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 مقدمة  

أعلنت اإلمارات تغيير استراتيجيتها في اليمن من الحرب إلى السالم، والبدء في تقليص حجم  ،2019أوائل يوليو/تموز 

مجمل على العسكرية سياسية وه الفسيترك بال شك تداعيات - على الوجه الذي أُعلن عنهإن تم  - القوات العاملة هناك، وهو قرار

 اإليرانية من جهة ثانية. -السعودية من جهة واإلماراتية-على العالقات اإلماراتية كذلك، ومعادلة الصراع في هذا البلد

على اإلمارات سواء  ،ا الضوء على تداعياتهطً ا مبرراته، ومسل   نً  عن مصداقيته، ومبي   التالي هذا القرار، متسائاًل يناقش التقرير 

 وإيران. الحوثيين أو على والسعودية وحلفائهما، 

 

 والخلفياتالمبررات 

وبالتنسيق  ،خذ بعد تفكير عميقات   ،قرار نهائي"هو فإن قرار تقليص الوجود العسكري في اليمن  ،اإلماراتيةواية بحسب الر

بعد أن الحرب  جديدة، للتعاطي مع واقعن لمرحلة دش   يُ "نه إو (1)التام مع قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن"

 .(2)"في اليمن تدخلها العسكري المباشرحققت غاياتها من 

 

 ،تصاعد التوتر في الخليجتها أتي في مقدمي ،القرارالتي دفعت اإلمارات لهذا  الخليجية واليمنية وبنظرة عامة على المتغيرات

الواليات المتحدة األميركية والسعودية واإلمارات، والذي شوهدت تجلياته في كل ٍّ من وازدياد حدة الصراع بين إيران و

إسقاط اإليرانيين لطائرة استطالع و ،قليمية لدولة اإلماراته اإلاستهداف أربع ناقالت نفط في الميااألسابيع الماضية من خالل 

ون طيار التابعة درة المسي  لطائرات لوالضربات الموجعة  ،في مضيق هرمز، "جلوبال هوكمن طراز "دون طيار ركية يأم

ذلك التصعيد يضاف إلى طية في المملكة العربية السعودية، لحوثيين والتي استهدفت مطار أبها وبعض المنشآت النفل

دفع وهو ما حدة التوتر  ياددذلك أدى إلى ازكل  ..تابعة للطرفينالنفط الالمتبادل لناقالت اإليقاف وراني األخير اإلي-البريطاني

وقد توصلت فيما يبدو إلى ضرورة تقليص ، إلعادة التفكير في وضعها االستراتيجي حال اندالع حرب في المنطقةاإلمارات 

وزير ه يلإألمح قواتها في اليمن واالنسحاب التدريجي من هذا المستنقع الذي يستنزفها، وكان أول المؤشرات على ذلك ما 

 ات إماراتية عاملة في اليمن تستعد للعودة )الفرنسية( قو
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ن هناك مؤشرات على أن اإلمارات بصدد اتخاذ إ" :قال فيها فزيونيةيتلفي مقابلة  ،محمد جواد ظريف ،نيالخارجية اإليرا

 .(3)"وهذا يصب في مصلحة حكومتها ،سياسات جديدة في المنطقة

 

 -بيانهفيها كما سيأتي البعض رغم تشكيك -اإلماراتي من اليمن  االنسحابن فكرة إعالن إ :القوليمكن  ،المؤشرات همن هذ

ربما ة تفاهمات ما بين الجانب اإلماراتي واإليراني، ما يعني أن ثم   خذ باتفاقٍّ ت  اقرار هو وإنما  ،ية الجانبدالم تكن فكرة أح

ال  وشمااًل في مناطق نفوذهم ن ع الحوثيوناز  واإلمارات بموجبها ال يُ تقاسم النفوذ في اليمن بين طهران ل تتمتكون قد 

 .اجنوبً اإلماراتيون في مناطق نفوذهم 

 

 مصداقية القرار

بعض فإن ال ،جيوسياسية دفعت اإلمارات نحو تقليص أعداد قواتها المتواجدة في اليمنمن متغيرات الحديث عنه رغم ما سبق 

هيكلة إعادة تهدف إلى  في اليمنجديدة  إماراتيةيقع ضمن خطة استراتيجية  "تكتيك"واعتبره  القرارفي مصداقية هذا  ك  شك  

نها الحوثيون ربه منصور هادي، وانشغال السعودية بالهجمات التي يش عبد ،، مستغلة ضعف سلطات الرئيسالمشهد العسكري

والنخب األمنية باألوضاع جنوب اليمن من خالل قوات األحزمة اإلمارات تحكم استمرار ويستدلون على ذلك ب على أراضيها.

تقديم الدعم على مستوى التسليح والتدريب واستمرار ،  عن إحكام قبضتها مؤخًرا على الساحل الغربي للبالدالموالية لها، فضاًل 

تؤكد عدم جدية القرار  -همبحسب وجهة نظر-ات مؤشروهي يعملون لصالح أبوظبي،  لف مقاتلأتسعين والتمويل لقرابة 

المحررة في المناطق  واالستقرارمن األبلشرعية المعنية اقوات من طرف واحد دون تنسيق مع قد أُعلن  خاصة وأنهاإلماراتي 

  .(4)من سيطرة الحوثيين

 

 التداعيات السياسية 

على القوى  وعسكرية كبيرةسيكون له تداعيات سياسية  ،علنها اإلماراتبالصورة التي ت إن تم   ،ا كهذاقرارً على أية حال، فإن 

 المنخرطة في الصراع اليمني. 

 

، وسوف يزيد العبء على قواتها المحاربة هناك وعلى القوى سيترك هذا القرار السعودية بمفردها في هذه الحرب ،اسعودي  

األخير باستقبال قوات أميركية إضافية لحماية المملكة العربية  ،سلمان بن عبد العزيز ،التي تدعمها، ولعل قرار الملك

من الشك والريبة على عالقة  كما أنه سيلقي ظالاًل ، (5)لقرار اإلماراتيالسعودية من هجمات الحوثيين يأتي كرد سريع على ا

 السعودية باإلمارات والوثوق في تحالفاتها مستقباًل. 

 

خاصة في ظل  ،ستراتيجياتها في اليمنالمراجعة شاملة جراء السعودية إل اليمنة في اإلماراتي تقليص حجم القواتوقد يدفع 

وعدم قدرة الرياض على التعامل مع هذا التهديد ، (6)القدرات العسكرية للحوثيين واستهدافهم مناطق حيوية في المملكة تطور

ا في الوصول عبر قد يدفعها للتفكير أيضً و، (7)الصاروخية% من قدرات الحوثيين 80ا على أنها دمرت رغم تأكيدها سابقً 

 . (8)متفق عليها من هذا البلدالمفاوضات الدبلوماسية إلى الخروج بصيغة 

 

 عن الحكومة بدياًل  شرعيتهم كحكومة أمر واقععني االعتراف بت ينالحوثيالسعودية والمملكة بين عملية سالم مباشر  ةوأي

ل تبعات الحرب وإعادة تسليم المملكة بالنفوذ اإليراني في اليمن، ومن ثم تحم   اعني أيضً تالتي تدعمها المملكة، والشرعية 

 داد الحضور اإليراني في المنطقة. يتراجع فيها نفوذ المملكة ويزبداية مرحلة سياسية جديدة يعني  فإنه ذلك عن اإلعمار، فضاًل 
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بهذه الطريقة المعلن عنها، دون التنسيق والتشاور  ةاإلماراتيتقليص القوات بالنسبة للحكومة اليمنية الشرعية، فإن  ،ايمني  

من خالل وجود تفاهمات مع  شمااًل  ؛ا وجنوبً ضد شرعيتهم شمااًل التي قام بها الحوثيون ا للعملية االنقالبية عتبر تكريسً يُ ، امعه

مرافق الدولة ومؤسساتها للجماعات ا من خالل تسليم جنوبً جماعة الحوثي، إما مباشرة أو من خالل الجانب اإليراني، و

ال يعترف بالشرعية اليمنية المعترف بها  انقالبيلحة، وهذا تكريس لواقع ا كاألحزمة والنخب المسالمسلحة المدعومة إماراتي  

 .الشرعية التي جاء التحالف الستعادتها ستكون أول ضحاياههذه يعني أن ما  ؛ادولي  

 

أنه عدوان خارجي على اليمن، وأنهم ولوجهة نظرهم بخصوص التحالف  اتعزيزً يُعتبر  ةاإلماراتيإن تقليص القوات ف ،احوثي  

النظر عن  وبغض    االنسحاب..على ا بإجبارهم ا كبيرً حققت نجاحً قد عركتهم في معركة وطنية ضده، وأن م -أي الحوثيين-

 .م وأنصارهملدى أتباعه ةالحوثيالسردية يعزز فإنه هذا الطرح، عدم موضوعية مثل 

 

، بغض النظر عن عدم انفصال جنوب اليمن عن شماله، مرحلة مهمة في مشروع ةإلماراتيتقليص القوات ال ، سيشك   جنوبي ا

خطوة مهمة، خاصة من خالل تمكين ه كسبذا المشروع، بالنظر إلى تعقيداته الداخلية والخارجية، لكن سيُ صعوبة تنفيذ ه

السيطرة على من ، "الجنوبي ياالنتقالالمجلس "ى سم  للفصائل المسلحة المحسوبة على ما يُ العربية المتحدة اإلمارات 

المعسكرات والقواعد البحرية والجوية التي فضاًل عن  ،ت النفطيةآالمؤسسات السيادية كالمطارات والموانئ المهمة والمنش

هو أن الفراغ الذي قد يشكله تقليص الوجود العسكري اإلماراتي في اليمن سيناريو في ألخطر لكن ا. (9)حالي ا تحت سيطرتها

مع هذه المجاميع  بينا أهلية ر حربً يفج   عات المسلحة المتنافسة في الجنوب، وطاحنة بين الجما اتؤدي إلى صراعأن ييمكن 

  الحكومة الشرعية.بينها وبين البعض وبعضها 

 

 األثر العسكري 

ا، السعودية والشرعية معً لكة العربية مبالنسبة للممن كلفة الحرب اليمن في اإلماراتي تقليص الوجود العسكري سيضاعف 

تعمل على كهذه أن خطوة من شأن و ،(10)تفكك التحالف المناوئ لهاا على جماعة الحوثي التي ستستفيد من سينعكس إيجابً و

والمملكة التي شعر مسؤولوها  اإلماراتبين ر العالقات ، وربما يوت   (11)في حرب اليمنوإبقائها وحيدة عزل السعودية 

 .(12)اء القرار اإلماراتيكبير" جر  "بخيبة أمل 

 

وما يزيد األمر صعوبة من الناحية الميدانية بالنسبة للمملكة العربية السعودية أن قوات الدعم السريع السودانية العاملة في 

 ضربة ثانية للمملكة.ل اليمن بتنسيق ودعم إماراتي ربما تنسحب هي األخرى، وهو ما سيشك   

 

ا، على األقل ا وعسكري  سياسي  هزيمة للمملكة وهو ما يُعد  ، التحالف السعودي/اإلماراتي في اليمن يتفككهذه التطورات، وب

غ الذي هذا الفرا تحاول أن تمألوهي عنها، واألخطر، أن المملكة  دون تحقيق األهداف المعلن فيما يتعلق بإنهاء المعركة

الهجوم الذي ستستمر مبادرته بأيدي دفاع وليس ة من خالل الالجنوبيعلى حماية حدودها تركز س قوات اإلمارات ستتركه

على معنويات الجيش السعودي وقياداته ، ما يؤثر سلبًا الصاروخي والهجمات بالطائرات المسي رةالقصف الحوثيين من خالل 

اإلماراتي، كشفها أمام العالم، وتركها وحيدة في معركة، كانت اإلمارات وسياساتها هي المتسبب في  االنسحابالتي ترى أن 

الذي كان صالح التجمع اليمني لإلحزب  إلى حرب ضد االنقالبيةعة الحوثي ضد جماحينما حولتها من حرب طول أمدها 

بالنسبة للمملكة والشرعية  السياسية والعسكرية فاقاتاإلخذه هما أدى لليشيات الحوثية يمالالطرف األقوى في مواجهة هو 

 .اليمنية على حد سواء

 



 5 

فرصة سياسية للشرعية للخروج تقليص اإلمارات قواتها في اليمن ربما يمثل قرار ، ثمة فرضية ال ينغي إهمالها وهي أن لكن

مارات على واإلالعربية السعودية إعادة رسم عالقة واضحة مع المملكة ه من أجل من حالة العجز الراهنة فيما لو تم استغالل

إدارة معركتها وتمكينها من فيما يتعلق باستعادة الشرعية لقرارها وسياداتها على كامل التراب اليمني المحرر،  ،حد سواء

 .االنقالبسقاط إمن أجل استكمال معركة حت سلطتها دمج الفصائل المسلحة توبنفسها، 

 

                                        تمة   خا

على حد سواء،  لشرعية اليمنيةللحليف السعودي ولضربة  لُ فهو يشك    ا أم جزئي اكلي  يمن لمن ا اإلماراتي االنسحابان سواء أك

وسيترتب على . سيتزايدإليراني الذي ص نفوذها في المنطقة على حساب النفوذ اويقل    ،ومن شأنه أن يزيد من عزلة المملكة

والميليشيات التابعة لها، وسيزيد من حالة الصراع واالنقسامات األمنية م بالنسبة للجماعات واألحزمة قرار اإلمارات كذلك تأز  

ل ميحتفظون بكامن فرض شروطهم التي تجعلهم نهم ما سيمك    ؛ينالحوثيصفقة سياسية مع وقد يدفع المملكة للبحث عن ، بينها

من خالل  ييرانالتهديد اإلما يعني وضع السعودية تحت  ؛امعً في اآلن كسلطة سياسية االعتراف بهم كجماعة وأسلحتهم 

 .ا والعراق شمااًل في اليمن جنوبً أذرعها المسلحة 

   .السياسيةاحث يمني مختص بالشؤون ، بنبيل البكيري*
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