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النفوذ اإلمارايت يف اليمن..املرتكزات والحصاد

مقدمة:
لســنوات عديــدة ،وتحديــداً منــذ مثانينــات وتســعينات القــرن املــايض ،كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة بقيــادة مؤسســها ،الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،تتبــع سياســة وســطية تضــع الوســاطة
يف القضايــا اإلقليميــة يف قلــب عالقاتهــا الدوليــة .ويف عهــد حكــم الشــيخ زايــد ،الــذي امتــد مــن عــام
 1974وحتــى وفاتــه يف العــام  ،2004انتهجــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة سياســة خارجيــة معت ِمــدة
أساســا عــى العالقــات الوثيقــة مــع دول الخليــج بدرجــة أوىل ثــم مــع الــدول العربيــة واإلســامية ،وقــد
ً
كان الشــيخ زايــد يؤكــد ،خــال الســنوات األوىل لبنــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،عــى إقامــة
عالقــات صداقــة مــع جميــع الــدول األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة ،وكذلــك مــع أعضــاء دول
1
مجلــس التعــاون الخليجــي بعــد إنشــائه يف العــام .1981
خالل السنوات القليلة املاضية ،حدث تحوالن عىل مستوى السلطة يف دولة اإلمارات كان لهام تأثري
واضح عىل مستوى دوائر صنع القرار السيايس وسياسة دولة اإلمارات العربية املتحدة الخارجية؛ فقد
حدث تحول يف النفوذ داخل فيدرالية اإلمارات السبع ،انتقل عىل إثره النفوذ من إمارة ديب إىل إمارة
(أبو ظبي) ،ومن أيدي حاكم ديب ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،ورئيس دولة اإلمارات العربية
املتحدة «الصوري» ،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،إىل أيدي ويل عهد (أبو ظبي) ،الشيخ محمد بن
2
زايد.
عىل إثر ذلك تحول الرتكيز من السعي نحو التميز يف الجوانب االقتصادية واالستثامرية ،إىل السعي نحو
توسع النفوذ الخارجي ومن اإلعتامد عىل القوة الناعمة إىل اإلعتامد عىل القوة الصلبة والخشنة.
األمر الذي يثري التساؤل حول طبيعة العوامل واملتغريات التي ساهمت يف إحداث هذا التحول الجذري
ُل التي باتت متارسه تجاه كثري من الدول؟
لهذه الدولة؟ ،وطبيعة الدوافع التي تقف خلف الدور التدخ ّ ّ
ُل لإلمارات يف الدول التي شهدت ثورات شعبية ضد األنظمة االستبدادية
ومل يتوقف هذا السلوك التدخ ّ ّ
والتي ُعرفت بــ « دول الربيع العريب « :تونس ،مرص ،سوريا ،ليبيا ،اليمن ،بل وصل إىل دول أخرى أكرث
إستقراراً ورمبا بعضها تفوق قدرات اإلمارات نفسها مثل تركيا ، 3قطر ، 4الصومال ، 5جيبويت ، 6وماليزيا.
فيام أظهر بعض املسؤولني اإلماراتيني جانبا من دور بالدهم يف السعودية ،وأكرث من ذلك ما أشارت
إليه بعض املصادر من إمكانية امتداد هذا الدور إىل محاولة التأثري يف انتخاب الرئيس األمرييك الحايل
7
(دونالد ترامب) .
يف اليمن ومع إعالن اململكة العربية السعودية عملية عسكرية يف اليمن « عاصفة الحزم « ملحاربة
املتمردين الحوثيني وإستعادة رشعية الدولة اليمنية وجدت اإلمارات العربية املتحدة الفرصة سانحة
للعودة إىل موانئ اليمن بالسالح هذه املرة وأصبحت القوة الفاعلة يف التحالف العريب يف اليمن.

3

النفوذ اإلمارايت يف اليمن..املرتكزات والحصاد
وبقــدر مــا ميثــل ذلــك مــن فــرص للسياســة
اإلمارتيــة الوليــدة ،إال أن اليمــن بــات ميثــل
ســاحة اإلختبــار األوىل واألوســع للنفــوذ اإلمــارايت
الجديــد ،الــذي ظهر مشــوهاً ومتشــنجاً حتى اآلن
عــى األقــل ،نتيجــة عجــزه يف إحــداث تطــورات
تنمويــة تعــود بالنفــع عــى ســكان املناطــق
الخاضعــة لــه ،فضــاً عــن الصــدام املســتمر
مــع الســلطات الرشعيــة وتشــجيع الجامعــات
الخارجــة عــن الدولــة األمــر الــذي يجعــل التنبــؤ
مبســتقبل التواجــد اإلمــاريت يف اليمــن مهــدداً
بالــزوال.
تســعى هــذه الدراســة لبحــث أهــم أســباب
ودوافــع النفــوذ اإلمــارايت يف اليمــن وكذلــك
دراســة أهــم مرتكزاتــه وإنعكاســاته املســتقبلية.

,,
اليمن بات ميثل ساحة االختبار
األوىل واألوسع للنفوذ اإلمارايت
الجديد ،الذي ظهر مشوهاً
ومتشنجاً حتى اآلن عىل األقل
,,
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اإلمارات :من دبلوماسية
اإلستثمار إلى ممارسة التدخل
تركــز الــدور الخارجــي لإلمــارات العربيــة
املتحــدة منــذ تأسيســها وحتــى فــرة قريبــة حــول
كيفيــة اســتغالل موقعهــا الجغــرايف والعوائــد
املتحصلــة مــن ثروتهــا النفطيــة مبــا يحقــق لهــا
ثقــل اقتصــادي ويضمــن لهــا التميــز يف املنطقــة
والعــامل.
لهــذا ركــزت عــى تشــييد املوانــئ والتوســع
املطــرد فيهــا كمينــاء جبــل عــي ومينــاء زايــد،
وغريهــا ،وتحويــل إمــارة ديب إىل منطقــة حــرة
وبوابــة ترانزيــت مهمــة للكثــر مــن دول العــامل،
والتوســع يف إنشــاء املطــارات بحيــث أصبــح
مطــار ديب مــن أكــر مطــارات العــامل ،مــا وفــر
لهــا مــوارد اقتصاديــة كبــرة إىل جانــب إنتاجهــا
مــن النفــط.
وقــد تأســس الــذراع االقتصــادي األهــم لإلمــارات
«رشكــة موانــئ ديب العامليــة» عــام  2005باندمــاج
«ســلطة موانــئ ديب» ،و»موانــئ ديب الدوليــة»،
وخــال ســنوات قليلــة متكنــت هــذه الرشكــة
مــن أن تُصبــح واحــدة مــن أكــر مشــغيل
املوانــئ حــول العــامل ،إذ تشــغل موانــئ يف اليمــن
والصومــال وجيبــويت وإندونيســيا ..ومتتــد قامئــة
أعاملهــا لتشــمل ( )78محطــة مالحيــة يف ()40
دولــة يف قــارات العــامل الســت.
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وكانــت الرشكــة قــد ســيطرت بعــد عــام مــن
تأسيســها عــى حــق إدارة ســتة موانــئ يف
أمريــكا الشــالية ،وهــو األمــر الــذي أثــار نوا ًبــا
يف الكونغــرس ،حيــث اعتــروا ســيطرة موانــئ
ديب عــى مرافــق حيويــة كهــذه ،مــن محظــورات
األمــن القومــي األمريــي ،وأمــام تصويــت مجلس
النــواب بأغلبيــة كبــرة عــى منــع الرشكــة مــن
متلــك املوانــئ الســتة ،اضطــرت الرشكــة إىل نقــل
تشــغيل املوانــئ إىل رشكــة أمريكيــة بطريقــة
البيــع الكامــل. 8
ومــع بدايــة العقــد الثــاين مــن القــرن الحــايل،
شــهدت اإلمــارات تحــوالً كبــراً يف اهتامماتهــا
الخارجيــة ،فقــد تبنــت قيــادة الدولــة يف أبوظبــي
ســلوكا تدخليــا يســتهدف إعاقــة التغيــر الــذي
أحدثتــه ثــورات الربيــع العــريب ،ويعمــل عــى
فــرض تغيــر يف األوضــاع السياســية والتوجهــات
الفكريــة التــي أنتجتهــا تلــك الثــورات مــن خــال
االشــتباك مــع القــوى السياســية التــي ســاندت
تلــك الثــورات ،وتصــدرت املشــهد عــى ضوئهــا،
وتحديهــا باســتخدام أدوات ماليــة وسياســية
وإعالميــة واســتخباراتية...الخ

ومعــه ،تح ّولــت اإلمــارات إىل قاعــدة ملواجهــة
الثــورات العربيــة مــن خــال تصــور القيــادة
السياســية يف أبــو ظبــي أن لدولتهــم واجبــا
رئيســيا يف إعاقــة التحــوالت التــي حدثــت يف تلــك
الــدول ،وأن عليهــم مــد القــوى املناهضــة ملــا
أفرزتــه ثــورات الربيــع العــريب باملعونــة املاديــة
واملعنويــة ،وتوفــر مــكان للتخطيــط والتنســيق
لتلــك القــوى عــى أرض اإلمــارات ،باإلضافــة إىل
تدعيــم التوجــه األيديولوجــي املناهــض لتلــك
الثــورات واملســاند لهــا.
ويتبلــور هــذا الــدور أيضــا حــول معــاداة "
التيــارات اإلســامية " ،والدخــول يف عالقــات
رصاعيــة مــع تنظيامتهــا والنظــم السياســية
القريبــة منهــا والقابلــة للتعامــل معهــا بهــدف
تحطيمهــا ،وتقديــم املســاعدات للمنافســن
وتشــجيع الجامعــات الخارجــة عليهــا .ألجــل ذلك
وظفــت أبوظبــي الجامعــات والتيــارات الدينيــة
مثــل " الســلفية الجامية*والصوفيــة الوظيفيــة*"
ملواجهــة التيــارات اإلســامية األخــرى.

,,
مع بداية العقد الثاين من القرن
الحايل ،شهدت اإلمارات تحوالً
كبرياً يف اهتامماتها الخارجية
,,
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ُــي لإلمــارات يف دول
وقــد افــى الــدور التدخ ّ ّ
املنطقــة اىل إقصــاء قــوى سياســية كانــت يف
الســلطة أو تشــارك فيهــا ،كــا افــى إىل متكــن
وصــول قيــادات سياســية قريبــة منهــا إىل ســدة
الحكــم يف تلــك الــدول ،وهــو مــا وضــع تلــك
القيــادة تحــت النفــوذ املبــارش لإلمــارات.
ومــن تلــك األدوار التدخليــة ألبوظبــي االنقــاب
عــى الرئيــس املنتخــب محمــد مــريس يف
مرص(يوليو/متــوز ،)2013والتأثــر يف انتخابــات
تونــس ،ودعــم الجــرال املتمــرد خليفــة حفــر
يف ليبيــا ،وخلــط األوراق يف حــرب ســوريا،
كــا تظهــر ترسيبــات يوســف العتيبــة الســفري
اإلمــارايت يف واشــنطن عــن تدخــات واضحــة
يف الريــاض .وبقــدر مــا يســخرون مــن سياســة
الســعودية والحديــث عــن عــداء طويــل وحــروب
خاضتهــا اإلمــارات مــع اململكــة بســبب الوهابية،
يتفاخــرون بأنهــم دعمــوا وصــول األمــر محمــد
بــن ســلامن للحكــم. 9

,,

ُل لإلمارات
افىض الدور التدخ ّ ّ
يف دول املنطقة اىل إقصاء
قوى سياسية كانت يف السلطة
أو تشارك فيها
,,
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هــذا الــدور الــذي متارســه اإلمــارات والذي يتســم
بالنــزوع نحــو الهيمنــة وغلبــة الجانــب الرصاعــي
والتدخــل الكثيــف يف الــدول األخــرى مــن خــال
التخطيــط وتوفــر الدعــم واإلســناد إلزاحــة قــوى
وتيــارات سياســية مــن الســلطة وإحــال أخــرى
محلهــا كان حصيلــة لتحــوالت مواتيــة يف البيئــة
اإلماراتيــة الداخليــة بالتزامــن مــع تحــوالت يف
البيئتــن اإلقليميــة والدوليــة ،عــى النحــو التــايل:

,,

الدور الذي متارسه اإلمارات
يتسم بالنزوع نحو الهيمنة
وغلبة الجانب الرصاعي والتدخل
الكثيف يف الدول األخرى
,,

أو ًال :التحوالت الداخلية
يســتند التحــول يف الــدور الخارجــي لإلمــارات
العربيــة املتحــدة إىل عاملــن أساســيني األول
يتعلــق بالقــدرة املاليــة املرتكــزة يف أبوظبــي
وتحديــداً الــروة النفطيــة أكــر مــن أي إمــارة من
اإلمــارات الســبع األخــرى ،وهــو مــا ميكنهــا مــن
تحويــل تلــك الــروة إىل نفــوذ ســيايس وعســكري،
وأتاحــت لهــا أدوات للتأثــر ،فبــدون الــروة
االقتصاديــة واملاليــة لــن يكــون بوســع دولــة
بحجــم اإلمــارات لعــب مثــل هــذا الــدور الكبــر
نظـرا لعوامــل عديــدة منهــا صغــر املســاحة وقلــة
عــدد الســكان..الخ
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أمــا العامــل الثــاين فريتبــط بالتحــول يف القيــادة
السياســية للدولــة مــن خــال تــويل ويل عهــد
أبوظبــي الشــيخ "محمــد بــن زايــد" الســلطة
عمليــا يف اإلمــارات ،عــى إثــر تــواري شــقيقه
األكــر "خليفــة بــن زايــد" عــن األنظــار ألســباب
يبــدو أنهــا صحيــة .وإىل الشــيخ "محمــد بــن
زايــد" يُعيــد الكثــر مــن الباحثــن التحــول يف
دور اإلمــارات وخصوصــا موقفهــا العــدايئ مــن
ثــورات الربيــع العــريب ،وحامســها يف إعــادة
األنظمــة الســابقة إىل الحكــم ،ويف الســعي لبنــاء
نفــوذ إمــارايت يف املنطقــة ،والقيــام بــدور وظيفــي
يخــدم مصالــح القــوى واألطــراف الدوليــة ويف
مقدمتهــا الواليــات املتحــدة.
ُــي الــذي
وعــى األرجــح أن هــذا الــدور التدخ ّ ّ
متارســه اإلمــارات منــذ 2011م ،ال يحظــى بتأييــد
حقيقــي مــن قبــل جميــع الواليــات الســبع بقــدر
مــا يرتكــز يف إمــارة أبوظبــي ويف القيــادة الحاليــة
لهــا (محمــد وعبداللــه ابنــي زايــد) ،وقــد ســاعد
البنــاء االســتثنايئ لنظــام الحكــم يف اإلمــارات
عــى مثــل هــذا الوضــع ،فاإلمــارات األخــرى التــي
تتكــون منهــا الدولــة ال تظهــر حامســا كبــرا يف
التدخــل يف شــؤون الــدول األخــرى بالقــدر الــذي
يحــدث يف أبوظبــي.

الجديــر بالذكــر أن األزمــة املاليــة التــي رضبــت
الســوق العقاريــة والتجاريــة يف إمــارة ديب
يف العــام  2008بعــد أن اعلنــت حكومــة ديب
عجزهــا عــن ســداد الديــون املرتتبــة عــى رشكتــي
ديب العامليــة والنخيــل والطلــب مــن الدائنــن
منحهــا مهلــة جديــدة لســدادها (إعــادة جدولــة
الديــون) ،مبثابــة فرصــة ذهبيــة ل ُحــكام أبوظبــي
األمــر الــذي دفــع املراقبــن لطــرح تســاؤالت
ليــس عــن حــدة االزمــة املاليــة التــي تعانيهــا
االمــارة الصغــرة بــل عــن املقايضــات السياســية
10
بــن حــكام ديب وأبوظبــي.
وقــد تدخلــت إمــارة ابوظبــي يف اللحظــة األخــرة
وقدمــت دعــا مثينــا بعــرة مليــارات دوالر
لحكومــة ديب لتمكــن األخــرة مــن دفــع ديــون
واجبــة الســداد ،و أعلنــت حكومــة ديب (14
ديســمرب  /كانــون أول )2009أنها ستســدد صكوك
رشكــة التطويــر العقــاري العمالقــة "نخيــل" عــر
11
اســتخدام الدعــم املــايل الــذي قدمتــه العاصمــة
 ،فبــأي مثــن قدمــت إمــارة أبوظبــي هــذا الدعــم
املــايل لشــقيقتها ديب؟ وهــل باتــت ديب تابعــة
لسياســات أبوظبــي التوســعية تحــت مــرر حامية
مصالحهــا اإلقتصاديــة املتمثلــة يف منــع اإلســتثامر
يف موانــئ اليمــن والقــرن االفريقــي وكذلــك قنــاة
الســويس؟

,,
ُل الذي متارسه اإلمارات منذ 2011م ،ال يحظى بتأييد
الدور التدخ ّ ّ
حقيقي من قبل جميع الواليات السبع بقدر ما يرتكز يف إمارة أبوظبي
,,
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ثاني ًا :التحوالت اإلقليمية:
شــهدت املنطقــة العربيــة يف الســنوات األخــرة
عــددا مــن التحــوالت التــي أفســحت املجــال
لــدور إمــارايت وأحدثــت تحــوالً فيــه ،ومنهــا
انــدالع ثــورات الربيــع العــريب .حيث ســاهمت يف
بــروز دور دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي
حاولــت يف بدايــة األمــر أن تتخــذ مواقفـاً موحــدا
تجــاه تلــك الثــورات ،ثــم مــا لبــث أن متايــز إىل
موقــف خــاص بقطــر ،وآخــر تتبنــاه الســعودية
واإلمــارات ،وقــد مثلــت املخاطــر املتصــورة عــن
ــم عــن املــآالت التــي
تلــك الثــورات ،ومــن ثَ ّ
انتهــت إليهــا مثلــت عامل تقــارب بني الســعودية
واإلمــارات وهــو مــا مكــن اإلمــارات مــن أن
متــارس الكثــر مــن مظاهــر التدخــل تجــاه بعــض
دول املنطقــة تحــت املظلــة الســعودية ،كــا هــو
الحــال مــع اليمــن وقطــر.

ومــن جملــة التحــوالت التــي صاحبــت
االحتجاجــات الشــعبية عــام 2011م ،وانبنــت
عليهــا ضعــف أو انهيــار الســلطة يف عــدد مــن
الــدول العربيــة ،وتصاعــد دور الفاعلــن غــر
الرســميني مــن القــوى السياســية واالجتامعيــة
مــع اســتناد الكثــر منهــا إىل انقســامات أثنيــة،
ووضــع مثــل هــذا غالبــا مــا يكــون مثاليــا للــدول
الراغبــة يف التدخــل يف دول أخــرى؛ وهــي الفرصــة
التــي مل تضيعهــا أبوظبــي.
مــن املالحــظ أن متــزق الســلطة يف عــدد مــن
الــدول العربيــة والتنافــس بــن القــوى االجتامعية
والسياســية فيهــا عــى نحــو مــا هــو موجــود يف
ليبيــا واليمــن والصومــال أفســح املجــال لحضــور
ُــي لإلمــارات مــن خــال
وتغلغــل الــدور التدخ ّ ّ
رشاء والء بعــض القــوى السياســية واالجتامعيــة
وتحويلهــا إىل قــوى تابعــة وتوظيفهــا لتنفيــذ
أجنــدة وسياســات اإلمــارات يف تلــك دول.

,,
من املالحظ أن متزق السلطة يف عدد من الدول العربية
والتنافس بني القوى االجتامعية والسياسية فيها عىل
نحو ما هو موجود يف ليبيا واليمن والصومال أفسح
ُل لإلمارات
املجال لحضور وتغلغل الدور التدخ ّ ّ
,,
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كــا أن التحــوالت التــي شــهدتها املنطقــة ،يف
العقــد األخــر أدت إىل تراجــع القــوى اإلقليميــة
التــي ُيكــن أن تنافس اإلمــارات وتزاحمهــا ،وتحد
مــن نفوذهــا ،فقــد تراجــع عــى نحــو كبــر الــدور
الخارجــي ملــر بفعــل االنقســامات الداخليــة،
وفاقــم ذلــك الرتاجــع مــا تواجهــه مــن تحديــات
اقتصاديــة وأمنيــة ،ومعــه تحــول دور مــر إىل
تابــع للــدور الســعودي واإلمــارايت .ونــال حركــة
اإلخــوان املســلمني الكثــر مــن التبعــات بعــد
إقصائهــا مــن الســلطة يف مــر ،وتعرضــت
لحــاالت عنيفــة مــن اإلقصــاء والتشــويه اإلعالمــي
والتنكيــل الســيايس ،وتراجــع الــدور القطــري
و ُحــر يف زاويــة محاولــة دفــع الحصــار عــن
دولــة قطــر ورد ال ُتهــم عنهــا والتخفيــف مــا
تواجهــه مــن ابتـزاز دويل ،وأدت انتكاســة أطـراف
املعارضــة الســورية ،وتداعــي مكاســبها السياســية
والعســكرية عــى إثــر التدخــل العســكري الرويس
لصالــح النظــام ،والتحــول يف املوقــف األمريــي
مــن تركيــا،

والتطــورات يف شــال العـراق إىل انكــاش الــدور
الــريك ،وتركــز اهتاممــه عــى مواجهــة املخاطــر
األمنيــة التــي تحيــط بــه.
وبــدوره فــإن تصاعــد النفــوذ اإليــراين ومتــدده
يف العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن ،وتصاعــد
الــراع واالســتقطاب الطائفــي وفــر لإلمــارات
ذريعــة مهمــة للتدخــل يف بعــض املناطــق –
وتحديــدا اليمــن  -إىل جانــب الســعودية تحــت
الفتــة مواجهــة النفــوذ اإليـراين ومنــع اليمــن مــن
الوقــوع تحــت نفــوذ جامعــة الحــويث املدعومــة
مــن إي ـران.
وتــأيت عاصفــة الحــزم (مــارس/أذار )2015كحــدث
إقليمــي غــر مــن خارطــة التحالفــات الدوليــة
وموازيــن القــوى عــى األرض وقــد اســتثمرت
ذلــك أبوظبــي للســيطرة عــى نقــاط اس ـراتيجية
مــن شــأنها تعزيــز دورهــا الجيوســيايس وحاميــة
مصالحهــا اإلقتصاديــة مثــل مينــاء عــدن
اإلسـراتيجي الــذي بــات تحــت ســيطرتها ومجمد
بإرادتهــا.
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تحول السياسات الخليجية في اليمن
تُعــد اململكــة العربيــة الســعودية الدولــة القائــد
يف اطــار منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي،
نظــرا ملــا متتلكــه مــن قــدرات اقتصاديــة
وجغرافيــة ودميغرافيــة وعســكرية وملكانتهــا
الرمزيــة يف العــامل اإلســامي بســبب احتضانهــا
للمشــاعر املقدســة ،وعــى الرغــم مــن الــدور
القائــد الــذي متارســه اململكــة يف إطــار مجلــس
التعــاون الخليجــي ،إالّ أنــه غالبــا مــا يبنــي
توتـراً وتنافسـاً يف عالقاتهــا ببعــض دول املجلــس،
بســبب التعــارض بــن رغبــة اململكــة يف قيــادة
تلــك الــدول ،وســعي بعضهــا إىل منافســة الق ـرار
الســعودي.
وقبــل وصــول امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز
إىل ســدة الحكــم (يناير/كانــون الثــاين  )2015يف
اململكــة كانــت األخــرة يف حــال تراجــع وانكــاش
عــى املســتوى اإلقليمــي ،بينــا بفعــل الفــراغ
الناجــم عــن ذلــك وفاعليــة قيادتهــا بــرز دور
إقليمــي لدولــة قطــر الــذي متيــز بالديناميكيــة
مــن جهــة ومحاولــة التمرد عــى الخط الســعودي
مــن جهــة ثانيــة.
بلــغ الــدور القطــري ذروتــه أثنــاء ثــورات الربيــع
العــريب ،مــن خــال اإلســناد اإلعالمــي والســيايس
ورمبــا املــايل للقــوى الرافعــة لتلــك الثــورات ،ويف
املقابــل تبنــت اإلمــارات موقفــا موقفــا مندفع ـاً
وحــادا يف مواجهــة تلــك الثــورات مــن ناحيــة
وإلفشــال املســاعي والجهــود القطريــة والرتكيــة
الداعمــة لتــك الثــورات مــن ناحيــة ثانيــة.
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,,
تُعد اململكة العربية السعودية
الدولة القائد يف اطار منظومة
مجلس التعاون الخليجي ،نظرا
ملا متتلكه من قدرات اقتصادية
وجغرافية ودميغرافية وعسكرية
,,
تزعمــت أبوظبــي الجهــود الراميــة إىل إجهــاض
نُظــم الحكــم التــي أنتجتهــا ثــورات الربيــع،
ورمــت بثقلهــا املــايل والســيايس لدعــم وإســناد
مــا يســمى بقــوى الدولــة العميقــة إلعــادة
األنظمــة القدميــة إىل الســلطة مــن جديــد ســواء
بشــخوصها الســابقة أو بوجــوه جديــدة.
بالنســبة لليمــن فقــد كان للحضــور الســعودي
والخليجــي دورا كبــرا يف ترتيــب نقــل الســلطة
مــن خــال املبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة
(وقعــت يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين ،)2011وهــذا
الــدور بقــدر مــا كان محوريــا يف نقــل الســلطة
إال أن الرتتيبــات التــي وضعتهــا لتنظيــم املرحلــة
االنتقاليــة كانــت مــن اهــم أســباب انــزالق اليمن
إىل الفــوىض وعــدم االســتقرار ،وخاصــة مــا يتصــل
مبنــح الرئيــس الســابق "عــي عبداللــه صالــح"
حصانــة وبقــاءه يف اليمــن ،ومشــاركة حزبــه قــوى
املعارضــة مناصفــة يف تشــكيل الحكومــة.
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تراجــع اهتــام القيــادة الســعودية بتطــورات
األوضــاع يف اليمــن ،بعــد أن مارســت ضغوطــا
لنقــل الســلطة جزئيــا إىل الرئيس "هــادي" ،ويعود
ذلــك الرتاجــع إىل عــدم رغبتهــا يف دعــم الســلطة
الجديــدة التــي يشــارك فيهــا حــزب التجمــع
اليمنــي لإلصــاح املقــرب مــن الخــط الفكــري
لإلخــوان املســلمني ،إذ كانــت الريــاض حينــذاك
تُقــدم خطــر اإلخــوان أو "فوبيا اإلخــوان"  -بتعبري
زعيــم حــزب الحــق الــذي ســاند الحوثيــن بعــد
انقالبهــم  - 12عــى خطــر متــدد النفــوذ اإلي ـراين
 ،ويف تلــك املرحلــة ظهــرت أخبــار عــن حــدوث
اتفــاق بــن الحوثيــن والســعودية يقــوم مبوجبــه
الحوثيــون بــدور مــا يف تأمــن الحــدود الجنوبيــة
للمملكــة يف مقابــل دعــم مــايل ومــادي ســعودي
لهــم.
مبــوازاة ذلــك ،كانــت اإلمــارات تنشــط لدعــم
وتحشــيد املعارضــن لحــزب اإلصــاح وحكومــة
الوفــاق الوطنــي ،ويف مقدمتهــم الرئيــس الســابق
"صالــح" ،الــذي كان يضــع الكثــر مــن العراقيــل
يف طريــق ســلطة "هــادي" ،و ُيراهــن عــى فشــلها
للعــودة إىل الســلطة ،ويكثــف مــن الضغــوط
ملنــع "هــادي" مــن إجــراء تغيــرات حقيقــة يف
بنيــة النظــام ومؤسســات الجيــش واألمــن ،والتــي
كانــت يف حــال مــن التمــزق واالنقســام بــن
ســلطة "هــادي" ونفــوذ "صالــح".
مثلــت تلــك األوضــاع بيئــة مواتيــة للتمــدد
العســكري والســيايس والفكــري لجامعــة
الحوثيــن ،والتــي اختلقــت الذرائــع للســيطرة
عــى العاصمــة،

واتجهــت لفــرض ســيطرتها عــى تعــز وعــدن،
بعــد أن وضعــت الرئيــس "هــادي" وأعضــاء
حكومــة "خالــد بحــاح" تحــت اإلقامــة الجربيــة.13

,,
تراجع اهتامم القيادة السعودية
بتطورات األوضاع يف اليمن ،بعد
أن مارست ضغوطا لنقل السلطة
جزئيا إىل الرئيس «هادي»
,,

أثــارت ســيطرة الحوثيــن عــى الســلطة يف اليمــن
مخــاوف اململكــة العربيــة الســعودية ،وتعــززت
تلــك املخــاوف يف ظــل املامرســات التــي قامــت
بهــا جامعــة الحوثيــن ،مــن اســتعراض للقــوة
العســكرية عــى الحــدود الســعودية ،وتهديدهــا
العلنــي للمملكــة ،وتدشــن رحــات طـران يومية
مــن وإىل طه ـران ،والتناغــم الفكــري والســيايس
واإلعالمــي مــع القــوى الشــيعية يف املنطقــة. 14

11

النفوذ اإلمارايت يف اليمن..املرتكزات والحصاد

ثالث ًا :التحوالت الدولية:
بدورهــا أســهمت التحــوالت الدوليــة بشــكل أو
بآخــر يف إحــداث تحــول يف طبيعــة الــدور الــذي
تقــوم بــه اإلمــارات عــى املســتوى الخارجــي،
ويف دوافــع ومحفــزات هــذا الــدور ،ويــأيت
عــى رأس تلــك التحــوالت انســحاب الواليــات
املتحــدة األمريكيــة مــن املنطقــة ،وتراجــع
اهتــام اإلدارة األمريكيــة بالتطــورات التــي
تحــدث فيهــا باســتثناء التهديــدات األمنيــة التــي
ميثلهــا كل مــن تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة
اإلســامية "داعــش" ،واتجاههــا للتعامــل مــع تلك
التهديــدات مــن خــال أطــراف إقليميــة تقــوم
مبحاربتهــا نيابــة عنهــم (املقــاول مــن الباطــن).
ومــن تلــك التحــوالت وصــول رئيــس أمريــي
شــعبوي ذو خلفيــة تجاريــة ،تشــر تقاريــر إىل
أنــه رشيــك مــع اإلمــارات يف عــدد مــن املصالــح
االقتصاديــة ،وتحــوم الكثــر مــن التســاؤالت
والشــكوك حــول األطـراف الدوليــة التي ســاهمت
يف دفعــه إىل الرتشــح وإيصالــه إىل الســلطة ،فضــا
عــن أنــه ينفــر مــن التعامــل الســيايس التقليــدي،
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ويســعى إىل تحقيــق نجاحــات خاطفــة متيــزه عن
الرؤســاء الســابقني ،ومييــل إىل اســتخدام الــوكالء
يف املنطقــة للقيــام مبــا يحقــق لــه ذلــك ،ولهــذا
فقــد دشــن فرتتــه الرئاســية األوىل باملشــاركة مــع
اإلمــارات يف التخطيــط وتنفيــذ عمليــات أنــزال
عســكرية يف مناطــق مــن محافظــة البيضــاء
باليمــن راح ضحيتهــا عــدد كبــر مــن املدنيــن. 15
هــذه التحــوالت منحــت أبوظبــي فرصــة
للتســاوق مــع التوجهــات األمريكيــة مــن خــال
تقديــم نفســها كحليــف إقليمــي مشــبع بالحامس
ملواجهــة اإلرهــاب ،والتصــدي للتنظيــات
املتطرفــة ،ولهــذا وعــى نحــو مــا ســرى الحقــا،
تكثــف اإلمــارات مــن الربــط بــن وجودهــا يف
اليمــن ومشــاركتها يف التحالــف العــريب وبــن
ادعاءاتهــا يف محاربــة القاعــدة وتنظيــم "داعــش"
يف هــذه الدولــة التــي تعــاين مــن التمــزق
االجتامعــي والســيايس وشــحة املــوارد ،وامليــول
الدينيــة املتشــددة.
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عاصفة الحزم مدخل للنفوذ
اإلماراتي في اليمن
جــاء ق ـرار اململكــة العربيــة الســعودية للتدخــل
العســكري يف اليمــن مفاجئــا  ،16وهــو قــرار
اســتثنايئ بحكــم مــا يصاحبــه مــن مخاطــر،
والختالفــه عــن منــط السياســة الســعودية يف
العقــود الســابقة والتــي متيــل إىل اســتخدام
األدوات املاليــة والدبلوماســية واالســتخباراتية،
وكان املســؤولون الســعوديون قــد أشــاروا إىل
أن هــذا الق ـرار جــاء بعــد اســتنفاد كل الوســائل
الســلمية ملنــع االنقــاب ،وإن مــا اضطرهــم إليــه
هــو إرصار الحوثيــن و"صالــح" عــى الســيطرة
عــى الســلطة السياســية بالقــوة . 17
عملــت الســعودية عــى اإلعــداد لعمليــة التدخــل
العســكري يف رسيــة ورسعــة تامــة ،وكانــت
الخطــوة األوىل هــي إخــراج الرئيــس "هــادي"
مــن مــكان احتجــازه يف صنعــاء فقــد كان رهــن
اإلقامــة الجربيــة تحــت حراســة مشــددة-فرضها
الحوثيــون 18 -وبالفعــل فقــد تــم إخراجــه ونقلــه
إىل عــدن ،وعندمــا هاجمــه الحوثيــون وقــوات
"صالــح" تــم نقلــه إىل ُعــان ومنهــا إىل الريــاض.

أثنــاء اإلعــداد لتنفيــذ ق ـرار التدخــل العســكري
كانــت القيــادة الســعودية أمام خيارين رئيســيني:
القيــام بالعمــل العســكري بصــورة منفــردة عــى
نحــو الق ـرار الــذي اتخذتــه لدعــم نظــام اإلمــام
محمــد البــدر الــذي أطــاح بــه الجيــش يف ثــورة
 26ســبتمرب/أيلول عــام 1962م ،أو حشــد تحالــف
مــن عــدد مــن الــدول إىل جانبهــا ،ويبــدو أن
صانــع الق ـرار الســعودي رجــح الخيــار الثــاين ملــا
لــه مــن فوائــد منهــا إظهــار الحوثيــن املدعومــن
مــن إيـران عــى أن انقالبهــم يواجــه حالــة عامــة
مــن الرفــض مــن قبــل دول املنطقــة ،كــا أن
التحالــف يخفــف مــن التبعــات واملســؤوليات
التــي ســتتحملها الســعودية منفــردة كــا حــال
الخيــار األول ،كــا أنــه يــأيت متســقا مــع توجــه
اململكــة يف التعامــل مــع أزمــات املنطقــة وثورات
الربيــع مــن خــال مظلــة مجلــس التعــاون
الخليجــي ،فض ـاً عــن أن التحالــف يعــد بشــكل
عــام أكــر مالمئــة لحــاالت التدخــل العســكري،
كــا هــو الحــال مــع التحالــف الــدويل الــذي
تشــكل إلخ ـراج القــوات العراقيــة مــن الكويــت
عــام 1991م ،والتحالــف الــدويل لــرب القدرات
العســكرية لتنظيــم "داعــش" يف ســوريا والعـراق.
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ومــع هــذا ،فــإن هــذا الخيــار ال يخلــو مــن
ســلبيات ورمبــا مخاطــر ،ومنهــا إمكانيــة حــدوث
تنافــس مــن قبــل القــوى الرئيســية املشــاركة يف
التحالــف ،أو خروجهــا عــن األهــداف املعلنــة
واملقاصــد املحــدد لعمليــة التدخــل ،وهــو مــا
ســيضع تلــك العمليــة أمــام الفشــل األكيــد ،وقــد
يُحيلهــا إىل عمــل كاريث يــأيت بتبعــات معاكســة
ومــردودات مدمــرة غالبــا مــا تكــون ضحيتهــا
الدولــة امل ـراد التدخــل ألجلهــا ،والدولــة القائــد
للتحالــف.
وإىل جانــب الســعودية والتــي هــي عمــود
االرتــكاز يف التحالــف العــريب ســواء مــن النواحــي
العســكرية والسياســية أو مــن النواحــي املاليــة
واالقتصاديــة ،ضــم التحالــف بقيــة دول مجلــس
التعــاون الخليجــي (باســتثناء ســلطنة ُعــان)
ومــر والســودان واألردن واملغرب..إلــخ.
وقــد شــاركت اإلمــارات يف عاصفــة الحــزم  -وهــذا
هــو االســم الــذي اُطلــق عــى العملية العســكرية
للتدخــل يف اليمــن قبل أن يتغري الحقـاً إىل "إعادة
األمــل"– انطالقــا مــن تضامنهــا مــع الســعودية
تجــاه املخاطــر األمنيــة التــي باتــت تهددهــا،
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والتــي مــن املمكــن أن تطالهــا يومـاً مـاً -حســب
اإلعالنات الرســمية.
مشــاركة اإلمــارات كانــت هــي األكــر مــن بــن
الــدول األعضــاء يف التحالــف العــريب ،فقــد
شــاركت يف الطلعــة األوىل للطــران والــذي كان
يهــدف إىل الســيطرة عــى األجــواء اليمنيــة
وتدمــر املضــادات األرضيــة وال ـرادارات بحــوايل
( )30طائــرة حربيــة مقارنــة بـــ( )100طائرة تابعة
للســعودية ،فيــا كانــت مشــاركة الــدول األخــرى
بعــدد أقــل مــن ذلــك بكثــر.
كــا كانــت اإلمــارات هــي األكــر اندفاعـاً ،بفعــل
تحالفهــا مــع الســعودية ملواجهة تحديــات ثورات
الربيــع ،ومواجهــة مــا تصفــه بتمــدد النفــوذ
اإليــراين ،وبشــكل أقــوى بفعــل الرغبــة التــي
باتــت تتملكهــا يف التدخــل يف قضايــا وأزمــات
املنطقــة ،وتوظيــف إمكاناتهــا االقتصاديــة
واملاليــة الضخمــة يف بنــاء نفــوذ ســيايس ولعــب
دور إقليمــي،

,,
مشاركة اإلمارات كانت هي األكرب
من بني الدول األعضاء يف التحالف
العريب ،فقد شاركت يف الطلعة األوىل
للطريان والذي كان يهدف إىل السيطرة
عىل األجواء اليمنية وتدمري املضادات
األرضية والرادارات
,,
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ال ســيام وأن التحــوالت اإلقليميــة خادمــة لذلــك
وميــرة لــه ،عــى النحــو الــذي أرشنــا إليــه يف
الســابق.
ومــع مــي وقــت غــر قليــل عــى انطــاق عملية
"عاصفــة الحــزم" تراجــع حــاس الــدول املشــاركة
يف التحالــف العــريب ،فيــا تــم طــرد قطــر عــى
إثــر أزمتهــا مــع عــدد مــن الــدول الخليجيــة
ومــر ،ومعــه بقيــت الســعودية واإلمــارات
هــا القوتــان األساســيتان يف التحالــف ،إضافــة
إىل الــدور العســكري الــذي تقــوم بــه القــوات
الســودانية عــى األرض.

,,
مع ميض وقت غري قليل
عىل انطالق عملية «عاصفة
الحزم» تراجع حامس الدول
املشاركة يف التحالف العريب
,,

محركات النفوذ اإلماراتي في
اليمن
يحــرك اإلمــارات طمــوح يف أن تكــون قــوة
إقليميــة متتلــك نفــوذاً وتأثـراً يف املنطقــة والعامل،

وهــذا الطمــوح ال يتوافــر مكانــا لتنفيــذه عــى
األرض وبصــورة مثاليــة إال يف اليمــن ،فـ"اإلمــارات
ال متتلــك القــدرة عــى منافســة إيـران يف منطقــة
الخليــج ،وال تســتطيع كذلــك أن تحقــق نفوذهــا
يف ليبيــا وال يف ســوريا ،وبخــاف ذلــك فاليمــن
وجنــوب البحــر األحمــر هــو الفضــاء املتــاح
واملناســب إلبــراز قــوة اإلمــارات"  ،19ومامرســة
ـي عــى نحــو ال يتوفــر يف غريها من
دورهــا التد ُخـ ّ ّ
الــدول ،فطريقــة الرئيــس الســابق "عــي عبداللــه
صالــح" يف إدارة الســلطة أضعفــت كل مــن الدولة
واملجتمــع ،واألزمــة الشــاملة التــي انزلقــت إليهــا
البــاد أوجــدت عــددا مــن الفاعلني غري الرســميني
والذيــن لهــم مطامــح يف تغيــر النظــام والدولــة،
وفــرض مشــاريعهم الخاصــة ،وبعضهــم ميتلــك
قــوة عــى األرض ،وهــو مــا ســيتيح لإلمــارات
فرصــة لتوظيــف تلــك القــوى مبــا يحقــق أهدافهــا
التد ُخلّيــة.
كــا أن ال ـراع الــذي صاحــب مطالــب التغيــر
أحــدث انقســاما يف مؤسســات الدولــة مل تتــاح
لــه فرصــة لاللتئــام .وأخـرا فــإن االنقــاب الــذي
قــام بــه الحوثيــون مــزق املجتمــع وأجهــز عــى
الدولــة ،وقــى عــى البقيــة الباقيــة مــن املــوارد،
وتــرك املجتمــع يف حالــة مــن الضعــف والحاجــة،
وكل ذلــك يجعــل مــن اليمــن بيئــة مناســبة
لــرواج ظاهــرة «االرتــزاق الســيايس» ورشاء
الــوالءات والقــوات املقاتلــة بالوكالــة ،كــا إنهــا
مناســبة لتوظيــف العمــل اإلنســاين والتنمــوي يف
بنــاء نفــوذ ســيايس ورمبــا عســكري.
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,,
الرصاع الذي صاحب مطالب
التغيري أحدث انقساما يف
مؤسسات الدولة مل تتاح له فرصة
لاللتئام .وأخريا فإن االنقالب الذي
قام به الحوثيون مزق املجتمع
وأجهز عىل الدولة
,,

ـي لإلمــارات
مــن جهــة أخــرى فــإن الــدور التد ُخـ ّ ّ
ســيتم متريــره تحــت عبــاءة التحالــف العــريب
بقيــادة الســعودية ،وهــو أمــر ســيخفف مــن
األعبــاء واملهــام التــي تقــع عــى كاهــل اإلمــارات،
وســيعفيها عــن كثــر مــن املســؤوليات ،حيــث
ســتناط املســؤولية الرئيســية بالطــرف الســعودي،
وحتــى إذا مــا فشــل التدخــل فــإن الريــاض وليس
أبوظبــي مــن ســيدفع مثــن ذلــك الفشــل مــن
مصالحهــا الحيويــة واالســراتيجية.
وأخـراً فــإن متــدد النفــوذ اإلمــارايت يــأيت يف مرحلة
يرتاجــع فيهــا التنافــس اإلقليمــي حــول اليمــن،
فباســتثناء إي ـران ،فــإن التنافــس اإلقليمــي عــى
اليمــن يــكاد يقتــر يف الفــرة الحاليــة عــى كل
مــن الســعودية واإلمــارات ،فقــد تراجــع الــدور
القطــري بفعــل األزمــة الخليجيــة ،وقــد متكنــت
اإلمــارات والســعودية مــن محــارصة الــدور
القطــري،
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وإبعــاد قطــر مــن التحالــف العــريب لدعــم
الرشعيــة .ومــن قبــل تــم إقصائهــا مــن املشــاركة
يف التســوية السياســية التــي تضمنتهــا املبــادرة
الخليجيــة.
ويف ظــل حساســية عالقتهــا بالســعودية أصبحــت
قطــر تحــذر مــن أي دور لهــا يف اليمــن ميكــن أن
يدفــع األزمــة نحــو التصعيــد العســكري معهــا،
وهــو أمــر ال تريــده قطــر ،وال ميكــن أن تغامــر
باتجاهــه.
مــا يعنــي أن قطــر ميكــن أن تنــاوش الــدور
اإلمــارايت ولكــن دون أن تتعــدى الهامــش املتــاح،
وعــى األرجــح أن يقتــر هــذا الــدور عــى
الجانــب اإلعالمــي ،والــذي كان تصــدى ملهمــة
كشــف مســتوى االنحــراف يف دور اإلمــارات يف
اليمــن ومتكــن مــن تعبئــة قطــاع مــن الشــارع
اليمنــي والعــريب وحتــى الــدويل ضــده ،مــن
خــال اإلعــام.
وينطبــق هــذا أيضــا عــى النفــوذ الــريك ،والــذي
مل يكــن نفــوذا متجــذرا يف اليمــن يف الســابق،
وفضــا عــن ذلــك انشــغلت تركيــا  -كــا أرشنــا-
بالتطــورات الخطــرة يف ســوريا والعـراق ،واقــى
مــا متلكــه هــو توجيــه االنتقــاد العلنــي إىل ســلوك
اإلمــارات يف اليمــن ،عــى النحــو الــذي حــدث
أثنــاء تصاعــد األزمــة بــن الســلطة الرشعيــة
اليمنيــة واإلمــارات حــول جزيــرة ســقطرى خــال
شــهر مايو/إيــار مــن العــام الحــايل ( ,)2018فقــد
أصــدرت وزارة الخارجيــة الرتكيــة بيانــاً طالبــت
فيــه "جميــع الالعبــن باحـرام الحكومــة اليمنيــة
الرشعيــة 20"...يف إشــارة واضحــة لإلمــارات.
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تعــد ســلطنة ُعــان حالــة اســتثنائية ،فلديهــا
حلفــاء محليــن ومتتلــك نفــوذا عــى األرض وإن يف
جــزء محــدد مــن اليمــن ،وتحديــدا يف محافظــة
املهــرة وبشــكل أقــل يف أرخبيــل ســقطرى ،وكان
هــذا النفــوذ مســؤول – إىل جانــب عوامــل أخــرى
 عــن منــع بســط اإلمــارات لنفوذهــا يف هــذهاملحافظــة ،وبشــكل أقــل إخراجهــا مــن جزيــرة
ســقطرى أثنــاء ازمتهــا مــع الحكومــة الرشعيــة،
وهــو أيضــا أحــد العوامــل التــي خلقــت صعوبات
كبــرة أمــام االنتشــار العســكري الســعودي يف
محافظــة املهــرة ،وهــو مــا يــؤرش إىل أن خلــو
اليمــن مــن التنــوع وعــدم وجــود أطــراف
إقليميــة متتلــك حلفــاء محليــن لهــم قــوة عــى
األرض ،يُعــد مــن جملــة العوامــل التــي ســاهمت
يف تكريــس وتغلغــل وانفـراد النفــوذ اإلمــارايت يف
جنــوب اليمــن وبدرجــة أقــل الســاحل الغــريب.
متتلــك اإلمــارات تواجــدا عســكريا تابعــا لهــا يف
رشق أفريقيــا ،وتحديــدا يف أرترييــا وجمهوريــة
أرض الصومــال ،فقــد افتتحــت أبوظبــي قاعــدة
عســكرية لهــا يف عصــب بأرترييــا عــام،2015
وبــدأت العمــل يف قاعــدة بربــرة يف جمهوريــة
الصومــال يف شــباط /فربايــر 2017م ،وذلــك
الوجــود ســيتعزز عــى نحــو كبــر ويكتمــل
بفــرض ســيطرتها عــى الســواحل واملوانــئ
اليمنيــة ،فالوجــود العســكري اإلمــارايت يف اليمــن
ســيتكامل مــع القواعــد العســكرية التــي بنتهــا يف
املنطقــة وســيمكن أبــو ظبــي مــن مامرســة نفــوذ
يف جنــوب البحــر األحمــر ومنطقــة بــاب املنــدب
وبحــر العــرب،

,,
متتلك اإلمارات تواجدا
عسكريا تابعا لها يف رشق
أفريقيا ،وتحديدا يف أرترييا
وجمهورية أرض الصومال
,,
وس ُيكســبها أهميــة دوليــة تجــاه خــط املالحــة
الدوليــة الــذي بــات وجــود اإلمــارات فيــه قويــا
بــدءاً مــن جزيــرة ســقطرى ومــرورا بجزيــرة
ميــون وحتــى أرترييــا.
النفــوذ الســيايس والعســكري لإلمــارات يف
جنــوب اليمــن وســواحلها الغربيــة ســيمنحها
كذلــك تفوق ـاً عــى القــوى التــي تنافســها حــول
منطقــة جنــوب البحــر األحمــر ورشق أفريقيــا،
وبخاصــة تركيــا وإيـران وقطــر وحتــى الســعودية،
وأكــر مــن ذلــك فــإن قيــادة أبوظبــي تتصــور أن
تكريــس وجودهــا العســكري يف الجزر والســواحل
اليمنيــة مبــا فيهــا ســقطرى واملــكال وعــدن واملخــا
ورمبــا الحديــدة ســيعزز مــن مكانتهــا يف املنطقــة
والعــامل ويضمــن لهــا تحالفــا وثيقــا وممتــدا مــع
القــوى الدوليــة ،ويســند إليهــا دوراً مهــاً يف
حاميــة املصالــح االقتصاديــة مــن خــال املشــاركة
يف تأمــن طــرق نقــل التجــارة والنفــط يف هــذا
املمــر الــدويل الهــام.
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ولــكل ذلــك ،وكــا أظهــرت املامرســات العمليــة
فــإن هــدف الســيطرة عــى الســواحل اليمنيــة
الرشقيــة والغربيــة ومــا يتصــل بهــا مــن جــزر
وممــرات ،ووضعهــا تحــت النفــوذ العســكري
والســيايس اإلمــارايت املبــارش ُيعــد مــن الدوافــع
الرئيســية ملشــاركتها يف التحالــف العــريب ،وأحــد
21
املحــددات األساســية لدورهــا يف عاصفــة الحــزم
 ،وســلوكها تجــاه القــوى الرئيســة يف اليمــن كــا
القــوى الرئيســة املشــاركة يف التحالــف العــريب
لدعــم الرشعيــة.

مرتكزات النفوذ اإلماراتي في
اليمن
إضافــة إىل التحــوالت الداخليــة واإلقليميــة
والدوليــة والدوافــع املحركــة لســلوك اإلمــارات،
والتــي ســاهمت يف تصاعــد دورهــا يف اليمــن
وإكســابه ُبعــدا تدخُليــاً ورصاعيــاً ،فــإن النفــوذ
األمــاريت يف اليمــن قــد أســتند إىل جملــة مــن
املرتكــزات السياســية واللوجســتية والبرشيــة
والتــي ســاهمت بدورهــا يف تغلغــل هــذا الــدور
ومنحــه مســاحة واســعة للتحــرك والتأثــر حتــى
بــدا وكأنــه بــا قيــود ،ومــن تلــك العوامــل والتــي
مثلــت عوامــل ارتــكاز لهــذا الــدور ،إندراجــه
تحــت غطــاء التحالــف العــريب بقيــادة الســعودية
والتــي وفــرت الغطــاء الرشعــي والقانــوين ،ووجود
قــوى محليــة تحولــت إىل مــا يشــبه الروافــع
البرشيــة لهــذا الــدور،
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وتوظيفهــا للعمــل اإلنســاين واحتياجــات التنميــة
والخدمــات كممهــد ومســهل لهــذا الــدور يف ظــل
مجتمــع يعــاين مــن كــوارث الحــرب ويتفــى فيه
الفقــر والعــوز فضــا عــن القــوات العســكرية
اإلمارتيــة عــى األرض اليمنيــة ،وللتعمــق أكــر
نتــاول هــذا املحــاور يف النقــط التاليــة:

أو ًال :المرتكز القانوني "غطاء
التحالف العربي "
ميثــل غطــاء التحالــف العــريب بقيــادة الســعودية
أحــد أهــم مرتك ـزات الــدور اإلمــارايت يف الحــرب
الدائــرة يف اليمــن ،فاإلمــارات تتحــرك تحــت هــذا
الغطــاء وتحــرص – لفظيــاً عــى األقــل -عــى
العمــل يف إطــاره ،ودون هــذا الغطــاء تتقلــص
حتــاً الفــرص أمــام اإلمــارات وتــزداد القيــود
التــي تعيــق تحركهــا.
يف هــذا الســياق تــرز العديــد مــن األســئلة،
ملــاذا اختــارت الســعودية دعــم اإلمــارات لهــا
يف عمليــة التدخــل العســكري يف اليمــن ؟ ،ومــا
القيمــة التــي ميكــن أن يضيفهــا وجــود اإلمــارات
يف إطــار دول التحالــف العــريب؟ ،وكيــف وظفــت
اإلمــارات غطــاء الســعودية لتحقيــق أهدافهــا
الخاصــة؟ ،وملــاذا تركــت الريــاض مســاحة واســعة
أمــام اإلمــارات يف اليمــن عــى النحــو الــذي بــات
يتعــارض مــع األهــداف املعلنــة للتحالــف العــريب
ويــر مبصالــح اليمــن والســعودية عــى نحــ ٍو
ســوا ٍء؟
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,,
ميثل غطاء التحالف العريب بقيادة
السعودية أحد أهم مرتكزات
الدور اإلمارايت يف الحرب الدائرة
يف اليمن ،فاإلمارات تتحرك تحت
هذا الغطاء وتحرص – لفظياً عىل
األقل -عىل العمل يف إطاره
,,

حيــث اعلنــت الســعودية عــن عمليــة "عاصفــة
الحــزم" ،يف  26آذار /مــارس  ،2015وأسســت
تحالفًــا عســكريًا ضــم دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة ،باســتثناء ُعــان ،إضافــة
إىل باكســتان وأربــع دول عربيــة أخــرى؛ هــي
مــر ،والســودان ،واملغــرب ،واألردن .وقــد وضــع
التحالــف الــذي حظــي بغطــاء مــن الجامعــة
العربيــة نصــب عينيــه اســتعادة الرشعيــة،
ونــزع ســاح الحوثيــن بعــد انســحابهم مــن
العاصمــة صنعــاء .وقــد منحــت قــوات التحالــف
العــريب تحريــر عــدن واملناطــق الجنوب ّيــة
أولويــة عســكريّة ،ونجحــت بعــد إنــزال قــوات
مدربــة عــى ســواحل املدينــة ،يف طــرد الحوثيــن
منهــا ،واتخذتهــا قاعــدة انطــاق لتحريــر بقيــة
املحافظــات الجنوب ّيــة .وبعــد عــودة الرئيــس
هــادي وأعضــاء حكومتــه إليهــا ،ونقــل البنــك
املركــزي إليهــا،

ســاد تفــاؤل لــدى رشائــح واســعة مــن الشــعب
اليمنــي باقــراب دحــر انقــاب الحــويث .لكــن
تبــن،
الوقائــع جــاءت مخالفــة لآلمــال؛ حيــث ّ
بفعــل عوامــل مختلفــة ،أن الرشعيــة اليمن ّيــة
عاجــزة ،وال تحظــى بالدعــم الــكايف لتأمــن
اســتقرار أمنــي وســيايس مســتدام يف املدينــة،
ً
فضــا عــن وضــع العراقيــل التــي تحــول دون
ترميــم هــذه الحكومــ ِة لذاتهــا.22
وبعــد خــروج مســلحي الحــويث وقــوات صالــح
مــن مدينــة عــدن يف متوز/يوليــو 2015ويف إطــار
التنســيق وتقاســم املهــات بــن دول التحالــف،
أنيــط بدولــة اإلمــارات مســؤولية اإلرشاف عــى
عــدن وباقــي املحافظــات الجنوب ّيــة .وكانــت
مســاهمتها العســكرية فيهــا هــي األكــر .لكــن
أبوظبــي حرصــت عــى رســم املشــهد مبــا يوائــم
توجهاتهــا السياس ـ ّية واأليديولوجيــة ،واجرتحــت،
يف كثــر مــن األحيــان ،سياســات تتعــارض مــع
االتجاهــات العامــة واألهــداف املعلنــة لعاصفــة
الحــزم .تعمــدت اإلمــارات اســتبعاد حــزب
"التجمــع اليمنــي لإلصــاح" باعتبــاره قريــب مــن
فكــر " اإلخــوان املســلمني " رغــم النفــي الرســمي
للحــزب حــول أي ارتبــاط خارجــي لــه ،وســعت
بدايــ ًة إىل اســتقطاب الســلفيني ،خــارج األطــر
العســكر ّية الرســمية ،لتشــكيل ما ســمي بـ "قوات
ـي" التــي أوكلــت إليهــا مهمــة تأمــن
الحـزام األمنـ ّ
عــدن ومحيطهــا .وســارت عــى النهــج ذاتــه يف
حرضمــوت ،وتعــز ،وشــبوة ،بتأليــف "كتائــب
نخبــة" تابعــة لهــا ،23ورفضــت غــر مــرة ضــم
هــذه التشــكيالت إىل الجيــش الوطنــي.
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وقــد نجحــت أبــو ظبــي يف فــرض عيــدروس
ال ُزبيــدي محافظــاً ملحافظــة عــدن ،بعــد مقتــل
محافظهــا الســابق جعفــر محمــد ســعد يف 6
ديســمرب/كانون األول2015م ثــم تعيــن شــال
شــائع املــوايل لهــا أيضـاً مديـراً ألمــن عــدن ،حينها
متكنــت اإلمــارات مــن إحــكام قبضتهــا عــى
املرافــق األمنيــة واألجهــزة العســكرية الناشــئة
يف املدينــة ،وفتــح معســكرات تدريــب بعيــداً
عــن أنظــار الرشعيــة والجيــش الوطنــي ،حتــى
أصبحــت تتحكــم يف دخــول الرئيــس نفســه إىل
عــدن وخروجــه منهــا ،مــن خــال تحكمهــا يف
أمــن املطــار وغــره ،بــل وصــل األمــر إىل فتــح
ســجون تعذيــب تحــت إرشاف امــاريت مبــارش
وقــد رصح وزيــر الداخليــة يف مقابلة مــع صحيفة
اليــوم الســابع املرصيــة أن ضابــط إمــارايت مينــع
دخــول نحــو  170مليــار ريــال مينــي 24إىل عــدن
وعجــز هــو ورئيــس الجمهوريــة يف عمــل أي
يش حيــال ذلــك؛ وتحــت ضغــوط ســمح الحق ـاً
بدخــول تلــك األمــوال .وهــذا يعنــي أن أبوظبــي
قــد متكنــت مــن تقييــد الســلطة الرشعيــة أوال
 ،ودعــم املجموعــات املســلحة عــى األرض مــن
ناحيــة ثانيــة ،لكــن هــل تــم ذلــك بتنســيق كامــل
مــع الريــاض؟

تفسيرات غموض الموقف
السعودي:

ظــل الغمــوض يلــف املوقــف الســعودي تجــاه
ســلوك اإلمــارات يف اليمــن ،وهــو املوقــف الــذي
بــدا غائبـاً ويف بعــض الحــاالت ضعيفـاً ،وال يــكاد
يكــون لــه حضــور إال عندمــا يبلــغ ال ـراع بــن
اإلمــارات ووكالئهــا املحليــن مــن جهــة والســلطة
الرشعيــة يف اليمــن مــن جهــة ثانيــة ذروتــه،
وغالبــا مــا يكــون التدخــل الســعودي بهــدف
التهدئــة ومنــع تصعيــد الــراع ،وغالبــا مــا
تنحــر الحلــول املقدمــة يف إبقــاء األوضــاع كــا
كانــت عليــه يف الســابق ،وعــدم تجــاوز ذلــك
إىل بنــاء حلــول جذريــة تنهــي ال ـراع ،أو بنــاء
تفاهــات متنــع حدوثــه يف املســتقبل.
وهــو مــا يثــر الكثــر مــن األســئلة حــول األســباب
التــي متنــع الســعودية مــن التدخــل لرتشــيد
ســلوك اإلمــارات وتقييــده ومنــع تجاوزاتــه؟
البــد مــن االع ـراف مســبقا بــأن غموضــا كثيفــا
يحيــط بطبيعــة العالقــات بــن الســعودية
واإلمــارات وموقــف األوىل مــن املامرســات التــي
تقــوم بهــا الثانيــة يف اليمــن ،وهــو مــا يضطــر
الكثــر مــن الباحثــن لبنــاء تخمينــات افرتاضيــة
ويكــن تســكني تلــك التخمينــات يف
متعــددةُ ،
اتجاهــات أربعــة عــى النحــو التــايل:

,,
متكنت اإلمارات من إحكام قبضتها عىل املرافق األمنية واألجهزة العسكرية الناشئة
يف املدينة ،وفتح معسكرات تدريب بعيداً عن أنظار الرشعية والجيش الوطني
,,
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التفســير األول :يعيــد غمــوض املوقــف
الســعودي مــن دور اإلمــارات يف اليمــن إىل
تنســيق وتفاهــات قامئــة بينهــا حيــال الكثــر
مــن القضايــا والتطــورات ،وهــو اتجــاه وإن كان
بعيــدا إىل حــد كبــر إال أنــه ال ميكــن إخراجــه
متامــا مــن دائــرة تفســر املوقــف الســعودي.
التفســير الثانــي :ينطلــق مــن عــدم
رىض الســعودية عــن انحــراف الــدور اإلمــارايت
يف اليمــن ،غــر أن القيــادة الســعودية منشــغلة
عــن ذلــك باســتكامل إجــراءات نقــل الســلطة،
وترتيــب البيــت الســعودي مــن الداخــل مــن
ناحيــة ،وألنهــا مــن ناحيــة ثانيــة مســتغرقة يف
العمليــات العســكرية عــى حدودهــا الجنوبيــة،
يف ظــل اســتمرار املعــارك امللتهبــة هنــاك ،ووصول
الصواريــخ إىل عمــق أراضيهــا. 25
التفســير الثالــث :يُعيــد صمت الســعودية
تجــاه ســلوك اإلمــارات يف جنــوب اليمــن إىل
حاجتهــا إىل اإلمــارات لجهــة التأثــر يف مواقــف
اإلدارة األمريكيــة ،التــي تربطهــا عالقــة خاصــة
باإلمــارات يف هــذه املرحلــة ،يف مقابــل الفتــور
وضعــف الثقــة يف العالقات الســعودية األمريكية.
التفســير الرابــعُ :يفــر املوقــف
الســعودي تجــاه مــا تقــوم بــه اإلمــارات مــن
أعــال وسياســات تكــرس الفــوىض والعبــث يف
اليمــن بحالــة العجــز التــي تعــاين منهــا اململكــة،
بفعــل تغلغــل النفــوذ اإلمــارايت يف دوائــر الحكــم
الســعودية ،وتأثريهــا يف جــدول األعــال الداخلية
واملواقــف الخارجيــة للســعودية،

وهنــاك مــن يســوق أدلــة ومظاهــر للنفــوذ
اإلمــارايت داخــل اململكــة ،ومنهــا:26
_1املشــاريع االقتصاديــة الضخمــة التــي أعلنتهــا
الســعودية يف رؤيــة اململكــة  ،2030والتــي تهدف
إىل االبتعــاد عــن ســطوة النفــط متامـاً كــا فعلت
اإلمــارات قبــل مــدة.
_2اإلصالحــات السياســية واالجتامعيــة الليرباليــة
بالشــكل الــذي يجعــل الســعودية تقــرب مــن
منــوذج اإلمــارات األكــر انفتاحـاً يف قضايــا املــرأة
والديــن.
_3مواجهــة الريــاض لإلســام الســيايس بحــاس
يحــايك التجربــة اإلماراتيــة.
وأي مــا كانــت التفســرات املطروحــة لطبيعــة
املوقــف الســعودي مــن ســلوك أبوظبــي يف
جنــوب اليمــن تبقــى الســعودية هــي الطــرف
األقــدر عــى ضبــط ذلــك الســلوك وترشــيده،
وهــي الطــرف املســؤول عــن ذلــك ،فقــد قــادت
اململكــة العربيــة الســعودية عمليــة التدخــل
العســكري بدعــوى مســاندة الشــعب اليمنــي
ضــد االنقــاب ،وتعهــدت بالحفــاظ عــى وحــدة
اليمــن وأمنــه واســتقراره ،وقــد التــف قطــاع
غــر قليــل مــن اليمنيــن حــول توجــه اململكــة
ووضعــوا ثقتهــم يف قيادتهــا ،وبنــوا عــى دورهــا
آمــاال كبــرة وهــو مــا يضعهــا أمــام مســؤولية
أخالقيــة وسياســية وحتــى قانونيــة غــر مســبوقة.
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فــإذا مــا متكنــت القيــادة الســعودية مــن ترشــيد
التدخــل اإلمــارايت وتوجيهه نحو األهــداف املعلنة
لعمليــة التدخــل ،أو حتــى تقييــده وســاعدت
اليمنيــن عــى التخلــص مــن االنقــاب ويف ذات
الوقــت وظفــت نفوذهــا ومواردهــا يف الحفــاظ
عــى الوحــدة وبنــاء ســلطة متامســكة فــإن
هــذا ســيكون إضافــة عاليــة القيمــة ،تُراكــم دور
اململكــة التاريخــي يف إســناد أشــقائها كــا هــو
الحــال يف دورهــا املحــوري أثنــاء تحريــر الكويــت
مــن قــوات صــدام حســن عــام  ،1991وإخ ـراج
اليمــن يف 2011م مــن مزالــق أزمــة سياســية
مســتعصية وحــرب أهليــة كانــت وشــيكة.
وإىل جانــب اليمــن تبقــى الســعودية أيض ـاً هــي
الطــرف األكــر تــرراً مــن الســلوك اإلمــارايت غــر
املنضبــط بأهــداف التحالــف ومصالــح اليمــن
والســعودية ،وإذا مــا ُدفعــت اليمــن نحــو خيــار
التمــزق ،والفــوىض واالحــراب املمتــد فلــن
تكــون الريــاض مبعــزل عــن التداعيــات األمنيــة
واالس ـراتيجية التــي ســتحدث يف فنائهــا الجنــويب
وامتدادهــا األمنــي ،وســتكون أكــر األطــراف
تــررا بعــد اليمــن.
مــع الحاجــة إىل اإلشــارة أن اإلمــارات هــي
األكــر احتياجــا للمظلــة الســعودية ،ولــن يكــون
مبقدورهــا أن تشــتق لهــا مســاراً يف اليمــن خارجــا
عــن تلــك املظلــة وبعيــدا عنهــا ،وحتــى إذا مــا
حاولــت فــإن فرصتهــا يف تجــاوز ذلــك أو تخطيــه
تظــل محــدودة،
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واقــى مــا ميكــن أن تقــوم بــه اإلمــارات هــو
التهديــد بإيقــاف مشــاركتها يف العمليــات
العســكرية يف اليمــن وهــذا مــا حــدث فعــاً
عندمــا تم إســقاط عــدد مــن الطائـرات اإلماراتية
بصــورة غامضــة يف عــدن (يونيو/حزيـران 2016م
 ،)27فقــد ســارعت اإلمــارات عــى لســان وزيــر
دولتهــا للشــؤون الخارجيــة "انــور قرقــاش" يف
مؤمتــر صحفــي عقــده يف أبوظبــي إىل اإلعــان
"أن الحــرب يف اليمــن قــد انتهــت بالنســبة
للقــوات بــاده" و"أن اإلمــارات ترصــد الرتتيبــات
متكــن
السياســية  ..ودورنــا األســايس حاليــا
ّ
اليمنيــن يف املناطــق املحــررة"  "..وأن التدخــل
العســكري أنجــز كل املطلــوب وبقــي االنفــراج
الســيايس وهــو مــا يقــع عــى عاتــق اليمنيــن
أنفســهم" وقــد ســارع الحســاب الرســمي لــويل
عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان إىل نقــل الترصيحــات عــى موقــع "تويــر"
يف مــؤرش واضــح عــى تبنيهــا ، 28غــر أن اإلمــارات
عــادت وتراجعــت عــن قـرار ســحب قواتهــا مــن
اليمــن يف إشــارة إىل أنــه كان ورقــة للضغــط ورمبا
االبتــزاز.

النفوذ اإلمارايت يف اليمن..املرتكزات والحصاد

ثاني ًا :المرتكز البشري " الجماعات المسلحة "
تتواجــد اإلمــارات يف اليمــن يف عديــد مــن القــوات العســكرية املســلحة ،فهــي متلــك جنــود لدولتهــا
يف اليمــن وتعتمــد عــى قــوة متعــددة الجنســيات للقتــال وتدريــب قــوات محليــة يف اليمــن ،يوضــح
الشــكل ( )1تصنيــف تلــك القــوات وأعدادهــا.

القوات التابعة
لإلمارات يف اليمن
قوات النخبة
 1500-5000جندي
إمارايت
املوالــون ل "عائلــة
متعددة
قوات
القوات (االنفصالية)
صالــح"
الجنسيات(مرتزقة)
60ألف مقاتل بــن  4000إىل 10
بني  1800إىل3000
آالف مقاتــل
الشكل ()1
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 .1النخبة اإلماراتية وقوات
متعددة الجنسيات
خــال الحــرب األهليــة املســتمرة منــذ ثــاث
ســنوات يف اليمــن تواجــدت القــوات اإلماراتيــة
عــى األرض منــذ تحريــر مدينــة عــدن مــن
الحوثيــن يف يوليو/متــوز ،2015وعــدد قــوات
النخبــة اإلماراتيــة يف اليمــن ( )1500جنــدي
وضابــط ،29وهــؤالء الجنــود والضبــاط يضــاف
إليهــم املرتزقــة حيــث يعملــون جميعــا يف مهامت
متعلقــة ببعضهــا ضمــن عمليــات أكــر خصوصيــة
أو ضمــن عمليــات تدريــب املســلحني اليمنيــن
(القــوات االنفصاليــة /املوالــون لـ"صالــح").
خفضــت اإلمــارات عــدد قواتهــا مــن 5000
جنــدي إىل  1500جنــدي بعــد تدريــب القــوات
االنفصاليــة.
قــوات الجيــش اإلمــارايت إىل جانــب قــوة خاصــة
معظمهــم مــن جنســيات مختلفــة يقاتلــون يف
البــاد ويصــل عددهــم بــن (1800و،)3000
وتعمــل هــذه القــوة املعروفــة ب"الحــرس
الرئــايس اإلمــارايت" فــوق القانــون ،وخــارج نطــاق
وزارة الدفــاع اإلماراتيــة ،وتخضــع إلدارة وأوامــر
ويل عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد.
ويقــود تلــك القــوة "مايــك هندمــارش" وهــو
جـرال اسـرايل شــارك يف حــروب عديــدة بالــرق
األوســط ،وبــدأت آثــار الجــرال "هندمــارش"
وقــوات حرســه ،متعــددة الجنســية يف الظهــور
باليمــن املمــزق منتصــف عــام  ،2015ويبــدو
أن تلــك الجهــود مســتمرة يف عمليــات خاصــة يف
املحافظــات املحــررة،
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كــا أن لهــم دوراً كبــراً يف تدريــب القــوات
اليمنيــة يف القاعــدة اإلماراتيــة املوجــودة يف
"عصــب" بارترييــا .30كــا يرجــح خ ـراء بوجــود
دور للج ـرال الفلســطيني محمــد دحــان الــذي
يعمــل مستشــارا لــويل عهــد أبوظبــي يف االرشاف
عــى األحزمــة األمنيــة التــي تنشــئها اإلمــارات يف
اليمــن.

,,
قوات الجيش اإلمارايت إىل
جانب قوة خاصة معظمهم
من جنسيات مختلفة يقاتلون
يف البالد ويصل عددهم بني
(1800و)3000
,,

 .2القوات والكيانات اليمنية

يرتكــز النفــوذ اإلمــارايت يف اليمــن بشــكل كبــر
عــى تيــارات وكيانــات مينيــة بحيــث تعمــل
كوكيــل محــي لهــا ،وتقــوم بتنفيــذ مامرســات
بالنيابــة عنهــا ،ويــأيت يف مقدمــة تلــك الكيانــات،
التيــار االنفصــايل يف مــا يســمى بالحــراك
الجنــويب ،واالتجــاه املدخــي يف التيــار الســلفي
تحــت مظلــة مــا يســمى بــــ " املجلــس اإلنتقــايل
الجنــويب" ،وبدرجــة أقــل أنصــار الرئيــس الراحــل
"عــي عبداللــه صالــح" يف حــزب املؤمتــر الشــعبي
العــام ،حيــث تعــد تلــك املكونــات مبثابــة األركان
واملرتكـزات البرشيــة املحليــة للــدور اإلمــارايت يف
اليمــن.
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أ /التيار االنفصالي في الحراك
الجنوبي
يســتند النفــوذ اإلمــارايت يف جنــوب اليمــن عــى
وجــه التحديــد عــى فصائــل الحـراك التــي تتبنــى
مواقــف مناهضــة للوحــدة اليمنيــة ،وتســعى
لفــرض االنفصــال يف جنــوب اليمــن ،والتــي
تحصــل عــى دعــم ورعايــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،وتوظفهــا باتجــاه تقويــض الســلطة
الرشعيــة والوحــدة الوطنيــة ،األمــر الــذي يحيــط
دور اإلمــارات يف اليمــن بالعديــد مــن املخاطــر
والتهديــدات التــي تثــر مخــاوف قطــاع واســع
مــن الشــارع اليمنــي والعــريب.
وقــد تشــكلت فصائــل مــا يُعــرف اليــوم بالحـراك
الجنــويب يف عــام 2007م ،كنتيجــة لسياســات
االقصــاء واألخطــاء املرتاكمــة التــي مارســها نظــام
الرئيــس الســابق "عــي عبداللــه صالــح" تجــاه
الوطــن بشــكل عــام واملحافظــات الجنوبيــة
والرشقيــة عــى وجــه الخصــوص ،وقد مثلــت تلك
الفصائــل شــكالً مــن اشــكال املقاومــة املجتمعيــة
لتلــك السياســات القامئــة عىل االســتئثار بالســلطة
والــروة واقصــاء املكونــات الجغرافية والسياســية
واالجتامعيــة.

,,

ويف إطــار التفاعــل مــع القضية الجنوبيــة والحراك
املجتمعــي حيالهــا ،متايــز تيــار الح ـراك املســاند
للقضيــة الجنوبيــة إىل ثــاث تيــارات متاميــزة،
يطالــب األول منهــا بإعــادة تصحيــح وضــع
املحافظــات الجنوبيــة يف اطــار الحفــاظ عىل دولة
الوحــدة ،ويتبنــى التيــار الثــاين الفيدراليــة كحــل
ممكــن ألزمــة القضيــة الجنوبيــة ،فيــا يرفــض
التيــار الثالــث البقــاء يف اطــار دولــة الوحــدة،
ويطالــب بفــرض االنفصــال والعــودة إىل حــدود
مــا كان يعــرف بجمهوريــة اليمــن الدميقراطيــة
الشــعبية يف الجنــوب.31
وقــد ســاهمت السياســات الخاطئــة التــي كان
يعتمدهــا "نظــام صالــح" يف التعامــل مــع القضية
الجنوبيــة ،يف زيــادة تأجيــج هــذه األزمــة ،ودفــع
الكثــر مــن املواطنــن للتعاطــف مــع مطالبهــا
واالنضــام إىل التيــار الــذي ميلــك الصــوت
واملطالــب األعــى تجــاه هــذه القضيــة ،وهــو
التيــار االنفصــايل ،الــذي توثقــت عالقاتــه بإيـران،
والتــي باتــت توفــر لــه الدعــم املــايل واإلعالمــي
والســيايس قبــل أن تتبنــاه اإلمــارات ،مــا يضــع
تســاؤال إضافيــا ..هــل الحــراك االنفصــايل اآلن
يخــدم السياســة اإلماراتيــة أم اإليرانيــة أم كليهــا
مقابــل تحقيــق هــدف االنفصــال؟

يستند النفوذ اإلمارايت يف جنوب اليمن عىل وجه التحديد عىل فصائل
الحراك التي تتبنى مواقف مناهضة للوحدة اليمنية
,,
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تزايــدت اآلمــال يف حــل القضيــة الجنوبيــة بعــد
الثــورة الشــعبية الشــبابية 2011م ،وبالفعــل
فقــد أوصلــت هــذه الثــورة أول رئيــس جنــويب
للحكــم منــذ قيــام الوحــدة عــام 1990م ،وقــد
تبنــى الرئيــس "هــادي" جملــة مــن السياســات
واإلجــراءات التــي تهــدف إىل معالجــة القضيــة
الجنوبيــة ،ومنهــا تعيــن عــدد كبــر مــن
الجنوبيــن يف املواقــع القيــادة العليــا يف الجهــاز
اإلداري للدولــة ،وقيــادات الجيــش واألمــن ،وعقد
مؤمتــر للحــوار الوطنــي ،اعتمــد قــرار تاريخيــاً
بتغيــر شــكل الدولــة مــن دولــة بســيطة إىل دولة
اتحاديــة مكونــة مــن ســتة أقاليــم ،واعتــاد
مبــدأ املناصفــة بــن الجنــوب والشــال يف املواقع
العليــا يف الدولــة خــال مرحلــة التهيئــة لالنتقــال
إىل الدولــة االتحاديــة ومــا بعدهــا يف مســعى
منــه إليجــاد حــل جــذري ونهــايئ لهــذه القضيــة.
وعــى الرغــم مــن الصعوبــات التي كانــت تعرتض
حــل القضيــة الجنوبيــة إال أن تلــك السياســات
واملعالجــات كانــت ســتؤيت أُكلهــا عــى األرجــح يف
أمــد غــر بعيــد ،غــر أن هــذا مل يحــدث بفعــل
انهيــار العمليــة السياســية إثــر ســيطرة الحوثيــن
عــى العاصمــة صنعــاء ،يف  21ســبتمرب/أيلول
2014م.

ثالثية اإلستراتيجية اإلمارتية
في ملف الجنوب:

األولى :تحويل القضية الجنوبية
من مطلب شعبي إلى مقايضات
دولية
عــى إثر مشــاركتها يف تحريــر "عدن" مــن القوات
املواليــة للحوثيــن وصالــح ،تولــت اإلمــارات
اإلرشاف عــى مدينــة عــدن وبعــض املناطــق
الجنوبيــة ومنــذ ولوجهــا تلــك املحافظــات،
حرصــت عــى إنفــاذ ذلــك اإلرشاف وفــق أجنــدة
خاصــة بهــا ،تتعــارض يف كثــر مــن األحيــان مــع
الهــدف العــام املعلــن لعاصفــة الحــزم ،واملتمثــل
يف إنهــاء االنقــاب واســتعادة الدولــة.
ولتحقيــق تلــك األهــداف تعاملــت أبــو ظبــي مــع
قــوى املقاومــة التــي قاتلــت الحوثيــن يف تلــك
املحافظــات بانتقائيــة وتحيــز ،وفرزتهــا بحســب
قربهــا أو بعدهــا مــن خطهــا الســيايس ومرشوعها
الخــاص ،ومتاهــت مــع فصائــل الحـراك االنفصايل،
وســعت لتمكينــه مــن تلــك املحافظــات ،كــا
مارســت ضغوط ـاً عــى الرئيــس "هــادي" إلقالــة
محافــظ عــدن "نايــف البكــري" بحجــة انتامئــه
إىل حــزب اإلصــاح بالرغــم أنــه أعلــن تخليــه عــن
انتامئــه الحــزيب.

,,
تعاملت أبو ظبي مع قوى املقاومة التي قاتلت الحوثيني يف تلك املحافظات بانتقائية
وتحيز ،وفرزتها بحسب قربها أو بعدها من خطها السيايس ومرشوعها الخاص
,,
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وبعــد اغتيــال محافظهــا الســابق "جعفــر محمــد
ســعد" الــذي تعـ ّـن بــدال عــن "نايــف البكــري"،
نجحــت اإلمــارات يف فــرض "عيــدروس ال ُزبيــدي"
محافظ ـاً لعــدن ،وتعيــن "شــال شــائع" مدي ـراً
لألمــن فيهــا ،يف خطــوة كان هدفهــا متكــن
االنفصاليــن مــن إحــكام قبضتهــم عــى املرافــق
اإلداريــة واألمنيــة واألجهــزة العســكرية الناشــئة
يف املدينــة ،وتســهيل فتح معســكرات الســتقطاب
وتدريــب عنارصهــم مــن الح ـراك القادمــن مــن
محافظــة الضالــع ،والســلفيون مــن اتبــاع التيــار
املدخــي بعيــداً عــن أنظــار الرشعيــة والجيــش
الوطنــي.
ويف خطــوة إضافيــة تــم ربــط تلــك املعســكرات
بالقيــادات العســكرية اإلماراتيــة املتواجــدة يف
عــدن ،والتــي تــرف عــى عمليــات االســتقطاب
والتدريــب ودفــع املرتبــات ،ونــر وتوزيــع
تلــك القــوات يف املناطــق املختلفــة ،وهــو مــا
مكــن اإلمــارات مــن التحكــم بشــكل شــبه كامــل
باملنافــذ األمنيــة واملرافــق الحيويــة يف مدينــة
عــدن مبــا فيهــا مداخــل ومخــارج املدينــة واملطــار
واملينــاء ومصــايف تكريــر النفــط وغريهــا ،وباتــت
تتحكــم يف دخــول أي شــخص إىل عــدن وخروجــه
منهــا ،مبــا فيهــا الرئيــس نفســه ،وأعضــاء الحكومة
مــن خــال تحكمهــا يف أمــن املطــار.
ويف ذات االتجــاه ضغطــت اإلمــارات باتجــاه
تعيــن محافظــن مــن تيــار الحــراك االنفصــايل
لعــدد مــن املحافظــات الجنوبيــة،

وأنشــأت معســكرات للح ـزام األمنــي والنخــب
يف تلــك املحافظــات ،ومتكنــت مــن التحكــم يف
الجوانــب األمنيــة واإلداريــة فيهــا مــن خــال
ربــط املحافظــن والقيــادات األمنيــة واإلداريــة
بالقيــادات العســكرية اإلماراتيــة وليس بالســلطة
الرشعيــة.

الثانية :تشكيل المجلس
اإلنتقالي لضمان حركة الشارع

تــدرك أبوظبــي أنــه ليــس بوســعها التواصــل العام
واملبــارش مــع الشــارع الجنــويب نظ ـراً ملحدوديــة
خربتهــا يف هــذا النــوع مــن النفــوذ باعتبارهــا
دولــة مشــيخيات ليــس للــرأي العــام فيهــا حضور
كــا هــو حــال البلــدان ذات النظــام الجمهــوري
" الدميوقراطــي " ،لهــذا ع َّجلــت يف فــرز املقاومــة
الجنوبيــة بــن خصــم وتابــع ووقــع اإلختيــار عــى
دعــم عيــدروس ال ُزبيــدي مــن الطــرف اإلش ـرايك
الشــعبي وهــاين بــن بريــك مــن التيــار الســلفي
(الجامــي) ،ودعمــت اإلمــارات وبشــكل علنــي
تشــكيل املجلــس االنتقــايل الجنــويب الــذي اُعلــن
عنــه يف  11مايو/آيــار  ،2017وأصبــح ُيثــل دولــة
داخــل الدولــة ويعمــل كســلطة موازيــة وبديلــة
لـ"الحكومــة املعــرف بهــا دوليـاً" وميتلــك نفــوذا
كب ـرا بفعــل الدعــم العلنــي مــن قبــل اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،والتــي تُــرف عــى أعــال
املجلــس ،وغالبــا مــا تحتضــن أبــو ظبــي الكثــر
مــن أنشــطته ،وتغطــي وســائل اإلعــام اإلماراتيــة
تلــك األنشــطة ،وخاصــة عندمــا تكــون عالقتهــا
متوتــرة مــع الســلطة الرشعيــة.
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فعــى وقــع األزمــة العلنيــة بــن اإلمــارات
والحكومــة اليمنيــة حــول جزيــرة ســقطرى،
احتضنــت أبوظبــي لقــاءات جمعــت أعضــاء
املجلــس بالشــخصيات الجنوبيــة ،يف مســعى
للدفــع بجهــود االنفصــال.
ويف إشــارة ذات مغــزى ،نقلــت وســائل اإلعــام
عــن مصــدر مســؤول يف املجلــس االنتقــايل
الجنــويب ،إن عــدة اجتامعــات متــت مــع القيادات
التاريخيــة لـ"دولــة الجنــوب" ،ورئاســة وأعضــاء
املجلــس ،يف اإلمــارات ،لبحــث مســتقبل الجنــوب
ورســم سياســة تجمــع كل األطيــاف السياســية،
وشــملت تلــك اللقــاءات "عــي نــارص محمــد"
الرئيــس الســابق لدولــة الجنــوب ،وعبدالرحمــن
الجفــري ،رئيــس حــزب "رابطــة أبنــاء الجنــوب
العــريب الحــر" ،والقائــد يف املقاومــة الجنوبيــة
عبدالعزيــز الجفــري. 32
ويف خطــوة تاليــة تدعــم الســر نحــو االنفصــال
أعلــن املجلــس االنتقــايل يف  30نوفمرب/ترشيــن
الثــاين 2017م ،أســاء أعضاء "الجمعيــة الوطنية"
والذيــن يبلــغ عددهــم ( )303عضــو ،وهــي
مبثابــة الســلطة الترشيعيــة للكيــان االنفصــايل.
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وينــدرج يف تلــك اإلجـراءات محاولــة إبعــاد مالــه
صلــة باملحافظــات الشــالية مــن عــدن وبقيــة
املحافظــات الجنوبيــة ،مبــا يف ذلــك املســؤولني
الحكوميــن املتواجديــن يف عــدن والوحــدات
العســكرية التابعــة للســلطة الرشعيــة،
وحتــى املواطنــن العاديــن حيــث تعــرض النقاط
األمنيــة املتمركــزة يف محافظــة الضالــع واملناطــق
األخــرى املســافرين القادمــن مــن املحافظــات
الشــالية واملتجهــن إىل عــدن ،ومتــارس أشــكال
مــن التضييــق عليهــم ،ف ُتوقــف الكثــر منهــم
وتحيــل بعضهــم للتحقيــق وتعيــد آخريــن
إدراجهــم إىل املحافظــات التــي جــاؤوا منهــا.
وينــدرج يف ذلــك ،محــاوالت االعتــداء املتكــررة
عــى القــوات الحكوميــة ،بهــدف الســيطرة عــى
مواقعهــا العســكرية ودفعهــا للخــروج مــن عــدن،
فقــد تتابعــت االشــتباكات بــن ألويــة الحاميــة
الرئاســية وقــوات الحــزام األمــن وبتدخــل مــن
القــوات اإلماراتيــة كانــت الكثــر منهــا تُحســم
لصالــح قــوات الح ـزام.
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وكان أكرثهــا عنفــاً املعــارك التــي اندلعــت يف
عــدن صبيحــة األحــد املوافــق  28يناير/كانــون
الثــاين  ،2018بــن قــوات الحاميــة الرئاســية
وقــوات الح ـزام األمنــي ،والتــي اســتمرت ملــدة
ثالثــة أيــام ،وانتهــت بســيطرة قــوات الحــزام
األمنــي املدعومــة مــن اإلمــارات عــى مدينــة
عــدن باســتثناء قــر املعاشــيق الــذي تتخــذه
حكومــة " أحمــد عبيــد بــن دغــر" مقــراً لهــا،
ونقلــت مصــادر إعالميــة عــن قائــد اللــواء الرابــع
حاميــة رئاســية "مهـران القباطــي" "أن ذلــك تــم
عــى مــن مدرعــات وآليــات ال متتلكهــا ســوى
دولــة اإلمــارات" 33وأن مقــر معســكره تعــرض
لرضبــات مــن قبــل الطائ ـرات اإلمارتيــة .مبــوازاة
ذلــك ،نفــى الناطــق باســم التحالــف العــريب
العقيــد تــريك املالــي اســتهداف قــوات التحالــف
أي معســكرات أو مواقــع يف عــدن . 34وانتهــت
األزمــة يف ذلــك الوقــت مببــادرة مــن الســعودية-
باســم التحالــف العــريب ،تع ّيــد األوضــاع إىل مــا
قبــل بــدء االشــتباكات ،لكــن ذلــك ال يعنــي أن
االشــتباكات لــن تتجــدد.

الثالثة :تقويض الشرعية
تبنــت أبوظبــي سياســية انتقاميــة تجــاه الرئيــس
"هــادي" وحكومتــه ،واتبعــت سياســات واضحــة
ومكشــوفة لتقويــض الســلطة الرشعيــة والعمــل
عــى تهميشــها وإضعــاف تواجدهــا ،وحتــى
إخراجهــا مــن عــدن واملحافظــات الجنوبيــة،
وأوعــزت إىل اتباعهــا يف الحـراك االنفصــايل بعــدم
االعــراف برشعيــة الرئيــس "هــادي" ،ورفــض
قراراتــه ،حتــى وان كانــت تلــك القـرارات تتصــل
بتغيــر بعــض املســؤولني اللذيــن ال ينتمــون إىل
الصــف األول ،فقــد أصــدر "هــادي" قـرارا بتغيري
ضابــط أمــن مطــار عــدن "صالــح العمــري"،
وبإيعــاز مــن اإلمــارات رفــض هــذا األخــر القـرار
ومعــه نشــبت أزمــة مل تُحـ ّـل إال بتدخــل ســعودي.
ووصــل األمــر حــدا مل يكــن يف التصــور ،فقــد منــع
أمــن املطــار هبــوط طائــرة الرئيــس هــادي يف
مطــار عــدن ،بعــد عودتــه مــن اململكــة العربيــة
الســعودية يف فرباير/شــباط 2017م ،وهــو مــا
اضطــره إىل تغيــر خــط ســر الطائــرة إىل جزيــرة
ســقطرى ،ومل يســمح لهــا بالهبــوط إال بعــد
تدخــل الريــاض.

,,
تبنت أبوظبي سياسية انتقامية تجاه الرئيس "هادي" وحكومته ،واتبعت
سياسات واضحة ومكشوفة لتقويض السلطة الرشعية والعمل عىل تهميشها
وإضعاف تواجدها ،وحتى إخراجها من عدن واملحافظات الجنوبية
,,
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ومــع إخفــاق زيــارة "هــادي" إىل اإلمــارات يف
حلحلــة الخــاف ،اضطــرت الســعودية إىل طلــب
بقائــه فيهــا ،خوفـاً مــن حــدوث صــدام عســكري
ينســف املكاســب العســكرية والسياســية التــي
حققتهــا عاصفــة الحــزم ،ويــؤدي إىل إفشــال
الحــرب ضــد الحوثيــن وأنصــار صالــح.
وعــى الرغــم مــن بقــاء الرئيــس "هــادئ"
يف الريــاض كأحــد اإلجــراءات التــي اتخذتهــا
الســعودية لضــان عــدم حــدوث توتــر بــن
ســلطته و"املجلــس االنتقــايل الجنــويب" ،فقــد
اســتمرت اإلمــارات واألطــراف املحليــة التابعــة
لهــا يف التضييــق عــى حكومــة "بن دغــر" والعمل
عــى إفشــالها وتقييــد نشــاطها ،ومامرســة نــوع
مــن الحصــار غــر املعلــن تجاههــا.
ويف خطــوة لطردهــا مــن عــدن شــن املجلــس
االنتقــايل الجنــويب خــال شــهر يناير/كانــون
الثــاين 2018حملــة ضــد حكومــة "احمــد عبيــد
بــن دغــر" ،واتهمهــا بالفســاد وســوء اإلدارة.
وأعلــن يف  22يناير/كانــون الثــاين أنــه يعتــزم
اإلطاحــة بهــا إذا مل يقــرر "هــادي" إقالتهــا يف
غضــون أســبوع ،وكان هــذا ســببا يف االشــتباكات
الداميــة التــي حدثــت يف ينايــر 2018م ،بــن
قــوات الحاميــة الرئاســية وقــوات الحـزام األمنــي
التابعــة للمجلــس االنتقــايل الــذي تدعمــه
اإلمــارات ،وبعــد انتهــاء االشــتباكات اضطــرت
الحكومــة إىل االنتقــال إىل الريــاض قبــل أن تعــود
مجــددا إىل عــدن يف الفــرة األخــرة.
ومــع اســتمرار بقــاء الرئيــس "هــادي" يف الرياض،
ارتفعــت األصــوات التــي تحمــل اإلمارات
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مســؤولية بقــاء الرئيــس خــارج البــاد ،وتتابــع
إعــان مســؤولني حكوميــن اعرتاضهــم عــى
الطريقــة التــي تتعامــل بهــا اإلمــارات مــع
الســلطة الرشعيــة ،وقــدم عــدد منهم اســتقاالتهم
احتجاجــا عــى هــذا الوضــع.
ويف رصاعهــا مــع الســلطة الرشعية تدفــع اإلمارات
بفصائــل الح ـراك املواليــة لهــا ملهاجمــة الســلطة
الرشعيــة والتهديــد بإربــاك املشــهد وخلــط
األوراق يف عــدن واملحافظــات الجنوبيــة ،فعندمــا
اشــتبكت الحكومــة اليمنيــة مــع اإلمــارات
إعالميــا وسياســيا حــول جزيــرة ســقطرى ،انــرى
الحــراك االنفصــايل ملهاجمــة الحكومــة والدفــاع
عــن أبوظبــي وأعلــن "عيــدروس ال ُزبيــدي" أن
لديهــم "كل اإلمكانيــات لفــرض واقــع مغايــر" يف
عــدن.
ونــر املجلــس االنتقــايل يف  7مايو/أيــار ،2018
بيانــاً ،هاجــم فيــه الحكومــة اليمنيــة واصفــاً
"البيــان الصــادر عنهــا بأنــه تضمــن ادعــاءات غــر
صحيحــة حــول مســألة "الســيادة" يف محاولــة
بائســة إلخفــاء األســباب الحقيقيــة لألزمــة"،
.وشــدد عــى "جنوبيــة جزيــرة ســقطرى ،ورحــب
بالــدور التنمــوي الــذي يقــوم بــه التحالــف
العــريب بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية
ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف املحافظــات
املحــررة" ورضورة "تأمــن امليــاه اإلقليميــة وطرق
املالحــة البحريــة مــن أي محــاوالت تســلل للقوى
اإلرهابيــة" ،و"شــكر أبنــاء محافظــة ســقطرى
عــى تحركهــم الشــعبي الداعــم للتحالــف العــريب
يف مواجهــة الحمــات اإلعالميــة املغرضــة". 35
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ب /التيار السلفي الوظيفي
تعــود نشــأة التيــار الســلفي يف اليمــن إىل أواخــر
الســبعينات مــن القــرن املــايض ،عــى إثر تأســيس
دار الحديــث يف منطقــة دمــاج مبحافــظ صعــدة
عــى يــد "هــادي بــن مقبــل الوادعــي" ،ومــن
هــذا املركــز انتــر الفكــر الســلفي يف مختلــف
مناطــق اليمــن ،ومــن العوامــل التــي ســاعدت
عــى انتشــاره اغ ـراب عــدد كبــر مــن اليمنيــن
يف الســعودية وتأثرهــم بالفكــر واملامرســات
الســلفية هنــاك.
أمــا يف املحافظــات الجنوبيــة فقــد تأخــر انتشــار
التيــار الســلفي إىل النصــف الثــاين مــن عقــد
الثامنينــات ،بســبب القبضــة األمنيــة التــي كان
ميســك بهــا الحــزب االشــرايك البــاد ،والــذي
تعــرض للتمــزق عــى أثــر ال ـراع الدامــي بــن
أجنحتــه فيــا عــرف بأحــداث ( 13يناير/كانــون
الثــاين 1986م) ،وقــد فقــدت الكثــر مــن األرس
عائلهــا يف تلــك األحــداث ،وهــو مــا أصــاب الكثــر
مــن املواطنــن باإلحبــاط والنفــور مــن األح ـزاب
والعمــل الســيايس واتجاههــم نحــو تديّــن انعزايل،
عــى نحــو مــا هــو متوفــر يف التيــار الســلفي.
توســع انتشــار التيــار الســلفي يف املحافظــات
الجنوبيــة خــال عقــد التســعينات وتحديــدا
النصــف الثــاين منــه بفعــل انتهــاء قبضــة الحــزب
االشــرايك عــى تلــك املحافظــات ،والــذي ظــل
يســيطر عليهــا منــذ االســتقالل أواخــر الســتينات
مــن القــرن املــايض ،وبفعــل الدعــم املقــدم مــن
الجمعيــات الدينيــة الســلفية يف دول الخليــج،

والتــي أولــت الجنــوب اهتاممــا كبــرا ملحــو
مــا أســمته التجهيــل الدينــي أثنــاء فــرة حكــم
الحــزب االش ـرايك اليمنــي ،الــذي تبنــى العقيــدة
املاركســية وحــارب االتجاهــات الدينيــة طــوال
فــرة حكمــه يف الجنــوب.
وخــال األلفيــة الثالثــة اســتمر انتشــار التيــار
واألفــكار الســلفية يف املحافظــات الجنوبيــة
والرشقيــة بصــورة رمبــا تفــوق حجــم انتشــاره
يف بقيــة املحافظــات األخــرى ،وقــد يعــود ذلــك
إىل أن الفكــر الســلفي هــو األقــرب إىل نفســية
املواطــن الجنــويب أكــر مــن أي اتجــاه دينــي
أخــر باســتثناء ميــول عــدد مــن أبنــاء محافظــة
حرضمــوت نحــو الجامعــات الصوفيــة.
وبداخــل التيــار الســلفي يف املحافظــات الجنوبيــة
– كــا يف اليمــن عمومــا -يكــون الحضــور األكــر
لحســاب التيــار الجامــي (املدخــي) وهــو التيــار
الــذي ُيثــل الجســم األكــر مــن الســلفية التــي
أسســها "مقبــل بــن هــادي الوادعــي" ،ويرتكــز
فكــره عــى وجــوب طاعــة الحاكــم والتغليــظ يف
حــق مــن يعارضــه أو ينتقــده أو يخــرج عليــه،
والطعــن والتشــنيع يف املخالفــن لهــذه األفــكار
36
مــن الجامعــات اإلســامية األخــرى ،وتبديِّ َع ُهــم

,,
توسع انتشار التيار السلفي يف املحافظات
الجنوبية خالل عقد التسعينات وتحديدا
النصف الثاين منه بفعل انتهاء قبضة
الحزب االشرتايك عىل تلك املحافظات
,,
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وإىل جانــب التيــار املدخــي الــذي يُعــد أكــر
التيــارات الســلفية انغالقــاً وتشــدداً توجــد
اتجاهــات ســلفية أخــرى أكــر مرونــة واعتــداالً
ومنهــا اتبــاع جمعيــة اإلحســان التــي تنتــر يف
محافظــة حرضمــوت ،وبدرجــة أقــل يف بقيــة
املحافظــات ،وكانــت يف األصــل تابعــة لجمعيــة
الحكمــة األكــر انتشــارا يف محافظــات إب وتعــز
والعاصمــة صنعــاء ،قبــل أن تنفصــل عنهــا
لخالفــات فكريــة وشــخصية.
وقــد اســتمر التيــار الســلفي بــكل اتجاهاتــه
يف النمــو والتوســع يف املحافظــات الجنوبيــة
وميــارس نشــاطه يف املجــاالت الدعويــة والخرييــة
والتثقيفيــة ،أمــا يف الجانــب الســيايس ،وإن كان
يؤكــد دامئــاً رفضــه للعمــل الســيايس إال أنــه
مــن الناحيــة العمليــة كان الكثــر مــن هــذا
التيــار ينشــط يف أوســاط املواطنــن – وخاصــة
أثنــاء االنتخابــات العامــة  -للتأكيــد عــى أهميــة
طاعــة أويل األمــر وتحريــم االنتخابــات ،ومنهــم
مــن يفتــي بأنــه إذا كان وال بــد فيتــم اختيــار
مــن يرشــحهم الحاكــم ،وكان هــذا النشــاط ُيثــل
مامرســة عمليــة للعمــل الســيايس ورمبــا الحــزيب،
فقــد كان يســتهدف بهــذا الطــرح منــع النــاس
مــن التصويــت ملرشــحي أحــزاب املعارضــة
وخاصــة حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح .ويف
املقابــل تدعيــم وإســناد وإن بشــكل غــر مبــارش
ملرشــحي حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام.
ومــع تصاعــد الخــاف حــول القضيــة الجنوبيــة
وظهــور مــا يُعــرف بالح ـراك الجنــويب يف عــام
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2007م ،بــرزت تحــوالت جديــدة يف التيــار
الســلفي لجهــة انخ ـراط الكثــر مــن مكوناتــه يف
العمــل الســيايس" ،فقــد أنظــم كثــر مــن الدعــاة
الســلفيني إىل صفــوف الحـراك ،وشـكّلوا يف مايــو/
آيــار 2012م هيئــة رشعيــة جنوبيــة ،و"تبنــت
فصائــل ســلفية كثــرة خيــار فصــل الجنــوب
عــن الشــال ،وإقامــة دولــة مدنيــة يف الجنــوب،
وحاججــوا أنــه ال مانــع رشعــي يحــول دون ذلك"،
يف معارضــة واضحــة ملــن يــرى يف بقــاء الوحــدة
"واجبــاً دينيــاً" ، 37كــا هــو الحــال مــع أنصــار
حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح.
تنوعــت مواقــف التيــار الســلفي الجنــويب أثنــاء
الثــورة الشــعبية الشــبابية 2011م ،فقــد أبــدا
تيــار منــه تعاطفــاً مــع الرئيــس الســابق "عــي
عبداللــه صالــح" ،واتجهــت جمعيــة اإلحســان إىل
تشــكيل حــزب ســيايس يف الشــال هــو حــزب
الرشــاد ،وتشــكل يف الجنــوب حــزب ســلفي آخــر
تحــت مســمى حركــة النهضــة ،فيــا كان جــزءاً
كبــراً منهــم داعــاً ملطالــب الحــراك يف فصــل
الجنــوب.
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التحــول األكــر يف التيــار الســلفي حــدث مــع
الحــرب التــي دارت مــع الحوثيــن ابتــدا ًء مــن
دمــاج وحتــى عــدن وبقيــة املحافظــات الجنوبية،
ويف تلــك الحــرب ،وإىل جانــب أنصــار اإلصــاح
واملواطنــن املســتقلني الذيــن اضطــروا إىل حمــل
الســاح "شــكلت الجامعــات الســلفية القــوام
األســايس للقــوى التــي انخرطــت يف الحــرب ضــد
الحوثيــن ،وبخاصــة يف مدينــة عــدن ،وغــدت
تلــك الجامعــات األكــر اســتقطابا للمقاومــن
والدعــم؛ وهــو مــا جعلهــا الحصــان املأمــول
الــذي انعقــدت عليــه الرهــان 38مــن قبــل قــوى
التحالــف ضــد الحوثيــن وحليفهــم صالــح.

هاني بن بريك مفتاح السلفية
الوظيفية
بعــد تحريــر عــدن ونظ ـرا لحالــة الف ـراغ األمنــي
التــي تعــاين منهــا ،اســتاملت اإلمــارات فصيــل
معــن مــن التيــار الســلفي ،وهــو فصيــل "هــاين
بــن بريــك" الــذي ينتمــي إىل التيــار املدخــي،
وعملــت عــى اســتقطاب أتباعــه وألحقتهــم
مبعســكرات أنشــأتها وأرشفــت عليهــا وذلــك
الســتقطاب وتدريــب عنــارص شــكلت منهــم
مــا بــات يُعــرف بقــوات الحــزام األمنــي ،وقــد
حرصــت اإلمــارات عــى أن يتــم ذلــك تحــت
إرشاف القيــادة العســكرية اإلماراتيــة يف عــدن،
وبعيــدا عــن الســلطة الرشعيــة ووزارة الداخليــة
التابعــة للحكومــة اليمنيــة ،عــى النحــو الــذي
ذكرنــاه ســالفاً.

,,
بعد تحرير عدن ونظرا لحالة الفراغ
األمني التي تعاين منها ،استاملت
اإلمارات فصيل معني من التيار
السلفي ،وهو فصيل "هاين بن بريك"
الذي ينتمي إىل التيار املدخيل
,,

أســندت اإلمــارات قيــادة قــوات الح ـزام األمنــي
إىل ـ"هــاين بــن بريــك" وضغطــت باتجــاه تعيينــه
عضــوا يف مجلــس الــوزراء ،وبعــد إقالتــه بق ـرار
مــن الرئيــس "هــادي" ،دفعــت اإلمــارات بــكل
مــن الحراكيــن والســلفيني لتشــكيل مــا يُعــرف
باملجلــس االنتقــايل الجنــويب ،وتــم اختيــار "هــاين
بــن بريــك" نائب ـاً لرئيــس املجلــس.
أشــارت تقاريــر حقوقيــة إىل أن قــوات الحــزام
األمنــي اقرتفــت الكثــر مــن التجــاوزات يف حقوق
اإلنســان ،ومارســت انتهــاكات تجــاه الحريــات
العامــة ،فقــد قامــت برتحيــل العــال البســطاء
اللذيــن ينتمــون إىل محافظــة تعــز واملحافظــات
الشــالية مــن مدينــة عــدن ،وبــارشت الكثــر من
التنكيــل باملخالفــن لتيــار بــن بريــك ،وبخاصــة
حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح الــذي يتوفــر
لــه مخــزون مــن العــداء املركــب مــن كل مــن
اإلمــارات والحــراك االنفصــايل ،والتيــار الســلفي
املدخــي ،فقــد تــم مداهمــة الكثــر مــن مقراتــه
وإحــراق بعضهــا ،واعتقــال عــدد كبــر مــن
أنصــاره واملحســوبني عليــه ،ووضعهــم يف ســجون
رسيــة تــرف عليهــا القــوات اإلماراتيــة. 39
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وبخــاف "بــن بريــك" وتيــاره ،مل يتوفر للســلفيني
املعتدلــن الحظــوة ذاتهــا لــدى اإلماراتيــن ،مــع
أنــه كان لهــم (أي الســلفيني املعتدلــن) حضــور
معتــر أثنــاء الحــرب واملواجهــة العســكرية مــع
الحوثيــن ،وأكــر مــن ذلــك فقــد تعــرض مــن
ميتلــك منهــم قبــوال شــعبيا لالغتيــال والتصفيــة
الجســدية أو محــاوالت االغتيــال ،وبخاصــة أمئــة
املســاجد والخطبــاء ،وبصــورة ممنهجــة ومثــرة
للحــرة واالســتغراب ،فقــد أشــارت تقاريــر
متواتــرة إىل أنــه منــذ تحريــر عــدن وحتــى يوليو/
متــوز  ،2018تــم اغتيــال مــا يقــرب مــن ()30
شــخصا مــن أمئــة املســاجد ،فيــا اُضط ـ َر البقيــة
منهــم إىل مغــادرة عــدن واملحافظــات الجنوبيــة
إىل مناطــق أخــرى داخــل وخــارج اليمــن.
كــا تشــر تلــك التقاريــر إىل قيــام قــوات الحـزام
األمنــي بحمــات اعتقــاالت واســعة يف صفــوف
التيــار الســلفي الــذي مل يُعلــن والءه لإلمــارات،
وغالبــا مــا يتــم تربيــر تلــك الحمــات بدعــاوى
محاربــة اإلرهــاب والجامعــات املتشــددة.
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ج /تركة الرئيس صالح
يعــد حزب املؤمتر الشــعبي العام الذراع الســيايس
لنظــام الرئيــس الســابق "عــي عبداللــه صالــح"
وهــو ينتمــي إىل طائفــة األحــزاب الســلطوية،
التــي يُنشــئها الحاكــم للقيــام بوظائــف محــددة،
ومــع طــول فــرة حكــم "صالح" وتوســع شــبكات
النفــع التــي متثــل إســمنت األحـزاب الســلطوية،
وارتفــاع حــدة التنافــس بــن حــزب املؤمتــر
وأحــزاب املعارضــة تحــول هــذا الحــزب إىل مــا
يشــبه التيــار الســيايس واالجتامعــي الــذي يقــاوم
التغيــر وينــزع إىل البقــاء يف الســلطة أو العــودة
إليهــا.
يعــود الــود بــن أنصــار "صالــح" وحــزب املؤمتــر
مــن جهــة ودولــة اإلمــارات مــن جهــة ثانيــة إىل
فــرة حكــم "صالــح" والتــي غلــب عليهــا الطابــع
اإليجــايب بينهــا ،وخاصــة يف الســنوات األخــرة
مــن حكــم صالــح ،والتــي ارتفــع فيهــا التنافــس
بــن حــزب املؤمتــر وتكتــل أحــزاب اللقــاء
املشــرك ،وهــو التكتــل الــذي يقــوده حــزب
اإلصــاح وهــو مــا أدى إىل زيــادة التقــارب بــن
"صالــح" و"اإلمــارات".
ومــع انــدالع الثــورة الشــبابية ،ويف ظــل تبنــي
اإلمــارات أليدولوجيــة معــاداة الربيــع العــريب
انحــازت أبوظبــي بشــكل أكــر لجهــة "صالــح"،
ال ســيام وأن قطــر الخصــم الســيايس لإلمــارات
كانــت تدعــم األطــراف املؤيــدة للثــورة.
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,,
يعود الود بني أنصار "صالح"
وحزب املؤمتر من جهة ودولة
اإلمارات من جهة ثانية إىل فرتة
حكم "صالح" والتي غلب عليها
الطابع اإليجايب بينهام
,,
حســم النفــوذ الســعودي األمــور لصالح التســوية
السياســية التــي تضمنتهــا املبــادرة الخليجيــة،
واضطــرت كل مــن اإلمــارات وقطــر إىل املــي
يف الخــط الــذي حددتــه الســعودية ،وعنــد نقــل
الســلطة تدخلــت أبوظبــي لتســهيل نقــل أمــوال
صالــح وممتلكاتــه الثمينــة إىل اإلمــارات حيــث
ميتلــك اســتثامرات كبــرة.
بعــد انتقــال الســلطة إىل الرئيــس "هــادي" كانــت
اإلمــارات أكــر األطـراف دعــا لـ"صالــح" وحزبــه
يف اطــار مســاعيها إلفشــال ثــورات الربيــع ،فقــد
نشــطت يف التنســيق بــن "صالــح" والحوثيــن
إلقصــاء حــزب اإلصــاح مــن الســلطة ،ومثــة تواتــر
أنهــا كانــت توفــر الخطــط والتمويــل مبــا يضمــن
إفشــال ســلطة "هــادي" وحكومــة الوفــاق
وعــودة "صالــح" إىل الســلطة مــن جديــد.

وبعــد ســيطرة الحوثيــن عــى الســلطة انضمــت
اإلمــارات إىل جانــب الســعودية يف تبنــي خيــار
العمــل العســكري تحــت مظلــة التحالــف العريب،
لكنهــا ظلــت مدفوعــة برؤيتهــا يف تقويــض
وإنهــاء كل مالــه صلــة بثــورات الربيــع ،ولهــذا
حافظــت عــى خطــوط التواصــل مــع "صالــح"
مــع كونــه أحــد الطرفــن املســتهدفني مــن عمليــة
التدخــل العســكري ،وانتهجــت سياســة تســر يف
خطــن متوازنــن :عــدم متكــن حــزب اإلصــاح
مــن تحقيــق أي مكاســب سياســية أو عســكرية
مــن خــال مشــاركته يف الحــرب وإســناد الرشعيــة
ودول التحالــف ،ورضب القــدرات العســكرية
للحوثيــن ،وتوفــر الظــروف املناســبة لخيــار
عــودة "صالــح" وحــزب املؤمتــر الشــعبي العــام
إىل الســلطة.
وهنــاك مــن يــرى أن اإلمــارات حاولــت مــرارا
إقنــاع الســعودية بــأن خيــار "صالــح" هــو الخيــار
األكــر فاعليــة يف القضــاء عــى الحــويث وضــان
االســتقرار يف اليمــن يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب،
وعــى األرجــح أنــه كانــت هنــاك مثــة تفاهــات
بــن الطرفــن لرتتيــب دور ما لـ"صالــح" يف القضاء
عــى الحــويث ،وبشــكل أكــر فيــا بعــد ذلــك.
وعــى أيــة حــال ،فقــد ســاهمت العالقــة الغامضة
بــن "صالــح" واإلمــارات يف تصاعــد التوتــر بــن
"صالــح" والحوثيــن ،فقــد كان األخرييــن ينظــرون
بعــن الريبــة والقلــق إىل العالقــة التــي تجمــع
"صالــح" واإلمــارات.
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شــهد عــام 2017م جمــوداً يف الحــوار بــن
الحوثيــن والســعودية ،وبــدا أن الريــاض قــد
أوصــدت بــاب الحــوار معهــم ،وأنهــا قــد ســلمت
امللــف اليمنــي برمتــه لإلمــارات ،والتــي عملــت
توفــر الظــروف لفــرض رؤيتهــا السياســية تجــاه
األوضــاع يف اليمــن ،مــن خــال اإلج ـراءات عــى
األرض بالعمــل عــى إضعــاف الرئيــس "هــادي"
ودعــم القــوى املناوئــة لــه ،وعــدم متكــن ســلطته
يف املحافظــات املحــررة ،والتضييــق عــى حــزب
اإلصــاح ،ومنــع القــوى القريبــة منــه مــن تحقيق
أي نــر عــى األرض وبخاصــة يف تعــز.
ويف النصــف الثــاين مــن العــام نفســه ســعت
اإلمــارات لفــرض مبــادرة سياســية تنهــي الحــرب
يف اليمــن تقــوم عــى إنهــاء الــدور الســيايس
للرئيــس "هــادي" ،ومتكــن القــوى املتواجــدة يف
صنعــاء وخصوصــا املؤمتــر مــن لعــب دور مهــم
يف املرحلــة االنتقاليــة التــي تعقــب إنهــاء الحــرب.
يف تلــك األثنــاء شــعر الحوثيــون بتنامــي التنســيق
بــن "صالــح" واإلمــارات وهــو مــا أدى إىل تصاعد
خالفهــم مــع املؤمتــر ،فقــد أثــارت االتصــات بــن
بعــض قيــادات املؤمتــر الشــعبي العــام ودولــة
اإلمــارات توجــس الحوثيــن ،ومعــه اتجهــوا إىل
فــرض حصــار غــر معلــن عــى "صالــح" وعــدد
مــن القيــادات املؤمتــر ومنعوهــم مــن التواصــل
مــع األطــراف الخارجيــة ،ووضعــوا بيوتهــم
ووســائل تواصلهــم تحــت املراقبــة الدامئــة ،ومــع
هــذا ظــل الحوثيــون يشــكون أن كل مــن :أمــن
عــام املؤمتــر "عــارف الــزوكا" واألمــن املســاعد
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"يــارس العــوايض" و"طــارق محمــد عبداللــه
صالــح" يقــودون خطــة للتصعيــد بدعــم مــن
اإلمــارات.
اتهــم الحوثيــون اإلمــارات بأنهــا دفعــت "صالــح"
لقتالهــم يف أحيــاء العاصمــة صنعــاء يف ديســمرب/
كانــون األول 2017وردا عــى ذلــك أعلنــوا اطــاق
صــاروخ باليســتي باتجــاه املفاعــل النــووي يف أبــو
ظبــي ،وإن هــذا جــاء كــرد عــى دور اإلمــارات
يف القتــال يف صنعــاء (نفــت أبوظبــي اســتهداف
املفاعــل) .بعــد اشــتباكات داميــة مطلع ديســمرب/
كانــون األول ُ 2017قتــل صالــح وعــارف الــزوكا
(األمــن العــام لحــزب املؤمتــر) .ورصح الناطــق
الرســمي باســم الحوثيــن بــأن اإلمــارات هــي مــن
أوصلــت الرئيــس الســابق للقتــل.

,,
سعت اإلمارات لفرض
مبادرة سياسية تنهي
الحرب يف اليمن تقوم
عىل إنهاء الدور السيايس
للرئيس "هادي"
,,
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وبعــد مقتــل "صالــح" ظهــر مــا يشــر إىل أن
اإلمــارات يف حــال اضط ـرار لتغيــر موقفهــا مــن
حــزب اإلصــاح ،ومــا عكــس ذلــك اللقــاء العلني
بــن ويل عهــد ابوظبــي الشــيخ "محمــد بــن
زايــد" وقيــادات مــن حــزب اإلصــاح بحضــور ويل
العهــد الســعودي األمــر "محمــد بــن ســلامن"،
ويبــدو أن الســعودية حاولــت إقنــاع اإلمــارات
بالقبــول بخيــار التحالــف مــع اإلصــاح ،غــر أن
ســلوك اإلمــارات بعــد ذلــك يــؤرش عــى فشــل
تلــك الجهــود ،إذ اســتمر الطابــع العــدايئ هــو
الســائد يف ســلوك أبوظبــي تجــاه حــزب اإلصــاح،
وبخــاف ذلــك اتجهــت قيــادة أبوظبــي لتفعيــل
دور "عائلــة صالــح" مــن خــال محاولــة الدفــع
بـ"احمــد عيل"-نجــل صالــح املقيــم يف اإلمــارات
واملشــمول بقامئــة العقوبــات الدوليــة -للعــب
دور ســيايس ،وعندمــا مل تلــق تجاوبــا تحولــت
إىل "طــارق صالــح" -نجــل شــقيق صالــح -الــذي
متكــن الخــروج مــن صنعــاء ،وكان أول ظهــور
لــه يف محافظــة شــبوة تحــت حراســة إماراتيــة،
وانتقــل إىل عــدن ،وهنــاك تــم افتتاح معســكرات
الســتقبال انصــار "طــارق صالــح" يف الجيــش-،
إضافــة إىل عــدن افتتــح "طــارق" بدعــم إمــارايت
معســكرات تدريــب يف شــبوة وأخــرى يف "قاعــدة
اإلمــارات" مبينــاء عصــب يف ارترييــا -وتــم نقلــه
إىل الســاحل الغــريب ليشــارك يف املعــارك الدائــرة
هنــاك.

وبخــاف الخطــاب اإلعالمــي ألنصــار "صالــح"
وحــزب املؤمتــر تجــاه اإلمــارات عندمــا كانــوا
تحــت ضغــط الحوثيــنُ ،يعــد أنصــار صالــح مــن
األطــراف السياســية واالجتامعيــة التــي ترحــب
بــدور تدخــي لإلمــارات العربيــة املتحــدة يف
اليمــن بحكــم أنهــم مــن سيســتفيد مــن هــذا
الــدور ،ومــن ثــم  -وإن بدرجــة أقــل  -فهــم
ميثلــون أحــد الروافــع السياســية هــذا الــدور.
وغالبــا مــا يدافعــون عــن الــدور ،فعندمــا
تصاعــدت األزمــة بــن الحكومــة الرشعيــة
واإلمــارات حــول جزيــرة ســقطرى كان أداء
نشــطاء حــزب "صالــح" يف وســائل التواصــل
االجتامعــي أكــر ميــا إىل جانــب اإلمــارات ،وكان
الكثــر منهــم ينتقــد بصــورة مبطنــة أو علنيــة
تصعيــد الحكومــة تجــاه ســلوك اإلمــارات ،كــا
يتصــدى الكثــر منهــم ألي طــرف ينتقــد اإلمارات
ُــي ،وغالبــا مــا يشــن
أو يعــارض ســلوكها التدخ ّ ّ
"أنصــار صالــح" حمــات إعالميــة تجاههــم بحجة
أنهــم اتبــاع قطــر أو مــن الواقعــن تحــت تأثــر
سياســات تركيــا ومــن أعضــاء اإلخــوان املســلمني.
ومــن املرجــح أن يتزايــد التامهــي يف املســتقبل
بــن "أنصــار صالــح" واإلمــارات ،وبخاصــة يف
املراحــل التــي يرتاجــع فيهــا العمــل العســكري
ويحــر فيهــا العمــل الســيايس ،إذ مــن املتوقــع
أن تتكثــف جهــود اإلمــارات إلحيــاء حــزب
املؤمتــر تحــت قيــادة فــرد مــن عائلــة "صالــح" أو
املتعصبــن لخطــه الســيايس".
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وهكــذا فــإن وجــود أطــراف محليــة تابعــة
لإلمــارات ومرتبطــة بهــا يســاهم يف توفــر بيئــة
قابلــة بوجــود اإلمــارات ودورهــا االنح ـرايف عــن
األهــداف املعلنــة للتحالــف العــريب ،مــا دام يتفق
مــع أهدافهــا الخاصــة ،أو يؤمــن لهــا مصالــح
ماديــة وماليــة ،وتكــون هــذه القــوى مبثابــة
الرافعــة املحليــة للوجــود اإلمــارايت واملدافعــة
عنــه ،عــى النحــو الــذي مثلــه التيــار االنفصــايل
وفصيــل معــن داخــل التيــار الســلفي وبصــورة
أقــل املوالــن للرئيــس الســابق يف املؤمتــر الشــعبي
العــام.
وبخــاف ذلــك ،تضيــق املســاحة أمــام إمكانيــة
انح ـراف الــدور اإلمــارايت وحتــى حــول وجــوده،
يف حــال عــدم توفــر قــوى اجتامعيــة وسياســية
تابعــة لــه ،كــا هــو الحــال يف محافظــة املهــرة،
والتــي تتســم بتواجــد محــدود لفصائــل الح ـراك
املطالبــة باالنفصــال ،والتيــار الســلفي الجامــي
(املدخــي) .فاملهــرة مل تكــن مكانا مرحبــا بالوجود
اإلمــارايت ،ومل تســمح بــأي دور عســكري لإلمارات
فيهــا ،عــى الرغــم مــن حــرص اإلمــارات الكبــر
عــى التواجــد يف هــذه املحافظــة ألســباب تتصــل
مبحاولــة تطويــق خصمهــا التقليــدي ســلطنة
عــان ،وتوســلها بالعمــل اإلنســاين والتنمــوي
وتدريــب قــوات أمنيــة إال أنهــا يف األخــر فشــلت
يف التواجــد يف هــذه املحافظــة ،بفعــل ضعــف
وجــود قــوى محليــة تابعــة لهــا ومخرتقــة مــن
قبلهــا ،ووجــود نفــوذ عــاين قــوي يعــارض أي
دور لإلمــارات فيهــا.
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ونفــس األمــر وإن بشــكل مختلــف يف محافظــة
مــأرب فعــى الرغــم مــن اندفــاع اإلمــارات
وحرصهــا عــى التواجــد يف هــذه املحافظــة،
إال أن مامرســاتها القامئــة عــى التدخــل يف كل
يشء والتعامــل مــع القــوات اليمنيــة واملجتمــع
املحــي كتابعــن ،قوبــل برفــض وتذمــر ومقاومــة
مــن الجيــش الوطنــي والقــوى املحليــة الذيــن
يرفضــون التبعيــة واالخــراق ،ويــرون عــى
التعامــل ال َنــدّ ي مــع اإلمــارات ودول التحالــف.
وقــد انتهــى األمــر بانســحاب القــوات العســكرية
اإلماراتيــة مــن تلــك املحافظــة ،بعــد تعرضهــا
لصــاروخ أطلقــه انصــار صالــح وادى إىل مقتــل
عــدد كبــر منهــم ،وأبقــت عــى تواجــد بســيط
لتدريــب قــوات تتبــع الجيــش الوطنــي يف رصواح
جنــوب مــأرب.
وهــذا يعنــي أنــه حيثــا توجــد قــوى محليــة
تابعــة لإلمــارات ومرتبطــة بهــا ولها نفوذ وانتشــار
عــى األرض يتوافــر للــدور اإلمــارايت واحــد مــن
أهــم مرتكـزات الوجــود حتــى وإن كان متصادمــا
مــع مصالــح اليمــن ،ويف حــال ضعــف مثــل تلــك
القــوى تتولــد مقاومــة مجتمعيــة لالنحــراف
يف ســلوك اإلمــارات وقــد ميتــد األمــر إىل رفــض
وجودهــا العســكري.
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ثالث ًا :مرتكز النفوذ الذاتية من
القوة الناعمة والقوة الخشنة.
• القوة الخشنة " العسكرية
واألمنية ".
يســتند النفــوذ اإلمــارايت يف جنــوب اليمــن كذلــك
عــى الطريقــة التــي شــاركت بهــا يف عمليــة
التدخــل العســكري التــي تقودها قــوات التحالف
العــريب ،فقــد قــررت ابوظبــي مشــاركة قواتهــا
يف العمليــات العســكرية الربيــة داخــل الحــدود
اليمنيــة ،ســواء أثنــاء تحريــر مدينــة عــدن وعــدد
مــن املحافظــات الجنوبيــة ،أو أثنــاء تحريــر
أجــزاء واســعة مــن محافظــة مــأرب ،وخــال
العمليــات العســكرية يف الســاحل الغــريب انطالقـاً
مــن "ذوبــاب" وصــوالً إىل مدينــة الحديــدة.
ومــا يتبــع ذلــك مــن تواجــد عــى األرض مــن
خــال إنشــاء مقـرات للقيــادة العســكرية يف عدن
وحرضمــوت وذوبــاب واملخــا ،والقيــام مبهــام
التخطيــط للعمليــات العســكرية واإلرشاف عــى
تنفيذهــا ،وإنشــاء معســكرات للتدريــب للقــوى
املحليــة التابعــة ،وإدارة غرفــة عمليــات والتحكــم
يف نــر النقــاط األمنيــة وإعــادة متوضعها..إلــخ.
يف مقابــل ذلــك اعتمــدت الســعودية طريقــة
مختلفــة للمشــاركة يف العمليــات العســكرية،
تقــوم عــى "إعطــاء األمــن الحــدودي األولويــة،
وتقدميــه عــى القيــام مبجازفــة عســكرية للفــوز
يف الحــرب" ،40أي أنهــا تقــوم عــى الرتكيــز عــى
حاميــة الحــدود الجنوبيــة للمملكــة،

والتعامــل الحــذر فيــا يتصــل باملشــاركة يف
املعــارك عــى األرض داخــل الحــدود اليمنيــة،
والتعويــل بــدال عــن ذلــك عــى مهاجمــة
التجمعــات العســكرية للحوثيــن داخــل اليمــن
مــن خــال الطائــرات الحربيــة.
هــذه الطريقــة يف املشــاركة يف العمليــة
العســكرية ،منحــت اإلمــارات نفــوذا يف جنــوب
اليمــن والســاحل الغــريب لتواجدهــا امليــداين،
وجعلتهــم الطــرف الوحيــد املتحكــم يف تلــك
املناطــق ،وخلقــت لديهــم انطبــاع أنهــم القــوة
األساســية يف عمليــة التدخــل العســكري يف
اليمــن" ،وأوجــدت لديهــم شــك يف أن القــوات
الربيــة الســعودية غــر مســتعدة لعبــور الحــدود
اليمنيــة إال بأعــداد محــدودة ولهــدف أوحــد هــو
الدفــاع عــن األرايض الســعودية ،ويف أنهــا غــر
مســتعدة للقيــام بذلــك مــن أجــل املســاعدة
يف القتــال الــذي يُف ـ َرض أن يكــون مشــركاً ضــد
الحوثيــن".41
ويف موضــوع ذي صلــة ،فــإن مشــاركة القــوات
اإلمارتيــة يف املعــارك ،وتواجدهــا عــى األرض
جعلهــا تدفــع كلفة مــن القتــى والجرحــى اللذين
قضــوا يف تلــك املعــارك ،وبلــغ عــدد القتــى مــن
القــوات اإلماراتيــة يف اليمــن حتــى يونيو/حزيـران
2018م )97( ،جنديـاً بينهــم ضُ بــاط . 42وعـرات
الجرحــى ،وهــذا الوضــع منــح اإلمــارات واحــدة
مــن ذرائــع انح ـراف دورهــا يف اليمــن وخروجــه
عــن مســاره املفــرض ،إذ غالبــا مــا تتــذرع بأنهــا
تقاتــل عــى األرض وأنهــا قدمــت الكثــر مــن
الشــهداء ،وأن كل ذلــك يتيــح لهــا التدخــل عــى
النحــو الــذي ت ـراه.
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كــا أن هــذا املوضــوع هــو أحــد الالفتــات التــي ترفعهــا اإلمــارات والقــوى املحليــة التابعــة لهــا يف
وجــه كل مــن ينتقــد ســلوكها ويعــارض وجودهــا يف اليمــن ،مــن خــال االدعــاء بأنــه يغمــط دورهــا يف
العمليــات العســكرية عــى األرض ،ويجحــد بتضحياتهــا الكبــرة.
لذلــك قامــت اإلمــارات بانشــاء قواعــد عســكرية عديــدة يف اليمــن إلدارة نفوذهــا وقواتهــا وينحــر
وجــود تلــك القواعــد بالقــرب مــن املوانــئ االس ـراتيجية ،وتحــارب تنظيــم القاعــدة يف شــبه جزيــرة
العــرب وتنظيم"الدولــة اإلســامية" لطردهــم فقــط مــن تلــك املواقــع االس ـراتيجية وتأمــن البلــدات
املجــاورة .الشــكل رقــم ( )2يوضــح أبــرز القواعــد العســكرية التــي يديرهــا إماراتيــون يف اليمــن.
شبوة
يف منطقة «بلحاف»
حيث امليناء النفطي

تعز
قاعدة عسكرية متقدمة
يف «ميناء املخا» قرب
مضيق باب املندب
مأرب
قاعدة عسكرية يف
منطقة (صافر) النفطية

حرضموت
قاعدة املكال يف مطار
«الريان»

عدن
قاعدة عسكرية (رئيسية)
يف الربيقة-قرب ميناء
املدينة الحيوي

القواعد الرئيسية
لإلمارات يف
اليمن

الحديدة
قاعدة عسكرية
(مغلقة) يف مديرية
«الخوخة» الساحلية

الشكل ()2
محاربة اإلرهاب واألهداف االقتصادية من البقاء
تضــع اإلمــارات الحــرب عــى اإلرهــاب ضمــن األولويــات املعلنــة لتدخلهــا يف اليمــن واملنطقــة عمومــا،
وتتخــذ مــن هــذا األمــر مــرراً لوجودهــا يف التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة ،وذريعــة النحــراف
دورهــا الســيايس والعســكري ،باالدعــاء بــأن اإلجـراءات والسياســات التــي تقــوم بهــا تســتهدف محاربــة
اإلرهــاب وتخــدم املصالــح األمنيــة يف املنطقــة والعــامل.
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ومــع أن الهــدف الرئيــي واملعلــن للعمليــة
العســكرية التــي يقودهــا التحالــف هــو إنهــاء
التمــرد وعــودة الســلطة الرشعيــة ،إال أن االلتـزام
بهــذا الهــدف مل يكــن أولويــة لــدى قيــادة
أبوظبــي ،فقــد منعــت اإلمــارات وحلفائهــا مــن
فصائــل الحـراك والســلفيني تقــدم القــوات باتجاه
تحريــر أجـزاء مــن محافظــة لحــج ومحافظــة تعز
املتاخمــة لهــا بحجــة عــدم تجــاوز حــدود مــا
كان يســمى الشــطر الجنــويب ،وللوجــود املعتــر
لإلصــاح يف املقاومــة الشــعبية يف تعــز.
واتجهــت بالعمليــات العســكرية نحــو محافظات
أبــن وحرضمــوت وشــبوة ،ومــع أهميــة القضــاء
عــى جيــوب تواجــد القاعــدة والتنظيــات
املتشــددة يف تلــك املناطــق إال أن دوافــع اإلمارات
الحقيقيــة هــي التســويق لنفســها والدعايــة
اإلعالميــة لدورهــا املحــوري يف محاربــة اإلرهــاب
يف اليمــن ،وإثبــات جدارتهــا للقيــام بهــذا الــدور
أمــام الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبقيــة الــدول
الغربيــة.
وبإعــادة النظــر يف الواقــع فــإن التســويق لنفســها
كدعايــة إعالميــة بكونهــا تكافح اإلرهــاب وإظهار
نفســها كـ"اســرطة صغــرة" يظهــر كمتغــر ثانوي
مقابــل مــا تحــاول الحصــول عليــه يف البــاد
بالســيطرة عــى القطاعــات الحيويــة وتقديــم
الخدمــات وهــذا التوجــه الجديــد ألبوظبــي
لتعزيــز االســتثامر يف القطاعــات غــر النفطيــة
مــع انهيــار أســعار النفــط .يف إطــار ذلــك ميكــن
اإلشــارة إىل التــايل:

• تداولــت أنبــاء عــن قيــام "خالــد بحــاح" نائــب
الرئيــس اليمنــي الســابق مبحاولــة تأجــر "جزيــرة
43
ســقطرى" لإلمــارات عــى مــدى ( )100عــام
 .الحقــاً نفــى "بحــاح" هــذه األنبــاء ، 44لكــن
تلــك األصــوات املســموعة تكــررت مـراراً وتكـراراً
مــع أزمــة الحكومــة اليمنيــة مــع اإلمــارات يف
الجزيــرة ،وغضــب املســؤولني اإلماراتيــن مــن
زيــارة الحكومــة اليمنيــة للجزيــرة.
• احتــكار بيــع النفــط لليمــن بالقــوة :يف منتصف
نوفمــر /ترشيــن الثــاين  ،2016أقــال هــادي
مديــر رشكــة النفــط الوطنيــة فــرع عــدن ،مــوال
لإلمــارات ،عبــد الســام حميــد ،عــى خلفيــة
تورطــه يف توقيــع عقــد مــع رشكــة إماراتيــة
مينحهــا احتــكار واردات النفــط ،وهــي االتفاقيــة
ثــم قــام
التــي أعلنــت الحكومــة عــن إلغائهــاَّ .
عيــدروس ال ُزبيــدي بنفــس الطريقــة بعــد إعــان
الحكومــة الســاح باســترياد املشــتقات النفطيــة
لكــن تشــريها رشكــة النفــط وتســلم قيمتهــا
بالعملــة املحليــة يف (يناير/كانــون الثــاين)2017
ومل تُقــدِّ م أي رشكــة عرضــاً خــال أربعــة أشــهر
حتــى حــاول عيــدروس ال ُزبيــدي (رئيــس املجلــس
االنتقــايل ومحافــظ عــدن الســابق) توقيــع عقــد
مــع رشكــة إماراتيــة اتبعهــا "هــادي" بإقالتــه
يف ابريل/نيســان .45 2017تعتمــد رشكــة النفــط
اليمنيــة عــى رشكــة "عــرب غلــف" التابعــة لرجل
األعــال اليمنــي "أحمــد العيــي" وتقبــل رشكتــه
اســتالم املبالــغ املاليــة بالعملــة املحليــة (الريــال)
وليــس الــدوالر.
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األمــر ذاتــه يف حرضمــوت حيــث أعلــن محافظهــا
املــوايل ألبوظبــي (أحمــد بــن بريــك) يف "ابريــل/
نيســان )2017عــن مــروع مصفــاة نفطيــة ونيــة
الســلطة املحليــة اســترياد النفــط مــن رشكــة
"بلــص قــروب" اإلماراتيــة . 46ويف يونيو/حزي ـران
 2017أقــال الرئيــس اليمنــي ،بــن بريــك مــن
منصبــه .وألحقــه بإقالــه مديــر رشكــة النفــط يف
حرضمــوت.
•احتــكار قطــاع االنرتنــت واالتصــاالت :رفضــت
الحكومــة اليمنيــة ضغــوط متزايــدة فرضتهــا
اإلمــارات للحصــول عــى ترخيــص مــن أجــل
تشــغيل رشكتي هاتــف نقــال وأنرتنت47واحتكارها
وهــو مــا أدى إىل معارضــة شــديدة مــن الحكومــة
اليمنيــة ،وقامــت بالفعــل بافتتــاح تلــك الــركات
يف جزيــرة ســقطرى ،إىل جانــب رشكــة كهربــاء،
ويتحمــل ســكان الجزيــرة الفقــراء تعريفــة
48
باهظــة
•املطــارات واملوانــئ :تســيطر اإلمــارات رســمياً
عــى مطــارات" :عدن/الريان-املــكال /ســيئون"
عــر القــوات املواليــة لهــا ،ومينــع أي هبــوط
دون ترصيــح رســمي مــن املســؤول اإلمــارايت.
كــا تحتكــر اإلمــارات رحــات الطــران إىل
جزيــرة ســقطرى ،وتقــوم بحمــات تســويق
وســياحة لــركات إماراتيــة ومتنــع أبوظبــي أي
طائــرة أخــرى ال تحجــز عــر مطاراتهــا أو رشكات
الســياحية فيهــا ،49وحتــى مايو/أيــار  2018كانــت
اإلمــارات تُديــر الجزيــرة بشــكل رســمي ومتلــك
حاك ـاً إماراتي ـاً عليهــا (أبــو مبــارك املزروعــي).
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وترفــض الحكومــة اليمنيــة منــح "موانــئ ديب
العامليــة" الســيطرة عــى مينــاء عــدن بســبب
التاريــخ القاتــم للرشكــة اإلماراتيــة التــي أدت إىل
تراجــع عمــل املينــاء بشــكل كبــر قبــل أن تلغــي
حكومــة الوفــاق ( )2012العقــد .كــا تســيطر
اإلمــارات عــى املوانــئ األخــرى (املــكال /املخــا) إىل
جانــب التحكــم مبينــاء عــدن .أمــا املوانــئ النفطية
مثــل (الشــحر-بحرضموت) و(بلحــاف -بشــبوة)
فتخضــع لنفــوذ كامــل مــن القــوات اإلماراتيــة.
• قطــاع النفــط والغــاز :قامــت أبوظبــي بعمليــة
عســكرية يف محافظــة شــبوة يف عــام ،2017
تهــدف لتأمــن أنابيــب النفــط والغــاز يف املحافظة
التــي تعــد مــن أكــر املحافظــات اليمنيــة بإنتــاج
الغــاز واالســتحواذ عليهــا ،لصالــح "رشكــة دوف"
اإلماراتيــة التــي كانــت تتمتــع بحــق امتيــاز إنتــاج
النفــط بقطــاع ( )53يف حرضمــوت؛ العمليــة التــي
نفذتهــا النخبــة الشــبوانية قــد تســببت بنشــوء
أزمــة غــر معلنــة مــع الســعودية لتتــم معالجــة
األمــر عــن طريــق عقــد اتفــاق بــن وزيــر النفــط
يف حكومــة عبدربــه منصــور هــادي ومســؤولني يف
رشكــة أرامكــو الســعودية إلحــال أرامكــو بــدال
مــن عــدد مــن الــركات النفطيــة األجنبيــة التــي
غــادرت اليمــن منــذ بدايــة الحــرب يف قطــاع
مــأرب والجــوف (رشق) . 50إىل جانــب ذلــك
ســيطرت اإلمــارات أيضــاً عــى مينــاء النشــمة
النفطــي يف مديريــة رضــوم يف شــبوة ،حيــث
كل منهــا 126
توجــد فيــه خمســة خزانــات ســعة ّ
ألــف برميــل.
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يف مــارس/آذر 2018أعلنــت الحكومــة اليمنيــة
بــدء تصديــر النفــط عــر رشكــة منســاوية ((OMV
مــن محافظــة شــبوة رشقــي البــاد ،بعــد أن
منعــت أبوظبــي خــال األعــوام الثالثــة املاضيــة
تصديــر النفــط الخــام مــن املناطــق الخاضعــة
لســيطرة الحكومــة .وبالعــودة إىل موقــع الرشكــة
النمســاوية يتبــن أن رشكــة االســتثامرات البرتوليــة
الدوليــة ( )IPICاململوكــة لحكومــة أبوظبــي
تســتحوذ عــى  24.9%مــن الرشكــة النمســاوية. 51
ولهــذا حرصــت أبوظبــي عــى االنفــراد بهــذا
امللــف ،بــد ًء مــن تشــكيل قــوات الحـزام األمني يف
عــدن ولحــج وابــن وقــوات النخبــة يف حرضمــوت
وشــبوة ،وتحويــل تلــك القــوات إىل أدوات بيدهــا
وحدهــا لتحريكهــا وفــق ألجندتهــا الخاصــة،
وسياســاتها تجــاه امللــف ،ومــرورا بالتخطيــط
واإلرشاف عــى العمليــات األمنيــة التــي تنفذهــا
مــن خــال قــوات الح ـزام األمنــي وباالش ـراك يف
بعــض الحــاالت مــع املخاب ـرات األمريكيــة ورمبــا
القــوات األمريكيــة أيضــاً.
مــع الحــرص التــام عــى عــدم إرشاك الجيــش
الوطنــي وأجهــزة األمــن والســلطة الرشعيــة يف
تلــك العمليــات ،وحتــى بــدون مشــاركة معلنــة
مــن قبــل الســعودية ودول التحالــف العــريب،

وكل ذلــك مــن أجــل أن تظهــر بأنهــا الطــرف
الوحيــد املُتحمــس ملحاربــة اإلرهــاب والقضــاء
عــى الجامعــات املتطرفــة يف اليمن،وأنهــا تقــوم
بذلــك نيابــة عــن املجتمــع الــدويل ،والــذي عليــه
أن يغــض الطــرف عــن أي تجــاوزات تقــوم بهــا
اإلمــارات يف حــق اليمــن ووحــدة وســلطته
الرشعيــة يف مقابــل دورهــا الفاعــل يف محاربــة
اإلرهــاب.
فاإلمــارات تــدرك أن أي جهــد تقــوم بــه يف
محاربــة اإلرهــاب ســيجعل منهــا حليفــا إقليميــا
للــدول الغربيــة ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،التــي تنتابهــا هواجــس القلــق والريبــة
تجــاه وجــود التنظيــات املتشــددة يف اليمــن.
حققــت اإلمــارات نجاحــات جزئيــة يف القضــاء
عــى بعــض الجيــوب التــي كان ينتــر بهــا
أف ـراد ينتمــون إىل تنظيــات متشــددة يف عــدن،
ويف إخــراج تنظيــم القاعــدة مــن مدينــة املــكال
يف ابريل/نيســان  ،2016بعــد أن ســيطر عليهــا
ملــدة عــام ،وســاهمت يف اســتعادة الســيطرة
عــى مدين ّتــي عــزان وعتــق يف أغســطس/آب
 ،2017واملناطــق الريفيــة الداخليــة يف محافظــات
حرضمــوت وشــبوة وابــن ،وســاندت يف فربايــر/
شــباط  2018عمليــة الفيصــل لبســط األمــن يف
حــدود حرضمــوت مــع شــبوة حيــث تقــع محطــة
بلحــاف التــي يصــدر منهــا الغــاز املســال ،ويف
فرباير/شــباط 2018م أيضــا دعمــت اإلمــارات
عمليــة الســيف الحاســم الســتعادة الســيطرة عــى
مديريــة الصعيــد مبحافظــة شــبوة. 52
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وقــد أمثــرت تلــك الجهــود يف طــرد تنظيــم
القاعــدة مــن بعــض املناطــق وتقييــد حركــة
أنصــاره يف مناطــق أخــرى ،غــر أن اإلجــراءات
التــي تعاملــت بهــا اإلمــارات مــع هــذا امللــف
تنطلــق مــن منطلقــات خاطئــة تخــدم اإلرهــاب
خاصــة يف األجلــن املتوســط والبعيــد أكــر مــن
أن تــره.
فدعــم اإلمــارات لخيــار االنفصــال ومحاولــة
فرضــة بالقــوة يف املحافظــات الجنوبيــة ســيخلق
مصــدراً جديــداً ل ـراع ممتــد ومركــب يف اليمــن
واملنطقــة ،وســيوجد حالــة مــن عــدم االســتقرار
والفــوىض ويوفــر بيئــة مناســبة لحضــور ومتــدد
تنظيــم القاعــدة وغــره مــن التنظيــات
املتشــددة وبخاصــة يف الجنــوب الــذي قــد يعــاين
بشــكل أكــر مــن الرصاعــات وعــدم االســتقرار
بســبب االنقســامات السياســية واالجتامعيــة
والتاريخيــة والشــخصية بــن نخبــه السياســية
وقــواه االجتامعيــة وقــد ينتهــي بــه األمــر تحــت
قبضــة القاعــدة والتنظيــات املتشــددة.
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,,
دعم اإلمارات لخيار االنفصال
ومحاولة فرضة بالقوة يف
املحافظات الجنوبية سيخلق
مصدراً جديداً لرصاع ممتد
ومركب يف اليمن واملنطقة
,,

كــا أن إقصــاء الســلطة الرســمية مــن املشــاركة
يف التعامــل مــع ملــف اإلرهــاب واالعتــاد عــى
كيانــات موازيــة وقــوات مقاتلــة بالوكالــة يفقــد
الحــاس املجتمعــي ويحيــل قضيــة محاربــة
اإلرهــاب إىل قضيــة خالفيــة تخضــع للمزايــدات
السياســية ،وهــي تتطلــب تعامــا مــن منظــور
وطنــي وتحــت ســلطة الدولــة وال يجــدي التعامل
معهــا مــن منظــور خــاص أو بدافــع خارجــي.
وبتعبــر أخــر لوزيــر الداخليــة اليمنيــة "أحمــد
امليــري" "فــإن األدوات التــي تســتخدم يف عــدن
ملكافحــة اإلرهــاب هــي أدوات غــر صحيحــة،
ألن الجهــات املخولــة ملكافحــة اإلرهــاب هــي
جهــاز األمــن القومــي واألمــن الســيايس بالرشاكــة
التنفيذيــة مــع وزارة الداخليــة ومــا يجــرى اآلن
مجموعــة مــن غــر املدربــن تــوكل لهــم املهــام
مــن التحالــف ،ويقومــون مبداهــات عشــوائية
53
قــد ال تــؤدي إىل أي نتيجــة".
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ويالحــظ أيضــاً أن السياســات التــي تتبعهــا
اإلمــارات يف التعامــل مــع ملــف اإلرهــاب يف
الجنــوب تتســم بحضــور التوظيــف الســيايس
الكثيــف باســتغالل الحــرب عــى اإلرهــاب
للتنكيــل باألط ـراف اليمنيــة التــي تختلــف مــع
أبوظبــي يف الرؤيــة السياســية ،أو تنتقــد ســلوك
اإلمــارات وانحـراف دورهــا يف اليمــن ،مــن خــال
اتهــام تلــك األطــراف باإلرهــاب وإقحامهــا يف
الســجون واملعتقــات وتعرضهــا لصنــوف مــن
التعذيــب ،كــا تشــر إىل ذلــك تقاريــر املنظــات
الدوليــة اإلنســانية.
كــا أن هنــاك مــن يــرى أن السياســات التــي
تتعامــل بهــا اإلمــارات مــع اإلرهــاب تفتقــد إىل
املصداقيــة واالتســاق وهــو مــا يحيلهــا إىل أعــال
دعائيــة ويجعلهــا محــدودة األثــر ،إذ ال يســتقيم
أن تحــارب اإلمــارات التنظيــات املتطرفــة يف ابني
وشــبوة وحرضمــوت وتقــدم الدعــم والرعايــة
للجامعــات ذاتهــا يف تعــز مــن خــال دعمهــا
لجامعــة القيــادي الســلفي أبــو العبــاس عــى
ســبيل املثــال ،فقــد اســتمرت اإلمــارات يف الدعــم
العلنــي ألبــو العبــاس وجامعتــه بــكل اإلمكانيــات
املاليــة واملاديــة واإلعالميــة حتــى تــم ادرجــه يف
أكتوبر/ترشيــن األول 2017م مــن قبــل الواليــات
املتحــدة والــدول الخليجيــة مبــا فيهــا اإلمــارات يف
قامئــة اإلرهــاب ،ثــم انتقلــت لدعمــه رسا ودعــم
قيــادات مــن تنظيــم القاعــدة بعــد وضــع "أبــو
العبــاس" يف القامئــة– كــا أشــار تحقيــق صحفــي
لوكالــة أسوشــيتد بــرس . 54

• القوة الناعمة " العمل
اإلنساني والتنموي "
بعــد القــوة الخشــنة واملتمثلــة يف التواجــد
العســكري واألمنــي يســتند النفــوذ اإلمــارايت يف
اليمــن إىل مــا تقــوم بــه مــن أعــال إنســانية
وخدميــة وتنمويــة ،يف ظــل احتياجــات حقيقيــة
وملحــة مــن قبــل املجتمــع اليمنــي التــي فاقمــت
الحــرب  -قاربــت عــى انتهــاء الســنة الرابعــة
 مــن تلــك االحتياجــات مــن ناحيــة ،ووجــودفائــض مــن املــوارد والــروة لــدى الجانــب
اإلمــارايت مــن ناحيــة ثانيــة ،وهــو مــا يكســب
األدوات اإلنســانية واإلغاثيــة والتنمويــة تأثــرا
كبــرا يف الواقــع ،ويجعــل منهــا مرتكــزا مهــا
للــدور اإلمــارايت يف اليمــن.
ومــع أن جانبــا مــن أعــال اإلغاثــة واإلنســانية
وتوفــر مســتلزمات اإليــواء والتطبيــب وإعــادة
اإلعــار التــي تقــوم بهــا أبوظبــي يف جنــوب
وغــرب اليمــن ال يخلــو مــن دوافــع إنســانية ،إال
أنــه غالبــا مــا يتــم توظيفهــا يف إطــار يجعلهــا
خادمــة للنفــوذ الســيايس والعســكري اإلمــارايت
وممهــدة لــه.
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فقــد كثفــت اإلمــارات مــن أنشــطتها اإلنســانية
والتنمويــة وتلــك املتصلــة بإعــادة إعــار
املؤسســات وتأهيلهــا بعــد دخولهــا عــدن مبارشة،
وكان الهــدف هــو بنــاء صــورة منطيــة إيجابيــة
عــن اإلمــارات لــدى ســكان مدينــة عــدن يف إطــار
الحــاالت اإلعالميــة التــي كانــت ترافــق تلــك
األنشــطة تحــت عنــوان "شــكراً إمــارات الخــر"،
واتضــح فيــا بعــد أن األنشــطة اإلنســانية
والتنمويــة كانــت مقدمــة للســيطرة الكاملــة
عــى املدينــة ،ومامرســة النفــوذ الكامــل عليهــا
فقــد باتــت اإلمــارات هــي الطــرف الوحيــد اآلمــر
الناهــي يف تلــك املدينــة.

,,
كثفت اإلمارات من أنشطتها
اإلنسانية والتنموية وتلك املتصلة
بإعادة إعامر املؤسسات وتأهيلها
بعد دخولها عدن مبارشة ،بهدف
بناء صورة منطية إيجابية عن
اإلمارات لدى السكان
,,

وحــدث نفــس األمــر يف ارخبيــل ســقطرى فقــد
كان العمــل اإلنســاين هــو املمهــد واملدخــل
الرئيــي للســيطرة عــى األرخبيــل سياســيا ثــم
عســكرياً،
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فمــع أن الوجــود اإلمــارايت يف االرخبيــل يعــود
إىل فــرة حكــم الرئيــس الســابق "عــي عبداللــه
صالــح" إال أنــه تعــزز بعــد تعــرض الجزيــرة
إلعصــاري "شــاباال" و"ميــغ" يف نوفمــر /ترشيــن
الثــاين 2015م ،واللذيــن أحدثــا دمــاراً هائــاً يف
بنيتهــا التحتيــة ،وكان تركيــز الجهــود اإلماراتيــة يف
البدايــة عــى إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة التــي
دمرهــا اإلعصاريــن ،وتطويــر املرافــق والخدمــات
العامــة مبــا فيهــا االتصــاالت وقطــاع الســياحة،
وتدريــب وحــدات أمنيــة ،والعمــل عــى كســب
والء القيــادة االجتامعيــة والرســمية ،مبــا ســاعد
اإلمــارات يف األخــر عــى إحــكام قبضتهــا
السياســية عــى الجزيــرة.
وتــا ذلــك مرحلــة ثانيــة ،أطلقــت فيهــا اإلمــارات
يدهــا يف كل مــا يتصــل بالجزيــرة ومنهــا أنشــطة
وأعــال ترقــى إىل أعــال ســيادية ،مثــل رشاء
األرايض وإدارة املرافــق الحكوميــة ،وبنــاء
منشــئات خاصــة ،وإدارة الجزيــرة وكأنهــا اإلمــارة
الثامنــة التابعــة لإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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أمــا املرحلــة الثالثــة فقــد وصــل األمــر فيهــا إىل
القيــام بإجــراءات عســكرية فجــة تهــدف إىل
مــا وصفــه بيــان لألحــزاب اليمنيــة املســاندة
للرشعيــة باحتــال الجزيــرة وطــرد الحكومــة
الرشعيــة منهــا ،ففــي أثنــاء زيــارة رئيــس الــوزراء
اليمنــي "أحمــد عبيــد بــن دغــر" وفريــق حكومي
للجزيــرة (مايو/أيــار ،)2018شــهد اليــوم الثالــث
مــن الزيــارة "وصــول طائــرة عســكرية إماراتيــة
تحمــل عربتــن مدرعتــن وأكــر مــن خمســن
جنديــاً إماراتيــاً ،تلتهــا عــى الفــور طائرتــن
أخريــن تحمــل دبابــات ومدرعــات وجنــود،
وعــى الفــور قامــت القــوة اإلماراتيــة بالســيطرة
عــى منافــذ املطــار وإبــاغ جنــود الحاميــة يف
املطــار واملوظفــن ،بانتهــاء مهمتهــم حتى إشــعار
آخــر ،وحــدث ذات الــيء يف مينــاء ســقطرى
الوحيــد" ، 55ومعــه نشــبت أزمــة معلنــة بــن
اإلمــارات والحكومــة الرشعيــة اليمنيــة ،اشــتكت
مبوجهــا الحكومــة باإلمــارات إىل مجلــس األمــن
الــدويل.
الســمة الثانيــة أن جانبــا مــن األعــال التــي
تقــوم بهــا اإلمــارات ال تتجــه نحــو االحتياجــات
املجتمعيــة امللحــة بقــدر مــا تركــز عــى جوانــب
هامشــية ،فعــدد مــن األنشــطة اإلنســانية
والخدميــة والتنمويــة توجــه نحــو مجــاالت قــد ال
تعــد ذات أولويــة لــدى الســكان املحليــن،

ومــن ذلــك الرتكيــز عــى طــاء جــدران املــدارس
واملستشــفيات وإقامــة مهرجانــات للحنــاء*
يف محافظــات يبحــث ســكانها فيهــا عــن املــاء
والكهربــاء والخبــز ،مــا جعــل تلــك املشــاريع
مثــار ســخرية وتنــدر اليمنيــن.
وبخــاف ذلــك ال تحظــى الخدمــات التــي تتصــدر
احتياجــات املواطنــن يف عــدن باهتــام كايف ،كــا
هــو الحــال يف موضــوع الكهربــاء مثــا والتــي
تــأيت عــى رأس االحتياجــات املجتمعيــة ،فقــد
كان هنــاك توقــع بــأن إرشاف اإلمــارات عــى
هــذه املدينــة بعــد تحريرهــا ،ســيعمل عــى حــل
هــذه املشــكلة ،ومــع هــذا مل تحــل حتــى اليــوم،
إذ ال زال الســكان يشــكون مــن انقطــاع وعــدم
انتظــام الكهربــاء ألوقــات طويلــة ،وخاصــة يف
شــهور الصيــف القائضــة.

,,
ال تحظى الخدمات التي تتصدر
احتياجات املواطنني يف عدن
باهتامم كايف ،كام هو الحال يف
موضوع الكهرباء مثال والتي تأيت
عىل رأس االحتياجات املجتمعية
,,
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وعــى األرجــح أن الســبب الرئيــي يف عــدم
اهتــام اإلمــارات بحــل أزمــة الكهربــاء يف عــدن
يعــود إىل رغبتهــا يف توظيفهــا سياســيا تجــاه
الســلطة الرشعيــة مــن خــال تحميلهــا املســؤولية
عــن مثــل هــذا الوضــع ،وتعبئــة املواطنــن ضدها،
وإظهارهــا مبظهــر العجــز والفشــل.

حصاد النفوذ اإلماراتي في
اليمن
• انحراف في مسار استعادة
الدولة اليمنية:
امثــر التدخــل اإلمــارايت يف اليمــن حصــاداً ُمــراً،
فبحســب تقرير رســمي للخـراء الدوليــن التابعني
ملجلــس األمــن أضحــت الكيانــات التــي تدعمهــا
اإلمــارات اليــوم أكــر األط ـراف تهديــداً لوحــدة
اليمــن ،ولســلطته الرشعيــة ،فـ"بعــد قرابــة ثــاث
ســنوات مــن النــزاع ،يــكاد اليمــن ،كدولــة ،أن
يكــون قــد وىل عــن الوجــود" ،فقــد ســاهم متــرد
الحوثيــن يف الشــال يف انهــاك الدولــة ،و"تــم
اضعــاف حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور
هــادي يف الجنــوب جــراء تشــكيل املجلــس
االنتقــايل الجنــويب" ،الــذي تدعمــه اإلمــارات،
و"القــوات العســكرية التــي تعمــل بالوكالــة،
والتــي تســلحها ومتولهــا اإلمــارات ،وتســعى إىل
تحقيــق أهــداف خاصــة بهــا يف امليــدان" .56
وقــد تآكلــت "ســلطة الحكومــة الرشعيــة اليمنيــة
إىل حــد أصبــح مشــكوكا
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فيــا إذا ســيكون مبقدورهــا يف يــوم مــا أن تعيــد
اليمــن إىل ســابق عهــده ،بلــدا واحــدا ،و ُيرجــع
فريــق الخـراء الدوليــن هــذا الوضــع إىل عوامــل
أربعــة ،ثالثــة منهــا تقــف خلفهــا سياســات أبــو
ظبــي يف اليمــن ،وهــي :عــدم قــدرة الرئيــس
هــادي عــى الحكــم مــن الخــارج؛ وتشــكيل
املجلــس االنتقــايل الجنــويب ،والــذي لديــه هــدف
معلــن وهــو إنشــاء ميــن جنــويب مســتقل؛
واســتمرار وجــود الحوثيــن يف صنعــاء وكثــر مــن
مناطــق الشــال؛ وانتشــار عمليــات مســتقلة مــن
جانــب قــوات عســكرية تعمــل بالوكالــة متولهــا
ومتدهــا بالســاح اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 57
يوضــح تقريــر للمفوضيــة الســامية التابعــة
لألمــم املتحــدة صــدر يف (أغســطس/آب)2018
أن اإلمــارات قامــت بأفعــال شــنيعة مــن االعتقال
التعســفي ،يف محاولتهــا ملــلء الفـراغ الــذي تركتــه
القــوات الحكوميــة عقــب تحريــر املحافظــات
الجنوبيــة للبــاد .وأبــرز ما أشــار إليــه التقريــر: 58
• انتشــار االعتقــال التعســفي حيــث اع ُتقــل
مئــات األشــخاص بســبب معارضتهــم لإلمــارات
العربيــة املتحــدة.
• تعــرض املعتقلــون للتعذيــب وغــره من رضوب
املعاملــة القاســية يف مرافــق مثــل مرافــق الريــان
والربيقــة (التــي تســيطر عليهــا اإلمــارات العربيــة
املتحــدة)؛ مرفــق الســابع مــن أكتوبــر يف أبــن،
الســجن املركــزي يف لحــج ،ســجن املنصــورة يف
عدن(تحــت ســيطرة قــوات الح ـزام األمنــي).
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• حقــق فريــق الخــراء التابعــن للمفوضيــة يف
جرائــم العنــف الجنــي يف املعتقــات ،مبــا يف
ذلــك اغتصــاب املحتجزيــن الذكــور البالغــن،
الــذي ارتكبــه موظفــو اإلمــارات العربيــة املتحدة.
يف مرفــق الربيقــة للتحالــف ،وصــف املحتجــزون
أنهــم كانــوا يســتجوبون وهــم ع ـراة ومقيديــن
ومعصــويب األعــن وتــم االعتــداء الجنــي عليهــم
بــل واغتصابهــم .ويف ســجن بــر أحمــد ،داهمــت
قــوات اإلمــارات العربيــة املتحــدة املنشــأة
وارتكبــت أعــال عنــف جنــي .يف آذار  /مــارس
 ،2018تــم تجريــد مــا يقــرب مــن  200محتجــز
مــن مالبســهم بينــا كان أف ـراد مــن اإلماراتيــن
يفحصــون فتحــات رشجهــم قـراً .خــال التفتيش
تــم اغتصــاب عــدة معتقلــن إمــا باألصابــع أو
األدوات أو العــي.

• انتشار الجماعات المسلحة
وإطالة أمد الحرب
شــاركت اإلمــارات يف تدخلهــا العســكري يف اليمن
تحــت املظلــة الســعودية والتحالــف العــريب إال
أنهــا أظهــرت يف الســنوات الســابقة مــن الحــرب
خروجــا عــن األهــداف املعلنــة للتحالــف ،ففــي
إطــار توزيــع املهــام بينهــا "يبــدو أن الريــاض
وأبوظبــي تقاســا تكتيــكاً املهــام يف اليمــن،
الســعوديون يتولــون مهــام العمــل العســكري يف
الشــال حيــث يواجهــون الحوثيــن عــر هجــات
جويــة ،يف حــن ركــز اإلماراتيــون عــى قيــادة
العمليــات الربيــة يف الجنــوب" .59

وبعــد تحريرهــا تولــت دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة اإلرشاف عــى املحافظــات الجنوبيــة،
وطــوال املرحلــة الســابقة تبنــت اإلمــارات
سياســات تجــاه تلــك املحافظــات تنطلــق يف
ُمعظمهــا مــن توجهاتهــا السياســية ،ومصالحهــا
الخاصــة ،وطموحهــا الــذايت ،وخصوماتهــا
االفرتاضيــة ،وليــس مــن األهــداف املعلنــة
للتحالــف العــريب.
فقــد تعاملــت أبــو ظبــي مــع قــوى املقاومــة
التــي قاتلــت الحوثيــن يف عــدن ولحــج والضالــع
وتعــز بتحيــز ،وفرزتهــا بحســب قربهــا أو بعدهــا
مــن توجهاتهــا السياســية ومرشوعهــا الخــاص،
ولســوء حــظ اليمــن فقــد كانــت القــوى التــي
تعاديهــا اإلمــارات هــي معظــم القــوى التــي
تؤمــن بالوحــدة اليمنيــة ،وتســاند الرشعيــة
السياســية للرئيــس "هــادي" ،ويف املقابــل فــإن
القــوى التــي متاهــت معهــا ودعمتهــا اإلمــارات
هــي القــوى التــي تناهــض الوحــدة والســلطة
الرشعيــة وتنطلــق مــن أفــق ضيــق.
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متاهــت اإلمــارات مــع فصائــل الحـراك ،وضغطت
باتجــاه تعيــن أبــرز قادتهــا "عيــدروس ال ُزبيــدي"
محافظــا لعــدن ونفــس األمــر فقــد تــم تعيــن
أشــخاص أخريــن ينتمــون إىل تيــار الحــراك
االنفصــايل يف عــدد أخــر مــن املحافظــات ،وكانــوا
إىل جانــب "ال ُزبيــدي" يرفضــون إظهــار العمــل
تحــت الســلطة الرشعيــة ويقومــون بأعــال
شــطرية-انفصالية ،وبعــد إقالــة الرئيــس "هــادي"
لـ"عيــدروس ال ُزبيــدي" دعمــت اإلمارات وبشــكل
علنــي إنشــاء املجلــس االنتقــايل الجنــويب ،وتبنــت
سياســة ممنهجــة لتقويــض ســلطة الرئيــس
"هــادي" ،ومتكنت يف األخــر من إخراجه من عدن
وإبقــاءه معظــم الوقــت يف الريــاض ،ومارســت
التضييــق عــى حكومــة "الدكتــور أحمــد عبيــد
بــن دغــر" وتعمــدت إفشــالها وتقييــد نشــاطها،
ومامرســة نــوع مــن الحصــار غــر املعلــن تجاهها.
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وبالتــوازي مــع ذلــك ســعت ســلطة أبوظبــي إىل
فــرض تواجدهــا العســكري يف الســواحل والجــزر
اليمنيــة ،فقــد ركــزت يف عملهــا العســكري عــى
بســط نفوذهــا عــى طــول الســواحل اليمنيــة
60
مــن املــكال رشقــا وحتــى قــرب الحديــدة غربــا
إضافــة إىل الســيطرة عــى الجــزر اليمنيــة وإقامــة
منشــئات عســكرية وســياحية فيها ،ومنهــا جزيرة
ســقطرى ،التــي تواتــرت التقاريــر خــال الســنة
األخــرة عــن األنشــطة واألعــال التــي تقــوم بهــا
اإلمــارات فيهــا والتــي ترقــى إىل أعــال ســيادية،
ومنهــا رشاء أرايض وإدارة املرافــق الحكوميــة،
وبنــاء منشــئات خاصــة ،وإدارتهــا وكأنهــا اإلمــارة
الثامنــة التابعــة لإلمــارات العربيــة املتحــدة . 61
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خاتمة
يوضــح العــرض الســابق أن الحضــور اإلمــارايت يف اليمــن يســتند إىل عــدد مــن املرتكـزات التــي تتيــح لــه
ـي ،ويــأيت يف مقدمــة ذلــك املظلــة الســعودية وم ّيــل اململكــة إىل
قــدرا مــن الهيمنــة والســلوك التد ُخـ ّ ّ
تجنــب مواجهــة هــذا الــدور أو محاولــة الحــد منــه ،ويســتند أيضـاً إىل وجــود عــدد مــن القــوى املحليــة
التــي تتامهــى مــع الــدور اإلمــارايت أو ارتبطــت بــه ،وهــي قــوى تحمــل مشــاريع تتعــارض مــع الوحــدة
أو النظــام الســيايس القائــم أو كليهــا وتتعــارض مــع املــروع املســتقبيل للدولــة االتحاديــة التــي
خــرج بهــا مؤمتــر الحــوار الوطنــي وتتبنــاه الســلطة الرشعيــة .ويف مقدمتهــا فصائــل الح ـراك املطالبــة
باالنفصــال ،واالتجــاه املدخــي مــن التيــار الســلفي ،وبشــكل أقــل أنصــار الرئيــس الســابق "صالــح".
ويتعاضــد ذلــك مــع االس ـراتيجية التــي اتبعتهــا اإلمــارات للمشــاركة يف عمليــة التدخــل العســكري يف
اليمــن والقامئــة عــى املشــاركة يف املعــارك عــى األرض وبنــاء القواعــد العســكرية ،وانشــاء املعســكرات
الخاصــة بالقــوى املحليــة التابعــة والســيطرة عــى األرض ،ورفــع الفتــة اإلرهــاب ،والتضييق عــى الحكومة
الرشعيــة ومحــارصة وجودهــا وتقييــد اداءهــا.

,,
أن الحضور اإلمارايت يف اليمن يستند إىل عدد من
املرتكزات التي تتيح له قدرا من الهيمنة والسلوك
ُل ،ويأيت يف مقدمة ذلك املظلة السعودية
التدخ ّ ّ
وم ّيل اململكة إىل تجنب مواجهة هذا الدور أو
محاولة الحد منه
,,
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تســتخدم اإلمــارات املظلــة الســعودية يف إطاريــن مهمــن .األول :ســهولة تحركهــا يف اليمــن ،إذ لــن
يكــون مبقدروهــا التحــرك يف اليمــن دون وجــود هــذه املظلــة "ضمــن التحالــف العــريب الــذي تقــوده
اململكــة .الثــاين :أن الســعودية تتلقــى اللــوم نتيجــة أفعــال ترتكبهــا اإلمــارات مثــل "الســجون الرسيــة"
و"التعذيــب" والدفــع نحــو االنفصــال وتزايــد األزمــات اإلنســانية وفشــل الحكومــة الرشعيــة يف إدارة
املناطــق املحــررة وخلــق منــوذج ميكــن مــن خاللــه دفــع اليمنيــن يف مناطــق ســيطرة الحوثيــن إىل
مواجهــة االنقــاب .هــذا كلــه أمــام املجتمــع تتلقــى الســعودية "اللــوم" وســوء الســمعة ،حتــى أن
الكونجــرس األمريــي والربملــان الربيطــاين ،عنــد مناقشــة ملــف اليمــن يديــن الســعودية ويدعــو إىل
وقــف تســليحها بســبب الغــارات "الخاطئــة" والســجون الرسيــة -اإلماراتيــة ،-فيــا تخــرج اإلمــارات
بصــورة كونهــا تكافــح اإلرهــاب وتواجــه التنظيــات اإلرهابيــة و"اســرطة صغــرة" تقاتــل مــن أجــل
اســتقرار املنطقــة.
ويف املقابــل ُيواجــه الــدور اإلمــارايت بعــدد مــن القيــود والقــوى املنافســة ،ويف مقدمتها امتالك الســعودية
لزمــام املبــادرة ،والقــدرة عــى اعــادة ضبــط هــذه الــدور أو إخراجــه مــن إطــار التحالــف العــريب ،وكل
ذلــك مرتبــط مبــدى توفــر اإلرادة لــدى القيــادة الســعودية ،ومامنعــة الســلطة الرشعيــة وعــدد مــن
القــوى التــي تقــف خلفهــا ،وبدرجــة اقــل القــوى االقليميــة املنافســة ،ثــم وهــو األهــم حالــة االنكشــاف
التــي بــات الــدور اإلمــارايت يف اليمــن يعــاين منهــا.
وعــى الرغــم مــن الفجــوات التــي تعــاين منهــا الســلطة الرشعيــة ســواء مــن حيــث تركيبتهــا أو مــن حيث
أدائهــا إال أن بيدهــا الكثــر إلعــادة التــوازن مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة وترشــيد دورهــا ،وأن ذلــك
ميكــن أن يتــأىت مــن العمــل يف مســارين متوازيــن ،يتمثــل األول ،يف تحســن تركيبــة الســلطة الرشعيــة
وأداءهــا ،مــن خــال إعــادة النظــر يف التعيــن يف املواقــع القياديــة وربطــه بالحاجــة والجــدارة ،وهــو مــا
ســيحد مــن ترهلهــا وفســادها ،والرتكيــز عــى تحســن األداء واب ـراز الفاعليــة يف التعامــل مــع مختلــف
القضايــا وامللفــات.
ويرتبــط املســار الثــاين ،مبامرســة الضغــوط عــى كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية واملجتمــع الــدويل،
فالســعودية هــي الطــرف الــذي يتملــك القــدرة عــى ترشــيد ســلوك اإلمــارات وسياســاتها تجــاه اليمــن،
ومــن شــأن توجيــه الضغــوط باتجــاه الريــاض أن يثمــر يف الحــد مــن انح ـراف الــدور اإلمــارايت .الســيام
إذا تــوازى مــع ذلــك الضغــط عــى املجتمــع الــدويل وبخاصــة مجلــس األمــن الــذي لــه الواليــة القانونيــة
يف التدخــل بحكــم أن اليمــن الزالــت مدرجــة تحــت بنــود الفصــل الســابع.
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 36املدخلية (الجامية) باليمن  -مركز الجزيرة للدراسات http://cutt.us/Ygkx9
 37سلفيو الجنوب عىل مشارف عهد سيايس جديد ،العريب الجديد ،عىل الرابطhttp://cutt.us/3uLRk :
 38ماجــد املذحجــي ،الحــرب اليمنيــة :القــوى الســلفية تقلــب االصطفافــات الجنوبيــة ،مركــز الجزيــرة للدراســات عــى الرابــط:
http://cutt.us/G9k0B
 39تحقيق وكالة اسوشيتد برس عن السجون الرسية http://cutt.us/z97q5 2018
باالمكان االطالع عىل أحد تحقيقات الوكالة عن السجون الرسية http://cutt.us/Dqe9W 2017
 40نيــل بارتريــك ،رغبــة اإلمــارات يف التصــدي إليـران ومامرســة أقــى حــد مــن التأثــر يف الشــؤون الداخليــة الســعودية تدفــع بهــا
نحــو االســتمرار يف التدخــل يف اليمــن ،حيــث ال تلتقــي مصالحهــا دامئــا مــع املصالــح الســعودية ،عــى موقــع كارنجــي ،عــى الرابــط:
http://cutt.us/HoS2z
 41نفس املرجع.
 42حســب إحصائيــة لوحــدة الرصــد يف مركــز أبعــاد للبحــوث والدراســات ،وهــذه إحصائيــة رســمية حســب إعــان وكالــة األنبــاء
اإلماراتيــة (وام) للفــرة بــن مــاس/آذار 2015وحتــى يونيو/حزيـران ،2018وتشــر تقديـرات غــر رســمية إىل أعــى مــن هــذا الرقــم
بكثــر ،وتعلــن اإلمــارات فقــط عــن القتــى دون إعــان عــن الجرحــى .ميكــن اإلشــارة إىل مقابلــة نجــل حاكــم إمــارة الفجــرة
مــع صحيفــة نيويــورك تاميــز والتــي تحــدث فيهــا بعــد انشــقاقه إىل قطــر أن األرقــام أعــى بكثــر https://www.nytimes.
com/2018/07/14/world/middleeast/emirati-prince-qatar-defects.html
 43هل استولت اإلمارات عىل سقطرى  ..أم استأجرتها؟ ُ -مسند لألنباء http://mosnad.com/news.php?id=8543
 44حقيقــة "عقــد إيجــار ســقطرى" ...أهم أهــداف وجــود اإلمــارات يف اليمــن Sputnik Arabic https://arabic.sputniknews. -
com/arab_world/201805101032242792
 45احتــكار بالقــوة ...مامرســات إماراتيــة للســيطرة عــى القطاعــات الحيويــة يف اليمــن 13 /ســبتمرب  /2017العــريب الجديــد/
https://goo.gl/ycBiR5
 46املحافــظ ابــن بريــك يعلــن عــن مــروع مصفــاة نفطيــة ونيــة الســلطة املحليــة اســترياد النفــط مــن االمــارات -مينــاتhttp:// -
/yemenat.net/2017/04/287490
 47ترصيح فهمي الباحث ،رئيس جمعية اإلنرتنت اليمنية ،العريب الجديد "احتكار القوة" مصدر سابق.
 48العريب الجديد ،مصدر سابق" ،احتكار القوة"..
 49رحــات الط ـران اإلماراتيــة إىل جزيــرة ســقطرى تثــر جــدالً إعالمي ـاً واســعاً يف اليمن/أحمــد األغــريhttp://www. 7/4/2017/
alquds.co.uk/?p=700378
 50الخالفــات تتصاعــد عــى إدارة حقــول النفــط والغــاز باليمــن -مــأرب بــرسhttps://marebpress.net/nprint. -
php?lng=arabic&sid=130128
 51املوقــع االلكــروين للرشكــة النمســاوية http://www.omv.com/portal/generic-list/display?lang=en&content
Id=125573653983063
 52إليونورا أردماين ،تشابُك املصالح األمنية واالقتصادية لإلمارات يف اليمن ،عىل الرابطhttp://cutt.us/aQfQC :
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 53وزير الداخلية اليمني ال استطيع دخول عدن دون إذن من هذه الدولةhttp://cutt.us/DPkrn :
AP Investigation: US allies, al-Qaida battle rebels in Yemen 54
http://cutt.us/suJKs
 55بيــان صــادر عــن مجلــس الــوزراء لألحــداث األخــرة التــي شــهدتها محافظــة أرخبيــل ســقطرى نــر عــى الصفحــة الشــخصية
لرئيــس الــوزراء يف الفيــس بــوك/https://www.facebook.com/AhmedObaidBinDaghar :
* الحنــاء نبــات أخــر يســتخدم مســحوقه للتجميــل وصبــغ األيــدي والشــعر ويســتخدمه اليمنيــون بكــرة يف تجميــل النســاء يف
األعـراس
 56األمــم املتحــدة ،مجلــس األمــن ،رســالة مؤرخــة  26كانــون الثــاين /ينايــر  2018موجهــة إىل رئيــس مجلــس األمــن مــن فريــق
الخ ـراء املعنــي باليمــن واملكلــف مبوجــب ق ـرار مجلــس األمــن  ،)2017( 2342ص.21 :
 57نفس املصدر ،ص9 :
Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014 58
_https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Countries/YE/A
HRC_39_43_EN.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
 59إليونــورا أردمــاين ..االســتثامرات اإلماراتيــة املتناميــة يف البنــى التحتيــة يف قطا َعــي الطاقــة واألمــن يف اليمــن ،تش ـكّل بصــورة
مطــردة القــوة املح ِّركــة خلــف التدخــل اإلمــارايت ملحاربــة اإلرهــاب ،مركــز كارنيجــي ،عــى الرابــطhttp://carnegie-mec.org/ :
sada/76877
 60حاولــت قــوات مــن الح ـزام األمنــي املــوايل لإلمــارات الســيطرة عــى مطــار الغيضــة مبحافظــة املهــرة ،غــر أن مجاميــع قبليــة
وقــوات مؤيــدة للرئيــس "هــادي" رفضــت الســاح لهــا بذلــك ،يشــار إىل أن مشــايخ محافظــة املهــرة تربطهــم عالقــات جيــدة
بســلطنة عــان وكان محافــظ املهــرة الشــيخ محمــد عبــد اللــه كـــدَ ة رفــض بشــدة االنضــام إىل املجلــس االنتقــايل الــذي تدعمــه
االمــارات. .
 61اقــرأ بالتفصيــل دراســة جيبولتــك لوحــدة االسـراتيجيات يف مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث تحــت عنــوان ( ســقطرى تحــت
االحتــال اإلمــارايت) مايــو www.abaadstudies.org 2018
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