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واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  ِمن  وكلٍّ  املتحدة  الواليات  بني  العالقة  مترُّ 

األزمة  وتأيت  وجذب.  وشدٍّ  توتُّر  ِمن  وتعاين  واضح،  العربية املتحدة مبرحلة فتور 

لتلقي  أيًضا  ولكن  الفتور،  هذا  عىل  إضافيَّة  شواهد  لتقدِّم  فقط  ليس  األوكرانيَّة 

غوط، وتعطيها أسبابًا أخرى لزيادة توتُّرها، ومبا يضعها أمام  عليها مزيًدا ِمن الضُّ

اختبار جدِّي عىل أكرث ِمن مستوى.

وء عىل حالة الفتور والتَّوتُّر التي تشهدها العالقة بني كلٍّ  تسلِّط هذه الورقة الضَّ

التي  الرَّئيسة  اإلمارات، والقضايا  السعودية ودولة  ِمن  الواليات املتحدة وكلٍّ  ِمن 

نه  يدور حولها ذلك التَّوتُّر؛ كام تبحث يف ارتدادات األزمة األوكرانية لجهة ما تتضمَّ

يَّات وفرص، وتخلص إىل استكشاف انعكاسات هذا التَّوتُّر عىل  لهذه العالقة ِمن تحدِّ

املشهد اليمني.

توتُّر:

1- مواقف وسياسات خليجيَّة ناقدة:

العهد  ويل  مع  األمريكية،  أتالنتيك«،  »ذا  مجلَّة  أجرتها  التي  املقابلة  كشفت 

السعودي، األمري محمد بن سلامن، ونرشت أجزاء ِمنها، يف 3 مارس الجاري، عن 

اتَّسم حديث األمري  السعودية األمريكية. فقد  العالقات  الذي تعيشه  التَّوتُّر  حجم 

ِمن  ومبسحة  بجرأة،  سلامن  بن  محمد 

-عىل  قال  إذ  املألوفني؛  غري  التَّحدِّي، 

أن  أحٍد  ألي  يحقُّ  ال  إنَّه  املثال:  سبيل 

ولوَّح  السعودية.  شئون  يف  يتدخَّل 

يف  السعودية  االستثامرات  خفض  إىل 

األمرييك،  الرَّئيس  موقف  وعن  أمريكا. 

جو بايدن، ِمنه، وتجاهله له، قال محمد 

مصالح  يف  للتَّفكري  له  يعود  »األمر  مضيًفا  أكرتث«،  ال  أنا  »ببساطة،  سلامن:  بن 

منوًّا.  األرسع  االقتصاد  ذات  السعودية  مع  املتحدة  الواليات  مصلحة  وأنَّ  أمريكا«، 
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لدينا  كام  الرَّسمية:  السعودية  األنباء  وكالة  نقلتها  مزامنة،  ترصيحات  -يف  وقال 

فرصة لتعزيز مصالحنا لدينا فرصة لخفضها. 

 3 يف  أي  أعاله،  املذكورة  سلامن،  ابن  مقابلة  فيه  نرشت  الذي  اليوم  ذات  يف 

مارس الجاري، اعرتف سفري اإلمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، بوجود مشاكل 

يف عالقة بالده بالواليات املتحدة: »مثل أيِّ عالقة، فيها أيَّام قويَّة العالقة فيها 

ل، لكنِّي  ا؛ وأيَّام العالقة فيها موضع تساؤل. واليوم نحن منرُّ باختبار تحمُّ يَّة جدًّ صحِّ

أثق أنَّنا سنجتازه، ونصل إىل وضع أفضل«1. 

أنَّ  إىل  أيًضا،  الجاري  مارس   3 يف  أشارت،  جورنال«  سرتيت  »وول  صحيفة  وكانت 

املسئولني السعوديِّني واإلماراتيِّني أصبحوا أكرث رصاحة يف األسابيع األخرية يف 

انتقاداتهم للسياسة األمريكية.

ويف السياق األشمل، تبنَّت السعودية واإلمارات سياسة تنويع العالقات، إذ نسجتا 

وكذلك  ني؛  والصِّ روسيا  أي  املتحدة،  الواليات  منافيس  أهم  مع  متنوِّعة  عالقات 

فعلت دول خليجيَّة أخرى كقطر. وشهدت العالقات مع موسكو تطوًُّرا ملحوظًا يف 

السنوات األخرية، فقد تمَّ عقد صفقات كبرية لرشاء أسلحة روسيَّة، ومنت الرَّوابط 

األمنيَّة واالقتصادية والثَّقافية أيًضا. 

فقد زادت التَّبادالت التِّجاريَّة بني دول الخليج عموًما وروسيا ِمن )3( مليارات دوالر 

منذ  وروسيا،  السعودية  وتقود  2021م.  عام  دوالر  مليارات   )5( إىل  2016م  عام 

2016م، تحالف »أوبك بلس«.

1. ألول مرة.. مسؤول إمارايت يعرتف بوجود خالفات جدية مع واشنطن. دوتشه فله. 3مارس 2022. تم االطالع يف 17 مارس 

2022 عىل الرابط التايل:

 https://is.gd/V9LRLG
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2- الخلفيَّات واألسباب:

عهد  منذ  واضح،  وبشكل  األمريكية،  الخليجية  العالقات  يعرتي  والتَّقلُّب  الفتور  بدأ 

نت يف عهد الرئيس »دونالد  إدارة الرَّئيس »باراك أوباما«. ومع أنَّ هذه العالقة تحسَّ

ترامب« إالَّ أنَّها تدهورت بصورة أكرب بصعود إدارة الرَّئيس »جو بايدن«. وتدور الخالفات 

فاع: مع واشنطن أساًسا حول قضايا األمن والدِّ

- فواشنطن -ِمن وجهة نظر الرِّياض وأبو ظبي- مل تِف بتعهُّداتها تجاه أمنهام، 

وأمن حلفائها، وال بااللتزامات التي يفرضها التَّحالف الطَّويل معها عموًما.

وال  األمنيَّة،  ومخاوفهم  ُحلفائها  مبصالح  مهتمَّة  غري  كأنَّها  واشنطن  ظهرت   -

تأخذها يف االعتبار، وتكرَّست عنها صورة الحليف غري املأمون والذي يتخىلَّ عن 

ولتني وصلتا إىل قناعة بعدم االعتامد  ُحلفائه بُسهولة. ويبدو األمر كام لو أنَّ الدَّ

عىل واشنطن كضامن ألمنهام.

إيران، وسياساتها يف املنطقة، يف صلب  التي متثِّلها  التَّهديدات  كانت  إذا   -

ولتني، فمواقف وسياسات واشنطن مل تكن بحجم هذه التَّهديدات،  ما يهمُّ الدَّ

فاعية لحلفائها. فقد أبرمت واشنطن اتِّفاقًا  ومل تلبِّ أيًضا االحتياجات األمنيَّة والدِّ

السعودية  مع  التشاور  دون  النَّووي،  ملفِّها  بشأن  2015م،  عام  طهران،  مع 

واإلمارات. 

ولتان تراقبان مفاوضات »فيينَّا« إلحياء االتِّفاق النووي، التي تجري  - مازالت الدَّ

بأالَّ  أيًضا دون مشاركتهام، والتي مترُّ اليوم مبرحلة حاسمة؛ ولديهام مخاوف 

ل إليه مصالحهام ومخاوفهام يف االعتبار. يأخذ أيُّ اتِّفاق ميكن التَّوصُّ
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عم  الدَّ ِمن  ونوًعا  سياسيًّا،  دعاًم  قدَّمت  واشنطن  أنَّ  ومع  اليمن،  حرب  يف   -

مرور  مع  تراجع  أن  لبث  ما  عم  الدَّ هذا  أنَّ  إالَّ  وحلفائها،  للسعودية  العسكري 

عيَّة«،  الوقت، وصواًل إىل وقف إدارة بايدن دعمها لعمليَّات تحالف دعم »الرشَّ

الذي تقوده السعودية، وعلَّقت مبيعات األسلحة للسعودية واإلمارات.

لوكالة  -ووفًقا  أنَّها  إالَّ  فقات  الصَّ هذه  عن  تحفُّظاتها  ورفعت  عادت  أنَّها  ومع   -

منظوماتها  بعض  بسحب  قامت  املايض-  سبتمرب   11 يف  برس«،  »أسوشيتد 

األخرية  فيه  تتعرَّض  الذي  الوقت  يف  السعودية،  ِمن  اروخيَّة  الصَّ فاعيَّة  الدِّ

ات. وهذه قضيَّة أشار إليها الرئيس  لهجامت جامعة الحويث بالصواريخ واملسريَّ

السعودية وسفري اململكة األسبق لدى واشنطن، األمري  السابق لالستخبارات 

تريك الفيصل، يف حديث له مع شبكةC.N.B.C.، مطلع سبتمرب املايض.

وما برحت الرشوط التي تفرضها واشنطن عىل مبيعات السالح، وكذلك قضايا حقوق 

تضيف  واشنطن،  يف  الحاكمة  سات  املؤسَّ لدى  األخالقية  واالعتبارات  اإلنسان، 

ضغوطًا وأعباًء عىل هذه العالقة.

- ومثَّة حالة ِمن عدم االطمئنان لدى حكَّام الخليج تتعلَّق بكون القوانني األمريكية 

الحاكمة  األرس  ِمن  وأفراد  وحكَّام  دول  ضدَّ  دعاوى  قبول  األمرييك  للقضاء  تتيح 

بن  محمد  األمري  السعودي،  العهد  ويل  ضدَّ  املرفوعة  الدَّعوى  كتلك  )أجانب(، 

سلامن، حول مصفاة نفط يف جزيرة يف البحر الكاريبي.

السياق ذاته، سيظلُّ قانون »العدالة  - ويف 

 Justice Against Sponsors( ،»ضدَّ رعاة اإلرهاب

باسم  اختصاًرا  املعروف   ،)of Terrorism Act

لحكَّام  قامئًا  تهديًدا  مثاًل،   ،»JASTA »جاستا- 

أحداث  يف  املتهمة  ول  الدُّ بقيَّة  ومواطني 

األمور  ظواهر  تقول  كام  األقل  عىل  سبتمرب. 

نوات املاضية. يف السَّ
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وأطلقوا  مواقف،  األمريكيُّون  السياسيُّون  أظهر  األخرية،  بع  السَّ نوات  السَّ وخالل   -

قضيَّة  وهذه  ولدولهم،  لهم  إحراًجا  ومثَّلت  الخليج،  حكَّام  ِمن  تنتقص  ترصيحات، 

اسة لدى هؤالء، خصوًصا وأنَّها متسُّ صورتهم وصورة دولهم داخليًّا وخارجيًّا. حسَّ

يف  أولويَّاتها  ترتيب  إلعادة  املتحدة  الواليات  وتوجُّه  االنسحاب  سياسة  أثار  وقد 

الهادي،  املحيط  منطقة  عىل  كيز  والرتَّ املنطقة،  يف  دورها  وتقليص  العامل، 

والفراغ الذي خلَّفته يف الرشق األوسط، مخاوف دول الخليج، وأشعرتها بالحاجة 

ع نفوذ  إىل تعويض الدعم األمرييك ألمنها، وساعدت يف موازاة ذلك عىل توسُّ

روسيا املندفعة نحو املنطقة.

التي  والقيود  واشنطن،  مع  بالعالقة  اإلنسان  حقوق  قضايا  تحكُّم  إىل  وبالنَّظر   -

تفرضها عىل هذه العالقة، وكنوع ِمن املقاومة لها، زادت أهميَّة روسيا كحليف 

»أيديولوجي«. وهذا التَّوجُّه مدفوع أيًضا بالتهديد اإليراين، والسعي إليجاد توازن 

فمع  سياسية.  براغامتية  وشجعته  عليه  ساعدت  فقد  األرجح  وعىل  طهران؛  مع 

عتبة  عىل  العامل  بأنَّ  قناعة  إىل  ولتان  الدَّ وصلت  ا  رمبَّ الصيني  الرويس  عود  الصُّ

د األقطاب، وأنَّ عليها التَّحضُّ للتعامل مع تغريُّ كهذا واالستفادة  والدة نظام متعدِّ

ِمنه. 

تداعيات األزمة األوكرانية:

1- ضغوط إضافية وفرص:

بقدر ما تعطي ِمن شواهد إضافيَّة عىل ما تعانيه عالقة واشنطن بكلٍّ ِمن السعودية 

هذه  تدهور  ِمن  ملزيد  الباب  األوكرانية  األزمة  تفتح  ومتاعب،  فتور  ِمن  واإلمارات 

العالقة، ومبا قد ينقل الخالفات إىل املستوى التايل:

ولتان مل تظهرا مواقف متوامئة مع واشنطن، والتي تقود العامل الغريب  - فالدَّ

والتَّحرُّك عىل املستوى الدُّويل ملواجهة روسيا.



ف
قـ

مو
ير 

قد
ت

7

- وأظهرتا عوضا عن ذلك أنَّهام ال تريدان االنجرار إىل املوقف األمرييك والغريب؛ 

عن  اإلمارات  وامتنعت  ألوكرانيا،  الرُّويس  االجتياح  عىل  تعلِّق  مل  فالسعودية 

التَّصويت يف مجلس األمن عىل إدانة العملية العسكرية الرُّوسية يف أوكرانيا.

واللَّتان  وقطر،  كالكويت  الخليج،  دول  بقيَّة  مع  ولتان  الدَّ تشاركته  موقف  وهذا   -

روسيا.  إدانة  دون  العنف  بإدانة  اكتفتا 

الخليج  أنَّ كلَّ دول  ِمن  الرَّغم  هذا عىل 

صوَّتت لصالح قرار الجمعية العامة الذي 

الرويس ألوكرانيا، ويطالب  الغزو  يدين 

موسكو باالنسحاب فوًرا، مل يفرض أي 

منها عقوبات عىل روسيا.

- ومن جهة نظر أخرى، ومع أنَّ الواليات املتحدة وحلفائها األوربِّيِّني ينظرون إىل 

وق  السُّ يف  النَّفط  إمدادات  يف  النَّقص  لتعويض  كمصدر  واإلمارات  السعودية 

ولتان القادرتان عىل ضخِّ ماليني الرباميل اإلضافية،  العاملية، وذلك باعتبار أنَّهام الدَّ

عوات املطالبة لهام بزيادة ضخِّ النَّفط. وأكَّدت الرياض  ولتني مل تستجيبا للدَّ إالَّ أنَّ الدَّ

يضم  والذي  بلس«،  »أوبك  تكتُّل  ضمن  عليها  االتِّفاق  سبق  إنتاج  بخطط  التزامها 

ولتان يف هذا  الدَّ مجموعة »أوبك« ومنتجني آخرين عىل رأسهم روسيا. وذهبت 

8 مارس الجاري، أنَّ  الرَّفض بعيًدا؛ فقد ذكرت صحيفة »وول سرتيت جورنال«، يف 

وويل  السعودي  العهد  بويل  لالتِّصال  يخطِّط  كان  بايدن«  »جو  األمرييك  الرئيس 

مكاملات  تلقيَّا  أو  وأجريا  سبق  أنَّهام  مع  هذا  ذلك،  رفضا  لكنَّهام  ظبي،  أبو  عهد 

هاتفيَّة ِمن كلٍّ ِمن الرئيسني الرُّويس واألوكراين.

اآلن،  حتَّى  ثابتًا  موقًفا  وأظهرتا  النَّفط،  إنتاج  لزيادة  غوط  الضُّ ولتان  الدَّ وقاومت   -

يف  املفرط  االرتفاع  نتائج  ِمن  املخاوف  العامل  دول  بقيَّة  تشاركهام  ِمن  بالرَّغم 

أسعار الطَّاقة عىل استقرار االقتصاد العاملي. وعىل الرَّغم ِمن مخاوفها وبقيَّة 

منتجي الطَّاقة ِمن أن يشكِّل هذا االرتفاع دفعة كبرية باتِّجاه تبنِّي ومتويل مشاريع 

للطَّاقة البديلة للنَّفط، وهو ما سيكون يف غري صالح املنتجني. 
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وسبق للرِّياض أن رصَّحت بأنَّها ال ترغب يف أن يتجاوز سعر برميل النَّفط )100( دوالر، 

عر سعر آمن. معتربة أنَّ هذا السَّ

القوية  املواقف  بهذه  ولتني  الدَّ خروج  يف  أسهم  ما  فهناك  حال،  أية  وعىل 

املخالفة للأملوف الخليجي. فقد أبدت دول أخرى ذات املواقف، كدولة كقطر التي 

ينظر إليها كمصدر لتعويض النَّقص يف إمدادات الغاز، وكان هذا محور محادثة بايدن 

وأمري قطر يف زيارة األخري لواشنطن نهاية يناير املايض. وهي كذلك مواقف كلُّ 

ة كرتكيا. الدول العربية تقريبًا، ومواقف دولة إقليمية مهمَّ

2- تحديات وفرص:

أنَّ السعودية واإلمارات ال تريدان خسارة واشنطن، وال تزاالن تؤكِّدان عىل  يفرتض 

أنَّ الواليات املتحدة رشيك رئيس لهام، غري أنَّ األزمة األوكرانية تنطوي عىل بعض 

بإلحاق مزيد ِمن األذى بهذه العالقة؛  يات لهذه العالقة، وميكن أن تنتهي  التَّحدِّ

ولية: ألنَّها تدفع باتِّجاه ما يشبه حالة االستقطاب يف العالقات الدُّ

 - فاألزمة األوكرانية تشكِّل اختباًرا جادًّا لالستثامر السعودي اإلمارايت يف العالقات 

الرَّوابط  حساب  عىل  سيكون  وحلفائها  واشنطن  مطالب  مع  فالتَّجاوب  روسيا؛  مع 

ر، مبا يف ذلك التحالف السعودي  املتنامية مع موسكو، وسوف يلحق بها الضَّ

-الرويس النَّفطي، والذي تحرص الرياض عليه، وأعلنت التزامها باالتِّفاقات املعقَّدة 

تحت مظلَّته. 

يصعب  مثلام  األمريكية  للمطالب  االستجابة  ولتني  الدَّ عىل  يصعب  أخرى،  بعبارة   -

عليهام اإلبقاء عىل مواقفهام الرَّاهنة دون تكلفة؛ وسيكون عليهام تأمني توازن 

فرية، يصعب معها إمساك العصا ِمن الوسط. صعب، فاألمر أشبه باللُّعبة الصِّ

ولتان قادرتني عموًما عىل الحصول عىل كلِّ يشء، وستحاوالن قدر  ولن تكون الدَّ

عي لوقف الحرب  ما ميكنهام الخروج ِمن مأزق كهذا؛ وِمن خياراتها يف ذلك السَّ

بأرسع ما ميكن. 



ف
قـ

مو
ير 

قد
ت

9

ويف هذا السياق ميكن التَّذكري باملكاملات الهاتفية بني كلٍّ ِمن ابن سلامن، وابن 

الرُّويس واألوكراين، واإلشارة إىل زيارة وزير الخارجية اإلمارايت  بالرَّئيسني  زايد، 

إىل موسكو، يف 17 مارس الجاري، وعرضه الوساطة بني روسيا وأوكرانيا.

تطرقها  قد  التي  الخيارات  بني  وِمن 

تفاهامت  إىل  ل  التَّوصُّ محاولة  ولتان  الدَّ

النفط،  ِمن  مزيد  ضخِّ  بشأن  روسيا  مع 

عىل أساس أنَّ ذلك رضوري، لتجنُّب اآلثار 

السلبية عىل استقرار االقتصاد العاملي، 

والتي ستلحق أو تنال من الجميع.

هذه  أنَّ  املوقف  حرج  ِمن  يزيد  وما 

ولتني الكثري ِمن الوقت  األزمة ال تتيح للدَّ

واشنطن  مطالب  مع  تعاملهام  يف 

وحلفائها، املتعلِّقة بزيادة اإلنتاج؛ فتداعيات األزمة تتفاقم مع مرور الوقت، وكلَّام 

تأخرتا عن التَّجاوب كلَّام زاد حنق واشنطن عليهام، وكلَّام ووجهتا مبوقف أمرييك 

هذه  تقدِّمها  التي  الفرص  استغالل  عىل  قدرتهام  قلَّت  كلَّام  ودِّي  غري  وغريب 

ولتني عقوبات عىل موسكو  األزمة. وقد تتفهَّم واشنطن وحلفاؤها عدم فرض الدَّ

حال كان هناك تجاوب يف مسألة زيادة اإلنتاج النفطي، إذ ستبدو املسألة األوىل 

طويلة.  ولفرتة  املسألتني  يف  التَّجاوب  عدم  يتفهَّموا  لن  أنَّهم  إالَّ  أهميَّة،  أقلُّ 

ولتني تبدوان وكأنَّهام يف غري عجلة ِمن أمرهام، أو غري مضطرَّتني  والحاصل أنَّ الدَّ

لالستجابة الرسيعة لدعوات تعويض أسواق الطَّاقة؛ وقد تكونا واقعتني تحت إغراء 

الوصول  يف  كذلك  يأمالن  وقد  املداخيل،  ِمن  قدر  أكرب  لتأمني  يجري  ما  استغالل 

دد،  إىل صفقة تنهي األزمة األوكرانية، تعفيهام ِمن اتِّخاذ أيِّ خطوات يف هذا الصَّ

لكنَّهام يف الحقيقة ال متتلكان ترف املامطلة.
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ولتني  الدَّ الفرص املرشوطة لرتميم عالقة  يف املقابل، تقدِّم هذه األزمة بعض 

بواشنطن:

إمدادات  يف  النَّقص  لتعويض  واإلمارات  عودية  للسُّ العاملية  األسواق  فحاجة   -1

النَّفط متنحهام ورقة ملساومة واشنطن، ومساحة ملامرسة درجة ِمن النُّفوذ. وقد 

ظهرت روح املساومة يف حديث ويل العهد السعودي، ملجلة »ذا أتالنتيك«، عندما 

قال: »الواليات املتحدة تعي ما ينبغي فعله ِمن أجل تنمية مصالحها السياسية 

واالقتصادية معنا«، وإنَّه »كام لدينا فرصة يف تعزيز مصالحنا مع واشنطن، لدينا 

فرصة يف خفضها«.

ين، وسيكون عليهام استخدامها   2- غري أنَّ ورقة كهذه ميكن أن تكون سالًحا ذا حدَّ

التَّجاوب مع مطالب واشنطن  غط والتَّأخُّر يف  الضَّ بحذر واحرتافيه، فاملبالغة يف 

وحلفاؤها، يف مواجهة تداعيات األزمة األوكرانية، قد يلحق رضًرا إضافيًّا بالعالقة 

ولتان لفرتة طويلة. معهم يصعب إصالحه بسهوله، وستعاين ِمنه الدَّ

3- ومثَّة فرصة أن تقود هذه األزمة إىل استعادة منطقة الرشق األوسط ملكانتها 

يف اإلسرتاتيجية األمريكية؛ فهي تكشف عن أهميَّة دولها، واألدوار التي ميكنها 

أن تلعبها، كام تكشف عن أهمية االحتفاظ بعالقة جيِّدة بدول، كالسعودية واإلمارات. 

ابن  رفض استقبال  تقارير  روبيو، مثاًل، عىل  األمرييك، ماركو  السيناتور  علَّق  وقد 

الجاري،  مارس   9 يف  تويرت،  يف  حسابه  عىل  بايدن،  مكاملات  زايد  وابن  سلامن 

قائاًل: »آمل أن يعيد السعوديون واإلماراتيون النَّظر..
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لكن الرسالة هنا إىل بايدن واضحة للغاية.. إذا كنت ستطالبهم مبامرسة ضبط النَّفس 

عندما يتعرَّضون للهجوم ِمن قبل إيران، فسوف ميارسون أيًضا ضبط النَّفس عندما 

ابق،  بلومايس األمرييك السَّ تهاجم روسيا دولة أوربِّيَّة«. ويف اليوم ذاته، ربط الدُّ

ألبريتو كيغيل فرينانديز، هذا املوقف مبوقف اإلدارة األمريكية ِمن جامعة الحويث 

يف اليمن، إذ قال -ساخرًا ِمن إدارة بايدن، يف تغريدة له عىل تويرت: »أمضت إدارة 

ولتان العربيَّتان الغنيَّتان  بايدن عامها األوَّل يف متكني الحوثيِّني وإيران، وهاتان الدَّ

بالنَّفط ال تظهر تقديرهام؟ يا لها ِمن مفاجأة صادمة!«. 

ووفًقا لبعض التَّقارير، فالبيت األبيض بدأ العمل عىل إصالح العالقات مع السعودية؛ 

فقد أكَّدت املتحدثة باسم البيت األبيض، جني سايك، يف 28 فرباير املايض، سفر 

ة  مسئولني أمريكيِّني إىل املنطقة، إلجراء مباحثات مع مسئولني خليجيِّني حول عدَّ

اليمن والتَّداعيات املتوقَّعة لألزمة األوكرانية عىل أسواق  أزمة  ِمنها  موضوعات 

ق األوسط يف مجلس  ق الرشَّ النَّفط، وأنَّه -ولهذا الغرض- أيًضا سبق أن توجَّه منسِّ

األمن القومي، بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية لشئون الطَّاقة، عاموس 

 »AXIOS-هوشستني، إىل الرياض، أواخر الشهر املايض. ووفًقا ملوقع  »أكسيوس

إىل  له  زيارة  ترتيب  يدرسون  بايدن  فمستشاري  الجاري،  مارس   7 يف  األمرييك، 

السعودية هذا الربيع، للمساعدة يف إصالح العالقات معها، وإقناعها بضخِّ املزيد 

ِمن النَّفط.

يات  التَّحدِّ وتجنُّب  واشنطن،  مع  العالقة  لتسوية  الفرص  استغالل  مسألة  وتبقى 

ولتني عىل املوازنة بني كثري ِمن  د بتعقيدها وتأزميها، متعلِّقة بقدرة الدَّ التي تهدِّ

املتناقضات، وعىل اختيار التَّوقيت املناسب لكلِّ خطوة تقدمان عليها. 
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االنعكاسات عىل حرب اليمن:

كام سلفت اإلشارة، مثَّلت األزمة اليمنية قضيَّة بارزة الختبار العالقة بني واشنطن 

وكلٍّ ِمن السعودية واإلمارات وتأزميها، وستظلُّ متثِّل نقطة تثري التَّوتر يف هذه 

عم  العالقة؛ وقد انتهي الحال بتعطيل الفعل العسكري للتَّحالف نتيجة توقُّف الدَّ

وقد  للحرب.  السياسية  األبيض  البيت  إدارة  مقاومة  وتزايد  األمرييك  العسكري 

انتهى هذا بدوره إىل جمود مواز يف املسار السيايس؛ إذ افتقد املشهد إىل 

غوط امليدانيَّة املحِّركة لطاوالت املفاوضات، وشجَّع جامعة الحويث وزاد ِمن  الضُّ

الم، ليتكرَّس يف النِّهاية وضع خليط ِمن حالة »الالَّ سلم والالَّ حرب«: مامنعتها للسَّ

املشهد  أنَّ  أي  حالها؛  عىل  األمور  إبقاء  العالقة  هذه  توتُّر  باستمرار  ويفرتض   -

اليمني سيبقى يف حالة الرُّكود نفسها، ولن يخترب أيَّ تطوُّرات يف أيِّ اتِّجاه حال 

لة بالعالقة الخليجية األمريكية عىل حالها. ظلَّت بقيَّة العوامل األخرى غري ذات الصِّ

وإذا ما شهدت هذه العالقة مزيًدا ِمن التَّأزُّم فهناك احتامل أن تزداد حرارة مشهد 

ل لديهم  اع، وبقدر ما سيشجُّع ذلك الحوثيِّني عىل التَّصعيد بحكم اعتقاد متأصِّ الرصِّ

عم األمرييك، وهو  مفاده أنَّ السعودية لن تكون قادرة عىل هزميتهم بدون الدَّ

اعتقاد تكرَّس عىل ضوء انصياع اإلمارات وقيامها بوقف تحرُّكات »قوَّات العاملقة«، 

املوالية لها، يف جبهات مأرب وشبوة، وذلك بعد شنِّ الحوثيِّني عدًدا ِمن الهجامت 

ة عىل أراضيها.  اروخيَّة وبالطَّائرات املسريَّ الصَّ

عىل  غط  الضَّ ملامرسة  امليداين،  املشهد  تحريك  إىل  اإلمارات  يدفع  قد  كام   -

أن  املتوقَّع  غري  ِمن  لإلمارات  فبالنِّسبة  ومصالحها،  أمنها  لحامية  الحويث  جامعة 

تعود إىل التَّصعيد ضدَّ الحوثيِّني، وستكتفي بلعب أداور غري مبارشة من خالل وكالئها 

السعودية  الحوثيني، وهذا سيحرش  أن تجرهم إىل مواجهات مع  املحليني، دون 

يف زاوية حرجة إذ ستبقى وحيدة يف ساحة املواجهة مع الحوثيِّني، وهي غري 

قادرة بطبيعة الحال عىل اقتفاء الخطوة اإلماراتية ألسباب معروفة.
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بالسعودية  عالقتها  توتَّرت  أو  تراجعت  فمهام  املتحدة  الواليات  يخصُّ  وفيام   -

واإلمارات فِمن غري الوارد أن تتزايد ضغوطها عليهام لتصل إىل مطالبتهام بوقف 

الحرب، ورفع اليد عن اليمن، وِمن غري الوارد -يف مختلف األحوال- أن تغادر املشهد 

باعتبار  متاًما، وستحتفظ بقدر ِمن الحضور والحركة فيه، ومراقبته عن كثب، وذلك 

حساسية املنطقة لها ولألمن 

واالقتصاد العامليِّني، وباعتبار 

إيران،  مع  التَّوتُّر  وضع  بقاء 

خصوًصا بعد الهجوم اإليراين 

العراق،  يف  »أربيل«  عىل 

إىل  بحاجة  عموًما  وستكون 

إيران  عىل  غوط  الضُّ مامرسة 

خصوًصا  الحوثيِّني،  وحلفائها 

إذا ما فشلت مفاوضات »فيينَّا«. 

العالقة سيصبُّ يف تحسني  أنَّ االنفراج يف هذا  التَّأكيد عىل  القول  نافلة  - وِمن 

بإعادة  يقرتن  أن  يفرتض  كهذا  ن  فتحسُّ اليمن؛  يف  وحلفائهام  ولتني  الدَّ موقف 

واشنطن النَّظر يف حساباتها والتزاماتها تجاه أمن حلفائها، أي مبعالجة األسباب 

يف  معهام  أكرب  تعاونًا  ذلك  يعني  أن  ويفرتض  بهم،  عالقتها  صفو  رت  كدَّ التي 

جني  األبيض،  البيت  باسم  ثة  املتحدِّ تأكيد  اعتبار  وميكن  الحويث.  جامعة  مواجهة 

سايك، عىل بحث املسئولني األمريكيِّني الذين سبق وتوجُّهوا إىل املنطقة لألزمة 

ًا عىل أنَّ املسئولني األمريكيِّني يدركون أنَّ  اليمنية مع املسئولني الخليجيِّني مؤرشِّ

إدخال تعديل عىل موقفهم ِمن هذه األزمة سيكون جزًءا ِمن أيِّ تسوية للعالقات 

سات الحاكمة  مع السعودية واإلمارات. وعىل ضوء ما وصل إليه املسئولون واملؤسَّ

العسكري  عم  الدَّ فمعاودة  الحويث  جامعة  تعنُّت  حول  قناعات  ِمن  واشنطن  يف 

اخل  ة أسهل، ولن تواجهه معارضة كبرية يف الدَّ للسعودية وحلفائها ستكون مهمَّ

األمرييك.
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آخــــر إصــــدارات املــــركــــز: 

 How Britain’s geostrategic interests

shape its involvement in Yemen

وصف الحوثيِّني جامعة إرهابية 

وتأثري قرار مجلس األمن “2624” 

عىل الحرب يف اليمن

مشاورات عاّمن

خطوة ممهدة للسالم أم مراوحة 

يف ذات املكان

اإلحاطة الشهرية )لشهر فرباير(
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من نحن؟

اإلقليمية،  واملؤثرات  اليمني،  الشأن  بدراسة  تهتم  مستقلة،  بحثية  مؤسسة 

والدولية عليه، من خالل قراءة املايض، وتحليل الحارض، واسترشاف القادم، بهدف 

املشاركة اإليجابية يف رسم مستقبل اليمن.

الرسالة:

نسعى لتقديم رؤى وحلول تدعم ُصنَّاع القرار وقادة الرأي، حول قضايا اليمن السياسية، 

واالقتصادية، واالجتامعية، من خالل تنفيذ الدراسات والبحوث ذات املصداقية، واملهنية 

العالية، عرب فريق متميِّز من الخرباء والباحثني.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئــــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1- التأثري يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2- املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3- تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.

4- رسـم رؤى وتصوُّرات ملستقبل اليمن يف إطاره اإلقليمي والدويل.

5- تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي  اإلسرتاتيجي.


