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مقــــدمة:

ــوت  ــة حرضم ــة يف محافظ ــة وإقليمي ــوى محلي ــن ق ــراع ب ــرة ال ــدت وت تصاع

ــز مبوقعهــا االســراتيجي الهــام،  للســيطرة عــى أكــر املحافظــات اليمنيــة، التــي تتميَّ

والغنيــة بالــروات النفطيــة واملعدنيــة، يف تنافــٍس محتــدٍم يشــهد تطــوُّرات دراماتيكيــة، 

ــة. ــح الجيوسياســية واالقتصادي ــدات واملصال ــه األجن تتشــابك في

ويف حــن تســابق األطــراف اإلقليميــة الزمــن لتعزيــز حضورهــا باملحافظــة، تخــوض 

القــوى السياســية والدينيــة والعســكرية مــا يشــبه الحــرب البــاردة؛ لتحقيــق أكــر قــدٍر 

مــن املكاســب عــى األرض، عــى الرغــم مــن عــدم قــدرة أي طرٍف بســط ســيطرته عى 

املحافظــة بشــكٍل كامــٍل أو التفــرّد بهــا، وذلــك مــا يجعــل مســتقبل املحافظــة مجهــوالً، 

ومفتوحــاً أمــام كل االحتــاالت والســيناريوهات.

وتعيــش حرضمــوت حالــًة مــن التــوازن املؤقــت بــن القــوى املحليــة املنخرطــة يف 

الــراع عــى النفــوذ باملحافظــة، حيــث تنتــر قــوات النخبــة الحرضميــة القريبــة مــن 

املجلــس االنتقــايل الجنــويب، واملواليــة لإلمــارات يف مناطــق الســاحل، يف حــن تهيمــن 

قــوات املنطقــة العســكرية األوىل املواليــة لعــي محســن األحمــر واإلصــاح -تحــت غطاء 

»الرعيــة« عــى مناطــق وادي حرضمــوت وصحراءهــا.

بعــد ســيطرة التحالــف الســعودي اإلمــارايت عــى حرضمــوت ؛ ال يــزال أبنــاء 

ــاح  ــعى الجن ــل يس ــادم ، ويف املقاب ــهد الق ــح املش ــم مام ــن رس ــن ع ــة بعيدي املحافظ

ــة«، وحــزب »اإلصــاح« لتعزيــز حضــوره عــى  املــوايل للســعودية مــا يســمى »الرعي

األرض ، وإحــكام ســيطرته عــى املــوارد النفطيــة يف املحافظــة ، يف حــن يعــزِّز الجنــاح 

ــة  ــع االســراتيجية، وتقوي ــئ واملطــارات واملواق ــوايل لإلمــارات ســيطرته عــى املوان امل

ــه. ــة خصوم ــي شــكَّلها يف حرضمــوت ؛ مــن أجــل مواجه ــوات العســكرية الت الق

يف هــذه الورقــة ؛ يســلِّط منتــدى »مجــال« الضــوء عــى طبيعــة الــراع 

الدائــر بــن األطــراف املحليــة واإلقليميــة والدوليــة مبحافظــة حرضموت، 

ــارات واألطــراف  واســراتيجيات هــذه األطــراف -خاصــة الســعودية واإلم

املواليــة لهــا- للســيطرة عى موانــئ ومطارات املحافظــة وثرواتهــا النفطية، 
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كــا تســترشف الســيناريوهات املســتقبلية لهــذا الــراع ، يف ظــل تضــارب 

األجنــدات اإلقليميــة .

الصراع على أكبر المحافظات اليمنية:
تشــهد محافظــة حرضمــوت حــراكاً سياســياً وعســكرياً متســارعاً ، يبــدو مندرجــاً يف 
ســياق عــدد مــن املشــاريع التــي بــات املجتمــع الحرضمــي منقِســاً حولهــا ، بــن َمــن 
ــس  ــا إىل ســلطة »املجل ــن يســعى إىل ضّمه ــم، وَم ــوت كإقلي ــب بانفصــال حرضم يطالِ
ــة  ــار الركيب ــة يف إط ــا محافَظ ــو إىل بقائه ــن يدع ــدن، وَم ــا ع ــايل« ومركزه االنتق
الحاليــة للبــاد، لكــنَّ كلَّ تلــك املشــاريع ليســت بعيــدًة عــن التَوّجهــات اإلقليميــة والدولية 
ــة، والتــي بــدأت تنشــط يف هــذه املحافظــة خــال األشــهر املاضيــة بشــكل  غــر املعلَن
متســارع، وتحديــداً بعــد ســيطرة اإلمــارات عــى محافظــة شــبوة املحاذيــة، ومحاولتهــا 
ــّوات  ــاف الق ــل الســعودية إليق ــل أن تتدّخ ــاً صــوب وادي حرضمــوت، قب د رشق ــدُّ التم
املدعومــة مــن أبــو ظبــي يف منطقــة الخشــعة، حيــث نفــوذ املنطقــة العســكرية األوىل 

املحســوبة عــى »اإلصــاح«.

هــذه التطــّورات املتســارعة ؛ دفعــت إىل ســباٍق إقليمي ودويل صــوب حرضموت، وهو 
ســباٌق تتفاعــل معــه املكّونــات الحرضميــة ، لتبــدو املحافظــة وكأنَّهــا متنازَعــة بــن ثاثــة 
مشــاريع مدفوعــة مــن الخــارج، ففــي الوقــت الــذي تســعى فيــه اإلمــارات إىل ضــّم 
حرضمــوت إىل بقيّــة املحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرتها ، ومتكــن »املجلــس االنتقايل 
ــوت  ــا يف حرضم ــٍة م ــرْض خصوصي ــعودية إىل ف ــعى الس ــا، تس ــن إدارته ــويب« م الجن
ــذي  ــا »اإلصــاح«، ال ــوب، أّم ــة محافظــات الجن ــا إىل بقيّ ــرة ؛ إذ تَرفــض ضّمه وامله
وجــد نفســه هدفــاً لذلــك الــراع، فقــد أعلــن رفضــه الخطّتـَـن الســعودية واإلماراتيــة، 
ويؤكــد عــى رضورة بقــاء حرضمــوت محافَظــة يف إطــار الدولــة املركزيــة أو الذهــاب 

إىل إعانهــا دولــة مســتقلّة.

ويف خضــّم هــذا الــراع املحتــدم بن األطــراف املحليــة واإلقليمية؛ تبــدو حرضموت 
ــاك خــال األشــهر  ــة؛ التــي عــّززت حضورهــا هن ــب اهتــام القــّوات األمركي يف ُصل
ــات  ــن يف مديري ــكٍل معلَ ــتخباراتية بش ــة واس ــطة أمني ــارس أنش ــارت مُت ــة، وص املاضي



5

األطراف المحلية واإلقليمية.. صراع نفوذ على رمال حضرموت المتحركة

ــاه اإلقليميــة يف البحــر  املحافظــة، وإذ ترتبــط هــذه األنشــطة باهتــام واشــنطن باملي
العــريب؛ فهــي تتّصــل أيضــاً بالرغبــة يف الســيطرة عــى أهــّم محافظــة مينيــة مــن حيث 
املســاحة واملوقــع والــروة واملوانــئ واملنافــذ، وهــذا مــا يفــرِّ حجــم القــوات الّريــة 

األمركيــة املتمركــزة فيهــا]1[.

أهمية محافظة حضرموت :
تقــع محافظــة حرضمــوت يف الجــزء الرقــي للجمهوريــة اليمنيــة عــى ســاحل البحر 
العــريب، وتبعــد عــن العاصمــة صنعــاء بنحــو )794( كيلــو مــراً، واكتســبت حرضمــوت 
ــن  ــكرية، م ــة والعس ــية واالقتصادي ــتويات السياس ــى املس ــة ع ــة األهمي ــا البالغ مكانته
ــه ؛ حيــث تشــكِّل مــا نســبته 36 باملائــة مــن املســاحة  املوقــع االســراتيجي الــذي تحتل
ر مســاحتها بحــوايل )193,032( كيلــو مــر مربــع، حيــث متتدُّ بن  الكليــة لليمــن، إذ تقــدَّ
الحــدود اإلداريــة ملحافظــات شــبوة ومــأرب والجــوف مــن الناحيــة الغربيــة، والحــدود 
اإلداريــة ملحافظــة املهــرة مــن الناحيــة الرقيــة، باإلضافــة إىل الحــدود الدوليــة مــع 
ســلطنة عــان مــن الناحيــة الرقيــة، ومتتــدُّ كذلــك مــن الحــدود الدوليــة مع الســعودية 
باتجــاه الجنــوب وصــوالً إىل الســواحل الجنوبيــة عــى بحــر العــرب واملحيــط الهنــدي.

ومتتلــك حرضمــوت رشيطــاً ســاحلياً عــى البحــر العــريب يبلــغ طولــه حــوايل 120 
كــم، وتتكــون مــن 30 مديريــة، ومركزهــا مدينــة املــكا، وتكمــن األهميــة الجيوسياســية 
واالقتصاديــة لهــا مــن خــال مــا متتلكــه مــن حقــول نفطيــة ومناجــم للذهــب ومناطــق 

زراعيــة خصبــة.

ــارس  ــف الســعودي يف م ــل التدخــل العســكري للتحال ــوت - قب ــت حرضم ــد كان وق
ر بـــ 104 ألــف برميــل يوميــاً مــن ســبعة قطاعــات نفطيــة، ينتــج  -2015 تنتــج مــا يقــدَّ
أكرهــا قطــاع 14 وقطــاع 10، حــوايل 37 ألــف برميــل يوميــاً، و50 ألــف برميــل يوميــاً 
ــل  ــب تدخ ــام 2015 عق ــل الع ــاج أوائ ــف اإلنت ــن توقُّ ــم م ــى الرغ ــوايل، وع ــى الت ع
التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية يف اليمــن، فقــد عــادت منشــآت إنتــاج وتصديــر 
ــا اإلمــارات عــى  ــي تدعمه ــوات الت ــد أن ســيطرة الق ــل، بع النفــط الرئيســية إىل العم
ــة يف  ــرة العربي ــم القاعــدة يف شــبه الجزي ــا، وخــروج مســلحي تنظي ــكا وضواحيه امل

ــل 2016م. أبري
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ــيلة  ــة املس ــا رشك ــذان تديره ــان )14 و10( الل ــج القطاع ــام 2018، أنت ــال الع وخ
الستكشــاف وإنتــاج البــرول الحكوميــة )برومســيلة(، مبتوســط إجــايل قــدره 87 ألــف 
برميــل يف اليــوم، وتشــكِّل الصــادرات مــن مينــاء الشــحر عــى ســاحل حرضمــوت أكــر 
نســبة مــن النفــط يتــم تصديرهــا حاليــاً مــن اليمــن، كــا تنتــج حرضمــوت الغــاز أيضــاً، 
ويف عــام 2018 أنتجــت مــا متوســطة 20 - 25 مليــون قــدم مكعــب قيــايس يوميــاً مــن 

القطــاع 10.

كــا تحتــوي محافظــة حرضمــوت أراٍض صالحــة للزراعــة ومناطــق ســاحلية لصيــد 
األســاك، ولديهــا عــدد مــن نقــاط الدخــول للتجــارة الدوليــة عــر مطــارات وموانــئ 
ــد  ــكا أح ــاء امل ــل مين ــعودية، إذ ميث ــع الس ــركة م ــة مش ــدود بري ــك ح ــة، وكذل بحري
املوانــئ الرئيســية يف اليمــن، ومنــذ يوليو/متــوز 2017 حتــى يوليــو/ متــوز 2018، دخــل 
اليمــن مــا يقــدر بـــ 350 ألــف طــن مــن املــواد الغذائيــة والســلع األساســية األخــرى عر 
مينــاء املــكا ، وتــم اســتراد مــا يقــدر بحــوايل 900 ألــف طــن مــن الوقــود، ويف نفــس 

الفــرة، تــم اســتراد مــا مجموعــه 14429 حاويــة شــحن]2[.

ــيلة  ــل املس ــاف حق ــع اكتش ــة م ــة االقتصادي ــن الناحي ــوت م ــة حرضم زادت أهمي
ــى  ــات ع ــن النزاع ــم م ــك فاق ــرم، إال أنَّ ذل ــرن املن ــعينيات الق ــع تس ــي مطل النفط
ــت  ــث متكَّن ــب وحــدة التســعينيات ، حي ــن األطــراف السياســية عق ــوارد ب ــروة وامل ال
ــآت  ــول واملنش ــى الحق ــة ع ــن الهيمن ــاد م ــال الب ــذة يف ش ــة الناف ــوى التقليدي الق
النفطيــة، عــاوًة عــى االســتحواذ عــى عقــود االستكشــافات ، والتحكــم مبفاصــل امللــف 
النفطــي يف حرضمــوت ، وحرمــان أبنــاء املحافظــة مــن االســتفادة مــن هــذه الــروة.

ومــن األنشــطة الرئيســة التــي ميارســها ســكان املحافظة الزراعــة واالصطيــاد والروة 
ــايل  ــن إج ــة إىل )%5.8( م ــل الزراعي ــاج املحاصي ــبة إنت ــل نس ــث تص ــة، حي الحيواني
ــد  ــة، ويُع ــل النقدي ــوب واملحاصي ــور والحب ــا التم ــن، وأهمه ــي يف اليم ــاج الزراع اإلنت
قطــاع األســاك الرافــد االقتصــادي األول لســكان املحافظــة ؛ كونهــا تقــع عــى رشيــط 
ــوع األســاك  ــرة وتن ــاز بك ــريب، وميت ــد عــى شــاطئ البحــر الع ــل ميت ســاحي طوي

واألحيــاء البحريــة، وتضــم أرايض املحافظــة ثــروات معدنيــة أهمهــا الذهــب.

كــا يوجــد يف حرضمــوت معامل ســياحية عديــدة، ومنها القــاع التاريخية، واملســاجد 
األثريــة واملــدارس الدينيــة، ومكتبــات مدينــة تريــم، وحصــون وحدائــق مدينــة ســيئون، 
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وناطحــات الســحاب يف مدينــة شــبام ، وغرهــا مــن املعــامل الســياحية، وتتميَّــز بتنــوع 
مناخهــا نتيجــة مســاحتها الكبــرة، ويصــل متوســط درجــة الحــرارة خــال أيــام الســنة 

إىل )27( درجــة مئويــة تقريبــاً .

التواجد العسكري في حضرموت:
تضــم محافظــة حرضمــوت منطقتــن عســكريتن مــن أصــل ســبع مناطــق يتــوزع 
فيهــا الجيــش اليمنــي، بعــد إعــادة تقســيم مــرح العمليــات العســكرية إىل ســبع مناطــق 

ــمة خمــس مناطــق. عســكرية، بعــد أن كانــت مقسَّ

املنطقــة العســكرية األوىل: وتنتــر يف وادي وصحــراء حرضمــوت، ويقــع مركــز 
قيادتهــا يف مدينــة ســيئون، وتتكــوَّن مــن ســبعة ألويــة عســكرية.

املنطقــة العســكرية الثانيــة: وتنتــر جنــوب محافظــة حرضمــوت، ويقــع مركــز 
قيادتهــا يف مدينــة املــكا، وتتكــوَّن مــن تســعة ألويــة عســكرية.

وتتَّخــذ املنطقــة العســكرية األوىل مــن مدينــة ســيئون حصنــاً منيعــاً لقواتهــا املكونــة 
ــلطة  ــارشة لس ــع مب ــس، وتخض ــح طيم ــن صال ــواء الرك ــها الل ــة، يرأس ــبعة ألوي ــن س م
الجــرال عــي محســن األحمــر، وقــد أضحــى وادي حرضمــوت مــاذاً لعصابــات 
الجرميــة؛ بالرغــم مــن أنَّ هــذه املنطقــة التــي مل تطلهــا الحــرب ويُفــرض أن تكــون 
ــح ســاحًة مفتوحــًة  ــة أصب ــوادي طــوال الســنوات املاضي ــاً، إال أّن ال أكــر هــدوًء وأمان

ــة. ــرات اإلرهابي ــاالت والتفج لاغتي

ــة العســكرية األوىل،  ــوب اليمــن، املنطق ــل بعــض األهــايل والسياســين يف جن وحّم
ــخصيات  ــن وش ــال أم ــت رج ــي طال ــدية الت ــة الجس ــات التصفي ــن عملي ــؤولية ع املس

ــة«]3[. ــارص »جهادي ــواء عن ــا بإي ــة، واتهموه حرضمي

ــة؛  ــان املتفرع ــعة والودي ــة الواس ــاحة الجغرافي ــوت ؛ ذو املس ــاعد وادي حرضم ويس
عــى فــرار مرتكبــي جرائــم االغتيــال مــن العدالــة، وكان يخضع الــوادي ســابقا لحكومة 

هــادي والحقــاً ملجلــس القيــادة.

يبــدو أنَّ اإلصــاح قــد تنبــأ منــذ ســنوات بأهميــة وادي حرضمــوت االســراتيجية، من 
عــّدة نواحــي، حيــث اســتطاع حــزب اإلصــاح أن يحظــى بثقة األهــايل يف الــوادي، وقد 



8

األطراف المحلية واإلقليمية.. صراع نفوذ على رمال حضرموت المتحركة

ــن بعــد تعيينــه  ــا، فعــي محســن األحمــر املــوايل لإلصــاح متكَّ اتضحــت دوافعــه الحًق
ــة  ــه النفطي ــة رشكات ــه لحاي ــد األعــى للقــوات املســلحة مــن إحــكام قبضت ــا للقائ نائبً
وحقــول النفــط يف حرضمــوت ؛ مــن خــال مســلحيه يف املنطقــة العســكرية األوىل التي 
تديــن بالــوالء لــه، هــذه االمتيــازات التــي يحظــى بهــا »عــي محســن األحمــر« تُحّقــق 
لإلصــاح غايتــه االســراتيجية، ليــس فقــط مــن خــال تأمــن الســيطرة عــى حقــول 
النفــط فحســب؛ بــل أيضــاً متنحهــم التحكُّــم يف مطــار ســيئون، الــذي مل يتأثــر عملــه 
بتداعيــات الحــرب، ومُيثــل هــذا املنفــذ نافذتهــم للعــامل، أوالً مــن خــال متكينهــم مــن 
ــن  ــا م ــم، وثانيً ــت يف تقديره ــر ليس ــة مخاط ــدوث أي ــة ح ــم يف حال ــب قياداته تهري

خــال امتــاك حصيلــة معلومــات اســتخباراتية عــن الوافديــن واملغادريــن]4[. 

الجانب الديني في حضرموت :
ــُز املجتمــُع الحرضمــّي بامتاكــه بنيــة ثقافيــة وعقائديــة متينــة، ويشــتهر أبنــاء  يتميّ
املحافظــة بانتائهــم وميلهــم إىل التصــوُّف، بــل تعــّد حرضمــوت معقــاً رئيســاً ألعــام 
ــامل،  ــم مــن شــتّى دول الع ــدو التصــوُّف وطــاب العل ــة، ومركــزاً يقصــده ُمري الصوفي
كــا تحــوي عــدداً مــن مراكــز العلــم التــي تضــمُّ أعــداداً كبــرة مــن طــاب العلــم أو 
ــاٍت  ــوٍس واحتفالي ــز بطق ــة، وتتميّ ــياٍت مختلف ــن جنس ــي الدخــول يف اإلســام م حديث

تأخــُذ طابعــاً روحيــاً ووجدانيــاً يتوارثهــا أبنــاُء املحافظــة.

املعــروف عــن حرضمــوت – وحتــى وقــت قريــب- أنَّهــا كانــت كلهــا يف الغالــب تتبــع 
املدرســة الصوفيــة ، إال أنَّ هــذه املدرســة ضعفــت يف العقــود األخــرة، ومل تســتطع أْن 

تقــاوم املــّد الوهــايب القــادم مــن الجــوار، ومــا صاحــب ذلــك مــن ضــٍخ مــايٍل كبــرٍ.

مــع أنَّ تاريــخ محافظــة حرضمــوت يعــجُّ باملحافــِل واملناســباِت الكثــرة ذات الطابــع 
ــة  ــاء املحافظ ــن أبن ــا ب ــارف عليه ــوس املُتع ــاالت والطق ــذه االحتف ــّي، إالّ أن ه الدين
ُحوربــْت بعــد توغُّــل الفكــر الوهــايب، وصــاَر أبنــاُء املدرســة الصوفيــة وأتباعهــا يعانــون 
ــآكل شــيئاً فشــيئاً لصالــح  مــن القمــع والتهديــد، كــا أصبــح هــذا املعقــل الصــويف يت
النفــوذ الوهــايّب ، وبعــد ســيطرة القاعــدة عــى املــكا قضــْت عــى أرضحــة الصوفيــة 
وقبابهــا ومعاملهــا يف ســاحل حرضمــوت، كــا أنَّ طائــع خطــر هــذه الجاعــات 
املتشــددة قــد وصلــت فعليــاً للداخــل الحرضمــي، ويعــاين أتبــاع املدرســة الصوفيــة مــن 
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القمــع والتهديــد واإلرهــاب، بــل وحتــى مــن الخطــف والتغييــب والقتــل]5[.

فقــد أُّسســت يف حرضمــوت مــدارس دينيــة وهابيــة عديــدة، وبُنيــت مســاجد جديــدة 
مزخرفــة بطــراز حديــث بأمــوال قادمــة مــن الســعودية، وذلــك بهــدف طمــس املســاجد 

األثريــة واملقامــات الدينيــة املنتــرة يف عمــوم املحافظــة.

كــا أرســلت البعثــات التعليميــة الدينيــة الحديثــة يف مجملهــا إىل جامعــات اململكــة 
الســعودية، ونشــأت أجيــال كاملــة تربَّــت وتعلَّمــت يف مــدارس اململكــة وجامعاتهــا، كل 
ذلــك أســهم يف انتشــار الفكــر الوهــايب عــى حســاب املدرســة الصوفيــة املراجعــة يف 
اآلونــة األخــرة ، وتعتــر مــدن وبلــدات الداخــل الحرضمــي، كســيؤن، وتريــم، وحريضــة 
وكثــر وغرهــا، مــن أهــم مراكــز املدرســة الصوفيــة يف حرضمــوت، وجنــوب الجزيــرة 

عمومــاً، حيــث تنتــر فيهــا مراكــز الصوفيــة ومزاراتهــا وأرضحتهــا ومســاجدها]6[.

حضرموت مهوى التنظيمات المتطرفة:
تتمتَّــع حرضمــوت بجغرافيــا واســعة تصــل إىل مــا يقــارب 190 ألــف كيلــو مــر مربع، 
ــاءات،  ــر اإلحص ــب آخ ــمة حس ــون نس ــكانها امللي ــدد س ــايل ع ــل إج ــن ال يص يف ح
ــة  ــة الداخلي ــاحلية واألودي ــهول الس ــاب والس ــال والهض ــن الجب ــها ب ــوع تضاريس وتتن

والصحــارى.

هــذه الجغرافيــا الواســعة مــع قلَّــة عــدد الســكان، توفِّــر مســاحات شاســعة خاليــة من 
البــر، وبقــاع جغرافيــة غــر مأهولــة وأوديــة نائيــة، وهــذا مــا رأْت فيــه الجاعــات 
ــة إلنشــاء معســكرات  ــا، فاســتغلَّْت هــذه البيئ ــة لتحرُّكاته ــة مثالي ــة بيئ ــة املتطرف الديني
ــط ســاحي  ــاك حرضمــوت لري ــا أنَّ امت ــن األنشــطة، ك ــك م ــب، وغــر ذل التدري
ــارص  ــة الســتجاب عن ــزة إضافي ــر مي ــراً، وفَّ ــو م ــرب بطــول 120 كيل ــر الع عــى بح
ــتية أو  ــدادات لوجس ــي أي إم ــة تلق ــك إمكاني ــاح كذل ــات ، وأت ــك الجاع ــة لتل خارجي

أســلحة، عوضــاً عــن امتــاك املحافظــة ثاثــة موانــئ ومطاريــن دوليــن.

هــذه البيئــة املغريــة جعلــت مــن حرضمــوت مهــوى للتنظيــات الدينيــة األيديولوجيــة 
الخارجــة عــن النظــام العــام، وأبرزهــا مــا يعــرف بـ)تنظيــم قاعــدة الجهــاد يف جزيــرة 
العــرب( ومــع أنَّ تنظيــم القاعــدة كان لــه نشــاط ِطــوال العقــود املاضيــة يف حرضموت؛ 

إال أنَّ نشــاطه األكــر ظهــر مــع بدايــة حــرب التحالــف الســعودي عــى اليمــن.
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فبعــد أســبوٍع واحــٍد مــن إطــاق التحالــف حربــه عــى اليمن أواخــر مــارس 2015م؛ 
انتــرت عنــارص تنظيــم القاعــدة يف مدينــة املــكا واملناطــق املجــاورة لهــا وســيطرت 
دت التفســرات حــول توقيــت ســيطرة القاعــدة عــى املدينــة،  عليهــا بالكامــل، وقــد تعــدَّ
ــة  ــق الجيــش واللجــان الشــعبية التابع ــا أن الســعودية أرادت أن تنشــئ حاجــزاً يعي منه
لحكومــة صنعــاء بالرغــم مــن أن هــذه القــوات مل تكــن قــد اقربــت مــن ذلــك املجــال 
ــل البعــض اآلخــر ذلــك  الجغــرايف، بــل كانــت حينهــا ال تــزال عــى أبــواب عــدن، وحلَّ
ــط  ــف الضغ ــدة لتخفي ــة البعي ــك البقع ــاء إىل تل ــوات صنع ــتدراج ق ــة الس ــه محاول بأن
عــى الجبهــات األخــرى، مــع العلــم أنَّ املغــزى الواضــح مبــارشة هــو ســعي الســعودية 
لحجــز تلــك املنطقــة االســراتيجية لــراٍع آٍت؛ إذا جــاز التعبــر، رصاٌع هــي مــن يحــدد 
توقيتــه؛ بنــاًء عــى معطيــات القتــال يف الجبهــات األخــرى، واألهــم العتبــارات األطــاع 

الســعودية بحرضمــوت]7[.

وبحســب مســؤول عســكري متقاعــد ؛ فــإنَّ قائــد املنطقــة العســكرية الثانيــة اللــواء 
محســن نــارص، مل يصــدر أي أوامــر للــرد عــى هجــوم القاعــدة، فقــد كان مــن املمكــن 
ــد أنَّ عــدد العســكرين الذيــن  ألي رد عســكري منســق أْن يثبــت فاعليتــه؛ إذ مــن املؤكَّ
ــم، ويف حيازتهــم أســلحة تفــوق  ــاك يفــوق عــدد عنــارص التنظي ــوا متواجديــن هن كان
ــارص  ــة، وح ــزو املدين ــة لغ ــج التجزئ ــا نه ــم وقته ــى التنظي ــد تبنَّ ــم، وق ــلحة التنظي أس
كل قاعــدة عســكرية عــى حــدة، وتفــاوض مــع قادتهــا بشــكل فــردي، قبــل أْن ينتقــل 
إىل الهــدف التــايل، وبالرغــم مــن اختــاف تفاصيــل هــذه املفاوضــات؛ فقــد كان لهــا 
جميعهــا نفــس النتيجــة: االستســام، فمثــاً ســمحت القاعــدة لجنــود اللــواء 190 دفــاع 

جــوي مــن املغــادرة وأخــذ رواتبهــم وأســلحتهم الخاصــة و120 طلقــة]8[.

ــت  خــال أيــاٍم معــدودٍة ؛ أضحــت ســيطرة »القاعــدة« عــى املــكا أمــراً واقعــاً، وعمَّ
حالــة مــن الفــوىض، حيــث ســادت حــاالت التســيّب املخيــف، وانتــرت حــاالت الســلب 
لبعــض املمتلــكات الخاصــة، وأغلــب املمتلــكات العامــة، وحــرق بعــض املقــرات الحكومية، 
غ عنــارص التنظيــم لنهــب البنــوك الخاصــة، وأمضــوا حــوايل ثاثــة أيــام يحاولون  وتفــرَّ
فتــح خزنــة فــرع البنــك املركــزي، حيــث متكنــوا يف األخــر مــن تفجرهــا، واختفــت 
ــار  ــن ملي ــوق العري ــي تف ــك والت ــا البن ــي يحويه ــة الت ــغ النقدي ــك كل املبال ــد ذل بع
ريــال، وبعــض املبالــغ مــن النقــد األجنبــي، التــي هــي يف معظمهــا عبــارة عــن مرتبــات 

موظفــي الدولــة يف املحافظــة.
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إنَّ مــا يفــر تلــك األحــداث املتســارعة هــو النظــر يف تاريــخ عاقــات التنظيــات 
املتطرفــة باململكــة العربيــة الســعودية، إذ تعتــر املحــرك األول لهــذه التنظيــات وأهمهــا 
تنظيــم القاعــدة، الــذي أعلنــت قيادتــه يف اليمــن أكــر مــن مــرَّة أهدافــاً تتوافــق مــع 
ــد ســيطرته عــى  ــم بع ــن التنظي ــا عــى اليمــن، كــا أعل أهــداف الســعودية يف حربه
ــل؛  ــا مــن هجــوم حــويث محتم ــْن ليحميه ــا؛ ولك ــا ليحكمه ــه مل يتواجــد فيه ــكا؛ أن امل

حســب زعمــه.

ــام  ــدة ع ــكا م ــة امل ــم مدين ــدة يحك ــم القاع ــا تنظي ــعودية وحلفه ــت الس ــد ترك لق
ــه، رغــم ســيطرتها عــى  ــاً مــن قيادات كامــل، دون أن تواجــه عنــارصه أو تســتهدف أي
األجــواء اليمنيــة بالكامــل، وعلمهــا بتواجــد عنــارص التنظيــم ومعســكراتهم وأســلحتهم 
التــي اســتولوا عليهــا مــن معســكرات الجيــش، بعــد انســحاب أفــراده وتــرك األســلحة 

ــة. ــة داخــل املدين الثقيل

وبعــد عــام مــن اســتياء تنظيــم القاعــدة عــى املــكا ؛ أدركــت الســعودية واإلمــارات 
أنَّ حاجتهــا لهــذا التنظيــم قــد انتهــت، مــع تراجــع الجيــش اليمنــي واللجــان املســاندة 
ــة، كــا  ــدم نحــو املحافظــات الرقي ــة للتق ــه ني ــد لدي نحــو املناطــق الشــالية ومل يع
ــن؛  ــا يف اليم ــتكال مخططاته ــام اس ــاً أم ــيقف عائق ــدة س ــم القاع ــا أن تنظي أدركت
ــز قــوات عســكرية  إذا بقــي التنظيــم مســيطراً عــى املــكا ومــا جاورهــا، فبــدأت تجهِّ
بزعــم تطهــر املدينــة وإخــراج عنــارص التنظيــم منهــا، ويف 22 أبريــل 2016، احتشــد 
ــكا،  ــن امل ــة م ــة الرقي ــى الحافَّ ــارات ع ــعودية واإلم ــن الس ــون م ــلحون مدعوم مس
وأصــدر التنظيــم حينهــا بيانـًـا طالــب فيــه الســكان املحليــن بعــدم االنضــام إىل قــوات 

التحالــف.

ــه مســتعٌد للقتــال دفاعــاً عــن املدينــة التــي كانــت مصــدر أمــوال  زعــم التنظيــم أنَّ
طائلــة لــه خــال عــام كامــل مــن ســيطرته عليهــا، ولكــْن كان هنــاك يشء آخــر يحــدث 
خلــف الكواليــس؛ بحســب وكالــة »أسوشــيتد بــرس«، حيــث كان شــيخ قبــي يتنقــل بــن 
ــة  ــرام صفق ــة إلب ــدن، يف محاول ــن بع ــؤولن اإلماراتي ــكا واملس ــدة بامل ــادة القاع ق
لحايــة املــكا مــن القتــال، عــر الســاح ملقاتــي التنظيــم بالخــروج مــن املدينــة دون 

أن يصابــوا بــأذى.

ــي  ــن ملقات ــروج اآلم ــان الخ ــم ض ــث ت ــل؛ حي ــدث بالفع ــا ح ــذا م ــة ه ويف النهاي
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ــم  ــا، ومل يت ــوا عليه ــي حصل ــوال الت ــاظ باألســلحة واألم ــة واالحتف ــم مــن املدين التنظي
ــة. ــار األمريكي ــدون طي ــرات ب ــة والطائ ــف الحربي ــرات التحال ــل طائ ــم مــن قب قصفه

ــة إىل املــكا،  ــة الحرضمي ــت قــوات النخب ــد يومــن، يف 24 أبريل/نيســان، دخل وبع
ــوا  ــم لق ــن التنظي ــل م ــة أن 800 مقات ــعودية يف البداي ــام الس ــائل اإلع ــت وس وزعم
ــة  ــادت صحيف ــد أف ــة ، فق ــم كاذب ــت مزاع ــك كان ــن تل ــال]9[، ولك ــال القت ــم خ حتفه
ــي  ــا ردَّده صحف ــذا م ــدة«، وه ــة واح ــق رصاص ــكاد أطل ــه »بال ــز« أنَّ ــورك تامي »نيوي
محــي لوكالــة أسوشــيتد بــرس: “اســتيقظنا ذات يــوم وكانــت القاعــدة قــد اختفــت مــن 

ــال”]10[.  ــة دون قت املدين

غــادر عنــارص تنظيــم القاعــدة يف ســيارات متجهــن نحــو غــرب املدينــة، عــر نفــس 
الطريــق الــذي ســلكوه قبــل عــام للدخــول إليهــا، وانتهــت ســيطرة القاعــدة عــى مدينــة 

املــكا بعــد 387 يوًمــا مــن ســيطرته عليهــا .

الدور القبلي والنخب الحضرمية:
يغلــب عــى الركيبــة الدميغرافيــة ملحافظــة حرضمــوت الطابــع القبــي، كغرهــا مــن 
ــود  ــي تع ــع قب ــي مجتم ــع الحرضم ــة، فاملجتم ــا اليمني ــداد الجغرافي املناطــق عــى امت
أصولــه إىل القبيلــة، ويحتكــم إىل مبــادئ القبيلــة وقيمهــا، كــا يُشــكِّل االنتــاء الدينــي 
ــد وإرث ثقــايف راســخ  ــده عــى رصي ــه وتقالي ــه، وترتكــز عادات ــراً مــن ُهويَّت جــزًء كب

ر يف عمــق التاريــخ. ومتجــذِّ

وقــد كانــت حرضمــوت وال تــزال ؛ مركــَز ثقــٍل ســيايٍس واقتصــادي، ونقطــة ارتــكاٍز 
ــت  ــي عصف ــات الت ــة والراع ــروب األهلي ــدالع الح ــد ان ــاً عن ــاذاً آمن ــة، وم محوري
باليمــن خــال العقــود املاضيــة، فمنــذ رصاعــات 13 ينايــر 1986م، التــي اندلعــت عــى 
إثرهــا حــرب أهليــة، بقيــت حرضمــوت مبنــأى عــن آتــون تلــك الراعــات، ويعــود ذلــك 
إىل الركيبــة الدميوغرافيــة للمجتمــع الحرضمــي الــذي تســوده ثقافــة الســلم املجتمعــي.

يعــاين صنــاع القــرار يف حرضمــوت مــن توتــر طويــل األمــد مــع الســلطات املركزيــة، 
حيــث احتفظــت الحكومــات املتعاقبــة بســلطة تعيــن املســؤولن يف املحافظــة، واملوافقة 
ــة  ــة التحتي ــاريع البني ــذ مش ــم يف تنفي ــوت، والتحك ــات حرضم ــض ميزاني ــى أو رف ع
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الخاصــة بهــا، واالســتحواذ عــى اإليــرادات مــن مواردهــا، ومــن وجهــة نظــر الحضــارم، 
فــإن الســلطة املركزيــة لديهــا تاريــخ يف تعيــن أشــخاص ضعيفــي التأهيــل يف مناصــب 
الســلطة باملحافظــة، مــع محدوديــة أو غيــاب الشــفافية يف كيفيــة اختيارهــم أو كيفيــة 
توزيــع املــوارد]11[، وقــد عــزز هــذا األمــر الرغبــة لــدى العديــد مــن الحرضميــن يف 

الحصــول عــى قــدر أكــر مــن االســتقالية.

ــدد  ــل يف ع ــال القبائ ــض رج ــب بع ــت مطال ــة تواصل ــود املاضي ــدى العق ــى م وع
مــن مناطــق ســواحل حرضمــوت؛ بتحســن األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية، وإيقــاف 
ــعودي  ــف الس ــرة حــرب التحال ــة، ويف ف ــروات النفطي ــاً منظــاً لل ــه نهب ــا يعترون م
عــى اليمــن ؛ يشــعر رجــال القبائــل باالســتياء عــى نطــاق واســع مــن تواجــد وســلوك 
قــوات مــا يعــرف بجيــش الرعيــة، حيــث ينحــدر الكثــر مــن املجنَّديــن التابعــن لتلــك 
األلويــة مــن خــارج حرضمــوت ، كــا ينتــر مســلَّحون قبليُّــون يف وادي عمــد ومناطــق 
أخــرى؛ لعرقلــة تدفــق ومــرور ناقــات النفــط ، وتعهــد تلــك املناطــق اشــتباكات متكــررة 
بــن قــوات اإلصــاح وتحالــف حرضمــوت القبــي منــذ ديســمر/ كانــون األول 2013م، 
وكانــت نقطــة الخــاف الرئيســية هــي تأثــر القــادة العســكرين مــن شــال اليمــن؛ 
املحســوبن عــى الجــرال عــي محســن األحمــر وحــزب اإلصــاح الذيــن يعملــون يف 
وادي حرضمــوت، حيــث يُنظــر إليهــم عــى أنهــم يســتفيدون مــن العقــود املربحــة مــع 
رشكات الطاقــة املحليــة واألجنبيــة ؛ مقابــل تأمــن منشــآت النفــط والغــاز الرئيســية]12[.

استبعاد الحضارم من المناصب السيادية:
ــذ انطــاق الحــرب  عــى الرغــم مــن تغــرُّ الظــروف السياســية يف حرضمــوت من
ــوا يجــدون أنفســهم ممنوعــن مــن  ــاء هــذا املحافظــة مــا زال عــى اليمــن، إال أن أبن
إدارة الــروات النفطيــة واملعدنيــة والســمكية التــي تزخــر بهــا، وهــذا مــا أكــده محافــظ 
ــار إىل أن  ــث أش ــوين، حي ــاء تلفزي ــال لق ــك، خ ــن بري ــد ب ــابق، أحم ــوت الس حرضم
»الــراع والحــرب الدائــرة هــي حــرب مصالــح ونفــوذ تــأيت عــى حســاب حرضمــوت«.

اللــواء الركــن خالــد بــاراس يــرى أن »مشــكلة حرضمــوت وأبنائهــا تكمــن يف تجاهــل 
ــوة  ــتخدام الق ــف واس ــا للعن ــرون، كرفضه ــذ ق ــخة من ــا املرس ــن لخصوصياته اآلخري
كوســيلة لحــل الراعــات« .. مضيفــاً »هنــاك مشــكلة أكــر خطــورة لهــا عاقــة بالــروة 
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والســلطة ؛ حيــث ينظــر البعــض لحرضمــوت كأرض اعتــادوا تبعيتهــا لهــم، ورســخ هــذا 
ــا يعتــر آخــرون أن حرضمــوت أرض  ــح مــن املســلات، في ــى كاد أن يصب الفهــم حت
ــاء هــذه  ــك ال مــكان يف حســاباتهم وتفكرهــم ألبن ــع أولئ ــاً، وجمي ــة لهــم تاريخي تابع
املحافظــة ، كــا أنــه ليــس متاحــاً إدارة ثــروة حرضمــوت مــن داخلهــا يف ظــل األوضــاع 

الراهنــة، وهــذا مــا يحــز يف النفــس«]13[.

التحركات الشعبية في حضرموت:
 يف 30 ديســمر2013م، انطلقــت الهبــة الشــعبية األوىل عقــب مقتــل الشــيخ القبــي 
ســعد بــن حريــش العليــي رئيــس حلــف قبائــل حرضمــوت، عــى أيــدي أفــراد األمــن 

املركــزي يف نقطــة عســكرية عــى مدخــل مدينــة ســيئون        .

ــاحل  ــق وادي وس ــلحاً يف مناط ــاً مس ــذاك رصاع ــي آن ــيخ القب ــال الش ــعل اغتي وأش
ــة، أدى لســقوط قتــى وجرحــى  ــل الحرضمي حرضمــوت ؛ بــن قــوات الجيــش والقبائ
ــراع  ــى ال ــكرية، وانته ــاط العس ــض النق ــى بع ــل ع ــتياء القبائ ــن، واس ــن الطرف م
بانســحاب قــوات الجيــش مــن مــدن ســاحل حرضمــوت؛ بعــد أن متكَّــن عنــارص القاعدة 

مــن الســيطرة عــى مــدن الســاحل بدايــة العــام 2015م.

ويف منتصــف يوليــو 2019م، عقــدت مجموعــة مــن القــادة والشــخصيات البــارزة يف 
حرضمــوت؛ اجتاعــاً تشــاورياً، ملناقشــة الوضــع األمنــي والخدمــات وإنتــاج النفــط يف 
املنطقــة، ودعــا االجتــاع حكومــة هــادي حينهــا إىل تغيــر إدارة رشكــة »برومســيلة«، 
ــوات  ــن وق ــل املوظف ــة، مث ــل الرك ــارشة بعم ــة مب ــراف املعني ــع األط ــا جمي ــا دع ك
الحايــة، إىل تعليــق مهامهــم ووقــف إنتــاج النفــط يف حــال عــدم تلبيــة مطالبهــم]14[.

كــا شــهدت محافظــة حرضمــوت أواخــر العــام 2021م حــراكاً شــعبياً كان دافعــه 
الفقــر والجــوع، وانهيــار الوضــع االقتصــادي، وارتفــاع األســعار، وغــاء املعيشــة.

ذلــك الحــراك الشــعبي بــدأ عــى شــكل مظاهــرات شــعبية، ثــم قطــع الطريــق أمــام 
ــد  ــعبية بع ــة ش ــح هب ــور ليصب ــم تط ــة، ث ــواد التجاري ــات امل ــة وناق ــات النفطي الناق

اإلعــان عنهــا مــن قبــل بعــض شــيوخ قبائــل املحافظــة.

وبالتزامــن مــع ذلــك الحــراك عقــدت قيــادة »املجلــس االنتقــايل« املدعــوم إماراتيــاً 
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ــر  ــوت أواخــر أكتوب ــض شــيوخ حرضم ــة، حــرضه بع ــيلة النفطي ــة املس ــاًء يف منطق لق
2021م، تــم خالــه تشــكيل لجنــة أُطلــق عليهــا )لجنــة اجتــاع حــرو( لقيــادة التصعيــد 
والحــراك الشــعبي، وأعلنــت لجنــة اجتــاع »حــرو« التــي ترأســها الشــيخ حســن 
الجابــري املقــرب مــن االنتقــايل، عــن أهــداف الهبــة الحرضميــة الثانيــة، التــي بــدأت 
باحتجــاز القاطــرات، ثــم تطــوَّرت لتصبــح اعتصامــاً مســلحاً يف منطقــة العيــون بهضبــة 

حرضمــوت.

ــة  ــك الهب ــه مســار تل ــل عــى توجي ــايل بالعم ــس االنتق ــات املجل ــم بعــض الجه وتته
مبــا يخــدم مصالــح دولــة اإلمــارات؛ الحريصــة عــى نقــل الــراع إىل مناطــق وادي 
حرضمــوت، لكــن الضغــط الشــعبي أرغــم قــادة الهبــة عــى الركيــز عــى مناطق ســاحل 

حرضمــوت، خاصــًة املــكا باعتبارهــا مركــز الســلطة املحليــة.

وتــأيت الهبــة الحرضميــة الثانيــة اســتكاالً ملطالــب حرضمــوت التــي رفعتهــا الهبــة 
الشــعبية األوىل ومل تتحقــق، وأهمهــا متكــن أبنــاء املحافظــة مــن األمــن والجيــش يف 
وادي حرضمــوت، وخضــوع منفــذ الوديعــة إلدارة أبنــاء حرضمــوت، وحصــول املحافظــة 
عــى نســبة %50 مــن عائــدات منفــذ الوديعــة، و%50 مــن عائــدات النفــط، وتحســن 

الخدمــات وعــى رأســها الكهربــاء، وإعــادة تشــغيل مطــار الريــان]15[.

نزعـــة االستقاللية:
ــد  ــف مؤي ــان موق ــى إع ــون ع ظ ــرة يتحفَّ ــا املؤث ــوت ونخبه ــاء حرضم ــزال أبن ال ي
للمجلــس االنتقــايل املدعــوم مــن اإلمــارات، أو مــا يســمى الرعيــة أو مجلــس القيــادة، 
ــة واألحــداث  ــاً مــن االنجــرار وراء املواقــف املتقلِّب ــر عمق ــة أك فالشــخصية الحرضمي

ة عــى الســاحة اليمنيــة. املســتجدَّ

ــاء  ــن أبن ــة بتمك ــوت ؛ للمطالب ــاء حرضم ــوات أبن ــد أص ــر؛ تتصاع ــد أخ ــاً بع ويوم
املحافظــة مــن إدارة شــؤونها، وتأييــد مــا أجمعــت عليــه املراجــع القبليــة الداعيــة إىل 
حصــول املحافظــة عــى حقوقهــا، مؤكديــن أن حرضمــوت اليــوم عصيــة عــى اإلقصــاء 
والتهميــش، وعــى التبعيــة، والضــم، واإللحــاق، أو أن تكــون تابعــاً ألي مركــز مــن مراكز 

القــوى القامئــة يف البــاد.
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ــة  ــة شــديدة الحــذر خــال األحــداث املتقلب ــف النخــب الحرضمي ــت مواق ــا كان ك
ــل موقــف مؤمتــر حرضمــوت  ــد متثَّ ــا، فق ــايل عليه ــس االنتق يف عــدن وســيطرة املجل
ــكام لوقــف  ــة ذات ثقــل شــعبي يف حرضمــوت( بالدعــوة إىل االحت الجامــع )أبــرز كتل

ــار وصــون الدمــاء. إطــاق الن

وقــد تأســس مــا يعــرف مبؤمتــر حرضمــوت الجامــع يف مطلــع العــام 2017م، الــذي 
مثَّــل خطــوة متقدمــة يف جهــود الحضــارم ؛ لتوحيــد مواقفهم السياســية حيــال األحداث 

عــى الســاحة اليمنية.

دة  ــدِّ ــة متع ــة وقبلي ــات مجتمعي ــور كيان ــد ظه ــوت بع ــر حرضم ــكَّل مؤمت ــد تش وق
ــة  ــوت الهوي ــة حرضم ــه ومظل ــت مظلت ــات تح ــذه الكيان ــم كل ه ــوت، ليض يف حرضم
ــد  ــف عن ــات تق ــة وخطاب ــي اتَّســمت بلغ ــة التأســيس؛ الت ــته وثيق ــا عكس ــخ، ك والتاري
ــاط  ــال النق ــن خ ــرة م ــآت كث ــر مفاج ــذا املؤمت ــر ه ــد فجَّ ــوت، وق ــدود حرضم ح
ــة  ــن” أو “الدول ــظ “اليم ــرد لف ــي مل ي ــي، والت ــه الختام ــا بيان نه ــي تضمَّ ــن الت األربع
اليمنيــة” يف أيــة نقطــة منهــا، فاملحافظــة اليمنيــة األكــر مســاحًة وثــروًة لهــا طمــوٌح 
ــة القامئــة  ــة اليمني ــة الدول ــة متحــررة، ســواًء مــن هيمن تاريخــٌي يف التحــّول إىل دول
ــو  ــل توحــد الشــطرين )22 أيار/ماي ــت قامئــة قب ــي كان ــي الت ــوب اليمن ــة الجن أو دول

ــواء]16[. ــد س ــى ح 1990م( ع

ــا  ــة م ــة املتأصل ــة الحرضمي ــوت أن النزع ــر حرضم ــان مؤمت ــاط بي ــدت نق ــا أكَّ ك
ث عــن املحافظــة بحدودهــا اإلداريــة الحاليــة، ويتضــح ذلــك مــن خــال  زالــت تتحــدَّ
ديباجــة البيــان الــذي أىت فيــه: “إن متكــن أبناء حرضموت يف إدارة شــؤونها السياســية 
ــاً،  ــح حتميّ ــة، أصب ــة والعســكرية واألمني ــة والربوي ــة واالجتاعي ــة واالقتصادي واإلداري
ــا لرســم مســتقبل حرضمــوت  ونه ــق خطــط واســراتيجيات يُِعدُّ ــم الحــرة، وف وبإرادته
املــرق”، وهــي توطئــة لطــرح أهــداف واضحــة، تكــرِّس التعامــل مــع حرضمــوت كهويــة 

أكــر مــن كونهــا جــزءاً مــن دولــة مينيــة أوســع.

قــد تكــون مخرجــات مؤمتــر حرضمــوت الجامــع محاولــة لتشــكيل رافعــة متثِّــل أبنــاء 
ــة للحفــاظ عــى وضــع  ــد الحــرب، أو محاول املحافظــة، يف االســتحقاقات القادمــة بع
ــق  ــة للتوفي ــل أي يشء محاول ــا قب ــا املضطــرب، أي أنَّه مســتقر للمحافظــة يف محيطه
بــن وجهــات نظــر أبنــاء حرضمــوت، لكــن اعتبــار املؤمتــر إطــاراً لدولــة قادمــة؛ يف 
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ــاالً وارداً يف ســياق مخــاوف مســتمرة مــن  ــادم؛ يظــل احت ــة املشــهد الق ظــل ضبابي
متــزق البــاد إىل دويــات.

إذ بــات واضحــاً أنَّ القــوى اإلقليميــة الســاعية للســيطرة عــى اليمــن؛ تهــدف لتمزيقه 
إىل كنتونــات متفرقــة؛ ليســهل لهــا الســيطرة عليــه، ولعــلَّ أصــدق مثــال عــى ذلــك مــا 
يتولَّــد اليــوم يف حرضمــوت مــن نزعــة اســتقالية، تغذيهــا األطــراف املتصارعــة عــى 

رمــال حرضمــوت املتحركــة.

ــهِّل  ــه ؛ تُس ــد وأقلمت ــق البل ــات متزي ــة يف مخطط ــة املنخرط ــوى املحلِّي ــا أنَّ الق ك
ــال يف  ــو الح ــا ه ــق، ك ــة والتمزي ــة للتجزئ ــوى الخارجي ــا الق ــي تتَّبعه اإلجــراءات الت
مؤمتــر حرضمــوت املذكــور، الــذي تتحــوَّل مخرجاتــه إىل إطــار أديب لدولــة ناشــئة مــن 
بيئــة الحــرب اليمنيــة الراهنــة، تحــت ســمع وبــر الرعيــة املزعومــة ومبباركــة مــن 

ــف. دول التحال

هــذه التحــركات تحظــى بقبــول ودعــم مــن األطــراف الداعيــة لتقســيم اليمــن إىل 
ــيم  ــروع التقس ــة م ــع بداي ــوت الجام ــر حرضم ــات مؤمت ــل مخرج ــد متثِّ ــم، فق أقالي
هــذا، وكل ذلــك يعتمــد عــى نتائــج الحــرب، وأهــداف اإلمــارات والســعودية مــن تدخلها 

العســكري يف الجمهوريــة اليمنيــة.

ميناء المكال النافذة إلى البحار الدافئة:
يُعــدُّ مينــاء املــكا رشيــان الحيــاة والبوابــة البحريــة والدوليــة الرئيســة للمحافظــات 
ــر،  ــتراد وتصدي ــن اس ــي م ــاطها املاح ــرة ؛ يف نش ــبوة، وامله ــوت، ش ــة حرضم التالي
ــن لهــا احتياجاتهــا مــن املــواد الغذائيــة واملشــتقات النفطيــة، كــا يقــوم بدور  حيــث يَُؤمِّ
محــوري يف توفــر التموينــات الرضوريــة ملحافظــات أبــن ولحــج والضالــع املجــاورة.

ــم  ــي ت ــة الت ــريب اليمني ــئ البحــر الع ــن أصــول مؤسســة موان ــاء ضم ــدرج املين وين
إنشــائها مبوجــب القــرار الجمهــوري رقــم )62( لعــام 2007م، والــذي نــصَّ يف مادتــه 
األوىل عــى إنشــاء مؤسســة تســمى »مؤسســة موانــئ البحــر العــريب اليمنيــة«؛ إلدارة 
وتشــغيل املوانــئ التــي تطــل عــى النطــاق الجغــرايف للبحــر العــريب يف اليمــن، وقــد 
خضعــت لهــا مبوجــب القــرار تلــك املوانــئ التــي كانــت تابعــة ملصلحــة املوانــئ اليمنيــة، 
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ــخصية  ــة بش ــع املؤسس ــقطرى، وتتمت ــاء س ــطون، مين ــاء نش ــكا، مين ــاء امل ــي مين وه
ــة مســتقلة، وتخضــع إلرشاف وزارة النقــل]17[. ــة وذمــة مالي اعتباري

مساعي أبو ظبي للسيطرة على الموانئ:
تحــرص اإلمــارات عــى اختيــار املواقــع الجغرافيــة ذات األهميــة االســراتيجية ؛ مــا 
يثــر الكثــر مــن عامــات االســتفهام، حــول كيــف متكنــت مــن الســيطرة عــى هــذه 
املوانــئ ؟، وهــل هنــاك رشكاء يقفــون خلفهــا ؟، ومــا دوافعهــا مــن وراء ذلــك ؟، وهــل 

أهدافهــا اقتصاديــة أم لهــا أجنــدة خاصــة ؟.

تبــذل اإلمــارات جهــوداً كبــرًة منــذ بدايــة هــذه األلفيــة؛ مــن أجــل االســتثار يف 
ــن،  ــذه يف اليم ــا ه ــدأت جهوده ــرة، وب ــدان كث ــئ يف بل ــغيل املوان ــال إدارة وتش مج
حــن متكنــت عــام 2008 مــن إبــرام اتفــاق مــع الســلطة يف ذلــك الوقــت مكَّنهــا مــن 
مينــاء عــدن، الــذي يُعــدُّ أبــرز املوانــئ التــي تنافــس مثياتهــا يف اإلمــارات، ثــم تيــر 
لهــا بعــد ثــورة 2011م وأثنــاء املحاصصــة بــن اطــراف النظــام؛ اإلمســاك بعــدد آخــر 
مــن املوانــئ اليمنيــة، مثــل مينــاء املــكا، ومينــاء املخــا، ومينــاء الُحديــدة، وغرهــا مــن 

املوانــئ اليمنيــة .

ــع  ــئ يف املواق ــغيل املوان ــال إدارة وتش ــارات يف مج ــة اإلم ــتثارات دول ــر اس وتث
املذكــورة؛ تســاؤالت كثــرة عــن طبيعــة هــذا النمــط مــن االســتثار وكنهــه، ومــا إذا كان 
ذا طابــع اقتصــادي أو ســيايس، إذ تثــر الجغرافيــا التــي انتقتهــا اإلمــارات الســتثاراتها 
هــذه عامــات اســتفهام، لكونهــا تقــع يف مناطــق ذات أهميــة اســراتيجية كبــرة، تفــوق 
قــدرة دول كــرى عــى مثــل هــذا االســتثار؛ مــن منظــور الــراع الــدويل واإلقليمــي 

عــى مراكــز النقــل والتجــارة واملاحــة الدوليــة]18[.

وقــد بــدأت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة قبــل عــدة ســنوات مروعــاً سياســياً 
ى حــدود الطمــوح االقتصــادي بكثــر، وإْن ظــلَّ االقتصــاد ركناً أساســياً  اســراتيجياً تعــدَّ
فيــه، مل يعــد البــرول وحــده هــو املحــرك وال عمــود األســاس لإلمــارات؛ حيــث تعلــم 
أن مخزوناتهــا مــن النفــط والغــاز لــن تســتمرا إىل األبــد، وأدركــت قبــل فــرة طويلــة 
مــدى أهميــة املوانــئ البحريــة يف االقتصــاد العاملــي؛ فأقامــت »موانــئ ديب«، وبعــد أن 

أصبحــت رقــاً صعبــاً يف محيطهــا ؛ بــدأت يف التوســع خــارج حدودهــا.
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ــي؛  ــرن اإلفريق ــط والق ــرق األوس ــئ يف ال ــة واملوان ــة املاح ــر إىل خريط والناظ
ــوزع مــا بــن اليمــن والقــرن اإلفريقــي  ــاً ت ــداداً جيوســراتيجياً إماراتي ســياحظ امت
ومــر عــى اســتحياء، بعيــداً عــن مناطــق نفــوذ الســعودية التــي تركــت لهــا اإلمــارات 
»قيــادة« الخليــج والعــامل اإلســامي، لتخلــق لنفســها دوراً أكــر أهميــة وتأثــراً خــارج 

ــيطرة]19[. ــاوالت الس ــات ومح ــيء بالنزاع ــي امل ــي والخليج ــا اإلقليم محيطه

ــام 2008،  ــة يف ع ــح اتفاقي ــي صال ــام ع ــن نظ ــت م ــد انتزع ــارات ق ــت اإلم وكان
ــام  ــة ع ــرى، ملائ ــئ أخ ــدن، وموان ــاء ع ــق إدارة مين ــئ ديب ح ــا موان ــْت مبوجبه ُمنح
قادمــة، لكــن بعــد الثــورة اليمنيــة قــرَّر مجلــس إدارة مؤسســة خليــج عــدن إلغــاء اتفاقية 
تأجــر مينــاء عــدن لركــة موانــئ ديب العامليــة، وكان وزيــر النقــل اليمنــي قــد طلــب 
ــاء  ــاء أو إلغ ــة تأجــر املين ــل اتفاقي ــة تعدي ــوزارة مــن الركــة اإلماراتي ــه ال عقــب تولي
ــا »أُبرمــت يف ظــروف  ــة بحــق اليمــن«، وأنه ــا »مجحف ــا بأنه ــي وصفه ــة، الت االتفاقي

ــة«.  ــح السياســية أكــر مــن االقتصادي راعــت املصال

ــر وإدارة  ــارات بتطوي ــوم اإلم ــف تق ــة: فكي ــة منطقي ــاء االتفاقي ــة إلغ ــت حج وكان
مينــاء هــو أحــد أخطــر منافــي موانئهــا؟!؛ إال إْن كانــت ستســتحوذ عليــه وتبطــئ مــن 
إيقــاع ووتــرة العمــل بــه ؛ ضانــاً لتفــوُّق موانيهــا، وقــد تــم إلغــاء هــذه االتفاقيــة يف 

ــطس 2012م. أغس

هــْت أعــن اإلمارات  منــذ بــدأ التحالــف الســعودي اإلمــارايت حربــه عــى اليمــن؛ توجَّ
إىل موانــئ اليمــن مــرة أخــرى، فأرســلت قوات ضخمــة إىل املناطــق الســاحلية الجنوبية؛ 
بهــدف الســيطرة عــى املوانــئ واملطــارات واملراكــز الحيويــة، مــن املــكا رشقــاً وحتــى 
عــدن غربــاً، إىل املوانــئ الغربيــة للبــاد، فيــا تســتمر املســاعي للســيطرة عــى مينــايئ 

ــا والُحديدة.  املخ

حيــث عــادت اإلمــارات مجــدداً للعمــل يف مينــاء عــدن يف أكتوبــر 2015م، ولكــن 
هــذه املــرة بــدون اتفاقيــة بــل بحكــم األمــر الواقــع؛ مســتغلًَّة واقــع الحرب، حيــث تفرض 
قــوات إماراتيــة وتشــكيات عســكرية مواليــة لهــا ســيطرتها عــى مينــاء عــدن ؛ متحكمــة 

مبســار حركتــه وحركــة التجــارة الخارجيــة لليمــن.

إن مســاعي اإلمــارات للســيطرة عــى املوانــئ االســراتيجية يف محيــط بــاب املنــدب 
وخليــج عــدن؛ يهــدف إىل إبقــاء مينــاء ديب بعيــداً عــن منافســة الجــران كمركــز إقليمي 
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ــئ  ــم املوان ــع، ومــن أجــل ؛ ذلــك تقــوم بتحجي وعاملــي للتجــارة والســفر ونقــل البضائ
ــة ؛ للحــد مــن نشــاطها التجــاري  ــا عــى مــدى ســنوات طويل ــي تدخــل يف إدارته الت

وإضعــاف حركتهــا املاحيــة.

صـــراع االنتقالي واإلصالح :
يف أغســطس 2019م بــدأ املجلــس االنتقــايل خطَّتــه للســيطرة عى املــدن واملحافظات 
الجنوبيــة، وبــدأت القــوات املواليــة لــه املعروفــة بالحــزام األمنــي هجــات عــى قــوات 
الحايــة الرئاســية يف مدينــة عــدن، وتطــورت إىل معــارك أفضــت إىل ســيطرة قــوات 
ــة،  ــة باملدين ــات الحكومي ــية، والهيئ ــة الرئاس ــكرات الحاي ــة معس ــى كاف ــايل ع االنتق
وإحــكام قبضتهــا عــى الهيئــات األمنيــة مبحافظتــي لحــج والضالــع، وكانــت هــذه بداية 

تحــركات االنتقــايل العســكرية ضــد قــوات اإلصــاح املواليــة ملــا يســمى »الرعيــة«.

ــة القــوة يف املحافظــات  ــة التغيــر يف معادل ــة بداي ــت هــذه التطــورات امليداني مثَّل
الجنوبيــة، وفرضــت عــى مختلــف األطــراف واقًعــا جديــًدا، وأصبحــت فرصــة للمجلــس 
ــة،  ــة األمني ــوات األحزم ــه ق قت ــذي حقَّ ــدم العســكري ال ــذي اســتثمر التق ــايل؛ ال االنتق

عــى صعيــد متوقعــه الســيايس.

قتــه القــوات التابعــة للمجلــس االنتقــايل، يف أغســطس2019، مــن  واســتثاراً ملــا حقَّ
الســيطرة عــى عــدن؛ بــادر االنتقــايل إىل فــرض واقــع جديــد يطــوي نتائــج ســيطرته 
عــى عــدن، وينقــل األزمــة إىل ميــدان وواقــع آخــر، وذلــك بالتفــاوض مــع الســلطات 
ــا،  ــس فيه ــي املجل ــن ملمث ــليم املحافظت ــى تس ــن؛ ع ــبوة وأب ــي ش ــة مبحافظت املحلي
ولقواتــه العســكرية ووحداتــه األمنيــة، ممثلــًة بقــوات النخبــة الشــبوانية بشــبوة، وقــوات 
الحــزام األمنــي يف أبــن، أو اللجــوء إىل القــوة لفــرض األمــر الواقــع عــى غــرار مــا 

حــدث يف عــدن.

ومــع إعــداد االنتقــايل الجنــويب قواتــه للتوجــه نحــو أبــن وشــبوة، كانــت القــوات 
ــل  ــة لحكومــة هــادي يف معســكرات شــبوة وأبــن تحــرضِّ الســتعادة عــدن، فمثَّ التابع
ــبوة  ــايل يف ش ــكرات االنتق ــى معس ــاض ع ــة لانقض ــوات الحكومي ــة للق ــك فرص ذل
ــة  وأبــن، ومتكَّنــت مــن ذلــك خــال أســبوع مــن بــدء املعــارك بــن الطرفــن مبدين
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ــو  ــاً نح ــدم جنوب ــطس/آب 2019، والتق ــوم 22 أغس ــبوة(، ي ــة ش ــز محافظ ــق )مرك عت
مدينــة عــدن، واجتاحــت هــذه القــوات مناطــق الســاحل الجنــويب املمتــد بــن بلحــاف 
ــطس،  ــم يف 29 أغس ــة العل ــت إىل نقط ــا أن وصل ــم، وم ــز الَعلَ ــة حاج ــبوة، ونُقط بش
حتــى أغــارت عليهــا الطائــرات الحربيــة اإلماراتيــة بنحــو 18 غــارة، خلَّفــت 70 قتيــًا، 
ــف هجــوم قــوات حكومــة هــادي  ــغ مجمــوع الضحايــا 300 فــرد، ومعهــا توقَّ فيــا بل

ــن املجــاورة]20[. ــت إىل مناطــق أب واإلصــاح عــى عــدن، وتراجع

ــاح،  ــادي واإلص ــة ه ــويب، وحكوم ــايل الجن ــن االنتق ــراع ب ــداث ال ــرزت أح وأف
ــس  ــة للمجل ــلحة التابع ــكيات املس ــه التش ــت في ــداً، متكن ــاً جدي ــرة؛ واقع ــك الف يف تل
ــع  ــايل املدعــوم مــن اإلمــارات مــن بســط ســيطرتها عــى عــدن ولحــج والضال االنتق
ــرُِض  ــدة تُف ــول بأجن ــة عــى القب ــل ســلطة الرعي ــف إىل حم ــا التحال ــا دع ــن، م وأب

ــاد. ــوب الب ــلطة جن ــمها الس ــٍك يقاس ــايلَّ كري االنتق

ــع؛  وبالتزامــن مــع ســيطرة االنتقــايل عــى محافظــات عــدن وأبــن ولحــج والضال
كانــت اإلمــارات متكِّــن قــوات النخبــة الحرضميــة التابعــة لانتقــايل مــن تــويلِّ مهــام 
أمنيــة يف مدينــة املــكا عاصمــة محافظــة حرضمــوت، وتســهِّل لهــا االنتشــار عــى نطاق 

واســع يف املدينــة واملناطــق املحيطــة بهــا.

يف املقابــل؛ فــإنَّ قــوات اإلصــاح كانــت تُحكــم ســيطرتها بشــكل كامــل عــى مدينــة 
ســيئون ومديريــات الــوادي والصحــراء، حيــث تنتــر قــوات املنطقــة العســكرية 
األوىل يف مديريــات ســيئون ورمــاة ومثــود ومــدن أخــرى، ووفــق املســاحة الجغرافيــة 
لحرضمــوت؛ فــإنَّ قــوات اإلصــاح تســيطر عــى املســاحة األكر مــن خارطــة حرضموت 
املتمثلــة مبديريــات الــوادي والصحــراء، وهــي أكــر مســاحًة مــن تلــك التــي متتلكهــا 

القــوات العســكرية واألمنيــة التابعــة لانتقــايل يف مــدن الســاحل.

مــع انقســام حرضمــوت إىل قســمن ؛ مناطــق ســاحلية تســيطر عليهــا وحــدات مــن 
ــس االنتقــايل،  ــة للمجل ــة بالتشــارك مــع التشــكيات العســكرية التابع القــوات اإلماراتي
ومناطــق الــوادي والصحــراء التــي تســيطر عليهــا قــوات اإلصــاح املواليــة ملــا يســمى 
ــرب، وكان  ــة للح ــات العنيف ــن التجاذب ــأًى ع ــت مبن ــوت ظلّ ــة«، إالَّ أنَّ حرضم »الرعي
ذلــك نتيجــة لعــدة عوامــل؛ أهمهــا البُعــد عــن بــؤر الــراع التــي شــغلت قــوى الحــرب 
عنهــا، والثَِّقــل العســكري الحكومــي املتمركــز يف شــالها بالــوادي والصحــراء، ممثــاً 
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باملنطقــة العســكرية األوىل؛ حيــُث ظــلَّ ذلــك محســوباً عــى هــادي ونائبــه عــي محســن 
األحمــر.

ــل  ــايس يف 7 إبري ــادة الرئ ــس القي ــرف مبجل ــا يع ــكيل م ــادي وتش ــة ه ــد تنحي وبع
ــن  ــن املكون ــد ب ــن جدي ــاف م ــار الخ ــة؛ أث ــامات الداخلي ــروف باالنقس 2022م، املع
الرئيســين للســلطة املواليــة للتحالــف، ويف ظــلِّ هــذا االنقســام؛ ســعى االنتقــايل 
الجنــويب للســيطرة عــى محافظتــي أبــن وشــبوة، وحقــق فيهــا مكاســب كبــرة، دعتــه 

ــرة. ــاً نحــو حرضمــوت وامله ــه رشق للتوجُّ

فصل جـديد من الصـــراع:
فصــل جديــد مــن الــراع بــن املجلــس االنتقــايل الجنــويب، املدعــوم إماراتيــاً وبــن 
حــزب اإلصــاح، تــدور أحداثــه حاليــاً يف وادي وصحــراء حرضمــوت، وســط مخــاوف 

املواطنــن مــن انفجــار الوضــع عســكرياً ؛ عــى غــرار مــا حــدث يف شــبوة وأبــن.

فقــد شــهدت حرضمــوت يف اآلونــة األخــرة توتــراً متصاعــداً بــن عــدد مــن 
األطــراف املحليــة، كــا يــدور حــراك شــعبي وســيايس بالتــوازي مــع تحــركات عســكرية، 
قــد تكــون مقدمــة ملواجهــة محتملــة قادمــة بــن أتبــاع االنتقــايل الجنــويب، والقــوات 
ــا  ــو م ــكرية األوىل، وه ــة العس ــوات املنطق ــرف بق ــا يع ــاح؛ في ــزب اإلص ــة لح املوالي
ــاً ؛ الــذي شــهدته  يعتــر مــؤرش عــى إمكانيــة تكــرار ســيناريو الــراع املمــوَّل إقليمي

ــرة وشــبوة يف فــرات ســابقة. ــي امله محافظت

ــراف  ــوى واألط ــن الق ــة ب ــذب واملنافس ــّد والج ــن الش ــة م ــوت حال ــش حرضم تعي
ــة« املحســوبة عــى  ــا يســمى »الرعي ــوات م ــن ق ــث تهيم ــراع، حي املنخرطــة يف ال
عــي محســن األحمــر وحــزب اإلصــاح عــى املناطــق الداخليــة لــوادي حرضمــوت، يف 
الوقــت الــذي تنتــر فيــه قــوات النخبــة الحرضميــة املواليــة لانتقــايل الجنــويب يف 

ســاحل حرضمــوت.

وتســعى جميــع األطــراف والقــوى املحليــة لتعزيــز نفوذهــا يف املحافظة االســراتيجية 
الغنيــة بالــروات ، فبينــا يســعى اإلصــاح -تحــت غطــاء مــا يســمى بالرعيــة- لتوســيع 
ــبوة  ــة ش ــوذج محافظ ــرار من ــكرية األوىل، وتك ــة العس ــكري يف املنطق ــم العس وجوده
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ــس  ــة لهــم، يعمــل املجل ــة وعســكرية موالي ــادات مدني يف حرضمــوت؛ عــر متكــن قي
االنتقــايل الجنــويب عــى تعزيــز حضــوره الشــعبي والســيايس، ودعــم الحــراك املناهــض 
د  ملــا يســمى الرعيــة، إىل جانــب دعــم قــوات النخبــة الحرضميــة التــي تســعى للتمــدُّ

بهــدوء إىل مناطــق وادي حرضمــوت]21[.

تصاعــد يف اآلونــة األخــرة حــراك شــعبي مدعــوم مــن املجلــس االنتقــايل؛ الــذي 
اتَّخــذ مــن مدينــة تريــم معقــاً لتحركاتــه، وحشــد أنصــاره يف تظاهــرات تطالــب برحيل 
قــوات املنطقــة العســكرية األويل  ، وذلــك بالتــوازي مــع تحــركات وأنشــطة عســكرية من 
قبــل جميــع األطــراف، مصحوبــة بتصعيــد ســيايس وإعامــي؛ بلــغ ذروتــه يف أعقــاب 
ســيطرة االنتقــايل والقــوات املواليــة لــه عــى أغلــب مناطــق محافظــة أبــن، واســتكال 
ســيطرته عــى كافــة مناطــق محافظــة شــبوة، خــال شــهري يوليــو وأغســطس املاضين.

ويطالــب االنتقــايل الجنــويب يف بيانــات سياســية بتطبيــق مــا يســمى اتفــاق 
ــوات  ــل كل الق ــر نق ــايس، ع ــادة الرئ ــس القي ــكيل مجل ــات تش ــاض« ومقتضي »الري
ــش واللجــان الشــعبية،  ــع الجي ــاس م يف وادي وصحــراء حرضمــوت إىل خطــوط الت
وتســليم مهــام اإلدارة األمنيــة والعســكرية للســلطات املحليــة وقــوات النخبــة الحرضميــة 

ــارات . ــة لإلم ــويب واملوالي ــايل الجن ــن االنتق ــة م املدعوم

كــا اســتغلَّ االنتقــايل الجنــويب ما ُعــرف بالهبــة الحرضميــة أواخــر 2021م، وحرص 
عــى توجيــه مســارها لنقــل الــراع إىل مناطــق وادي وصحــراء حرضمــوت، ووجههــا 
للمطالبــة بإخــراج قــوات املنطقــة العســكرية األوىل، وإحــال قــوات النخبــة الحرضميــة 
مكانهــا، مــا يؤكــد حقيقــة وجــود خطــة إماراتيــة إلســقاط مناطــق الــوادي مــن خــال 

اســتغال املطالــب الشــعبية يف حرضمــوت .

وكان املجلــس االنتقــايل قــد نظَّــم نهايــة ديســمر 2021م؛ مظاهــرة يف املــكا لدعــم 
الهبــة الشــعبية، رُفعــت فيهــا صــور عيــدروس الزبيــدي، ورددت شــعارات أخــرى تطالــب 

بالســيطرة عــى وادي حرضمــوت .

وفيــا تتصاعــد مطالــب الجانــب املدعــوم مــن املجلــس االنتقــايل بســحب القــوات 
التابعــة لإلصــاح املتواجــدة يف وادي حرضمــوت -ألنَّهــا أصبحــت يف نظرهــم تشــكِّل 
ــرداد  ــا- واس ــة لصالحه ــوارد الدول ــر م ــة وتحتك ــاء املحافظ ــع أبن ــى جمي ــراً ع خط
حقوقهــم ومتكينهــم مــن إدارة شــؤون محافظتهــم سياســياً وإداريــاً وعســكرياً وأمنيــاً، 
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ــا يســمى  ــن مل ــادة السياســين والعســكرين املوال ــض الق ــادات اإلصــاح وبع ــإن ق ف
بالرعيــة يرفضــون ذلــك بشــدة، ويعترونــه متكينــاً للمجلــس االنتقــايل، وخطــوة نحــو 
االنفصــال بــن الشــال والجنــوب ]22[، هــذا إىل جانــب األبعــاد االقتصاديــة املتمثِّلــة يف 
ــة بوجــود هــذه القــوات يف وادي  ــة للرعي ــادات التابع ــك بعــض األحــزاب والقي متسُّ

ــة آبــار النفــط. وصحــراء حرضمــوت لحاي

خــال شــهري ســبتمر وأكتوبــر مــن العــام 2022م ؛ نظَّــم موالون للمجلــس االنتقايل 
ــة  ــوات املوالي ــروج الق ــت بخ ــوت، طالب ــدن وادي حرضم ــن م ــدد م ــرات يف ع تظاه
لإلصــاح ونــر قــوات جنوبيــة بديلــة لهــا ؛ عــى غــرار مــا حــدث يف شــبوة وأبــن، 
ــة  ــذ وضعي ــكرية األوىل تأخ ــة العس ــة للمنطق ــوات التابع ــت الق ــذي كان ــت ال يف الوق

ــة. ــباً ألّي مواجهــة محتمل ــة تحسُّ االســتعداد، وتنتــر يف املنطق

هــذه األجــواء أغــرت املجلــس االنتقــايل للتوجــه نحــو حرضمــوت، خاصــًة مــع خلــو 
الســاحة العســكرية والسياســية واالقتصاديــة للتمــدد رشقــاً بــكل أريحية، وبدعــم إمارايت 
منقطــع النظــر، فبــدأ التحــرك بوحــدات مســلحة نحــو حرضمــوت، مــن خــال الهجــوم 
عــى منفــذ العــر الــري مــع الســعودية، مــا يشــر إىل أنَّ املعركــة بــدأت مبواجهــات 

العــر واالقــراب مــن منفــذ الوديعــة.

ــويب  ــايل الجن ــة أنَّ االنتق ــهدتها املنطق ــي ش ــداث الت ــال األح ــن خ ــنَّ م ــد تب وق
يســعى بــكل الوســائل للســيطرة عــى كافــة مناطــق وادي حرضمــوت، وصــوالً إىل املهــرة 
ومنفــذي “رصفيــت” و”شــحن”، إال أنَّــه يتحــنَّ الفرصــة للحصــول عــى ضــوء أخــرض 

مــن التحالــف ومجلــس القيــادة الرئــايس؛ لبــدء املعركــة.

صــراع األطراف اإلقليمية:
ــا  ــواحلها، بين ــى س ــارات ع ــة لإلم ــوات موالي ــيطر ق ــي تس ــوت الت ــش حرضم تعي
تســيطر القــوات التابعــة لعــي محســن واإلصــاح واملدعومــة من الســعودية عــى الوادي 
والصحــراء أجــواء توتُّــر، ويف ظــّل مســاعي الطرفــن لبســط نفوذهــا عــى املحافظــة، 
ــن  ــوذ، ويتحــوَّل م ــروة والنف ــارايت عــى مناطــق ال ــراع الســعودي اإلم ــد ال يتصاع
ــارع اآلخــر، يف  ــة الش ــارع ملواجه ــارع إىل عســكرة الش ــه الش ــارع يف وج ــيد الش تحش

مــؤرشِّ عــى ســعي التحالــف لتحويــل حرضمــوت املســاملة إىل بــؤرة رصاع داٍم.
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ــة  ــوى التقليدي ــن الق ــاً ب ــاً محلي ــوت رصاع ــراع يف محافظــة حرضم ــد ال ومل يع
ــذ  ــدأ يأخ ــراع ب ــذا ال ــل إنَّ ه ــل، ب ــن القبائ ــا وب ــن ثرواته ــاً م ــتفيدة اقتصادي املس
ــات  ــث تســعى اإلمــارات للســيطرة عــى مديري ــاً ، حي ــه محلي ــاً أكــر من منحــًى إقليمي
ــار  ــى مط ــيطرتها ع ــاحل وس ــات الس ــى مديري ــيطرتها ع ــد س ــة؛ بع ــوادي النفطي ال
الريــان، واتخــاذه قاعــدة عســكرية مــع القــوات األمريكيــة والريطانيــة منــذ 2016م، 
ــام  ــه، وســط اهت ــام ذات ــة النفطــي يف الع ــاء الضب ــك عــى مين ــد ســيطرتها كذل وبع
أمريــي وبريطــاين وفرنــي يف نهــب النفــط الخــام اليمنــي منــذ العــام 2016، فيــا 
اتخــذت القــوات الســعودية مــن مدينــة ســيئون مقــراً لهــا، إىل جانــب مســلحي اإلصاح.

تعتــر الســعودية وادي وصحــراء حرضمــوت عمقــاً اســراتيجياً لها؛ بحكــم محاذاتها 
ــذ  ــت من ــد عمل ــارايت، وق ــد إم ــع أي تواج ــا ملن ــا يدفعه ــو م ــة ، وه ــا الجنوبي لحدوده
ــة  ــة الحرضمي ــا يســمى النخب ــي مل ــع أي تواجــد عســكري أو أمن ــام 2017 عــى من الع
التــي شــكلتها اإلمــارات، وأجهضــت عــدة محــاوالت إماراتيــة للدخــول إىل تلــك املناطــق 

عــر االنتقــايل الجنــويب.

يتبــنَّ للمتابــع أنَّ مــا يحــدث يف حرضمــوت هــو انعكاٌس للــراع والتنافــس والحرب 
ــض التحــركات  ــن، ويتضــح أنَّ بع ــوب اليم ــارات يف جن ــعودية واإلم ــن الس ــاردة ب الب
القبليــة التــي تنــادي بشــعارات مناوئــة ملــا يســمى بالرعيــة يف وادي وصحــراء 
حرضمــوت لهــا نكهــة إماراتيــة، وتنكشــف تبعيَّتهــا للجهــات املدعومــة مــن أبــو ظبــي، 
كــا تفــرِّ هــذه التحــركات رصاع النفــوذ الســعودي اإلمــارايت الخفــي يف حرضمــوت.

ــارات وعــر  ــن الســعودية واإلم ــوت ب ــر يف حرضم ــراع الدائ ــذا ال ــدو أنَّ ه ويب
ــة  ــال املرحل ــه خ ــر ل ــمَّ التحض ــد ت ــم، وق ــر العظ ــة ك ــل مرحل ــد دخ ــا ق أدواته
ــة، وذلــك عــى مســارين: شــعبي وآخــر عســكري، فعــى املســار الشــعبي جــرت  املاضي
عمليــة تحشــيد وتحشــيد مضــاد للشــارع الحرضمــي الــذي أصبــح منقســاً عــى نفســه 

أكــر مــن أي وقــت مــى.

ــث  ــة، حي ــكل طــرف تشــكياته العســكرية والقبيل ــح ل وعــى املســار العســكري؛ أصب
تســتميت اإلمــارات إلقصــاء اإلصــاح وإبعــاده متامــا عــن املشــهد الحرضمــي، خاصــة 
ــعودية  ــى الس ــة ع ــوذ مغلق ــة نف ــزال منطق ــا ت ــت وم ــي كان ــة الت ــة النفطي يف الهضب
واإلصــاح، حيــث تضغــط اإلمــارات وبــكل قــوة عــى فكفكــة املنطقــة العســكرية األوىل؛ 
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الخــزان العســكري الخلفــي لعــي محســن واإلصــاح، وإخــاء املنطقــة العســكرية 
مــن املنطقــة والدفــع بهــا نحــو مــأرب، ويف الوقــت نفســه تعمــل عــى تشــكيل قــوات 
ــاع  ــوات دف ــمى ق ــت مس ــارشاً ؛ تح ــاً مب ــا ارتباط ــط به ــا وترتب ــة به ــكرية خاص عس
ــك  ــر 2022م، وذل ــة يناي ــكراتها يف نهاي ــاء معس ــدء بإنش ــمَّ الب ــي ت ــوت؛ والت حرضم
بهــدف اســتيعاب )خمســة وعريــن ألــف مجنَّــد(، وتســعى اإلمــارات مــن خــال إعــداد 
هــذه القــوة لتســيطر عرهــا عــى منابــع النفــط، يف إطــار مخطــط لوضــع يدهــا عــى 
ــد إىل  كامــل مناطــق الــروات يف حرضمــوت والجنــوب عمومــاً ؛ إذ بــدأ بشــبوة وميت

ــرة وســقطرى]23[. ــوت وامله حرضم

ــايل -  ــس االنتق ــة باملجل ــة املتمثِّل ــا املحلي ــر أدواته ــارات - وع ــداً أن اإلم ــس بعي ولي
ــارة األحــداث؛ يف  ــد املواقــف وإث ــذ فــرة ليســت بالقصــرة- عــى تصعي ــون- من يعمل
محاولــة لتفجــر املوقــف باملحافظــة ملصلحتهــا ، مبــا ميكنهــا مــن الســيطرة عــى كامــل 
ــة  ــمى بـ)الحكوم ــا يس ــوالء مل ــن بال ــزال تدي ــا ت ــوت م ــًة وأنَّ حرضم ــة، خاص املحافظ
ــم  ــا، وتحك ــي( متواجــدة فيه ــش الوطن ــرف بـ)الجي ــا يع ــوات م ــزال ق ــة( وال ت الرعي
ســيطرتها عــى منطقــة وادي حرضمــوت، وهــو األمــر الــذي جعــل اإلمــارات واملوالــن 
لهــا يعملــون عــى التحريــض الدائــم ، ومحاولــة خلــق مواقــف معاديــة لتلــك القــوات 

ــة. وملــا يســمى حكومــة الرعي

ــايل  ــس االنتق ــة باملجل ــا املتمثل ــة وعــر أدواته ــض اإلماراتي ــة التحري ويف ظــّل حمل
والنخــب املجنَّــدة بحرضمــوت ؛ بــات واضحــاً أنَّ اإلمــارات تخطِّــط ألحــداث وتعمــل عى 
تجهيــز حركــة متــرد، يصفهــا الطــرف املقابــل بانقــاب جديــد عــى حكومــة الرعيــة 
تكــون مرحهــا املناطــق الداخليــة لحرضمــوت، ليكــون بذلــك االنقــاب الثالــث عــى 

مــا يســمى الرعيــة والســيطرة عــى هــذه املحافظــة.

يبــدو أنَّ الــراع اإلمــارايت الســعودي يف حرضمــوت قــد أصبــح ظاهــراً وواضحــاً 
وميدانيــاً، وانتقــل مــن مرحلــة التهديــدات والتلميحــات إىل املواجهــة املبارشة والســيطرة 
الفعليــة عــى امليــدان بقــوة الســاح، وهــو القــرار اإلمــارايت الــذي يســر نحــو اكتــال 
مخططــه بالســيطرة عــى املدينــة، وبســط نفوذهــا الكامــل]24[، ومتكــن القــوى املواليــة 

لهــا املتمثلــة باملجلــس االنتقــايل مــن حكــم املحافظــة.

ــعودي  ــي س ــدر العتيب ــد بن ــوت العقي ــف بحرضم ــوات التحال ــد ق ــل قائ ــل مقت ولع
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ة ناســفة اســتهدفت  الجنســية ومعــه جنديــان ســعوديان وآخــران مينيــان بتفجــر عبــوَّ
ــادة  ــل عــى زي ــه يف منطقــة وادي حرضمــوت يف 19 ســبتمر 2019م، خــر دلي موكب

ــارشة . ــة املب ــارات والســعودية إىل حــد املواجه ــن اإلم ــراع ب ال

ميكــن ربــط هــذه الحادثــة بســياق التغــول اإلمــارايت يف حرضمــوت، ومحاولة بســط 
نفوذهــا عــى كامــل املحافظــة، والســعي لتمكــن قــوات جنوبيــة مواليــة لهــا، وإفســاح 
ــوات  ــيطرة الق ــف س ــاد أو تخفي ــوت، وإبع ــدن حرضم ــة م ــقاط كاف ــا إلس ــال له املج
الســعودية وقــوات عــي محســن واإلصــاح عــى وادي حرضمــوت، حتــى لــو اضطــرَّت 

يف ســبيل ذلــك الســتخدام العنــف والقــوة ضــد املخالفــن واملعارضــن لهــا.

ويف ناحيــة متقدمــة مــن هــذا الــراع؛ مل تكتــِف اإلمــارات بتحريــك أدواتهــا القبلية 
ــدة الخــراق قــوات اإلصــاح يف وادي  يف حرضمــوت، بــل ســعت للدفــع بــأدوات مجنَّ
حرضمــوت، حيــث يتهــم الطــرف اآلخــر اإلمــارات بالوقــوف خلــف التمــردات املتكــررة 
داخــل معســكرات اإلصــاح]25[ يف تلــك املناطــق، وهــذا التوجــه اإلمــارايت املعلــن يواجــه 
ــق  ــعودي وعم ــوذ س ــة نف ــة منطق ــبة للمملك ــوت بالنس ــون حرضم ــعودي؛ ك ــض س برف
اســراتيجي، وتــرى يف التوجــه اإلمــارايت لوضــع اليــد عــى حرضمــوت تهديــداً مبــارشاً 

ملصالحهــا الحيويــة يف املنطقــة املحــاددة لهــا .

ويــأيت التصعيــد اإلمــارايت بحرضمــوت مبثابــة رســالة سياســية للســعودية، وهــو مــا 
جعــل األخــرة تدفــع بالــرد عــى هــذه التحــركات عــر الدفــع باملوالــن لهــا للتصــدي 
ــض  ــة يف بع ــة مفتعل ــاق حــوادث أمني ــا باخت ــق عليه ــك التحــركات، وقطــع الطري لتل
املحــاور، ونــر قــوات عســكرية بزعــم تأمــن تلــك املحــاور، أو بتحريــك جهــات قبليــة 
أخــرى مضــادَّة تنــادي باللحمــة الوطنيــة والحكومــة الرعيــة]26[، ومــا شــاكل ذلــك مــن 

شــعارات وطنيــة .

وعــى الرغــم مــن املوقــف الحــرج الــذي متــرُّ بــه الحليفتــان ؛ إال أنَّ معانــاة تقاســم 
النفــوذ مل تنتــِه بعــد، ففــي ظــّل تضــارب املصالــح الســعودية - اإلماراتيــة يف محافظــة 
حرضمــوت واملناطــق الســاحلية، املحاذيــة للحــدود الســعودية، تتوجــه أبــو ظبــي لتحشــيد 
ــة  ــام بعملي ــر القي ــل، ع ــكل كام ــوت بش ــى حرضم ــيطرة ع ــى الس ــل ع ــة والعم املعرك
إعــادة تجهيــز القــوات التابعــة لهــا بالعتــاد والعديــد واســتقدام املجنديــن مــن عــدن، 
يف حــن قامــت الســعودية باســتنفار القــوات املواليــة لهــا، ونقلهــا مــن محــاور شــبوة 
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إىل حرضمــوت، مســتعينة ببعــض األلويــة “املنشــقة” عــن العالقــة كاللواءيــن الـــ 2 و3، 
حيــث أتــت هــذه الحركــة بعيــد إعــان املتحــدث باســم التحالــف مــن شــبوة انطــاق 

عمليــة “اليمــن الســعيد”]27[.

هــذا الحــراك العســكري غــر املســتجد الــذي تهدئــه التســويات يف الغــرف املغلقــة 
مــا بــن أبــو ظبــي والريــاض، مل يكــن وليــد معركــة دون أخــرى، إمنــا هــو نهــج قائــم 
ــي ســبتمر  ــح بينهــا، فف ــد يف ظــّل تضــارب املصال بينهــا، يرجــم عــى أكــر صعي
2021م عقــد قائــد القــوات الســعودية يف حرضمــوت، اجتاعــاً بقــادة قــوات هــادي 
والتكتــات االجتاعيــة والسياســية بالهضبــة النفطيــة الحرضميــة املحاذيــة لبــاده، يف 

اســتعراض ضــد التحــركات اإلماراتيــة األخــرة هنــاك.

وبعــد هــذا االجتــاع قــال رئيــس مرجعيــة قبائــل حرضمــوت الشــيخ عبداللــه 
الكثــري: إن االجتــاع خــرج باتفــاق يقــي برفــض أي تواجــد ملــا وصفــه بـ”املليشــيات 
ــة إلنشــاء  ــة، يف إشــارة واضحــة إىل التحــركات اإلماراتي املســلحة” خــارج إطــار الدول
ــات وادي  ــد، أوىل مديري ــا يف وادي عم ــة له ــل املوالي ــكرات للفصائ ــن املعس ــد م مزي
ــة  ــب مشــايخ وشــخصيات سياســية واجتاعي ــاء إىل جان حرضمــوت ، وشــارك يف اللق
ــع  ــكرية األوىل، التاب ــة العس ــرب املنطق ــا أركان ح ــة، منه ــكرية يف املنطق ــادات عس قي

ــي محســن واإلصــاح]28[. لع

األطماع األمريكية في حضرموت:
فصــل جديــد من فصــول األطاع األمريكيــة يف اليمن، يجري تنفيــذه يف حرضموت، 
فالزيــارات امليدانيــة واألنشــطة األمنيــة والعســكرية املشــبوهة للدبلوماســين والضبّــاط 

والجنــود األمريــكان تتجــاوز كل الحــدود الدبلوماســية والروتوكــوالت املتعــارف عليها.

ففــي واقعــة جديــدة أثــارت عامــات اســتفهام كبــرة؛ قــام وفــد عســكري أمريــي 
ــائل  ــا وس ــور نرته ــرت ص ــث أظه ــوت، حي ــاحلية بحرضم ــروم الس ــة ب ــارة ملديري بزي
ــر  ــع مدي ــاع م ــي يف اجت ــق األمري ــاء الفري ــف أعض ــن التحال ــة م ــة مقرب إعامي
املديريــة املعــن مــن قبــل الســعودية، ملناقشــة الجوانــب األمنيــة والعســكرية والخدميــة، 

ــة. ــات املحلي ــة واملؤسس ــات املانح ودور املنظ
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كــا وصــل يف شــهر يوليــو 2022م العــرات مــن عنــارص البحريــة األمريكيــة إىل 
ــا يشــبه  ــة أو م ــة ميداني ــا بجول ــة فــور وصوله ــوات األمريكي ــكا، وقامــت هــذا الق امل
ــة والشــحر وفــوه وبــروم الســاحلية، ترافقهــا طائــرات  االســتعراض يف شــوارع  الضب

اســتطاعية .

ويف وقــت ســابق كشــفت أمريــكا عــن تواجــد لقواتهــا يف اليمــن »بشــكل محــدود« 
دون ذكــر تفاصيــل أكــر، لكــن التفاصيــل ترجمها تــوايل وصــول القــوات األمريكية إىل 
حرضمــوت واملهــرة الغنيتــان بالنفــط. الذريعــة التــي ال تنفــك أمريــكا مــن اســتخدامها 
ــز  ــكا لتعزي ــزال وســيلة أمري ــي كانــت ومــا ت ــة مــا يســمى »القاعــدة« الت هــي محارب
ســيطرتها عــى املحافظــات النفطيــة اليمنيــة، التــي تســعى جاهــدة لنهبهــا حتــى تتمكــن 

مــن حــل أزمتهــا النفطيــة نتيجــة الحــرب األوكرانيــة.

أطماع أمريكية قديمة متجددة في حضرموت:
ــر  ــود إىل أواخ ــل تع ــة؛ ب ــدة اللحظ ــت ولي ــوت ليس ــة يف حرضم ــاع األمريكي األط
خمســينيات القــرن املــايض، وبــدأت ترجمتهــا مــن خــال إرســال رشكات للتنقيــب عــن 
النفــط بالتعــاون مــع املســتعمر الريطــاين، ويف مقدمــة تلــك الــركات رشكــة “بــان 
أمريــكان” التــي أعلنــت يف 1961م وجــود كميــات كبــرة مــن النفــط يف صحــراء مثود.

هــت الســعودية التابــع األكــر  إعــان الركــة النفطيــة أثــار األطــاع األمريكيــة، فوجَّ
ــر  ــو األم ــا، وه ــة بأراضيه ــة مثــود النفطي ــاق منطق ــل عــى ضــم وإلح ــا؛ للعم والًء له
ــاق خافــات بــن  ــا الخت ــا، ودفعه ــة إليه ــة اململكــة يف ضــم املديري ــذي عــزز رغب ال

أبنــاء تلــك املناطــق.

ار حضــارم يحملون الجنســية  ووفقــاً للمصــادر التاريخيــة؛ فقــد أوعــزت الريــاض لتجَّ
الســعودية القيــام بــراء أراٍض واســعة يف مثــود، وبعــد ذلــك حاولــت الريــاض فصــل 
منطقــة مثــود عــن حرضمــوت وضمهــا إليهــا، إال أنَّ تلــك املحــاوالت أفشــلتها الجبهــة 
ــر  ــعودية ع ــت الس ــة؛ وقف ــود املاضي ــدى العق ــى م ــْن ع ــام 1967م، ولك ــة ع القومي
أياديهــا أمــام اســتخراج الــروة النفطيــة يف مثــود، كــا ســبق لهــا وأْن أوقفــت أعــال 
ــة العقــود  ــط الحــدودي بــن رشورة وحرضمــوت طيل ــب عــن النفــط يف الري التنقي
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املاضيــة، لكنَّهــا اليــوم تعــود إىل املحافظــة، وتعيــد معهــا الواليــات املتحــدة وأطاعهــا 
يف الســيطرة عــى حرضمــوت.

ــام اإلدارات  ــة اهت ــلُّ واجه ــوت تحت ــة حرضم ــت محافظ ــة جعل ــاع األمريكي األط
األمريكيــة املتعاقبــة، والتــي أظهــرت اهتامــاً اســتثنائياً مبحافظــة حرضمــوت؛ وليــس 
ذلــك منــذ بــدء حــرب التحالــف عــى اليمــن يف الـــ26 مــن مــارس 2015 م، بــل منــذ 
ــاً مــن خــال الزيــارات املتكــررة للســفر األمريــي  العــام 2011م، وهــو مــا بــدا جلي

ــة]29[. ــؤونها الداخلي ــه يف ش ــوت، وتدخات لحرضم

ــتقبلية لهــذه  ــاك ترتيبــات مس ــر إىل أنَّ هن ــوت يش ــي بحرضم االهتــام األمري
ــط  ــة واســعة عــى بحــر العــرب واملحي ــع بإطال ــي تتمت ــة بالنفــط، الت املحافظــة الغني
الهنــدي، كــا أنَّ الواليــات املتحــدة تــويل حرضمــوت أهميــة مــن الناحيتــن العســكرية 

ــق. ــادرة الحــزام والطري ــة الصــن ومب ــة؛ يف ســياق مواجه واالقتصادي

ــار  ــكري« يف إط ــدان؛ األول: »عس ــه بع ــوت ل ــدة يف حرضم ــات املتح ــاط الوالي نش
التطلعــات األمريكيــة مــن حيــث املوقــع الــذي تتمتع بــه محافظــة حرضمــوت، وارتباطها 
بجزيــرة ســقطرى، فضــاً عــن القــوات األمريكيــة يف األســطول الخامــس يف املنطقــة، 
ويف جزيــرة »دييغــو غارســيا«، حيــث تتواجــد قاذفــات يب 52 يف املحيــط الهنــدي، أمــا 
البعــد الثــاين؛ فهــو »أمنــي«، يتعلــق باإلرهــاب وتهديــدات إيــران وحضورهــا يف بحــر 
العــرب، إضافــة إىل التهديــدات املتعلقــة بالتنافــس مــع الصــن يف املنطقــة ويف جيبويت 

والســواحل اليمنيــة]30[.

زيارات السفير األمريكي: 
ــن،  ــتيفن فاج ــن، س ــة يف اليم ــدة األمريكي ــات املتح ــفر الوالي ــارات س ــارت زي أث
املتكــررة منــذ تعيينــه يف يونيــو 2022م، إىل محافظــة حرضمــوت؛ أســئلة عــدة بشــأن 

ــاد. ــر يف الب ــة األك ــي باملحافظ ــام األمري االهت

زيــارات الدبلومــايس األمريــي لحرضمــوت مل تكــن األوىل مــن مســؤول أمريــي، 
بــل ســبق أن شــهدت حرضمــوت نشــاطاً غــر عــادي لفريــق الشــؤون املدنيــة يف الجيش 

األمريــي، وعقــده لقــاءات مــع قيــادات ومســؤولن محليــن.
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ــن  ــدى اليم ــي ل ــفر األمري ــام الس ــام 2019م، ق ــن الع ــاين م ــف الث ــال النص خ
كريســتوفر هنــزل واملقيــم يف الريــاض؛ بزيارتــن للمــكا، رافقه وفد أمني واســتخبارايت 
عــى مــن طائــرة ســعودية هبطــت يف مطــار الريــان، وفــور وصولــه إىل املطــار؛ توّجــه 
هنــزل إىل مقــّر قيــادة املنطقــة العســكرية الثانيــة، وتــرأس اجتاعــاً للمحافــظ املعــن 

قائــداً للمنطقــة مــن قبــل هــادي، ومختلــف القيــادات العســكرية واألمنيــة.

كــا شــهدت املــكا وفــوداً أمريكيــة عــدة قبــل ذلــك، إذ قــام مســؤولون أمريكيــون 
ــا  ــر إليه ــو تول ــي الســابق ماثي ــل وصــول الســفر األمري ــة، مث ــا رسي ــارات بعضه بزي
ــذي  ــان، ال ــة إىل مطــار الري أواخــر عــام 2017م، عقــب وصــول أويل لقــوات أمريكي
يســتخدم كقاعــدة عســكرية إماراتيــة – أمريكيــة مشــركة أنشــأتها أواخر العــام 2016م.

كــا قــام الســفر األمريــي الســابق ماثيــو تولــر وســفر الســعودية محمــد آل جابــر، 
بحضــور احتفــال ملشــاركة تســليم قــوات إماراتيــة مهــاّم حايــة ســواحل حرضمــوت إىل 
قــوات دربهــا أمريكيــون بتمويــل إمــارايت، وأســميت »قــوات خفــر الســواحل« إذ تلّقــى 

بــن أمريكيــن. قرابــة 1000 عنــر منهــا تدريبــاً عســكرياً مكثّفــاً مــن ِقبَــل مدرِّ

ــال  ــم بأع ــة القائ ــي برئاس ــي أمن ــد أمري ــل وف ــام 2018م؛ وص ــر الع ويف أواخ
ــر، إىل  ــاء فــرة الســفر تول ــد انته ــر، بع ــد من ــن، جني ــدى اليم ــة ل الســفارة األمريكي
مدينــة املــكا مطلــع فرايــر مــن ذات العــام، ويحمــل حزمــة مــن األجنــدة التــي طرحها 

ــه. يف حين

ويف يونيــو 2021م؛ وصــل وفــد أمريــي رأســته مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمريكيــة 
لشــؤون الراعــات ودعــم االســتقرار، دينيــس ناتــايل، إىل املــكا يف 25 يونيــو، لتكــرر 
ــول  ــور ح ــي تتمح ــها الت ــدة نفس ــة األجن ــر حزم ــال، وتظه ــم باألع ــه القائ ــا طرح م

»القاعــدة« واإلرهــاب املزعــوم يف حرضمــوت.

أماكـن تمركز القوات األمريكـية: 
تتواجــد قــوات أمريكيــة بأعــداد كبــرة يف مطــار الريــان منــذ العــام 2017م، إىل 
جانــب قــوات إماراتيــة، بعدمــا قامتــا بتحويلــه إىل ثكنــة عســكرية، وأوقفــت الرحــات 
املدنيــة مــن وإىل املطــار، وذلــك مــع قــوات كبــرة مــن املدرعــات واألســلحة واملعــدات 
ــكرية  ــات عس ــار رح ــهد املط ــا يش ــددة، ك ــرات متع ــتخبارية، وطائ ــكرية واالس العس
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ــار،  ــي إىل املط ــدي أمري ــل 100 جن ــو 2021م وص ــي يولي ــة، فف ــبه يومي ــة ش أمريكي
ــه. ــة ســبقت إىل التمركــز في ــه، إىل جانــب قــوات أمريكي ومتركــزوا بداخل

ــة بإنشــاء مــدرج عســكري يف مطــار  ويف أواخــر 2021م؛ قامــت القــوات األمريكي
ــة يوميــة ليليــة بطائــرات نــوع C-130؛  الريــان، الســتخدامه الســتقبال أكــر مــن رحل
املعروفــة بحمولتهــا الكبــرة واملخصصــة للنقــل العســكري، وتتواجــد عنــارص مــن 
ــي  ــع التحالــف الســعودي اإلمــارايت يف مديريت ــة يف معســكرات تتب ــة األمريكي البحري
رمــاه ومثــود، وعندمــا انســحبت القــوات اإلماراتيــة يف أكتوبــر 2019م، وإحــال قــوات 
ــة باســتام هــذه  ــة األمريكي ــن البحري ــارص م ــا، قامــت هــذه العن ــدالً عنه ســعودية ب

ــا. املعســكرات واإلقامــة فيه

صبــاح الثاثــاء 13 أكتوبــر 2021م ؛ قامــت وحــدة مــن البحريــة األمريكيــة تتمركــز 
ــاط  ــت نق ــر بحرضمــوت، ونصب ــل باوزي ــة غي ــاح واســع ملدين ــان باجتي يف مطــار الري
تفتيــش وحواجــز، وقامــت بإنــزال كاب بوليســية ومدرعات وســيارات إســعاف ومتشــيط 
شــوارع املدينــة]31[، هــذا االنتشــار أظهــر الحجــم الكبــر للتواجــد العســكري األمريــي 

يف مديريــات الســاحل الحرضمــي.

األمــن القومــي لســلطنة عــان وســعيها لتعزيــز حضورهــا يف حرضمــوت ومخاوفهــا 
مــن ســيطرة إماراتيــة أو ســعودية عــى املحافظــة القريبــة مــن حدودهــا:

ــة،  ــة اليمني ــع الجمهوري ــركة م ــة مش ــة وبري ــدود بحري ــان بح ــلطنة ُع ــط س ترتب
ــة  ــص التاريخي ــا بالنســبة للخصائ ــرق، أم ــة ال ــن جه ــة 288 كيلومــرا م ــا قراب طوله
ــرك. ــاري مش ــن إرٍث حض ــق م ــرة، وتنطل ــي كث ــن فه ــط البلدي ــي ترب ــركة الت املش

ــراً ؛  ــن مؤخَّ ــداث يف اليم ــب األح ــية وتقل ــرات السياس ــع املتغ ــلطنة م ــت الس تعامل
ــن.  ــن البلدي ــدوء ب ــاظ عــى اله ــة للحف ــوازن الهادف ــل، والت بسياســة التعق

وتظهــر األحــداث التاريخيــة أنَّ الخطــر الــذي تشــعر بــه الســلطنة تجــاه اليمــن؛ يأيت 
مــن املحافظــات الجنوبيــة، لذلــك ظلــت محافظتــي املهــرة وحرضمــوت محــور اهتــام 
ــر يف  ــكل كب ــاين بش ــدور الُع ــا ال ــرض فيه ــة، إذ يح ــود املاضي ــوال العق ــلطنة ط الس
ــف املجــاالت، كالجانــب اإلغــايث واإلنســاين والتجــاري]32[، ناهيــك عــن اهتــام  مختل

املســؤولن العانيــن مبشــايخ املهــرة وحرضمــوت املؤثريــن .

تعتــر محافظتــي املهــرة وحرضمــوت أحــد مفاصــل األمــن القومــي الُعــاين، ومــن 
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ثـَـمَّ فــإنَّ الســلطنة تــرى أنَّ الدفــاع عــن هــذا الثغــر ينبغــي أن يحتــلَّ موقعــاً اســتثنائياً 
يف الرؤيــة القياديــة إلدارة املصالــح العانيــة العليــا، وعنــد إطــاق التحالــف »عاصفــة 
الحــزم« عــى اليمــن يف مــارس 2015م، كانــت ُعــان الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي 

رفضــت املشــاركة يف هــذا التحالــف، وطالبــت بالحــوار والحلــول الســلمية.

التوجــه اإلمــارايت للســيطرة عــى املهــرة وحرضمــوت منــذ بدايــة دخولهــا يف الحــرب 
عــى اليمــن أدى إىل تحــرُّك ســلطنة ُعــان بشــكٍل كبــرٍ، ودخولهــا يف امللــف اليمنــي، 

فالحساســية التاريخيــة بــن البلديــن ال تــزال تلقــي بظالهــا عــى عاقاتهــا.

ــداً  ــن تهدي ــي اليم ــق رشق ــى مناط ــة ع ــيطرة اإلماراتي ــر الس ــان تعت ــلطنة ُع فس
ملجالهــا الحيــوي وأمنهــا القومــي، وتتحــدث صحيفــة »واشــنطن بوســت« عــن مخــاوف 
عــان مــن التحــركات اإلماراتيــة يف جنــوب اليمــن، ومبــا أنَّ اإلمــارات ســعت للســيطرة 
ــة  ــا، تحــت مســمى »النخب ــة تقــوم بدعمه عــى املهــرة وحرضمــوت عــر قــوات محلي
املهريــة والحرضميــة«، عــى غــرار األجهــزة األمنيــة التــي أنشــأتها جنــوب اليمــن، فــإن 
ــي  ــارايت يف محافظت ــوذ اإلم ــة النف ــاص مــن منازل ــه ال من ــرى أنَّ ــة ت ــادة الُعاني القي
املهــرة وحرضمــوت، ألنهــا ســتتحول إىل مصــدر اســتنزاف لألمــن القومــي الُعــاين]33[.

وتشــر التطــورات الراهنــة إىل معركــة مســترة بــن اإلمــارات وُعــان يف اليمــن، 
متتــّد لتشــمل العديــد مــن امللفــات املهمــة، ففــي حــن تســعى أبوظبــي لهزميــة مســقط 
ــق الســلطنة، تعمــل  سياســياً وعســكرياً ؛ عــر أذرعهــا يف اليمــن مبــا ميكنهــا مــن خن
ُعــان لتفكيــك وإحبــاط تلــك املخططــات، والحفــاظ عــى املكتســبات التــي متّكنهــا مــن 

إفشــال التهديــدات التــي تربَّــص بهــا مــن جهــة اليمــن.

تســتقوي اإلمــارات بأذرعهــا كاملجلــس االنتقــايل والقــوات املواليــة لهــا التي أنشــأتها، 
بينــا تواجــه الســلطنة تلــك املحــاوالت مبزيــد مــن الحضــور يف املهــرة وحرضمــوت، 
ــعودية  ــت الس ــا أغلق ــي، فعندم ــارع اليمن ــا يف الش ــة عنه ــورة إيجابي ــم ص ويف تقدي
التــي تقــود التحالــف منافذهــا يف وجــه اليمنيــن، فتحــت الســلطنة بوابتهــا لليمنيــن 

الراغبــن يف العبــور عــى أراضيهــا مــن وإىل اليمــن.

ال تخفــي عــان تقديــم بعــض الدعــم لقبائــل املهــرة وحرضمــوت وبعــض االمتيــازات 
ــي تكفــل اســتمرار حراكهــا  ــي تعطيهــا بــن الحــن واآلخــر لبعــض مشــايخها ، الت الت
ــزاع يف  ــدام الن ــد احت ــي الرافــض للوجــود اإلمــارايت الســعودي، خصوصــاً بع املجتمع
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املنطقــة، بــن الكيانــات املســلحة التابعــة لهــا، والتــي تســتهدف إســقاط املحافظتــن 
ــا  ــأت فيه ــي أنش ــة؛ الت ــات الجنوبي ــة املحافظ ــال يف بقي ــو الح ــا ه ــكل كي، ك بش

ــة وعســكرية]34[.  ــاً أمني ــات مســلحة ونخب اإلمــارات كيان

السلطنة في مواجهة السعودية واإلمارات:
ــات دول  ــن سياس ــاً ع ــاً مختلف ــة نهج ــتها الخارجي ــان يف سياس ــلطنة ُع ــج س تنته
الخليــج، حيــث تبنَّــت مواقــف خالفــت فيهــا مــا ميكــن أن يســمى “شــبه إجــاع خليجي” 

يف عــدد مــن القضايــا الجوهريــة يف املنطقــة.

فُعــان مل تشــارك يف الحــرب التي تشــنُّها دول التحالــف بقيادة الســعودية واإلمارات 
عــى اليمــن، وأكــد وزيــر الخارجيــة العــاين الســابق يوســف بــن علــوي، يف تريــح 

لــه أن بــاده مل تكــن جــزءاً مــن »عاصفــة الحــزم«.

ــعي  ــن؛ بالس ــوب اليم ــى جن ــيطرة ع ــة للس ــاعي اإلماراتي ــون املس ــر العاني ويف
ــلطنة  ــق الس ــم، وتطوي ــاء الدق ــن يف مين ــا الص ــي متوله ــتثارات الت ــاف االس إلضع
اســراتيجياً بشــكل عــام، فاألهميــة الكبــرة ملينــاء الدقــم، التابــع لســلطنة عــان؛ عزَّزت 

ــل عــي. ــاء جب مخــاوف اإلمــارات مــن أْن يكــون منافســاً ملين

ــت أنَّ  ــات تثب ــه معلوم ــابق أنَّ لدي ــت س ــزي؛ يف وق ــيخ عــي الحري ح الش ــا رصَّ ك
لــدى الســعودية أطاعــاً توســعيًة وأطاعــاً للنفــوذ، وأنَّهــا تســعى للحصــول عــى منفــذ 
إىل بحــر العــرب، ومــد أنبــوب نفطــي مــن منطقــة الخرخــر يف الســعودية إىل مينــاء 

نشــطون يف املهــرة.

تفــر تلــك النوايــا التحــركات الســعودية واإلماراتيــة، واالنتشــار األمنــي الواســع يف 
محافظتــي حرضمــوت واملهــرة، ويبــدو أنَّ الدولتــن تســعيان مــن خــال تلــك التحركات 
لتفــادي التهديــدات املســتقبلية اإليرانيــة عــى مضيــق هرمــز، وتعمــدان إىل خلــق بدائــل 

وتوســيع خيــارات اســراتيجية، لتجــاوز مضيــق هرمــز كخيــار مســتقبي]35[.

يف األشــهر األخــرة ؛ عــزَّزت اإلمــارات حضورهــا العســكري يف محافظتي حرضموت 
واملهــرة، حيــث أرســلت يف نوفمــر املــايض قــوات إىل هنــاك، ودفعــت باتجــاه تشــكيل 
مــا تســميها قــوات النخبــة الحرضميــة، وذلــك يضاعــف قلــق ســلطنة ُعــان التــي تعتــر 
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حرضمــوت واملهــرة جــزًء مــن أمنهــا القومــي.

ــب  ــا يف الجان ــن حدوده ــرب م ــارات بالق ــركات اإلم ــن تح ــة م ــاوف العاني املخ
اليمنــي، ســبق وأْن أشــارت لــه صحيفــة »واشــنطن بوســت« األمريكيــة، حيــث قالــت: 
»إنَّ ُعــان تعــرِّ عــن قلقهــا إزاء تطويــر إمــارايت محتمــل لقاعــدة عســكرية يف جزيــرة 
د اســتثارات متوِّلهــا  ســقطرى اليمنيــة ، عنــد مدخــل خليــج عــدن، وأنَّ ذلــك قــد يهــدِّ
الصــن يف مــروع املينــاء العــاين بالدقــم، أو بشــكل عــام لتطويــق الســلطنة بشــكل 

اســراتيجي]36[.

ومــع رفــض ُعــان االنضــام إىل التحالــف العســكري الــدويل يف اليمــن، وأدائهــا 
ــأن “الســلطنة تدعــم  ــد، تنتهــج اإلمــارات قــوالً ب ــدور الســيايس فقــط يف هــذا البل لل
الحوثيــن يف اليمــن”، وتتَّخــذ ذلــك ذريعــة يف عدوانهــا الخفــي عــى الســلطنة، وتكيــل 
االتهامــات املبــارشة لهــا بتهريــب األســلحة واملعونــات لجاعــة أنصــار اللــه عــر منفذي 

مينــاء نشــطون ورصفيــت عــى الحــدود يف محافظــة املهــرة اليمنيــة]37[.

ــن  ــة م ــا خاص ــتهدف أمنه ــي تس ــات الت ــن املخطط ــة م ــاوف الُعاني ــزَّز املخ وتتع
اإلمــارات، التــي تــرى يف تواجدهــا يف اليمــن فرصــة لتوجيــه رضبــة للســلطنة؛ التــي 
تعترهــا العــدو التاريخــي لهــا، وتشــر التطــورات إىل أنَّ مســقط بــدأت التحــرك الفعي 
ملواجهــة تلــك التهديــدات، وانتقلــت مــن خانــة الحيــاد إىل خانــة الفاعليــة التــي يحركهــا 

الشــعور بالخطــر.

ستســتفيد مســقط مــن اإلرث الســيئ والســمعة الســيئة التــي خلَّفهــا التواجــد 
اإلمــارايت جنــوب اليمــن، وســتعزِّز حضورهــا كبديــل ينطلــق مــن مصلحــة مشــركة مــع 
اليمــن، وليــس مصلحــة خاصــة بهــا فقــط، ورمبــا يدفعهــا األمــر لتعزيــز عاقتهــا بشــكل 
أكــر مــع املكونــات واألطيــاف السياســية اليمنيــة، والجهــود الهادفــة للحــل النهــايئ يف 

اليمــن]38[.

السيناريوهات المحتملة:
فيــا تُلقــي التحديــات العســكرية ضغوطــاً متزايــدة عــى محافظــة حرضمــوت، التــي 
تتنازعهــا ســلطتان عســكريتان يف الــوادي والســاحل، يســود شــعور عــام لــدى القــوى 
ــون  ــف؛ إذ يعوِّل ــة للتحالــف أنَّ مســتقبل حرضمــوت مرتبــط مبوقــف دول التحال املوالي
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عــى تغيــرات مســتقبلية كبــرة ســتحدث عنــد الدخــول يف تســوية سياســية.

ويــرى الداعمــون للحــراك الجنــويب أنَّ مســتقبل حرضمــوت مرتبــط مبــا يعترونــه 
دولــة الجنــوب، التــي يطالــب بهــا الحــراك كونــه القــوة الفاعلــة يف حرضمــوت، خاصــة 
ــه االنتقــايل الجنــويب ذي التوجــه االنفصــايل نحــو املحافظــة للســيطرة عليهــا  بعــد توجُّ

بدعــم إمــارايت.

ويُخــى مــن انــدالع معركــة بســط الســيطرة عــى حرضموت؛ يف ظــّل كــرة الاعبن 
ــة لإلمــارات،  ــوات موالي ــع تحــت ســيطرة ق ــكا تق ــة امل ــن، فمدين ــن والدولي اإلقليمي
بينــا تســيطر القبائــل عــى منابــع النفــط، أمــا مينــاء املــكا فتحــت ســيطرة املجلــس 
األهــي، ويبقــى وادي حرضمــوت الشاســع بيــد القــوات املؤيــدة ملــا يســمى بـ)الرعيــة(.

ــن  ــا م ــن غره ــف ع ــو يختل ــوت؛ فه ــية يف حرضم ــات السياس ــع املكون ــا وض أم
املحافظــات، فهــي ال ترتبــط كثــراً بتوازنــات املركــز حيــث ثقــل القــوى السياســية، وقــد 
أصابهــا الضعــف، وفقــدت الكثــر مــن نفوذهــا يف املتغــرات الحاصلــة خــال األعــوام 
ــداث  ــورات األح ــن وتط ــى اليم ــف ع ــرب التحال ــد ح ــرات بع ــا أنَّ املتغ ــرة، ك األخ
ــد أن املشــهد الســيايس ســيؤول إىل طــرف تدعمــه دول التحالــف،  يف حرضمــوت، تؤكِّ

ويكــون تحــت إمرتهــا لتنفيــذ مشــاريعها التوســعية.

ــأي  ــل ب ــن تقب ــة ل ــعبية الحرضمي ــدة الش ــدو أنَّ القاع ــعبي ؛ يب ــتوى الش ــى املس ع
واقــع يُفــرض عليهــا؛ نتيجــة تســوية سياســية محتملــة، وذلــك يعــود لخلفيــات املعانــاة 
التــي عاشــتها حرضمــوت خــال حكــم العســكر يف العقــود املاضيــة، التــي أُقــي فيهــا 
العنــر الحرضمــي، كــا أنَّ الحضــارم يشــعرون بأنَّهــم مهضومــو الحقــوق يف مختلــف 

مراحــل التاريــخ؛ بســبب تســلُّط مراكــز القــوى يف الجنــوب قبــل الشــال.

بالنســبة لصنعــاء فقــد حســمت أمرهــا مــن قضيــة تحريــر كافــة املناطــق واملحافظات 
املحتلــة؛ كأحــد أبــرز املهــام الوطنيــة، وتعتــر ذلــك واجبــاً دينيــاً ووطنيــاً وأخاقيــاً ال 
ــارايت أو ســعودي  ــدي إم ــول بوجــود أي جن ــن القب ــه ال ميك ــه، وأنَّ ــازل عن ــن التن ميك
ــر  ــه، وأنَّ أي تواجــد مــن هــذا يعت ــراب اليمــن يف شــاله وجنوب ــي عــى ت أو أمري

احتــال وســيتم مواجهتــه.

ــد قائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحــويث ورئيــس املجلــس  حيــث يؤكِّ
ــي  ــزام الوطن ــى االلت ــبة؛ ع ــن مناس ــر م ــاط؛ يف أك ــدي املش ــى مه ــيايس األع الس
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واألخاقــي بتطهــر كل شــر مــن أرض اليمــن مــن املحتلــن، والحفــاظ عــى ســيادة 
واســتقال اليمــن، ومنــع عمليــات النهــب للــروات النفطيــة التــي يقــوم بهــا التحالــف 

ــه مهــا كانــت التحديــات. ــة ل واألطــراف املوالي

ذتها  يَّــة موقــف القيــادة يف صنعــاء؛ هــو العمليــات التحذيريــة التــي نفَّ ومــا يؤكــد جدِّ
القــوات املســلحة التابعــة لهــا ملنــع عمليــات نهــب النفــط الخــام اليمنــي مــن موانــئ 
حرضمــوت وشــبوة، وكــذا تأكيدهــا عــى أنَّ هــذه الــروات الســيادية هــي ملــك للشــعب 
ــة دون اســتثناء،  ــي الدول ــات موظف ــا يف رصف مرتب ــي، ويجــب أْن يســتفيد منه اليمن

وتوفــر الخدمــات الرضوريــة للمواطنــن.

ذتهــا قــوات صنعــاء ملنــع تهريــب النفط  ومثَّلــت العمليــات التحذيريــة الثــاث التــي نفَّ
الخــام؛ تحــوُّالً اســراتيجياً يف مســار إيقــاف عمليــات النهــب للــروة النفطيــة، وتأكيــداً 
ــدة، وأنَّ  ــا أهــداف ورســائل عدي ــل له ــاً ، ب ــرات الســابقة مل تكــن عبث عــى أنَّ التحذي
ى ذلــك إىل اســتهداف  النفــط اليمنــي مل يعــد مباحــاً للنهــب، وأنَّ املســألة ســوف تتعــدَّ

منابــع النفــط واملفاصــل االقتصاديــة لــدول التحالــف.

ــن  ــرات م ــابق تحذي ــت س ــاء يف وق ــت صنع ه ــد أْن وجَّ ــات بع ــذه العملي ــأيت ه وت
االســتمرار يف نهــب النفــط الخــام اليمنــي، ودعــت الــركات املاحيــة إىل عــدم 
التــورط يف نهــب ثــروات اليمــن الســيادية، باعتبارهــا ملــك للشــعب اليمنــي، وال يحــقُّ 

ــا. ــرُّف فيه ــد الت ألح

دت اللجنــة االقتصاديــة العليــا دعوتهــا للــركات املحليــة واألجنبيــة؛ إىل  وجــدَّ
ــع  ــس املشــاط مطل ــذي أصــدره الرئي ــروة الســيادية؛ ال ــب ال ــع نه ــرار من ــال لق االمتث

ــايض. ــر امل أكتوب

رت  هــذه العمليــات حظيــت بتأييــد شــعبي حتــى يف املحافظــات الجنوبيــة، حيــث حــذَّ
ــف  ــة للتحال ــراف املوالي ــركات واألط ــا؛ ال ــادر عنه ــان ص ــوت يف بي ــل حرضم قبائ
مــن االســتمرار يف نهــب الــروات النفطيــة باملحافظــة، وهــو موقــف يكشــف التأييــد 
للعمليــات التحذيريــة التــي نفذتهــا قــوات صنعــاء مؤخــراً لوقــف عمليــات نهــب النفــط 

الخــام عــر مينــاء الضبــة مبحافظــة حرضمــوت، ومينــاء قنــاة مبحافظــة شــبوة.

ــن  ــوت م ــة حرضم ــر محافظ ــاء لتحري ــوات صنع ــه ق ــألة توجُّ ــإنَّ مس ــايل؛ ف وبالت
القــوات األجنبيــة أمــر ال شــك فيــه، لكنَّــه يخضــع لقــرار القيــادة، ويرتبــط باملســتجدات 
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عــى الســاحة الوطنيــة واإلقليميــة، ومــا ستســفر عنــه جهــود تحقيــق الســام يف اليمــن، 
ولكــْن يبقــى الســؤال متــى وكيــف وبــأي طريقة ســيكون هــذا التوجــه لتحريــر املحافظة 

مــن التواجــد األجنبــي؟!.

ــوت؛  ــدويل يف محافظــة حرضم ــي وال ــس اإلقليم ــراع والتناف ــإنَّ ال ــاً ؛ ف وختام
مرتبــط بأجنــدات متناقضــة ومتباينــة، خاصــة بــن قطبــي التحالــف الســعودية 
واإلمــارات، حيــث تتشــابك املصالــح الجيوسياســية واالقتصاديــة وغرها من الحســابات، 
يف حــن تســعى القــوى املحليــة املواليــة للتحالــف إىل تحقيــق أكــر قــدر مــن املكاســب 
السياســية والعســكرية؛ يف محافظــة أصبحــت يف قلــب دائــرة رصاع ممــول إقليميــاً، ومل 

يعــد محليــاً عــى اإلطــاق.
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36 - املهــرة بوســت- دبلومــايس مينــي: تواجــد الســعودية واإلمارات يف املهرة وســقطرى 
يســتهدف زعزعة اســتقرار ســلطنة عان، 20 يوليــو, 2018 -

https://almahrahpost.com/news.php?id=4783     

37 - متابعــات نــت صحافتــك - أطــاع اإلمــارات بــن اليمــن وســلطنة عــان، مصــدر 
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38 - الدور العاين يف اليمن .. مصدر سابق.
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