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منــذ عــام 2017، كان لــدى العديــد مــن ســكان المهــرة، وهــي محافظــة تقــع أقــى رشيق اليمــن، قلــق مزتايــد بشــأن 

جريانهــم الســعوديني يف الشــمال. فمــا بــدا كتوافــد تدريــي للقــوات الســعودية]1] يف المنطقــة تحــول إىل مــا يشــبه 

حملــة كاملــة للســيطرة عــىل المحافظــة، بمــا يف ذلــك حدودهــا مــن الــرق مــع ســلطنة ُعمــان. بحلــول عــام 2019، 

كان الســعوديون قــد أنشــأوا أكــر مــن 20 قاعــدة ومواقــع عســكرية يف أنحــاء المهــرة، وهــي محافظــة ال يزيــد عــدد 

ســكانها عــن 00] ألــف نســمة.]2] أثــار هــذا االنتشــار تكهنــات مــن اخلــرباء األمريكيــني]]] واليمنيــني،]]] وكذلــك الســكان 

المحليــني يف المهــرة،]]] بــأن القصــد مــن الوجــود الســعودي هــو تأمــني المهــرة بنــاء خــط أنابيــب لنقــل النفــط اخلــام 

الســعودي إىل بحــر العــرب. زادت شــائعة خــط األنابيــب مــن المقاومــة المحليــة وأثــارت التوتــرات يف المحافظــة بــني 
المؤيديــن والمعارضــني للوجــود الســعودي.]]]

يف مطلــع نوفمرب/تريــن الثــاين 2021، بــدأت القــوات الســعودية فجــأة باالنســحاب مــن بعــض المواقــع يف 

المحافظــة.]7] تبــع ذلــك بشــكل رسيــع دعــوة وزيــر االقتصــاد العمــاين ســعيد بــن محمــد الصقــري إىل إحيــاء اقــرتاح 

مــى عليــه عقــود إلنشــاء خــط أنابيــب ينقــل النفــط الســعودي عــرب ُعمــان إىل بحــر العــرب.]]] وبينمــا تبــدو هــذه 

األحــداث غــري متصلــة ظاهريًّــا، ســارع العديــد مــن المراقبــني إىل ربــط النقــاط واعتــربوا أن الســعودية تعيــد توجيــه 

كيفيــة تحقيــق هــذا احللــم مــن المهــرة إىل الــرق.

هــذه الشــكوك حــول نوايــا الســعودية يف رشق اليمــن ليســت بالــيء اجلديــد. هنــاك جــدل بــني بعــض اخلــرباء مفاده 

بــأن الســعودية لطالمــا رغبــت يف الوصــول إىل بحــر العــرب عــرب جارتهــا يف اجلنــوب.]9] والدافــع االســرتاتيي لمثــل 

1( صــاحل المنصــوب، "قــوات اللــواء 137 تســلم مواقعهــا يف مطــار الغيضــة ومنفــذ شــحن للتحالــف العــريب"، اليمــن اليــوم )فيلــم ماتــرز، 15 نوفمرب/ترشيــن 
-https://www.alyementoday.com/314/105218قوات-اللواء-137-تسلم-مواقعها-يف-مطار-الغيضة-ومنفذ-شــحن-للتحالف-  ،)2017 الثــاين 

العريب

ــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، ص. 24،  ــة: مــن العزل 2( يحــى الســواري، "المهــرة اليمني
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

3( مقابلة أجراها المؤلف عرب الهاتف مع بروس ريدل، زميل أقدم يف معهد بروكنجز، 9 فرباير/شباط 2021.

4( مقابلة أجراها المؤلف عرب زوم مع أحمد نايج، باحث غري مقيم يف مركز مالكوم كري– كارنيغي للرشق األوسط، 9 أكتوبر/ترشين األول 2020.

ــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، ص. 10،  ــة إىل قل ــة: مــن العزل ــرة اليمني 5( يحــى الســواري، "المه
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

ــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، ص. 24،  ــة: مــن العزل 6( يحــى الســواري، "المهــرة اليمني
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

7( إلزيابيــث كينــدال، "أفــاد الســكان المحليــون أن القــوات الســعودية المتمركــزة يف المهــرة يف اليمــن انســحبت مــن عــدة مواقــع حــول المحافظــة )الصحــراء 
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/ ،2021 ــاين ــن الث ــر، 1 نوفمرب/ترشي ــدة عــى توي ــا الرئيســية يف مطــار الغيضــة"، تغري والســاحل( إىل قاعدته

status/1455167945383071747

8( مــريزا اخلوالــدي: "الوزيــر الُعمــاين للــرشق األوســط: حــان الوقــت إلحيــاء نقــل النفــط الســعودي إىل بحــر العــرب"، الــرشق األوســط، 2 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 
https://english.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-sau-  ،2021

di-oil-arabian-sea

9( مقابلة أجراها المؤلف عرب الهاتف مع بروس ريدل، زميل أقدم يف معهد بروكنجز، 9 فرباير/شباط 2021.

https://www.alyementoday.com/314/105218-قوات-اللواء-137-تسلم-مواقعها-في-مطار-الغيضة-ومنفذ-شحن-للتحال
https://www.alyementoday.com/314/105218-قوات-اللواء-137-تسلم-مواقعها-في-مطار-الغيضة-ومنفذ-شحن-للتحال
https://www.alyementoday.com/314/105218-قوات-اللواء-137-تسلم-مواقعها-في-مطار-الغيضة-ومنفذ-شحن-للتحال
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1455167945383071747
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1455167945383071747
https://english.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-saudi-oil-arabian-sea
https://english.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-saudi-oil-arabian-sea
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هــذا واضــح، حيــث إن هــذا ســينهي اعتمــاد الســعودية عــىل مضيــق هرمــز، الــذي تمــر عــربه غالبيــة صادراتهــا النفطية 

والــذي يمكــن أن يتعــرض بســهولة للتهديــد مــن عــدو المملكــة اللــدود، إيــران، عــرب اخلليــج الفــاريس. ظهــر هــذا القلــق 

خــالل المفاوضــات الســعودية-اليمنية بشــأن خــط أنابيــب النفــط يف التســعينيات.]10] انهــارت المفاوضــات يف نهايــة 
المطــاف بســبب مخــاوف الرئيــس آنــذاك عــيل عبداللــه صــاحل مــن النفــوذ الســعودي المزتايــد يف البــالد.]11]

ولكــن رغبــة الســعودية يف إنشــاء خــط األنابيــب لــم تنتــِه عنــد فشــل هــذه المفاوضــات. وفًقــا لربقيــة دبلوماســية 

أمريكيــة مرسبــة عــام ]200، ظــل الســعوديون حريصــني عــىل تأمــني األرايض وبنــاء خــط أنابيــب يف المســتقبل عــرب 

رشاء والء القــادة المحليــني يف جميــع أنحــاء البــالد.]12] وبالتــايل، اســتمر الكثــريون يف النظــر إىل رغبــة الســعودية يف 

إنشــاء خــط أنابيــب نفــط يف اليمــن عــىل أنهــا بُعــد رئيــي للعالقــة الســعودية اليمنيــة.

اشــتدت الشــكوك بشــأن خــط أنابيــب يمــر عــرب اليمــن عندمــا بــدأت الســعودية يف ترســيخ نفســها يف المهــرة عــام 

ــعودية  ــت الس ــة، أضاف ــاض يف المحافظ ــيدتها الري ــي ش ــكرية ال ــآت العس ــن المنش ــد م ــة إىل العدي 2017. وإضاف

اآلالف مــن المهريــني عــىل كشــوف رواتبهــا يف محاولــة واضحــة لتهدئــة رجــال القبائــل المعاديــن وإنشــاء قوتهــا 

العســكرية غــري النظاميــة،]]1] كمــا أدى نقــل القبائــل المهريــة المقيمــة يف الســعودية إىل المهــرة عــام 2017 إىل إنشــاء 

قاعــدة دعــم يف المنطقــة.]]1] حاولــت رشكات البنــاء الســعودية إقامــة بنيــة تحتيــة، واعتــرب الكثــريون يف المحافظــة 

أنهــا مقدمــة لبنــاء خــط أنابيــب، ممــا أدى إىل اشــتباكات بــني قبائــل المهــرة وأطقــم رشكات الهندســة الســعودية.]]1] 

أمنــت القــوات الســعودية مينــاء نشــطون،]]1] مــا أثــار شــكوكًا محليــة بأنــه كان موقًعــا مخصًصــا لمحطــة لتصديــر 

النفــط.

زادت هــذه الشــكوك عــام ]201 حــني رُسبــت مذكــرة لوســائل إعــالم محليــة شــكرت فيهــا رشكــة البنــاء الســعودية، 

ــاء نفطــي.]17] ويف حــني  ــاء مين ــن، الســفري الســعودي يف اليمــن عــىل تكليفهــا بإجــراء دراســة جــدوى لبن ــا ماري هوت

10( مقابلة أجراها المؤلف عرب زوم مع عبد الغين اإلرياين، باحث أول يف مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 1 فرباير/شباط 2020.

11( مقابلة أجراها المؤلف عرب زوم مع عبد الغين اإلرياين، باحث أول يف مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 1 فرباير/شباط 2020.

12( "األخ األكــرب لليمــن: مــا الــذي فعلتــه الســعودية لليمــن مؤخــرًا؟"، مكتبــة ويكيليكــس العامــة للدبلوماســية األمريكيــة )اليمــن صنعــاء، 18 يونيو/حزيــران، 
https://wikileaks.org/plusd/cables/08SANAA1053_a.html ،)2008

13( كيــي كومبــس، "المهــرة: حيــث تحــدد القــوى اإلقليميــة السياســة المحليــة"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 18 ديســمرب/كانون األول 2020، 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/12284 ،19 ص. 

14( مقابلة أجراها المؤلف عرب زوم مع أحمد نايج، باحث غري مقيم يف مركز مالكوم كري– كارنيغي للرشق األوسط، 29 مارس/آذار 2021.

15( يحــى الســواري، "المهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، ص. 29-30، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

16( يحــى الســواري، "المهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، ص. 20، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

17( يحــى الســواري، "المهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، ص. 10، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

https://wikileaks.org/plusd/cables/08SANAA1053_a.html
https://sanaacenter.org/publications/analysis/12284
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
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أنــه لــم يُذكــر نشــطون وال المهــرة رصاحــة يف المذكــرة، فــإن ســيطرة قــوات احلوثيــني والقــوات المحليــة المدعومــة 

مــن اإلمــارات عــىل معظــم المــوائن اليمنيــة احليويــة األخــرى كانــت كافيــة إلثــارة التكهنــات بــأن المذكــرة أشــارت إىل 

نشــطون. ذهــب مقــال نرتــه ميــدل إيســت مونيتــور إىل حــد اســتخدام المذكــرة، وكذلــك المخــاوف المحليــة يف 
المهــرة، لنــر مقــال بعنــوان: “الســعودية تســتعد لمــد خــط أنابيــب النفــط عــرب اليمــن إىل بحــر العــرب”.]]1]

ــد  ــا. ق ــا أيًض ــن يجــب الشــك به ــة، ولك ــوب نفــط منطقي ــاء أنب ــاض لبن ــات بشــأن طموحــات الري ــدو هــذه التكهن تب

ــة  ــة يف مواجه ــني، رغب ــل الموال ــل نقــل رجــال القبائ ــكات األخــرى، مث ــات االنتشــار الســعودية والتكتي ــل عملي تمث

نفــوذ ُعمــان يف المهــرة. وال يخفــى عــىل أحــد أنــه كانــت هنــاك توتــرات يف العالقــة الســعودية-الُعمانية والــي ســاءت 

بمجــرد انــدالع حــرب اليمــن. مــن جانبهــم، اســتفاد الُعمانيــون مــن عوامــل مختلفــة -بمــا يف ذلــك الســكان المهريــون 

األصليــون الموجــودون يف ُعمــان، والسياســة المســتهدفة لمنــح ســكان المهــرة اجلنســية الُعمانيــة،]19] وتربعــات 

ــارزة المناهضــة  اإلغاثــة،]20] واحلفــاظ عــىل عالقــات وثيقــة مــع القــادة السياســيني المهريــني مثــل الشــخصية الب

للســعودية عــيل احلريــزي]21] -لصــد النفــوذ الســعودي يف المنطقــة. يزعــم الســعوديون بشــكل علــين أن نــر قواتهــم 

يف المهــرة يركــز عــىل مكافحــة تهريــب احلوثيــني أللســلحة.]22] يف الواقــع، اتهــم فريــق خــرباء األمــم المتحــدة المعــين 
باليمــن الُعمانيــني بتســهيل جهــود التهريــب الــي يبذلهــا احلوثيــون عــرب المحافظــة.]]2]

ــدم  ــوء ع ــا يف ض ــل تصديًق ــرة أق ــب يف المه ــط أنابي ــاء خ ــعى إلنش ــت تس ــاض كان ــأن الري ــة ب ــة القائل ــدو النظري تب

ــا وعســكريًّا يف  ــاورة سياســيًّا واقتصاديًّ ــر قــدرة الســعودية عــىل المن االســتقرار الســيايس الراســخ يف اليمــن. تتأث

ــران  ــرات مــع إي ــني المســلحة، والتوت ــزاع مــع جماعــة احلوثي ــل ال ــرة، مث ــري باألحــداث خــارج المه اليمــن بشــكل كب

وســلطنة ُعمــان، وإمكانيــة االعتمــاد عــىل الواليــات المتحــدة كحليــف. وهنــاك أيًضــا التهديــد داخــل المحافظــة مــن 

القبائــل غــري المذعنــة يف المنطقــة والــي لديهــا رغبــة قويــة يف احلكــم الــذايت، وحــى االســتقالل. إذا كان الســعوديون 

عمليــني بشــأن خــط أنابيــب نفــط محتمــل، فســيتعنّي عليهــم التفكــري يف قدرتهــم أو عجزهــم حلمايــة هــذه األصــول 

ــز  ــر صــادر عــن مرك ــل انتفاضــة 2011، خلــص تقري ــدوالرات.]]2] حــى قب ــارات مــن ال ــا ملي ــغ قيمته ــي تبل ــة ال الثابت

https://www.middleeast- ،2018 18( "الســعودية تســتعد لمــد خــط أنابيــب النفــط عــرب اليمــن إىل بحــر العــرب،" ميــدل إيســت مونيتــور، 3 ســبتمرب/أيلول
/monitor.com/20180903-saudi-arabia-prepares-to-extend-oil-pipeline-through-yemen-to-arabian-sea

19( مقابلة أجراها المؤلف عرب زوم مع أحمد نايج، باحث غري مقيم يف مركز مالكوم كري– كارنيغي للرشق األوسط، 29 مارس/آذار 2021.

20( "مركــز الملــك ســلمان إللغاثــة يدعــم مركــز غســيل الــكى يف المهــرة لمواصلــة تقديــم اخلدمــات الطبيــة للمســتفيدين،" وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية، 
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2132641 ،2020 11 سبتمرب/أيلول

21( يحــى الســواري، "المهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، ص. 14، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

https://www.youtube.com/watch?v=Hae8NW1grRQ ،2017 22( "طرق تهريب األسلحة اإليرانية إىل احلوثيني"، العربية، 7 نوفمرب/ترشين الثاين

23( داكشــيين روانثيــكا جوناراتــين وآخــرون، "رســالة بتاريــخ 27 يناير/كانــون الثــاين 2020 مــن فريــق اخلــرباء المعــين باليمــن إىل رئيــس مجلــس األمــن"، فريــق 
https://www.undocs.org/s/2020/326 ،25-26 .خــرباء األمــم المتحــدة المعــين باليمــن، 27 يناير/كانــون الثــاين 2020، ص

ــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، ص. 8،  ــة: مــن العزل 24( يحــى الســواري، "المهــرة اليمني
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

https://www.middleeastmonitor.com/20180903-saudi-arabia-prepares-to-extend-oil-pipeline-through-yemen-to-arabian-sea/
https://www.middleeastmonitor.com/20180903-saudi-arabia-prepares-to-extend-oil-pipeline-through-yemen-to-arabian-sea/
https://www.middleeastmonitor.com/20180903-saudi-arabia-prepares-to-extend-oil-pipeline-through-yemen-to-arabian-sea/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2132641
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://www.youtube.com/watch?v=Hae8NW1grRQ
https://www.undocs.org/s/2020/326
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
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اخلليــج أللبحــاث، وهــو مؤسســة بحثيــة ســعودية، إىل أن اليمــن كانــت شــديدة التقلــب بحيــث ال يمكــن التفكــري يف 

مــروع لنقــل النفــط عــرب خــط أنابيــب.]]2] إن إحيــاء المســؤول الُعمــاين لمقــرتح خــط أنابيــب لنقــل النفط الســعودي، 

والتخفيــف العــام للتوتــرات بــني ُعمــان والســعودية منــذ تــويل الســلطان هيثــم بــن طــارق احلكــم، يقــدم للســعوديني 

احتمــااًل أكــر واقعيــة وأقــل خطــورة نحــو الــرق.

كانــت النظريــة القائلــة بــأن الريــاض حافظــت عــىل رغبتهــا يف إنشــاء خــط أنابيــب عــرب المهــرة أثنــاء الــراع المســتمر 

ــت المهــرة مــن منطقــة هامشــية  ــو تحول ــة. فل ــون بهــذه النظري ــن يؤمن ــة ألولئــك الذي لهــا بعــض الســمات اجلذاب

ومنســية يف اليمــن إىل طريــق عبــور رئيــي للنفــط الســعودي، لكانــت قــد شــكلت واحــدة مــن أهــم التحــوالت 

اجليوسياســية يف الــراع اليمــين، وهــذا كان مــن شــأنه أن يلقــي ضــوًءا جديــًدا عــىل فهمنــا للتخطيــط االســرتاتيي 

الســعودي المعــروف بأنــه غامــض، ويعيــد تعريــف احلــرب احلاليــة عــىل أنهــا غــزو وليســت تنافًســا إقليميًّــا وعمليــة 

اتخــاذ قــرار ســيئة. واآلن، مــع ظهــور العالقــات الســعودية-الُعمانية وكأنهــا قــد فتحــت صفحــة جديــدة، قــد ال نعــرف 

أبــًدا مــا كانــت بالضبــط طموحــات المملكــة.

مــع تحســن العالقــات بــني الريــاض ومســقط، قــد يتنفــس المهريــون الصعــداء نظــرًا ألن التهديــد الكبــري اللســتقرار 

النســي الــذي تمتعــوا بــه خــالل حــرب اليمــن قــد انحــرس. ومــع ذلــك، قــد يكــون هــذا االتجــاه ســابًقا ألوانــه. وبــأي 

ــاء النفــوذ القبــيل والعســكري يف  ــا الســعودية يف المهــرة، فــإن السياســة الســعودية لبن طريقــة تتطــور بهــا النواي

المحافظــة تضــع الريــاض يف موقــف قــوي لمحاولــة فــرض خياراتهــا. إذا انتهــت حــرب اليمــن بتفــكك البــالد، ســواء 

رســميًّا أو عمليًّــا، فــال يــزال بإمــكان الريــاض الســعي وراء تحقيــق طموحاتهــا اإلقليميــة يف المهــرة لكســب يشء مــا 

مــن المســتنقع الــي وجــدت نفســها فيــه.

https://www.files.ethz.ch/isn/56108/com- ،)2007 25( "نــرشة البحــث: أمــن الطاقــة،" األمــن واإلرهــاب )مركــز اخلليــج أللبحــاث، أغســطس/آب
plete%20Security%20Bulletin%20No%206.pdf

https://www.files.ethz.ch/isn/56108/complete%20Security%20Bulletin%20No%206.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/56108/complete%20Security%20Bulletin%20No%206.pdf
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عـــن الكـــاتب

يحىي أبو زيد، هو زميل باحث يف معهد اآلخرية واالنتماء بجامعة كاليفورنيا-بريكيل وعضو 

يف فريق مركز صنعاء بالواليات المتحدة. يُركز بشكل أسايس عى اجلغرافيا السياسية 

للرشق األوسط، وحل الزناعات، والقدرة عى التكيف مع تغري المناخ.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات االس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر اإلنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن واإلقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م
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