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 مقدمة:

 52، والتي بدأت في ها في اليمنئبعد مرور عام ونصف على عملية عاصفة الحزم التي تقودها الرياض وحلفا

من أجل استعادة المدن والمحافظات من قبضة جماعة انصار اهلل الحوثية، ظهرت الخالفات  ،5102مارس 

ان ظل الجانبالسابقة الفترة وخالل بين أكبر قوتين في العملية العسكرية وهما السعودية واإلمارات، العميقة 

يوليو، أغسطس ، يونيو، ) ة األخيرةاألشهر الثالثن حقيقة تعارض المصالح بينهما، لكن ما حدث خالل اينكر

 أكد مدى عمق األزمة بين البلدين.( 5102

فالتصريحات المفاجئة ألنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي التي أعلن فيها أن دور بالده في 

ودفع هذا الغضب المسؤول  ،سياسي، أثارت غضب السعوديين ن بصدد لعب دوراليمن عسكريًا انتهي وأنهم اآل

 اإلماراتي لسحب تصريحاته وتبرير موقفه بأن كالمه فهم بشكل خاطئ.

د قدم أي جدينتاج تفكير إماراتي جدي في ترك الحرب اليمنية التي حتى اآلن لم ت   هيهذه التصريحات بال شك 

ع مع الحوثيين ال سيما وأن تمثل أهمية كبيرة في حسم الصرا منذ بدايتها غير استعادة بعض المدن التي ال

لت تحت سيطرة أنصار اهلل، وفي نفس الوقت ألول مرة منذ اتحاد اإلمارات في سبعنيات االعاصمة صنعاء الز
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القرن الماضي تخسر هذا العدد من الجنود في حرب يحاول أن يجد محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم 

، في الوقت الذي تسيطر فيها السعودية بشكل كامل على إدارة المشهد الفعلي لإلمارات مبرراً لتواجد بالده فيها

 في اليمن، األمر الذي يزعج اإلمارات.

ظبي نتيجة تضارب المصالح بينهما، وما هو  خالل هذه الورقة سنسلط الضوء عن الصراع بين الرياض وأبوو

 ركة في اليمن.مستقبل التحالف بينهما خالل الفترة القادمة وانعاكاسه على حسم المع

 :واًل: مؤشرات الصراعأ

 :تعيين على محسن األحمر واإلطاحة بخالد بحاحـ 0

بدا الخالف بين السعودية واإلمارات جليًا بعد إقدام الرئيس عبدربه منصور هادي المدعوم من الرياض على 

ين اللواء علي محسن خطوة االطاحة برجل اإلمارات األول في المشهد اليمني خالد بحاح من كل مناصبه وتعي

األحمر قائدًا للجيش اليمني قبل ترقيته لمنصب نائب الرئيس، هذا اإلجراء واجهته ابوظبي بالتململ والرفض 

السيما بسبب قرب األحمر من التجمع اليمني لإلصالح الذراع السياسي لإلخوان المسلمين العدو اللدود لمحمد 

 بن زايد.

بعض اإلجراءات "العقابية" ردًا على االطاحة بحليفها وهي سحب بعض وعقب هذا اإلجراء اتخذت ابوظبي 

المعدات العسكرية من مناطق المواجهة مع الحوثيين وأيضًا سحب بعض الجنود بحجة تغيير الطواقم 

المقالتة مما أضعف القوات المتواجدة على األرض وساهم بشكل مباشر في أحكام سيطرة الحوثيين على المدن 

 .1فوذهمالتي تحت ن

 :أزمة تعزـ 5

كشفت األزمة في مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين منذ قرابة العامين عن رغبة اإلمارات في بسط 

، فبعد 0990سيطرتها على اليمن الجنوبي وتعزيز فكرة االنقسام بين الشمال والجنوب والعودة إلى ما قبل 

تعد بوابة رئيسية للدخول إلى العاصمة صنعاء، وهناك ن من تعز والتي يي عدن ولحج القريبتتاستعادة مدين

عب الرئيس في جنوب اليمن وهي اإلمارات التي ترفض بشكل الحالة من الرفض من تحرير تعز ربما لكون ال

تعاون مع أعضاء التجمع اليمني لإلصالح )فرع اإلخوان المسلمين في اليمن(، بسبب الخالف أو  قاطع أي تعامل

عدم وجود أي دور لإلخوان في مستقبل اليمن؛ في سياسي مع الجماعة، وكذلك رغبة أبوظبي لوجي والواأليدي

                                  
 لرابط، ا6172أبريل  71، 17"هادي" انقالبا كانت تحضر له أبوظبي؟، موقع اإلمارات اإلطاحة ببحاح.. هل أحبط  -1 

http://www.emirates71.org/cate/1/posts/30522
http://www.emirates71.org/cate/1/posts/30522
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فالمدينة التي تمثل أهمية استراتيجية لالستعادة صنعاء تظل ضحية الخالف بين الرياض وأبوظبي بسبب 

 .2الموقف من اإلخوان

ول في تعز الشي  حمود المخالفي أل، طلبت السعودية من رجل المقاومة اليمني ا5102أيضا خالل شهر يوليو 

الخروج إلى الرياض من أجل تحرير المدينة من الحوثيين العتراض اإلمارات على دوره كونه ينتمي لإلصالح في 

تعز، األمر الذي تقبله الرجل حفاظا على المصحلة العامة لليمن، ولكن بعد خروجه إلى السعودية، رفضت 

اء الوضع كما هو عليه، مما دفع الرجل إلى ترك السعودية والذهاب إلى اإلمارات شن أي هجوم على تعز وبق

 تركيا، كما شنت اإلمارات هجومًا حادًا على المخالفي عبر ضاحي خلفان الذي وصف المخالفي باالنتهازية.

ثبتت مدى سيطرة اإلمارات على الوضع في جنوب اليمن لصالحها على حساب السعودية التي بدت أهذه الوقعة 

 وكأنها تعيش حالة من التخبط في اتخذاها قرارت قد تحسم الوضع في اليمن.

 :تقريب اإلمارات لعائلة علي عبداهلل صالحـ 3

سنوات وجهة لبقايا األنظمة التي ثارت عليها الشعوب لالحتماء  ات منذ اندالع الربيع العربي قبلباتت اإلمار

بها؛ وكان من بين هؤالء أحمد على عبداهلل صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع الذي كان يسعى للعب دور كبير 

من الملفت أنه رغم مشاركة اإلمارات بقوة في عملية وفي مستقبل البالد لوال الثورة التي أطاحت بوالده، 

اصفة الحزم التي تستهدف باألساس الحوثيين وأنصار على عبداهلل صالح إال أن نجله وأسرته الزالوا يقيمون ع

جل دت أخبار أن نرايع الماضية توباسيحات اإلماراتيين، لكن خالل األفي دبي وتحت اإلقامة الجبرية بحسب تصر

 .3صبح يعمل بحرية اآلنأصالح لم يعد تحت اإلقامة الجبرية و

ي ف ا المؤشر بال شك يزعج السعودية التي تعتبر أن صالح هو عدوها األول في اليمن، وال مكان له وال لنجلههذ

أن ظهور نجل صالح من جديد يعد ورقة ضغط من قبل اإلمارات تجاه السعوية  مستقبل اليمن، لكن فيما يبدو

لقريب من اإلصالح منصبًا سياسيًا في مقابل منح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على محسن األحمر ا

ظبي والرياض وتعني تخلي اإلمارات عن صالح وعائلته مقابل تخلى  مهمًا، ومن ثم يعد األمر مقايضة بين أبو

 السعودية عن اإلصالحيين.

 

 

                                  
 الرابط، 2/6172/ 71أحمد عززي، اليمن: أزمة اإلمارات مع اإلسالميين ُتدمر تعز والقادم أسوأ!، موقع نون بوست،  -2 
  الرابط، 6172/ 8/  71لماذا ال تسلم اإلمارات نجل على صالح، صحيفة التقرير،  -3 

https://www.noonpost.net/content/12408
https://www.noonpost.net/content/12408
http://altagreer.com/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84/
http://altagreer.com/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84/
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 :نور قرقاشأتصريحات ـ 4

الرياض وأبوظبي كشفت تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش عن عمق الخالف بين 

في اليمن واختالف االجندات بين البلدين، ففي الوقت الذي تحتاج فيه السعودية إلى استمرار معاركها في 

على األقل لتحقيق مكاسب عسكرية تحفظ ماء وجهها أمام القوى الدولية أو  اليمن لحسم الصراع لصالحها

الزيت على النار بين الحليفين، ردود األفعال ب صيواإلقليمية، خرج المسؤول اإلماراتي بهذا التصريح ل

السعودية التي خرجت من إعالميين وكتاب سعوديين محسوبين على النظام الحاكم، دفعت قرقاش لسحب 

 كالمه والتعلل بأي حجة المتصاص الغضب السعودي.

سنوات،  01نحو  تصريح مثل هذا وفي هذا التوقيت ومن شخص يعد مهندس العالقات الخارجية اإلماراتية منذ

لم يكن إال برضا وضوء أخضر من الرجل األول في اإلمارات محمد بن زايد، من أجل توصيل رسالة للرياض مفادها 

أن اإلمارات لديها أوراق ضغط كبيرة ويمكن أن تستغلها في أي وقت ما لم تحقق مطالبها في اليمن، وأيضا  

 .4فاشلة حتى اآلن ولم تحقق نجاحات تذكر في حسم المعركةتوحي هذه الرسالة بأن قيادة السعودية للمعركة 

 اليمنية في الكويت: فشل المفاوضاتـ 2

منذ سيطرة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد بدء عاصفة 

د في اتجاه التقسيم ال الحل الحزم بأسابيع قليلة، وهناك شعور لدى كثير من المحللين أن الهدف هو دفع البال

أشهر لم تكن إال بهدف كسب الوقت من  4العسكري، فالمفاوضات التي احتضنتها الكويت أكثر من أو  السياسي

أجل إعادة ترتيب القوى العسكرية لكل األطراف والدخول من جديد في داومة الحرب، فاألطراف اليمنية 

اإلمارات(، جميعهم يعلم أن  ،السعودية ،داعمين لهم ) إيراناألساسية )الحوثيين وصالح وأنصار هادي( وال

مفاوضات الكويت لن تحسم شيئًا وأن مصيرها الفشل ولكن الهدف هو التجمل بدعم الحل السلمي أمام القوى 

 الدولية الضفاء مزيدًا من الشرعية على موقفه السياسي.

اتي السعودي ساهم بشكل كبير في فشل هذه أن الخالف اإلمار ينظن كثير من المتابعين للشأن اليمفي 

المفاوضات، فاألجندة السعودية في اليمن تهدف إلى تمكين القبائل الموالية لها في مستقبل اليمن وجعل 

القرار بيد الرياض في كل صغيرة وكبيرة قادمة ومن ثم تأمن جانب الجار الجنوبي من أي تقلبات قد تحدث في 

ا إلى الوصول بهأو  ماراتية هدفها األساسي تقسيم البالد إلى شمال وجنوب على األقلالمستقبل، لكن األجندة اإل

                                  
 الرابط، 71/1/6172اإلمارات: الحرب في اليمن انتهت بالنسبة لقواتنا، موقع يمن مونيترو،  -4 
 

http://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/9988/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7
http://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/9988/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7
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أكثر، ومن ثم يصبح لكل طرف دوره في مستقبل اليمن، هذه األجندات المتعارضة في الطرف أو  دويالت 3

ألنصار على  المفاوضات للوصول إلى ما آلت إليه، وفي ظل دعم اإلمارات بشكل غير مباشربالتابع لهادي دفع 

 ما يعنيي تنازالت من أجل بقاء الوضع كما هو عليه اآلن، وهو أعبداهلل صالح في المفاوضات لعدم تقديم 

 .5أن تحسم الحرب في اليمن فيما يخدم األجندة اإلماراتيةأو  أن تتورط السعودية في اليمن الكبر فترة ممكنة،

 

 :إدراة الصراعو اليمنثانيًا: إخوان 

العام والنصف المنصرم وهناك حالة من التململ تواجها الرياض حيال تسليح عناصر التجمع اليمني على مدار 

رب الإلصالح المحسوب على اإلخوان المسلمين، خشية انفراط عقد التحالف مع اإلمارات الرافضة لمثل هذا التق

ابق مؤشرًا كبيرًا على عودة مع اإلخوان مما دفع إلى التباعد بين االصالح والرياض والذي كان في وقت س

 .6اهلل بن عبد العزيز ما إلى عهد ما قبل الملك السعودي الراحل عبدهالعالقات بين

هذا اإلجراء من قبل السعوديين أضعف دور المقاومة المسحلة على األرض خاصة من قبل المحسوبين على 

وجود حالة كبيرة من عدم لموا لها تتحالف معهم مهما قداإلصالح، الذين بدأو يشعرون بأن السعودية لن 

الثقة من قبل الرياض كون القائد لهذا المعركة هو وزير الدفاع الشاب محمد بن سلمان الذي يعتبره محللون 

 .7ظبي محمد بن زايد أداة في يد ولي عهد أبومجرد كثر 

ة ودولية رافضة الي دور لتيار االستضعاف التي يعشيها أخوان اليمن خاصة في ظل وجود بيئة إقليمأو  حالة االضعاف

اإلسالم السياسي وخاصة اإلخوان المسلمين، ساهمت بشكل كبير في تهميش دورهم في مستقبل اليمن، وهذا في حد 

 رغبة سعودية حقيقيةمع وجود ين في مستقبل البالد، يذاته يمثل فرصة ذهبية لإلمارات التي ال تريد أي دور لإلسالم

 هد.عن المش اإلصالح بعادإب

ية صكا على بياض ثمة أخطاء وقع فيها قيادات اإلصالح كانت سببًا فيما آل إليه وضعهم اآلن وهي، منح السعودلكن 

دارة الملف دون أن يكون لهم دور حقيقي رغم تمتعهم بعالقات وثيقة ومتشعبة مع الكثير من ة إلفي بداية المعرك

ول على محسن األحمر في قيادة الجيش اليمني ووصوله إلى منصب القبائل اليمنية، أيضا رغم وجود رجل اإلصالح األ

ب سياسيًا ما يصأو  قدم أي جديد في المعركة مع الحوثيين سواًء كان عسكريًانائب الرئيس اليمني لكن حتى اآلن لم ي 

 .8حتى في حكومة هاديأو  اإلماراتأو  في صالح الرافضين للتقارب مع االصالح سواء في السعودية

 

                                  
 الرابط، 62/2/6172أسباب كفيلة بفشل المفاوضات اليمنية في الكويت، ساسة بوست،  3 -5 
خوان اليمن: العودة إلى ضبط المصنع، مركز كارنيجي لدراسات الشرق األوسط،  -6   الرابط، 6171/ 8/  1فارع المسلمي، الرياض وا 
 الرابط، 6172/ 2/  8هل أن للسعودية أن تتخلى عن إخوان اليمن  صالح أبو عوذل، ساسة بوست، - 7 
 الرابط، 71/1/6171جمال الدين ابو الحسن،حزب التجمع اليمني لإلصالح.. وعاصفة الحزم، مجلة السياسة الدولة،  -8 

http://www.sasapost.com/kuwait-yemen-talks/
http://www.sasapost.com/kuwait-yemen-talks/
http://carnegie-mec.org/2015/08/07/ar-pub-61012
http://carnegie-mec.org/2015/08/07/ar-pub-61012
http://www.sasapost.com/opinion/is-it-to-saudi-arabia-to-give-up-brothers-yemen/
http://www.sasapost.com/opinion/is-it-to-saudi-arabia-to-give-up-brothers-yemen/
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5298.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5298.aspx
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 :السعودية ـ اإلماراتية في اليمن التفاعالتثالثًا: سيناريوهات 

في إطار االعتبارات السابقة تبرز مجموعة من السيناريوهات األساسية لسمستقبل التفاعالت السعودية ـ 

 اإلماراتية في اليمن:

 :ظبي فض التحالف بين الرياض وأبواألول: السيناريو 

وفض التحالف بين اإلمارات والسعودية بسبب صراع األجندات بين البلدين  يستند هذا التصور على فكرة انتهاء

في اليمن رغم ضرورة التنسيق وتبادل األدوار في حال وجود رغبة لدى الطرفين في استمرار هذا التعاون، لكن 

لما هذا االتجاه عكس تمر بأمر أبوظبي سيجعل السعودية تدفع في أطموح اإلمارات في جعل اليمن دولة ت

تمثله اليمن للرياض، فهي تعد أهم دول الجوار إضافة إلى الدور المتنامي إليران العدو اللدود للسعودية فيها، 

وكذلك رغبة الرياض في وجود نظام حكم في اليمن يدين بالوالء لها، لما قامت به السعودية في عام ونصف 

 .9ًاسياسيأو  حتى اآلن من دعم لحكومة هادي سواًء كان عسكريًا

، باإلعالن عن 5102أيضا الحديث عن دور كبير لإلمارات في الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون في يوليو 

المجلس األعلى إلدارة شؤون اليمن بقيادة مشتركة بين قيادات تابعة لعلي عبداهلل صالح وقيادات حوثية؛ 

استضافة وفد للحوثيين في  فيواترة ويتمثل دعم اإلمارات للحوثيين في هذه الخطوة بحسب األنباء المت

العاصمة أبوظبي ومقابلة أحمد علي عبداهلل صالح من أجل التنسيق فيما يخص المفاوضات التي كانت جارية 

وقتها في الكويت من أجل تمثيل كبير النصار صالح والحوثيين في أي حكومة توافقية في حال االتفاق 

فاوض على بند القبول باألمر الواقع، وإذا لم يتم االتفاق بشروط وبرئاسة شخصية قريبة من الحوثيين، والت

مثل ضربة كبيرة للسعودية، لكون شرعية يالحوثيين يتم االعالن عن المجلس الرئاسي والذي بال شك س

 .10الرئيس هادي المدعوم من الرياض أصبحت على المحك

ليمن خالد بحاح في الوقت الذي أصبحت السعودية يدعم هذه األنباء أن اإلمارات فشلت في زرع رجلها األول في ا

هي الالعب األهم في رسم مستقبل البالد ومن ثم ال مناص أمام اإلمارات من التحرك منفردة لوضع أقدام لها 

وأيضا ثمة ملمح أخر في توتر العالقة بين البدين وربما يكون سببًا في فض هذا التحالف، وهو  في اليمن.

حقيق حول قصف طيران التحالف لمناطق مدنية وقتل المئات من األطفال والمدنيين، قبول السعودية بالت

هناك من يرى أن الطيران اإلماراتي هو المسؤول األول عن تلك الضربات في . ورغم رفضها لهذا اإلجراء منذ عام
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هذه جاءت من باب إطار توريط السعودية دوليًا كونها هي التي تقود العلمية العسكرية، ولكن خطوة الرياض 

 .11كشف اإلمارات أمام المجتمع الدولي والدول المشاركة في التحالف وكذلك أمام الشعب اليمني

 خفض التعاون:السيناريو الثاني: 

ل يعني العمقد أهداف البلدين في اليمن ال يعني بالضرورة إنهاء التحالف بشكل كامل وإنما ربما  االختالف في

على األهداف المشركة والتغاضي عن األمور محل االختالف، على هذا األساس يستند السيناريو القائم، فربما 

بلدين ، فكال الا يتم التعامل بمصطلح البرغماتيةكامل بين البلدين في كل الملفات وإنمتعاون هناك لن يكون 

خر يتفرد بالكامل بإدارة سحاب بالكامل منه وترك الطرف اآللديه ما يحتاجه من اليمن وال يمكن الي منهما االن

 المشهد لصالحه.

من المتوقع أن يدفع هذا السيناريو إلى فكرة تقسيم  اليمن ويصبح لكل طرف منهما نفوذه فعدن وجنوب و

الكبيرة  لضع للنفوذ اإلمارتي بالكامل لما تقوم به أبوظبي في تلك المنطقة من شراء والءات للقبائخاليمن قد ي

حالة العداء التاريخي بين اليمن الجنوبي  ةفي تلك المنطقة عدا الخدمات التي تقدمها اإلمارات لألهالي مستغل

والمملكة العربية السعودية حينما كانت الرياض تدعم نظام الحكم في الشمال على نظيره االشتراكي في 

 الجنوب.

المناطق المحاذية لحدودها للقضاء على أي نشاط حوثي  لسيطرة علىلخر ستسعى السعودية وعلى الطرف اآل

في تلك المدن وستسعى لفرض االستقرار في المحافظات الشمالية اليمنية مثل الجوف وعسير والحديدة، 

في  متحقق الطرفان السعودي واإلماراتي أهدافهيهنا يها وعدم تمدد للحوثين فيها، ولضمان سالمة أراض

 ما.اليمن دون أن يخسر أحده

 بقاء الوضع كما هو عليه:السيناريو الثالث: 

يهدف هذا التصور إلى رغبة الطرفين السعودي واإلماراتي في عدم تفتيت التحالف العربي الذي يقاتل تحت 

 أمر الهو خسارة الطرفين الحرب ونجاح الحوثيين وأنصار على عبداهلل صالح ألن قيادة السعودية في اليمن، 

، ومن ثم سيسعى الطرفان إلى 5102يريده الطرفان حتى اآلن في المعركة التي الزلت راحها تدور منذ مارس 

 .12بقاء الوضع القائم كما هو وبحث كل منها عن تحقيق أهدافه دون فك عرى التحالف ولو شكليًا

                                  
 الرابط، 37/7/6172اليمن: تشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات بحق المدنيين، موقع دوتيش فيله،  -11 
 الرابط، 61/8/6172سعودي، المعهد المصري للدرسات السياسية واالستراتيجية، أحمد التالوي، تداعيات األزمة اليمنية على النظام ال -12 

http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-19014856
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-19014856
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/2/0/1011
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/2/0/1011
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القائم، وهو عدم رغبة وقدرة أي ثمة ما يوجب على السعودية واإلمارات ضرورة بقاء هذا التحالف في وضعه و

تحمل تكلفة المعركة سياسيًا بمفرده خاصة أمام المنظمات الدولية التي بدت خالل الفترة األخيرة على منها 

 رصد انتهاكات من قبل قوات التحالف العربي وقصف للمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.ت

 زيادة التعاون:السيناريو الرابع: 

لى قيام السعودية واإلمارات بالوصول إلى الغاية الكبرى من هذا التحالف، وهو توحيد إستند هذا السيناريو ي

خر من أجل حسم األوضاع فيها لآلا ممنه كلهذا يعني أن يتنازل دات بينها حول مستقبل اليمن، واألجن

ق عليها بينهما لمستقبل اليمن ويتم ن بوضع أجندة كاملة متفالصالحهما في المقام األول، فمثال يقوم البلد

فيذها في المناطق التي تم تحريرها من عناصر الحوثي وصالح، وكذلك الوصول إلى نقطة االتفاق بالكامل نت

حول شكل الحكومة القادمة وشرعية الرئيس هادي التي أصبحت على المحك بعد الخطوة األخيرة من قبل 

 الحوثيين.

في الجنوب على أن تتولى  ةنازل السعودية لإلمارات من أجل إعمار المناطق المحرريفترض هذا السيناريو أن تتو

 هى مناطق الشمال لكن يظل نظام الحكم في اليمن موال للرياض، الن ذلك يعد هدفًا سعوديًا ال مناص عنه.

 السيناريو األقرب للتحقق:

وانهاء التحالف بين الرياض وأبوظبي هو من خالل استعراض السيناريوهات السابقة يعد تصور فك االرتباط 

 األقرب للتحقق نظرًا لعدة اعتبارات:

أن يكون لها نفوذ على حسابها في الجار  ةدول ةاليمن تمثل قضية كبرى بالنسبة للسعودية ولن تسمح ألي -0

الجنوبي ولن تسمح بتكرار أخطاء الماضي والتي تجاهلت فيها األوضاع اليمن حتى تغلغلت إيران في عدد من 

 المحافظات اليمنية في صورة الحوثيين ومن ثم أصبح تصحيح األوضاع أمر مكلف للسعوديين.

من األزمات التي صدرتها اإلمارات لها في تلك الحرب ومنها  على مدار عام ونصف رصدت السعودية العديد -5

كن التي يتواجد بها عناصر المقاومة الشعبية التابعة لهادي، وأيضا قصف اقصف طيران إماراتي لبعض األم

 بدون قصد من قبل طائرات تابعة للتحالف في أغلبها طائرات إماراتية.أو  عن قصد ماإالمدنيين 

لح ابين اإلمارات والحوثيين التي تكشفت خالل الفترة األخيرة عبر أحمد على عبداهلل صالعالقة السرية  -3

رغبة اإلمارات في تحقيق سيناريو التقسيم في اليمن وهو ما ترفضه ، وصاحب النفوذ األكبر في اليمن
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ة لحوثيين خاصالسعودية بشكل قاطع خوفاً من انتقال حمى التقسيم لديها وأيضا االعتراف األممي والدولي با

 إذا ما أصبحت صعدة عاصمة إقليمهم إذا ما نجح سيناريو التقسيم.

 

 خالصة:

بقاء المعركة في اليمن بمربعها األول رغم مرور عام ونصف عليها، يعزز فرضية أن السعودية أصبحت ـ إن 0

سبب تصارع عليها ب ئًاحسم المعركة أصبح عب ههدف كانأن التحالف الذي ، وعقنمتورطة في هذا المست

 .دون مكاسباألجندات بينها وبين اإلمارات التي تعتبر أن معركة اليمن حربها األولى التي لن تخرج منها 

داخل حدوها ومن ثم يكشف أو  ألول مرة في تاري  اإلمارات تخسر هذا العدد من الجنود في معركة لها خارجـ 5

ور السعودي وربما هذا السبب كفياًل أن يطيل أمد هذا رغبة أبوظبي في تنفيذ أجندها في اليمن وتخطي الد

 المعركة.

اإلعالن من ، كربكت دول التحالفأالحوثيون وأنصار على عبداهلل صالح، خطوات سياسية متسارعة ـ اتخذ 3

 حد عن المجلس الرئاسي الذي ربما سيكون رصاصة الرحمة على الدور السعودي في اليمن.اجانب و

أحد العوامل األساسية في وصول الوضع على األرض  كانتفي دعم التجمع اليمني لإلصالح  التذبذبحالة ـ 4

يما ف، ولقوي في الجانب القبلي في البالدإلى هذه المرحلة كونهم يقدرون بمئات اآلالف باإلضافة إلى نفوذهم ا

مؤشرات عنها بدرت  بعاد االصالح عن المشهد السياسي في اليمن بعدماإيبدو أن هناك رغبة سعودية في 

 غير ربما بإيعاز إماراتي.تلكن الوضع  ،تقريبهم والتحالف معهم

الشك أن معركة اليمن ستستمر فترة طويلة بسبب فشل السعودية في إدارة هذا الملف مع وجود تنافس ـ 2

بتت ثألذي حقيقي من قبل اإلمارات على السيطرة على اليمن، في الوقت الذي يتصدر المشهد محمد بن سلمان ا

، والذي أصبح يتماهي بدرجة كبيرة مع توجهات محمد بن األيام أنه شخص ال يمكنه قيادة معركة بهذا الحجم

 زايد في قضايا اإلقليم.


