
 

زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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االمارات: إعادة تموضع استراتيجي 
في باب المندب والقرن األفريقي

بنـاء دولـة اإلمـارات لقاعـدة عسـكرية فـي جزيـرة بريـم )ميـون( رغـم انسـحابها عسـكريا مـن حـرب بنـاء دولـة اإلمـارات لقاعـدة عسـكرية فـي جزيـرة بريـم )ميـون( رغـم انسـحابها عسـكريا مـن حـرب 
اليمـن قبـل عاميـن، يعنـي أن هنـاك هدفًا اسـتراتيجيًا طويل المدى لتأسـيس وجود طويل المدى اليمـن قبـل عاميـن، يعنـي أن هنـاك هدفًا اسـتراتيجيًا طويل المدى لتأسـيس وجود طويل المدى 
فـي منطقـة بـاب المنـدب والقـرن اإلفريقـي، ال يتعلـق بالحـرب وإنمـا بحركـة الشـحن والمالحة في فـي منطقـة بـاب المنـدب والقـرن اإلفريقـي، ال يتعلـق بالحـرب وإنمـا بحركـة الشـحن والمالحة في 

بـاب المنـدب، واحتـواء النفـوذ السـاحلي إليـران ووكالئهـا الحوثييـن خاصة فـي الحديدة. بـاب المنـدب، واحتـواء النفـوذ السـاحلي إليـران ووكالئهـا الحوثييـن خاصة فـي الحديدة. 
فقـد قّلصـت االمـارات مـن تواجدهـا العسـكري االسـتراتيجي فـي القـرن األفريقـي خـالل الشـهور فقـد قّلصـت االمـارات مـن تواجدهـا العسـكري االسـتراتيجي فـي القـرن األفريقـي خـالل الشـهور 
القليلـة الماضيـة، حيـن انسـحبت جزئيـا مـن قاعـدة عصـب فـي إريتريـا وحيـن حّولـت مشـروع قاعدة القليلـة الماضيـة، حيـن انسـحبت جزئيـا مـن قاعـدة عصـب فـي إريتريـا وحيـن حّولـت مشـروع قاعدة 
بربـرة فـي أرض الصومـال إلـى مشـروع مدنـي، وبـداًل من ذلك قررت اإلمـارات تعزيز تواجدها على بربـرة فـي أرض الصومـال إلـى مشـروع مدنـي، وبـداًل من ذلك قررت اإلمـارات تعزيز تواجدها على 

السـواحل والجـزر اليمنيـة: جزيرتـي سـقطرى وبريـم ومينـاء المخـا. السـواحل والجـزر اليمنيـة: جزيرتـي سـقطرى وبريـم ومينـاء المخـا. 
عملية إعادة التموضع هذه تعكس تحواًل تكتيكيًا لسياسة اإلمارات من العمل كقوة عملية إعادة التموضع هذه تعكس تحواًل تكتيكيًا لسياسة اإلمارات من العمل كقوة استكشافية استكشافية 
موجهـة إلظهـار القـوة وبسـط النفـوذ فـي المنطقـة، إلـى قـوة رد فعـل ومراقبـة تركـز علـى موجهـة إلظهـار القـوة وبسـط النفـوذ فـي المنطقـة، إلـى قـوة رد فعـل ومراقبـة تركـز علـى 

حمايـة المصالـح، مـع اهتمـام خـاص بتأميـن الممـرات المائيـة البحريـة للطاقـة والتجـارة.حمايـة المصالـح، مـع اهتمـام خـاص بتأميـن الممـرات المائيـة البحريـة للطاقـة والتجـارة.
لكّن تواجدًا اسـتراتيجيًا بهذا االتسـاع يبدو أكبر من قدرة اإلمارات منفردة على ضمان اسـتمراريته. لكّن تواجدًا اسـتراتيجيًا بهذا االتسـاع يبدو أكبر من قدرة اإلمارات منفردة على ضمان اسـتمراريته. 
لذلـك، تعمـل أبوظبـي مـن خـالل شـبكة وكالء محلييـن مثـل المجلـس االنتقالـي الجنوبـي وقـوات لذلـك، تعمـل أبوظبـي مـن خـالل شـبكة وكالء محلييـن مثـل المجلـس االنتقالـي الجنوبـي وقـوات 
اللـواء طـارق صالـح، ومـن خـالل نفـوذ حلفـاء إقليمييـن مثـل السـعودية؛ باإلضافـة إلـى اسـتدعاء اللـواء طـارق صالـح، ومـن خـالل نفـوذ حلفـاء إقليمييـن مثـل السـعودية؛ باإلضافـة إلـى اسـتدعاء 
نفـوذ “إسـرائيل” إلـى المنطقـة تحـت إغـراء العمـل ضـد النفـوذ اإليرانـي وتعزيـز منظومـة ردعهـا نفـوذ “إسـرائيل” إلـى المنطقـة تحـت إغـراء العمـل ضـد النفـوذ اإليرانـي وتعزيـز منظومـة ردعهـا 
فـي اإلقليـم؛ وتراهـن اإلمـارات علـى قدرتهـا فـي تسـويق دورهـا األمنـي لـدى الواليـات المتحـدة فـي اإلقليـم؛ وتراهـن اإلمـارات علـى قدرتهـا فـي تسـويق دورهـا األمنـي لـدى الواليـات المتحـدة 
كحليـف موثـوق يمكـن االعتمـاد عليـه فـي مواجهـة أنشـطة إيـران فـي بـاب المنـدب وخليـج عـدن كحليـف موثـوق يمكـن االعتمـاد عليـه فـي مواجهـة أنشـطة إيـران فـي بـاب المنـدب وخليـج عـدن 

والبحـر األحمـر. والبحـر األحمـر. 
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الحدث

اإلمارات: حدود القوة في االنسحاب وإعادة التموضع 
قّلــص اإلماراتيــون – مــن جهــة – تواجدهــم العســكري االســتراتيجي فــي القــرن األفريقــي 
خــال الشــهور القليلــة الماضيــة، حيــن انســحبوا جزئيــا مــن عصــب فــي إريتريــا دون التخلــي عــن عقــد 
اإليجــار 30 عامــا، وقامــوا بالفعــل بتفكيــك منشــآت عســكرية ونقــل آليــات ومعــدات كانــت فيهــا إلــى 
ثــالث وجهــات: قاعــدة ســيدي برانــي المصريــة قــرب الحــدود مــع ليبيــا، مينــاء الفجيــرة فــي اإلمــارات 
علــى خليــج عمــان، وجزيــرة ميــون اليمنيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تحــول مشــروع قاعــدة بربــرة فــي 
أرض الصومــال إلــى مشــروع مدنــي بعقــد إيجــار مدتــه 20 عامــا لمصلحــة موانــئ دبــي العالميــة. 
وبــداًل مــن ذلــك قــررت اإلمــارات فيمــا يبــدو تعزيــز تواجدهــا علــى الســواحل والجــزر اليمنيــة: جزيرتــي 

ســقطرى وبريــم ومينــاء المخــا. 

كشفت صور أقمار صناعية من شركة “بالنيت البز”، 25 أيار/مايو الماضي، عن استئناف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة أعمال بناء قاعدة جوية عسكرية في جزيرة بريم االستراتيجية )معروفة 
أيضا باسم جزيرة ميون(، قرب سواحل اليمن المطلة على مضيق باب المندب، والتي استعادتها 
إلى عام  البناء  2015. يرجع مشروع  الحوثيين عام  المتحالفة معها من  القوات اإلماراتية والقوات 
2016، حيث تضمن حينها بناء مدرج يزيد طوله عن 3 كيلومترات، مما يسمح باستخدامه من قبل 
القاذفات الثقيلة. وحين أعلنت اإلمارات انسحابها عسكريا من اليمن عام 2019، قامت بتفكيك بعض 
منشآتها العسكرية في قاعدتها بميناء عصب اإلريتري التي مثلت قاعدة عملياتها إلى اليمن. لكّن 
الصور الحديثة لجزيرة بريم، في 11 أبريل/نيسان الماضي، أظهرت شاحنات ومعدات بناء مدرج بطول 

نحو 1.9 كيلومتر يمكن أن يستوعب طائرات 
نقل.  وطائرات  مراقبة  وطائرات  هجومية 
العمل  هذا  بدا  مايو/أيار  نهاية  وبحلول 
مكتمال تقريبا باستثناء بعض اللمسات األخيرة 
الالزمة لبدء التشغيل الفعلي وفق ما أظهره 
القمر الصناعي )سانتينال2-(. كما تم تشييد 
مباشرة،  المدرج  جنوب  للطائرات  حظائر   3
من  نقلها  تم  محمولة  حظائر  أنها  يرجح 
اكتمال  الصور  أظهرت  أيًضا  عصب.  قاعدة 
إلكترونيات  الخارجي في موقع  البناء  أعمال 
مواجه للشمال على تل يطل على المطار. 

جزيرتي  في  إماراتية  قوات  وجود  باليمن  اإلماراتي  السعودي  التحالف  نفى  المقابل،  في 
سقطرى وميون باليمن. وأوضح أن التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون تابعة لقيادة التحالف، 
المنطقة.  في  البحرية  المالحة  وتأمين  الحوثي  لمليشيات  التصدي  من  القوات  تمكين  وهدفها 
الحوثية  للمليشيات  جوا  التصدي  التحالف في  قوات  يتركز مع  الحالي  اإلماراتي  الجهد  أن  وأضاف 
بالدفاع عن مأرب. لكّن مسؤولين في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قالوا إن السفن 
اإلماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون خالل الشهرين الماضيين، مؤكدين 
توتر العالقة بين اإلمارات والرئيس هادي على خلفية رفض األخير طلب أبوظبي توقيع اتفاقية إيجار 

للجزيرة لمدة 20 عاما.

صورة األقمار الصناعية لمدرج الطائرات والمنشآت الجارية في القاعدة الجوية في 
جزيرة بريم. المصدر: وكالة أسوشيتد برس



ص 03 تعكــس عمليــة إعــادة التموضــع هــذه تحــوال تكتيكيــا لسياســة دولــة اإلمــارات مــن العمــل كقــوة 
استكشــافية موجهــة إلظهــار القــوة وبســط النفــوذ فــي المنطقــة، إلــى قــوة رد فعــل ومراقبــة 
تركــز علــى حمايــة المصالــح، مــع اهتمــام خــاص بتأميــن الممــرات المائيــة البحريــة للطاقــة والتجــارة. 
مفهــوم الحمايــة يســتند إلــى تقديــر أبوظبــي أنهــا نجحــت فــي تحقيــق مكاســب جيوسياســية خــالل 
الســنوات الماضيــة، حيــث تمكنــت مــن بنــاء نفــوذ خارجــي مــن خالل شــبكة حلفــاء ووكالء. مــع التغيرات 
اإلقليميــة المتســارعة، تحــول هــدف اإلمــارات، علــى األقــل تكتيكيــا، إلــى حمايــة هــذا النفــوذ والحفــاظ 

علــى مكتســباتها حتــى يتضــح ميــزان القــوة اإلقليمــي اآلخــذ فــي التشــكل مؤخــرا. 
مــن وجهــة نظــر المراقبيــن، يمثــل إعــادة التموضــع اإلماراتــي خطــوة متوقعــة بعــد أن بالغــت 
أبوظبــي فــي تقديــر إمكاناتهــا إلســقاط القوة خارج حدودها. يمكن اإلشــارة بوضــوح إلى الهجمات 
التــي اســتهدفت منشــآت أرامكــو الســعودية عــام 2019 كنقطــة تحــول رئيســية فــي تقييــم اإلمــارات 
للمخاطــر التــي يمكــن أن تلحــق بهــا. واســتند التمــدد اإلماراتــي إلــى قــوة الدفــع التــي اكتســبتها 
عقــب نجــاح االنقــالب فــي مصــر، ثــم مــن خــالل التحالــف الوثيــق مــع الســعودية ومصــر الــذي اتســم 
بقــدر كبيــر مــن االندفــاع فــي محاولــة إعــادة تشــكيل المنطقــة وفــق رؤيــة هــذه الــدول الثــالث، وهــو 
التحالــف الــذي تلقــى دعمــا واســعا مــن إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب و”إســرائيل”. 
اآلن، بعــد رحيــل ترامــب، اتفــاق إيــران المرتقــب مــع القــوى الكبــرى، اتفــاق العــال الخليجــي، تغيــر 
موازيــن القــوى فــي ليبيــا مــع التدخــل التركــي، وأخيــرا تهدئــة التوتــرات المصريــة التركيــة، كل هــذا 
فــرض علــى أبوظبــي إعــادة تقييــم تموضعهــا اإلقليمــي، وحــدود مــا يمكنهــا تحقيقــه، خاصــة وأن 

تحالفهــا الصاعــد مــع “إســرائيل” لــم يتحــول بعــد لمحــور إقليمــي واضــح.

اإلمارات: حدود القوة في االنسحاب وإعادة التموضع 
يتبع:

نظـرا لموقـع جزيـرة بريـم )ميـون( االسـتراتيجي، احتفظ بها البريطانيـون حتى مغادرتهم اليمن 
عـام 1967. ثـم قـام االتحـاد السـوفيتي المتحالـف مع حكومة جنوب اليمن -آنذاك- بتحديث منشـآت 
جزيـرة ميـون البحريـة، واسـتخدامها كقاعـدة تسـمح لمـن يسـيطر عليهـا بإبراز قوته فـي مضيق باب 

المنـدب، كمـا أنهـا توفـر قاعـدة ألي عمليـات فـي البحـر األحمر وخليج عدن وشـرق أفريقيا.
لذلك، تتطلع أبوظبي إلى تعزيز قدرتها على مراقبة المضيق، وبالتالي منع تسـليم األسـلحة 
والمـواد اإليرانيـة إلـى الحوثيين في اليمن، وفي المسـتقبل إنشـاء قاعـدة عملياتية جديدة تمكنها 
مـن شـن ضربـات جويـة. كمـا تخطـط اإلمـارات لتركيـب معـدات الحـرب اإللكترونية في القاعـدة، والتي 
سـتضم طائـرات نقـل C130 وطائـرات مقاتلـة، وطائـرات بـدون طيـار صينيـة الصنـع كان مقرهـا سـابًقا 

فـي قاعـدة عصـب، ممـا سـيحول الجزيرة إلى مركز اسـتخبارات جديد.
وجديـر بالذكـر أن الوضـع فـي ميـون مشـابه لمـا حـدث فـي جزيـرة يمنية اسـتراتيجية أخرى، هي 
سـقطرى، التـي مّثلـت نقطـة التحـّول األولـى فـي إعـادة التموضـع اإلماراتـي حـول بـاب المنـدب. 
فبعـد اتفاقـات أبراهـام، تخطـط اإلمـارات و”إسـرائيل” للتعـاون االسـتخباراتي فـي الجزيـرة للسـيطرة 
علـى األنشـطة اإليرانيـة فـي غـرب المحيـط الهنـدي والبحر األحمر. ورحب المجلـس االنتقالي الجنوبي 
المدعوم من اإلمارات، والذي استولى على سقطرى منتصف عام 2020، بالتطبيع الدبلوماسي 
اإلماراتـي “اإلسـرائيلي”. لكـن حكومـة هـادي لـم تتخـل عـن حقهـا فـي السـيطرة الكاملـة علـى مطار 

حديبـو فـي الجزيـرة، بينمـا تحافـظ القـوات السـعودية علـى وجـود فـي مـكان قريـب عليها.

جزر وسواحل اليمن كساحة صراع جيوسياسي
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جزر وسواحل اليمن كساحة صراع جيوسياسي
يتبع:

فـي المخـا، المدينـة اليمنيـة السـاحلية القريبـة مـن بـاب المنـدب )محافظـة تعـز(، تدعـم اإلمارات 
الرئاسـي وابـن شـقيق  الرئيـس السـابق للحـرس  اللـواء طـارق صالـح،  الغربـي بقيـادة  قـوات السـاحل 
الرئيـس السـابق علـي عبـد اهلل صالـح. وتتألـف هـذه القـوات المناهضـة للحوثييـن مـن مقاومة تهامة 
وكتائـب العمالقـة وحـرس الجمهوريـة برئاسـة صالـح. فـي مـارس 2021، أنشـأ طارق صالـح في المخا 
المكتـب السياسـي للمقاومـة الوطنيـة، الجنـاح السياسـي لحـرس الجمهوريـة، متذرعـا بــ “الضـرورة 
الوطنيـة” لــ “الدفـاع عـن الجمهوريـة”. مـن الالفـت أن البيـان التأسيسـي أشـار إلـى “أهميـة حمايـة 
الميـاه اإلقليميـة والممـرات المائيـة، ورفـض أي تهديـد للتجـارة العالمية من خالل باب المندب”، وهو 

األمـر الـذي يعكـس أهـداف أبوظبـي الجيوسياسـية فـي المنطقـة.
لـدى إيـران كذلـك مصالـح فـي هـذه المنطقـة. فرغبـة الحوثييـن فـي السـيطرة علـى السـاحل 
الغربـي لليمـن، وخاصـة مينـاء الحديـدة، مدفوعـة جزئًيـا برغبـة إيـران فـي السـيطرة علـى ممـرات 
الشـحن فـي البحـر األحمـر. إيـران، التـي دعمـت الحوثييـن طـوال الحـرب، تريـد الوصـول إلـى البوابـة 
الجنوبيـة للمنطقـة العربيـة. ولهـذه الغايـة، تأمـل إيـران فـي مسـاعدة الحوثييـن علـى اسـتعادة جـزر 

حنيـش التـي سـيطرت عليهـا القـوات التـي تقودهـا السـعودية.

 )Mocha( باإلضافة إلى موانئ عدن والمخا ،)Hanish( وحنيش )Perim( ميون ،)Socotra( خريطة توضح مواقع جزر سقطرى
PRISM-National Defense University :في أرض الصومال. المصدر )Berbera( في إريتريا، وبربرة )Asab( في اليمن، عصب

يران / يونيو  2021سياقات خليجية العدد 22  •  حز


