
 مساعي اإلمارات في
تقويض اإلنتقال السياسي

في اليمن

ماهر أبو المجد

سبتمبر 2019



2مساعي اإلمارات في تقويض اإلنتقال السياسي في اليمن

تمهيد  
لعــل الحديــث عــن العالقــة بيــن دولــة اإلمــارات “الدولــة " الناشــئة فــي بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي علــى 
أطــراف الخليــج العربــي أو الســاحل العمانــي تاريخيــا والنظــام السياســي اليمنــي الــذي حكــم اليمــن لمــدة 33 
عــام، هــو حديــث عــن ذلــك النــوع مــن العالقــات، التــي يمكــن وصفهــا بغيــر المســتقرة ابتــداءا، ثــم الشــاذة عــن 

العــرف الدولــي الناظــم للعالقــات بيــن الــدول مؤخــرا.

  وفــي هــذا اإلطــار يمكــن القــول إن تلــك العالقــة بيــن الدولتيــن شــهدت العديــد مــن المنعطفــات الحــادة جــدا 
ومــرت بمراحــل أربع:

ـ العالقــة العاديــة والطبيعيــة والتــي كانــت أكثــر انســجاما مــع الشــطر الشــمالي منــه مــع الشــطرالجنوبي 	 
الــذي كان النظــام السياســي فيــه “اإلشــتراكي" مخالفــا أليديولوجيــا النظــام الحاكــم فــي اإلمــارت   

ــ مرحلة االختالف والجدل إبان الوحدة اليمنية وحرب صيف 94     	 

ــ ثم مرحلة االزدرهار التي تجلت بعد منتصف العشرية األولى من األلفية الثانية 	 

ــورة 	  ــاء وعقــب ث ــة التــي ُدشــنت أثن ــة الرابعــة الشــاذة عــن قواعــد وأعــراف العالقــات الدولي ــم المرحل ـ  ث
ــر. الحــادي عشــر مــن فبراي

والحقيقة أن المراحل الثالث األخيرة هي محور بحثنا هذا والتي سنأتي على تبيين مالمحها وأطرها

وباإلعتمــاد علــى الســياق التاريخــي ،يمكننــا القــول أن العالقــة أصابهــا نــوع مــن الفتورعقب الموقــف اإلماراتي 
المناهــض لقيــام دولــة الوحــدة بيــن شــطري اليمــن الجنوبي والشــمالي

تجلــت المناهضــة خــالل حــرب صيــف 94 والتــي وقفــت فيهــا دولــة اإلمــارات مــع   الحــزب اإلشــتراكي اليمنــي 
ــادر إلعــالن االنفصــال مــن طــرف واحــد بعــد أن تظافــرت  ــوب، المب ــى رأس الســلطة فــي الجن ــذي  كان عل ال

العديــد مــن األســباب، التــي أدت إلــى ذلــك الموقــف إال أن هــذا ليــس موضــوع بحثنــا.

  مــا ينبغــي ايضاحــه هنــا أن اإلمــارات وقفــت بــكل "قوتهــا" بمــا يحملــه هــذا المفهــوم مــن قــوة ماديــة 
ــة ناعمــة، أســتخدمت ضمــن األطــر السياســية والتــي مارســتها اإلمــارات فــي األمــم  عســكرية وقــوة معنوي

المتحــدة، لصالــح اســتصدار قــرار يديــن الحــرب أو يديــن فــرض الوحــدة التوافقيــة بالقــوة العســكرية.

 الشــاهد فــي الســردية التاريخيــة لموقــف اإلمــارات خــالل تلــك المرحلــة، أن المعــارك انتهــت بهزيمــة الموقــف 
اإلمارتــي المســاند إلعــادة التشــطير. 

مــا يؤكــد هــذا المذهــب مــا ُكشــف عنــه مــن تســجيالت أخرجــت مؤخــرا للعلــن للرئيــس اليمنــي الســابق علــي 
عبداللــه صالــح وهــو يخطــب بأحــدى األلويــة العســكرية خطــاب النصــر ويؤكــد  اإلنتصــار علــى موقــف اإلمــارات 

والســعودية وينعــت الشــيخ زائــد "بالمجنــون" 1

خــالل فتــرة الحــرب حــاول نظــام صالــح احتــواء الموقــف اإلماراتي بإرســال رئيس مجلس النــواب آن ذاك عبدالله 
بــن حســين األحمــر الــى أبــو ظبــي  وقــد شــرح األحمــر فــي مذكراتــه طبيعــة الموقــف اإلماراتــي الرافــض إلعــادة 
الوحــدة ومــا دار فــي ذلــك اللقــاء مــع حاكــم األمــارات الشــيخ زائــد، الــذي اســتنكر موقــف الجمهوريــة العربيــة 

1   تسجيالت فيديو منشورة على اإلنترنت 
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اليمنيــة )الشطرالشــمالي( متحججــا بــأن الوحــدة ال تفــرض بالقــوة. 2

 الخالصــة فــي هــذا الســياق أن اإلمــارات رأت فــي بقــاء الوحــدة اليمنيــة هزيمــة لهــا وبالفعــل قــد كانــت كذلــك 
نظــرا لمــا بذلتــه مــن جهــود فــي افشــالها. 

 بعــد تثبيــت الوحــدة اليمنيــة حــاول نظــام صالــح نســيان الموقــف اإلماراتــي  أو القفزعلــى الخــالف ،وتلــك 
سياســية كان يتبعهــا صالــح كنــوع مــن ارضــا المحيــط غيــر المستســيغ  لفكــرة، أن تكــون اليمــن دولــة جمهوريــة 

لهــا حصــة مــن مقومــات النهــوض والقــوة .

وظــل نظــام صالــح حريــص ،علــى ابقــاء البلــد فــي دائــرة الرضــا اإلقليمــي المحيــط الــذي ســيضمن لــه التربــع علــى 
رأس الســلطة  لمــدة 33 عــام.

فــي العــام الفيــن وســبعة شــهدت العالقــة بيــن البلديــن مرحلــة جديــدة مــن التخــادم حينهــا بــدأت مفاوضــات 
بيــن النظاميــن ممثليــن بشــركة موانــئ دبــي العالميــة ، ومؤسســة خليــج عــدن انتهــت بتوقيــع اتفاقيــة تأجيــر 
مينــاء عــدن لصالــح شــركة موانــئ دبــي فــي العــام 2008 لمــدة  25 عــام قابلــة للتمديــد  لمــدة عشــر ســنوات 

كانــت تلــك اإلتفاقيــة بمثابــة تنــازل كلــي عــن نشــاط مينــاء عــدن المهــم بالنســبة لليمــن، ضمــن مقومــات 
الموقــع الجيوسياســي للدولــة اليمنيــة  لصالــح مينــاء جبــل علــي، الــذي أصبــح محطــة مهمــة فــي خطــوط 

التجاريــة الدوليــة علــى حســاب مينــاء عــدن

يمكــن القــول هنــا أن اإلتفاقيــة أتــت ضمــن التوجــه السياســي الالوطنــي لنظــام صالــح الحريــص علــى كســب 
الرضــا اإلقليمــي .3

اســتمرت العالقــة المســتقرة والمزدهــرة مؤخــرا حتــى العــام الفيــن واحــد عشــر، والــذي يمكــن تســميته بعــام 
"الزلــزال السياســي" لإلنظمــة الحاكمــة فــي الوطــن العربــي 

حينهــا حــددت اإلمــارات موقفهــا الواضــح  فــي مســاندة األنظمــة ومناهضــة الثــورات وطريقتهــا الشــاذة فــي 
التعامــل مــع بلــدان الربيــع العربــي.  

وبالتالي يتبين للباحث أن موقف اإلمارت كان له العديد من اإلعتبارت لعل أهمها: 

الموقف المناهض للتغيير والديمقراطية . 1
الخوف من أن تأتي أنظمة ديمقراطية حقيقية في محيطها. 2
خصوصيــة اليمــن بالنســبة لإلمــارات ، لمــا لــه مــن تأثيــر مباشــرعلى اإلمــارات التــي كانــت قــد نجحــت فــي . 3

احتوائهــا وكمــح مقومــات القــوة لديهــا. 
الخــوف مــن خســارة مصالحهــا فــي تعطيــل  مينــاء عــدن، وقــد تبيــن الحقــا أن ذلــك الخــوف كان حقيقيــًا . 4

ــاء عــدن لصالــح شــركة موانــئ دبــي  ــر مين ــة تأجي ــة اتفاقي ــررًا، عندمــا ألغــت حكومــة الوفــاق اإلنتقالي ومب
فــي العــام 2012 ويمكــن القــول أن ذلــك القــرار ـ الــذي جــاء بعــد ضغــط شــعبي واســع ـ  كان أهــم قــرار 

اســتراتيجٍي أتخــذ فــي تلــك الفتــرة. 
الخــوف مــن الحــركات السياســية اإلســالمية التــي تمكنــت مــن الوصــول للســلطة فــي أول انتخابــات . 5

http://www.alahmar.net/content.php?lng=arabic&id=576&fbclid=IwAR32EUuE8GtrZ2ba6ebHGu  2
W50suS9tLLhSfPbU-iWcKA0qZbGDU8MINNn4oمذكرات الشيخ عبدالله بن حسين األحمر رئيس مجلس النوب األسبق 

الفصل العاشر

3  صحيفة 14 اكتوبر الرسمية  تاريخ النشر السبت 16 اغسطس 2014
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ديمقراطيــة أجريــت فــي تونــس ومصــر وليبيــا وهــذا  العامــل وإن ظهــر مؤخــرا ،عقــب اإلنتخابــات التــي 
أجريــت فــي تلــك الــدول دول الربيــع العربــي، إال أنــه ، كان عامــال مهمــا حــددت مــن خاللــه اإلمــارات خيارهــا 
الوحيــد فــي اجهــاض التغييرفــي اليمــن الــذي كان اليــزال فــي طــور اإلنتقــال السياســي الــذي حددتــه 

المبــادرة الخليجيــة. 

 وانطلقــا مــن هــذا التوجــه لجــأت اإلمــارات الــى اعــادة التنســيق مــع حلفائهــا القدمــاء ، وتنفيــذ مخططاتهــا 
ــح ، فــي  ــوج ذلــك التنســيق بإنقــالب الحوثييــن المتحالفيــن مــع نظــام صال ــر، ت ــة التغيي ــدة بايقــاف عجل الجدي

الواحــد والعشــرين ومــن ســبتمبر الفيــن وأربعــة عشــر

 فروض البحث 
واعتمادا على ما سبق يفترض الباحث 

ــادرة . 1 ــع المب ــح فــور اإلنتهــاء مــن توقي ــن ،وتركــة نظــام صال ــى التنســيق مــع الحوثيي أن اإلمــارات لجــأت ال
الخليجيــة وقــد تــوج ذلــك التنســيق  بإلنقــالب  ال21 ســبتمبر 

أن ذلــك التنســيق تحــَول الــى عمــل مشــترك مــع أركان نظــام صالــح لضــرب مكتســبات ثــورة الحــادي عشــر . 2
مــن فبرايــر.

أن اإلمارات لجأت إلى انشاء العديد من الكيانات المليشاوية، من اجل اجهاض الشرعية اليمنية .. 3
أن اإلمــارات باألضافــة الــى دعمهــا إلنقــالب مليشــيا الحوثــي فــي العــام الفيــن وأربعــة عشــر، قــادت . 4

انقالبــا أخر،علــى الشــرعية اليمنيــة فــي العــام الفيــن وتســعة عشــر اســفر عــن ســيطرة المجلــس اإلنتقالــي  
ذراعهــا العســكري علــى العاصمــة المؤقتــة عــدن وعــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة 

ان اإلمــارات تدثــرت بغطــاء التحالــف الــذي شــكلته الســعودية بطلــب مــن الرئيــس هــادي ،لضــرب الشــرعية . 5
اليمنيــة والســعودية فــي آن واحــد . 

منهجية البحث 
 يعتمــد الباحــث  فــي تحقيــق  فرضياتــه علــى التتبــع المنهجــي لسياســية اإلمارات ،وتحركات شــركائها باإلضافة 
الــى البحــث والتحليــل كــون مجــال البحــث لــم يخضــع لدارســات علميــة منهجيــة مســبقة ،وكل ماهــو متوفــر 
ــات وشــهادات شــفهية يحــاول الباحــث تمحيصهــا والتحقيــق  ــر محكمــة ورواي ــة غي ومنشــورعنه، تقاريرصحفي

فيهــا.  

 الفرضية األولى 

 مّثــل الربيــع العربــي زلــزال سياســيًا وحدثــًا غيــر متوقــٍع لألنظمــة العربيــة التــي، تســاقطت واحــدًة تلــو األخــرى 
بفعــل الخــروج الشــعبي الهــادر الممتــد مــن المغــرب العربــي وحتــى المشــرق العربــي .

ــرة مســتغلة  ــح كبي ــى قلــب تلــك اإلنظمــة وأنشــأت شــبكات مصال ــت اإلمــارات قــد نفــذت ال فــي وقــٍت كان
فســاد أنظمــة الحكــم.  

كانــت اليمــن فــي القلــب مــن تلــك المفاســد فقــد اســتطاعت اإلمــارات كبــح مقومــات القــوة  لديــه وإخــراج 
مينــاء عــدن المهــم فــي طــرق التجــارة الدوليــة مــن الخدمــة والمصالــح التجاريــة الدوليــة وبالتالــي فقــد مثلــت  
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ثــورة  ال11 مــن فبرايــر خطــرا داهمــا علــى تلــك المصالــح .

ــة التــي  ــادرة الخليجي ــد كان عــن طريــق المب   والحقيقــة أن اإلمــارات أول مــا تســللت الــى وضــع اليمــن الجدي
رعاهــا وأشــرف علــى تنفيذهــا مجلــس التعــاون الخليجــي  جنبــًا الــى جنــب مــع األمــم المتحــدة التــي لــم تكــن 

ــة دول اإلقليــم. ــذات فاعلي ب

 كانــت الحصانــة السياســية التــي منحــت ألركان النظــام الســابق بمقتضــى المبــادرة الخليجيــة ، مدخــال ســالكا 
للتواصــل والتنســيق. 

وأثنــاء مــا كان الرئيــس هــادي المفتقــر ألدوات القــوة التــي لــم يجــد اكتســابها بفعــل افتقــاره للخيــال السياســي 
وظــل معتكفــا فــي بيتــه يراهــن علــى انجــاز وثيقــة الحــوار الوطنــي كانــت  اإلمــارات مــع شــركائها الجــدد، تعــد 

العــدة لإلنقضــاض عليــه وعلــى الشــرعية الثوريــة  التــي منحــت لــه بتوافــق القــوة السياســية. 

وبالفعــل وقبــل انــزال وثيقــة الدســتور، المنبثقــة عــن مؤتمــر حــوار موفمبيــك لإلســتفتاء الشــعبي كانــت 
اإلمــارات وحلفاؤهــا الجــدد قــد وصلــوا الــى العاصمــة صنعــاء بعــد ســيطرتهم علــى صعــدة واجــزاء مــن الجــوف 
وحجــة ومحافظــة عمــران ، ولــم يعــد للرئيــس هــادي مــن مســاحة نفــوذ فــي العاصمــة صنعــاء ســوى مســاحة 

منزلــه. 

 أسقطت العاصمة صنعاء وبدا أن اإلمارات قد حققت هدفها  بتقويض اإلنتقال السياسي،

إال أن هــروب الرئيــس هــادي الــذي كان محتجــزا  فــي منزلــه ووصولــه الســعودية وطلــب التدخــل فــي اليمــن 
إلعــادة الشــرعية ،وشــعور الســعودية بالخطــر بعــد التصريحــات اإليرانيــة بســقوط العاصمــة العربيــة الرابعــة 
بإيديهــم غيــر فــي المعادلــة وســير األحــداث وهــو مــا اقتضــى مــن اإلمــارات ايضــا تغييــر طريقــة تعاملهــا مــع 

الملــف الشــائك الــذي بــدا معقــدا وليــس كمــا تخيلتــه اإلمــارات.

وقبــل الحديــث والخــوض فــي تلــك المرحلــة البــد لنــا مــن ذكــر بعــض الحقائــق او المحطــات المهمة،التــي 
توضــح كيــف اســتطاعت اإلمــارات الوصــول الــى العاصمــة صنعــاء كــون الفتــرة الممتــدة مــن توقيــع المبــادرة 

الخليجيــة، وحتــى نهايــة العــام الفيــن وأربعــة عشــر شــهدت العديــد مــن األحــداث المهمــة: 

اوال: إلغــاء اتفاقيــة  تأجيــر مينــاء عــدن وتلــك كانــت ضربــة قاصمــة للمصالــح األماراتيــة  إضافــة إلــى أن إلغــاء 
اإلتفاقيــة أتبــع بزيــارة للرئيــس عبــدره منصورهــادي الــى جمهوريــة الصيــن وفــي تلــك الزيــارة وقعــت اتفاقــات 

لهــا عالقــة بوضــع مينــاء عــدن المســتقبلي. 

ثانيــا: أن العميــد طــارق محمــد عبداللــه صالــح الــذي أقيــل فــي العــام  2012 مــن رئاســة الحــرس الخــاص  
أثنــاء مــا عــرف بعمليــة "هيكلــة الجيـــ " أصبــح  الوريــث الفعلــي لتركــة النظــام الســابق، كونــه القادرعلــى 
الحركــة والتنســيق لتواجــده داخــل البــالد،  بعــد  ان أحرقــت ورقــة صالــح، الــذي أصبــح أمرعودتــه للســلطة أشــبه 
بالمســتحيل وتعييــن نجلــه األكبــر أحمــد علــي عبداللــه صالــح ســفيرا ومفوضــا فــوق العــادة لــدى دولــة اإلمــارت  

بعــد تنحيتــه مــن رئاســة الحــرس الجمهــوري .

ثالثــا: كانــت مليشــيا الحوثــي، الطــارئ الجديــد فــي المعادلــة السياســية والعســكرية  تتوســع فــي محافظــات 
شــمال الشــمال بتنســيق مباشــرمع تركــة النظــام الســابق ،التــي يديرهــا العميــد طــارق  ،وكانــت حليفــا جيــدا 
ويمكــن اســتغالله لتقويــض الدولــة كــون  نشــاطه خــارج دائــرة األضــواء الدوليــة ،المراقبــة لعمليــة اإلنتقــال 

السياســي أو لنقــل أن حجــم األضــواء المســلطة عليــه كانــت اقــل مقابــل أركان النظــام الســابق. 
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كان الشغل لصالح مليشيا الحوثي خيارا ،أقل ما يمكن القول عنه جيدا بالنسبة لتلك األطراف 

رابعًاـ أن الشغل لصالح جماعة الحوثي تم عن طريق جبهتين :

  الجبهــة األولــى شــيطنة قــوى الثــورة أو "الحامــل السياســي للثــورة"  المتمثــل بأحــزاب المشــترك 	. 
،وحــزب اإلصــالح بالــذات. 

 والجبهــة الثانيــة التخــادم العســكري الــذي  تمثــل أوأًل بخــذالن الحلفــاء للســعودية في دماج  "الســلفيين 	. 
" التــي تخلــت عنهــم فجــاءة بعــد أن كانــت الداعــم األول لهــم  إليقــاف التمــدد الحوثــي الــذي مثــل خطــرا 
ايديولوجيــا واســتراتيجيا عليهــا ويضــرب أمنهــا القومــي فــي مقتل،باإلضافــة الــى الحياديــة التــي مارســها 

الجيـــ الــذي كان اليــزال يديــن بالــوالء ألركان النظــام الســابق. 

ــى  صنعــاء   هــذه العوامــل مجتمعــة يمكــن تســميها  باإلســتراتيجية التــي أتبعتهــا اإلمــارات فــي الوصــول ال
واســقاط العاصمــة 

الفرضية الثانية 

 وفــي إطــار اثبــات الفرضيــة الثانيــة ،يمكــن القــول أيضــا أن اإلمــارات كمــا تســللت عــن طريــق المبــادرة الخليجيــة 
فإنهــا أيضــا تســللت عــن  طريــق التحالــف العربــي ،الــذي تشــكل فــي مــارس 2015 م  كنــوع مــن التكتيــك 

لمواصلــة العمــل علــى أهدافهــا 

 غيــر أن هــذه المرحلــة تحــول فيهــا التنســيق الخفــي ،الــى عمــل مباشــر ومشــترك مــع أركان نظــام صالــح 
وســنأتي هنــا علــى ايضــاح مســاره وفقــا لمســار األحــداث وتسلســلها الزمنــي ودواعــي ذلــك التحــول. 

نهايــة العــام الفيــن وســبعة عشــر أصبــح لــدى الحوثييــن قناعــة أنهــم لــم يعــودوا بحاجــة لغطــاء مــن أحــد 
وليســوا ملزميــن ربمــا بتقاســم غنيمــة الســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء باإلضافــة الــى محافظــات الوســط 

والشــمال مــع أحــد .

 كمــا أن تركــة الرئيــس الســابق التــي ركنــوا عليهــا فــي تنفيــذ انقالبهــم أصبحــت اآلن بأيديهــم وتحــت ســيطرتهم 
اضافــة إلــى أن ،مطامعهــم فــي ذلــك التوقيــت ،أصبحــت تتقاطــع مــع مطامــع ،اإلمــارات وهــذا ال ينفــي ان 

هنــاك بعــض المشــتركات التــي يتــم الشــغل عليهــا مــن حيــن الــى آخــر وفــق قاعــدة عــدو عــدوي صديقــي  

ويســتطيع الباحــث القــول ان تلــك المشــتركات تتمثــل بإســتهداف الســعودية والشــرعية اليمنيــة وســنأتي 
ــة الخامســة.  علــى هــذه الجزئيــة الحقــا فــي إطــار الفرضي

يضــاف ذلــك الــى ادراكهــم بــأن حليفهــم لــم يكــن مخلصــا لمشــروعهم، وأن لديــه تنســيق مــع مــن يســمونهم  
بــدول " العــدوان"

الشاهد في هذا القول أمران  يمكن من خاللهما فهم تركيبة التحالف ،والمصير الذي وصل اليه : 

ــوع 	  ــه ن  األول أن حليفهــم األخــر الــذي كان يتزعمــه العميــد طــارق محمــد عبداللــه صالــح ،كان فعــال لدي
مــن التنســيق والتربيــط مــع اإلمــارات ويشــتغل علــى تنفيــذ أجندتهــا  ،وقــد أســهم ذلــك التنســيق بوصــول 

الحوثييــن الــى العاصمــة صنعــاء 

األمــر الثانــي يتمثــل فــي  اســتراتيجية الحليــف الــذي كان يطمــح الــى اســتخدام الحوثييــن الــى حــد معيــن 	 
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والحقيقــة أنهــم هــم مــن اســتخدموه .

وبالتالــي فقــد ،انتهــى التخــادم بيــن اركان النظــام الســابق والحوثييــن بقتــل جماعــة الحوثــي للرئيــس الســابق 
علــي عبداللــه صالــح الــذي  ظــل واهمــًا إلمتالكــه أدوات القــوة الداخليــة) 

رجــال القبائــل وقــوات الحــرس الجمهــوري والحــرس الخــاص الــذي كان يترأســه طــارق صالــح الــى مــا قبــل 2012( 
وموهمــا أيضــا بالتنســيق مــع الحليــف الخفــي "اإلمــارات" حتــى تصريحــه بالخصومــة مــع الحوثييــن فــي 2 مــن 

ديســمبر الفيــن وســبعة عشــر.

وربمــا لــم يعلــم صالــح حينهــا أن اإلمــارات قــد اســتبدلته بالعميــد طــارق وقــد أصبــح الخــالص منــه هدفــا 
مشــتركا لعديــد مــن األطــراف )اإلمــارات وطــارق والحوثييــن( الــذي لــم ينســوا بالطبــع انــه قتــل قائــد ومؤســس  
الحركــة الحوثيــة "حركــة انصــار اللــه " فــي صعــدة حســين بــدر الديــن الحوثــي خــالل الحــرب األولــى نهايــة العــام 

الفيــن وأربعــة عشــر فــي مسلســل الســتة الحــروب التــي اندلعــت بيــن نظــام صالــح والحوثييــن  .

 بــدأ العميــد طــارق صالــح عملــه المشــترك مــع اإلمــارات مــن العاصمــة المؤقتــة عــدن وتحديدا،مــن مركــز 
قيــادة التحالــف العربــي ، بتشــكيل مــا عــرف )بحــراس الجمهوريــة ( وهــي قــوات تأسســت ، خــارج أطــر الشــرعية 

اليمنيــة وتتبــع فــي اداراتهــا وتوجهاتهــا دولــة اإلمــارات.

يقــول العميــد طــارق صالــح فــي  مقابلــة لــه مــع  صحيفــة اإلندبندنــت "العربيــة"  ان تلــك القــوات التــي يطلــق 
عليهــا تســمية "المقاومــة الوطنيــة" تشــكلت مــن منتســبي القــوات المســلحة واألمــن  وانهــا تتبــع قيــادة 

التحالــف العربــي مباشــرة فــي اشــارة الــى عــدم تبعيتهــا لــوزارة الدفــاع اليمنيــة والحكومــة الشــرعية4

ُأوكل لتلــك القــوات مهمــة الســيطرة علــى الســاحل الغربــي ومناطــق جنــوب غــرب تعــز لتكــون أحــد األذرع 
اإلماراتيــة شــأنها شــأن قــوات الحــزام األمنــي فــي عــدن وقــوات النخــب الشــبوانية والحضرميــة. 

ــة أي الســيطرة علــى الشــريط   والواضــح أن خارطــة انتشــارهذه القــوات هــي ذات خارطــة األهــداف اإلماراتي
الســاحلي والموانــئ وفعــال تــم الســيطرةعلى مينــاء المخــا اإلســتراتيجي وبــاب المنــدب الــذي أصبــح تحــت 

ــي  النفــوذ اإلمارات

 أسســت اإلمــارات لنفســها "قاعــدة عســكرية" أو منطقــة عســكرية فــي المخــا تقــول المصــادر المحليــة التــي 
اعتمــد عليهــا الباحــث أنهــا مقفلــة تمامــا ويمنــع اإلقتــراب منهــا  ويوجــد لديهــا أيضــا "مؤخــرة عســكرية اداريــة 

جنوبــي منطقــة الخوخــة

ــة  ــر " قــوات طــارق" والــذي يمثــل أحــد اذرعهــا العســكرية ، امتــدت  الــى الجــزر القريب ــة عب الســيطرة اإلماراتي
ــى  ــرى باإلضافــة ال ــرة ميــون وجــزر حنيـــ الصغــرى والكب ــاب المنــدب كمــا فــي جزي ــة علــى مضيــق ب والمطل
ــرة   ــة التــي نفذهــا خــالل فت ــارات  الميداني ــاء أحــدى الزي ــح مؤخــرا اثن ــد صال ــرة  زقــر التــي ظهــر فيهــا العمي جزي

عيداألضحــى
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 وفي هذا اإلطار يستطيع الباحث القول :

1ــــ أن منطقــة الشــريط الســاحلي والجزرالمطلــة علــى مضيــق بــاب المنــدب، أصبحــت حصــرا علــى اإلمــارات بعــد 
انســحاب القــوات الســعودية  ،عقــب اســتهداف قائــد القــوات الخاصــة الســعودية العقيــد عبداللــه الســهيان 

نهايــة العــام الفيــن وخمســة عشــر بإســتهداف صاروخــي  تبنتــه جماعــة الحوثــي وتتهــم اإلمــارات بتنســيقه

2ــــ أن اإلمــارات أعاقــت عمليــة تحريــر تعــز ووجهــت العمليــة صــوب المناطــق التــي تخــدم اهدافهــا ومصالحهــا 
اإلســتراتيجية فــي اليمــن  

3ـ أن الشرعية اليمنية خرجت فعليا من منطقة عمليات الساحل الغربي

4ـ أن اإلمــارات تســتغل القلــق الدولــي علــى طــرق التجــارة العالميــة فــي منطقــة بــاب المنــدب ،وتقــدم نفســها 
حــارس لتلــك المصالح.

الفرضيتان الثالثة والرابعة 

وفقــا ألهــداف اإلمــارات فــي اليمــن لــم يكــن طــارق محمــد عبداللــه صالــح ،إال واحــدا مــن عديــد مــن ،الكيانــات 
المليشــياوية التــي أسســتها اإلمــارات فــي اليمــن مســتغلة انضوائهــا تحــت غطــاء التحالــف العربــي .

ولعــل أهــم  تلــك الكيانــات قــوات الحــزام األمنــي  فــي عــدن والنخــب الشــبوانية والحضرميــة التي اســتخدمتهم  
جميعــا فــي ضــرب الشــرعية فــي المحافظــات الجنوبيــة او المحافظــات المحــررة من ســيطرة مليشــيا الحوثي 

 وألن ميناء عدن هاجسها األكبر فقد كانت السيطرة على عدن وليس الميناء فحسب  رأس اهدافها.  

تحررت عدن من سيطرة الحوثيين لتدخل تحت السلطة الفعلية لإلمارات واذرعها المليشياوية .

 دخــول العاصمــة المؤقتــة تحــت ســيطرت مليشــيا اإلمــارات كان بدايــة لخالفــات كبيــرة وجذريــة مــع الشــرعية 
اليمنيــة والرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي وصلــت حــد منــع  الرئيــس هــادي مــن العــودة ـ التــي ال زالــت منتظــرةـ  

الــى العاصمــة المؤقتــة 

اتبعت اإلمارات في السيطرة على عدن وسيلتان 

ــــ األولــى عســكرة العاصمــة المؤقتــة  ،والســيطرة علــى أهــم المرافــق الحيويــة فــي المدينــة مثــل مينــاء عــدن 
ومينــاء الزيــت ومطــار عــدن و باإلضافــة الــى أنشــاء معســكرات فــي البريقــة ،وجبــل حديــد وكريتــر وغيرهــا مــن 

مناطــق عــدن 

ــــ الثانيــة اإلغتيــاالت والســجون الســرية ،والمعتقــالت  وفــي هــذا اإلطــار قامــت بتصفيــة  مــن تعتقــد أنهــم  
ــر منســجمين مــع سياســتها او قــد يشــكلون حــراك معارضــا لهــا . مناؤيــن أو غي

ــة  ــاء وآمــة المســاجد ووجهــات اجتماعي ــد مــن  وجهــاء وخطب ــب العدي ــن وأجان ــر مرتزقــة ،محليي ــت عب  فاغتال
ــاط فــي الجيـــ واألمــن ،كمــا أنشــأت ســجون ســرية ومعتقــالت  وضب

مارســت فيهــا صنــوف مــن التعذيــب واإلنتهــاكات والحقيقــة أن مــا قامــت بــه اإلمــارات  مــن جرائــم وإنتهــاكات 
لحقــوق اإلنســان وللقوانييــن واألعــراف الدوليــة أمــر يحتــاج الــى دراســات وتحقيقــات اســتقصائية منفــردة 

ومخصصــة. 

 وعليــه فقــد أســتخدمت اإلمــارات تلــك الســيطرة وســيلة ضغــط علــى الرئيــس هــادي  للقبــول باألمــر الواقــع  
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وتمكينهــا والتمكيــن هنــا بمعنــى الشــرعنة.  

 يذكــر لنــا أحــد المصــادر القريبــة مــن الرئاســة اليمنيــة أن الرئيــس هــادي حــاول ايجــاد  ســبل للتفاهــم مــع 
اإلمــارات التــي طلبــت منــه ،مطالــب وصفهــا بالتنــازل عــن اجــزاء مــن الجغرافيــا مثــل جزيــرة ســقطرى التــي 

ارادتهــا لمــدة مئــة عــام باإلضافــة الــى مينــاء عــدن 

ــأن رئيــس الحكومــة اليمنيــة األســبق خالــد بحــاح كان ممــن ارتضــوا تلــك المطالــب وهــو  كمــا يشــير المصــدر الــىـ 
مــا اضطــر الرئيــس هــاي الــى اقالتــه.

كانــت اقالــة بحــاح بمثابــة رفــض نهائــي، لمطامــع اإلمــارات  التــي قــررت الــرد عبــر  تخليــص المحافظــات المحــررة 
مــن ســيطرة الشــرعية  "والتخليــص"  هنــا بمعنــى اإلزاحــة مســتغلة اذرعهــا المليشــياوية فــي تعــز والمحافظــات 

المحررة. 

 وفــي هــذا اإلطــار أوقفــت عمليــة تحريــر تعــز وأرادت تســليم المدينــة ألبــو العبــاس  المصنــف فــي قوائــم 
اإلرهــاب لديهــا ولــدى الســعودية واألمريــكان 

فــي عــدن، حاولــت تنفيــذ انقــالب علــى الرئيــس هــادي فــي 18 يانيــر 2018 كانــت تلــك المحاولــة بمثابــة تهديــد 
للرئيــس هادي. 

 فشــل اإلنقــالب بتدخــل مــن الســعودية التــي خرجــت مــن الجنــوب لصالــح اإلمــارات التــي  احتفظــت بــكل 
الحلفــاء لصالحهــا.

لتعــود وتقــود انقــالب اخــر فــي العــام الفيــن وتســعة عشــر، وتصبــح العاصمــة الموقتــة رســميا تحــت ســيطرة 
اإلمــارات عبــر حلفائهــا الذيــن ســلحتهم  واعدتهــم جيــدا لتلــك المهمــة. ومثلمــا مكنــت مليشــيا الحوثييــن مــن 

العاصمــة صنعــاء مكنــت ايضــا المجلــس اإلنتقالــي مــن عــدن .

وفــي هــذا الشــأن ومــن خــالل تتبــع ســلوك اإلمــارا ت فــي اليمــن يمكــن لنــا  ان نخلــص الــى عــده أمــور 
أهمهــا :

 أن  األمــارات ذات طابــع مــارق فهــي ليســت بالدولــة التــي يمكــن الوصــول معهــا الــى تفاهمــات تضمــن 	 
مصالــح مشــتركة  للطرفيــن ألن مــا تحملــه فــي اجندتهــا مطامــع ومصالــح 

ان افتقارهــا لــإلرث الحضــاري فــي طبيعــة التعامــل الدولــي باإلضافة الى المال الفائــض والتفكير الصبياني 	 
البــدوي وظــرف اليمــن الــذي يمــر بمرحلــة ضعــف صــور لهــا انها بإمكانهــا ابتالع اليمن والســيطرة عليه 

ان اإلختــالل الواضــح فــي طبيعــة النظــام الدولــي وغيــاب قــوة صارمــه تحكــم النظــام الدولــي الجديــد اتــاح 	 
لإلمــارات ولغيرهــا ان تتصــرف بهــذا الشــكل 

ان مســاحة الفــراغ الــذي خلفــه  انحســار  الفاعليــة  لــدول اقليميــة مثــل مصــر  اتــاح لإلمــارات فرصــة  	 
البلطجــة  والعنجهيــة  التصــرف وفــق قواعــد 

ان التفويــض الــذي حصلــت عليــه اإلمــارت مــن الغــرب لمحاربــة اإرهــاب اســتغلته فــي صــرف مقومــات تلــك 	 
الــدول  بمــا يخــدم مصالحهــا 

ان المعركــة الدائــرة بيــن اإلمــارات واليمــن حاليــا هــي معركــة  كســر العظــم وان اإلمــارت دخلــت فــي  	 
معركــة صفريــة ليــس مــع النظــام السياســي اليمنــي ولكــن  مــع الشــعب وبطبيعــة الحــال اإلمــارت دولــة 

عالقتهــا دومــا مــا تكــون مــع األنظمــة وليــس مــع الــدول 
أن بقــاء اإلمــارات فــي إطارالتحالــف العربــي يعنــي بقــاء اليمــن فــي نطــاق "الــال دولــة" وهوالوضــع الــذي 	 
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تعيشــه  اليمــن اآلن، والــذي تدعــم اإلمــارات اســتمراره حتــى  تضمــن  الحفــاظ علــى مصالحهــا
أن الشــرعية اليمنيــة لــم تســلم لإلمــارات مــا تريــده فــي اليمــن لكنهــا أيضــا تعجــز حتــى اآلن عــن التصــدي 	 

ألطماعهــا ألســباب كثيــرة لعــل اهمهــا 

طبيعــة  الــدور الســعودي المتاعيـــ  مــع لعبــة  اإلمــارات مــع أن تلــك اللعبــة تضــرب الســعودية  فــي الصميــم 
وهــذا مــا ســنحاول شــرحه مــن خــالل اثبــات الفرضيــة الخامســة فــي هــذا البحــث 

 الفرضية الخامسة 

ــذي شــكلته الســعودية بطلــب مــن الرئيــس هــادي  لضــرب  ــف ال ــرت بغطــاء التحال ــأن اإلمــارات تدث  القــول ب
الشــرعية اليمنيــة والســعودية فــي آن  ليــس قــول عبثيــا وال ينافــي حقيقــة  ســكوت او ارتضــا الســعودية بمــا 

تفعلــه اإلمــارت 

 لكــن عمــق مفهــوم السياســة اإلماراتيــة هــي فــي الواقــع ضــرب للســعودية  ليــس ألن اليمــن عمقــا حيويــا 
للســعودية ومــا يضــر بأمــن  اليمــن ينســحب علــى الســعودية وحســب بــل ألن مــا تقــوم بــه  اإلمــارات هــو فعليــا 
بمثابــة تقليــم اظافــر المملكــة فــي اليمــن وزعزعــة لثقــة اليمنييــن بالســعودية بــل نــزع  "لثــوب الثقــة" تمامــا 

وقــد بــدا ذلــك واضحــا فــي المــزاج الشــعبي الســائد فــي اوســاط اليمنييــن 

وبالتالــي يعتقــد الباحــث ان اإلمــارات  كانــت وال تــزال  تعتقــد انهــا األحــق فــي بنــاء التحالفــات وتحقيــق  
المطامــع وان تصرفاتهــا منــذ دخولهــا فــي حــرب اليمــن نابــع مــن هــذا اإلعتقــاد وبالتالــي فقــد اســتطاعت 
ازاحــة الســعودية مــن المحافظــات الجنوبيــة واســتفردت بهــا وورثــت شــبكات المصالــح  والــوالءات التــي كانــت 

ــع بهــا الســعودية لصالحهــا  تتمت

وهي بهذه اإلستراتيجية تسعى لضرب مكانة السعودية كدولة مركزية في اإلقليم لصالحها 

إضافــة الرتضائهــا ودعمهــا الخفــي لــكل خطــر يتهــدد أمــن المملكــة  كمــا انهــا اي اإلمارات  اســتطاعت التغلغل 
فــي الداخــل الســعودي واســتأجرت العديــد مــن النخــب  الليبراليــة التــي ضاقــت ذرعــا مــن حالــة القمــع الــذي 

مــورس بحــق تلــك النخــب مــن خــالل" 

الســلطة السياســية الدينيــة " واوكلــت لهــا مهمــة تمييــع مواقفهــا المناهــض لمكانــة الســعودية وتســويقها 
عبــر مبــررات ســطحية "  

 الجديــر بالذكــر هنــا ان محاولــة اإلنفتــاح الســطحي  الــذي تبنــاه ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان لــم 
يســتطع مــن خاللــه اخــراج تلــك النخــب مــن حالــة "اإلندهــاش"

بالنمــوذج اإلماراتــي بقــدر مــا عــززه كونــه أصبــح فــي نظرهــم القــدوة والمثــال المحتــذى  وعليــه يعتقــد الباحــث 
أن الســعودية بحاجــة ماســة لتخليــص نفســها مــن شــراك اإلمــارات




