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تقرير

كيف وملاذ� عادت �لإمار�ت �إىل م�سرح 
�لعمليات �لقتالية باليمن؟

صــاح  كتــب   / األمنــاء 
السقلدي:

االنكســارات العسكرية الخطرية 
التي تتعرض لها قوات السلطة اليمنية 
مأرب،  يف  "الرشعيــة"  بها  املعرتف 
اضطرت السعودية اىل إحياء تحالفها 
بالتحالف  الرئيــس  رشيكهــا  مــع 
)اإلمارات(، وبثُّ الروُح فيه من جديد، 
بعد فتور اعرتى مفاصل هذا التحالف 
املسارين  عىل  فاعليته  ِمــــن  وشلَّ 
بعد   خصوصًا   والسيايس،  العسكري 
أبوظبي ُمــغاضبة مرسح  أن غادرت 
العمليات العسكرية قبل قرابة عامني 
جــرّاء تصادم سياســتها مع الطرف 
الســعودي بشــأن التعامل مع حزب 
اإلصالح "إخوان اليمن" الذي يشّكــل 
الكتلــة املهيمنة عىل الرشعية، والذي 
يــرى اإلماراتيون أن دعــم التحالف 
العســكري واملايل والسيايس للحزب 
- املُــصّنــــف إماراتيا وكذا سعوديا 
تصنفيهام  عىل  عطفــًا  إرهايب  بأنه 
لحركــة اإلخوان الدوليــة - هو دعم 
مبقتل،  ويصيبــه  بالتحالــف  يرضُّ 
أنه يسّمـــن عضالت رشيك هو  كام 
باألصل خصم لــدود للبلدين ويجاهر 
بخصومتــه وبعالقته مع معســكر 
األعداء اإلقليمَيــــني " قطر وتركيا، 
وإىل حٍد ما إيران" - بحسب التخوفات 
أن يكون  واالدعاءات اإلماراتية – قبل 

رشيكًا.
 فالغــارات الجويــة املكثفة التي 
تعرضت لهــا صنعاء ليلة الســبت\ 
الطريان  بصــامِت  تحَمــُل  األحــد، 
بأن  وتشــري  اإلمارايت،  العســكري 
مّثـــــة عودة عسكرية إماراتية إىل 

مــرسح العمليات وبالــذات الجوية، 
بعد يومني من لقاء جَمَع قائد القوات 
العميد  باليمــن  للتحالف  املشــرتكة 
الســعودي/ مطلق األزميــع، بنائبِه 
اإلمارايت قائد القوات الربية اإلماراتية 
املُعنّيُ هو  العامــري،  العميد/ صالح 

اآلخر حديثا.
ورغم أن هذه العودة العســكرية 
اإلماراتية التي أتت بعد تفاهامت بني 
لتدارك  واإلمارايت  السعودي  الجانبني 
األوضاع الخطرية يف مأرب وبعد إقالة 
قائَدّي القوات املشــرتكة الســابقني 
باليمــن، مل يتم ســرب أغوارها بعد، 
إاّل أننا دون شك ســرى انعكاساتها 
السياسية عىل األرض، مثلام شاهدنا 
ليل  العســكرية يف ســامء  صورها 

صنعاء البهيم.
   فالسعودية ترى أن الوضع اليمني 
قد أثقل كاهلهــا وضاعف من األعباء 
املالية واملادية وأرض كثرًيا بســمعتها 
األخالقيــة أمــام العامل عــىل وقع 
املزعجة  الدولية  الحقوقيــة  التقارير 
اإلمارات وحيدة تواجه  أن تركتها  منذ 
مصريهــا يف رمال اليمــن املتحركة 
العميقــة، وباتت - أي الســعودية - 
اليــوم أكرث حاجة للعضــد اإلمارايت 
ال  لشــد أزرها، وأكرث اســتعدادا وتقبُّ
وابتزازات  ضغوطــات  أمام  لالنحناء 
هذا الرشيك ومتكينه من بعض أو كل 
مام  السابقة،  واشــرتاطاته  مطالبه 
سيعني ذلك بالرضورة أننا أمام إعادة 
املحليني  ورشكائه  التحالف  تشــكيل 
خصوم  سيكون  جديد،  رشاكة  بقالب 
حزب  بالتأكيد  ومنهــم   - اإلمــارات 
اإلصالح - كباش فداء عىل مذبح هذه 
التفاهامت، وهذا الشــكل الجديد من 

الرشاكة الخليجية باليمن.

 ال نقول إن هذا يعني االســتغناء 
الُكــــي عن الحــزب ورجمه خلف 
األكرث  القوة  يزال  ما  فهو  الشــمس، 
الجامهريية  الُصــــعد  عىل  حضورا 
واالجتامعية  والسياسية  والعسكرية 
والقبيلــة، وحتى الدينيــة، وما يزال 
التحالف بأمّس الحاجة له بهذا الوقت 
العصيــب الذي يعــاين التحالف من 
قسوته وتعقيداته املتعبة، يصعب عليه 
ومقاتليه  وقواعده  الحزب  يشطب  أن 
وكوادره مــن الخارطة أو أن يتجاوزه 
القوى، حتى وإن أمعن  إىل سواه من 
بأســلوب الحذلقة والتخــاذل بوجه 
أن  املؤكد  من  باملقابل  ولكن  التحالف، 
والسياسية سيدركها  الحزبية  شمسه 
ملصلحة  الــيء،  بعض  الكســوف 
أبرزها  إقليميــا  لــه  مناهضة  قوى 
دون شــك اإلمــارات، ومحليا ميتثل 
املجلس  األول  وباملقام  الجنوب  بقوى 
االنتقــايل الجنويب وغريه من القوى 
الفاعلة األخرى املتحالفة مع أبوظبي، 
وستسهم هذه العودة اإلماراتية إيجابا 
يف تخفيف احتقان الوضع العسكري 
بالجنوب مام ســيعطي قوات وحتى 
الجنوبيني املنضوين تحت راية الجيش 
األنفاس  التقــاط  اليمني  الوطنــي 
وتطييب الجراح الغائرة، كام قد تكون 
هذه العودة عامل ضغط عىل األطراف 
أو الطــرف املُـــــعرقل لتنفيذ اتفاق 
لنفوذ  أنه سيمثل عودة  الرياض، كام 
إمــارايت أكرث متــددا، و يف الجنوب 
بالــذات، رغــم حالة الســخط التي 
يجابهها من ِقبل قوى داخل ســلطة 
الرئيس هادي وحزب اإلصالح يف عدة 
وبالذات يف  محافظَتــي  محافظات 

سقطرى وشبوة.
هذه  ســتصب  الشــامل  وقوى   

العودة مبصلحة حزب املؤمتر الشعبي 
العام وسواه من القوى املختلفة التي 

تحظى بالرىض والدعم اإلماراتيني.
 فاإلشكالية العصية عن الحل  يف 
الشــامل ما تزال قامئة أمام التحالف، 
وأعني فشــل هذا األخري بإيجاد قوى 
وعسكرية  وقَبـلية  وحزبية  سياسية 
مواليــة له تكون محــل ثقة وميكن 
وعســكريا  سياســيا  عليها  الرهان 
واجتامعيــا يف قــادم األيــام ،وأن 
تتفوق أو توازي قوى الحركة الحوثية 
ورشيكها املؤمتر الشعبي العام "فرع 
الداخل" وتحل محلهام يف حال أن تم 
ودحره  عســكريا  املحور  هذا  هزمية 
من مواقعه – أقلها من صنعاء- وهو 
األمر الذي يبدو مستحياًل  من الوجهة 
املنظور،  باملدى  األقل  العسكرية، عىل 
أو حتى يف حال التوصل اىل تســوية 
ظل  فالشامل  شاملة.  مينية  سياسية 
للتحالف  بالنســبة  الحرب  بداية  منذ 
أو اخرتاق  أي تطويــع  عصيًا عــىل 
حقيقي. ونتيجــة ذلك ظلت اإلمارات 
أن تصري  من  تتهيبان  السعودية  وكذا 
اإلصالح،  حــزب  يد  إىل  هناك  األمور 
يف ِكال الحالتني: حســام عسكريا أو 
تسوية سياسية، رغم محاوالت إيجاد 

قوى موالية.
   لهذا نــرى هــذا التحالف يبدو 
عقب   عىل  رأســا  ومشــقلبا  متدليا 
ُنـــصَب  الذي  الفخ  أشواك  فيّك  بني 
لــه، أو باألحرى الذي نصبه لنفســه 
دون أن يعلــم، نتيجة لســوء تقديره 
املعلوماتية  البيانــات  لحقيقة قاعدة 
االستخباراتية املغلوطة واملُضلِلِة التي 
اعتمــد عليها يف اتخاذ قــرار تدخله 
العســكري باليمــن يف نهايــة آذار 
التي  الخالفات  مارس2015م، ونتيجة 

اليوم لإلفالت  تفرتسه بقسوة يسعى 
الفخ ومن أشواكه من  من شباك هذا 
خالل إعــادة بث روح ثقــة التعاون 
والثقة املفقودة من جديد، وترميم  ما 

صدعته هزات السنني الخوايل.
إذن مــا نراه اليوم مــن مراجعة 
الحالة  ملــآالت  وتقييمها  ســعودية 
املتعــرثة  كان أمــرا متوقع الحدوث، 
فالرياض أدركْت أن االستمرار بالتفرد 
مبعالجة هكذا أوضاع مريعة ومعقدة 
لن يفــي إاّل إىل مزيد من الفشــل 
وانسداد  الباهظة  والُكــلفة  والتورط 
املنتظرة )ولو  السياسية  التسوية  أفق 
أن صحيفة الرشق األوسط السعودية 
األممي  املبعوث  إن  األحــد  يوم  قالت 
اليمن مارتن غريفيث ســيتوجه  إىل 
الرياض  الســعودية  العاصمــة  إىل 
هذا األســبوع للقاء ممثي الحكومة 
األخرية”  “املســودة  وبحث  اليمنية، 
النار  إطالق  لوقف  املشــرتك  لإلعالن 
السياسية  املشــاورات  الشامل، وبدء 
لحل النزاع الدائر منذ ســت سنوات(، 
وأن  النــزول من علو الشــجرة التي 
ارتقت إليها ذات يوم هو القرار األسلم 
لها، ورأت أن هــذا النزول لن يتأىت إال 
خصوصا  متني،  إمارايت  بُســلّــــم 
املثري  تطبيعها  إعالن  منذ  اإلمارات  أن 
للجدل مع إرسائيل ســيكون لها يف 
قادم األيام يف نظر الرياض شّنــــة 
ورّنــــة بالســاحة الدوليــة بعد أن 
نالــت من بوابة التطبيــع وّد ورىض 
ُشــــرطيّي العامل وفتوَتـيِه "ترامب 
ونتنياهو"، وبينهــام يقف حليفهام 
املشرتك مهندس صفقة القرن وعرّاب 
عمليــة التطبيــع املريبة مــع دولة 

االحتالل اإلرسائيي" كوشر" .


