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 مقدمة  

اإلماراتي على الحوثيين في اليمن قادرة على تغيير معادلة الحرب، ومن غير /لم تعد الضربات الجوية للتحالف السعودي

أن من المحتمل أن تتمكن القوات التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي وتلك التي تعمل لصالح اإلمارات العربية المتحدة 

ن الحوثيون من تطوير سالح الطائرات حينما تمك   اجديدً  اودخلت الحرب في هذا البلد طورً  .رضا على األتحقق نصًرا حاسمً 

إحداث ضربات متكررة  ،الشهرين األخيرينخاصة خالل  ،استطاعوا بذلكدون طيار وبعض أنواع الصواريخ، والُمسي رة 

 ..الموانئ والمنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقةوموجعة للسعودية واإلمارات على حد سواء، وذلك باستهدافهم المطارات و

ة السعودية واإلمارات يتعامالن به مع هذا الوضع؟ وما أثر إعالن اإلمارات تقليص حجم قواتها في اليمن بماذا بقي في جعف

 ؟ لى إدارة السعودية للحرب الدائرةع

 

الذي تقوده السعودية وصلت األمور بالنسبة للتحالف التي أ األسبابمعرفة  ، محاوًل األمر اهذا التقرير الضوء على هذ طُ يسل   

إعالن اإلمارات تحديدًا بعد الخيارات المتاحة أمام المملكة العربية السعودية يسعى لمعرفة و ،إلى هذه المرحلةواإلمارات 

  . وثيينوما يقال عن فتح قنوات جانبية للحوار مع الح ،وإعادة نشر المتبقي منها ،تقليص أعداد قواتها

 

 معادلة الردع

تركي  ،ب المتحدث باسم التحالف العربيس  ح  التي يطلق الحوثيون فيها صواريخ على السعودية، ف   األولىليست هذه المرة 

تعود التحالف العربي خالل السنوات . وقد (1)2015 آذار/على المملكة منذ مارس اصاروخً  266 إطالقنه تم فإ ،المالكي

، وعدم الجدية إطالة أمد الحرب بسب  ما وذلك ات انتقامية، رد  فيذ هجمات جوية على اليمن دون الخوف من تنالسابقة األربع 

 . افي إنهائها أو حسمها عسكري  

 

السعودية  تجاوز الدفاعات الجويةبمقدور الضربات الحوثية  أصبحتغيرت معادلة الحرب، و ،2019ومنذ بداية العام 

ر ول يغي    أمام الهجمات الحوثية. اعسكري   تينأهم دولتين في التحالف العربي مكشوف جعلما ي ها،أهدافواإلماراتية وإصابة 

 أوضاع صعبة لقوات التحالف السعودي/اإلماراتي في اليمن عقب تطوير الحوثيين قدراتهم العسكرية )رويترز( 
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استطاعوا الحصول على تكنولوجيا  يقولون، أو أنهمير قدراتهم العسكرية الذاتية كما في تطو الحوثيون سواء نجح؛ من النتيجة

 حسب التهامات السعودية. ،من إيرانمهربة متطورة 

 

استهداف  ،2019 مايو/أيار 14في  ،رةسبع طائرات مسي   استطاعتالقدرات الحوثية، عندما  تطور الفزع السعودي من بدأ

أصابت أهدافها  ب السعودي "شرق غرب" الممتد إلى البحر األحمر،على طول خط األنبومحطتي ضخ النفط لشركة أرامكو، 

وأحدثت اكتشافها،  ةع منظومات الدفاع الجوي السعودييدون أن تستط كيلو متر داخل العمق السعودي، 1000عد على بُ بدقة 

، (2)العملأخرجته عن  محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض أمتار في أنبوب النفط الرئيسي بين 4عرضه  اكسرً 

رة جاءت من ت المسي  ن الطائراإ :تقولالوليات المتحدة فإن وليتهم في حينه عن الهجمات، ؤن أعلنوا مسيرغم أن الحوثيو

 ي.ميركحتى اآلن سوى الخطاب األ االعراق وليس من اليمن، ول يوجد ما يثبت ذلك عملي  

 

بإسقاط  -2019 حزيران/يونيو 6في -ا بحدوث تطور واضح في القدرات الحوثية، عندما قاموا يون أيضً ميركواعترف األ

 .(3)متطورةن بتكنولوجيا ييون إيران بمد الحوثيميركهم األتواية فوق صنعاء، على علو مرتفع، أميركطائرة استطالع 

بصاروخ  حزيران،يونيو/ 12في  ،الحرب، هاجم الحوثيون مطار أبها الدولي ءوفي تطور لفت، هو األول من نوعه منذ بد

بتزويد  -في حينه-تهم إيران ا، واشخصً  26إلى إصابة  -حسب المتحدث العسكري للتحالف-من نوع كروز الجوال، وأدى 

محطة كهرباء  صاروخ كروز في مهاجمة االحوثيون أيضً  ستخدماكما  .(4)المدنيينالحوثيين بأسلحة متطورة لضرب 

 . 2019يونيو/حزيران  19بتاريخ  ،ق يق" في جازان بالسعودية"الش  

 

ستي( شبيه بالطائرة يبال في مسار الحرب. فصاروخ "كروز" )غير امهم   ل تحوًل ووصول صواريخ كروز إلى الحوثيين يشك   

يجعل من الصعب على الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ما دون طيار، يمكن أن يطير على علو منخفض وبشكل أفقي، 

، ويصل اكيلوغرامً  450اكتشافه، ولديه قدرة عالية على المناورة ودقة في إصابة الهدف، ويستطيع حمل رأس متفجر بوزن 

 .(5)كم 2500مداه إلى 

 

في مهاجمة المملكة العربية  طيار مقارنةً بهجومين فقط بصواريخ كروز، استخدم الحوثيون بشكل مكثف الطائرات بدونو

"، كان 2ي من نوع "قاصف كرة طائرة مسي   30، نحو 2019 حزيران/ويونيو أيار/السعودية؛ وأطلقوا خالل شهري مايو

 . (6)لعديد منها في إصابة أهدافه بدقةح ا، وقد نجالماضي فقطحزيران /طائرة في يونيو 18منها 

 

فقد حدث تطور متسارع في قدرة الحوثيين على شن هجمات بالطائرات المسيرة بنطاقات أبعد  ،وحسب العديد من المراقبين

مم ، تصنفها األا. وانتقلوا من استخدام الطائرات المسيرة صغيرة الحجم إلى استخدام طائرات مسيرة أكبر حجمً (7)دقةوأكثر 

  .(8)كم 1400المتحدة ضمن "المركبات الجوية غير المأهولة"، القادرة على قطع مسافة تتجاوز 

 

إيجاد حالة من الردع المتبادل بين طرفي الصراع من المتوقع أن إلى هذا التطوير في القدرات العسكرية للحوثيين أدى وقد 

 يدفعهما للتفكير في بدائل أخرى. 
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  ةإقليميتغيرات م

التوتر الحاصل في المنطقة؛ محدد مهم للنظرة السعودية تجاه ف، والدولي سياقه اإلقليمي نما يحدث في اليمن ل ينفصل ع إن  

بالتوترات مرتبطة الهجمات الحوثية فإن الهجمات الحوثية، وطبيعة خيارات الرد المتاحة أمامها. فمن وجهة نظر سعودية، 

التزامن الحاصل بين الهجمات الحوثية ضد السعودية والحوادث المسببة للتوتر في مياه ب ل على ذلكدل   وتالجارية في اإلقليم، 

 وافتعالها.  بل لطهران بالتسبب فيها  واتهامات الوليات المتحدة الخليج

 

ما ب   افقط "تدعمهم عسكري  أن طهران يؤكدون عسكرية إليران، و راًعاهم يمثلون ذأنوفيما ينفي الحوثيون في تصريحاتهم 

 بتزويد الحوثيينإيران ؛ تتهم السعودية (9)"اإلماراتي/السعوديدوان بالعفاع عن أنفسهم في مواجهة ما يصفونه للدلهم يُؤه

إيران مسؤولية  ،نائب وزير الدفاع السعودي ،ل األمير خالد بن سلمانحم   ، ويُ متطورة لمهاجمة أراضيها بتقنيات تسليحية

مشروعها التوسعي  وى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمةحوثي، ووصف الجماعة بأنها "ليست سالهجمات التي نفذتها جماعة ال

 .(10)أتي بأوامر عليا من طهران"يفي المنطقة، وما يقومون بتنفيذه 

 

من الواضح أن إليران مصلحة في خلق مزيد من التوترات في المنطقة واللعب بما لديها من فنظر موضوعية،  جهةومن 

نه كلما زاد إحكام الخناق حول عنق إيران مفادها أوبعث رسالة  ،ية ضدهاميركبهدف التخفيف من العقوبات األ حة،متاأوراق 

ن إ" :، قال2019 مايو/أيار 29في  ،علي خامنئي ،للثورة اإلسالميةللمرشد األعلى  في خطابزادت التوترات في المنطقة. و

لكن باستخدام  -ميركاألل الخيار المفض  -عبر المفاوضات والضغط المضاد ليس عبة الضغط ركا في ليلهزيمة أم ةالسبيل الوحيد

 .(11)أدوات النفوذ الخاصة بإيران والتي تشمل األدوات العسكرية"

 

التي تسعى لتجنب ضربة عسكرية تجاهها؛ تستخدم التخويف من تداعيات الحرب، كوسيلة للردع عن المضي في  وإيران

ستستخدم  وإنما" لما يمكن أن يحصل في حال اندلعت الحرب. وأنها لن تخوض الحرب بمفردها، هذا الخيار، وخلق "بروفة

لن وأن ردها ه ضدها، وج  ضربة عسكرية تُ  ةأيأنها سترد في حال الُمنتشرة في المنطقة، و اإلقليميةأيضا أذرعها العسكرية 

 على الحدود السعوديةقد انتشرت بالفعل ة الموالية إليران الفصائل العراقيت يستثني الدول الصديقة والحليفة لواشنطن. وكان

 .(12)لمواجهة عسكرية قد تحدث في المنطقة ا، استعدادً السعودية "عرعرـ"العراقية المحاذية ل "النخيب"منطقة وبخاصة في 

 

 خيارات سعودية

، فاعليتها تثبتلم وعدد من الخيارات في  سارت الرياضإذ  ؛تبدو خيارات السعودية محدودة في الرد على الهجمات الحوثية

الشريك الرئيسي -ص من مساحة الحركة المتاحة أمام المملكة في هذا التوقيت الحرج بالنسبة للمملكة إعالن اإلمارات قل  وما 

، من الضغوط على المملكة اما يضع مزيدً وهو سحب قواتها العسكرية بالتدريج من اليمن؛  امؤخرً  -للسعودية في التحالف

ويجعل السعودية المعنية أكثر من غيرها بالبحث عن خيارات للرد على الهجمات؛ بعد أن نفذت اإلمارات بجلدها عبر 

 .فيما يبدو تفاهمات غير معلنة مع الحوثيين

 

  اإلقليمي والدولي حشد الدعم السياسي: أوًل 

عربية خليجية و ،عت السعودية إلى عقد ثالث قممبعد الهجمات الحوثية على أنابيب النفط في العمق السعودي وتعطيلها، د

وتضامن  إدانة، على هامش مؤتمر القمة اإلسالمية العتيادي. صدر عنها بيانات 2019مايو/أيار  30في مكة، في  ،وإسالمية

 .ة؛ تم استهداف مطار أبهاقمم مك قادأيام فقط من انع 10لكن وبعد أقل من مع السعودية، 
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لت إيران والحوثيين مسؤولية الدولي عبر مندوبها لدى األمم المتحدة، حم   مجلس األمن إلىبشكوى كما تقدمت السعودية 

. وأدان 2019يونيو/حزيران  12في  ،استهداف منشآتها النفطية وقيام الحوثيين بقصف مطار أبها الدولي جنوب السعودية

بهجوم جديد تجاه مطار أبها  ،يونيو/حزيران 14في  ،بعدهاليقوم الحوثيون ؛ اإلدانةعبارات  بأشدمجلس األمن تلك الهجمات 

 رة بدون طيار.الدولي وخميس مشيط، بخمس طائرات مسي  

 

في النهاية إلى ردع الهجمات الحوثية، لعتبارات تتعلق بالنظر  يؤد   ن لحشد الدعم السياسي إلى جانبهم لم يالسعودي وسعيُ 

السعودية  المنشآتالهجمات الحوثية على اعتبار لحرب بين طرفي الصراع، ومن وجهة نظر البعض كرد طبيعي على ا إليها

وحلفائها  أميركا، والضغط والضغط المقابل بين اإلقليميالصراع  إطارفي  إليهال تكلفته. وكذلك النظر تحم  ى الرياض عل اثمنً 

التهدئة وعدم التصعيد،  إلى األوروبيةل خر. وميل العديد من الدول بما فيها الدوآوحلفائها من جانب  وإيرانمن جانب، 

 من طرفي الصراع. أيفها إلى جانب وتجنب تبني مواقف سياسية تصن   

 

  الخيار العسكريثانيًا: 

السعودية؛ قام التحالف العربي بتنفيذ سلسلة من الضربات الجوية، كرد فعل انتقامي، قال  المنشآتإثر الهجمات الحوثية تجاه 

عات بشرية لهم في مناطق أخرى، وقصفت منصات تجم  نها استهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء، وإالف المتحدث باسم التح

طلعة جوية على اليمن منذ بداية  19748ما يقارب  إلطالق الصواريخ، وغيرها. وليس في ذلك جديد؛ فقد قام التحالف بشن   

 . األرضسيطرته الفعلية على  تعزيزتمكن من لم ي، ومع ذلك لم يستطع التحالف هزيمة الحوثيين، و(13)الحرب

 

بالنسبة للحوثيين؛ فقد استطاعوا خالل سنوات الحرب تطوير قدرتهم  اكبيرً  اوما عادت الضربات الجوية للتحالف تمثل تهديدً 

سب فورية يحقق قصفها مكا أنمحددة يمكن  منشآتليس له مواقع أو  اهالمي   اعلى التخفي. وأصبحوا بالنسبة للتحالف عدو  

مدمرة أو هي بالفعل الحيوية في مناطق سيطرة الحوثيين  والمنشآتجميع المطارات فإن  ر كاليمن؛ للسعودية. وفي بلد مدم  

ن في القصف الجوي دون معلومات يع السعوديألي رد انتقامي. وتوس   ان تكون هدفً صالحة أل وغيرمغلقة ومتوقفة عن العمل، 

 ىتعالتالمدنيين، وبالتالي بين العديد من الضربات الجوية الخاطئة، وسقوط مزيد من الضحايا  لىإدقيقة على األرض؛ يؤدي 

فقد الضربات الحوثية، بل على العكس إلى إيقاف  القصف الجوي المضاد، لم يؤد   فإن اإلدانات الدولية. وفي كل األحوال؛ 

توقف الطلعات الجوية النتقامية نالحظ ما يشبه لذلك . وةز الحوثيين على مزيد من الرد واستهداف األراضي السعوديحف  

 للتحالف، رغم استمرار الهجمات الحوثية تجاه المملكة.

 

مؤشر واضح على  على أنه السعودية الحيوية، المنشآتقاعدة انطالق لستهداف  إلىل اليمن تحو  لى إينظر بعض المحللين 

. األرضتصار وهمي عبر السيطرة الجوية دون تحقق سيطرة فعلية على فشل التحالف في الحرب المعتمدة على تحقيق ان

، أو (14)للتصعيد العسكري البري تجاه الحوثيين؛ وتفعيل الجبهات العسكرية المتوقفة بقرارات سياسيةربما يدفعهم وذلك 

 مة في ضرب المملكة.تحريك جبهة الحديدة كأحد المنافذ المحتملة لتهريب األسلحة المتطورة إلى الحوثيين المستخد

 

في خيار التصعيد العسكري البري بصورة منفردة؛ أكثر صعوبة من ذي قبل مع ة يبدو مضي السعودي ،ومن حيث التوقيت

إعداد مسبق وحشد كبير للقوات، ومن  إلىمن اليمن. وهو خيار يحتاج  اسحب قواتها العسكرية تدريجي  ل اإلماراتاتجاه 

أي تصعيد عسكري  واألوروبيون يونميركاألهذا الجانب في وقت قصير. ويعارض  الصعب تحقيق نتائج سريعة في

خر؛ عدم التصعيد آفي اليمن: من جانب؛ للحفاظ على جهود التسوية السياسية ومنعها من النهيار، ومن جانب  لألوضاع

مزيد  إلىد العسكري في اليمن يؤدي التصعي أن أميركا ىوحلفائها في المنطقة في هذا التوقيت. وتخش إيرانالعسكري مع 
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ركية ي، ودفع طهران إلى مضاعفة دعمها للحوثيين، أو اتخاذ تدابير انتقامية ضد القوات األماإلقليممن التصعيد العسكري في 

حيث التفوق العددي لصالح الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. وتراهن واشنطن على الضغوط  ؛في العراق وسوريا

 على الخضوع وتقديم تنازلت. إيران إلجبارة القتصادي

 

وتقليص قدراتهم على السيطرة  اعسكري  الضغط على الحوثيين  وإنماوقد اختار التحالف من البداية عدم الحسم العسكري، 

 طرافاألمن التوازن السياسي بين  االمستوى الذين يقبلون فيه الدخول في تسوية سياسية. وبما يخلق نوعً  إلىالمنفردة؛ 

السياسية لدى التحالف لحسابات تتعلق  اإلرادةلغياب  األولالمحلية المتحاربة. وفشل خيار الحسم العسكري يعود في المقام 

عدم السماح للحوثيين  :بوضع ما بعد الحرب. فقد كانت جهود التحالف في التدخل في اليمن تسير ضمن خطين عريضين؛ هما

عدم السماح للقوى المناوئة األخرى المحسوبة على  :فراد به، والثانينسيطرة على اليمن والالب -إيرانالذين تعتبرهم وكالء -

المسلمين  اإلخوان للحوثيين، لعوامل تتعلق بالخوف من  محتماًل ن تكون بدياًل أ، واثورة الربيع العربي بالسيطرة أيضً 

 الديمقراطية. "العدوى"و

 

وية في تحقيق انتصار مؤقت غير قابل لالستدامة، وتجنب بناء جيش وطني يمكن فقد اعتمد التحالف على السيطرة الج ،لذلك

ن إإذ  ؛من الحرب اإلقليمية األطرافاقتضت الضرورة خروج  إذا، فيما األرضالعتماد عليه في تحقيق مكاسب على 

 إقليميخروجه كطرف  إلمكانية ا، تحسبً اليمني في بناء القدرات الذاتية للجيش الوطنيين تكونا جادتالسعودية واإلمارات لم 

يمكن الستغناء عنها وعلى قوات منقولة من  مؤقتةعلى تجنيد المرتزقة للقتال كقوات ا عن ذلك ا عوضً تمن الصراع. واعتمد

تكون سلطة حقيقية تتولى السيطرة على أن بسمح للشرعية . ولم يُ امناطق أخرى ومعدات عسكرية يمكن استردادها لحقً 

، وركزت اإلمارات فقط على تأمين مصالحها في الجنوب، والسيطرة األرضمحررة وتتوسع لكسب مزيد من المناطق ال

 . فترض أنها جزء منهي يُ تالنظر عن مصالح معسكر الشرعية ال على الموانئ في الشمال، بغض   

 

ي منظومات الدفاع الجوي أظهر نجاح الطائرات المسي رة والصواريخ الحوثية في إصابة أهدافها بدقة؛ وجود قصور ف

. وتعتمد السعودية في دفعاتها الجوية " الحوثيةk2السعودية وعجزها عن إيقاف صواريخ كروز المجنحة وطائرات "قاصف 

الدفاع  على . وذلك يعني عدم قدرتها(15)يتين لحماية أجوائهاميركهوك" األاعلى منظومة صواريخ "باتريوت" و"توم

 ية، واستمرار هذا التهديد في العمق السعودي بشكل كبير في المستقبل. بفعالية ضد الهجمات الحوث

 

منصة إلطالق  44ا مع واشنطن يقضي بشراء المملكة اتفاقً  ،2018في نوفمبر/تشرين الثاني  ،عتوكانت السعودية وق  

إن الشركة ف ،ية )البنتاغون(ميركمليار دولر. وحسب وزارة الدفاع األ 15صواريخ ثاد، وصواريخ ومعدات أخرى بقيمة 

. لكن من الواضح أنه لم يجر تركيب (16)مليون دولر كجزء من قيمة الصفقة 950عة )شركة لوكهيد مارتن( استلمت المصن   

لها ومن المرجح أن تُسرع الهجمات األخيرة بتركيبها ودخو ،نظام ثاد الصاروخي جنوب المملكة حتى وقوع الهجمات الحوثية

 . اي  الخدمة فعل

 

ورغم القدرات العالية التي تتمتع بها منظومة ثاد في إسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى خالل المرحلة 

حول  اكلم، إل أن هناك شكوكً  150ثاد مئتي كيلومتر، وقد يصل ارتفاعه إلى  ةالنهائية من رحلتها؛ حيث يبلغ نطاق فعالي

 . (17)وز المجنحة والطائرات دون طيار التي تطير بشكل أفقي منخفضفعالية ثاد في إسقاط صواريخ كر
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بعد باقتناء نظام )القبة الحديدية( اإلسرائيلية، بحجة أن نظام "ثاد" غير كاف لتأمين حماية أومن المحتمل أن تمضي السعودية 

. (18)السعودية "القبة الحديدية" األجواء السعودية من الهجمات الحوثية، في ظل معلومات تحدثت عن توسط واشنطن لشراء

وسيكون الغرض من ذلك ليس تعزيز الدفاعات الجوية السعودية فقط، وإنما دفع الرياض نحو مزيد من التطبيع مع إسرائيل. 

رة والصواريخ األفقية رغم أن نظام القبة الحديدية يعاني من نقاط ضعف في عدم قدرته اعتراض الطائرات الصغيرة المسي  

 ما يعني أن الطائرات بدون طيار كتكنولوجيا تتطور باستمرار، ستظل قادرة على (19)تراتموليك 4.5يقل مداها عن التي 

 حتى اآلن.  االختراق والوصول إلى أهدافها، خاصة مع عدم وجود تكنولوجيا مضادة لها تمامً 

 

 التفاوض مع الحوثيين: اثالثً 

، كان التفاوض المباشر أحد خياراتها لمواجهة 2019 أيار/لسعودية في شهر مايوا المنشآتمنذ بداية الهجمات الحوثية على 

السعودية اتصالت سرية مع جماعة الحوثي، ودعت ممثلين عن الحركة إلى أراضيها بهدف التفاوض الهجمات. وقد أجرت 

الهجمات الحوثية على  إليقافا وجهود وساطة دولية وسعودية بذلتها بريطانياتفاق للتهدئة،  إلىلوقف الهجمات والتوصل 

طريق مسدود، يشير لذلك  إلىوصلت المفاوضات  ،وبسبب سقف المطالب المرتفعة للحوثيين ،، لكن(20)ت السعوديةآالمنش

اتفاق تهدئة جزئي مرحلي،  إلىالسعوديون يريدون التوصل . ف2019تموز /استمرار الهجمات الحوثية حتى بداية شهر يوليو

اتفاق شامل للصراع في اليمن؛ بينما يريد الحوثيون  إلىد للتوصل جمات الجوية للطرفين بشكل مؤقت ويمه   يتيح إيقاف اله

 .(21)خرج السعوديين من ملف الصراع في اليمنتحت ضغط الهجمات تحقيق مكاسب دائمة تُ 

 

ما  -لرئيسي للسعوديين في التحالفالشريك ا- اإلماراتيين ضغط على السعوديين للسير في التفاوض، وتقديم تنازلت؛ عقدُ وي  

(، مقابل التزام اخراج قواتها بشكل تدريجي من اليمن الشمالي )سابقً بإبمقتضاها  اإلماراتيشبه الصفقة مع الحوثيين، تقوم 

ل تريد الدخول  اإلماراتومن الواضح أن . اليمن جنوبأو قصف مقراتها ومعسكراتها في  الحوثيين عدم مهاجمة أراضيها

تها فيما إذا حدثت آمنشلحماية  وإيران. وتسعى لتنمية عالقات تفاهم مع الحوثيين (22)جل اليمنمن أ إيرانصراع مع في 

   مواجهة عسكرية أوسع في الخليج.

 

يران ويشجعون السعودية على النخراط في عملية تفاوض إخفض التصعيد مع  إلىكذلك  بيونوواألور يونميركاألويميل 

عجزها  ألنه يُظهر اأيضً  أميركاحرج ه يُ حرج السعودية استمرار الهجمات، فإنجنب مزيد من الهجمات، وكما يُ مع الحوثيين لت

أوراق الضغط المضاد على  أحدتجريد إيران من في الساحة اليمنية يعني التهدئة إن أسلحتها عن حماية حلفائها. وعجز و

  .(23)ضدها يةيركماألالوليات المتحدة وحلفائها في مواجهة العقوبات 

 

مليار  72نحو  إلىعالية، تصل تقديراتها  ةمن تكلف مله هاليمني، لما يسبب المستنقعمن  للخروجن تواقون يورغم أن السعودي

سقط بشكل دائم تحت النفوذ يوتركه  أو النسحاب منه ظهرها لليمن إدارةل تستطيع  السعودية ، إل أن(24)ادولر سنوي  

 .القومي ألمنهاوما يمثله من تهديد  اإليراني الحوثي

 

تبقى ل حتى  تحييد الغطاء الجوي للتحالف في الحربالتوصل لتسوية شاملة للصراع، وليس فقط إلى وتطمح السعودية 

 األرضاختالل التوازن العسكري الداخلي على  وبسبب القوى الداخلية المناهضة للحوثيين في وضع مكشوف دون حماية.

، ومعرضة للتفكك والنقسام الداخلي افي وضع ضعيف عسكري  ستكون القوى المحسوبة على الشرعية  فإنن، يلصالح الحوثي

اوئة للحوثيين بالنسبة للمملكة العربية السعودية خسارة قاعدتها البشرية والعسكرية المنذلك ويعني أكثر من أي وقت مضى. 

بؤر المقاومة  وإغالقالداخلية،  مسيطرتهفي تحقيق مزيد من  لمضيين على اسيشجع الحوثيفي الداخل اليمني، وهو ما 
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 ،مإلى تقليص سلطته إل ية سياسية، لن تؤدي من وجهة نظرهملقبول النخراط في تسو ا، ويجعلهم أقل استعدادً مالمتبقية ضده

وصول جهود السالم  لفي ظ زمة اليمنيةحل شامل لأل إيجاد إمكانيةوضع مزيد من التعقيدات أمام  إلىسيؤدي هو خيار و

، األمام إلىنوع من الضغط لدفعها خطوة  إلىويحتاج تحريكها ، اآلنطريق مسدود حتى  إلى ستوكهولمفي اليمن واتفاق 

 .(25)وهو ما سيصبح غير متاح دون ضغط يجبر األطراف المعرقلة على النصياع

 

ماء وجهها يريق والدولية و اإلقليميةصورتها ومن الواضح أن انسحاب السعودية من الصراع في هذا التوقيت سيضر ب

انسحابها من الصراع دون تحقيق أهداف الحرب، ف إلى اليمن؛الشرعية  إلعادةالحرب ضد الحوثيين  أعلن إقليميكطرف 

ة؛ نهاية الصراع بهذه الطريقحول  ويثير التساؤل ،اإيران أيضً  وأمامأمام الحوثيين  إرادتها بهزيمتها وكسر اإلقراريعني 

دون  تدخلها العسكري في اليمن السعودية الحرب من البداية وخسرت مئات المليارات من الدولرات خالل أشعلتلماذا و

ي والنقسام، وخلق أزمة التشظ ه نحواليمن وتدمير بنيته التحتية، وجر    أزمةمزيد من تعميق أدى إلى ا وهو ما أهدافهتحقيق 

ميزانيتها صفقات  ت، وتكبدللمملكةبالنسبة  افتكً شد مصدر تهديد أ إلىل الحوثيين إنسانية عميقة يصعب تجاوزها، وتحو  

 .(26)؟بمليارات الدولرات من الوليات المتحدة والمملكة المتحدة؛ دون تحقيق نتيجة أسلحة

 

 خاتمة

تها آمات الحوثية ضد منش؛ مع استمرار الهجتجعل الخيارات أمامها محدودةتمر المملكة العربية السعودية بمرحلة حرجة؛ 

 وتنامي ما تصفه بالخطر اإليراني في مجالها الحيوي.  ،إيقافهاالحيوية، وعجز دفاعاتها الجوية عن 

 

عن عزمها سحب قواتها  باإلعالن اإلماراتص من مساحة حرية الحركة بالنسبة للسعودية؛ التوقيت غير المناسب لقيام قل  

 إلىوالذي وضع السعودية بمفردها في مواجهة ضغوط الهجمات الحوثية، وحاجتها ، متدرجةالعسكرية من اليمن بصورة 

 اومتماسكً  ادرً ل يزال قا بأنهة للتحالف اظ على الصورة المعنويفي هذا التوقيت لتوسيع خيارات الرد، والحف اإلماراتيالشريك 

 أمام الحوثيين. اتهديدً ويمثل 

 

، باإلمارات؛ أسوة لخروج من حرب اليمنلين الحوثيمع السعودية سوى التفاوض  ليس أمامأنه الوضع الجديد يبدو مع هذا و

 السابقة. أخطائهاالفجوات في دفاعاتها الجوية، وتالفي  إصالحفي خيار الحرب، مع  الستمرارأو 

 

ا  العربي وانسحاب  نفراط عقد التحالففإن  االمحلية المناوئة للمشروع الحوثي في الداخل اليمني؛  لألطرافبالنسبة أم 

 اعسكري   ضعيفوويجعلها في وضع مكشوف  بالنسبة لها ؛ يمثل كارثةفي اليمنمن ملف الصراع  اإلماراتالسعودية بعد 

كمال إما تبقى من بؤر المقاومة ضدها، و إزالةفي مواجهة السلطة الحوثية. والتي ستستغل الوضع لصالحها وتعمل على 

 .ليمنشمال افي  األوضاعسيطرتها على 

______________ 

 أحمد عز الدين، باحث يمني مختص في الشؤون السياسية. 
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