
 
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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ليست األولى، ولكنها األخطر.. ما وراء 
استهداف الحوثيين لإلمارات

أعلن الحوثيون أول أمس اإلثنين، مسؤوليتهم عن استهداف مطار أبوظبي الدولي والمنطقة أعلن الحوثيون أول أمس اإلثنين، مسؤوليتهم عن استهداف مطار أبوظبي الدولي والمنطقة 
الصناعيـة المجـاورة، بطائـرات مسـيرة، فـي هجـوم أسـفرعن انفجـار ثـاث شـاحنات وقـود فـي الصناعيـة المجـاورة، بطائـرات مسـيرة، فـي هجـوم أسـفرعن انفجـار ثـاث شـاحنات وقـود فـي 
منطقـة المصفـح الصناعيـة بأبـو ظبـي، وتسـبب فـي مقتـل ثاثـة مقيميـن، باإلضافـة إلـى منطقـة المصفـح الصناعيـة بأبـو ظبـي، وتسـبب فـي مقتـل ثاثـة مقيميـن، باإلضافـة إلـى 
حـدوث حريـق فـي موقـع إنشـاءات بمطـار أبـو ظبي الدولـي. ليس هذا هو الهجـوم األول الذي حـدوث حريـق فـي موقـع إنشـاءات بمطـار أبـو ظبي الدولـي. ليس هذا هو الهجـوم األول الذي 
اسـتهدف اإلمـارات ومصالحهـا مؤخـرا؛ حيـث اسـتولى الحوثيـون علـى سـفينة شـحن إماراتيـة اسـتهدف اإلمـارات ومصالحهـا مؤخـرا؛ حيـث اسـتولى الحوثيـون علـى سـفينة شـحن إماراتيـة 
مطلع الشـهر الجاري. وعلى الرغم من هجمات أخرى محدودة، مثل تعرض سـفينة إسـرائيلية مطلع الشـهر الجاري. وعلى الرغم من هجمات أخرى محدودة، مثل تعرض سـفينة إسـرائيلية 
لهجـوم قـرب مينـاء الفجيـرة اإلماراتـي فـي أبريـل لهجـوم قـرب مينـاء الفجيـرة اإلماراتـي فـي أبريـل 20212021، وتعـرض أربـع سـفن تجاريـة لهجـوم ، وتعـرض أربـع سـفن تجاريـة لهجـوم 
بميـاه الخليـج العربـي أمـام مينـاء الفجيـرة فـي مايـو بميـاه الخليـج العربـي أمـام مينـاء الفجيـرة فـي مايـو 20192019؛ إال أن هـذا هـو الهجـوم األول الـذي ؛ إال أن هـذا هـو الهجـوم األول الـذي 
يسـتهدف العمـق اإلماراتـي منـذ أن أعلنـت اإلمـارات انسـحابها مـن العمليـات فـي اليمـن ضـد يسـتهدف العمـق اإلماراتـي منـذ أن أعلنـت اإلمـارات انسـحابها مـن العمليـات فـي اليمـن ضـد 

الحوثييـن عـام الحوثييـن عـام 20192019..

مـن المرجـح أن يكـون الهجـوم الحوثـي انتقامـا مباشـرا عقب التطـورات الميدانية التي شـهدتها مـن المرجـح أن يكـون الهجـوم الحوثـي انتقامـا مباشـرا عقب التطـورات الميدانية التي شـهدتها 
القـوات  شـنت  حيـث  فيهـا.  بـارز  دور  ألبـو ظبـي  كان  والتـي  الجـاري،  ينايـر  شـهر  فـي  القـوات اليمـن  شـنت  حيـث  فيهـا.  بـارز  دور  ألبـو ظبـي  كان  والتـي  الجـاري،  ينايـر  شـهر  فـي  اليمـن 
المواليـة للحكومـة اليمنيـة المدعومـة بتحالـف عسـكري تقـوده السـعودية واإلمـارات، هجومـا المواليـة للحكومـة اليمنيـة المدعومـة بتحالـف عسـكري تقـوده السـعودية واإلمـارات، هجومـا 
علـى مناطـق سـيطرة الحوثييـن فـي محافظـة شـبوة. وتمكنـت القـوات، وفـي القلـب منهـا علـى مناطـق سـيطرة الحوثييـن فـي محافظـة شـبوة. وتمكنـت القـوات، وفـي القلـب منهـا 
“ألويـة العمالقـة” الجنوبيـة المدعومـة إماراتيـا، مـن اسـتعادة السـيطرة علـى جميـع مديريـات “ألويـة العمالقـة” الجنوبيـة المدعومـة إماراتيـا، مـن اسـتعادة السـيطرة علـى جميـع مديريـات 
المحافظـة فـي المحافظـة فـي 1010 ينايـر كانـون ثانـي الجاري. ينايـر كانـون ثانـي الجاري. وتعد هزيمة الحوثيين في محافظة شـبوة هي  وتعد هزيمة الحوثيين في محافظة شـبوة هي 
الخسـارة العسـكرية األبـرز فـي معاركهـم مـع قـوات التحالـف العربـي منـذ سـنوات، حيـث إن الخسـارة العسـكرية األبـرز فـي معاركهـم مـع قـوات التحالـف العربـي منـذ سـنوات، حيـث إن 
سـيطرة التحالـف علـى شـبوة ربمـا تقـود إلـى تغيـرات مهمـة ميدانيـا وتمهـد الطريـق لتقدم سـيطرة التحالـف علـى شـبوة ربمـا تقـود إلـى تغيـرات مهمـة ميدانيـا وتمهـد الطريـق لتقدم 
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ص 02 التحالف شـماال تجاه جنوب مدينة مأرب،التحالف شـماال تجاه جنوب مدينة مأرب، ومواجهة الحوثيين الراغبين في السـيطرة على المدينة  ومواجهة الحوثيين الراغبين في السـيطرة على المدينة 
االسـتراتيجية والغنيـة بالنفـط.االسـتراتيجية والغنيـة بالنفـط.

مـن الافـت أن يأتـي هـذا التصعيـد رغـم الخطـوات الجديـة التي اتخذتهـا اإلمارات وإيـران لتطبيع مـن الافـت أن يأتـي هـذا التصعيـد رغـم الخطـوات الجديـة التي اتخذتهـا اإلمارات وإيـران لتطبيع 
العاقـات، والتـي بـدأت العاقـات، والتـي بـدأت بإعـادة تموضـع اإلمـارات فـي اليمـن،بإعـادة تموضـع اإلمـارات فـي اليمـن، وبلغـت ذروتهـا فـي زيـارة مستشـار  وبلغـت ذروتهـا فـي زيـارة مستشـار 
األمـن القومـي اإلماراتـي طهـران الشـهر الماضـي.األمـن القومـي اإلماراتـي طهـران الشـهر الماضـي. ال يعكس الهجوم انهيار مسـار التفاهمات على  ال يعكس الهجوم انهيار مسـار التفاهمات على 
األرجـح، لكنـه يشـير إلـى أن هـذه التفاهمـات ليـس شـاملة وأنهـا مازالت قيـد التطور.األرجـح، لكنـه يشـير إلـى أن هـذه التفاهمـات ليـس شـاملة وأنهـا مازالت قيـد التطور. كما أنه يشـير  كما أنه يشـير 
إلـى تطـور قـدرات الحوثييـن نسـبيا، وتمتعهـم بقـدر مـن االسـتقال الميدانـي فـي إدارة العمليـات إلـى تطـور قـدرات الحوثييـن نسـبيا، وتمتعهـم بقـدر مـن االسـتقال الميدانـي فـي إدارة العمليـات 
وانتقـاء األهـداف التـي ال تتعـارض مـع أولويـات إيـران فـي المنطقـة، حيـث اسـتهدف وانتقـاء األهـداف التـي ال تتعـارض مـع أولويـات إيـران فـي المنطقـة، حيـث اسـتهدف الحوثيـون من الحوثيـون من 
الهجـوم توجيـه رسـالة إلـى أبوظبـي بـأن إعـادة تورطهـا مـرة أخـرى في معـارك اليمـن يعني أن الهجـوم توجيـه رسـالة إلـى أبوظبـي بـأن إعـادة تورطهـا مـرة أخـرى في معـارك اليمـن يعني أن 

العمـق اإلماراتـي لـن يكـون بمنأى عـن الحرب.العمـق اإلماراتـي لـن يكـون بمنأى عـن الحرب.
وسـواء كان الهجـوم قـرارا حوثيـا خالصـا أم تـم تنسـيقه مـع إيـران، فـإن الهجوم ضـد اإلمارات ال وسـواء كان الهجـوم قـرارا حوثيـا خالصـا أم تـم تنسـيقه مـع إيـران، فـإن الهجوم ضـد اإلمارات ال 
يمكـن فصلـه عـن إطـار أوسـع يشـمل إيـران ومصالحهـا فـي منطقـة الشـرق األوسـط ومفاوضاتهـا يمكـن فصلـه عـن إطـار أوسـع يشـمل إيـران ومصالحهـا فـي منطقـة الشـرق األوسـط ومفاوضاتهـا 
النوويـة الحاليـة مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وحتـى مفاوضاتهـا الثنائيـة مع السـعودية. حيث النوويـة الحاليـة مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وحتـى مفاوضاتهـا الثنائيـة مع السـعودية. حيث 
تعيـد تفجيـرات أبـو ظبـي نمـوذج التأكيـد علـى جديـة التهديـدات التـي سـيواجهها حلفـاء أمريـكا تعيـد تفجيـرات أبـو ظبـي نمـوذج التأكيـد علـى جديـة التهديـدات التـي سـيواجهها حلفـاء أمريـكا 
فـي المنطقـة، واألزمـات التـي يمكـن أن تشـتعل فـي ميـاه الخليـج العربـي التـي يمـر مـن خاللهـا فـي المنطقـة، واألزمـات التـي يمكـن أن تشـتعل فـي ميـاه الخليـج العربـي التـي يمـر مـن خاللهـا 

%20%20 مـن الطلـب العالمـي اليومـي للنفـط؛ فـي حـال فشـل المفاوضـات النوويـة.  مـن الطلـب العالمـي اليومـي للنفـط؛ فـي حـال فشـل المفاوضـات النوويـة. 
وعلى الرغم من هذا التصعيد، من المرجح أن تواصل اإلمارات وعلى الرغم من هذا التصعيد، من المرجح أن تواصل اإلمارات نهج تصفير المشاكل دبلوماسيا نهج تصفير المشاكل دبلوماسيا 
وخفـض حـدة التوتـرات الخارجيـة. وخفـض حـدة التوتـرات الخارجيـة. سـتواصل اإلمارات جهودها الدبلوماسـية للوصول إلى تفاهمات سـتواصل اإلمارات جهودها الدبلوماسـية للوصول إلى تفاهمات 
أمنيـة وتوطيـد العالقـات التجاريـة مع إيران،أمنيـة وتوطيـد العالقـات التجاريـة مع إيران، مدفوعة برغبتها في منع مثل تلك الهجمات وتوفير  مدفوعة برغبتها في منع مثل تلك الهجمات وتوفير 
منـاخ مناسـب لطموحاتهـا االقتصاديـة. وفـي الوقـت نفسـه، وبسـبب القلق اإلماراتي من هشاشـة منـاخ مناسـب لطموحاتهـا االقتصاديـة. وفـي الوقـت نفسـه، وبسـبب القلق اإلماراتي من هشاشـة 
الوضـع األمنـي فـي المنطقـة؛ مـن المرجـح أن تزيـد أبـو ظبـي من سـعيها لعقد شـراكات أمنية مع الوضـع األمنـي فـي المنطقـة؛ مـن المرجـح أن تزيـد أبـو ظبـي من سـعيها لعقد شـراكات أمنية مع 
إسـرائيل وربمـا الحقـا تركيـا. فـي الطـرف المقابـل، إسـرائيل وربمـا الحقـا تركيـا. فـي الطـرف المقابـل، وفـي ظـل الدعـم الكبير الـذي يتلقـاه الحوثيون وفـي ظـل الدعـم الكبير الـذي يتلقـاه الحوثيون 
مـن إيـران وتطويـر قدراتهـم الهجوميـة، سـتبقى مثـل هـذه الهجمـات بالطائـرات المسـيرة أحـد مـن إيـران وتطويـر قدراتهـم الهجوميـة، سـتبقى مثـل هـذه الهجمـات بالطائـرات المسـيرة أحـد 
مظاهـر الحـرب الرئيسـية فـي اليمـن طالمـا ظلـت الحـرب بـال حلـول وتسـويات واضحـة تلـوح فـي مظاهـر الحـرب الرئيسـية فـي اليمـن طالمـا ظلـت الحـرب بـال حلـول وتسـويات واضحـة تلـوح فـي 

األفـق على المـدى القريب.األفـق على المـدى القريب.
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