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ملخص تنفيذي

رغــم ُبعــد محافظــة املـهـرة عــن الخطــوط األماميــة للـحـرب األهليــة يف اليمــن، إال أنهــا تمثــل ســاحة معركــة 

مهمــة بــن القــوى الخليجيــة املتنافســة عــى النفــوذ يف هــذا الـصـراع.

نقطــة التـحـول يف املحافظــة، كانــت حــن اندلعــت اشــتباكات بســبب قيــود متزايــدة ُفرضــت عــى التجــارة 

عــر الحــدود، بعــد تعزيــزات عســكرية ســعودية بزعــم وقــف تدفــق األســلحة املتجهــة مــن إيــران إىل جماعــة 

الحوثيــن املســلحة. 

اندلعت هذه االشتباكات مباشرة قبل تعين محافظ جديد اتسم بكونه أقل تحريًضا عى االنقسام من 

ســلفه، وحقــق بعــض النجــاح يف إدارة التوتــرات املعارضــة للســعودية يف املحافظــة. عــى الرغــم مــن التغيــر 

السيايس والتوجه الجديد الذي يبديه، ال يزال هناك العديد من املصالح املتنافسة عى املستوين املحيل 

واإلقليمي. 

املحليــن  الالعبــن  بــن  السياســية  الديناميكيــات  هــذه  يف  األـخـرة  التـحـوالت  عــى  الورقــة  هــذه  تركــز 

واإلقليميــن، بمــا يف ذلــك السياســات الكامنــة وراء املكاســب األخــرة التــي حققهــا اإلنفصاليــون الجنوبيــون 

يف ســقطرى ذات الـقـرب الجـغـرايف مــن املـهـرة وأثرهــا. كمــا تبحــث يف كيفيــة تعامــل الســلطات املحليــة مــع 

التحديــات التــي تواجــه الوجــود القيــادي للريــاض ونفوذهــا نتيجــة هيمنتهــا العســكرية، وكذلــك دعمهــا 

للقبائــل املحليــة والجماعــات املســلحة.  املــايل 

قدم مسؤولو الجمارك املهرين خالل األشهر األخرة شكاوى رسمية بشأن التدخل العسكري السعودي 

يف منفــذ شــحن الحــدودي. كمــا اتهمــت هيومــن رايتــس ووتــش القــوات الســعودية بإخـفـاء وتعذيــب عــدد 

مــن املهريــن بحجــة صالتهــم املزعومــة بقطــر واملخابــرات العمانيــة وحــزب اللــه. 

يف ظــل مــا ذكــر، هنــاك العديــد مــن التســاؤالت ـحـول املخــاوف املحليــة مــن طـمـوح الســعودية لبـنـاء خــط 

عــى  الســعودية  التعزـيـزات  مــع  الجديــد  العمــاين  الســلطان  ســيتعامل  وكيــف  املـهـرة،  عــر  نفــط  أنابيــب 

بالفعــل يف املحافظــة.  للســعودية  املناهضــون  والحلـفـاء  قطــر  تمارســه  الــذي  النفــوذ  ومــدى  الحــدود، 
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المقدمة 

تقــع املهــرة يف أقــى شــرقي اليمــن، ويبلــغ طــول الشــريط الحــدودي بــن املهــرة وســلطنة عمــان حــوايل 300 

كيلومــر تقريًبــا، يمتــد مــن بحــر الـعـرب إىل الســعودية. وتتشــارك القبائــل عــى جانبــي الحــدود بتحدثهــا 

لغــة ســامية تختلــف عــن اللغــة العربيــة التــي تتحدثهــا املناطــق املحيطــة بهــا.))) تمتــد املحافظــة عــى مســاحة 

تزيــد عــن 67 ألــف كيلومــر مربــع.))) مــا يجعلهــا ثــاين أكــر محافظــات اليمــن بعــد حضرمــوت الواقعــة عــى 

حدودهــا الغربيــة. 

ـطـول  عــى  الغيضــة، عاصمتهــا وأكــر مركــز حضــري فيهــا،  بمــا يف ذلــك  الرئيســية يف املـهـرة،  تقــع املــدن 

الشــريط الســاحيل للمحافظــة البالــغ 560 كيلومــر عــى بحــر الـعـرب. تتفــاوت التقدـيـرات الحاليــة لعــدد 

سكان املحافظة بشكل كبر وتصل إىل حوايل 650 ألف نسمة، إذ أن آخر إحصاء رسمي اجري قبل أكرث 
مــن 5) عامــاً، فضــاًل عــن أن الـحـرب الحاليــة أدت إىل تـحـوالت ســكانية داخليــة هائلــة.)3)

تعد عالقة املهرة مع القوات السعودية، التي أصبح وجودها راسًخا بعد نحو ثالث سنوات من دخولها 
املحافظة، مضطربة. تسيطر القوات السعودية عى املوائن البحرية والجوية والرية يف املحافظة.)))

تنظيــم  عــر  متكــرر،  بشــكل  مــن املحافظــة  قواتهــا  بســحب  الريــاض  الجماعــات املعارضــة املحليــة  طالبــت 

بــن  عنيفــة  مواجهــات  حــدوث  عــن  فضــاًل  االحتجاجيــة،  والوقفــات  واملظاـهـرات  الســلمية  االعتصامــات 

الحن واآلخر.)5) ولكن، يف 7) فراير/شباط 0)0) تعرض رتل من القوات السعودية ترافقه قوات يمنية 

من كتيبة املهام الخاصة لكمن من ِقبل مســلحن قبلين عى الطريق املؤدي إىل منفذ شــحن الحدودي 

- التابــع للمـهـرة - بــن اليمــن وُعمــان. كان الرتــل ـجـزًءا مــن دوريــة مكلفــة بإـجـراء عمليــات تفتيــش يوميــة 

إـيـران إىل  التكنولوجيــا العســكرية مــن  يف منافــذ املـهـرة، يف إطــار الجهــود املبذولــة مــن أجــل منــع تهريــب 
الحوثيــن.)6) املتمرديــن 

https://carnegie-mec.org/2019/03/22/oman-s-  ،2019 ( أحمــد ناجــي، “حــدود ُعمــان املُلتهبــة مــع اليمــن”، مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط، )) مــارس/آذار(
boiling-yemeni-border-pub-78668

/https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife ،ملحة عن محافظة املهرة”، املركز الوطني للمعلومات“ )(

https://  ،2019 يوليو/تمــوز   5 االـسـراتيجية،  للدراســات  صنـعـاء  مركــز  الســواري،  يحيــى  جيوسياســية”،  عاصفــة  قلــب  إىل  العزلــة  مــن  اليمنيــة:  “املـهـرة  3( انظــر: 
sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

)( منفذي شحن وصرفيت الحدودين مع عمان وميناء نشطون البحري ومطار الغيضة تخضع إلدارة القوات السعودية.

5) 5.تصاعــدت أحــداث الصــراع واالحتجــاج يف املهــرة عقــب وصــول القــوات الســعودية إىل املحافظــة. انظــر إميــل روي، “جنــوب اليمــن املتصــدع: ســقطرى واملهــرة”، مشروع 
https://acleddata.com/2019/05/31/yemens-fractured-south-socotra-and-  ،2019 مايو/ايــار   3( املسلحة،  الصراعات  وأحداث  مواقع  بیانات 

mahrah/. قبل أعمال العنف يف فراير/شباط 0)0)، اندلعت اشتباكات مسلحة يف األنفاق يف نوفمر/تشرين الثاين 2018 وبالقرب من منفذ شحن الحدودي يف 
مارس/ آذار 2019. أما يف أبريل/نيسان 2019 فقد أطلقت مروحيات سعودية النار عى نقطة تفتيش للشرطة يف املهرة مما أثار غضب السكان. “املهرة اليمنية: من 
https://sanaacenter. :العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية”، يحيــى الســواري، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، عــى الرابــط التــايل

org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

6( “اليمن.. اشتباكات عنيفة بن قوات سعودية يمنية ومسلحن باملهرة ”، وكالة األناضول، 7) فراير/شباط https://www.aa.com.tr/ar ،(0(0/الدول-العربية/
اليمن-اشتباكات-عنيفة-بن-قوات-سعودية-يمنية-ومسلحن-باملهرة-/1736789
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رد الســعوديون - الذيــن زعمــوا فيمــا بعــد أن الضالعــن يف اســتهداف الرتــل بالكمــن هــم ـجـزء مــن شــبكة 

جريمــة منظمــة وتهريــب -عــى تلــك الهجمــات بمقاتــالت األباتــي، ممــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن املســلحن 

املشــتبه بهــم.)7) لــم تســفر الهجمــات عــن عــدد كبــر مــن اإلصابــات، إال أن الحــادث ســّلط الضــوء عــى مــدى 

التدخــل  مــن  طويلــة  ـفـرة  منــذ  يشــتكون  الذيــن  املحليــن  القبائــل  ورجــال  الســعودية  بــن  العالقــة  توتــر 

الســعودي يف  الحــادث بمثابــة اختبــار آخــر للوجــود  هــذا  ـجـاء  الحــدود.  عــر  التجــارة  الســعودي يف طــرق 

املحافظة، وأدى إىل تغرات سياسية تمثلت بتعين محمد عيل ياسر، ذو الشعبية الذي شغل منصب 

محافــظ املـهـرة ســابًقا، محافظــا مــن جديــد؛ إلدارة الوضــع بــن الجماعــات املتنافســة. 

واجــه املحافــظ الجديــد مشــكلة كبــرة يف يونيو/حزيــران، عندمــا ســيطر املجلــس االنتقــايل الجنوبــي املدعــوم 

هــذا  تســبب  وقــد  مــع املـهـرة.  تاريخيــة عميقــة  تربطــه عالقــات  الــذي  أرخبيــل ســقطرى  عــى  مــن اإلمــارات 

الســعودية املتمرـكـزة يف عاصمــة ســقطرى،  القــوات  مــن  تقريًبــا  أيــة مقاومــة  دون  جــرى  الــذي  االنقــالب 

هــذه املخــاوف  مــن  ومــا زاد  بعــد ذلــك.  نحــو املـهـرة  تـحـرك املجلــس االنتقــايل  مــن  بإثــارة مخــاوف املهريــن 

للســلطة  دعمــه  عــن  الهامــة يف املـهـرة،  السياســية  الشــخصيات  وهــو إحــدى  عـفـرار،  بــن  عبداللــه  إـعـراب 

الجديــدة يف ســقطرى.)8) ولكــن آل عـفـرار، التــي تنحــدر مــن الســاللة التــي حكمــت املـهـرة ملئــات الســنن منــذ 

القــرن الســادس عشــر، ســرعان مــا اســتبدلت األخ األصغــر بعبداللــه بــن عفــرار الــذي يشــغل منصــب رئيــس 
مجلــس األـسـرة، كمــا أكــدت عــى عالقاتهــا طويلــة األمــد مــع ُعمــان.)9)

القــوة  ُعمــان كانــت  إال أن  الخلفيــة،  الســعودي املتزايــد يف حديقتهــا  العســكري  الحشــد  مــن  الرغــم  عــى 

األجنبيــة األكــرث نفــوًذا بــن املهريــن، ووســيًطا بــارًزا يف الصــراع اليمنــي األوســع. فباإلضافــة إىل حدودهــا مــع 

محافظة املهرة، تتشارك سلطنة ُعمان يف املصالح الثقافية واألمنية واالقتصادية مع القبائل املهرية التي 

رعتها مســقط عى مر الســنن من خالل منحها امتيازات مثل الجنســية العمانية، واللجوء الســيايس يف 

أوقــات األزمــات، والرواتــب الشــهرية، وتنفيــذ مشــاريع إغاثــة يف املهــرة. 

ســعت الســعودية للحـصـول عــى النفــوذ يف املـهـرة، ليــس فقــط مــن خــالل حشــد قواتهــا يف املحافظــة منــذ 

عــام 2018، ولكــن أيًضــا مــن خــالل حملــة قــوة ناعمــة تشــبه النهــج العمــاين. تشــر وثيقــة مســربة ُتفّصــل 

مدفوعــات التحالــف للجماعــات املســلحة يف املـهـرة إىل أن الريــاض اـشـرت والء اآلالف مــن رجــال القبائــل 

)انظــر امللحــق أ(. 

https://alomanaa.net/details. ،(0(0 التحالــف العربــي يكشــف تفاصيــل التصــدي لكمــن مســلح اســتهدف قواتــه يف املـهـرة”، األمـنـاء نــت ، 18 شباط/شــباط“ )7
php?id=108776

https://almandeb.news/?p=256338 ،(0(0 8( "سقطرى: كتيبة السلطان بن عفرار تعلن االنضمام للمجلس االنتقايل"، املندب نيوز، )) يونيو/ حزيران

https://socotrapost.com/  ،(0(0 تمــوز  يوليــو/   (0 بوســت،  ســقطرى  عـفـرار"،  آل  الســلطان  أـسـرة  ملجلــس  رئيســاً  عبداللــه  بــن  محمــد  الشــيخ  9( "تعيــن 
localnews/4411
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محافظ جديد وتحوالت أوسع في الجنوب

عبدربــه  الرئيــس  أقــال  واليمنيــة يف املـهـرة،  الســعودية  للقــوات  كمــن  نصــب  عــى  أســبوع  مــن  أقــل  بعــد 
منصــور هــادي يف 3) فراير/شــباط، محافــظ املهــرة راجــح باكريــت املــوايل للســعودية، والــذي تزامنــت فــرة 
توليــه ملنصبــه مــع الحشــد العســكري للريــاض يف املهــرة وظهــور مشــاعر اإلحبــاط املحليــة. عــّن هــادي مكانــه 
محمد عيل ياسر الذي شغل سابًقا منصب محافظ املهرة يف عهد هادي من ديسمر/كانون األول ))0) 

إىل نوفمر/تشــرين الثــاين 5)0).)0))

يف  اإلمــارات  خطــط  ملعارضتــه  عنــه؛  التحالــف  فقــد رضــا  أن  بعــد  كمحافــظ  لياســر  األوىل  الـفـرة  انتهــت 
إنشــاء قــوة نخبــة مهريــة، عــى غــرار القــوات شــبه العســكرية املدعومــة مــن اإلمــارات التــي ُشــكلت يف بعــض 
املحافظــات الجنوبيــة األخــرى ذلــك الوقــت.)))) لياســر جــذور عميقــة يف السياســة املهريــة وعالقــات أســرية 
مــع القــادة املحليــن الفاعلــن يف مناهضــة الســعودية داخــل املحافظــة،)))) ويُنظــر لــه عــى أنــه أقــل إثــارة 

لالنقســامات والفرقــة مــن باكريــت وأكــرث قــدرة عــى نــزع فتيــل التوـتـرات واملواجهــات املســلحة يف املـهـرة.

رحــب قــادة مؤثــرون يف املشــهد الســيايس يف املـهـرة بنبــأ تعيــن ياســر، ورحــب الشــيخ عبــود هبــود قمصيــت 
إنــه “شــخصية مقبولــة”. ولكــن أشــار قمصيــت، الــذي يعتــر مــن املنتقديــن  باملحافــظ الجديــد ياســر قائــالً 
الصريحــن لباكريــت، وهــو أحــد قيــادات لجنــة االعتصــام الســلمي ألهــايل املهــرة املدعومــة مــن عمــان، والتــي 
تقــود االحتجاجــات ضــد تواجــد التحالــف الــذي تقــوده الســعودية يف املحافظــة، إىل أن اللجنــة لــن تتخــى 
عــن هدفهــا املتمثــل يف إنـهـاء مــا وصفــه بـ”االحتــالل” الســعودي.)3)) أمــا عبــد اللــه بــن عـفـرار، الــذي كان لــه 
7)0) والــذي ســاعد يف تشــكيل لجنــة االعتصــام  القــوات اإلماراتيــة مــن املـهـرة عــام  فعــاالً يف إـخـراج  دوراً 
املناهضة للسعودية، فقد أمطر املحافظ الجديد ياسر بالثناء.)))) وقد نما نفوذ عبد الله بن عفرار خالل 
العقــد األخــر بمســاعدة عمــان جزئيــاً وبصفتــه نجــل آخــر حــكام ســلطنة املهــرة ورئيــس املجلــس العــام ألبنــاء 
املهرة وسقطرى، وهي هيئة من زعماء القبائل تشكلت عام ))0). ولكن موقف عبد الله بن عفرار تجاه 
دور الالعبن الخليجين يف املحافظة تغر بشــكل كبر يف األشــهر األخرة عندما عر عن دعمه للمجلس 
االنتقــايل الجنوبــي املؤيــد لإلمــارات العربيــة املتحــدة الــذي ســيطر عــى ســقطرى.)5)) وســاعد عــيل الحريــزي، 

0)( "قرار جمهوري بتعين محمد عيل ياسر محافظاً ملحافظة املهرة"، سبأ نت، 3) فراير/ شباط https://www.sabanew.net/viewstory/59351 ،(0(0  وعن 
هــادي مــكان ياســر محمــد عبــد اللــه بــن كــده وزـيـراً للدولــة وهــو الــذي شــغل منصــب محافــظ املـهـرة مرتــن مــن قبــل )1991-1990، 1994-1992(. كانــت إقالــة بــن كــده 
يف أواخــر عــام 7)0) أيضــاً بســبب ضغــوط مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية. "املـهـرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية"،يحيى الســواري، مركــز 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693 ،2019 صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 5 يوليو/تمــوز

https://sanaacenter. ،2019 يحيى الســواري، "املهرة اليمنية: من العزلة إىل قلب عاصفة جيوسياســية"، مركز صنعاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تموز )((
org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

))( ياســر عــى صلــة بعــيل الحريــزي أحــد القيــادات القبليــة ومســؤول حكومــي كبــر ســابق، وعــى صلــة بأحمــد بلحــاف املتحــدث باســم لجنــة االعتصــام الســلمي يف املـهـرة. 
مقابلــة مــع مســؤول مـقـرب مــن املحافــظ ياســر )) أغســطس /آب 0)0).

3)( "نائب رئيس لجنة اعتصام املهرة: املحافظ الجديد شــخصية مقبولة وهدفنا خروج كامل لالحتالل الســعودي"، املهرة بوســت، 3) فراير/شــباط 0)0)، عى الرابط 
https://almahrahpost.com/news/15411 :التايل

https://almahrahpost. ،(0(0 ( "ضمــن الرحيــب الواســع.. املجلــس العــام ملحافظتــي املهــرة وســقطرى يرحــب باملحافــظ الجديــد" املهــرة بوســت، )) فرايــر /شــباط((
com/news/15420#.XzTkEOyM6DY

5)( منــذ القــرن الســادس عشــر وحتــى تشــكيل جنــوب اليمــن عــام 1967، قــادت عائلــة آل عـفـرار ســلطنة املـهـرة، التــي تتألــف حاليــاً مــن محافظــة املـهـرة وأرخبيــل ســقطرى. 
عــى الرغــم مــن تفــكك الســلطنة، ظلــت عائلــة آل عفــرار مؤثــرة يف السياســة املحليــة. "املهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية" يحيــى الســواري، مركــز 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693 ،2019 صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 5 يوليــو / تمــوز
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بـنـاء وقيــادة معارضــة  الحــدود، يف  لـحـرس  الســابق  الســابق لشــؤون الصـحـراء والقائــد  وكيــل املحافظــة 
الوجــود العســكري الســعودي إىل جانــب بــن عـفـرار. لــم يعلــق الحريــزي، املعــروف عنــه تحدثــه بصراحــة، 
عــى تعيــن ياســر، ولكــن مواقفــه تتمــاىش بشــكل عــام مــع مواقــف لجنــة االعتصــام عندمــا يتعلــق األمــر 

بالقضايــا املتعلقــة بالســعودية.)6))

ولــد ياســر يف مديريــة حــوف الواقعــة يف أقــى شــرقي املـهـرة عــام 1964 ولــه مـسـرة سياســية طويلــة يف 
املحافظة. ساعد ياسر يف جلب حزب املؤتمر الشعبي العام الذي أسسه عيل عبد الله صالح إىل املحافظة 
النــواب وأعيــد  الـحـزب يف املـهـرة عــام 1995، وعــام 1997 أصبــح عضــواً يف مجلــس  لفــرع  وانتخــب رئيســاً 
انتخابــه عــام 003) ممثــال عــن الداـئـرة 158 بمحافظــة املـهـرة. عــن وزـيـرا للدولــة يف أوائــل عــام )00)، ثــم 
شغل منصب عضو مجلس الوزراء حتى عام 007). يف أوائل عام 000)، عن عضوا يف اللجنة الرئاسية 
لحــل الثــأر ومـشـاكل الـصـراع الســيايس.)7)) وباإلضافــة إىل توليــه عــدًدا مــن املناصــب القياديــة يف السياســة 

املهريــة، فمــن املعــروف أيضــاً أن لديــه عالقــات جيــدة مــع شــيوخ القبائــل املهريــة املختلفــة.)18)  

هنــاك تناقــض كبــر بــن خلفيــة محمــد عــيل ياســر، التــي تتمحــور ـحـول املـهـرة، وخلفيــة ســلفه، باكريــت. 
فقــد وصــل باكريــت إىل عاصمــة املهــرة عــى مــن طائــرة ســعودية يف يناير/كانــون الثــاين 2018 لتــويل منصــب 
الــذي عــاش يف الريــاض واإلمــارات وقطــر خــالل الســنوات األـخـرة التــي  املحافــظ. وكان بصحبــة باكريــت، 
ســبقت عودتــه، شــيوخ قبائــل مهريــن حصلــوا عــى اإلقامــة الســعودية يف الثمانينيــات. أمــا خرتــه املهنيــة 
الوحيدة املعروفة سابًقا يف املهرة فقد كان مدرًسا معيناً من قبل وزارة الربية والتعليم قبل عام 000).)19)

وجهــت إىل باكريــت تهــم بالفســاد وبإنفــاق األمــوال العامــة بشــكل مـفـرط وعــدم إيــداع إـيـرادات املحافظــة 
يف البنــك املركــزي يف عــدن. ويف يوليو/تمــوز 2019، أـمـرت النيابــة بتجميــد املعامــالت مــن حســاب مصــريف 
كان باكريت يودع فيه إيرادات املحافظة.)0)) بلغت ديون السلطات املحلية والتزاماتها للمقاولن والتجار 
تحــت قيــادة باكريــت أكــرث مــن 60 مليــار ريــال يمنــي، وفًقــا ملســؤول يف الســلطة املحليــة اطلــع عــى وثائــق 
تشــمل ســجالت الدفــع.)))) ورغــم هــذه املزاعــم، عينــه الرئيــس هــادي بعــد إقالتــه مــن منصــب املحافــظ يف 

فراير/شباط عضواً يف مجلس الشورى.))))

6)( أُقيــل الحريــزي مــن منصبــه الحكومــي يف يونيــو / حزيــران 2018، بعــد محاولــة فاشــلة مــن قبــل القــوات الســعودية العتقالــه النتقــاده العلنــي وحشــده ملعارضــة خطــط 
الريــاض لبنــاء خــط أنابيــب نفــط عــر املهــرة واتهــام الســعودين باحتــالل املحافظــة.

https://m.facebook.com/story.،(0(0 شــباط   فرايــر/   (6 فيســبوك،  ياســر"،  عــيل  محمــد  األســتاذ  املـهـرة  ملحافــظ  الذاتيــة  "الـسـرة  اإلعالمــي،  املـهـرة  7)( مركــز 
php?story_fbid=2747873681917137&id=1224050437632810

 https://www.youtube.com/watch?v=QT5LMcytIio ،(0(0 السرة الذاتية للشيخ محمد عيل ياسر"، يوتيوب، 28 مايو/أيار" )18

https://sanaacenter. 2019 19( "املهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية"، يحيــى الســواري، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليــو/ تمــوز
org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

0)( "نيابــة األمــوال العامــة املختصــة بقضايــا الفســاد ترفــع مذـكـرة ملحافــظ البنــك املركــزي وتطالبــه بوقــف تجــاوزات محافــظ املـهـرة"، عــدن الغــد، 0) يوليو/تمــوز 2019، 
/https://adengad.net/news/396315

))( بحســب وثائــق اطلــع عليهــا املصــدر تشــمل تلــك الديــون مدفوعــات ملقاولــن نفــذوا مشــاريع يف املحافظــة، ومدفوعــات خاصــة، وســيارات لعــدد مــن املســؤولن يف املهــرة. 
مقابلــة ســرية مــع مســؤول محــيل، أغســطس / آب 0)0).

https://www.sabanew.net/viewstory/59352 ،(0(0 ( "تعين راجح سعيد باكريت عضوا يف مجلس الشورى" سبأ نت، 3) فراير/شباط((
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امتحان	فوري	للمحافظ	ياسر	

ســعى املحافــظ ياســر منــذ توليــه منصبــه يف فراير/شــباط لتوحيــد القــوى السياســية املختلفــة يف املحافظــة 

والركيــز عــى األمــن وتقديــم الخدمــات.)3)) وتطلــب ذلــك تدخــاًل حــذراً عنــد انــدالع خالفــات. ففــي 5) فرايــر/

شباط، وبعد يومن فقط من توليه رئاسة السلطة املحلية يف املهرة، قتل خمسة جنود يمنيون يف كمن 

اســتهدف القــوات الســعودية يف طريقهــا إىل مهمــة تفتيــش روتينيــة عنــد منفــذ شــحن الحــدودي. وكان 

الجنــود الذيــن قتلــوا، والذيــن ينحــدرون مــن املحافظــات الشــمالية عـمـران وإب واملحويــت، ضمــن فرقــة 

خاصــة مواليــة للمحافــظ الســابق باكريــت يدفــع لهــا الســعوديون.)))) كان هــذا اليــوم أكــرث أيــام املواجهــات 
دمويــة يف املـهـرة منــذ عــام ونصــف ومثــل أول امتحــان كبــر لياســر كمحافــظ.)5))

طلــب املحافــظ مــن القــوات الســعودية تجنــب األعمــال العســكرية ومنحــه فرصــة للتعامــل مــع املوقــف.)6)) 

وافــق الســعوديون عــى ذلــك وشــكل ياســر لجنــة للتحقيــق يف الحادثــة وتحديــد الفاعلــن وداعميهــم.)7)) 

كمــا وجــه مكتــب املحافــظ اللجنــة التــي يرأســها أمــن عــام املجلــس املحــيل ملحافظــة املهــرة ســالم نيمــر بصــرف 

3 ماليــن ريــال يمنــي لــكل أـسـرة مــن أســر الجنــود اليمنيــن الذيــن قتلــوا وملـيـوين ريــال ألســر مــن جرحــوا 

والذين نقلوا إىل السعودية لتلقي العالج.)28) وتشر املستندات التي اطلع عليها أحد مؤلفي هذا التقرير 

إىل تســلم أســرة واحــدة عــى األقــل املبلــغ املنصــوص عليــه مــن أمــوال الســلطة املحليــة. ولكــن فشــلت اللجنــة 

يف تحديــد هويــة الجنــاة، ويرجــع ذلــك جزئًيــا إىل أن األدلــة يف مســرح الجريمــة كانــت فاســدة وفقــاً ألحــد 
أعضــاء اللجنــة الــذي قــال إنــه قــد تــم إخطــار مكتــب املحافــظ بالوضــع.)29)

https://almahrahpost. ،(0(0 3)( "اللجنة األمنية باملهرة تدعو كافة املكونات السياسية إىل توحيد الجهود للنهوض باملحافظة"، املهرة بوست، 5) يونيو/حزيران
السياســية لخدمــة  الســلطة املحليــة واملكونــات  توحيــد جهــود  يؤكــد  .. محافــظ املـهـرة  باملحافظــة  بقيــادات يف املجلــس اإلنتقــايل  لقائــه  com/news/17715، “خــالل 

/https://adengd.net/news/461140 ،(0(0 ،املحافظــة وأبنائهــا "، عــدن الغــد، 29 أبريــل/ نيســان

))( مقابلة مع مسؤول بوزارة الدفاع، 19 سبتمر /أيلول 0)0).

5)( يف نوفمر/تشــرين الثــاين 2018، ُقتــل شــخصان يف معركــة باألســلحة الناريــة اندلعــت بــن محتجــن قبليــن وقــوات مدعومــة مــن الســعودية. بيــل تــرو، " شــرق اليمــن: 
https://www.independent.co.uk/news/world/ ،(0(0 الـحـرب الخليجيــة الجديــدة بالوكالــة التــي ال يتحــدث عنهــا أحــد"، اإلندبندنــت، )3 أغســطس/آب

middle-east/yemen-conflict-mahra-saudi-arabia-troops-houthi-rebels-proxy-war-iran-a9081371.html

6)( مقابلة مع مسؤول مقرب من املحافظ ياسر، )) أبريل/نيسان 0)0). حضر املحافظ اجتماع فراير/شباط يف الرياض قال فيه إنه سيتخذ هذا املسار.

 ،(0(0 مــارس/آذار   ( فيســبوك،  االرهابيــة"،  الحادثــة  يف  استشــهدوا  الذيــن  الخاصــة  املهــام  قــوات  مــن  الواجــب  لشــهداء  مهيــب  "تشــييع  اإلعالمــي،  املـهـرة  7)( مركــز 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2756293724408466&id=1224050437632810

https://m.facebook.com/story. ،(0(0 28( مركــز املهــرة اإلعالمــي، "وجهــت بصــرف ثالثــة مليــون لــكل شــهيد واثنــن مليــون للجريــح"، فيســبوك، 6) فراير/شــباط
php?story_fbid=2747808998590272&id=1224050437632810

29( مقابلة مع عضو لجنة التحقيق، )) سبتمر/أيلول 0)0)
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املحافظ	ياسر	يلتقي	قادة	لجنة	االعتصام	املعارضة	للتواجد	السعودي

بعــد أســبوعن، التقــى ياســر بقــادة لجنــة االعتصــام، التــي كانــت عالقتهــا بالســلطة املحليــة برئاســة باكريــت 
متوـتـرة.)30) وأـعـرب رئيــس اللجنــة الشــيخ عامــر ســعد كلشــات عــن اســتعداده للعمــل إىل جانــب الســلطة 
هــادي. ورفــض كلشــات وجــود أي تشــكيالت مســلحة خــارج مؤسســات  ياســر وحكومــة  برئاســة  املحليــة 
الدولة يف إشارة إىل الجماعات املسلحة التي شكلها باكريت))3) تماشيا مع األجندة األمنية السعودية.))3)

وندد ياسر بالتشكيالت العسكرية وأصدر أوامر بإعادة هيكلتها وضمها لقيادة وزاريت الدفاع والداخلية، 
بحســب مســؤولن مقربــن مــن املحافــظ، ال تــزال الســعودية تدفــع رواتــب جنــود تلــك التشــكيالت، ولكــن 
األحيــان،  بعــض  يف  لشــهور  وتتأخــر  متقطــع  بشــكل  تدفــع  املســتحقات  هــذه  فــإن  املســؤولن،  وبحســب 
عــى عكــس اإلمــارات التــي تدفــع رواتــب الجنــود بانتظــام كل شــهر.)33) وعقــد ياســر اجتماعــاً آخــر مــع لجنــة 
االعتصــام لبحــث حادثــة قبــض الســعودين عــى زورق محّمــل باألســلحة يزعــم أنــه قــادم مــن إيــران ومتجــه 
إىل املقاتلــن الحوثيــن. بعــد احتجــاز القــارب يف مينــاء نشــطون يف أبريل/نيســان قامــت القــوات الســعودية 
مؤقًتــا بطــرد نحــو 0) عنـصـرا مــن قــوات حمايــة املــوائن اليمنيــة التابعــة لــوزارة الدـفـاع واســتقدمت قــوات 

يمنيــة أخــرى كانــت اململكــة قــد دربتهــا، وفًقــا ملســؤول يف امليـنـاء.))3)

وقــال املتحــدث باســم لجنــة االعتصــام عــيل مبــارك محمــد إن ياســر وضــع بعــض القــوات العســكرية املواليــة 
يحــاول املحافــظ  حــن  “يف  وأضــاف:  املـهـرة  يف  للســلطة املحليــة  األمنيــة  اللجنــة  قيــادة  تحــت  للســعودية 

تخفيــف التوـتـرات ال ـيـزال الجيــش الســعودي يســيطر عــى املنافــذ وال ـيـزال متواجــدا يف املحافظــة”.)35) 

انتقــدت لجنــة االعتصــام ياســر يف بعــض األحيــان لفشــله يف الــرد بحــزم عــى املخالفــات الســعودية، بمــا يف 
ذلــك اتهامــات للقــوات الســعودية بتهديــد مديــر منفــذ شــحن الحــدودي.)36) كمــا فشــل املحافــظ أيضــاً يف 
منــع التجــاوزات التــي ترتكبهــا لجنــة االعتصــام، مثــل إحضــار األســلحة للتظاهــرات. أمــا حكومــة هــادي فلــم 

تفعــل الكثــر لدعــم ياســر منــذ تعيينــه كمحافــظ للمـهـرة. 

30( يتجــى الخــالف بــن الســلطة املحليــة تحــت قيــادة باكريــت ولجنــة االعتصــام يف التفـسـرات املختلفــة تمامــاً الشــتباكات 7) فراير/شــباط بــن الرتــل الســعودي وقبائــل 
املهــرة بالقــرب مــن الحــدود العمانيــة: "روايــات متضاربــة حــول اشــتباكات بــن الجيــش الســعودي ومســلحن قبليــون عــى الحــدود اليمنيــة العمانيــة"، املصــدر أوناليــن 

https://al-masdaronline.net/national/375  ،(0(0 باإلنجليزيــة، )) فراير/شــباط

)3( أنشــأ باكريــت قــوة عمــل خاصــة ووســع الـشـرطة العســكرية وقــوات الحمايــة الشــخصية ووحــدة أمنيــة لحراســة املواقــع الحساســة، ـيـراوح عــدد أـفـراد كل منهــا بــن 
00) و50) فــرًدا. كمــا أذن املحافــظ لقــوات التحالــف بتســليح كتيبــة مكافحــة اإلرهــاب بمدرعــات. انظــر عيــى بــن نهــل القمــري، "إنجــازات عامــن يف املؤسســة األمنيــة 

https://www.facebook.com/100003019577118/posts/2497877566989538 ،(0(0 والعســكرية بمحافظــة املـهـرة " فيســبوك، )) ينايــر /كانــون الثــاين

https://m.facebook.com/story.  ،(0(0 /آذار  مــارس   8 الفيســبوك،  التعــاون"،  إىل  ويدعــو  بلجنــة االعتصــام  يلتقــي  )3( مركــز املـهـرة اإلعالمــي، "محافــظ املـهـرة 
php?story_fbid=2770957242942114&id=1224050437632810

33( مقابلة مع مسؤولن مقربن من املحافظ ياسر، )) أغسطس/آب 0)0).

)3( مقابلــة مــع مســؤول بميـنـاء نشــطون، ســبتمر/ أيـلـول 0)0) "قــوات ســعودية تطــرد كتيبــة يمنيــة مــن ميـنـاء نشــطون يف املـهـرة"، الجزـيـرة، 7) أبريــل/ نيســان 0)0)، 
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/17/اليمن-مهرة-القوات-الســعودية-إغالق

35( مقابلة مع عيل مبارك محمد، نائب اللجنة اإلعالمية بلجنة اعتصام املهرة، 0) أغسطس / آب 0)0).

36( "تجــاوزات وتدخــالت ممثــل التحالــف يف ســياق العمــل الجـمـريك يف شــحن"، رســالة إىل املحافــظ ياســر، 3) يونيو/حزـيـران 0)0). "تهديــد نائــب املديــر العــام لجمــارك 
شــحن مــن قبــل ممثــل التحالــف"، رســالة إىل املحافــظ ياســر، )) يونيو/حزـيـران 0)0).
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ياسر	يحث	املجموعات	السياسية	والقبلية	عىل	الوقوف	ضد	تحركات	املجلس	
االنتقايل	الجنوبي	يف	سقطرى

واجهــت أجنــدة املحافــظ الجديــد املتمثلــة يف منــح األولويــة لألمــن واالســتقرار والوحــدة إمتحانــاً رئيســياً اخــراً 

يف يونيو/حزيــران، عندمــا انتــزع املجلــس االنتقــايل الجنوبــي الســيطرة عــى عاصمــة ســقطرى مــن الحكومــة 

اللتــان شــكلتا معــاً  بــن املـهـرة وأرخبيــل ســقطرى،  التاريخيــة  اليمنيــة املعــرف بهــا دولًيــا. ونـظـًرا للعالقــة 

ســلطنة املـهـرة الســابقة، أعربــت الســلطة املحليــة يف املـهـرة عــن مخاوفهــا مــن أن تكــون ســيطرة املجلــس 

الغيضــة، عاصمــة  ينــوي االنفصاليــن فعلــه يف  مــا  الرئيســية إشــارة إىل  الجزـيـرة  الجنوبــي عــى  االنتقــايل 

املـهـرة. وتابــع قــادة لجنــة االعتصــام والجماعــات السياســية املختلفــة يف املـهـرة بقلــق بالــغ ســيطرة املجلــس 

االنتقــايل الجنوبــي املدعــوم مــن اإلمــارات عــى جزـيـرة ســقطرى بتواطــؤ مــن القــوات الســعودية يف يونيــو/
حزـيـران.)37)

وعقــد ياســر اجتماعــات مــع قيــادات قبليــة وسياســية يف املحافظــة، شــملت اجتماعــات مــع املجلــس العــام 

برئاسة بن عفرار والفروع املحلية للمجلس االنتقايل وحزب اإلصالح. شكلت السلطة املحلية يف منتصف 

يوليو/تمــوز لجنــة تحضريــة برئاســة محمــد عبــد اللــه بــن كــده، الــذي شــغل منصــب املحافــظ ثــالث مــرات، 

بــن مختلــف  لعقــد اجتـمـاع موســع لجميــع املكونــات القبليــة والسياســية يف املـهـرة لتوقيــع ميثــاق شــرف 

املكونــات مــن أجــل املحافظــة عــى أمــن وســالمة املحافظــة وتجنيبهــا الـنـزاع املســلح.)38) وقــد اختــار املجلــس 
االنتقــايل عــدم املشــاركة يف امليثــاق وانســحب بــن عـفـرار بعــد وقــت قصــر مــن تشــكيل امليثــاق.)39)

وحملــت  ســقطرى،  يف  واألمــن  لالســتقرار  االنتقــايل  املجلــس  لزعزعــة  رفضهــا  االعتصــام  لجنــة  وجــددت 

التحالــف الســعودي-اإلمارايت مســؤولية إراقــة الدـمـاء وتمــزق النســيج االجتماعــي للجزـيـرة املســاملة. وعنــد 

إعــالن املجلــس االنتقــايل الجنوبــي اإلدارة الذاتيــة يف أبريل/نيســان، انضمــت ســلطة املـهـرة املحليــة بقيــادة 

ياســر إىل املحافظــات الجنوبيــة األخــرى التــي وصفــت هــذه الخطــوة بأنهــا انقــالب ضــد الحكومــة املعــرف بهــا 

دولًيا وضد اتفاق الرياض، الذي وقع عليه يف نوفمر/تشرين الثاين 2019 إلنشاء حكومة تقاسم سلطة 

هــادي.)0))  بقيــادة  الوطنيــة  الجنوبــي يف املؤسســات  االنتقــايل  دمــج املجلــس  خــالل  مــن  اليمــن  جنــوب  يف 

 ،(0(0 3) يونيــو / حزـيـران  القــوات الســعودية تركــت االنتقــايل يســيطر عــى الجزـيـرة"، املصــدر أوناليــن،  لــه بعــد خروجــه.. محافــظ ســقطرى:  37( "يف أول تصريحــات 
https://almasdaronline.com/articles/196394

https://almahriah. ،(0(0 38( "بعد لقاءات تشاورية.. اللجنة التحضرية للقاء املهرة تخط خطواتها األوىل وسط تحفظات البعض"، املهرية نت، 3) يوليو/تموز
net/local/3126

https:// ،(0(0  39( "بــن كــدة: االنتقــايل والـحـزب االـشـرايك اعتــذرا عــن املشــاركة يف اللجنــة التحضريــة للـقـاء املوســع يف املـهـرة"، قنــاة املـهـرة الفضائيــة، )) يوليو/تمــوز
www.youtube.com/watch?v=yfc9Mooxp6w

https://al- ،(0(0 0)( "الحكومــة اليمنيــة: إعــالن املجلــس االنتقــايل الجنوبــي انقــالب شــامل عــى مؤسســات الدولــة"، املصــدر أوناليــن باإلنجليزيــة ، 6) أبريل/نيســان
masdaronline.net/national/700
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وقــد تــم التوصــل إىل االتفــاق بعــد أن ســيطر املجلــس االنتقــايل الجنوبــي عــى العاصمــة املؤقتــة عــدن وطــرد 

القــوات املواليــة لحكومــة هــادي يف أغســطس/آب 2019 قبــل محاولتــه بعــد ذلــك الســيطرة عــى محافظتــي 

أبــن وشــبوة املجاورتــن. 

وأكد متحدث باسم لجنة االعتصام معارضة اللجنة للمجلس االنتقايل الجنوبي يف منشور عى صفحته 

الشــخصية عــى فيســبوك مايو/أيــار.)))) وكتــب: “نحــن يف املحافظــات الشــرقية املـهـرة وســقطرى ال تمثلنــا 

تلــك األصــوات يف املحافظــات الجنوبيــة الداعيــة إىل الفــوىض والتخريــب وبــث العنصريــة وخطــاب الكراهيــة 

تنفيــذاً ملخطــط إمارايت-ســعودي”.  

بن	عفرار	يخرج	عن	امليثاق	القبيل	ويؤيد	املجلس	االنتقايل	الجنوبي	

بحلــول أوائــل يوليو/تمــوز، تزايــد عــداء الجماعــات املهريــة املعارضــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية نحــو 

بــن عفــرار الــذي أشــارت بعــض التطــورات إىل دعمــه ملمارســات القــوى الخليجيــة يف املنطقــة منــذ عودتــه مــن 

اجتماع يف سبتمر/أيلول 2019 يف السعودية مع نائب وزير الدفاع السعودي األمر خالد بن سلمان.)))) 

االنتقــايل  املجلــس  إىل  ســتنضم  عـفـرار  لــن  مواليــة  كتيبــة  أن  كشــف  مثــالً،  يونيو/حزـيـران،  أواخــر  ففــي 

الجزـيـرة.)3))  عــى  باالنفصــال  بعــد ســيطرة املجلــس املطالــب  مــن اإلمــارات يف ســقطرى  الجنوبــي املدعــوم 

وأعلــن الحريــزي يف بيــان أن “املجلــس العــام لــم يعــد يمثــل أبنــاء املهــرة وســقطرى وأن ]بــن عفــرار[ لــم يعــد 
قائــداً لهــذه األمــة يف هــذا الظــرف”، متهمــا إيــاه بـــ “الوقــوف إىل جانــب اإلحتــالل.))))

بــدا أن عائلــة آل عـفـرار تتفــق مــع الحريــزي، ففــي 0) يوليو/تمــوز، عينــت العائلــة رئيًســا جديــًدا ملجلســها 

ليحــل محــل عبــد اللــه بــن عفــرار شــقيقه األصغــر محمــد عبــد اللــه بــن عفــرار.)5)) وخــالل أقــل مــن 48 ســاعة 

مــن هــذا اإلعــالن الــذي أكــد عــى أهميــة الحفــاظ عــى العالقــات الوثيقــة مــع “ســلطنة عمــان الشــقيقة”، 

أطلــق نشــطاء حملــة عــى تويــر تســتهدف بــن عفــرار املنتهيــة واليتــه واصفــن إيــاه بالخائــن لدعمــه املجلــس 
الجنوبــي.)6)) االنتقــايل 

 ،(0(0 )) مايو/ايــار  الجنوبيــة"، فيســبوك،  املحافظــات  مــع مشــائخ وأعيــان ووجـهـاء  مــع  تواصالتهــا  تجــري  الســلمي  بلحــاف، "قياداتنــا يف لجنــة االعتصــام  ))( أحمــد 
https://facebook.com/story.php?story_fbid=696710430870313&id=431441427397216

https://almasdaronline.com/ ،2019 ( "إجتـمـاع بــن بــن عـفـرار ونائــب وزيــر الدـفـاع الســعودي. هــل ينهــي التوتــر يف املـهـرة؟"، املصــدر أوناليــن، ) ســبتمر/أيلول((
article/a-meeting-between-sheikh-and-bin-afarar-and-the-deputy-minister-of-defense-of-saudi-arabia-does-it-end-the-

tension-in-al-mahrah

https://almandeb.news/?p=256338،(0(0 3)( "سقطرى: كتيبة السلطان بن عفرار تعلن االنضمام إىل املجلس االنتقايل"، املندب نيوز، )) يونيو /حزيران

https://www.youtube.com/ ،(0(0 الشــيخ الحريــزي: بــن عـفـرار خــرج عــن اإلجـمـاع ووقــف مــع الســعودية واإلمــارات "، قنــاة املـهـرة الفضائيــة، 5 يوليو/تمــوز" )((
watch?v=u8AT6lR7cZ4، "الحريــزي يحــذر املجلــس العــام ألبنــاء املهــرة وســقطرى مــن االنســياق وراء االحتــالل الســعودي اإلمــارايت"، املهــرة خابــور، 7 يوليو/تمــوز 

https://almahrahkhboor.net/news/7954  ،(0(0

https://socotrapost.com/localnews/4411 ،(0(0 5)( "املهرة .. تعين الشيخ محمد بن عبدالله رئيساً ملجلس أسرة آل عفرار"، سقطرى بوست، 0) يوليو/تموز

https://hunaaden.com/news59316.html ،(0(0 6)( "ناشطون: بن عفرار خائن واملهرة يمنية وضد اإلحتالل "، هنا عدن، )) تموز/تموز
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للمجلــس االنتقــايل  ملوالــن  تجمًعــا  للحريــزي  موالــون  قبليــون  اقتحــم مســلحون  بأســبوعن،  بعــد ذلــك 

عقــدت  التــايل،  اليــوم  ويف  الذاتيــة.  لــإلدارة  االنفصاليــن  إعــالن  بتنفيــذ  يحتفلــون  كانــوا  الذيــن  الجنوبــي 

لبحــث كيفيــة منــع األـطـراف مــن تنظيــم فعاليــات  اســتثنائياً  اللجنــة األمنيــة يف الســلطة املحليــة اجتماعــاً 

تهــدد بزعزعــة أمــن املحافظــة وتحويلهــا إىل ســاحة قتــال.)7)) ورفضــت قيــادة املجلــس االنتقــايل الجنوبــي قــرار 

اللجنــة األمنيــة ونظمــت فعاليــة أمــام مكتبهــا يف الغيضــة. وقامــت اللجنــة األمنيــة بالــرد عــى ذلــك بإغــالق 

اللجنــة  عـفـرار  بــن  برئاســة  العــام  املجلــس  وانتقــد  العاصمــة.)48)  يف  التظاـهـرات  ومنــع  املحافظــة  مداخــل 
األمنيــة يف املـهـرة ملحاولتهــا منــع املجلــس االنتقــايل الجنوبــي مــن التظاهــر.)49)

https://almasdaronline. ،(0(0 )) يوليو/تمــوز  املصــدر أوناليــن،  باملـهـرة"،  7)( "عشــية فعاليــة لالنتقايل...مســلحون قبليــون يســيطرون عــى منصــة االحتفــاالت 
com/articles/198815

https://almasdaronline.com/articles/198879/ ،(0(0 48( "اللجنة األمنية باملهرة تقرر منع أي فعالية جماهرية ألي طرف"، املصدر أونالين، 5) يوليو/تموز
amp

https://www.facebook. ،(0(0 49( املجلــس العــام ألبنــاء املهــرة وســقطرى، "األمانــة العامــة للمجلــس العــام تعقــد اجتماعــأ اســتثنائياً"، فيســبوك، 7) يوليو/تمــوز
com/permalink.php?story_fbid=3458953434166083&id=711393892255398
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القوى الخليجية تستمر في التنافس على النفوذ 
في المهرة

	الدور	العماين:	تمثل	املهرة	امتحانًا	للسياسة	الخارجية	لسلطان	عمان	الجديد	

ضمــن  املحافظــة  كانــت  وبالتــايل  للســلطنة،  وديموغرافًيــا  جغرافًيــا  امتــداًدا  املـهـرة  عمــان  اعـتـرت  لطاملــا 

املحافظــة  مــع  العالقــة  عــى  عمــان  حافظــت  ملســقط.  القومــي  األمــن  واعتبــارات  االقتصاديــة  االعتبــارات 

باســتخدام سياســة القوة الناعمة من خالل تزويد املهرة بالدعم اللوجســتي واملســاعدات اإلنمائية بشــكل 

منتظــم وعــر تســهيل الحركــة التجاريــة وحركــة املهريــن مــن وإىل عمــان. تزايــدت أهميــة املهــرة االقتصاديــة 

للســلطنة يف وقــت مبكــر مــن الـحـرب، عندمــا ـفـرض التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قيــوًدا عــى واردات 

الحوثيــن عــر مينــاء الحديــدة والعديــد مــن األمــور األخــرى، وهــو مــا دفــع العديــد مــن التجــار إىل البــدء يف 

اســتخدام الطــرق الريــة عــر عمــان كبديــل. اســتفاد بــن كــدة محافــظ املـهـرة يف ذلــك الوقــت مــن الحصــار 

الجـمـريك  التخليــص  الجمركيــة وتعزيــز خدمــات  الرســوم  مــن خــالل خفــض  الخليــج  قبــل  مــن  املفــروض 

يف منفــذ شــحن الــري ممــا زاد مــن أهميــة الحــدود العمانية-اليمنيــة كممــر تجــاري.)50) وارتفعــت عائــدات 

الجمــارك مــن منفــذ شــحن الــري شــكلياً بــن عامــي ))0) و2019 مــن حــوايل 7 مليــارات ريــال يمنــي قبــل 

الحرب إىل 0) مليار ريال.))5)  ولكن نظراً النخفاض قيمة الريال خالل تلك الفرة، فإن القيمة الحقيقية 

للزيــادة يف هــذه العائــدات هــي مــن 6.)3 مليــون دوالر إىل مــا يـقـرب مــن 66 مليــون دوالر. يف أواخــر عــام 

7)0)، كثــف الســعوديون حشــدهم العســكري يف املهــرة ووســعوا حصارهــم عــى الحوثيــن ليشــمل منافــذ 

القــوات الســعودية إـجـراءات أمنيــة جديــدة مــن بينهــا تركيــب  املـهـرة الريــة والجويــة والبحريــة. وضعــت 

جهــاز مســح باألشــعة الســينية للتفتيــش يف منفــذ شــحن الحــدودي بهــدف الحــد مــن تهريــب األســلحة إىل 
الحوثيــن.))5)

كمــا عــززت عمــان عالقاتهــا مــع زعـمـاء القبائــل البارزيــن وغرهــم مــن القــادة يف املـهـرة، ومنحــت الجنســية 

لشخصيات مثل بن عفرار والحريزي. وكانت عمان قد رحبت بن كدة كالجئ سيايس يف أعقاب الحرب 

األهليــة يف اليمــن عــام 1994. ومــن املعــروف أن العديــد مــن األفــراد الذيــن دعمتهــم عمــان يف املهــرة عارضــوا 

https://sanaacenter. ،2019 50( "املهرة اليمنية: من العزلة إىل قلب عاصفة جيوسياسية"، يحيى السواري، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 5 يوليو/تموز
org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

)5( مقابلــة مــع مســؤول محــيل، )) ســبتمر /أيـلـول 0)0). بيــر ســالزبوري، "اليمــن: الفــوىض الوطنيــة والنظــام املحــيل،" تشــاتام هــاوس، ديســمر/ كانــون األول  7)0)، 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-12-20-yemen-national-chaos-local-order-
https://yemenvoice. ،(0(3 أكــرث مــن 7 مليــارات ريــال اـيـرادات جـمـرك منفــذ شــحن باملـهـرة العــام املــايض"، يمــن فويــس، 6 فراير/شــباط " .salisbury2.pdf

net/print.php?id=50564

https://sanaacenter. ،2019 5( "املهرة اليمنية: من العزلة إىل قلب عاصفة جيوسياسية"، يحيى السواري، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 5 يوليو/تموز(
org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
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الوجــود العســكري الســعودي يف املحافظــة.)53) ويف نفــس الوقــت، حافظــت عمــان عــى عالقــات مثمــرة مــع 

جميــع األـطـراف املتحاربــة يف ـحـرب اليمــن إذ يتواجــد وفــد الحوثيــن للمفاوضــات السياســية يف مســقط، 

األمــر الــذي جعــل العاصمــة مكاًنــا مناســًبا للمحادثــات الســرية الســعودية-الحوثية يف النصــف الثــاين مــن 

عــام 2019.

أكــد املحافــظ ياســر عــى عالقــة املهــرة طويلــة األمــد مــع ســلطنة عمــان بعــد أســابيع قليلــة مــن توليــه منصبــه، 

حيــث قــال يف مقابلــة مــع الصحافيــن إنــه أبلــغ قيــادة التحالــف بقيــادة الســعودية أن “دعــم األخــوة يف 

الســلطنة ســبق دعمكــم )أي التحالــف( للمـهـرة ووقفــوا معنــا يف مواقــف وأحــداث كـثـرة”. 

أصبحــت سياســة الســلطان العمــاين الجديــد الســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد، الــذي خلــف الســلطان 

قابوس بن سعيد يف يناير/كانون الثاين 0)0)، أكرث وضوًحا إىل حد ما يف أواخر أغسطس/آب مع إدخال 

التعديــالت عــى حكومته.وقــد تكــون عمــان، التــي تعرضــت مؤـخـًرا لضربــات اقتصاديــة بســبب االنخفــاض 

تحــت ضغــوط أكــر  اليمــن،  مــع  عــى حدودهــا  النفــط وجائحــة كورونــا واالضطرابــات  التاريخــي ألســعار 

لتقديــم تنــازالت للريــاض. غــر الســلطان هيثــم وزيــر الخارجيــة العمــاين يوســف بــن علــوي الــذي قــى 3) 

عامــاً يف هــذا املنصــب، ممــا أثــار تســاؤالت حــول مــا إذا كانــت هــذه الخطــوة ســتؤثر عــى عالقــات مســقط مــع 

الــدول املجــاورة، اإلمــارات والســعودية واليمــن. انضــم الوزيــر الجديــد بــدر بــن حمــد البوســعيدي إىل وزارة 

الخارجيــة العمانيــة يف أواخــر الثمانينيــات وشــق طريقــه متدرجــاً يف املناصــب يف وزارة الخارجيــة. 

وينتمي وزير الخارجية الجديد إىل قبيلة البوسعيدي التي تنتمي إليها العائلة املالكة أيًضا، ولكن الوزير 

ليــس مــن أـفـراد العائلــة املالكــة. يجــد الدبلوماســيون األمريكيــون الذيــن خدمــوا يف املنطقــة الوزيــر الجديــد 

محبوًبــا وكفــًؤا وفًقــا ملحللــة شــؤون اليمــن إيالنــا ديلوجــر. وقالــت ديلوجــر بأنــه مــن املرجــح أن يواصــل الوزيــر 

الجديــد مســار السياســة الخارجيــة لســلطنة عمــان بصفتــه مؤمًنــا بشــدة بالسياســة العمانيــة التــي تتبنــى 

الحيــاد وتعزيــز التســامح، مضيفــة أن سياســة الحيــاد هــذه تعنــي أن عمــان يف وضــع يمكنهــا مــن تقديــم 

دور ســيكون  وهــو   - الســعودية  مــع  بانتظــام  فيــه  الذيــن يجتمعــون  الوقــت  نفــس  للحوثيــن يف  املشــورة 
حاســًما إذا ـجـرت محادثــات ســالم بــن أي مــن األـطـراف يف اليمــن.))5)

https://al- 2019  53( مــأرب الــورد، "تحليــل: دور عمــان يف اليمــن: موازنــة الحيــاد الــدويل واملصالــح املحليــة"، املصــدر أوناليــن بااإلنجليزيــة، 19 ديســمر/كانون األول
masdaronline.net/national/198

)5( مقابلة مع املحللة بشؤون الخليج إلينا ديلوجر يف )) سبتمر/أيلول 0)0).
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السعودية	تعزز	قبضتها:	تدفع	للموالني	وتحكم	سيطرتها

باإلضافــة إىل عامــل الرهيــب املــالزم للوجــود العســكري الســعودي املتزايــد، تمــول الريــاض رواتــب مقاتلــن 

الحــدودي وميـنـاء  الريــاض عــى تواجدهــا يف منفــذ شــحن  ومســؤولن ورجــال قبائــل يف املـهـرة. حافظــت 

نشــطون البحــري، وحظــرت دخــول عشــرات البضائــع)55) - بمــا يف ذلــك األلــواح الشمســية ومركبــات الدفــع 

الرباعــي وبعــض أنــواع األســمدة وقطــع القــوارب. يتمركــز عــدد قليــل مــن الجنــود الســعودين بالـقـرب مــن 

كل منفــذ ملراقبــة التخليــص الجـمـريك وفحــص البضائــع بأنفســهم يف بعــض األحيــان.)56) يف الوقــت نفســه 

مــن خــالل  الجوانــب يف املحافظــة  ناعمــة متعــددة  قــوة  اتبعــت اململكــة حملــة  ُعمــان،  عــى خطــى  وـسـًرا 

إطــالق مشــاريع املســاعدات. 

وأكدهــا  عليهــا املؤلفــون  حصــل  لوثيقــة  وفًقــا  القبائــل،  مــن رجــال  رواتــب آلالف  أيًضــا  الســعودية  تدفــع 

ـفـرة  خــالل  للجماعــات املســلحة يف املـهـرة  رواتــب  الســعودية  بالتفصيــل صــرف  مســؤول محــيل وصفــت 

تقــارب ثالثــة أســابيع بــن يناير/كانــون الثــاين وفراير/شــباط 0)0).)57) غــذى هــذا الدعــم االنقســامات األكــر 

يف املجتمع القبيل املهري منذ تشــكيل املحافظة عام 1967، مما أدى إىل ظهور مجموعات قبلية مســلحة 

متنافســة.)58) كان مــن بــن املجموعــات املشــار إليهــا يف تقريــر الرواتــب التــي تــم تلقيهــا خــالل الـفـرة بــن 19 

يناير/كانون الثاين و5) فراير/شباط، 650 فرد من قبائل كدة وبلحاف والكثري والزويدي، و500) فرد 

مــن قبائــل صمــودة واملناهــل والعوامــر، وعــدد غــر محــدد مــن أفــراد قبائــل كلشــات وزعبنــوت. كمــا ذكــرت 

الوثيقــة مدفوعــات إىل 1890 مــن أفــراد القــوات املنقولــن مــن تحــت اإلشــراف اإلمــارايت. كمــا ذكــرت الوثيقــة 

مقاتلــن آخريــن مــن بينهــم أعضــاء فــرق خاصــة مواليــة للســعودية باإلضافــة إىل أفــراد أمــن يف مديريــات يف 

جميــع أنحــاء املحافظــة ويف املنافــذ الجويــة والبحريــة، ورجــال شــرطة، وقضــاة، وإعالميــن. ووقــع الوثيقــة 

حكيــم املطــري، رئيــس غرفــة العمليــات املـشـركة لقــوات التحالــف والقــوات اليمنيــة يف املـهـرة. يف يوليــو/

تمــوز، أكــدت رســالة موقعــة مــن 63 شــيخا مــن شــيوخ القبائــل - منهــا ثمــان كانــت ضمــن القبائــل التســع 

التي تم ذكرها عى وجه التحديد يف وثيقة صرف الرواتب خالل الفرة من يناير/كانون الثاين إىل فراير/

الســعودية وشــكروا “دعمهــم ملحافظــة  تقــوده  الــذي  هــادي والتحالــف  للرئيــس  شــباط - دعمهــا مجــدداً 
املـهـرة يف مختلــف املجــاالت الخدميــة واألساســية )انظــر امللحــق أ(.)59)

https://almahrahpost. ،(0(0 55( "الســعودية تمنــع دخــول عشــرات املــواد الخدميــة إىل اليمــن عــر منفــذ شــحن يف املهــرة.. )وثائــق("، املهــرة بوســت، )) مــارس/آذار
com/news/15584#.X4TBMy9h2F1

56( مقابلة مع مسؤول يمني يف ميناء نشطون، سبتمر/أيلول 0)0).

57( مقابلة مع مسؤول مهري كبر، سبتمر/أيلول 0)0).

https://carnegie-mec.org/2019/03/22/oman-s- ،2019 58( أحمــد ناجــي، "حــدود ُعمــان امُللتهبــة مــع اليمــن"، مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط، )) مــارس/آذار
boiling-yemeni-border-pub-78668

59( رسالة "نحن شيوخ قبائل محافظة املهرة"، موقعة ومختومة من قبل 63 من شيوخ القبائل، تم تعميمها يف يوليو/تموز 0)0). 
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الشكل	1:	الجدول	الزمني	لصرف	املرتبات)0))

      

تتجــى جهــود املســاعدة التــي تبذلهــا اململكــة يف املـهـرة مــن خــالل عمــل الرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار 

اليمن، فوفًقا لبيان حقائق مشاريع الرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى أبريل/نيسان 0)0)، 

تظهــر كل مــن املـهـرة وســقطرى بشــكل بــارز يف جهــود اإلغاثــة الســعودية، مــع أن هاتــن املحافظتــن همــا 

وراء  بالســعي  واإلمــارات  الســعودية  وُتتهــم  هــذا  األوســع.))6)  الـصـراع  عنــف  مــن  نجتــا  اللتــان  الوحيدتــان 

خدمــة مصالحهمــا يف كال املحافظتــن، التــي ال عالقــة لهــا بتدخــل التحالــف يف الـحـرب األهليــة - وتحديــداً 

خطــط الريــاض املزعومــة لبنــاء خــط أنابيــب نفــط عــر املهــرة واهتمــام أبوظبــي الواضــح باســتخدام ســقطرى 
كموطــئ قــدم عســكري بالـقـرب مــن ممــر الشــحن يف خليــج عــدن.))6)

يغطــي العمــل التنمــوي للرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن نطاقــاً واســعاً يف املهــرة ، يشــمل مركــزا 

لغســيل الــكى، وترميــم مستشــفى الغيضــة واملطــار واملينــاء، وربــط مصــادر امليــاه بالغيضــة، وتوفــر قــوارب 

60( وثيقة موقعة من قبل حكيم املطري رئيس غرفة العمليات املشركة للتحالف والقوات اليمنية يف املهرة.

http://www.arabia- اليمــن،  وإعمــار  لتنميــة  اإلنمــايئ  الرنامــج   "،)(0(0 )أبريل/نيســان  اليمــن  وإعمــار  لتنميــة  الســعودي  الرنامــج  مشــاريع  وقائــع  )6( "صحيفــة 
saudita.it/files/news/2020/06/sdrpy_projects_factsheet_april_2020_29_april.pdf

)6( بــرادن فولــر، إميــل روي، "تصديــر عــدم االســتقرار: دور اإلمــارات يف اليمــن والقــرن األفريقــي"، مشروع بیانات مواقع وأحداث الصراعات املسلحة، 0) أكتوبر/تشــرين 
/https://acleddata.com/2018/10/10/exporting-instability-the-uaes-role-in-yemen-and-the-horn-of-africa ،2018 األول
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وثالجــات صيــد لســكان املهــرة، وإنشــاء عــدد مــن املبــاين األمنيــة لعمليــات مكافحــة اإلرهــاب وأمــن الحــدود 
وعمليــات خفــر الســواحل.)63)

يف حــن أن مشــاريع التنميــة مرحــب بهــا بشــكل عــام يف جميــع أنـحـاء املـهـرة إال أن العديــد مــن االلتزامــات 

طــال  التــي  والتعليميــة  الطبيــة  ســلمان  امللــك  مدينــة  ضمنهــا  ومــن  بعــد،  تنفــذ  لــم  املـهـرة  يف  الســعودية 

مــن  ينتظــرون  املهريــن  إن  وســقطرى  املـهـرة  ألبـنـاء  العــام  املجلــس  قياديــي  أحــد  قــال  حيــث  انتظارهــا، 
وعودهــم.))6) تنفيــذ  الســعودين 

بالتــوازي مــع نهــج القــوة الناعمــة هــذا الــذي يهــدف إىل كســب ثقــة املهريــن، شــددت اململكــة ســيطرتها عــى 

منافذ املهرة الجوية والرية والبحرية كجزء من هدفها املعلن يف كبح تهريب البضائع التي تذهب لدعم 

املجهود الحربي للحوثين. كما قامت القوات السعودية بتدريب ودعم قوات خفر السواحل باألسلحة 

واإلمــدادات ونشــرت معــدات وأبــراج مراقبــة عــى طــول ســاحل املحافظــة. 

خلــص فريــق ـخـراء األمــم املتحــدة املعنــي باليمــن يف تقاريــر ســنوية إىل أنــه مــن املحتمــل أن بعــض طــرق 

التهريــب الرئيســية، التــي حصــل مــن خاللهــا الحوثيــون عــى أســلحة متطــورة منهــا قطــع الطائــرات املســرة 

وقطــع الصواريــخ مــن إـيـران، تمــر عــر املـهـرة.)65) قــال ممثــل عــن املجلــس العــام ألبـنـاء املـهـرة وســقطرى إنــه 

عــى الرغــم مــن أن الحشــود العســكرية الســعودية قــد قللــت مــن تهريــب األســلحة إىل الحوثيــن، إال أن 

ســواحل املـهـرة طويلــة وصحاريهــا شاســعة للغايــة ممــا يصعــب وقــف تدفــق األســلحة غــر املشــروعة.)66) 

لكــن نائــب رئيــس لجنــة االعتصــام املناهضــة للســعودية نفــى تلقــي الحوثيــن مثــل هــذه الشــحنات مــن طــرق 

التهريــب عــر املهــرة، مدعيــا أن مــا تقــوم بــه الســعودية عــى الحــدود هــو ذريعــة الريــاض الحتــالل املهــرة مــن 
أجــل تعزيــز أجندتهــا املتمثلــة يف بنــاء خــط أنابيــب نفطــي عــر املحافظــة.)67)

حشــد  أن  يــرون  حيــث  مشــابه،  بشــكل  الوضــع  إىل  املحافظــة  يف  للســعودية  آخــرون  معارضــون  وينظــر 

اململكة العسكري هو واجهة لهدف إقليمي اسراتيجي يتمثل يف مد خط أنابيب نفطي عر املهرة لتجاوز 

التهديــدات اإليرانيــة والحوثيــة ملمــرات شــحن النفــط يف مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب املنــدب عــى التــوايل. وقــد 
عــارض الحريــزي الخطــة املزعومــة لبـنـاء خــط األنابيــب النفطيــة لعقــود.)68)

63( املصدر نفسه.

)6( مقابلة مع الشيخ توكل سالم ياسن، رئيس املجلس التنفيذي للمجلس العام ألبناء املهرة وسقطرى، 6) أغسطس/آب 0)0).

https:// ،(0(0 65( "رســالة بتاريــخ 7) يناير/كانــون الثــاين 0)0) مــن فريــق الـخـراء املعنــي باليمــن إىل رئيــس مجلــس األمــن،" مجلــس األمــن، 7) يناير/كانــون الثــاين
digitallibrary.un.org/record/3850088?ln=en

66( مقابلة مع الشيخ توكل سالم ياسن، رئيس املجلس التنفيذي للمجلس العام ألبناء املهرة وسقطرى، 6) أغسطس/آب 0)0).

67( مقابلة مع عيل مبارك محمد نائب اللجنة اإلعالمية بلجنة اعتصام املهرة يف 0) أغسطس/آب 0)0).

https://www.youtube.com/  2019 األول  أكتوبر/تشــرين   18 تيــوب،  املـهـرة  اليمــن"،  الحتــالل  ـجـاءت  الســعودية  الحريــزي  ســالم  عــيل  68( "الشــيخ 
التســعينيات. اللــه صالــح يف  الســابق عــيل عبــد  الرئيــس  مــع  الســعودي  النفطــي  آفــاق خــط االنبــوب  ناقــش  إنــه  الحريــزي  قــال   ،watch?v=zgwwwrMdoe0&t=40s
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ويعتــر هــذا األمــر املتعلــق بمــد خــط أنابيــب نفطــي عــر املـهـرة أكــرث مــا يتوافــق عليــه املجلــس العــام ولجنــة 

االعتصــام، مقارنــة بمعظــم القضايــا األخــرى التــي تتعلــق بالســعودية يف املـهـرة.

وقــال عــيل مبــارك محامــد، الناطــق باســم لجنــة االعتصــام: “الســعودية عازمــة بالتأكيــد عــى أن يكــون لهــا 

وجــود اســراتيجي يف املهــرة مــن خــالل خطــط ومشــاريع اقتصاديــة مثــل مــد أنبــوب النفــط إىل بحــر العــرب. 

الصحيحــة ومــن خــالل املؤسســات  القانونيــة  مــن خــالل األطــر  بذلــك إال  يســمحوا  لــن  املـهـرة  أبـنـاء  ولكــن 

التشــريعية املنتخبــة مــن قبــل الشــعب”. وأشــار ضمنًيــا إىل أن الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن للســعودين 

جنــود  األنابيــب  تلــك  يحمــي  بــأن  خططهــم  وقــف  خــالل  مــن  هــي  النفــط  أنابيــب  خــط  بـنـاء  خاللهــا  مــن 

ســعوديون.)69) ففي أوائل التســعينيات أيضاً كانت هناك مخاوف مماثلة بشــأن الســيادة وكانت تلك هي 

نقطــة الخــالف الرئيســية يف املفاوضــات بشــأن خــط األنابيــب املقــرح مــع الرئيــس اليمنــي الســابق عــيل عبــد 

اللــه صالــح، حيــث اقرحــت الريــاض منطقــة عازلــة بطــول أربــع كيلومــرات حــول خــط األنابيــب تنتشــر فيهــا 
الســعودية.)70) القــوات 

كــرر الشــيخ تــوكل ســالم ياســن، قيــادي يف املجلــس العــام، نفــس موقــف لجنــة االعتصــام عمومــاً قائــالً إن 

املجلــس العــام “يتطلــع إىل قيــام الســعودية بتنفيــذ مشــروع خــط أنابيــب النفــط عــر املـهـرة، لكــن يجــب أن 
يتــم ذلــك وفــق االتفاقيــات الدوليــة، وينفــع أبنــاء املحافظــة”.))7)

اإلمارات	تسعى	إىل	كسب	النفوذ	يف	املهرة	وسقطرى	من	خالل	املجلس	االنتقايل	
الجنوبي	

تغلغلــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف املهــرة منــذ وقــت مبكــر مــن الحــرب، مــن 5)0) إىل 7)0)، وذلــك مــن 

خــالل مزيــج مــن بنــاء قــوات األمــن املحليــة وتقديــم املســاعدات اإلنســانية عــر الهــالل األحمــر اإلمــارايت. بعــد 

أن ســاعدت اإلمــارات يف تدريــب مــا ال يقــل عــن 1,800 جنــدي مــن املـهـرة،))7) شــعرت اإلمــارات باإلحبــاط 

عندمــا أصــر املحافــظ حينهــا، بــن كــده، عــى أن يتلقــى الجنــود أوامرهــم مــن الســلطة املحليــة وليــس مــن 

الضباط اإلماراتين.)73) ولكن عى ما يبدو فإن أبو ظبي تخلت عن حملة التأثر الوليدة أوائل عام 7)0)، 

واتخذت نهًجا غر مباشر يف وقت الحق من ذلك العام بعد تشكيل املجلس االنتقايل الجنوبي يف عدن. 

69( مقابلة مع عيل مبارك محمد نائب اللجنة اإلعالمية بلجنة اعتصام املهرة يف 0) أغسطس/آب 0)0).

https://sanaacenter. ،2019 70( "املهرة اليمنية: من العزلة إىل قلب عاصفة جيوسياسية"، يحيى السواري، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 5 يوليو / تموز
org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

)7( مقابلة مع الشيخ توكل سالم ياسن، رئيس املجلس التنفيذي للمجلس العام ألبناء املهرة وسقطرى، 6) أغسطس/آب 0)0).

https://carnegie-mec.  ،(0(0 باملتابعــة"،  ـصـراع خفــّي جديــٌر  اليمــن:  "املـهـرة،  ناجــي،  أحمــد   .(0(0 ســبتمر/أيلول  مهــري يف  عســكري  مســؤول  مــع  )7( مقابلــة 
org/2020/02/20/mahra-yemen-shadow-conflict-worth-watching-pub-80986 وقالــت مصــادر لناجــي إن اإلمــارات دربــت نحــو 500,) مــن القــوات 

املهريــة.

https://sanaacenter. ،2019 73( "املهرة اليمنية: من العزلة إىل قلب عاصفة جيوسياسية"، يحيى السواري، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 5 يوليو / تموز
org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
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عــرض رئيــس الجماعــة االنفصاليــة، عيــدروس الزبيــدي، عــى بــن عفــرار مقعــدا يف املجلــس االنتقــايل ممثــالً 

كالً مــن املهــرة وســقطرى. قبــل بــن عفــرار املنصــب لكنــه خســره بســرعة بتصريــح لــه يف خطــاب تنصيبــه حيــث 

قــال إن فــرع املجلــس االنتقــايل الجنوبــي يف املـهـرة ســيعمل تحــت ســلطة حكومــة هــادي يف تناقــض مباشــر 
مــع أهــداف املجلــس االنفصاليــة التــي كثــرا مــا يذكرهــا املجلــس.))7)

ســحبت اإلمــارات العربيــة املتحــدة العديــد مــن قواتهــا املتبقيــة مــن املهــرة يف ســبتمر/أيلول 2018.)75) وبعــد 

تخفيض عدد قواتها يف اليمن عام 2019، أصبحت السعودية، عى ما يبدو، مسؤولة مالياً عن القوات 

التي دربتها اإلمارات، حيث تتضمن وثيقة صرف الرواتب للفرة من يناير/كانون الثاين إىل فراير/شباط 

0)0) املقدمــة أعــاله )الشــكل )( بنــًدا لـــ “القــوات املحولــة مــن الجانــب اإلمــارايت”، مــع اإلشــارة إىل رواتــب 

مطلوبــة  لـــ 1,890 فــرد. 

يبــدو أن ســيطرة املجلــس االنتقــايل الجنوبــي عــى ســقطرى يف يونيو/حزيــران ســاعدت بــن عفــرار عــى إعــادة 

الحــكام االنفصاليــن يف  إىل  انضــم  لــواءه املســلح  كــون  النظــر يف االنضمــام إىل صفــوف املجلــس، وذلــك 

الجنوبــي يف  عــن متظاهــري املجلــس االنتقــايل  علًنــا  عـفـرار  بــن  دافــع  الســيطرة عليهــا، كمــا  فــور  الجزـيـرة 

الغيضــة الشــهر التــايل. ربمــا يكــون تأثــر اإلمــارات يف اليمــن أكــرث وضوًحــا يف ســقطرى، حيــث ينفــذ الهــالل 

املـسـاكن  ـحـوالف وبـنـاء  بمــا يف ذلــك توســيع ميـنـاء  التنمويــة،  األحمــر اإلمــارايت عــدًدا كـبـًرا مــن املشــاريع 

واملــدارس واملرافــق الصحيــة.)76) كمــا تدخــل طائــرات وســفن شــحن إماراتيــة وتخــرج مــن ســقطرى دون إبــالغ 
اليمنيــة.)77) الحكومــة 

)7( املصدر نفسه.

https://almawqeapost.net/news/34192 ،2018 75( "اإلمارات تسحب قواتها من املهرة إثر خالف مع السعودية عى النفوذ"، املوقع بوست، )) سبتمر/أيلول

https://wam.ae/en/details/1395302852082 ،(0(0 املساعدات اإلماراتية لخدمات التعليم والصحة يف سقطرى"، وكالة أنباء اإلمارات، 30 يونيو/حزيران" )76

77( "ســقطرى: اإلمــارات تفــرج عــن املواطنــن الســقطرين اإلماراتيــن املحتجزيــن يف املطــار مــن قبــل الســلطات اليمنيــة"، املصــدر أوناليــن باإلنجليزيــة، 5) ديســمر/كانون 
األول https://al-masdaronline.net/local/185 ،2019، "مديــر مينــاء ســقطرى: دخــول ســفينة إماراتيــة بطريقــة غــر مشــروعة اىل مينــاء ســقطرى"، ســقطرى 
بوســت، 0) ســبتمر/أيلول https://socotrapost.com/socotranews/6240 ،(0(0، "نــص رســالة محافــظ ســقطرى إىل الرئيــس هــادي ـحـول مــا يحــدث مــن 

id=24486؟http://www.alyompress.com/news.php ،(0(0 تطــورات خـطـرة يف الجزـيـرة"، اليــوم ـبـرس، 28 ســبتمر/أيلول
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قطر،	املتهمة	بالتدخل	يف	اليمن،	تنتقد	دور	الرياض

املعارضــة  عــى  الضــوء  وســلطت  املـهـرة  يف  الريــاض  تدخــالت  عــن  تقاريــر  قطريــة  إعــالم  وســائل  نـشـرت   

الســعودية،)78) لكــن مــن غــر الواضــح مــدى مشــاركة الدوحــة يف ـصـراع القــوى الخليجيــة يف املـهـرة. عــى 

حيــث  املحافظــة،  يف  قطــري  تدخــل  بوجــود  الســعودية  شــكوك  ثمــن  املهريــون  دفــع  ذلــك،  مــن  الرغــم 

اعتقلــت القــوات الســعودية مواطنــن مــن املحافظــة بتهمــة التعامــل مــع قطــر أو مــع حــزب اللــه وجماعــات 

أخــرى مناهضــة للســعودية.)79) وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش 6) حالــة اعتقــال تعســفي عــى يــد القــوات 

0)0)، وشــملت  يونيو/حزـيـران 2019 وفراير/شــباط  بــن  اليمنيــة املتحالفــة معهــا  الســعودية والقــوات 

االنتهــاكات املزعومــة التعذيــب والنقــل غــر القانــوين للمحتجزيــن إىل الســعودية.)80) وقــال أحــد املحتجزيــن 

اللــه املدعــوم  بـحـزب  بصلتــه املزعومــة  اـعـراف  عــى  يوقــع  لــم  إذا  أنــه  إن املحققــن أخــروه  وهــو صحفــي 

مــن إـيـران والحوثيــن وقطــر وأجـهـزة املخاـبـرات العمانيــة، ســوف يقطعــون رأس شــقيقه األصغــر، الــذي 
أيضــاً.)81) اعتقلــوه 

رداً عــى ســيطرة املجلــس االنتقــايل الجنوبــي عــى عــدن يف أغســطس/آب 2019، شــكل الحريــزي مجلــس 

ترعــاه  للتحالــف  معارضــة  جنوبّيــة  انفصاليــة  شــخصية  وهــو  باعــوم  فــادي  مــع  بالتنســيق  وطنــي  إنقــاذ 

الدوحة.)82) وتوافقت مصالح قطر إىل حد ما مع طهران ومسقط منذ أن قادت الرياض وأبو ظبي حملة 
عربيــة خليجيــة عــام 7)0) لعــزل قطــر داخــل املنطقــة.)83)

https://www.aljazeera.net/programs/private-inv ،(0(0 الثــاين  ينايــر/ كانــون  الجزـيـرة، 19  الســعودية املبيتــة"، تحقيقــات  النوايــا  "املـهـرة..  78( انظــر مثــاًل 
estigation/2020/1/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A
%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A
https://www. ،(0(0 6) يوليو/تمــوز  الجزـيـرة،  بالتصعيــد يف املحافظــة"،  الســعودية واإلمــارات  يتهــم  الســابق  D8%AA%D8%A9%، "وكيــل محافــظ املـهـرة 
aljazeera.net/news/politics/2020/7/26/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%
الجزـيـرة، 18 فراير/شــباط  اليمنيــة؟"،  انـتـزاع منافــذ املـهـرة  عــى  الســعودية  D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9، محمــد عبــد امللــك: "ملــاذا تصــّر 
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/18/%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B  ،(0(0
3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84

https://  ،2019 األول  ديســمر/كانون   8 بوســت،  املـهـرة  الريــاض"،  إىل  وترحلهــم  شــحن  منفــذ  مــن  اليمنيــن  عـشـرات  تعتقــل  الســعودية  القــوات  79( ")حصــري( 
almahrahpost.com/news/14396#.X24pF2hKhPZ

https://www.hrw.org/news/2020/03/25/yemen- ،(0(0 5) مــارس/آذار  ُتعــّذب وُتخفــي يمنيــن"،  القــوات الســعودية  80( هيومــن رايتــس ووتــش. "اليمــن: 
#saudi-forces-torture-disappear-yemenis

81( املصدر نفسه.

https://almasdaronline. ،2019 5 ســبتمر/أيلول أيــن؟"، املصــدر أوناليــن،  لـقـاءات معارضــن بدبلوماســين روس وبريطانيــن وســعودين..املهرة إىل  82( "بعــد 
https:// ،(0(0 مــآالت الحــروب الضالــة – تقريــر اليمــن الســنوي 2019"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 30 يناير/كانــون الثــاين" ،com/articles/171333

sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/8923

https://thearabweekly.com/oman-another-proxy-iran- ،2019 83( ســالم حميــد "هــل عمــان وكيــل آخــر إليــران وقطــر؟"، العــرب ويــكيل، 28 ســبتمر/أيلول
and-qatar، عبــد اللــه بــا عبــود، "معركــة الشــرق األوســط الجديــدة: قطــر والكويــت وعمــان"، املجلــس األوروبــي للعالقــات الخارجيــة، تــم االـطـالع يف 29 ســبتمر/

https://www.ecfr.eu/mena/battle_lines/oman ،(0(0  أيـلـول
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الخاتمة

 وضــع أســلوب حكــم املـهـرة التاريخــي القائــم عــى اإلجـمـاع عــى املحــك منــذ تدخــل القــوات الســعودية يف 

املحافظة ابتداء من أواخر عام 7)0)، ووصل التوتر إىل ذروته يف فراير/شباط 0)0) عندما نصب رجال 

القبائــل كمــن لجنــود يمنيــن يحرســون موكبــا ســعوديا كان يجــري عمليــات تفتيــش روتينيــة عنــد معــر 

حــدودي هــام، وكان ذلــك بمثابــة نهايــة ـفـرة املحافــظ املــوايل للســعودية باكريــت. خلــف باكريــت، محمــد 

عــيل ياســر، الســيايس املهــري املحنــك الــذي يتمتــع بســمعة طيبــة يف املحافظــة، بهــدف منــع أصحــاب النفــوذ 

املتنافســن مــن تأزيــم الوضــع وإخراجــه عــن الســيطرة.

وأثبــت ياســر بعــد أكــرث مــن ســتة أشــهر مــن توليــه املنصــب قدرتــه عــى العمــل بعقالنيــة وجمــع الشــخصيات 

املؤثــرة يف املهــرة ملعالجــة الخالفــات كمــا تمكــن مــن تهدئــة االشــتباكات املســلحة التــي كانــت آخــذة بالتصاعــد 

منــذ أن بــدأت القــوات الســعودية بـفـرض املزيــد مــن الســيطرة يف املحافظــة. توجــب عــى املحافــظ التعامــل 

مــع التحالفــات املتـغـرة، حيــث قدمــت الريــاض املســاعدات املاليــة ومقرحــات ملشــاريع تنمويــة للحـصـول 

بالتغــر  السياســية املحليــة  الديناميكيــات  بــدأت  مــن ذلــك،  الرغــم  عــى والءات رجــال قبائــل املـهـرة. عــى 

بشكل ملحوظ من جديد وذلك منذ سيطرة املجلس االنتقايل الجنوبي املدعوم من اإلمارات عى أرخبيل 

ســقطرى، والــذي يعتــر مــن نــواح كـثـرة امتــداًدا للمـهـرة. 

يمثل تغير السلطة يف الجزيرة انتصاًرا لإلماراتين، الذين تخلوا عن محاوالت ممارسة النفوذ يف املهرة 

عــام 7)0) بعــد أن رفــض الســكان املحليــون محــاوالت أبــو ظبــي إلدارة القــوة شــبه العســكرية التــي أنشــأتها 

هنــاك. وبعــد ســيطرته عــى ســقطرى وبنــاء عــى الزخــم األوســع للمجلــس يف جميــع أنحــاء الجنــوب عقــب 

إعــالن اإلدارة الذاتيــة يف أبريل/نيســان، حــاول املجلــس تنظيــم مظاـهـرات يف عاصمــة املـهـرة يف يوليو/تمــوز 

ولكنــه قوبــل بــرد فعــل قــوي مــن قبــل القــوات األمنيــة للمحافــظ محمــد عــيل ياســر والقبائــل املتحالفــة مــع 

الحريــزي ولجنــة االعتصــام. 

بــن عـفـرار،  مــن  القــوى اإلقليميــة املتنافســة أكــرث  لتجــاذب  ربمــا ال يوجــد ســيايس مهــري يمتلــك جاذبيــة 

كبــر يف  بشــكل   (0(7 عــام  منــذ  للتحالــف  تـحـول موقفــه املناهــض  الــذي  ـفـرة طويلــة  منــذ  عمــان  حليــف 

األشــهر األخــرة. ســكن بــن عفــرار ســابقاً يف الســعودية وُعــن رئيســاً للمجلــس العــام ألهــل املهــرة وســقطرى 

 (0(7 عــام  مــن املـهـرة  اإلماراتيــة  القــوات  إـخـراج  يف  فعــال  دور  لــه  كان   (84(.(0(( عــام  بمســاعدة اململكــة 

وساعد يف تشكيل لجنة االعتصام املعارضة للسعودية، ولكنه أعرب عن دعمه لوجود املجلس االنتقايل 

https://sanaacenter. ،2019 84( "املهرة اليمنية: من العزلة إىل قلب عاصفة جيوسياسية"، يحيى السواري، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 5 يوليو / تموز
org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
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الجنوبــي يف ســقطرى عــام 0)0).)85) وقــد ســبب انفتاحــه الجديــد عــى املجلــس االنتقــايل الجنوبــي خســارته 

دعًمــا محلًيــا كـبـًرا، عــى الرغــم مــن أنــه مثــل الشــخصيات السياســية والقبليــة األخــرى، يمكنــه االعتمــاد 

عى تودد الرياض ومسقط إليه. ال يزال الوضع السيايس يف املهرة متقلباً مع إعادة ترتيب الوالءات بعد 

ســيطرة املجلــس االنتقــايل الجنوبــي عــى ســقطرى وتنافــس القــوى الخليجيــة عــى النفــوذ املحــيل باســتخدام 

مجموعــة متنوعــة مــن األدوات املتاحــة لهــا ومنهــا اإلكــراه واالســتقطاب.

https://almandeb.news/?p=256338 ،(0(0 85( "سقطرى: كتيبة السلطان بن عفرار تعلن االنضمام للمجلس االنتقايل"، املندب نيوز، )) يونيو/ حزيران
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امللحق	أ:

والقــادة  هــادي  للرئيــس  دعمهــم  تؤكــد  املـهـرة  قبائــل  شــيوخ  مــن   63 مــن  املوقعــة  الرســالة  مــن  نســخة 

الســعودية. بقيــادة  العربــي  والتحالــف  الســعودين 
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أسماء املوقعن عى البيان:

).سالم سعد الشرف كلشات

).حماد سالم حماد سالم مقدم  الزويدي

3.عيل محمد الزويدي

).خالد مروك صنح عيل زعبنوت

5.عمرون محمد عيل عقيد

6.مبارك عيل مبارك عيل باكريت

7.صالح عيل أحمد عمروتن الجدحي

8.محمد سعد عيل الجدحي

9.سليمان عيل سليمان بن عمر

0).عيل محمد سعد مسمار 

)).أحمد سعيد أحمد آل عفرار

)).صالح محمد سعيد عليان

3).ناصر صالح ناصر األسد

)).عيل صالح عيل أربعن

5).أحمد سهيل زعبنوت

6).صالح حافظ عبدالله السليمي

7).صالح محمد صالح رجحيت

18.سعيد أحمد سعيد الزويدي

19.محمد عيل محمد عيى رعفيت

0).محمد سالم محمد بن الشرف كلشات

)).أحمد محمد سالم بن سعيد الزويدي كلشات

)).سالم عيظة شمالن كدة

3).عائد سالم سعيد كدة

)).سعد عيل سعد مخبال

5).توكل سالم ياسن بلحاف 

6).محمد سعد الصويفي بلحاف

7).عثمان أحمد سالم الفقيه املهري

28.حسن أبو بكر عيل بن السيد أحمد

29.أحمد سالم عمور بن حفيظ

30.ابراهيم محمد سالم بن زين

)3.أحمد حمد عثمان باكريت

)3.عوض عيل ياسر رعفيت 

33.سعيد عيل بن سعيد القمري

)3.سالم عبدالله محمد بن عيل مقدم
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35.عبدالله وحاس أحمد بلحاف

36.صالح بن بخيت بن منيف خوار الكثري

37.بخيت سالم بن بخيت خوار الكثري

38.أحمد سالم عوض بن الشرفا الحريزي

39.مسلم سالم مسلم زعبنوت

0).خالد بن مروك السنح زعبنوت

)).محفوظ حرمش محفوظ مهمومد

)).عيل بخيت سالم املهري

3).مفرج بن هبطا البخيت صمودة

)).سعدوتن ناصر نحيس سعتن

5).سعيد صالح بن سعيدة مغفيق

6).سالم صالح بن مطيعة يسهول

7).الرك سعيد سالم الكثري

48.أحمد محمد هول الكبكبي الكثري

49.مصبح محمد شارب قمصيت

50.حريز سالم عيضة عنفن قمصيت

)5.محمد بن عرمان صموده

)5.منصر محمد صالح املنهايل

53.سعيد برك العامري

)5.مصلح ياسر محمد كعدان يسهول

55.سعيد مبخوت سالم بن لسويري العوبثاين

56.سليم نوخذي عبدالله العوبثاين

57.محمد بن سعد بن عسل الراشدي

58.سعد بن خزي محمد بن كدة

59.صالح عبدلله عيل الدحيمي

60.محسن محمد مشخفي بلحاف

)6.أحمد سالم سعد عريش

)6.سليمان عيل سليمان الحريزي

63.سليم مسلم سليم قمصيت 



كيسي كومبز هو صحفي مستقل. شغل سابقًا منصب 
مدير التحرير لموقع المصدر أونالين بنسخته اإلنكليزية. يركز 
على اليمن التي عاش فيها بين عامي 2012 و 2015. يغرد 

.@Macoombs على

أعد هذه الورقة مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية 
بالتعاون مع مجموعة أكسفورد لألبحاث، كجزء من برنامج 

اليمن: إعادة الهيكلة.

www.oxfordresearchgroup.org.uk
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