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   خرآتتخدددددذ م ح    اليمن بددددد أت    فيالحرب    أن    يبدددد  
 
تعقيددددد ا جمدددددا ددددة    بتب ي، وذلددددد   أكثر 

ب  سددددددددد راتينيات مي انية ج ي ة  ل من إيران،    ة، امل  ومالحوثيين
ُ
نو ية  سدددددددددياسدددددددددات  تفعيل     لى ت

  -2022ي دداير    24و  17  في  -  الحوثيوذلدد  بددال لر إالى السددددددددددددد  دد ا   .  "الخددار   اسددددددددددددد  دد ا "قدداةمددة  لى 

  فضدددددددددددددال  مددا أ ل تدد    ؛ت الصددددددددددددد ددا يددة اإلمدداراتيددةآلعدد م من األادد ا  املدد نيددة وامل  ددددددددددددددد
 
 قيددامة مؤخرا

  الصدددددددددددددددارو   إطالق وموقع  م صدددددددددددددددة  تددد مير   ن  اإلمدددارات بددد ولدددة الددد فدددا   بوزارة امل ددددددددددددد ركدددة العمليدددات

املوافق   األح  مسددددا   اإلمارات  مولة  في  وت ميره ا  راضدددد   وتم  اليم ية الجو   محافلةفي   يسدددد يالبال

ملسددددددددددددار العمليات   نتقامياو   /رم فعل مضددددددددددددامإالى   جميع تل  التحركات تؤشددددددددددددر ن  إ  .20221ي اير   30

  الج وب، ومدددددا تم الب دددددا   ليددددد  من تحركدددددات "ألو دددددة العمدددددالقدددددة  فياليمن، وخدددددا دددددددددددددددددة    فيامليددددد انيدددددة 

تلددددد  الددددد ي ددددداميليدددددات تددددد فع دددددا نحو تحليدددددل األ عدددددام والددددد للت املرتب دددددة بتلدددد   الج وبيدددددة "، إذ كدددددل 

ظل  في، وذل   يالهجمات، وما يلحق ب ا من ت ا يات مختلفة سدوا   لى املسدتوا اإلقلي ي أو ال وال

خفض  "إالى مباحثات   اإلشدددددددددددددارة  تن رالخليج، حيث مول  نفراجة الحذرة للجمهور ة اإليرانية مع ال 

السدددددعومية واإلمارات، وما ق  ترنو إلية الجولت التفاوضددددية  العربية  مع كل من اململلة    "التصدددددعي 

تم التوقيع    ال ي نسدددددددددددددختدد ، وت قيح  اإليراني ال ووي  التفدداقحول إ ددامة إحيددا    الدد وليددة  –اإليرانيددة  

  (.5+1ممية )األ صياغات ل، وفقا ل2015 فيي ا  ل

 

افع الهجمات   –أ ال    على د لة اإلمارات: الحوثيةأبعاد  د 

 في من اليمن   اإلمداراتي  النسدددددددددددددحدابتلد   مليدة    ال ي -غير املبداشدددددددددددددرة  – قد  سددددددددددددد وات من املهدامندة  

اةرات املسددددددددديرة   ن الهجوم  ع م من الصدددددددددوار   وال م  مسدددددددددؤولي    ن  ينالحوثي إ النجا    ،2019

مللت   لد . حمدل ذ، ومصدددددددددددددفداة نفد، و د م من األاد ا  املد نيدة األخرا أبوظبيم دار   لسددددددددددددد  د ا 

، وذلددد   وجمدددا دددة الحوثيين  العربيطبيعدددة املعركدددة بين التحدددال     فينو يدددة تؤشدددددددددددددر جميعهدددا للت ير  

  إالى ال وافع التالية: است اما

 في نناح "ألو ة العمالقة"     ع   : وخا ددةاليمن في  العسددي   املشدد    ب  الحيوية  تطوراتال  .1

محافلة شدددددددبوة، فضدددددددال  في  رةيسدددددددية  وبصدددددددفة،  ج وب اليمن فيوثية  تقو ض التحركات الح

ع    وال يأجزا  من محافلة مأرب  ان زا  في  الحوثيمحا ددرة ال  ددا    في ن ال ناح  
ُ
خر آت

 . شمال البالم فيمعقل رةيس ي للحكومة اليم ية املع ر  ب ا موليا 

  

 
  https://bit.ly/3ub2od3،  ربية نيوز  سكاي، اإلراابية الحوثي جما ة أطلقت  باليس ي  ارو  ت مير: اإلمارات 1

https://bit.ly/3ub2od3


 ورقة تحليلية  اإليرانية في ظل الهجمات الحوثية األخيرة   –سياسات حذرة: مستقبل العالقات اإلماراتية 

2 

وذلد   قد  تفعيدل التحركدات امليد انيدة لقوا    :اليمن في  اإلمداراي  االنخ اطتقييم  إعداد    .2

إماراتية سددددددددعومية م دددددددد ركة.   تلتيلية  /إطار ت سدددددددديقات إسدددددددد راتينية  في" العربي"التحال   

 في كة ر  لى خلية  مليات م د   ال تمام فيفعلى سدييل املثال: ظهرت "البصدمة الت سديقية"  

  "القيمة  افدة إالى الت سددددددددددددديق امل ددددددددددددد ر  حول م ممحدافلدة شدددددددددددددبوة، بداإلضددددددددددددد فيم دار " تق" 

  "ألو ة العمالقة". ال  م لد للقوات" وذل   لى غرار التفضيليالثقل  /ال و ية

 

"جمدا دة الحوثيين"   ددددددددددددكل    لتلريسددددددددددددد واو مدا تسددددددددددددد ى   :"املواز  "النظدا    مقدارةدة  ستي ي .3

الدد ولددة الوط يددة، و لى ذلد    بدداسددددددددددددد  دد ا تلتيكي، وذلدد    ر خ وات مم هجددة، بدد أت أول  

مولدددة"، و قددد   مليدددات    –من خ وات مرحليدددة نحو إضدددددددددددددعدددافهدددا وتحو لهدددا إالى حدددالدددة "الال  

 – سددياسددات الجما ة    يالصددرا  واألزمات ال اخلية، تأت  اسددت امةإطار   فياإلن ا  املتوالية  

  ،لت رح نفسددددددددددددها كب يل سدددددددددددديا دددددددددددد ي -كفا ل من مون ال ول  
 
ح  فصددددددددددددول ل أوذل  بما ُيمث

 اخ زال بمسدددددددددددددارات الحدل للمل  اليم ي، إذ أ دددددددددددددبح من مون امل  ق   السددددددددددددديدا ددددددددددددد ييد   التعق

أموار الحرب بددالوكددالددة إقليميددا، وللن   فيالتحركددات امليدد انيددة للحوثيين "ماخليددا/ وخددارجيددا"  

  وذلدد  بددال لرومددا ترنو إليددة سددددددددددددديدداسددددددددددددددات الجمددا ددة    "،الدد ور "مدداايدد  من املهم إ ددامة تقييم 

   سات ال ولة الوط ية.مواز ة ملؤس ملؤسساتتأسيسها ل

 

  على مستقبل السياسات اإلماراتية:  الحوث الهجو    انعكاس –ثانيا 

عي  تقيُيرج    وال ي  الختباراتثمة   م من  
ُ
املسددددددددددتقبل، وذل    فيمها السددددددددددياسددددددددددات اإلماراتية  يح أن ت

مسدددددارات  في اإلماراتي  النخرا إ امة    من -  نتقامياكسدددددلو    -بال لر إالى الهجمات الحوثية األخيرة  

اليم يدة. واو مدا ي رح مز د  من التسدددددددددددددداقلت حول، أول: مسدددددددددددددتقبدل    األراضددددددددددددد ياملعدار  الد اةرة  لى 

اليمن لتقو ض    في ا  م م حلفائ  أبوظبياليمن، و ما إذا سددددددددددتوا ددددددددددل    تناهالسددددددددددياسددددددددددات اإلماراتية  

وإقليمية    اقتصدددددداميةخسدددددداةر    خ ددددددية أي التحركات الحوثية شددددددمال وج وبا، أم سددددددت راجع خ وا  ا  

  ا تم ت ، وكذل  ال راجع بالت بيق  لى سدددددددددددددياسدددددددددددددا  ا الخارجية القاةمة  لى ما  من اذه الهجمات

   دددرا ات اإلقليم. وثانيا: في  لنخرا اإالى ال اخل" وتقليل    النحسددداراألخيرة من سدددياسدددات "  باآلونة

سدددددددددددددياسددددددددددددديا و سدددددددددددددلر ا   –إيران كون ا تمثل ال ا م األول    تناهمسدددددددددددددتقبل السدددددددددددددياسدددددددددددددات اإلماراتية  

لجمددددا ددددة الحوثيين، ومسدددددددددددددتقبددددل املبدددداحثددددات الث دددداةيددددة بين ال رفين حول "خفض    -  اواقتصدددددددددددددددداميدددد

  بال قا  التالية: است راك امل  قة. واو ما يملن  باض راباتالتصعي " 
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 : اليمنية –مستقبل السياسات اإلماراتية  .1

 
ُ
اليمن، وذل  من   في اإلماراتي  لالنخرا حركات املتباي ة "املباشددددددددددرة وغير املباشددددددددددرة" ثمة   م من ال

 : خالل

افع مبداردددددددددددد   -   ب دا   ر تدأييد  وم م الحكومدة املعالع دا دددددددددددددر التداليدة:   فيتتمثدل    ال يتلد     :د 

  "اإلرادابيدة"مؤسدددددددددددددسددددددددددددددات الد ولدة الوط يدة، منداب د  وتقو ض الجمدا دات  اسدددددددددددددتعدامةموليدا،  

  نفوذ جما ة اإلخوان املسددددددلمين، وجميعهاأو  –مثل ت ليم القا  ة وما ش   –واملت رفة  

امل  قة  ق   فياليم ية مالذا وبيئة حاضددددددددددددد ة إل امة التموضدددددددددددددع    الضددددددددددددد راباتتتخذ من  

فوذ  ومحا دددددددرة ال   ،، باإلضدددددددافة إالى تأمين خ و  املالحة ال وليةمول أخرا في   انحسددددددداراا

    بامل  قة. ل ي ينحو م  ال فوذ ا وت لعات  اإليراني

 

افع غير مباردددددددد   -   2019  يوليو في  املتح ة  العربية  اإلمارات  مولة لى الرغم مما أ ل ت    :د 

  القوة"  اسددددددددددددد راتينيددددددة  منلتتحول    اليمن،  في  قوا  ددددددا  ن دددددددددددددر  وإ ددددددامة  تخفيض   زمهددددددا ن  

   العسلر ة
 

  السالم"  اس راتينية إالى" أول
 

 اإلماراتي إ امة التموضع  الت ير نحو  أن  لإ .2"أول

، يدد فع  اخددل اليم يوأطرا  أخرا في الددوم مهددا أللو ددة العمددالقددة    العربيبقوا التحددال  

باملسدددددددألة اليم ية، وذل  بال لر    بالنخرا   أبوظبي  اسدددددددتمرارنحو إ امة ال لر ب رجيحات  

  التالية: ال تباراتإالى 

 

إالى ترسدي  مفهوم "ال ولة  الخارجية  تحركا  ا    فيتسد ى اإلمارات    ، لى املسدتوا السديا د ي .1

منمدددل التحركدددات    في اختبدددارهمدددا تم    واوماةرة التفدددا الت اإلقليميدددة،   ي" فاللوجسدددددددددددددتيدددة

بامل  قة   الضددددد رابالخارجية   ر ب ا  شدددددراكات إقليمية ومولية رامية لتقو ض مراكز 

"اليمن" ذات األامية الجيوسدددددددددياسدددددددددية ل ولة اإلمارات، إذ أ دددددددددبح ُي لر إالى  اوفى مق م  

تسددددد ى   فعلى سدددددييل املثال:  ،امله مات السدددددياسدددددية" إالى كون ا "مه مات أم ية/ وجومية""

" ل رسدددي  ت بيقات ما بات ُرعر  بد العربيإطار شدددراكا  ا بددددددددددددددددد "التحال    فيمولة اإلمارات 

تؤالهدا ألما     جهو دة"، وذلد    ر تد ر ا دا وم مهدا لليداندات وأطرا   اللوجسدددددددددددددتيدة"الد ولدة 

 
    https://bit.ly/3B15p16،2019/ 7/ 8، 24، فرانساإلمارات تعلن النتقال من "اس راتينية القوة  سلر ة" إالى "السالم أول" في اليمن  ( 2

 

https://bit.ly/3B15p16
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   ملسدددار التسدددو ة السدددياسدددية باملسدددألة اليم ية وفقا ملا ترنو إلي   ما م  يمور سددديا ددد ي وأم  

زمع ايكل  ا التحركات اإلقليمية واألممية
ُ
  . عملية السالم امل

 لى    تواج االضددددمان    حضددددوراال رسددددي    اإلمارات تسدددد ىإذ ،  القتصددددامي  لى املسددددتوا  .2

ألمن ددا   القتصددددددددددددددداميددةمواةدد   ددددددددددددد ددا ددة القرار، واإلحدداطددة بددامللفددات اليم يددة ذات األولو ددة 

 .القومي

 

 اإلي انية:  –مستقبل السياسات اإلماراتية  .2

رج  
ُ
 ق  الهجمات    حرجة  اختباراتإالى  اإليرانية   –العالقات اإلماراتية  مستقبل  خضع  ت أنح من امل

  الحوثي  اإل الن  إليددد  انته   ومدددا  ،2019  في  التدددار خيدددة  الخ رةإالى  ال لر  وذلددد  بددد  ،أبوظبياألخيرة  لى  

  بأغل   -  لحقا تبين  والذي   السدددددددددددعومية، في  ال ف ية تآامل  ددددددددددد اسددددددددددد   ف    ال ي  الهجمات يتب    حول 

ب   تل  الختبارات . إيران الهجوم مص ر أن - ال رجيحات
ُ
  ضو  املع يات التالية: فيإذ ت

تقييم إشدددددددددكالية ما  ، و العالقات اإلماراتية اإليرانية"  إ امة توطئة" م دددددددددروطيات لى    الب ا  -

جمددا ددة الحوثيين من كون ددا أحدد  أام األذر  اإليرانيددة بددامل  قددة، فضدددددددددددددال  ن الدد  م    تمثلدد 

بال اةرات املسدديرة والصددوار   الباليسددتية.    للجما ة، وتزو  ام  والعسددلري  املامي   اإليراني

  املفاوضدددددددددددددين  لبيرفعلى سدددددددددددددييل املثال: ثمة   م من التقار ر الرا ددددددددددددد ة للز ارات املتباي ة ل

  واألمين   رةيسددددددددددددد ي  إبراايم  الرةيس   مع  واجتمددا دد  ،  طهران إالى  السدددددددددددددالم   بدد  محمدد   الحوثيين

  .شمخاني  لي اإليراني القومي لألمن األ لى للمنلس  العام

 

 ،  لى الخصدددوم"  النفتاح لى مب أ "اإليرانية   –اإلماراتية    العالقاتمسدددتقبل  ُيب   ملخص   -

بد أت خالل األشدددددددددددددهر املداضددددددددددددديدة لد   وال ي  3ند ر اإلشدددددددددددددارة إالى املفداوضدددددددددددددات الث داةيدةومن ا دا يُ 

من الرق ة    ان القا  اذه املفاوضدددددددات اسدددددددتمرارإذ من املرجح    ."خفض التصدددددددعي " بامل  قة

محركددددات مواةر التفددددا الت اإلمدددداراتيددددة ليجم الت ير بوال لرة األكثر واقعيددددة    ال رجمدددداتيددددة

 لى أن يتضدددددددددددددمن جددد ول التفددداوا ب ددد  يتعلق بمددداايددد  الهجمدددات الحوثيدددة  لى   بدددامل  قدددة،

  .وُسبل محا ر  ا ورم ها ت الص ا ية اإلماراتيةآمل نية وامل  األا ا  ا

 

 
  ain.com)-(alز ارة طح ون بن زاي  إليران.. التعاون واستقرار امل  قة أولو ة اإلمارات 3

https://al-ain.com/article/tahnoun-zayed-visit-iran
https://al-ain.com/article/tahnoun-zayed-visit-iran
https://al-ain.com/article/tahnoun-zayed-visit-iran
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لالقتصددددام والتنارة    املتباي ةسددددارات املل   لى  ُيب   ذإذ   التعو ل  لى الورقة القتصددددامية، -

  التندددار ددةكدددانددد  مومدددا مرتب دددة   دددددددددددددبكدددات كثيفدددة من العالقدددات    وال يوايران،    اإلمددداراتبين  

  املالحية اتاملمر    ر  والبضددددا ع  األشددددخا   حركة إالى  إضددددافة  ،ةوالسددددتثمار والقتصددددامية  

 الخمسدددددددددددددة   األ ضدددددددددددددا  مع  اإليرانية  بالتنارة  قةاملتعل األرقام   اليجم اذا فاق  إذ  املتقاطعة،

 وجددددد     لى  مبي،  أ دددددددددددددبحددددد    حيدددددث   ،4  العربيدددددة  الخليج  لددددد ول   التعددددداون   منلس   في  اآلخر ن

   الخصدو ،
 
 ااما

 
ا  بو دفها مصد را ا  التصد ير  إل امة  مركز 

 
 ظل  في  العاملي  لالقتصدام  وم فذ

عد   أبو ظب    كمدا أن   إيران،  ضددددددددددددد   الد وليدة  العقوبدات
ُ
  اإليرانية  للصدددددددددددددامرات  وجهدة  أك ر  ا عر ت

واو مدا يملن ال لر إليدة وفقدا لاحصدددددددددددددا ات املعل ة   .5مولر  مليدار 2.9  بقيمدة  ال ف يدة  غير

 . التااليليجم التبامل التناري بين اإلمارات وإيران وفقا لل كل 

 

 القيمة باملليون مولر - (2019 – 2015) اإلمارات وإيران مول يللصامرات والوارمات بين  املعل ةخر اإلحصا ات آبيان ب (1شكل )

 2019 2018 2017 2016 2015 البن  

 7,084,010 10,234,278 15,270,369 8,810,493 10,814,281 الصادرات

 1,235,103 5,035,453 1,855,077 968,593 764,978 الواردات

 5,848,907 5,198,825 13,415,292 7,841,900 10,049,303 التجار  امليزان 

 https://bit.ly/3ITWKA1 Map,: Trade Source 

  معرضدددددددددة  أبوظبي في  القيامة  اإلمارات ينعل  ل ولة القتصدددددددددامي   الت ور   نموذ  الج ير بالذكر، أن  

 نز ددات  الحظ تراجعيُ   فقدد  ومن ثم، .امل  قددة  في  اإلقلي ي  السدددددددددددددتقرار  ز ز ددة  ألخ ددار  دددددددددددددكددل جددام 

 اإلمدددارات   ت بيع العالقدددات بين  مع  -ج بدددا إالى ج ددد     –إيران    تنددداه  اإلمدددارات  لددد ا  السددددددددددددد وة  إثبدددات

فيما   واألم ية  والقتصدددددامية  السدددددياسدددددية  الروابد  ق م  ، وما ُيب    لي  مسدددددتقبال في إطارإسدددددراةيلو 

 .6بين م

 

 

 
4 Nader Habibi, “The Impact of Sanctions on Iran-GCC Economic Relations,” Middle East Brief, no. 45, Brandies University Crown Center 

for Middle East Studies (2010). 

5  Mohammad Barhouma, The Reshaping of UAE Foreign Policy and Geopolitical Strategy, Carnegie Endowment for International Peace, 

January 04, 2022, https://bit.ly/3gqli7G  
6 Elham Fakhro, “What the Abraham Accords Reveal about the United Arab Emirates,” War on the Rocks, 30/10/2020, accessed on 

13/12/2021, at: https://bit.ly/3lLlpxv  

https://bit.ly/3ITWKA1
https://bit.ly/3gqli7G
https://bit.ly/3lLlpxv
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  :مسارات ُمحتملة –ثالثا 

  –تعلس الهجمدات املتفرقدة من جداند  جمدا دة الحوثيين  لى مولدة اإلمدارات 
 

عد  تحول
ُ
 نو يا  وال ي ت

  م   –من اليمن   النسدحاب اإلماراتيوح   اإل الن   2015 ا دفة الحزم في ب    م ذ    أبوظبيتناه  

 
 
 ددددك

ُ
حتملة، وال ي ق  ت

ُ
ي اليمن،  ل ب وراا مسددددتقبل العملية السددددياسددددية واملي انية فمن املسددددارات ال

 وكذل  مسار   م من التفاامات اإلقليمية وكذل  ال ولية، وذل  من خالل: 

  :السياس ياملسار   -

السدلمية باملسدألة    للتسدو ة  في ذل  املسدار  لى مسدتقبل   م من ال رتيبات السدياسدية  يتم التعو ل

 عمليدددة السدددددددددددددالم في بدددال لر لحدددالدددة الجموم خ وا  دددا   إنتدددا  إ دددامةوال ي كدددانددد  قددد  بددد أت  اليم يدددة،  

  حيث: ،اليمن

غرون برغ"،    الرا ع "اانز  األم ين دددددددددا  املبعو   ما يتعلق بمسدددددددددتقبل التحركات األممية، و  .1

في إطار ، خال  بن سددددلمان،  ةالسددددعوميمع ناة  وز ر    "غرون برغ"  التقىفعلى سددددييل املثال:  

 السالم في اليمن.  بحث  ملية

بر  انيا،  كل من: "  تضدددددددددم   "، وال ي القتصددددددددداميةبا ية  الر ن دددددددددا  " اسدددددددددت  ا مسدددددددددتقبل   .2

ههدا لوق  إزا  توجمورادا   ةومداايد،  "األميركيدة، والسدددددددددددددعوميدة، واإلمداراتوالوليدات املتحد ة  

عة بين الحكومة ، املوق2018توكهولم لعام  س  اتفاقيةالتصعي  الحاالي،  لى غرار موراا في  

  ال وعيالتحول ذلدد  مون إغفددال و ،   ددددددددددددددأن الحدد يدد ة.  ا، وجمددا ددة الحوثييددمول ب ددا  املع ر 

الوليات املتح ة  زمها إ امة ال لر في   حيث أ ل   ،  بالتقييم األمر كي لجما ة الحوثيين

 . 20217 مارة الرةيس جو باي ن، في ف رايرت  إأقر   ، الذي من قواةم اإلرااب  إل ا  الحوثيين

 ، 2023 –  2022توظي  مولة اإلمارات لعضدددددو   ا غير ال اةمة بمنلس األمن خالل الف رة   .3

 ا ، وال فا   ن نفسددددددددددهالحوثي، بحق الرم  لى الهجوم  وإقلي ي  مواليللحصددددددددددول  لى إجما   

الصددددددددددددددامر  ن جددامعددة الدد ول    8725رقم  . وذلدد  وفقددا للقرار  الدد واليوفقددا لقوا دد  القددانون 

  23ل تيداميدة، امل عقد ة في  ول األ ضدددددددددددددا ، في مورتد  غير امسدددددددددددددتوا م د وبي الد  لىالعربيدة  

 .20228ي اير

 
7 ) The United States Government, Executive Order 13224, at: https://bit.ly/3Hsq9Be  

(،  2022ي اير 23 :غير العامية، )القاارة مورت ال اةمين في  امل  وبين منلس جامعة ال ول العربية  لى مستوا  اجتما  الصامر  ن  8725رقم  القرار(  8

https://bit.ly/3rrxIT1  

https://bit.ly/3Hsq9Be
https://bit.ly/3rrxIT1
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بين   ،2022ري دداي  26القمددة الثالثيددة، ال ي  قدد ت بددأبوظبي، في مددا يتعلق بت بيق مخرجددات  .4

، في ال فا   ألبوظبي  من موق  ما م  القاارةوما أب ت     ز ما  مصددددددددددر واإلمارات والبحر ن،

 . ن نفسها

 

  :املي ان املسار   -

تص رة للم ه  الرةيس ي باملسألة اليم ية، وذل     املي انيحسم"  -يب و أن حالة "الال
 
ستلل امل

نحو أادد ا  خددارجيددة،    بددالتوجدد ن يبددال لر للت ير في تلتيليددات الصدددددددددددددرا  لدد ا جمددا ددة الحوثي

  بدال لر إالى  مق  اختبدارهواومدا تم   بداليمن. العربيللتحدال    الحيوي   مقدابدل إ دامة إنتدا  الد ور 

محددد وميدددة الخسددددددددددددددداةر   لى الرغم من  التحركدددات األخيرة في ج وب اليمن. وفى السددددددددددددديددداق ذاتددد ،  

كدان     التد ا يدات املتبداي دة للهجوم إل أن  للهجمدات الحوثيدة ضددددددددددددد  اإلمدارات،  الي دددددددددددددر دة واملداميدة  

توظيف   أن يتم  واو ما يملن  ،  بمختل  املسدتو ات القتصدامية واألم ية والسدياسديةكثر ثقال أ

ومناب   جما ة الحوثيين في   املي اني  انت دارهإل امة ترتي    أمام التحال كددددددددددددددد "نافذة ج ي ة"  

حول   لحوارنحو االحوثيين  لدددد فع  الجتمع الدددد والي  و دددد  م تلدددد  الفرضددددددددددددديددددة، ضددددددددددددد د  ،  اليمن

رتقبة مسارات التسو ة السياسية
ُ
  . عملية السالم امل

  املسار اإلقليمي: -

رجح أن ُرعددام  ةالخلينيدد  -  املسددددددددددددددار  لى مسدددددددددددددتقبددل التفدداامددات اإليرانيددة  اددذاب    يُ 
ُ
، وال ي من امل

التفاامات مع    خيرة. إذ سدددددديكون لها مرموماا  لى مسددددددارتقييمها في ضددددددو  الهجمات الحوثية األ 

" اإلماراتي  السددددددددد   ا "مراكز   خا دددددددددة وأن  كل من اململلة العربية السدددددددددعومية ومولة اإلمارات. 

الر اا من أامية   ب . فعلى الرغم مما تحلى   ن نلير  ا في اململلة السددددددددددددعومية    تماماتختل

 
 
"بدددداسددددددددددددد راتينيدددات  اإلمددددارات تمثددددل الورقددددة الرابحددددة    ، إل أن  بددددامل  قددددة  عدددد ا مي يددددال  ُ لكون ددددا تمثدددد

انفتاحها  لى السددددددددياحة  لكون ا مركزا للتنارة والسددددددددتثمار بامل  قة، باإلضددددددددافة إالى التصددددددددعي "  

 -بإذ ان من إيران –الحوثية    ينعل من الهجماتمما  ة وال ولية، و دددددددد ر مسدددددددداح  ا،  اإلقليمي

 
 
كددأحدد  أوراق الضددددددددددددد د اإليرانيددة في  في مسدددددددددددددددار التفدداامددات بين طهران ومول الخليج أكثر تددأثيرا

الهجمات الحوثية،    اسدددددددددتمرار، خا دددددددددة وإن  في حال  تح ي  مسدددددددددار التفاامات مع مول الخليج

منمدل أ مدال  ظبي ومبي، و لى  الد وليدة في أبو  السدددددددددددددتثمدارات فقد  ي علس ذلد  بدالسدددددددددددددلد   لى

  البور ة الخلينية وأسعار ال فد الخليجي.
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التندداوز في تلدد  الهجمددات قدد  ُرعقدد  مسددددددددددددددار تلدد  التفدداامدات،   ُيندد ر اإلشددددددددددددددارة إالى أن  بدداملقددابددل،  

إليران، وتصدددعي  الهجمات ضددد اا سددديضدددر   اسددديةذات أامية جيوسدددياإلمارات تع   خا دددة وأن 

بين البل ين، وق  يضددددد ر اإلمارات إالى التصدددددعي  السددددديا ددددد ي وال بلوما ددددد ي    باملصدددددالح امل ددددد ركة

التعداون    وتنميد طرم السدددددددددددددفير اإليراني، ومقداطعدة امل تندات اإليرانيدة،    ضدددددددددددددد  إيران، من قبيدل

   األوراق  مثل تل  أن  إذ القتصدددامي،  
 
  لى املصدددالح اإليرانيةسدددتؤثر تأثيرا

 
 كبيرا

 
  بامل  قة،  سدددلبيا

ُمعضدددددددددددددلدة التفداوا حول إ دامة إحيدا  التفداق ال ووي اإليراني،   اسدددددددددددددتمرارمع  بدالتوازي  وذلد 

العقوبات القتصددددددددامية املفروضددددددددة  لى   النعكاسددددددددات املتباي ة  لى  إشددددددددكالية  اسددددددددتمراربنان   

 .طهران

  :يال  لاملسار    -

ُمعضددددددددددددلة التفاق ال ووي اإليراني، ومسددددددددددددتقبل املفاوضددددددددددددات الجار ة في اذا   ىب   ذل  املسددددددددددددار  ليُ 

مون أي ت قيح/ أو  إيران حر صدددددددددددددة  لى العومة إالى التفاق ال ووي كما او،   خا دددددددددددددة وأن    ،ال دددددددددددددأن

   .الدد واليشدددددددددددددرو  جدد يدد ة من جدداندد  الجتمع  
ُ
يددة" بمثددابددة إحد ا  ثعدد  "الهجمددات الحو ومن ثم، فقدد  ت

ت لعا  ا من املباحثات   فرا  ال دددرق األوسدددد، مقابل  واسدددتقراربأمن   األوراق اإليرانية للمقايضدددة

، وال ي في مق م  ا، رغب  ا في وجوم ضمانات سياسية لرفع أج  ا  ا الخا ةبإلحراز تق ما    القاةمة

إذ من املرجح أن ُرعام تقييم "األوراق التفاوضدددددددددددددية ال ولية"   العقوبات القتصدددددددددددددامية وم ع تلراراا.

إحد ا أام أذر  طهران   -اإليراني، وذلد  اسدددددددددددددت داما إالى مدا تحملد  الهجمدات الحوثيدة  بداملل  ال ووي  

من ت يرات نو يددة في "املعدداملت األم يددة بددامل  قددة"، إذ سددددددددددددديصدددددددددددددبح مسدددددددددددددددار التفدداوا    –بددامل  قددة 

  املستقبلي مراونا بالتوظي  اإليراني لكافة أموا  ا في امل  قة لتحقيق أج  ا  ا الخا ة.

اإليرانية، وذل  في ضدددددو   –مسدددددتقبل العالقات اإلماراتية  ح أن ُيح م  ُيرج    ؛سدددددب تأسدددددلسدددددا على ما 

 ، حيث  .    م من املسددددددارات ال و ية  في إطار، أبوظبيتناه    الحوثيالت ورات األخيرة   ر التصددددددعي   

مت لبدات    الحوثيددة لحددالددة ال  دد ةددة ومن ثم قبول الحوار تمهيدد ا إلنندداز  بددالسدددددددددددددتنددابدة: مددا يتعلق  أول

الجهوم  أبرزاا:   ال تبارات، ملية "التسددددددددددددو ة السددددددددددددياسددددددددددددية"، واو ذل  املسددددددددددددار املراون  ع م من 

اسدددت  ا  ال ور   ،الرا ع لليمن وكذل  املبعو  األمر كي  األم ياألممية ومسدددتقبل تحركات املبعو   

لقوا    املي انير  مون إغفال التأثيرات املتباي ة إل امة إنتا  ال و   بالوسدددددددددداطة السددددددددددياسددددددددددية،  العماني

: ما ُيب    لى مسدتقبل التفاامات اإلماراتية اإليرانية، واو وثانيا .  بالصدرا  القاةم  العربيالتحال   

 لى جما ة الحوثين لوق  هجما  ا  لى األمر املراون بم ا ق رة طهران  لى ممارسدددددددة الضددددددد د  

: ما يتعلق بإ امة تقييم  وثالثا  .تمهي ا لسددددددددددت  ا  مسددددددددددار التفاامات  األا ا  الخارجية الخلينية
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لوضدددددددددددددعية السدددددددددددددياسدددددددددددددية واألم ية لجما ة الحوثيين وذل  وفقا للقرار  الوليات املتح ة األمر لية ل

ما يتعلق بما يملن    :ورا عا  اإلراابية"،  "األشخا / واللياناتبدددددددد  والخا     "13224الت فيذي رقم "

إحرازه والب ددا   ليدد  بداملبدداحثدات الد وليددة حول إ دامة إحيددا  التفدداق ال ووي اإليراني. حيددث أن تلد   

 ملية  )التسددددددو ة السددددددياسددددددية  ابلة ح  التعقي ، وتتقاطع جميعها بمل   املسددددددارات أ ددددددبح  مت دددددد

 السالم( للمسألة اليم ية.

 

 

 

 

 

 

يلتقي في العا دمة اإليرانية،  لي شدمخاني،   مسدت دار األمن القومي اإلماراتي، ال دي  طح ون بن زاي ،: في ال ال   الرةيسدية الصدورة 

 (Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images) 2021مرسم ر  6أمين الجلس األ لى لألمن القومي اإليراني، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ورقة تحليلية  اإليرانية في ظل الهجمات الحوثية األخيرة   –سياسات حذرة: مستقبل العالقات اإلماراتية 

10 

 

 

 

 سياسات حذر : 

اإلي انية في ظل   –مستقبل العالقات اإلماراتية   

 الهجمات الحوثية األخير  
 

 

 د. إيمان زه ان 

 متخصصة في العالقات ال ولية واألمن اإلقلي ي

 

 

 

 "آلرا  الوارمة في اذه الورقة تعلس رأي املؤل "ا 
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 جميع الحقوق محفوظة لد 

 ت لألخبار  ال راسا 24م كز سوث


