
مستقبل النفوذ اإلماراتي
في اليمن

وحدة الرصد والتحليل

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف



تقدير موقف

2

مستقبل النفوذ اإلماراتي في اليمن

املقدمة
ب��رز دور دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة بفاعلي��ة يف ال�ص��راع الدائ��ر يف اليم��ن من��ذ تدخله��ا، يف مار���س/اآذار 
2015، �صمن قوات التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�صعودية، لدعم احلكومة اليمنية يف اإجها�س انقالب 

جماع��ة احلوث��ي امل�ص��لحة وق��وات حليفها ال�ص��ابق الرئي���س الراحل علي عب��د اهلل �صالح. 
ومن��ذ ع��ام 2013 �صع��د دور الإم��ارات يف اأك��ر م��ن �ص��احة، وك�ص��ف ع��ن اإمكانيات��ه يف التاأث��ر عليه��ا، معتم��دًا عل��ى 

�ص��بكة م��ن العالق��ات الدولي��ة، والأدوات املحلي��ة يف بل��دان ال�ص��راع، وا�ص��تقطاب عنا�صر اأجنبية.
وق��د �ص��اهمت الق��وات الإماراتي��ة بفاعلي��ة يف دح��ر النق��الب من اأكر م��ن منطقة، وقدمت العديد م��ن الت�صحيات، 
لكن حجم الوجود الع�ص��كري الإماراتي، وطبيعة ال�صيا�ص��ات والإجراءات التي اتبعتها على الأر�س، واتهام البع�س 
له��ا بالنح��راف ع��ن الأه��داف املعلن��ة، ومواقفه��ا م��ن الق��وى املحلية وحكومة الرئي���س عبد ربه من�ص��ور هادي، قبل 
التطور الأخر يف العالقة؛ قد اأثارت جمموعة من الت�صاوؤلت حول حقيقة اأهداف دولة الإمارات العربية املتحدة، 

وم�صتقبل نفوذها يف اليمن.

يناق���س )تقدي��ر املوق��ف( حج��م وم�ص��تقبل النفوذ الإماراتي يف اليمن، وموقف الأط��راف اليمنية، والقوى الإقليمية 
والدولية منه.

تع��د دول��ة الإم��ارات من��ذ الع��ام 2011 اإح��دى ال��دول الراعي��ة للمب��ادرة اخلليجي��ة واآليته��ا التنفيذي��ة الت��ي �ص��كلت 
خريطة طريق لنتقال ال�صلطة من الرئي�س ال�صابق علي عبد اهلل �صالح اإىل نائبه حينها ورئي�س اليمن حاليًا، منذ 
فرباير/�صباط 2012، عبد ربه من�صور هادي، كتتويج للثورة ال�صعبية �صد الأول، الذي يعد حليفًا لدولة الإمارات 
وتربط��ه واأقارب��ه عالق��ات �صيا�ص��ية واقت�صادي��ة معه��ا، وق��د ر�صد فريق جلن��ة اخلرباء التابع لالأمم املتحدة اأ�ص��ماء 

�ص��ركات واأن�ص��طة ا�ص��تثمارية لعائلة الرئي�س ال�صابق يف الإمارات.
 ويف نهاي��ة اأغ�صط���س/اآب 2012، وبع��د ت�ص��كيل حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي، اأق��ّر جمل���س اإدارة موؤ�ص�ص��ة موان��ئ خلي��ج 
ع��دن اإلغ��اء اتفاقي��ة تاأج��ر مين��اء ع��دن ل�ص��ركة موان��ئ دب��ي العاملي��ة، الت��ي وقعه��ا نظ��ام الرئي���س ال�ص��ابق يف الع��ام 
2008، والت��ي اأث��ر حوله��ا الكث��ر م��ن ال�ص��بهات. وت��رى الإم��ارات يف ميناء عدن مه��ددًا ا�ص��راتيجيًا ملوانئها، حيث 

يقع ميناء عدن على اخلط املالحي الدويل الرابط بني ال�صرق والغرب، ول حتتاج ال�صفن لأكر من 4 اأميال بحرية 
فق��ط لتغي��ر اجتاهه��ا للو�ص��ول اإىل حمطة اإر�ص��اد امليناء. 

ويف �ص��هر اأبريل/ني�ص��ان 2015 ك�ص��ف اللواء املتقاعد يف ال�ص��تخبارات ال�ص��عودية، اأنور ع�ص��قي، يف مقابلة مع قناة 
رو�صيا اليوم، عن دعم دولة الإمارات جلماعة احلوثي التي انقلبت على ال�صلطة بالتعاون مع الرئي�س ال�صابق علي 
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�صالح؛ مقابل �صرب حزب التجمع اليمني لالإ�صالح، لكونه الرافعة الأ�صا�صية لقوى الثورة.
تع��د دول��ة الإم��ارات الدول��ة الأك��ر ح�ص��ورًا ع�ص��كريًا ونف��وذًا عل��ى الأر���س اليمني��ة من��ذ ع��ام 2015، ويرك��ز ثقله��ا 
يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة. وق��د لوح��ظ خ��الل الف��رة املا�صية تبنيها جمموعة من ال�صيا�ص��ات، التي بدت متباينة مع 
منط �صلوكها ال�صابق جتاه اأطراف ال�صراع اليمنية وم�صاحلها؛ فقد �صهدت عالقتها مع الرئي�س عبد ربه من�صور 
هادي وحكومته حت�صنًا مفاجئًا، بعد فرة من التوتر، وجتميعها للقوى اجلنوبية النف�صالية، و�صبق لويل عهد اأبو 
ظب��ي، حمم��د ب��ن زاي��د، اللتق��اء بقي��ادة ح��زب الإ�ص��الح بو�ص��اطة ويل العه��د ال�ص��عودي حمم��د ب��ن �ص��لمان، وعملت 
الإمارات على جتميع منا�صري الرئي���س ال�ص��ابق واأقاربه يف مع�ص��كرات يف )عدن( و)املخاء( بقيادة العميد طارق 

حممد �صالح ابن �ص��قيق الرئي���س ال�صابق.

الوجود الع�صكري الإماراتي يف اليمن
تنت�ص��ر القوات الإماراتية ب�ص��كل مبا�ص��ر يف ثالث مناطق ع�ص��كرية من املناطق ال�ص��بع التي تغطي م�ص��رح العمليات 
الع�ص��كرية للجمهورية اليمنية. وتتمركز القوات الإماراتية يف عدة قواعد ع�ص��كرية اأبرزها يف حمافظة عدن، ويف 
)مين��اء املخ��ا( التاب��ع ملحافظ��ة تع��ز، و)مط��ار امل��كال( يف حمافظ��ة ح�صرم��وت، و)مين��اء بلح��اف( لت�صدي��ر الغ��از 
امل�صال مبحافظة �صبوة. وقد ركزت القوات الإماراتية منذ املراحل الأوىل لتدخلها على الأر�س، على ال�صيطرة على 

الأماكن واملراكز ال�ص��يادية واحليوية، كاملطارات واملوانئ والقواعد الع�ص��كرية يف املناطق املنت�ص��رة فيها. 

وتع��د املنطق��ة الع�ص��كرية الرابع��ة، ومركزه��ا العا�صم��ة املوؤقت��ة ع��دن، وت�ص��مل حمافظ��ات حل��ج واأب��ني وال�صالع وتعز 
وع��دن، املنطق��ة املركزي��ة للوج��ود الع�ص��كري الإمارات��ي، بحك��م موقعه��ا اجلغ��رايف املط��ل عل��ى خليج ع��دن واملتحكم 
مب�صي��ق ب��اب املن��دب، ولتحوله��ا اإىل عا�صم��ة موؤقت��ة لليم��ن، حت��ى ا�ص��تعادة العا�صم��ة �صنع��اء م��ن جماع��ة احلوث��ي 

امل�صلحة.

وق��د ت��واردت املعلوم��ات ع��ن اإقام��ة الق��وات الإماراتية لقاعدة ع�ص��كرية يف جزيرة ميون مب�صيق ب��اب املندب، ودون 
تن�صيق مع احلكومة اليمنية.

وتوج��د الق��وات الإماراتي��ة يف املنطق��ة الع�ص��كرية اخلام�ص��ة وت�ص��مل حمافظ��ات )احلدي��دة وحج��ة واملحوي��ت ورمي��ة 
ومركزها مدينة احلديدة(؛ �صمن عملية ال�صاحل الغربي التي تهدف اإىل ال�صيطرة على مدينة احلديدة وموانئها، 

وانتزاعها من حتت �صيطرة جماعة احلوثي امل�صلحة.

املنطق��ة الع�ص��كرية الثاني��ة ومقره��ا مدين��ة امل��كال، وتخت���س بجن��وب حمافظة ح�صرم��وت بالإ�صاف��ة اإىل حمافظتي 
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املهرة و�صقطرى )اأرخبيل(، وقد ت�صبب وجود القوات الإماراتية فيه يف اأثناء زيارة رئي�س الوزراء اليمني للجزيرة، 
مبوج��ة احتجاج��ات، انته��ت بالإع��الن ع��ن التو�ص��ل لتف��اق مبغ��ادرة الق��وات املنت�ص��رة حديث��ًا للجزي��رة وا�ص��تبدالها 

بقوات �صعودية. 

املنطق��ة الع�ص��كرية الثالث��ة ومركزه��ا حمافظ��ة م��اأرب وتغط��ي بجانبه��ا حمافظة �ص��بوة، ون�ص��رت الق��وات الإماراتية 
فيه��ا بطاري��ة �صواريخ م�صادة )باتري��وت(، وتدير جبهة �صرواح.

الدوافع / الأهداف 
ح�ص��رت الإم��ارات يف اليم��ن بدواف��ع رئي�ص��ية، بع�صه��ا م�ص��ركة م��ع دول التحال��ف و�صم��ن الأه��داف امل�ص��رعنة 

لتدخل��ه، واأخ��رى خا�ص��ة به��ا. 

الدواف��ع امل�ص��ركة م��ع دول التحال��ف بقي��ادة ال�ص��عودية تتمث��ل يف: اإ�ص��قاط النق��الب وا�ص��تعادة موؤ�ص�ص��ات الدول��ة 
اليمني��ة، وحمارب��ة اجلماع��ات الإرهابي��ة/ املت�ص��ددة، وتاأمني خطوط املالحة الدولي��ة، وحما�صرة النفوذ الإيراين.  

وتتمث��ل دواف��ع النف��وذ الإمارات��ي اخلا�ص��ة يف اليم��ن بثالث��ة دواف��ع متداخل��ة؛ اقت�صادي��ة و�صيا�ص��ية واأمني��ة، يع��د كل 
منه��ا مه��ددًا لأمنها القومي:

اقت�صاديًا 	 
ب��رزت دول��ة الإم��ارات خ��الل العق��ود الثالث��ة املا�صي��ة كمرك��ز دويل يف املالح��ة البحري��ة، و�ص��عت اإىل تعظي��م 
عالقاته��ا القت�صادي��ة م��ع ال��دول لك��ي تبق��ى مت�ص��درة دول املنطقة، ولذلك ترى يف اأي حماول��ة لتطوير ميناء عدن 
ال�صراتيجي مهددًا لأمنها القومي، خ�صو�صًا بعد اأن األغت احلكومة اليمنية يف 2012 التفاقية التي وقعها معها 

نظ��ام الرئي���س ال�ص��ابق علي عب��د اهلل �صالح 2008. 
اله��دف القت�ص��ادي الآخ��ر اإيج��اد بدي��ل مل�صي��ق هرم��ز من خالل مد اأنبوب نفط ل�ص��احل حمافظ��ة املهرة على بحر 

العرب، قادر على ت�صدير النفط يف حالة تعر�س امل�صيق لالإغالق من قبل اإيران.
ويف �ص��بيل �صم��ان حتق��ق اأهدافه��ا القت�صادي��ة، تعم��ل الإم��ارات عل��ى تر�ص��يخ نفوذه��ا ودميومت��ه م��ن خ��الل �صم��ان 

التاأث��ر عل��ى �صن��اع القرار يف اليمن.

�صيا�صيًا 	 
تتعام��ل قي��ادة دول��ة الإم��ارات م��ع م��ا تعتق��ده مه��ددات �صيا�ص��ية عل��ى اأنها مه��ددات اأمني��ة وتراها يف املدى املتو�ص��ط 
مهددات وجودية، وترى اأن مفرزات )الربيع العرب( تهديد للنظام، لذلك ت�صعى الإمارات للتعامل مع هذه النتائج 
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ح�صب روؤيتها و�صيا�صتها اخلارجية.
وت�ص��عى الإم��ارات اإىل تق��دمي جتربته��ا كنم��وذج جدي��د لدول��ة لوج�ص��تية يف ال�ص��احة الإقليمي��ة، يتخط��ى دوره��ا 
حدوده��ا اجلغرافي��ة واإمكانياته��ا املح��دودة، وتتعدد �ص��راكتها القت�صادية مع القوى الدولية اإىل جمالت ال�صيا�ص��ة 
والأمن، من خالل انت�صار قواتها الع�صكرية يف قواعد خارج حدودها، وتدريب ودعم كيانات م�صلحة يف تلك الدول، 

توؤهله��ا لأداء دور اأكرب.

الأدوات 
ا�ص��تندت الإم��ارات يف تر�ص��يخ نفوذه��ا يف اليم��ن، ويف حماول��ة دميومت��ه، اإىل جمموع��ة م��ن الأدوات الناعم��ة 

واخل�ص��نة، اخلا�ص��ة به��ا، بالإ�صاف��ة اإىل توظي��ف اإمكاني��ات الآخري��ن املتاح��ة:

الإغاثية والإعالمية	 
تع��د )جمعي��ة اله��الل الأحم��ر( )وجمعي��ة ال�ص��يخ خليف��ة لالأعم��ال الإن�ص��انية( ذراع��ي دول��ة الإم��ارات الفاعل��ة يف 
العم��ل الإغاث��ي، وم��د ج�ص��ور التواج��د الإمارات��ي، ويعتق��د اأن بع���س منت�ص��بيها ه��م م��ن الق��وات امل�ص��لحة والأم��ن 
الإماراتية، وقد ركزت الإمارات منذ دخول قواتها اإىل عدن على اإبراز امل�صاعدات التي تقدمها، وتعّمدت العتماد 
عل��ى اأدواته��ا اخلا�ص��ة. وق��د عم��د مندوب موؤ�ص�ص��ة ال�ص��يخ خليفة، خلفان بن مبارك املزروعي، اإىل �ص��راء اأرا�س يف 
منطقة دك�صم يف جزيرة �صقطرى مببلغ 3 ماليني درهم اإماراتي، بح�صب الوثائق الر�صمية التي ن�صرها موقع قناة 
بلقي���س يف يونيو/حزي��ران 2017. ودفع��ت اأدوات الإم��ارات اأبن��اء اجلزي��رة  للتظاه��ر تاأيي��دًا لتدخلها يف �ص��قطرى، 

و�ص��د موق��ف احلكوم��ة اليمني��ة املعار�س وامل�ص��تنكر لبع�س �صيا�ص��ات الأدوات الإماراتية املنتهكة لل�ص��يادة.
كم��ا دفع��ت ببع���س ال�ص��ركات القت�صادي��ة التابع��ة له��ا لال�ص��تثمار يف جم��الت الت�ص��الت والتموي��ل يف املحافظ��ات 

املحررة وال�ص��تراد، وخا�صة حمافظة �ص��قطرى التي تغطيها �ص��بكة ات�صالت اإماراتية. 
وكان��ت القن��وات الإعالمي��ة املدعوم��ة اإماراتي��ًا كثف��ت حمالته��ا �ص��د بع���س مكون��ات املقاوم��ة، ومهاجم��ة رئي���س 
اجلمهوري��ة اليمني��ة عب��د رب��ه من�ص��ور ه��ادي ال��ذي ا�ص��تدعى التحال��ف للتدخ��ل، ويف معرك��ة ال�ص��احل الغرب��ي 

)احلدي��دة( اقت�ص��رت التغطي��ة الإخباري��ة للمع��ارك عل��ى القن��وات املدعوم��ة اإماراتي��ًا.

الع�صكرية	 
رم��ت دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتحدة بثقلها الع�ص��كري وغطائها ال�صيا�ص��ي، فقد �ص��اركت بقواتها اجلوية والبحرية 
والربي��ة، عل��ى الرغ��م م��ن ع��دم معرف��ة الع��دد احلقيق��ي للجن��ود الإماراتي��ني، و�ص��بق اأن و�صل عددهم يف �ص��بتمرب/
اأيل��ول 2015 اإىل اأربع��ة اآلف، بح�ص��ب الل��واء الإمارات��ي عل��ي �ص��يف الكعب��ي، وقد �ص��كلت الإمارات جماميع م�ص��لحة 
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حملي��ة )بع���س ق��وى احل��راك اجلنوبي وجماعات �ص��لفية، ومنا�صري طارق �صالح ابن �ص��قيق الرئي���س ال�ص��ابق علي 
عب��د اهلل �صال��ح(، بالإ�صاف��ة اإىل القي��ادات الع�ص��كرية الت��ي جلاأت اإليها بعد هزميتها بح��رب 1994، اأبرزهم وزير 
الدفاع اليمني ال�صابق )1993-1994( هيثم قا�صم، والعديد من الع�صكريني وال�صركات الأجنبية، كما ا�صتاأجرت 

بع�س �ص��فن البحرية الأمريكية.
ولت�ص��هيل مهمته��ا وظف��ت ال�صراع��ات املناطقي��ة واجلهوي��ة وال�صيا�ص��ية، فدعم��ت بع���س ف�صائ��ل احل��راك اجلنوب��ي 
)النف�صالي��ة( يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة �صم��ن ت�ص��كيالت مناطقية، وتعمل على دعم حزب املوؤمتر ال�ص��عبي العام؛ 
اجلناح املوايل لأقرباء الرئي���س ال�ص��ابق علي عبد اهلل �صالح، واإعادة بناء قوات ع�ص��كرية بقيادتهم، غر خا�صعة 

ل�ص��لطة حكومة الرئي���س عبد ربه من�صور هادي.  

ال�صيا�صية	 
تعتمد ال�صيا�ص��ة الإماراتية يف ب�ص��ط نفوذها يف اليمن على مكانة ال�ص��عودية وعالقاتها مع حكومة الرئي���س عبد ربه 
من�ص��ور ه��ادي، بالإ�صاف��ة اإىل توظي��ف عالقته��ا اخلارجية. وقد مار�ص��ت الإمارات �صغوطًا �صيا�ص��ية جتاه الرئي���س 
عب��د رب��ه من�ص��ور ه��ادي، خ��الل تبنيه��ا ودعمه��ا للخط��ط الدولي��ة الهادف��ة لإنه��اء فرته الرئا�ص��ية �صم��ن مبادرات 
احلل ال�صيا�ص��ي، باملقابل متكن الرئي���س اليمني يف اأكر من جولة من جتاوز ما ي�ص��تهدفه، وعمل على عرقلة نفوذ 

الإم��ارات ع��رب اإقال��ة بع���س حلفائه��ا يف احلكوم��ة.

مواقف القوى املحلية
تربط دولة الإمارات عالقات بعدد من اأطراف ال�صراع، �ص��واء يف �ص��مال اليمن اأو جنوبه، وخالل الفرة املا�صية 
عم��دت اإىل جتمي��ع بع���س القوى وت�ص��كيلها ع�ص��كريًا وت�ص��ليحها، متعم��دة تاأطرها جهويًا )مناطقي��ًا( وفكريًا، منعًا 
م��ن حتوله��ا اإىل كيان��ات موؤ�ص�ص��ية، رمب��ا ل�صم��ان ا�ص��تمرار ولئه��ا، واإبقائه��ا يف حال��ة �ص��راع وتناف���س للف��وز بدع��م 

الإمارات.

وباملقاب��ل ت�ص��ررت اأط��راف ال�ص��راع الأخ��رى، يف املحافظ��ات ال�ص��مالية واجلنوبي��ة؛ م��ن تدخل دول��ة الإمارات ومن 
ال�صيا�ص��ات التي اتبعتها جتاهها، وبالإ�صافة اإىل بعد ال�ص��يادة الوطنية وال�ص��عور ب�صرورة مقاومة النفوذ الأجنبي، 

ف��اإن ه��ذه الأط��راف جت��د م�صاحله��ا بل وكياناتها مهددة وجودي��ًا وهو ما يحفزها على مقاومة النفوذ الإماراتي.

املواقف الدولية
متث��ل اليم��ن، بحك��م موقعه��ا ال�ص��راتيجي ومميزاته��ا الأخ��رى، منطق��ة ج��ذب للق��وى الأجنبي��ة ع��رب التاريخ، ومن 
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ث��م تع��ددت الق��وى املتناف�ص��ة عل��ى فر���س نفوذه��ا يف اليم��ن. ويث��ار الكثر م��ن التكهنات ح��ول النف��وذ الإماراتي اأهو 
ذات��ي، اأم اأن��ه واجه��ة لقوى دولية؟

ال�صعودية	 
ي�ص��ر ما�ص��ي عالق��ة اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية ودول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة، بالإ�صافة اإىل تباي��ن الإمكانيات 
واملكان��ة ل�صال��ح ال�ص��عودية؛ اإىل اأن ه��ذه احلال��ة الت��ي ت�صدرته��ا الإم��ارات ظرفي��ة، وي�صعب ت�صور ا�ص��تمرار تعامل 

ال�ص��عودية معه��ا م�ص��تقباًل به��ذا النم��ط، وعلي��ه؛ فاإن النف��وذ الإماراتي يف اليمن قد يتح��ول اإىل مهدد للمملكة. 

�صلطنة عمان	 
يث��ر احل�ص��ور الع�ص��كري والنف��وذ الإمارات��ي عموم��ًا يف اليم��ن خم��اوف �ص��لطنة عم��ان، وت�ص��هد حمافظ��ة امله��رة 
املحادة لعمان، احتجاجات م�ص��تمرة لوجود قوات التحالف )ال�ص��عودية والإماراتية( فيها، ويعتقد باأن لعمان دورًا 

فيها.

وما زالت عالقة �ص��لطنة عمان بدولة الإمارات متوترة منذ اإعالن الأوىل ك�ص��فها خللية جت�ص���س تابعة لالأخرة يف 
يناير/كانون الثاين عام 2011، كانت تهدف للتاأثر م�صتقباًل على �صناع القرار ل�صم عمان يف احتاد كونفدرايل 

يعزز من مكانة الإمارات.
دولة قطر	 

التناف���س القط��ري الإمارات��ي موج��ود يف اأك��ر م��ن �ص��احة وخا�صة بعد ع��ام 2012، والأزمة اخلليجي��ة يف مايو/اأيار  
2017، وتق��ع اليم��ن يف اأولوي��ة مناط��ق ال�ص��راع عل��ى النف��وذ، وتعم��ل الأدوات ال�صيا�ص��ية والإعالمي��ة القطري��ة على 

احل��د م��ن النف��وذ الإمارات��ي يف اليمن وزعزعته، باعتباره حفاظ��ًا على اأمنها القومي.
اإيران	 

خ��الل ال�ص��نوات املا�صي��ة راكم��ت اإي��ران نفوذه��ا يف اليم��ن، وا�ص��تثمرت الكث��ر م��ن امل��وارد، وم��ن املتوق��ع اأن ت�ص��تمر 
اإي��ران يف دع��م جماع��ة احلوث��ي وعرقل��ة النف��وذ الإمارات��ي اإن مل يتو�صال اإىل �صياغة تقا�ص��م النفوذ، خا�صة يف ظل 
التحدي��ات الت��ي تواج��ه اإي��ران من��ذ ت��ويل الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترامب من�صبه، فق��د اأعلن ان�ص��حاب بالده من 

التف��اق الن��ووي وفر���س عقوبات عليها.
الوليات املتحدة وبريطانيا	 

ت�ص��اطر الدولت��ان الإم��ارات يف دوافعه��ا يف حمارب��ة م��ا ت�صنفان��ه جماع��ات اإرهابي��ة، و�ص��بق اأن ا�ص��ركت الق��وات 
الإماراتي��ة م��ع الق��وات الأمريكي��ة يف اأول عملي��ة اأم��ر به��ا الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب عقب تولي��ه من�صبه، يف 
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حمافظ��ة البي�ص��اء، بالإ�صاف��ة اإىل دوره��ا يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة، وتث��ار مزاع��م ح��ول اأن الإم��ارات متث��ل واجه��ة 
لتدخل الوليات املتحدة وبريطانيا يف اليمن، ومع ذلك فقد وقفت الدولتان يف اأزمة �صقطرى اإىل جانب احلكومة 

اليمني��ة، ورمب��ا كان��ت دوافعهم��ا مراعاة مل�صالح �ص��لطنة عمان. 

ال�صني	 
يع��ود الهتم��ام ال�صين��ي باليم��ن اإىل منت�ص��ف القرن املا�صي، على الرغم من �صعوبة الظروف التي كانت متر بها، 
ويتعاظ��م الهتم��ام ال�صين��ي كل ي��وم بدول املنطقة، �صمن ا�ص��راتيجيتها يف النمو وخططها خلط احلرير، و�صراع 
املوانئ، لكن ال�صيا�صة ال�صينية ما زالت غر �صدامية، ومركزة على دول القرن الإفريقي، واإن وجد حترك �صيني 

ف�صيقت�صر على الأدوات الناعمة.

ال�صيناريوهات
ت�ص��هد احلال��ة اليمني��ة تع��ددًا يف اأط��راف ال�صراع، وتقلبات يف موازين القوى، وانغما�ص��ًا للقوى اخلارجية، و�ص��يولة 
يف املواقف، وبناء على ما �صبق من دوافع النفوذ الإماراتي والأدوات التي اعتمد عليها، ومواقف الأطراف املحلية 
والقوى الدولية منه، ميكن حتديد �صيناريوهني اإجماًل مل�صتقبل النفوذ الإماراتي يف اليمن، فر�س كليهما متوفرة:

�صيناريو ا�صتمرار النفوذ / البقاء	 

يتوق��ع ه��ذا ال�ص��يناريو ا�ص��تمرار النف��وذ الإمارات��ي يف اليم��ن، خ��الل امل��دى القري��ب ورمب��ا املتو�ص��ط، ويع��زز ه��ذا 
ال�ص��يناريو حجم التدخل الع�ص��كري وال�ص��تثمار الإماراتي يف ت�ص��كيل جماميع م�صلحة ومتعددة الولءات يف املناطق 
اجلنوبية وال�ص��مالية، يف ظل �صعف الدولة اليمنية، وتعدد اأطراف ال�صراع وه�صا�ص��ة العالقات فيما بينها يف هذه 
املرحل��ة، وحاج��ة ه��ذه الأط��راف مب�ص��اريعها املتناق�ص��ة اإىل داعمني خارجيني، واإمكانية �ص��رعنة الوجود الع�ص��كري 

الإمارات��ي �ص��واء ب�صف��ة ثنائي��ة م��ع احلكومة اليمنية اأو حتت ا�ص��م التحالف.

ويتوق��ع زي��ادة مت�ص��ك دول��ة الإم��ارات بنفوذه��ا ال�صيا�ص��ي والع�ص��كري يف اليم��ن وبال��ذات يف ع��دن، خا�ص��ة بع��د 
خ�ص��ارتها لنفوذه��ا يف ال�صف��ة املقابل��ة يف دول الق��رن الإفريق��ي )جيبوت��ي وال�صوم��ال(، ووج��ود مناف�ص��يها يف تل��ك 

الدول.

�صيناريو الراجع 	 

م��ن املحتم��ل عل��ى امل��دى التو�ص��ط اأن ي�ص��هد النف��وذ الإمارات��ي يف اليمن تراجعًا قد ي�صل اإىل حد النهيار ع�ص��كريًا، 
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والتذب��ذب يف النف��وذ ال�صيا�ص��ي، وتكم��ن جمموع��ة م��ن العوام��ل املع��ززة له��ذا ال�ص��يناريو تتمث��ل يف: تع��دد اأط��راف 
ال�صراع يف اليمن وتعقيداته، وحجم الإمكانيات املادية والب�صرية لالإمارات وا�صتحقاقات مناطق النفوذ املتعددة، 
الت��ي توج��د فيه��ا )ال�ص��تنزاف(، يف ظ��ل غي��اب اخل��ربة التاريخي��ة يف التواج��د خ��ارج احل��دود واإدارة املجتمع��ات، 

واعتماده��ا عل��ى غط��اء دول )ال�ص��عودية، دول غربي��ة( ق��د تغ��ر مواقفه��ا، يف اأي حلظ��ة.

وقب��ل ذل��ك كل��ه، مقاوم��ة الق��وى اليمني��ة، واحتمالي��ة ح��دوث حت��ول يف املوق��ف الداخل��ي لالإم��ارات، اأو يف توجهاته��ا 
ال�صيا�صية. 

وق��د تعم��ل دول اإقليمي��ة )قط��ر و�ص��لطنة عم��ان واإي��ران وتركي��ا، ورمب��ا ال�ص��عودية م�ص��تقباًل(، املت�ص��ررة م��ن النف��وذ 
الإمارات��ي و�ص��ركائه الدولي��ني، عل��ى حتجيم��ه؛ من خ��الل دعم الأطراف املحلي��ة املقاومة له.

 وق��د تعر�ص��ت ال�ص��معة الدولي��ة لالإم��ارات للت�ص��ويه، بع��د �ص��كوى احلكوم��ة اليمني��ة ملجل���س الأم��ن اأثناء اأزمة انت�ص��ار 
قواتها بجزيرة �ص��قطرى اليمنية، ومن جراء ت�صاعد مواقف املنظمات الدولية �صد ال�ص��جون ال�ص��رية والنتهاكات 

الت��ي تتهم اأدوات الإمارات بارتكابها.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه واإ�ص��اعته 
م��ن خ��الل اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��رب تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه 

واإث��راء التفك��ر املبني على منهج علمي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صراتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خالل اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�صت�صارات.

الو�صائل
اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

تناول ق�صايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يوؤ�صل ل�صروريات التعاي�س ال�صلمي، وامل�صاركة الفاعلة.

اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي: 

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��الت تخ�ص���س املرك��ز، 
وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صالمية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية. 

- درا�صات الفكر الإ�صالمي. 

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:   .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية والأهلي��ة، وذل��ك 
م��ن خ��الل قيا���س ال��راأي الع��ام جت��اه الق�صايا الفكري��ة والأح��داث ال�صيا�ص��ية والجتماعية، بالتعاون م��ع كادر علمي 

د املهارات.   حُم��رف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عرب و�صائل الن�صر املتنوعة.




