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 اليمن: السعودية واإلمارات مصير مجهول وانهيار قادم 
 د. هود محمد منصور ُقباص أبو راس 

 مقدمة:
 أيدته الكثير من الدول العربية واإلسالمية بهدف 2015مارس  في  

ً
 واسالميا

ً
 عربيا

ً
، قادت السعودية واإلمارات تحالفا

ضرب املد اإليراني في اليمن واستعادة الشرعية الدستورية واسقاط االنقالب الحوثي، ولكن سرعان ما تمزق ذلك  

ي، فقد خرجت قطر من التحالف ولم تشارك عمان التحالف بدًء من دول الجوار في مجلس التعاون الخليج

وتراجعت الكويت كذلك، ثم تبعتهم كثير من الدول العربية كدول املغرب العربي واألردن ومصر ورفعت باكستان 

 وتركيا ذلك الغطاء عن التحالف. 

، إال السعودية واإلمارات تقفان أمام مصير مجهول ونهاي 
ً
ة حتمية بعد الفشل ولم يتبق من التحالف العربي فعليا

، وتورطهم في مخطط التقسيم لألرض اليمنية والقتل واالغتياالت 
ً
الذريع الذي لحق بهما أمام العالم سياسيا

، مع والدخول في حرب مجهولة العواقب وباهظة الثمن، خسروا فيها من األرواح واألموال وانهيار في االقتصاد الكثير

يمن ستكون سهلة وأنهم قادرون على حسمها في أيام معدودة ولم ينتبهوا إلى أن أنهم كانوا يتوقعون أن الحرب في ال

في واقعنا املعاصر،  اليمن بلد جار معروف بحضارته الضاربة في أعماق التاريخ، وشعب مقاتل قّل أن تجد له مثيال

وملن يجهل ذلك وأنه سيدافع عن أرضه وعرضه مهما كلفته من ثمن، وسيكسب تعاطف الكثير من دول العالم، 

 فعليه الرجوع إلى شهادات السابقين. 

 تمزيق الصف الداخلي للتحالف:
أفقدت الحرب في اليمن الكثير من السعوديين واإلماراتيين الثقة بحكامهم وكشفت أحداث اليمن الوجه الخفي  

كانوا من أقرب املقربين للنظام السعودي اإلماراتي الذي كان يمارس االغتياالت ضد خصومه في الداخل والخارج ولو  

له وقد كان من أهمها مقتل الصحفي السعودي خاشقجي بتلك الصورة الشنيعة في سفارة دولتهم في تركيا بعد أن 

اعترض على سياسة دولته الغاشمة وما تبعه من كذب غير أخالقي وبدون أدنى ذرة من إنسانية مما جعل الشعب  

تياالت التي كان يتعرض لها الكثير من الشخصيات في الداخل والخارج  السعودي يراجع امللفات السابقة في االغ

وتأكدوا أن األسرة الحاكمة متورطة في كل ما سبق مع أنها كانت عبارة عن شكوك تقال من تحت الطاولة وفي الخفاء 
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، ولم تك حادثة اغتيال املرافق الشخص ي للملك سلمان إال جزءا ال
ً
 بعد أن كانت شكا

ً
 يتجزأ من فأصبحت يقينا

 تلك املؤامرة لولي العهد السعودي، ومن معه في فرض هيمنتهم على شعوبهم وشركائهم. 

 العلماء والسجون: 
تفاجأ البعض من الشعب السعودي بما قامت به دولتهم تجاه املؤسسات الخيرية واإلنسانية والدعوية من إغالق 

مع أنها دولة كانت تدعي مناصرة السنة وقمع البدعة   ومصادرة لألموال واملمتلكات، واعتقال العلماء والدعاة 

وصاحبة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفي غمضة عين استيقظ الشعب السعودي على سماع موجة من  

االعتقاالت تطال مجموعة من العلماء واملصلحين الذين وقفوا معها في حربها على اليمن وقبلها في سورية، وقد كان 

 البعض ال يزا
ً
ل يشك بأن هؤالء تم اعتقالهم الرتباطهم بجماعة اإلخوان املحظورة عند نظامهم، حتى تبين لهم الحقا

 بالسياسة أو بمناهضة الحاكم وإنما هي 
ً
بعد إغالق هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن األمر ليس متعلقا

ام، بل إنهم بالغوا في ادخال الكثير من عداوة ظاهرة للسنة وأهل السنة بل والجماعات اإلسالمية بشكل ع

 الجماعات والجمعيات واملنظمات االسالمية وكبار العلماء في قائمة اإلرهاب في الداخل والخارج. 

 املال واالقتصاد:
فوجئ الشعب السعودي واألمة اإلسالمية باعتقال مجموعة من رجال املال واألعمال في اململكة تحت مبررات واهية، 

شاهد املستفزة للرئيس األمريكي إلى اململكة وهو يهين ولي العهد السعودي ويطلب منه شراء األسلحة وبتلك امل 

 من أموال 
ً
 أمريكيا

ً
األمريكية بمبالغ هائلة ولم يغادر اململكة حتى تم االلتزام له بدفع أربعمائة وخمسون مليار دوالرا

عالم بأن ولي العهد دفع ألمريكا أكثر من الجزية الشعب السعودي، حتى أصبح هذا الحدث محل سخرية أمام ال

املأخوذة عليهم من العهد األول لإلسالم، وأكثر من ذلك سخرية الرئيس االمريكي من قيادة اململكة بقوله إذا لم  

 تدفعوا سيسقط كرس ي الحكم في نصف شهر. 

وقام برفع أسعار املشتقات   2030  ولم يكتف ولي عهد اململكة بذلك بل دشن ذلك املشروع االقتصادي املزعوم خطة

النفطية على الشعب السعودي وتخفيض الرواتب واألجور باسم الحرب في اليمن ومالحقة رأس املال املتواجد داخل 

اململكة وكذلك العمال واملغتربين مما جعل الكثير من أبناء الشعب واملقيمين يقومون بالبحث عن دول أخرى بديلة 
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 لإلقامة واالستثمار، 
ً
باإلضافة إلى الركود في الكثير من الشركات الكبرى في السعودية واالمارات، وهذا يعد مؤشرا

 يؤكد على بداية االنهيار والسقوط. 
ً
 خطيرا

 الهجمات املتكررة:
، من ضرب 2020، وبدايات العام 2019لم تتعرض اململكة الهانات سياسية وعسكرية مثلما تعرضت له في العام  

ات وآبار النفط إبان تولي سلمان وابنه كرس ي الحكم ومع كل ما سبق لم تتمكن من الدفاع عن نفسها للسفن واملطار 

ولم ينصرها حليفها ولم يقف معها القريب والبعيد مما يؤكد أن هذه اململكة أصبحت على وشك السقوط املدوي 

 الذي سيعيد لألمة االسالمية مجدها وعزها. 

صبحت ظاهرة للعيان من خالل رصد االحداثيات وإرسالها إليران والحوثين بحسب بل إن نقمة الشعب من الداخل أ

تصريحات الناطق العسكري باسم الحوثين أنهم حصلوا على معلومات من الداخل مكنتهم من ضرب أرامكو بدقة 

 عالية. 

 تحالف إسالمي جديد وقمة بديلة يف ماليزيا:
سعودي في تمثيل القضية اإلسالمية وما تقوم به من دعم وتأييد ألعداء  رأت كثير من الدول اإلسالمية تراجع الدور ال

 من تأييد الهند على شعب كشمير املسلم ودعم الصين على التركستان املسلمة وتأييد فرنسا في ضرب 
ً
األمة بدًءا

على األنظمة القوى اإلسالمية في مالي ودعم الحروب واالقتتال داخل دول العالم اإلسالمي وتأييد االنقالبات 

الشرعية وإرادة الشعوب وإهدار أموال األمة وتسليمها ألعداء اإلسالم وسجن العلماء والدعاة، مما دعا تركيا 

وماليزيا وايران وقطر وباكستان للدعوة إلى عقد قمة جديدة ملناقشة قضايا األمة، لكن الرئيس الباكستاني انسحب 

الده والتهديد بترحيل العمالة الباكستانية من السعودية مما اضطره في اللحظات األخيرة ألسباب اقتصادية في ب

لالعتذار وإرسال وزير خارجيته مما يؤكد بداية سقوط السعودية التي تدعي أنها قائدة األمة اإلسالمية وحامية حمى 

 اإلسالم...
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 التحالف السعودي اإلماراتي رهان خاسر:
التدخالت التي تقوم بها السعودية بانفراد أو مع حليفها اإلماراتي من خالل مراجعة التاريخ اليمني السعودي و 

للوقوف مع أي طرف يمني فإن مصيره الفشل وأصبحت القناعة واضحة والنتائج معلومة لدى الشعب اليمني فقد 

ظام تدخلت السعودية في الستينيات وناصرت امللكيين وأعانتهم باملال والسالح حتى سقط الحكم امللكي وقام الن

 . الجمهوري 

وقد وقفت السعودية ضد الرئيس الحمدي في السبعينات وأيدت الكثير من املشايخ والقيادات إلسقاط الرئيس 

كما وقفت في  وتمكين موالين لها فتمكنوا من ذلك لفترة محدودة ثم تم االنقالب عليهم وهزموا وهزمت السعودية،

ال ودعمت املخربين، ووقفت مع الحكم الشيوعي في الجنوب، فكان الثمانينات مع الجبهة القومية لزعزعة أمن الشم

مصيرها الفشل وقامت الوحدة بين الشطرين بداية التسعينيات، وعندما حاولت قيادات جنوب اليمن االنفصال  

والتراجع عن الوحدة، قامت السعودية واإلمارات بتقديم الدعم املالي والعسكري للحزب االشتراكي وفشلت 

 الشعب اليمني وحافظ على وحدته وهزمت السعودية واالمارات شر هزيمة.  وانتصرت

واملبادرة الخليجية كانت النتيجة سقوط   2011وعندما وقفت السعودية واإلمارات مع الرئيس صالح بعد ثورة 

-2015الرئيس وتسليم الحكم، وعندما دعمت املشروع االنفصالي املتمثل باملجلس االنتقالي في جنوب اليمن من 

حتى يعلن االنفصال، فشلت عندما توجه املقاتلون واستعادوا شبوة وأبين، وكانوا على مشارف دخول عدن،   2019

وتم القضاء على تحالفهم املزعوم واملتستر بأهداف خفية وبدعاوي أنهم دخلوا اليمن الستعادة الشرعية، وأصبح 

كيانات التي تدعو لقتال املحتل وإخراجه من اليمن، وظهر الشعب على قناعة تامة بأنهم رأس الفتنة وبدأت تظهر ال 

للعالم تلك املؤامرة للتحالف، وال يزال الكثيرون ينتظرون هزيمة الشرعية على يد الرهان الخاسر، إال إذا تداركت 

 نفسها وبحثت لها عن حليف آخر أو تخلت عن التبعية في قرارها عن السعودية واالمارات. 

 شرعية:نقاط القوة لدى ال
 اعتراف دولي   -1

 موارد الدولة نفط غاز كهرباء  -2

 منافذ البرية والبحرية والجوية  -3
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 تكافؤ الجيش واألمن -4

 جمارك ضرائب  -5

 رواتب وأجور  -6

 مكينة إعالمية  -7

 مقاتلين أشداء  -8

 عقيدة قتالية  -9

 حاضنة شعبية قوية في جميع املحافظات اليمنية.  -10

 نقاط الضعف لدى الشرعية:
1-  

ً
 ضعف القيادة إداريا

2-  
ً
 ضعف القيادة إراديا

 عدم البحث عن خيارات بديلة عن التحالف.  -3

 فساد مالي وإداري على كافة املستويات  -4

 تواجدها خارج الوطن  -5

 بقائها تحت رحمة السعودية  -6

 عدم االستقاللية في القرار  -7

 نقاط القوة عند الحوثة:
 قيادات شابة أدارت األزمة بنجاح  -1

 ترسانة عسكرية قوية  -2

 القدرة على الحشد الجماهيري  -3

 توحيد املظلومية والتوعية بها  -4

 إقناع الداخل والخارج بإن التحالف السعودي احتالل  -5

 جيش بعقيدة قتالية  -6
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 السيطرة على املحافظات األكثر بكثافة السكان بما فيها العاصمة وجميع املؤسسات الحكومية  -7

 سلطة اتخاذ القرار واحدة  -8

 جبهة موحدة  -9

 إرادة وإدارة.  تحالف قوي يمتلك -10

 مطبخ إعالمي موحد داخليا وخارجيا  -11

من نقاط القوة لدى الحوثيين السيطرة على ميناء الحديدة والسيطرة على السلسلة الجبلية التي تهدد   -12

 البحر األحمر. 

 عدم وجود حاضنة شعبية قوية في أغلب املحافظات اليمنية.  -13

 السيطرة على السلسلة الجبلية املهمة.  -14

 الحوثة: نقاط الضعف لدى
 عدم االعتراف بها خارجيا  -1

 فرض الهيمنة بالقوة   -2

 فساد مالي وإداري على كافة املستويات  -3

 الوالء إليران وحزب هللا -4

 الحكم الفردي  -5

 ما قبل الهزيمة وسقوط مشروع االنفصال:
واإلمارات مجموعة من املرتزقة لتنفيذ مخططها االجرامي في اليمن، وأطلقوا عليها إسم األحزمة دربت السعودية 

األمنية بدأ من سقطرى وحضرموت وشبوة وأبين وعدن ولحج، انتهاء بالساحل الغربي باإلضافة إلى بعض 

اليمن وسهلت لهم كل ما   امليليشيات في تعز وصعدة، وأنفقت عليهم املليارات إلحكام السيطرة على أكثر أجزاء

يحتاجونه من دعم عسكري أو لوجستي وحتى ما يتعلق بإصدار القرارات والتعينات والترقيات في الجيش واألمن 

وكذلك السلطة املحلية، وكانت الخطة تسعى السقاط الجنوب بيد مليشات االنتقالي وإسقاط إب وتعز بيد قوات 
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ات املتواجدة في تعز املدينة أو في ريفها واسقاط جبهة صعدة بيد الحوثي الساحل الغربي باإلضافة إلى بعض العصاب 

 ودعم العصابات املتمردة داخل مأرب.

وبعد مرور السنوات السابقة من التدريب والتأهيل وإنفاق مليارات الدوالرات إلنشاء عصابات مسلحة ومليشيات   

عدن وموانى حضرموت باإلضافة إلى االستيالء على مأجورة لتنفيذ مخطط االنفصال باليمن، حتى تتحكم بميناء 

النفط في شبوة وحضرموت، وجاءتهم الهزيمة من حيث لم يحتسبوا وذهب كل ما بنوه وأنفقوا عليه، بمواجهة  

خمسة أيام سقطت فيها املليشات السعودية اإلماراتية في شبوة النفطية وأبين القبلية الساحلية بأيدي الجيش 

 لشعبية، ولم يتبق إال قاب قوسين أو أدنى من استعادة عدن.  الوطني والحشود ا

حتى كشف التحالف عن مخططاته، وقد كان ُيرتب إلسقاط الشرعية بالكامل فجهز جبهة الساحل لإلنقضاض  

على إب وتعز ولكن املخطط كشف، وتم إخماده في إب برئاسة مدير األمن السقاف، وتم إخمادها في مأرب على يد  

عد تحريض بعض القبائل لالعتداء على الجيش واألمن، وحصلت تلك املعارك الكبيرة، وتم بيع عدد الشرعية، ب 

 كبير من املقاتلين والتخلي عنهم في كتاف على مرأى ومسمع وإشراف تحالف السعودية واإلمارات. 

 سيناريوهات واحتماالت:
 من السيناريوهات واالحت

ً
 ماالت وكذلك اإلجراءات والتحركات، ومن ذلك: إن املرحلة القادمة يمكن أن تشهد عددا

تقسيم اليمن إلى ثالثة أقاليم وأكثر: وهذا هو الذي تعمل عليه دول االحتالل في امليدان ولكن أغلب املؤشرات  -1

تؤكد فشله وأصبح من الصعوبة تحقيقه على أرض الواقع، ملا سيترتب عليه من اقتتال دائم بين األقاليم في الشمال 

 ويمكن التغلب عليه. والجن
ً
 وب، ولكن يبقى هذا السيناريو مطروحا

فتح جبهة جديدة في املهرة وحضرموت ومدن أخرى ضد السعودية واإلمارات يقودها مجلس اإلنقاذ الجنوبي  -2

اليمني ضدهم، ولعل هذا السيناريو سيكون هو األقوى في هذه املرحلة ملواجهة دول االحتالل نظرا لعدم وجود أي 

 ملا تتمتع به قيادته من حضور شعبي وقتالي وعوامل أخرى قبلية، ودعم مبر
ً
ر للتواجد السعودي اإلماراتي، ونظرا

 إقليمي، ونظرا لقربهم من الحدود مع سلطنة عمان التي ترفض أي تواجد سعودي أو إماراتي في حدودها مع اليمن. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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تكون مقدمة النضمام بقية الوحدات العسكرية فتح جبهة مستقلة جديدة وقوية في تعز واملناطق الوسطى ل -3

 ملواجهة دول االحتالل وأدواته في الساحل الغربي وعدن ولحج. 

 رفع وتيرة االغتياالت للشخصيات البارزة في الجيش واألمن. -4

محاصرة مأرب والجوف من جميع االتجاهات وتفعيل دور الجهاز األمني املوالي للتحالف باغتيال الشخصيات  -5

 بارزة. ال

 عقد اتفاقيات مصالحة مع الحوثيين برعاية عمانية إيرانية.  -6

 إجراء تغيرات كبيرة تطال نائب الرئيس ومن بعده.  -7

القريبة منها وفصلها ضمن إقليم واحد يؤمن املياة االقليمية لدول سيطرة جبهة الساحل على بعض املناطق  -8

 العدوان بشكل خاص. 

قيام الحوثي بضرب أماكن حساسة وحيوية كأبار النفط واملطارات واألبراج في السعودية واالمارات تجبرهما على   -9

 وقف الحرب والدعوة إلى مصالحة عاجلة بين األطراف اليمنية.  

 أفكار ومقترحات:
 الدعوة العاجلة إلى وقف العدوان السعودي اإلماراتي.  -1

 عن الشرعية   -2
ً
إنشاء كيان وطني جديد مستقل في امليدان يرفض التبعية السعودية اإلماراتية ليكون بديال

كونها أصبحت مسلوبة اإلرادة واإلدارة وعاجزة عن اتخاذ القرار بتوجيه املقاومة ودعمها أو مصارحة  

 الشعب بعجزها.

حة وطنية بين الحوثة واإلصالح بشكل أساس وبقية املكونات الوطنية بشكل عام، والسعي نحو تعزيز  مصال -3

، وتفعيل العمل  2011الوحدة اليمنية، عبر إنشاء حكومة وفاق، وإلغاء كل الوثائق واالتفاقيات بعد 

 ي. بالدستور الحالي، وتفعيل عمل املؤسسات التشريعية مجلس النواب، وإنشاء مجلس رئاس  

 وضع خطة مزمنة لدمج الجيش واألمن. -4

وضع خطط واضحة إلعادة إعمار اليمن يتحملها التحالف وكل القوى الدولية واإلقليمية، وكذلك األطراف  -5

 وحتى اليوم.  2011الداخلية التي كانت شريكة في صنع وإدارة األزمة خالل السنوات املاضية منذ 
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