن، لتعزیز نفوذھا عبر أدواتھا المحلیة التي أنشأتھا خارج ھیاكل الدولة الیمنیة، من 

أحزمة أمنیة ونخب ومجموعات سلفیة معادیة للدیمقراطیة، إلى جانب استقطاب تركة النظام السابق وتمكینھا من أجزاء 

 في الجغرافیا الیمنیة، وكذلك استقطاب عدد من المسؤولین في حكومة الرئیس، عبد ربھ منصور ھادي.حیویة 

 

حققت نجاحات جزئیة مزعومة في الحرب على القاعدة وداعش، لكن ال توجد معاییر واضحة لمستوى ھذه النجاحات ناھیك 

ب واإلخوان، تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم عن االنتھاكات الصارخة التي ارتكبتھا تحت ذریعة الحرب على اإلرھا

 ضد اإلنسانیة.

 

لكن اإلمارات أخفقت بطبیعة الحال، في وأد طموحات التغییر وطمس معالم الربیع في الیمن، وفي ضمان تمكین أدواتھا 

 الیمني. المحلیة في الجنوب من تمام السیطرة وفرض مشروع االنفصال، كما أخفقت في بناء أدوات تحوز رضا الشعب
 

 باحث وكاتب صحفي یمني.  : ،محمد األحمدي*

 

 لمراجع:ا

المزروعي، الفریق الركن المھندس عیسى سیف بن عبالن، نائب رئیس أركان القوات المسلحة اإلماراتیة، كلمة في حفل استقبال القوات  )1(

: 2020فبرایر/شباط  9اإلماراتیة المشاركة في العملیات العسكریة في الیمن، 

https://www.youtube.com/watch?v=fBaOX5c7Ulo  

 

 RT Arabic ،22حوثي تعھد لنا خطی�ا باالنقالب على إیران.. ولعاصفة الحزم أنیاب ستظھر في مناطق أخرى، اللواء عشقي: ال )2(

 =I5A2&v=nVPFPxl9https://www.youtube.com/watch?reload: 2015أبریل/نیسان 

 
أبریل  3، تأریخ التصفح 2016سان أبریل/نی 4روسیا الیوم، ھادي یوضح أسباب إقالة بحاح.. وتغییرات مرتقبة في حكومة بن دغر،   )3(

2020 6https://ar.rt.com/hix 

https://www.youtube.com/watch?v=fBaOX5c7Ulo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=nVPFPxl2A5I
https://ar.rt.com/hix6
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أبریل  4، تأریخ التصفح 2016أبریل/نیسان  7، »األحمر«وتعیین » بحاح«ساسة بوست، أربعة أسباب وراء قرار الرئیس الیمني إقالة  )4(

2020  emirates-arabia-saudi-https://www.sasapost.com/yemen/ 

 
 2020أبریل  2، تأریخ التصفح 2019یمن.. اغتیال الحق في الحیاة، سبتمبر/أیلول رایتس رادار، ال )5(

https://rightsradar.org/ar/report_details.php?id=24 

 
 - ID: High Commissioner report on Yemen، 2019سبتمبر/أیلول  10مجلس حقوق اإلنسان حول الیمن، فیدیو حوار تفاعلي،  )6(

Regular Session Human Rights Council5th Meeting, 42nd ،Interactive dialogue on:   -

https://cutt.us/ZPFOF 

 
 Who is killing Yemen’s clerics? Mystery murders are، الواشنطن بوست، Sudarsan Raghavanسودارسان راغافان  )7(

sending a chill through the mosquesk August 28, 2018 ،tt.us/MxOZbhttps://cu 

 
 Aram Roston ،A Middle East Monarchy Hired American Ex-Soldiers To Kill Its Politicalآرام روستن  )8(

Enemies. This Could Be The Future Of War. 16  0، 2018أكتوبرBBX5https://cutt.us/ 

 
فبرایر/شباط  12نقل العمیري إلى معسكر القوات اإلماراتیة، الموقع بوست، عدن.. انسحاب قوات الحمایة الرئاسیة من محیط المطار و )9(

 /16531https://almawqeapost.net/news 2020أبریل  4، تأریخ التصفح: 2017

 
 .285، ص 2)، ط2008األحمر، عبد هللا بن حسین، مذكرات الشیخ عبد هللا األحمر، (اآلفاق للطباعة والنشر، صنعاء،   )10(

 
،  2020أبریل  1، تأریخ التصفح: 2019أبریل  21تلیفزیونیتین لدعم انفصال جنوب الیمن، جریدة الشرق، اإلمارات تطلق قناتین   )11(

https://cutt.us/oQ51P 

 
الیمن نت، (حصري).. ُخطة إماراتیة من ثالثة محاور لتنفیذ انقالب للمجلس االنتقالي في عدن.. ھجوم على سیئون وإعالن حكومة   )12(

 xs2https://cutt.us/Pa،  2020مارس  29، تأریخ التصفح: 0192یولیو/تموز  7مصغرة، 

 
القباطي، العمید مھران القباطي قائد اللواء الرابع حمایة رئاسیة، تسریب صوتي عن مخطط إماراتي لالنقالب على الحكومة الشرعیة في   )13(

، 2020مارس  28تأریخ التصفح:  ،2019یولیو/تموز  16عدن وتأسیس دولة مستقلة یقودھا المجلس االنتقالي الجنوبي، 

https://www.youtube.com/watch?v=9sC75W9ukDo 

 
 - Yemen، 2019سبتمبر/أیلول  28الحضرمي، محمد الحضرمي، وزیر الخارجیة الیمني، كلمة أمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة في   )14(

ionMinister for Foreign Affairs Addresses General Debate, 74th Sess ،tk8https://cutt.us/QX 

 
، رمز الوثیقة: 2017لعام  2342من القرار  6مجلس األمن، التقریر النھائي لفریق الخبراء المعني بالیمن المنشأ وفقًا للفقرة   )15(

S/2018/594 :2020مارس/آذار  31، تاریخ الدخول: 2018ینایر/كانون الثاني  26، تأریخ نشر الوثیقة :

ar/S/2018/594http://undocs.org/ 

 
، S/202070)، رمز الوثیقة: 2017( 2342من القرار  6مجلس األمن، التقریر النھائي لفریق الخبراء المعني بالیمن المنشأ وفقًا للفقرة   )16(

 /2020/70https://www.undocs.org/ar/S، 2020ینایر/كانون الثاني  27تأریخ نشر الوثیقة: 

 
 🇾🇾🇾🇾  ،g8https://www.youtube.com/watch?v=IP_dOuvlYات أبرز ھجمات الحوثیین على اإلمار  )17(

 
 🇾🇾🇾🇾 ،R_LqTmI0https://www.youtube.com/watch?v=QZlالحوثیون یعلنون استھداف مطار أبوظبي بطائرة مسیرة   )18(

 

https://www.sasapost.com/yemen-saudi-arabia-emirates/
https://rightsradar.org/ar/report_details.php?id=24
https://cutt.us/ZPFOF
https://cutt.us/MxOZb
https://cutt.us/5BBX0
https://almawqeapost.net/news/16531
https://cutt.us/oQ51P
https://cutt.us/Pa2xs
https://www.youtube.com/watch?v=9sC75W9ukDo
https://cutt.us/QX8tk
http://undocs.org/ar/S/2018/594
https://www.undocs.org/ar/S/2020/70
https://www.youtube.com/watch?v=IP_dOuvlY8g
https://www.youtube.com/watch?v=QZl0R_LqTmI
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 31اإلمارات وإیران،  وكالة األنباء اإلماراتیة وام، مصدر بالخارجیة یبدى ارتیاحھ لنتائج اجتماع فرق حرس الحدود والسواحل بین  )19(

 /1395302777972http://wam.ae/ar/details، 2020أبریل  4، تأریخ التصفح: 2019یولیو/تموز 

 
 24محمد عبدالسالم، ناطق الحوثیین، قیادي یمني: طائراتنا المسیرة رخیصة الثمن ستطال كل األھداف في السعودیة!، روسیا الیوم،   )20(

 0https://www.youtube.com/watch?v=ukNuaKhwkC،  2020أبریل  3 ، تأریخ التصفح:2019یولیو/تموز 

 
، تأریخ 2019أغسطس/آب  10مركز الفكر االستراتیجي للدراسات، التقارب اإلماراتي اإلیراني.. حدود التفاھم والتداعیات، تقدیر موقف،   )21(

 mD3https://cutt.us/VX، 2010أبریل 2التصفح: 

 
، 2020أبریل  5، تأریخ التصفح: 2017فبرایر/شباط  8حول استراتیجي للعملیات بالیمن، سكاي نیوز، تحریر المخا.. ت  )22(

https://cutt.us/Xj8yD 

 
، 2020أبریل  6، تأریخ التصفح 2020أبریل/نیسان  4تعز الیوم، المحافظ السابق المعمري یتھم طارق بتمزیق النسیج االجتماعي لتعز،   )23(

https://cutt.us/SHzn4 

 
د، ماھر أبو المجد، مساعي اإلمارات في تقویض االنتقال السیاسي في الیمن، المؤسسة العربیة للدراسات االستراتیجیة، إسطنبول، أبو المج  )24(

 /https://asamcenter.com/0210201901-2، 2020مارس  31، تأریخ التصفح 2019أكتوبر  1

 
، 2016ینایر/كانون الثاني  26)، 2014( 2140بقرار مجلس األمن التقریر النھائي لفریق الخبراء المعني بالیمن المنشأ عمًال   )25(

S/2018/192 :2015/125، 2020مارس  31، تأریخ التصفحhttps://www.undocs.org/ar/S/ 

 
د لحلفاء جدد،   )26( مارس  30، تأریخ التصفح:2017نوفمبر/تشرین الثاني  11العربي الجدید، جنوب الیمن: اإلمارات تتخلى عن السلفیین وتمّھِ

2020 9VAX0https://cutt.us/ 

 
، تأریخ 2019ینایر/كانون الثاني  14، 2018المؤسسة العربیة للدراسات االستراتیجیة، إسطنبول، التطورات االستراتیجیة في الیمن   )27(

 https://cutt.us/xNawe،  2020مارس  30التصفح: 

 
 2، تأریخ التصفح: 2018أغسطس/آب  6" في الیمن، العربي الجدید، خفایا صفقات سریة بین التحالف السعودي اإلماراتي و"القاعدة  )28(

… في الیمن» القاعدة«في حرب اإلمارات على »: إندبندنت«، القدس العربي، نقًال عن  https://cutt.us/U0RZw، 2020أبریل 

 .us/fEPLZhttps://cutt، 2020أبریل  2، تأریخ التصفح: 2018أغسطس/آب  15صفقات وتعاون ضد الحوثیین، 

 
 2، تأریخ التصفح: 2018یولیو/تموز  19إلیونورا أردماني، تشابُك المصالح األمنیة واالقتصادیة لإلمارات في الیمن، كارنیغي للسالم،   )29(

 https://carnegieendowment.org/sada/76877?lang=ar،2020أبریل 

 
 26.. أمیركا ترسل محققین إلى السعودیة واإلمارات لالطالع على إمكانیة "خرق اتفاقیات بیع األسلحة"، CNNبعد تقریر لـ  )30(

 ، 2020أبریل  2، تأریخ التصفح: 2019نوفمبر/تشرین الثاني 

 
)31( https://cutt.us/o75YB Shoshana Kedem, The UAE appears to be building a Dubai-style resort on Yemen’s 

https://cutt.us/jdNPsisland of Socotra, 10TH MAY 2018,  

 
ر، سقطرى: من إعصار آلخر، مركز كارنیغي للشرق األوسط،   )32(  4، تأریخ التصفح: 2020ینایر/كانون الثاني  30أحمد ناجي، مقال مصوَّ

 80929mec.org/diwan/-https://carnegie، 2020أبریل 

 
، 2020أبریل  4، تأریخ التصفح: 2018مایو  10تركیا قلقة حیال التطورات في سقطرى الیمنیة، وكالة األناضول،  توجانور یلماز،  )33(

http://cutt.us/WZlEe  

http://wam.ae/ar/details/1395302777972
https://www.youtube.com/watch?v=ukNuaKhwkC0
https://cutt.us/VX3mD
https://cutt.us/Xj8yD
https://cutt.us/SHzn4
https://asamcenter.com/0210201901-2/
https://www.undocs.org/ar/S/2015/125
https://cutt.us/0VAX9
https://cutt.us/xNawe
https://cutt.us/fEPLZ
https://cutt.us/jdNPs
https://carnegie-mec.org/diwan/80929
http://cutt.us/WZlEe

