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املقدمة
أعلنــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة )8 يوليو/متــوز 2019( تقليــص عــدد قواهتــا العســكرية 
املنتشــرة يف اليمــن وإعــادة متوضعهــا يف بعــض املناطــق. أييت القــرار يف الوقــت الــذي زادت فيــه 
وتــرة هجمــات مليشــيا مجاعــة احلوثــي )أنصــار هللا( علــى املناطــق واملنشــآت الســعودية، وتصاعــد 
التوتــر يف ميــاه اخلليــج. وعلــى الرغــم مــن ادعــاء أبوظــي التنســيق مــع الــرايض، فقــد كشــفت صحيفــة 
نيويــورك اتميــز )12 يوليو/متــوز 2019( بعــد أايم مــن ذلــك عــن حماولــة الــرايض ثــي أبوظــي عــن 

قرارهــا. 

اإلمــارايت؛  ابلقــرار  اهتمامــاً  اليمنيــة  السياســية  والقــوى  اليمنيــة  احلكومــة  تبــِد  مل  جهتهــا  مــن 
نظــراً لإلشــكاليات الــي أحدثهــا الــدور السياســي والعســكري لإلمــارات، خصوصــاً يف الســنتني 
األخرتــني، املتمثلــة مبنــع عــودة الرئيــس اليمــي عبــد ربــه منصــور إىل العاصمــة املؤقتــة عــدن، ودعمهــا 

فصائــل مســلحة خارجــة عــن ســلطة احلكومــة اليمنيــة.

وســبق لإلمــارات أن أعلنــت، يف يونيو/حزيــران 2016، انتهــاء عملياهتــا العســكرية يف اليمــن، 
لكنهــا بعــد ذلــك عــاودت شــن هجــوم علــى الســاحل الغــريب لليمــن )حمافظــة احلديــدة(، مدعومــة 

ابلفصائــل املســلحة الــي عملــت علــى جتميعهــا وتســليحها.

يبحث تقدير املوقف يف دوافع تقليص اإلمارات عدد قواهتا يف اليمن، وتداعيات االسرتاتيجية 
الــي تتبناهــا علــى الــدور الســعودي، وهــل ســتؤدي إىل تعزيــز فــرص الســام أم توليــد املزيــد مــن 

الصراعــات يف اليمــن.

طبيعة الوجود العسكري اإلمارايت يف اليمن
عمليــات  2015، ضمــن  مــارس/آذار   26 يف  اليمــن  يف  عســكرايً  اإلمــارات  دولــة  تدخلــت 
عاصفــة احلــزم الــي شــنها التحالــف العــريب الــذي أنشــأته الســعودية اســتجابة لدعــوة الرئيــس اليمــي 
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عبــد ربــه منصــور هــادي؛ هبــدف دعــم حكومتــه إلفشــال االنقــاب واســتعادة مؤسســات الدولــة  
واملناطــق الــي أســقطها مســلحو مجاعــة احلوثــي ابلتعــاون مــع الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صــاحل 

يف حماولــة منــه الســتعادة ســلطته الــي فقدهــا مــن جــراء ثــورة 2011.

وبعــد قــرار تدخــل دول التحالــف العــريب توزعــت إدارة عمليــات املناطــق العســكرية يف اليمــن 
حتــت قيــاديت كل مــن الســعودية واإلمــارات، وحضــور رمــزي للســودان، حيــث تولــت الســعودية 
قيــادة عمليــات املناطــق اليمنيــة احملــادة حلدودهــا اجلنوبيــة، الــي تغطــي حمافظــات )حجــة وصعــدة 
واجلــوف( إضافــة إىل حمافظــة مــأرب وجبهــة هنــم يف حمافظــة صنعــاء، يف حــني تركــز وجــود اإلمــارات 
وســاحل حضرمــوت،  وشــبوة،  املؤقتــة«،  »العاصمــة  )عــدن  اجلنوبيــة  احملافظــات  العســكري يف 
وجبهــة صــرواح يف مــأرب، والحقــاً مينــاء املخــا ومنطقــة اخلوخــة علــى البحــر األمحــر(. ومنــذ بدايــة 
التدخــل العســكري فقــد أعــادت اإلمــارات متوضــع قواهتــا العســكرية حلســاب القــوات الســعودية، 
وفقــاً حلســاابهتا اخلاصــة، أحيــاانً، وحتــت الضغــوط الشــعبية املســتاءة مــن الــدور اإلمــارايت، أحيــاانً 

أخــرى، كمــا حــدث يف حمافظــة أرخبيــل ســقطرى.

وال يعــرف علــى وجــه التحديــد عــدد القــوات اإلماراتيــة املوجــودة يف اليمــن. وتعتمــد اإلمــارات 
يف إدارة الصــراع- إضافــة إىل القــوات الســودانية، ومرتزقــة الشــركات األجنبيــة اخلاصــة الــي كشــفت 
تقاريــر عــن أن عددهــا يصــل إىل 90 ألفــًا- علــى قــوات: )احلــزام األمــي( الــي يديرهــا اجمللــس 
االنتقــايل،   و)قــوات النخبــة( الــي تنســب إىل أمســاء مناطقهــا )احلضرميــة والشــبوانية(، وقــوات 
)العمالقــة( ذات اخللفيــة الســلفية، وقــوات حــراس اجلمهوريــة الــي يقودهــا طــارق صــاحل يف الســاحل 
الغــريب، وكذلــك كتائــب أبــو العبــاس يف ريــف حمافظــة تعــز، وتنتشــر العمالقــة وحــراس اجلمهوريــة 

واملقاومــة التهاميــة يف الســاحل الغــريب، وتســمى القــوات املشــرتكة. 

وقــال مســؤول إمــارايت كبــر لرويــرتز )28 يونيو/حزيــران 2019( إن اإلمــارات مــا زالــت ملتزمــة 
متاماً ابلتحالف العســكري، و«لن ترتك فراغًا« يف اليمن. يف حني أشــار دبلوماســي غريب إىل أن 
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اإلمــارات ســحبت »الكثــر« مــن القــوات مــن اليمــن خــال األســابيع الثاثــة املاضيــة.

ووفقــاً ملصــادر حمليــة فــإن الوحــدات اإلماراتيــة قــد غــادرت حمافظــة مــأرب كليــاً، ومل يتبــقَّ منهــا يف 
الســاحل الغــريب إال بضعــة ضبــاط وآليــات حمــدودة، لكــن اإلمــارات مــا زالــت حتــرص علــى وجودهــا 

العســكري يف العاصمــة املؤقتــة عــدن، والتحكــم فيهــا، رغــم تقليــل عــدد قواهتــا. 

وقــد عملــت اإلمــارات يف الفــرتة األخــرة علــى إنشــاء معســكرات جديــدة جملموعــات مســلحة، 
وتوزيعهــا يف مناطــق خمتلفــة؛ لتضمــن التحكــم يف املناطــق احلساســة، وخاصــة الــي فيهــا مصــادر 

الطاقــة، كعــدن وشــبوة. 

دوافع تقليص اإلمارات لقواهتا يف اليمن
أاثر تقليص اإلمارات لقواهتا يف اليمن تساؤالت حول أهدافها السياسية والعسكرية، وإمكانية 
متكنهــا مــن توســيع خياراهتــا السياســية وهامــش املنــاورة يف امللــف اليمــي، علــى الصعيديــن اإلقليمــي 

والدويل.

وقــد ســبق لإلمــارات أن أعلنــت )شــهر يونيو/حزيــران 2016(، علــى لســان وزيــر الدولــة للشــؤون 
اخلارجيــة أنــور قرقــاش، يف مؤمتــر صحــايف يف أبوظــي، انتهــاء عملياهتــا احلربيــة يف اليمــن، حيــث 
قــال: »موقفنــا اليــوم واضــح؛ فاحلــرب عمليــاً انتهــت جلنــودان ونرصــد الرتتيبــات السياســية، ودوران 
األساســي حاليــاً متكــني اليمنيــني يف املناطــق احملــررة«. وســرعان مــا نقــل حينهــا ويل عهــد أبوظــي، 
حممــد بــن زايــد، هــذه التصرحيــات علــى حســابه الرمســي يف تويــرت، مــورداً أهــداف عاصفــة احلــزم: 
»أنــور قرقــاش: ثاثــة أهــداف واضحــة لعاصفــة احلــزم هــي العــودة إىل املســار السياســي وعــودة 

الشــرعية والــرد علــى التدخــل اإليــراين«.

وابســتعراض مــا حتقــق مــن تلــك األهــداف؛ مــا زال املســار السياســي شــبه متوقــف، ومل يســتطع 
حــى اللحظــة الرئيــس اليمــي عبــد ربــه منصــور )الرئيــس الشــرعي( العــودة إىل العاصمــة املؤقتــة عــدن، 
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يف حــني كان يفــرتض- وفــق أهــداف عاصفــة احلــزم- أن يعــود هــو وحكومتــه إىل العاصمــة صنعــاء 
بعيــد حتريرهــا مــن احلوثيــني عــام 2015.

وفيمــا يتعلــق ابلــرد علــى التدخــل اإليــراين، فقــد ُأضعِــف وجــوده يف احملافظــات اجلنوبيــة مــن خــال 
العمليــات العســكرية واســتقطاب بعــض الشــخصيات احملســوبة عليــه، يف املقابــل فقــد تعــززت قبضــة 

مجاعــة احلوثــي- حليفــة إيــران- يف مناطــق ســيطرهتا.

وميكن حتديد دوافع اإلمارات يف تقليص قواهتا وإعادة متوضعها يف اليمن يف التايل:

-  حتســني صــورة اإلمــارات أمــام اجملتمــع الــدويل، إذ تضــررت صورهتــا خــال الســنوات األخــرة، 
نتيجــة تدخلهــا العســكري يف اليمــن، ومــا رافقــه مــن انتهــاكات حلقــوق اإلنســان، لذلــك يعــد 
األهــداف  مــن  الدوليــة،  الســاحة  الســام، يف  علــى  وبيــان حرصهــا  اإلمــارات،  حتســني صــورة 
الرئيســية هلــا، وقــد بــدا ذلــك احلــرص يف تصرحيــات مســؤوليها لــوكاالت الصحافــة، حيــث نقلــت 
وكالة فرانس برس عن مســؤول إمارايت قوله: »اإلمارات تنتقل من اســرتاتيجية عســكرية إىل خطة 
تقــوم علــى الســام«. ونســب مســؤول لرويــرتز قــرار االنســحاب إىل الرغبــة يف دعــم وقــف إطــاق 
النــار اهلــش الــذي توســطت فيــه األمــم املتحــدة يف احلديــدة، يف ديســمرب/ كانــون األول املاضــي.

-  إخــراج احلوثيــني مــن احملافظــات اجلنوبيــة، حيــث تــرى اإلمــارات فيــه حتقــق هــدف رئيســي 
للتحالــف، ومــن مث ميكــن أن يقتصــر تفامههــا مــع مجاعــة احلوثــي علــى احملافظــات الشــمالية.

-  تقليــل اخلســائر البشــرية واملاديــة وحــى املعنويــة، واالعتمــاد يف إدارة الصــراع علــى اجملموعــات 
تيــارات  إقصــاء  علــى  والــي عملــت  معهــا،  وتلتقــي مصاحلهــا  أنشــأهتا ودربتهــا،  الــي  املســلحة 
اإلســام السياســي، ويف طليعتهــا حــزب التجمــع اليمــي لإلصــاح، فقــد قــال مســؤول إمــارايت إن 

قواهتــم دربــت 90 ألــف جنــدي ميــي.

-  التنصــل مــن املســؤولية يف حالــة أقدمــت املكــوانت اجلنوبيــة )االنفصاليــة( الــي تدعمهــا علــى 
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إجــراءات هتــدد وجــود احلكومــة اليمنيــة يف العاصمــة املؤقتــة عــدن.

-  تصاعــد وتــرة التهديــدات العســكرية يف منطقــة اخلليــج العــريب، وتعــرض مصــاحل اإلمــارات 
للضــرر، وحماولــة واشــنطن ولنــدن تشــكيل حتالــف عاملــي حلمايــة خطــوط شــحن النفــط احليويــة يف 
مضيــق هرمــز، وقــد قــام وزيــر اخلارجيــة األمريكــي، مايــك بومبيــو، بــزايرة إىل الســعودية واإلمــارات، 
وخــال لقائــه مــع ويل عهــد أبوظــي، الشــيخ حممــد بــن زايــد آل هنيــان، حثــه بومبيــو علــى تعزيــز 

األمــن البحــري، وقــال: »ســنحتاج منكــم مجيعــاً املشــاركة بقواتكــم العســكرية«.

ما الذي سيرتكه تقليص اإلمارات لقواهتا؟
مــن احملتمــل أن متــارس اإلمــارات دوراً غــر منســجم مــع املوقــف الســعودي الــذي ابت يعــاين مــن 
خماطــر الصــراع يف اليمــن، وأن تتجــه اإلمــارات إىل التنســيق مــع مجاعــة احلوثــي، وهــو مــا جيعــل 
الــرايض حتــت رمحــة حلفــاء أبوظــي، ســواء يف الشــمال أو اجلنــوب، وخاصــة يف حــال القضــاء 
علــى الســلطة الشــرعية أو إضعافهــا أو علــى األقــل زايدة حالــة عــدم اليقــني بــني الــرايض والســلطة 
الشــرعية، حيــث ســتتضاعف مســؤوليات الســعودية العســكرية والسياســية واألخاقيــة، وبقــدر مــا 
ختلــي اإلمــارات مــن وجودهــا يف بعــض املناطــق يف اليمــن، ســيتعني علــى الســعودية تبــي سياســات 
وإجــراءات مــع احلكومــة اليمنيــة واألطــراف السياســية والعســكرية ملــلء مــا قــد يرتتــب علــى ذلــك مــن 
أجنــدة ختــدم املليشــيا الــي تنــازع احلكومــة ســيطرهتا أو الفراغــات الــي قــد متألهــا مجاعــات العنــف.

كما أن الضغوط الدولية سترتكز على السعودية، بتحميلها مسؤولية استمرار احلرب وتداعياهتا 
اإلنســانية، فمــن خــال التغطيــة اإلعاميــة ومــا رافقتهــا مــن حتليــات سياســية، تبــدو اإلمــارات وقــد 

حققــت جــزءاً ممــا خططــت لــه، يف إظهارهــا راغبــة ابحلــد مــن الصــراع وحتقيــق الســام. 

وقــد كشــف اختــاف التعامــل مــع التهديــد اإليــراين عــن وجــود تباينــات بــني السياســة اخلارجيــة 
الســعودية واإلماراتيــة، حيــث اهتمــت الــرايض طهــران بشــكٍل مباشــر ابهلجمــات علــى الســفن يف 

اخلليــج، يف حــني امتنعــت اإلمــارات عــن توجيــه االهتامــات املباشــرة.
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وتعد ميليشــيا مجاعة احلوثي املســتفيد األول يف احملافظات الشــمالية من القرار اإلمارايت يف هذا 
التوقيــت، ومــا ســيرتتب عنــه علــى املســتوى امليــداين والعاقــة مــع الســعودية، وإظهــار احلــرب علــى 
أهنــا حماولــة ســعودية فاشــلة، ومــن مث التســليم ببقــاء ســيطرة مجاعــة احلوثــي علــى العاصمــة اليمنيــة 

صنعــاء واحملافظــات املتبقيــة حتــت قبضتهــا. 

مــن جهتــه حيــاول اجمللــس االنتقــايل املدعــوم مــن اإلمــارات، الــذي ينــازع احلكومــة الســيطرة علــى 
احملافظــات اجلنوبيــة احملــررة، أن يبســط ســيطرته علــى مؤسســات الدولــة، جاعــًا حضــور احلكومــة 

رمــزايً، حــى يتمكــن مــن اســتكمال اســتعداداته. 

وكانــت تعالــت خــال الفــرتة املاضيــة مطالبــات بعــض اهليئــات الشــعبية اليمنيــة بضــرورة إخــراج 
اإلمــارات مــن التحالــف العــريب، نظــراً ملنعهــا عــودة الرئيــس اليمــي عبــد ربــه منصــور إىل العاصمــة 

املؤقتــة )عــدن(، الــي تســيطر عليهــا، وكذلــك منــع انعقــاد الربملــان اليمــي فيهــا.

السيناريوهات
تــدور الســيناريوهات املرتتبــة علــى تقليــص القــوات اإلماراتيــة حــول فــرص احلــل السياســي أو 
مزيــد مــن توليــد الصراعــات، خاصــة يف املناطــق الــي ُدحــرت ميليشــيا مجاعــة احلوثــي منهــا؛ يف ظــل 

منازعــة ميليشــيا اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب ســيطرة القــوات احلكوميــة عليهــا.

السيناريو األول: تعزيز فرص السالم

يفرتض السيناريو أن تقليص اإلمارات لقواهتا العسكرية، يف ظل زايدة الضغوط الغربية املطالبة 
بوقــف احلــرب؛ مؤشــر علــى تراجــع اعتمــاد اخليــار العســكري هلزميــة مجاعــة احلوثــي، بعــد أكثــر 
مــن أربــع ســنوات علــى التدخــل العســكري يف اليمــن، ومــن مث دعــم التســوية السياســية، يف ظــل 
رغبــة اإلمــارات يف تركيــز وجودهــا العســكري علــى احملافظــات اجلنوبيــة ذات األمهيــة االقتصاديــة 
هلــا، وحتديــداً العاصمــة املؤقتــة )عــدن(، ومينــاء بلحــاف، التابــع حملافظــة شــبوة، وكذلــك ســاحل 
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حضرمــوت.

ويفــرتض هــذا الســيناريو أن اســتمرار الصــراع بنمطــه اجلــاري يتعــارض مــع األهــداف اإلماراتيــة، 
ملــا قــد يرتتــب عليــه مــن تغــر يف موازيــن القــوى ملصلحــة األطــراف السياســية الــي تتقاطــع مصاحلهــا 
معها. ومن اســتحقاقات هذا الســيناريو عودة املفاوضات بني مجاعة احلوثي والســعودية والتوصل 

إىل تفامهــات مشــرتكة.

يعتمد السيناريو على حاالت اهلدوء الي تسود اجلبهات العسكرية الداخلية ابستثناء اجلبهات 
احملاذيــة للحــدود الســعودية اليمنيــة. إضافــة إىل الضغــوط الدوليــة اهلادفــة إىل وقــف احلــرب والتوصــل 
إىل تســوية سياســية للصــراع. وأبن اإلمــارات قــد حققــت أهدافهــا الــي تركــزت علــى إبعــاد ميليشــيا 
مجاعــة احلوثــي، وإضعــاف القــوات املواليــة للحكومــة اليمنيــة، يف مقابــل جتميــع العناصــر االنفصاليــة 
وتشــكيلها وتدريبها عســكرايً، وتقدمي الدعم واإلســناد هلا، وإدارهتا الفعلية وحتديد أهدافها، ومن 
مث فــإن اإلمــارات ســرتكز جهودهــا علــى دعــم العمليــة السياســية، مبــا حيافــظ علــى موازيــن القــوى 
احلاليــة ومصاحلهــا، وخاصــة يف موانــئ جنــوب اليمــن، وحتديــداً مينــاء عــدن االســرتاتيجي الــذي 

تــرى فيــه هتديــداً ملوانــئ ديب.

يضعــف هــذا الســيناريو تعــدد األطــراف املتصارعــة، وتناقــض مصاحلهــا احملليــة وتقاطــع حتالفاهتــا 
اإلقليميــة، وتوقــف املســار السياســي، واختــال موازيــن القــوى احلاليــة- يف حــال توقفــت احلــرب- 
ملصلحــة مجاعــة احلوثــي، ممــا جيعلهــا غــر مضطــرة إىل تقــدمي تنــازالت عجــزت قــوات احلكومــة 
اليمنيــة والتحالــف عــن حتقيقهــا عســكرايً، وأن الســام يقتضــي تعزيــز وجــود املؤسســات احلكوميــة 
العســكرية واملدنيــة، وإضعــاف امليليشــيا املســلحة، وتقليــص الدعــم املــادي والعســكري والسياســي 

عنهــا، ويف مقدمتهــا التابعــة جلماعــة احلوثــي واجمللــس االنتقــايل اجلنــويب. 

وكذلــك التعقيــدات اإلقليميــة، وحتــول الصــراع يف اليمــن إىل حــرب ابلوكالــة تديرهــا إيــران ضــد 
الســعودية، ولكل ما ســبق فإن أي تســوية هي مبنزلة هدنة مؤقتة ملعاودة القتال ومبســتوايت أشــد. 
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السيناريو الثاين: توليد مزيد من الصراعات احمللية

ينطلق الســيناريو من فرضية اســتحالة التوصل إىل تســوية سياســية أو احلســم العســكري للصراع، 
وأن اإلمــارات ال ترغــب يف حتقيــق أهــداف التحالــف املعلنــة، وأن الصــراع املتوقــع اســتمراره قــد 
اســتنزف إمكانياهتــا، وأن مــن مصلحتهــا تقليــص قواهتــا يف اليمــن واســتنزاف الســعودية قــوات 
احلكومــة اليمنيــة يف آن معــاً، واالعتمــاد علــى ميليشــيا اجمللــس االنتقــايل يف احملافظــات اجلنوبيــة، 
وكتائــب طــارق صــاحل ابــن أخــي الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صــاحل يف املناطــق الشــمالية، بــل قــد 
تكــون اخلطــوة اإلماراتيــة مقدمــة للهــروب أمــام اجملتمــع الــدويل مــن تبعــات خمطــط تنفــذه ميليشــيا 
اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب، الــذي يتســلح أبســرع مــا ميكــن هبــدف بســط ســيطرته علــى املؤسســات 

احلكوميــة يف العاصمــة املؤقتــة )عــدن( ومناطــق الثــروات النفطيــة، يف حماولــة لانفصــال.

إىل ســاحة  اليمــن  العســكري، وحتــول  احلســم  علــى  قــادرة  قــوة  غيــاب  الســيناريو  هــذا  يدعــم 
للحــروب ابلوكالــة، وكذلــك املواجهــات الســابقة بــني قــوات احلكومــة اليمنيــة واجمللــس االنتقــايل 
يف يناير/كانــون الثــاين العــام املاضــي، وكذلــك زايدة التباينــات يف صفــوف امليليشــيا املدعومــة مــن 

اإلمــارات والــي ال تتشــارك ذات األهــداف. 
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-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

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

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
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 والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

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

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

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 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

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

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




