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الملخص التنفيذي

تتمتــع محافظــة املهــرة اليمنيــة املطلــة عــى بحــر العــرب واملتاخمــة لســلطنة عمــان بهويتهــا الثقافيــة الفريــدة 

مــن نوعهــا، ولغتهــا الســامية القديمــة وتاريخهــا املتميــز. ســاعدتها هــذه العوامــل يف الحفــاظ عــى عاداتهــا 

وتقاليدهــا الخاصــة واملعايــر االجتماعيــة التــي تدعــم التماســك االجتماعــي وتخفــف مــن وطــأة النــزاع.

هــذه املعايــر االجتماعيــة.  اختــر   ،2017 عــام  بــدأ  الــذي  الســعودي يف املـهـرة،  العســكري  التدخــل  أن  إال 

أنشأت القوات السعودية معسكرات يف جميع أنحاء املحافظة الشاسعة وجندت آالف السكان املحليني 

يف صفــوف قواتهــا، كمــا اـشـرت والء القــادة املحليــني وهمشــت مــن يعــارض وجودهــا.

خلــص هــذا البحــث إىل أن املعايــر االجتماعيــة التــي تعــزز التماســك االجتماعــي ال ـتـزال قويــة. حتــى اآلن، 

كانــت املعارضــة ضــد التدخــل الســعودي ســلمية إىل حــد كبــر، ونجحــت القبائــل املحليــة يف الحفــاظ عــى 

اســتقرار هــش يف املحافظــة. إال أن الدعــم الســيايس واملــايل الــذي قدمتــه الســعودية لزعـمـاء القبائــل، يف 

مقابــل كســب تأييدهــم، زعــزع األـعـراف املهريــة لـلـوالء املـشـرك بــني القبائــل.

إن االســتثمار يف القدرات املحلية لتعزيز التماســك االجتماعي واســتغالل األصول االجتماعية القائمة من 

شــأنه أن يســاعد يف الحــد مــن تأثــر التدخــل الخارجــي املزعــزع لالســتقرار يف املـهـرة. ســيتطلب ذلــك تدعيــم 

الثقــايف  اـلـراث  وحمايــة  الدولــة؛  مؤسســات  ودعــم  القبيلــة؛  األول  املقــام  ويف  االجتماعيــة،  املؤسســات 

للمـهـرة؛ وزيــادة الوعــي بأهميــة املعايــر والقيــم االجتماعيــة التــي تدعــم التماســك االجتماعــي والســالم.



4  |  تأثير التدخل العسكري السعودي على المعايير االجتماعية في المهرة

المقدمة

أدت الحرب الدائرة يف اليمن إىل زعزعة استقرار أجزاء كبرة من البالد، ومع ذلك ظلت محافظة املهرة 

الحدوديــة مســتقرة نســبًيا. ويمكــن أن ُيعــزى ذلــك إىل املعايــر االجتماعيــة للمجتمــع املهــري، التــي تقــدم 

نموذًجــا الحتــواء النزاعــات وحلهــا. ورغــم أن املهــرة لــم تتأثــر كثــًرا بمجريــات الحــرب، إال أن تدخــل القــوات 

الســعودية يف املحافظــة منــذ عــام 2017 هــّدد بزعزعــة اســتقرار املجتمــع عــر إعــادة تشــكيل الديناميكيــات 

السياســية واالجتماعيــة.   

كان الهــدف املعلــن للســعودية مــن دـخـول املـهـرة هــو الحــد مــن تهريــب األســلحة عــر املحافظــة. وعملــت 

القبليــة وتجنيــد  اـلـوالءات  ـشـراء  خــالل  مــن  كبــر  حــد  إىل  العســكري يف املحافظــة  تكثيــف وجودهــا  عــى 

الســكان املحليــني يف صفــوف قــوات األمــن املدعومــة مــن الســعودية. رًدا عــى ذلــك، نّظــم الســكان املحليــون 

رد  أدى  تمثلــت يف مظاـهـرات واعتصامــات.  شــعبية  ـحـركات احتجاجيــة  الســعودي  للوجــود  املعارضــون 

اســتقرار  التوتــر يف املـهـرة واختبــار  هــذه االحتجاجــات إىل تصاعــد  عــى  العنيــف أحياًنــا  الســعودي  الفعــل 

املحافظــة. 

الثقافيــة  ُعمــان املصالــح  تتقاســم  لقبائــل املـهـرة.  الُعمــاين  الدعــم  نظــام  الســعودي  التدخــل  يتحــدى  كمــا 

تقديــم  عــر  التســعينيات  أوائــل  منــذ  الذيــن رعتهــم مســقط  الســكان املحليــني  مــع  واألمنيــة واالقتصاديــة 

امتيازات لهم مثل الجنسية العمانية واللجوء السيايس يف أوقات األزمات والرواتب الشهرية ومشاريع 

الوجــود  ضــد  املعارضــة  تقــود  التــي  الشــخصيات  مــن  العديــد  تحتفــظ  اليمنيــة.]1]  املحافظــة  يف  املعونــة 

ُعمــان. مــع  بعالقــات  الســعودي 

حــني اندلعــت الـحـرب، خفضــت ســلطات الحوثيــني يف صنـعـاء رواتــب موظفــي الدولــة ونشــبت خالفــات 

والســعودية  اإلمــارات  واتهمــت  عمــان.]2]  ســلطنة  مــع  املهــم  “شــحن”  منفــذ  عــى  الســيطرة  ـحـول  قبليــة 

ســلطنة عمــان بالســماح بتهريــب األســلحة إىل صنعــاء عــر املهــرة، يف حــني خشــيت عمــان أن تــؤدي الحــرب 

إىل حصــول مقاتــي القاعــدة عــى موطــئ قــدم عــى حدودهــا. كانــت اإلمــارات أول مــن بــدأ تدريــب املجنديــن 

 2017 الثــاين  قــوات يف نوفمــر/ تشــرين  الســعودية  قبــل أن ترســل   ،2015 عــام  املحليــني كقــوة عســكرية 

بهــدف واضــح هــو اإلحــالل محــّل النفــوذ العمــاين.

التــي  االجتماعيــة املحليــة  عــى املعايــر  املـهـرة  يف  الســعودي  العســكري  التدخــل  تأثــر  الورقــة  هــذه  ُتقّيــم 

ُوضعــت لحــل النزاعــات، وتقــدم توصيــات لحمايــة تلــك املعايــر، وتخفيــف حــدة التوـتـرات االجتماعيــة، 

السياســات املزعزعــة لالســتقرار يف املحافظــة. تأثــر  مــن  الســالم والحــد  بـنـاء  واإلســهام يف 

https://sanaacenter.org/ar/،2020 كيــي كومبــس، “املـهـرة: حيــث تحــدد القــوى اإلقليميــة السياســة املحليــة”، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 20 ديســمر/ كانــون األول  )[

publications-all/analysis-ar/12323

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/omans- ،أحمــد ناجــي، “ حــدود ُعمــان امللتهبــة مــع اليمــن”، 22 مــارس/آذار 2019، املعهــد اإليطــايل للدراســات السياســية الدوليــة  )[

boiling-yemeni-border-22588

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/omans-boiling-yemeni-border-22588
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/omans-boiling-yemeni-border-22588
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المنهجية

اعتمــدت هــذه الورقــة عــى البحــث النوعــي. أُجريــت مقابــالت مــع خمســة خــراء يف املهــرة، بمــن فيهــم قــادة 

2021، الستكشــاف تأثــر الوجــود  2021 ويوليو/تمــوز  بــني مايو/أيــار  مجتمعيــون وصحفيــون، يف الـفـرة 

العســكري الســعودي عــى املعايــر االجتماعيــة التــي يقــوم عليهــا الســالم والتماســك االجتماعــي.

إضافــة إىل ذلــك، أجــاب 30 شــخًصا يف مديريــات الغيضــة وشــحن وحــوف وســيحوت عــى اســتبيان أعــده 

املؤلــف يهــدف إىل فهــم أفضــل لالنطباعــات املحليــة تجــاه الوجــود الســعودي يف املحافظــة وأي تطــور ناتــج 

عــن ذلــك يف األعــراف االجتماعيــة. تــم التواصــل مــع املشــاركني، بمــن فيهــم 10 نســاء، مــن خــالل املؤسســات 

واملنظمات التعليمية يف الغيضة. وحالت الصعوبات اللوجستية واملوارد املحدودة دون توزيع االستبيان 

عــى عينــة أكــر تمثيــاًل.

ُحللــت البيانــات يف إطــار نظريــة االختيــار العقــالين، عــر بحــث األســاس املنطقــي للمخاطــر/ املنافــع املرتبــة 

عى التصدي العمي للتدخل العسكري السعودي، وما يكشفه ذلك من استعداد املجتمع للتخي عن 

املعايــر االجتماعيــة مقابــل املكاســب املاديــة أو لــدرء املخاطــر املحتملــة.
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الخلفية

تقــع محافظــة املـهـرة شــرقي اليمــن، ـغـرب ُعمــان وجنــوب الســعودية. تضــم املحافظــة 37 قبيلــة، مرابطــة 

بأواصــر التعــاون والـتـزاوج وتحكمهــا أـعـراف قبليــة صارمــة ُتوظــف لحــل النزاعــات املحليــة.]3] تمتــد العديــد 

مــن قبائــل املـهـرة عــر الحــدود مــع ُعمــان الســعودية.

حــّددت دراســة حديثــة خمــس ركائــز ملدونــة قواعــد الســلوك القبليــة يف املـهـرة: تتحــد القبائــل املهريــة بــروح 

الــدم؛ وحمــل  روابــط  مــن املحرمــات حيــث تســود  القبيلــة  العنــف داخــل  ويُعــد  الغرـبـاء؛  التضامــن ضــد 

األســلحة ال يوجــب اســتخدامها، ويمكــن للمظاهــر القبليــة لحمــل األســلحة أن تشــجع عــى التوصــل إىل 

يفــوزون بغنائــم  للعنــف؛ واملنتصــرون ال  العواقــب املحتملــة  عــى  الضــوء  مــن خــالل تســليط  حــل وســط 

الـحـرب، بــل يجــب عليهــم تعويــض الطــرف الخاســر عــن خســائره؛ والوســاطة داخــل القبائــل تـحـول دون 

الـصـراع.]]]  نشــوب 

انبثقــت مدونــة قواعــد الســلوك املهريــة هــذه مــن التقاليــد التاريخيــة للقبائــل املختلفــة التــي اندمجــت مــع 

بشــكل  الحقبــة  تلــك  كاســتجابة النتفاضــات  والســبعينيات،  الســتينيات  خــالل  نطاًقــا  األوســع  األـعـراف 

اليمــن،  الريطــاين يف جنــوب  الحكــم  انتفاضــة ضــد  العشــرين، ويف خضــم  القــرن  ســتينيات  ـجـزيئ.]5] يف 

تحولــت املـهـرة مــن ســلطنة إىل ـجـزء مــن جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنوبــي( التــي 

ثــورة  يف  باملـهـرة  ُزج  كمــا  الفريــد.  الثقــايف  العرقــي  تراثهــا  اخـتـرت  التــي  املرحلــة  وهــي  حينــذاك،  تشــكلت 

ظفــار بســلطنة ُعمــان املجــاورة، وحــني ُســحقت االنتفاضــة يف الســبعينيات، حــث أبنــاء املهــرة الــذي دعمــوا 

الســلطان قابــوس املنتصــر عــى عــدم معاقبــة املتمرديــن، بــروح التقاليــد القبليــة املهريــة التــي يتحمــل فيهــا 

املـهـرة عــى احتــواء  أبـنـاء  القبليــة  املنتصــر مســؤولية املصالحــة.]]] ســاعد االلـتـزام بمدونــة قواعــد الســلوك 

الصراعــات خــالل هــذه الفــرة. أمــا بالنســبة للمعايــر االجتماعيــة املهريــة فلــم تكــن نتيجــة أحــداث سياســية، 

بــل نـتـاج ثقافــة تُوّجــه ســلوك قبائــل املـهـرة.

يف خضــم التنافــس الحــايل بــني ُعمــان والســعودية عــى بســط النفــوذ يف املهــرة، أقــام الجانبــان عالقــات مــع 

زعـمـاء القبائــل املهريــة الراغماتيــني. كانــت العالقــات مــع الريــاض أكــر إثــارة للجــدل، ويرجــع ذلــك جزئًيــا 

إىل َحملتهــا لكســب اـلـوالءات مــن خــالل منــح زعـمـاء القبائــل الجنســية الســعودية. قبيلــة صمــودة كانــت 

مــن بــني القبائــل املســتهدفة، حيــث ُتعــّد قبيلــة قويــة تمتــد عــى الحــدود اليمنيــة الســعودية. تزّعــم الشــيخ 

 https://almawqeapost.net/reports/39333 ،2021 عامر الدميني، “تعرف عى القوى والشخصيات التي تتصدر املشهد اليوم يف محافظة املهرة” املوقع بوست، 28 أغسطس/آب  )[

، للمزيــد عــن بــن عـفـرار، نظــر يف مقالــة كيــي كومبــس، “املـهـرة: حيــث تحــدد القــوى اإلقليميــة السياســة املحليــة”، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 20 ديســمر/ كانــون االول، 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12323،2020

https://carnegie-mec.org/2020/07/01/ar-pub-82133 ،2020 أحمد ناجي، “النموذج القبي يف شرق اليمن الحتواء النزاعات”، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 01 يوليو/ تموز  )[

https://carnegie-mec.org/2020/07/01/ar-pub-82133 ،2020 أحمد ناجي، “النموذج القبي يف شرق اليمن الحتواء النزاعات”، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 01 يوليو/ تموز  )[

https://carnegie-mec.org/2020/07/01/ar-pub-82133 ،2020 أحمد ناجي، “النموذج القبي يف شرق اليمن الحتواء النزاعات”، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 01 يوليو/ تموز  )[

https://almawqeapost.net/reports/39333
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12323
https://carnegie-mec.org/2020/07/01/ar-pub-82133
https://carnegie-mec.org/2020/07/01/ar-pub-82133
https://carnegie-mec.org/2020/07/01/ar-pub-82133
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عبداللــه بــن عيــى آل عـفـرار -نجــل آخــر ســلطان َحَكــم ســلطنة املـهـرة -ـجـزًءا مــن القبيلــة، وحصــل عــى 

رخصــة اإلقامــة الســعودية ومزايــا ماليــة مــن اململكــة.]7] وحــني توســعت رقعــة االحتجاجــات ضــد وجــود 

القوات السعودية عام 2018، استفادت الرياض من عالقتها مع قبيلة صمودة. كما تمكنت السعودية 

لجنــة االعتصــام  دعــم  مــن   2019-2020 موقفــه يف  بتحويــل  عـفـرار  آل  عبداللــه  إقـنـاع  يف  دور  لعــب  مــن 
الســلمي املدعومــة مــن عمــان إىل إقامــة تحالــف أوثــق مــع الســعودية واإلمــارات.]8]

واجــه ابــن عفــرار العــداء لــدى عودتــه مــن اجتمــاع مــع نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي األمــر خالــد بــن ســلمان 

يف ســبتمر/أيلول 2019،]9] حيــث اعُتــر االجتمــاع انتهــاًكا لُعــرف الــوالء املشــرك. لــم يقتصــر رد الفعــل هــذا 

عى نشــطاء يعارضون الوجود العســكري الســعودي يف املهرة فحســب، بل شــمل أيًضا أفراًدا آخرين من 

آل عـفـرار ممــن شــهدوا تـحـّول عبداللــه مــن اـلـوالء التقليــدي لُعمــان إىل الســعودية.]10] يف 10 يوليــو/ تمــوز 
2020، اســتبدلته أســرة عفــرار كرئيــس ملجلــس األســرة حيــث حــّل ابــن عمــه محمــد آل عفــرار محلــه.]11]

https://sanaacenter.org/ar/  ،2019 يوليو/تمــوز   15 االـسـراتيجية،  للدراســات  صنـعـاء  مركــز  جيوسياســية”،  عاصفــة  قلــب  إىل  العزلــة  مــن  اليمنيــة:  “املـهـرة  الســواري،  يحيــى    )[

publications-all/analysis-ar/7693

https://sanaacenter.  ،2021 كيــي كومبــس، “خالفــات بــني َســليّي قبيلــة مهريــة تكشــف التنافــس الخليجــي يف شــرق اليمــن”، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، ]1 يوليو/تمــوز  )[

org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/14713#khlafat_byn_salyly_qbylt_mhryt_tkshf_altnafs_alkhlyjy_fy_shrq_alymn

https://almasdaronline.com/article/a-meeting- ،2019 لـقـاء بــني ابــن عـفـرار ونائــب وزيــر الدـفـاع الســعودي. هــل ينهــي التوتــر يف املـهـرة؟”، املصــدر أوناليــن، 1 ســبتمر/أيلول“  )[

between-sheikh-and-bin-afarar-and-the-deputy-minister-of-defense-of-saudi-arabia-does-it-end-the-tension-in-al-mahrah

https://hunaaden.com/news59316.html ،2020 ناشطون: ابن عفرار “خائن” واملهرة يمنية وضد االحتالل،” هنا عدن، 12 يوليو/تموز“  )[

](  “ناشــطون: ابــن عـفـرار “خائــن” واملـهـرة يمنيــة وضــد االحتــالل،” هنــا عــدن، 12 يوليو/تمــوز https://hunaaden.com/news59316.html ،2020 ؛ كيــي كومبــس، “خالفــات بــني 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/  ،2021 َســليّي قبيلــة مهريــة تكشــف التنافــس الخليجــي يف شــرق اليمــن”، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، ]1 يوليو/تمــوز

the-yemen-review-ar/14713#khlafat_byn_salyly_qbylt_mhryt_tkshf_altnafs_alkhlyjy_fy_shrq_alymn

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/14713#khlafat_byn_salyly_qbylt_mhryt_tkshf_altnafs_alkhlyjy_fy_shrq_alymn
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/14713#khlafat_byn_salyly_qbylt_mhryt_tkshf_altnafs_alkhlyjy_fy_shrq_alymn
https://almasdaronline.com/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://almasdaronline.com/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://hunaaden.com/news59316.html
https://hunaaden.com/news59316.html
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/14713#khlafat_byn_salyly_qbylt_mhryt_tkshf_altnafs_alkhlyjy_fy_shrq_alymn
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/14713#khlafat_byn_salyly_qbylt_mhryt_tkshf_altnafs_alkhlyjy_fy_shrq_alymn
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تصورات حول التغّيرات في األعراف المهرية

الســعودي يف  العســكري  بالوجــود  تأـثـرت األـعـراف االجتماعيــة يف املـهـرة  كيــف  التــايل  القســم  يستكشــف 

امليــل نحــو سياســة املحافظــة،  باملثــل،  املـشـرك، مبــدأ املعاملــة  اـلـوالء  تلــك األـعـراف:  املحافظــة. وتشــمل 

الحفــاظ عــى الســلطة التقليديــة ومؤسســات الدولــة، نبــذ التطــرف، تجنــب املواجهــات العنيفــة، ورفــض 

العســكرية. النزعــة 

الوالء املشرتك

أو  العــرق،  أو  الــدم،  مــن  الفــرد واملجموعــة، ســواء كان ذلــك يف شــكل رابــط  بــني  رابًطــا  اـلـوالء  يؤســس 

النسب، أو الدين.]12] يحافظ هذا الرابط عى تماسك العالقات يف الشدائد.]13] أشار املؤرخ العربي الكبر 

بـقـاء املجتمــع القبــي يف  اـلـوالء للجماعــة مــن أجــل الحفــاظ عــى  ابــن خلــدون إىل مفهــوم العصبيــة، أو 

مواجهــة الشــدائد، كمـحـرك رئيــي لنهــوض الحضــارة، يف حــني أن تراخــي العصبيــة مــن شــأنه أن يهــدد 

بانهيار الحضارة.]]1] يف املهرة، يمثل الوالء روابط اجتماعية تشكلت بسبب عالقات القرابة، والتحالفات 

بــني القبائــل وشــبكات العالقــات املتداخلــة بــني األـفـراد. وجــد املســح الــذي أُجــري يف إطــار هــذا البحــث أن 

أكــر مــن نصــف املُســتطلعة آراؤهــم يــرون أن اـلـوالء املـشـرك بــني أبـنـاء املـهـرة لــم يراجــع بســبب التدخــل 

الســعودي. العســكري 

التمســك  مــن  املتأتيــة  ملســتوى املكاســب  تبًعــا  هامشــية،  أو  محوريــة  مــا  بُعــرف  التقّيــد  معايــر  تكــون  قــد 

باألـعـراف ودرجــة العقوبــة االجتماعيــة عــى انتهاكهــا. وربمــا ســاهمت الحوافــز املاديــة والسياســية املقدمــة 

ألولئــك الذيــن يدعمــون الوجــود العســكري الســعودي يف الحــد مــن تأثــر العقوبــات االجتماعيــة املفروضــة 

عــى انتهــاك ُعــرف اـلـوالء املـشـرك.

يف املـهـرة، اـلـوالء املـشـرك يعنــي “مصلحــة املـهـرة فــوق كل اعتبــار”.]15]  بعبــارة أخــرى، تغلــب املصلحــة 

العامــة عــى جميــع املصالــح األخــرى. ويمكــن االلـتـزام بُعــرف اـلـوالء املـشـرك حتــى يف الوقــت الــذي تنقســم 

الــوالءات األخــرى، وهــو مــا اســتندت إليــه القبائــل التــي عارضــت وجــود القــوات الســعودية يف املهــرة لحشــد 

الدعــم.

http://arab-ency.com.sy/ency/overview/7246 ،2022  ،الوالء”، املوسوعة العربية“  )[

https://doi.  .1156-1177 ص   ،2020 األول  ديســمر/كانون   ،[ رقــم   ،2[ الدوليــة،  للعالقــات  األوروبيــة  املجلــة  العامليــة”،  السياســة  يف  “اـلـوالء  بولســن،  ســكوفغارد  ن.  الوج     )[

.org/10.1177/1354066120905895

](  ابن خلدون، املقدمة، الجزء الثاين )بروت: مكتبة لبنان، 1992(، ص 108-110.

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عبود بن هبود قمصيت، نائب رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، 18 مايو/أيار 2021.

http://arab-ency.com.sy/ency/overview/7246
https://doi.org/10.1177/1354066120905895
https://doi.org/10.1177/1354066120905895
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املعاملة باملثل

الــرد عــى أفعــال تتســم باملــودة،  مبــدأ املعاملــة باملثــل يعنــي أن األـفـراد عــادة مــا يكونــون أكــر كرًمــا عنــد 

وأكــر عدوانيــة عنــد الــرد عــى األعمــال العدائيــة، وهــو مــا يمكــن توقعــه إذا تصرفــوا بدافــع املصلحــة الذاتيــة 

فقــط.]]1] يمكــن للجماعــات الخارجيــة أن تســتغل قــوة مبــدأ املعاملــة باملثــل عنــد التعامــل مــع املجموعــات 

املحليــة لتحســني ـفـرص نجــاح تدخالتهــا. عــى ســبيل املثــال، حــث املســؤولون اإلماراتيــون ســكان محافظــة 

ســقطرى )التــي كانــت يف الســابق جــزًءا مــن ســلطنة املهــرة( عــى العمــل معهــم، زاعمــني أنهــم أنشــأوا مــوائن 

ُتنفــذ نظــر  ُيــدرك ســكان املـهـرة وســقطرى أن هــذه املبــادرات  عــى األرخبيــل ملصلحــة الســكان املحليــني.]17] 

يشء مــا يف املقابــل. 

القــوات  مــن وجــود  اســتفاد  املهــري  املجتمــع  أن  آراؤهــم  اســُتطلعت  الذيــن  نصــف  مــن  بقليــل  أقــل  يــرى 

الســعودية. فمنــذ وصولــه إىل املـهـرة يف 3 نوفمر/تشــرين الثــاين 2017، قطعــت وعــوًدا للســكان املحليــني 

بإعــادة تأهيــل مطــار الغيضــة. ورغــم أن االتفــاق قــى الســتخدامه يف أغــراض مدنيــة واســتقبال املســاعدات 

اإلنســانية، إال أن القــوات الســعودية بســطت ســيطرتها عــى املطــار، وعــى ميـنـاءي نشــطون وصرفيــت.

وفقــا لباســل صالــح، صحفــي وناشــط ضــد الوجــود الســعودي، خصصــت الســلطات الســعودية رواتــب 

شــهرية لبعــض الساســة املحليــني قدرهــا 20 ألــف ريــال ســعودي )حــوايل 5330 دوالًرا أمريكًيــا(،]18] ومّولــت 

مشاريع يف قطاعي الكهرباء والنقل ومشاريع يف ميناء نشطون ومنفذ شحن الحدودي ومطار الغيضة، 

حــني   2021 يوليو/تمــوز   11 حــدث يف  كمــا  بعــض األحيــان،  متشــددة يف  كانــت  الســعودية  القــوات  لكــن 

طــردت جنــوًدا وموظفــني يمنيــني مــن املطــار، مــا أثــار احتجاجــات تطالبهــا باملغــادرة وتســليم البنــى التحتيــة 

العموميــة إىل الســلطات املحليــة.]19] ُرغــم ذلــك، تمكنــت الســعودية مــن تجنيــد الســكان املحليــني للتحكــم 

باملوائن وتســهيل ســيطرة الســعودية عى املواقع العســكرية يف مديريتي الغيضة وشــحن. ويف حني نفذت 

الســعودية مشــاريع ذات صلــة بالقطاعــني العســكري واألمنــي، إال أنهــا لــم تتابــع تنفيــذ مشــاريع تنمويــة، 
مثــل وعدهــا بتشــييد مستشــفى، مدينــة امللــك ســلمان الطبيــة، وإنشــاء جامعــة، جامعــة امللــك ســلمان.]20]

العســكري  الوجــود  ضــد  املســلحني  املـهـرة  قبائــل  رجــال  مــن  آالف  تظاهــر   ،2021 أغســطس/آب   20 يف 

الســعودي وأصــدروا بياًنــا أعربــوا فيــه عــن اســتعدادهم الســتخدام القــوة لطــرد القــوات األجنبيــة، وهــي 
العبــارات.]21] هــذه  علًنــا  فيهــا  اســتخدموا  التــي  األوىل  امـلـرة 

](  إرنست فيهر وسيمون غاشر، “اإلنصاف واالنتقام: اقتصاديات املعاملة باملثل”، مجلة ايكونوميك بريسبيكتيف، ]1 )3(، 2000.

](   عى سبيل املثال، تعليقات وزير الخارجية اإلمارايت أنور قرقاش التي ينكر فيها وجود مصالح استعمارية يف سقطرى يف وثائقي “األطماع املبكرة”، قناة الجزيرة عى يوتيوب، 17 أكتوبر/

https://www.youtube.com/watch?v=R6tyVttFiZ4 :)43-44 تشرين األول 2021، )يف الدقيقة

](  مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع باســل صالــح، صحفــي مهــري مـقـرب مــن لجنــة االعتصــام الســلمي، 8 يونيو/حزـيـران 2021. ال ُيعــرف مــا إذا حصــل عــى الجنســية العمانيــة أو عــى أي ـنـوع آخــر 

مــن الدعــم.

/https://www.facebook.com/Almahriah.TV/videos/614297072875180 ،2021 القوات السعودية تطرد جنوًدا يمنيني من مطار الغيضة”، قناة املهرية، 11 يوليو/تموز“  )[

/https://alsharaeanews.com/2021/03/15/55590 ، 2021 محافظ املهرة يتفقد سر العمل يف مشروع مدينة امللك سلمان التعليمية والطبية”، موقع الشارع نيوز، 15 مارس/آذار“   )[

](  “انتكاســات الســعودية تتــواىل: قبائــل املـهـرة تنتفــض ضــد االحتــالل”، موقــع األخبــار، 23 أغســطس/آب https://al-akhbar.com/Yemen/314803 ،2021، “قبائــل املـهـرة تنتفــض ضــد 

  /https://hayrout.com/76844 ، 2021 االحتــالل. والزعيــم الحريــزي يف املقدمــة،” “موقــع حــروت ، 23 أغســطس/ آب

https://www.youtube.com/watch?v=R6tyVttFiZ4
https://www.facebook.com/Almahriah.TV/videos/614297072875180/
https://www.facebook.com/Almahriah.TV/videos/614297072875180/
https://alsharaeanews.com/2021/03/15/55590/
https://alsharaeanews.com/2021/03/15/55590/
https://al-akhbar.com/Yemen/314803
https://hayrout.com/76844/
https://hayrout.com/76844/
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ورًدا عى ذلك، سحبت القوات السعودية معداتها العسكرية من مديريات املسيلة وحصوين وسيحوت 

إىل مطــار الغيضــة وكّلفــت شــيوًخا موالــني لهــا باملســاعدة يف حمايــة معســكر جــدوة العســكري يف مديريــة 

حصويــن.]22] لــم تــرد تقاريــر عــن مظاهــرات ضــد الوجــود الســعودي منــذ ذلــك الحــني.

امليل إىل سياسة ُمحاِفظة

يمكن تعريف السياسة املُحاِفظة أنها االهتمام بالتقّيد بالعادات والتقاليد والقيم االجتماعية التقليدية، 

الراهــن مــن أجــل االســتقرار واالســتمرارية.]23] يف املـهـرة، تغلــب الهويــة  والرغبــة يف الحفــاظ عــى الوضــع 

الفريــدة للمجتمــع عــى الهويــات األخــرى: فاملهريــة هــي اللغــة املســتخدمة، والــزواج والنســب محصــوران 

إىل حــد كبــر داخــل املجتمــع املهــري.]]2] ُتســتخدم اللغــة املهريــة يف الحــوارات بــني القبائــل وحــل النزاعــات، 
مــا يحــد مــن التدخــل الخارجــي املزعــزع لالســتقرار.]25]

ومــع ذلــك، أشــار اثنــان فقــط مــن كل خمســة مــن الذيــن اســُتطلعت آراؤهــم إىل أن ميــل املجتمــع املهــري 

للحفــاظ عــى املعايــر والقيــم االجتماعيــة ال ـيـزال قويًــا. وهــذا يوحــي بوجــود تصــّور بــأن االلـتـزام باملعايــر 

الخارجيــة، واالتجاهــات االجتماعيــة  الثقافيــة  الخارجــي والقيــم  بالتدخــل  التقليديــة ســيتأثر  االجتماعيــة 

والسياسية، بما يف ذلك الهجرة والعوملة. يف الوقت نفسه، هناك دعوات متزايدة للحفاظ عى التقاليد 
الثقافيــة والعــادات والقيــم، ال ســيما بــني القبائــل املعارضــة للتدخــل الســعودي.]]2]

الحفاظ عىل السلطة التقليدية ومؤسسات الدولة

الوضــع  عــى  الحفــاظ  تأخــذ يف االعتبــار  الســعودية  القــوات  أن  آراؤهــم  نصــف املســتطلعة  مــن  أقــل  يــرى 

تخطــت  الســعودية  القــوات  بــأن  الســعودي  للتدخــل  القــادة املعارضــني  بعــض  جــادل  املـهـرة.  يف  الراهــن 

املعاير االجتماعية املحلية باســتبدال الشــخصيات السياســية التي تعارضها بآخرين موالني لها.]27] عّينت 

الريــاض حريــز عرمــان بــن هبطــا زعيًمــا لقبيلــة صمــودة َخَلًفــا للشــيخ محمــد بــركات صمــودة بعــد الخطــاب 

الــذي ألقــاه األخــر يف نوفمــر/ تشــرين الثــاين 2018.]28] وُعــنيِّ عثمــان الفقيــه بلحــاف شــيًخا لقبيلــة بلحــاف 

وممثــاًل لهــا يف الســعودية، التــي هــي مــن رعاياهــا، وذلــك بعــد أن أدىل الشــيخ ـتـوكل ســالم ـتـوكل ياســني 

https://www.youtube.com/ ،2022 مهرجــان الغيضــة الجماهــري يتهــم بريطانيــا والســعودية واإلمــارات بتغذيــة اإلرهــاب يف املـهـرة”، قنــاة املهريــة الفضائيــة، 21 أغســطس/آب“   )[

watch?v=_TcWYmcinfc

](  لينكولــن أليســون ، “سياســة املحافظــة”، يف معجــم أكســفورد املوجــز عــن السياســة، املحــررون: إد إيــان ماكلــني واليســر ماكميــالن )أكســفورد: مطبعــة جامعــة أكســفورد، 2009، الطبعــة 

الثالثــة(.

https://carnegie-mec.org/2020/07/01/ar-pub-82133 ،2020 أحمد ناجي، “النموذج القبي يف شرق اليمن الحتواء النزاعات”، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 01 يوليو/ تموز  )[

](  مقابلة أجراها الباحث مع باسل صالح، صحفي مهري مقرب من لجنة االعتصام السلمي، 8 يونيو/حزيران 2021.

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عي سالم الحريزي، رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، ]2 مايو/أيار 2021.

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عبود بن هبود قمصيت، نائب رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، 18 مايو/أيار 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=NH1RzujOcIw ،2018 الشيخ محمد بركات صمودة املهري وخطابه إىل السعودية”، يوتيوب، 22 نوفمر/تشرين الثاين“  )[

https://www.youtube.com/watch?v=_TcWYmcinfc
https://www.youtube.com/watch?v=_TcWYmcinfc
https://carnegie-mec.org/2020/07/01/ar-pub-82133
https://www.youtube.com/watch?v=NH1RzujOcIw
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بلحــاف بتصريحــات تنتقــد إطــالق العناصــر الســعودية النــار عــى املتظاهريــن.]29] وباملثــل، ُعــنيِّ ســالم ســعد 

الشــرف كلشــات شــيًخا لقبيلــة كلشــات، َخَلًفــا للشــيخ عامــر ســعد كلشــات، الــذي عــارض علًنــا الوجــود 

الســعودي يف املـهـرة.]30] كان الشــيوخ الثالثــة أعـضـاء يف لجنــة االعتصــام الســلمي التــي تشــكلت يف يونيــو/

حزـيـران 2018 والتــي نظمــت اعتصامــات ضــد الوجــود العســكري الســعودي.

وفًقا لزعيم االحتجاجات الشــيخ عبود بن هبود قمصيت، ُيعد هذا التدخل يف الشــؤون املحلية أمًرا غر 

مقبــول بالنســبة لســكان املهــرة، قائــاًل “ليــس لدينــا مشــكلة يف أن يكــون الحاكــم مــن صنعــاء أو أي منطقــة 

يمنيــة. مشــكلتنا هــي أننــا ال نريــد أن يحكمنــا مســؤول ســعودي أو مســؤول أي بلــد آخــر. املـهـرة تتمســك 

بســيادتها وال تقبــل الهيمنــة األجنبيــة عــى أرضهــا”.]31] 

امتــد التدخــل الســعودي يف القيــادة املحليــة إىل مــا هــو أبعــد مــن شــيوخ القبائــل. ضغطــت الريــاض عــى 

املحافــظ  أُقيــل  وجودهــا.  معــاريض  ملعاقبــة  دولًيــا  بهــا  املعــرف  هــادي  منصــور  عبدربــه  الرئيــس  حكومــة 

محمــد بــن كــّدة بموجــب مرســوم رئــايس يف نوفمر/تشــرين الثــاين 2017 بعــد إـصـراره عــى عــدم املســاس 

بالــكادر اإلداري واألمنــي والعســكري ملطــار الغيضــة وعــدم تجــاوز الســلطات املحليــة.]32] اعتقلتــه القــوات 

الســعودية يف وقــت الحــق ووضعتــه قيــد اإلقامــة الجريــة خــالل زيارتــه للريــاض، عقــب دعوتــه مــن ِقبــل 

الرئاسة اليمنية.]33] استبدلت حكومة هادي كّدة، الذي يحمل الجنسية العمانية براجح باكريت، املؤيد 

الحريــزي، وكيــل  الشــيخ عــي ســالم  أُقيــل  الســعودي. يف وقــت الحــق، أي يوليو/تمــوز 2018،  للوجــود 

املحافظــة لشــؤون الصـحـراء -آنــذاك -وشــخصية بــارزة يف لجنــة االعتصــام الســلمي، لرفضهمــا زيــارة قائــد 

القــوات الســعودية يف اليمــن، األمــر فهــد بــن تــريك.]34] ويف اليــوم نفســه، أُقيــل محمــد قحطــان، مديــر أمــن 

املـهـرة، الــذي كان يتوســط يف اتفــاق بــني القــوات الســعودية ولجنــة االعتصــام. وأـخـًرا، أُقيــل عــي عـفـرار، 

مدير مكتب حقوق اإلنسان يف املهرة وأحد املوالني للحريزي، يف يناير/كانون الثاين 2019 بعد نشر تقرير 
يوثــق انتـهـاكات لحقــوق اإلنســان عــى يــد القــوات الســعودية يف املـهـرة.]35]

](   الشــيخ ـتـوكل هــو رئيــس الهيئــة التنفيذيــة للمجلــس العــام ألبـنـاء محافظتــي املـهـرة وســقطرى، وهــي هيئــة نـشـرت العديــد مــن التصريحــات التــي تنتقــد القــوات الســعودية يف املـهـرة - عــى 

https://twitter.com/ ،ســبيل املثــال، البيــان الــذي صــدر عــى تويــر يف 18 نوفمر/تشــرين الثــاين 2018، وأُديــن فيــه مقتــل متظاهريــن اثنــني يف مديريــة حصويــن عــى يــد القــوات الســعودية

gcaspoffical?lang=ar

https://almahrahpost.com/news/4638#.Yd4Acf7P3IU ،2018 عامر سعد كلشات: االعتصامات يف املهرة تم تعليقها ما لم سنعود ونرفع سقف املطالب”، 15 يوليو/تموز“  )[

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عبود بن هبود قمصيت، نائب رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، 18 مايو/أيار 2021.

https:// ،2019 وزيــر الدولــة ومحافــظ املـهـرة الســابق، محمــد عبــد اللــه كــدة: الســعودية أخفقــت يف املـهـرة وهــذه تفاصيــل إقالتــي ومنعــي مــن الســفر”، الهدهــد نيــوز، 1 يوليو/تمــوز“  )[

   alhodhodnews.com/2982

](  بيان صادر عن قبيلة كدة، 5 مارس/آذار 2019.

](  محمد شرف، “املهرة اليمنية: الصراع الناعم بني السعودية واإلمارات وعمان”، بيت الخليج، 3 فراير/شباط https://gulfhouse.org/posts/3498 ،2019 ،  مقابلة أجراها الباحث 

مع الشيخ عي سالم الحريزي، رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، ]2 مايو/أيار 2021.

https://sanaacenter.org/ar/  ،2019 يوليو/تمــوز   15 االـسـراتيجية،  للدراســات  صنـعـاء  مركــز  جيوسياســية”،  عاصفــة  قلــب  إىل  العزلــة  مــن  اليمنيــة:  “املـهـرة  الســواري،  يحيــى    )[

publications-all/analysis-ar/7693

https://twitter.com/gcaspoffical?lang=ar
https://twitter.com/gcaspoffical?lang=ar
https://almahrahpost.com/news/4638#.Yd4Acf7P3IU
https://alhodhodnews.com/2982
https://alhodhodnews.com/2982
https://gulfhouse.org/posts/3498
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
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األمنيــة  املؤسســات  وجــود  مراعــاة  دون  املحليــني  وللمجنديــن  لجنودهــا  معســكرات  الســعودية  نصبــت 

والعســكرية اليمنيــة، وفًقــا للقيــادي املعــارض الحريــزي.]36] هــذه التدخــالت يف القيــادة املحليــة ال تعاقــب 

أولئــك الذيــن يعارضــون الوجــود العســكري الســعودي يف املهــرة فحســب، بــل تغــّر الواقــع املحــي، وتعيــد 

تشــكيل التحالفــات االجتماعيــة، وتقــّوض القيــم واملعايــر والتماســك االجتماعــي.

رفض التطرف

بوجــه عــام، يتبــع أبـنـاء املـهـرة نموذًجــا معتــداًل مــن اإلســالم الســني ويرفضــون األيديولوجيــات املحافظــة 

تعزيــز  يف  للمســاعدة  متطرفــة  ســلفية  جماعــات  بتوظيــف  الســعودية  اُتهمــت  الســلفية.  مثــل  املتطرفــة 

أثــار  أوائــل 2018،  الســلمية.]37] يف  يهــدد هويــة املجتمــع املهــري وأيديولوجيتــه  مــا  عــى املـهـرة،  ســيطرتها 

وصــول بضــع مئــات مــن الســلفيني مــن مناطــق أخــرى يف اليمــن إىل مدينــة قشــن يف املهــرة معارضــة محليــة 

واتهامات بأن السعودية تدعم إعادة توطينهم.]38] ورغم أن الجماعات السلفية يف اليمن لديها توجهات 

الجزـيـرة  شــبه  القاعــدة يف  تنظيمــي  مــن  نظرهــا  قريبــة يف وجهــات  بعضهــا  أن  إال  متنوعــة،  أيديولوجيــة 
اإلســالمية.]39] والدولــة  العربيــة 

يــرى غالبيــة الذيــن اســُتطلعت آراؤهــم أن وجــود الســلفيني يف املهــرة مرتبــط بالســعودية واإلمــارات. وأعــرب 

الحريــزي، رئيــس لجنــة االعتصــام، عــن قلقــه مــن إمكانيــة تحويــل أي جماعــة دينيــة سياســية جديــدة يف 

منافــذ  ينشــئون  الســلفيني  أن  أفــادت وســائل إعــالم محليــة  قــوة مســلحة ضــد املتظاهريــن.]0]]  إىل  املـهـرة 

إعالميــة ويتحكمــون يف بعــض املســاجد بمســاعدة الســلطات املحليــة، بهــدف نشــر أيديولوجيتهــم الدينيــة 

وتعزيــز ســيطرة الســعودية عــى املنطقــة.]1]] 

ووفًقــا للحريــزي، يســاور أبـنـاء املـهـرة قلــق خــاص إزاء وجهــة النظــر الســلفية القائلــة إن غــر الســلفيني قــد 

انحرفــوا عــن التعاليــم الدينيــة الســنية يف مســائل مثــل قواعــد اللبــاس اإلســالمي، مــا يثــر مخــاوف بشــأن 
ظهــور انقســام داخــل املجتمــع املهــري ـحـول املعايــر الدينيــة.]2]]

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عي سالم الحريزي، رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، ]2 مايو/أيار 2021.

https://sanaacenter.org/ar/  ،2019 يوليو/تمــوز   15 االـسـراتيجية،  للدراســات  صنـعـاء  مركــز  جيوسياســية”،  عاصفــة  قلــب  إىل  العزلــة  مــن  اليمنيــة:  “املـهـرة  الســواري،  يحيــى    )[

publications-all/analysis-ar/7693

https://sanaacenter.org/ar/  ،2019 يوليو/تمــوز   15 االـسـراتيجية،  للدراســات  صنـعـاء  مركــز  جيوسياســية”،  عاصفــة  قلــب  إىل  العزلــة  مــن  اليمنيــة:  “املـهـرة  الســواري،  يحيــى    )[

publications-all/analysis-ar/7693

](  بيــر ساليســري، “اإلطــار 2: عواقــب غــر مقصــودة -املشــكلة الســلفية يف اليمــن”، يف الفصــل الثــاين، “الـحـرب األهليــة يف اليمــن: تحليــل هيــكي”، تشــاتام هــاوس، ديســمر/كانون األول 

https://www.chathamhouse.org/2017/12/yemen-national-chaos-local-order-0/2-yemens-civil-war-structural-analysis  ،2017

](   مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عي سالم الحريزي، رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، ]2 مايو/أيار 2021.

https://almahrahpost.com/news/20356#.  ،2020 األول  أكتوبر/تشــرين   1[ بوســت،  املـهـرة  للســعودية”،  اتهامــات  وســط  املـهـرة  يف  املتطرفــة  للجماعــات  ُمخيــف  “نشــاط    )[

Ydx_7dHP1D9

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عي سالم الحريزي، رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، ]2 مايو/أيار 2021.

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://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://www.chathamhouse.org/2017/12/yemen-national-chaos-local-order-0/2-yemens-civil-war-structural-analysis
https://almahrahpost.com/news/20356#.Ydx_7dHP1D9
https://almahrahpost.com/news/20356#.Ydx_7dHP1D9


13  |  تأثير التدخل العسكري السعودي على المعايير االجتماعية في المهرة

تجنب العنف

ليــس للمـهـرة تاريــخ مــن التطــرف والعنــف، غــر أن تــوازن القــوى الطائفيــة مـعـرض اآلن للتهديــد بســبب 

املصالــح املتنافســة للقبائــل والجهــات الفاعلــة اإلقليميــة مثــل الســعودية وُعمــان واإلمــارات.]43] وعــى الرغــم 

مــن تصاعــد حــدة التوتــر بــني القــوات الســعودية واملجتمــع املهــري، تــم تجنــب املواجهــات العنيفــة إىل حــد 

كبــر حتــى اآلن، ممــا يشــر إىل أن الوجــود العســكري الســعودي كان لــه تأثــر محــدود عــى ُعــرف تجنــب 

العنــف.

يرى أكر من ثلثي املشاركني يف البحث أن املعاير االجتماعية ال تزال فّعالة يف تجنب العنف. وهذا يشر 

إىل اســتمرار االلـتـزام القــوي بهــذا الُعــرف، عــى الرغــم مــن مــرور ســنوات عديــدة عــى التدخــل العســكري 

ُقتــل  الســعودي احتجاجــات ســلمية.  التدخــل  نّظــم معارضــو  العنيفــة،  مــن املواجهــة  وبــداًل  الســعودي. 

جديــد  معســكر  بإنـشـاء  املنــدد  االحتـجـاج  خــالل   2019 الثــاين  تشــرين  نوفمــر/  يف  بالرصــاص  متظاـهـران 

النفــس،  ضبــط  إىل  القبائــل  دعــت  الغضــب،  ورغــم  حصويــن.  بمديريــة  األنفــاق  يف  الســعودية  للقــوات 
وتوصلــت عوًضــا عــن ذلــك إىل اتفــاق لضمــان تلبيــة مطالــب املتظاهريــن.]]]]

عّلــق الشــيخ عبــود بــن هبــود قمصيــت، القيــادي يف لجنــة االعتصــام، عــى هــذه االـسـراتيجية الراغماتيــة 

قائــاًل: “نحــاول التعامــل مــع املشــكلة بهــدوء وتــأن وحكمــة”.]5]] كمــا تبــدو القــوات الســعودية حريصــة عــى 

عــدم تصعيــد التوتــر. مثــاًل، عــى إثــر االســتياء مــن تعيينهــا راجــح باكريــت محافــظ للمـهـرة، ـغـرت الريــاض 

نهجهــا يف فرايــر/ شــباط 2020 وعّينــت محمــد عــي ياســر،]]]] الــذي شــغل فيمــا مــى منصــب املحافــظ، 

ويعــد شــخصية محليــة تحظــى بشــعبية أكــر، وحــاول تحقيــق التــوازن بــني العالقــات التقليديــة التــي تربــط 

املـهـرة مــع عمــان واملتطلبــات الســعودية الجديــدة.]7]]  

رفض النزعة العسكرية

رفــض النزعــة العســكرية هــو ُعــرف يف املـهـرة، حيــث هنــاك إـقـرار بــأن اســتخدام القــوة لتســوية الصراعــات 

هــذا  عــى  العســكرية  النزعــة  تأثــر  إزاء  عــن قلقهــم  القبائــل املحليــة  وأـعـرب زعـمـاء  العنــف.  دورات  ُيديــم 

التماســك االجتماعــي والهويــة يف املـهـرة.]48]  مــن  الجانــب 

https://jamestown. ،2019 بريــان بركنــز، “ الســعودية واإلمــارات يف املهــرة: تأمــني املصالــح، وتعطيــل النظــام املحــي، وتشــكيل جيــش جنوبــي”، مؤسســة جيمــس تــاون، 1 مــارس/آذار  )[

/org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-local-order-and-shaping-a-southern-military

-https://almahrahpost.com/news/10321#.YffbIPVBxp ،2019 تحقيق يكشف عن تفاصيل جديدة حول حادثة “األنفاق” يف املهرة”، املهرة بوست، 13 أبريل/نيسان“  )[

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عبود بن هبود قمصيت، نائب رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، 18 مايو/أيار 2021.

https://www.sabanew.net/viewstory/59351 ،2020 قرار جمهوري بتعيني محمد عي ياسر محافظ ملحافظة املهرة”، سبأ نت، 23 فراير/شباط“  )[

https://sanaacenter.org/ar/،2020 كيــي كومبــس، “املـهـرة: حيــث تحــدد القــوى اإلقليميــة السياســة املحليــة”، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 20 ديســمر/ كانــون االول  )[

publications-all/analysis-ar/12323

https://sanaacenter.org/ar/  ،2019 الثــاين  يناير/كانــون   31 االـسـراتيجية،  للدراســات  صنـعـاء  مركــز   ،”2018 الســنوي  اليمــن  تقريــر  لــدودون:  وأصدـقـاء  ودبلوماســية  “ـجـوع    )[

publications-all/the-yemen-review-ar/6976

https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-local-order-and-shaping-a-southern-military/
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-local-order-and-shaping-a-southern-military/
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-local-order-and-shaping-a-southern-military/
https://almahrahpost.com/news/10321#.YffbIPVBxp-
https://almahrahpost.com/news/10321#.YffbIPVBxp-
https://www.sabanew.net/viewstory/59351
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12323
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12323
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6976
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6976
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مطــار  اســتخدام  عــدم  عــى  الســكان املحليــني  إـصـرار  العســكرية  للنزعــة  الرفــض املحــي  عــى  مــن األمثلــة 

الغيضة كقاعدة عسكرية كشرط مسبق للموافقة عى الوجود السعودي هناك. لكن الطابع العسكري 

أُضفــي عــى املطــار وُجنــد اآلالف مــن أفــراد القبائــل املحليــة يف الوحــدات التابعــة للقــوات الســعودية. عــالوة 

عى ذلك، دعمت السعودية بعض القبائل باملال واألسلحة عى حد سواء، ونتيجة لذلك تغّر تشكيل 
الجماعــات القبليــة املســلحة بشــكل كبــر.]9]]

بحلــول مايو/أيــار 2021، بلــغ عــدد الســكان املحليــني املجنديــن يف صفــوف القــوات املدعومــة مــن الســعودية 

00] دوالر  ريــال ســعودي )حــوايل   1500 رواتــب شــهرية قدرهــا  يتقــاىض األـفـراد  ألــف مجنــد، حيــث   1[

واالســتقرار  الســالم  أســس  أحــد  ُتعــد  التــي  العســكرية،  النزعــة  رفــض  ُعــرف  يقــوض  وهــذا  أمريــي(.]50] 

املجتمعــي يف املـهـرة. وكــرّد فعــل عــى ذلــك، وّســعت املعارضــة املحليــة نطــاق االحتجاجــات الســلمية ضــد 

الوجود الســعودي. يف هذا الســياق، يرى أغلبية طفيفة من املســتطلعة آراؤهم أن االحتجاجات ســاهمت 

يف الحــد مــن مســاعي القــوات الســعودية نحــو عســكرة مجتمــع املـهـرة.

https://carnegie-mec.org/2019/04/23/ar-pub-78964 ،2019 أحمد ناجي، “حدود ُعمان امللتهبة مع اليمن”، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 23 أبريل/ نيسان  )[

](  مقابلة أجراها الكاتب مع ناصر بن حكيم بن عويض، ناشط سيايس، وشخصية إعالمية مستقلة يف املهرة، 28 يونيو/حزيران 2021.

https://carnegie-mec.org/2019/04/23/ar-pub-78964
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استشراف المستقبل

املعايــر  عــى  الســعودي  العســكري  التدخــل  تأثــر  مــن  للحــّد  املتاحــة  الخيــارات  التــايل  القســم  يتنــاول 

املـهـرة. يف  والســالم  االجتماعــي  التماســك  عليهــا  يقــوم  التــي  االجتماعيــة 

تسليط الضوء عىل مخاطر التدخل الخارجي ودعم الحكومة املحلية

يف مــارس/آذار 2015، تدخــل التحالــف بقيــادة الســعودية يف اليمــن إلعــادة الحكومــة املعــرف بهــا دولًيــا إىل 

الســلطة بعــد اإلطاحــة بهــا مــن ِقبــل جماعــة الحوثيــني املســلحة. لكــن يف رأي قــادة االحتجاجــات يف املهــرة، 

اســتغلت دول املنطقــة هــذا الوضــع لتحقيــق مصالحهــا االقتصاديــة والجيوسياســية يف اليمــن، وخاصــة 

يف املهــرة.]51] وأشــاروا إىل القيمــة االســراتيجية للمحافظــة كثــاين أكــر محافظــة يف اليمــن ومصــدر محتمــل 

للنفــط والغــاز، وموقعهــا عــى الحــدود مــع ُعمــان والســعودية.]52] كمــا أثــار موقــع املـهـرة عــى بحــر الـعـرب 

تكهنــات بــأن الســعودية تســعى إلنـشـاء خــط أنابيــب يمــر عــر املحافظــة لتصديــر النفــط، ممــا ســيقلل مــن 

االعتمــاد عــى مضيــق هرمــز حيــث تشــتد التوـتـرات السياســية اإلقليميــة.]53]  

كان الهدف املعلن للسعودية من إرسال قوات إىل املهرة هو الحد من تهريب األسلحة عر املحافظة.]]5]  

أنشــأت  التســاؤالت: فمنــذ تدخلهــا،  أثــار  الســعودي يف املـهـرة  العســكري  النشــاط  غــر أن حجــم وتكلفــة 

الريــاض عـشـرات املعســكرات، وجنــدت اآلالف مــن الســكان املحليــني ووّزعــت مزايــا عــى شــخصيات قبليــة 

موالية. بدا أن مثل هذه النفقات غر متناسبة مع هدف مكافحة تهريب األسلحة، مما يضفي مصداقية 

عــى شــكوك املعارضــة املحليــة حــول النوايــا الســعودية.

املحتملــة،  الســعودية  الدوافــع  هــذه  عــى  الضــوء  تســليط  خــالل  مــن  نفوذهــم  االحتجاجــات  قــادة  عــّزز 

باملعايــر املحليــة. أوضــح  التزامــه  الســعودي وعــدم  التدخــل  الخلــل يف  لفــت االنتبــاه إىل مكامــن  وكذلــك 

الشــيخ قمصيــت، مــن لجنــة االعتصــام الســلمي، ذلــك قائــاًل: “مــا فعلتــه الســعودية يف املـهـرة ال عالقــة لــه 

باملعايــر االجتماعيــة التــي تحكــم عالقــات الجــوار، وال باملعايــر الدينيــة واألخالقيــة والقانونيــة للتعامــل مــع 

املســلمني”.]55] 

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عبود بن هبود قمصيت، نائب رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، 18 مايو/أيار 2021.

https://jamestown. ،2019 بريــان بركنــز، “ الســعودية واإلمــارات يف املهــرة: تأمــني املصالــح، وتعطيــل النظــام املحــي، وتشــكيل جيــش جنوبــي”، مؤسســة جيمــس تــاون، 1 مــارس/آذار  )[

/org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-local-order-and-shaping-a-southern-military

https://sanaacenter.org/،2021 يحيــى أبــو زيــد، “هــل اســتيقظت الريــاض مــن حلمهــا بإنشــاء أنبــوب نفــط يف املهــرة؟” مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، ]2 ديســمر/كانون األول  )[

ar/publications-all/analysis-ar/16060

https://sanaacenter.org/ar/  ،2019 يوليو/تمــوز   15 االـسـراتيجية،  للدراســات  صنـعـاء  مركــز  جيوسياســية”،  عاصفــة  قلــب  إىل  العزلــة  مــن  اليمنيــة:  “املـهـرة  الســواري،  يحيــى    )[

publications-all/analysis-ar/7693

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عبود بن هبود قمصيت، نائب رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، 18 مايو/أيار 2021.

https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-local-order-and-shaping-a-southern-military/
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-local-order-and-shaping-a-southern-military/
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-local-order-and-shaping-a-southern-military/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/16060
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/16060
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
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هــذا النهــج املتبــع مــن ِقبــل قــادة االحتجاجــات كان فّعــااًل يف توســيع قاعــدة املعارضــة املحليــة ضــد القــوات 

السعودية يف املهرة، بما يف ذلك من خالل بذل جهود متجددة لتفعيل دور مؤسسات الدولة، ويشمل 

ذلــك األجـهـزة األمنيــة والعســكرية، مــع تجنــب املواجهــة مــع الســلطات املحليــة املتعاونــة مــع الســعودية. 

يمكن أن يساعد تعزيز أجهزة الدولة، بما يف ذلك الدعم املايل، يف إضعاف املررات السعودية الستمرار 

التدخــل العســكري يف املســتقبل. يؤيــد الـخـراء املحليــون فـكـرة بـنـاء مؤسســات الدولــة كوســيلة لتســوية 

السياســية  والقبضــة  اليمنــي،  لالقتصــاد  االنهيــار املســتمر  أن  غــر  الســعودية.  القــوات  مــع  األمــد  طويلــة 

املـهـرة  أبـنـاء  الســبب، يصــر  تنفيــذ ذلــك عملًيــا. ولهــذا  الصعــب  مــن  قــد يجعــالن  عــى املـهـرة،  الســعودية 

الســكان املحليــني  يخــدم مصلحــة  بمــا  تشــغيلها  لضمــان  مــوائن املحافظــة،  عــى  اإلـشـراف  الحــق يف  عــى 

وبقيــة اليمــن كمنفــذ دخــول للســلع. كمــا يرفضــون التهديــد الــذي يشــكله التدخــل الســعودي عــى النظــام 

االجتماعــي والهويــة الثقافيــة.

ويف حــني أدى انهيــار الدولــة اليمنيــة وضعــف مؤسســاتها إىل فتــح املجــال أمــام الســعودية للتدخــل، إال 

أنــه دفــع املعارضــة القبليــة أيًضــا إىل ـتـويل بعــض مهــام الحكــم الــذايت، باعتبــاره آخــر خــط دـفـاع للمجتمــع. 

بهــذه الطريقــة، يمكــن ملعارضــة الوجــود الســعودي يف املـهـرة أن تـحـّول مشــكلة ضعــف الدولــة إىل فرصــة 

سياســية. وقــد تكتســب املعارضــة شــعبية إذا تمكنــت مــن وقــف التداعيــات الســلبية للتدخــل الســعودي.

الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الفريد للمهرة

يهــدد التدخــل العســكري الســعودي وجهــود الريــاض إلعــادة بـنـاء التحالفــات القبليــة لصالحهــا بتقويــض 

الهويــة الثقافيــة الفريــدة للمحافظــة. وفًقــا للشــيخ عــي ســالم الحريــزي، رئيــس لجنــة االعتصــام الســلمي، 

التماســك  ورغــم  املهريــة.]]5]  والهويــة  الثقافــة  طمــس  عــى  منهجــي  بشــكل  الســعودي  التدخــل  يعمــل 

االجتماعــي القــوي للمهــرة، إال أن تدفــق األمــوال السياســية والتأثــر الدينــي والنشــاط العســكري قــد اختــر 

قــدرة املجتمــع عــى التمســك براثــه وقيمــه. تبنــت الحركــة االحتجاجيــة اـسـراتيجية ذات شــقني لحمايــة 

الصعيــد  عــى  الخارجيــة والعمــل  الفاعلــة  الجهــات  اســتهداف  للمحافظــة، وهــي  الفريــد  الثقــايف  الطابــع 

الداخــي.

بالدـفـاع  اإلنســان  حقــوق  ومنظمــات  الــدويل  املجتمــع  االحتـجـاج  حركــة  تناشــد  الخارجــي،  الصعيــد  عــى 

عــن الهويــة واللغــة الثقافيــة املهريــة وحمايتهــا، تماشــًيا مــع مبــادئ التـنـوع الثقــايف والتعايــش.]57] أمــا عــى 

الصعيــد الداخــي، ُيشــجع ســكان املهــرة عــى التمســك بعاداتهــم وتقاليدهــم، يف محاولــة للحــد مــن أضــرار 

التدخل األجنبي.]58] عى سبيل املثال، أشار مسؤول من حركة االحتجاج إىل أن الجهود املبذولة لتثقيف 

األســر بشــأن ضــرورة منــع أطفالهــا مــن االنـخـراط يف صفــوف الجماعــات املتطرفــة قــد ســاعدت يف الحفــاظ 

عــى التماســك االجتماعــي.]59] 

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عي سالم الحريزي، رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، ]2 مايو/أيار 2021.

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عي سالم الحريزي، رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، ]2 مايو/أيار 2021.

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عي سالم الحريزي، رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، ]2 مايو/أيار 2021.

](  مقابلــة مــع أحمــد بلحــاف، مســؤول التواصــل الخارجــي يف لجنــة االعتصــام الســلمي، “بلحــاف: الســعودية دولــة محتلــة تمــارس اإلرهــاب ضــد أصحــاب األرض”، املـهـرة بوســت، 21 فرايــر/

  https://almahrahpost.com/news/15381#.YeVL-tHP1D8 ،2020 شــباط 

https://almahrahpost.com/news/15381#.YeVL-tHP1D8
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تتناغــم  ضمنًيــا”  اجتماعًيــا  عقــًدا  تشــكل  األخالقيــة  “املبــادئ  أن  هازليــت،  هــري  األمريــي  الكاتــب  يــرى 

بموجبه مصالح الفرد واملجتمع.]0]]]57] وينطبق هذا بصفة خاصة عى مجتمع تقليدي مثل املهرة، حيث 

تمثــل املعايــر االجتماعيــة األدوات التــي تدعــم الســالم املجتمعــي. يمكــن تعزيــز املعايــر التــي ضعفــت نتيجــة 

التدخــل الســعودي مــن خــالل االلتــزام بالقيــم األخالقيــة التــي تدعمهــا. وقــد يشــمل ذلــك التســامح، الــذي 

يعنــي يف ســياق املـهـرة مســامحة أبـنـاء القبيلــة اآلخريــن، والســعي إىل التوصــل لنقــاط تفاهــم مـشـركة، 

خــالل  تراجــع  ُعــرف  وهــو  املـشـرك،  اـلـوالء  تعزيــز  يف  يســاهم  قــد  وذلــك  جانًبــا.]1]]]58]  الخالفــات  ووضــع 

الســعودي. التدخــل 

وفًقــا للتفســر العقــالين يف النظريــة االجتماعيــة، تخــدم معايــر التعايــش هــذه مصالــح املجتمــع القبــي 

ناحيــة أخــرى،  مــن  التدخــل.  الخارجيــة املشــاركة يف  الفاعلــة  الجهــات  تعرقــل أهــداف  أن  املحــي ويمكــن 

يصبــح املجتمــع املحــي عرضــة للتالعــب مــن جانــب قــوى خارجيــة مــن خــالل أســاليب الرغيــب والرهيــب. 

وقــد تتـحـول العالقــة التعاونيــة والتــوازن بــني املجتمعــات املحليــة إىل منافســة، يمكــن أن تتطــور إىل شــكل 

مــن أشــكال الـصـراع.

](  هري هازليت، أسس األخالق )إرفينغتون أون هدسون، نيويورك: مؤسسة التعليم االقتصادي، 1998 ]]]19[، الطبعة الثالثة(، ص. 12. 

](  مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ عبود بن هبود قمصيت، نائب رئيس لجنة االعتصام السلمي يف املهرة، 18 مايو/أيار 2021.
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الخالصة

اـلـوالءات داخــل مجتمــع املـهـرة. ســعت الريــاض لكســب  أدى التدخــل العســكري الســعودي إىل تشــرذم 

موالــني لهــا بــني القــادة املحليــني والقبائــل مــن خــالل تقديــم األمــوال وبســط النفــوذ الســيايس واالجتماعــي، 

مقابل زعزعة ُعرف الوالء املشرك بني قبائل املهرة. كما تنامت تهديدات الرياض لكل من يقاوم تدخلها 

مــن خــالل تهميــش القــادة والشــيوخ الذيــن يعارضــون الوجــود الســعودي واســتبدالهم بشــخصيات مواليــة 

للسعودية. أحدث هذا النهج شرًخا داخل مجتمع املهرة، ورغم أن حدود هذا االنقسام ال تزال سياسية 

يف املقام األول ولم تتسبب َبعد يف انقسام داخل هيكل قبائل املهرة، إال أن استمرار هذا النهج يمكن أن 

يضعــف ُعــرف الــوالء املشــرك ويزعــزع التماســك املجتمعــي.

يبدو تأثر التدخل السعودي عى األعراف املهرية التي تشجع املصالحة واحتواء الصراع محدوًدا يف هذه 

املرحلة. استثمرت السعودية يف كسب الوالءات، وتشكيل الجماعات املسلحة، وإنشاء قواعد عسكرية 

الريــاض تجنــب التصعيــد العنيــف، غــر أن قــدرة قبائــل املـهـرة عــى  ونقــاط تفتيــش أمنيــة. مــن مصلحــة 

مواصلــة الحــد مــن التوتــرات تتضــاءل. فالقــوة العســكرية واملاليــة والسياســية الفائضــة للقــوات الســعودية 

يمنحهــا الثقــة بــأن املقاومــة املحليــة ســتقبل بوجودهــا يف نهايــة املطــاف. ويعنــي انتهــاك ُعــرف املعاملــة باملثــل 

إمكانيــة تصاعــد التوتــر.

تحّقق استقرار نسبي يف املناطق التي توجد فيها القوات السعودية، ويرجع ذلك إىل اسراتيجية املعارضة 

التــي تتمحــور ـحـول العمــل ضمــن حــدود االعتصــام الســلمي. رغــم ذلــك، أثــار البيــان االحتجاجــي الصــادر 

يف أغســطس/آب 2021 إمكانيــة تخطــي هــذه الحــدود. ورغــم انضمــام آالف الســكان املحليــني إىل الجماعــات 

املســلحة املرتبطــة بالقــوات الســعودية، إال أن معظــم الســكان املحليــني يلتزمــون بالُعــرف الرافــض لتنشــئة 

مجتمــع عســكري. يســتفيد الســكان املحليــون الذيــن يتلقــون رواتــب مــن القــوات الســعودية مالًيــا مــن هــذه 

النزعــة العســكرية، ممــا يســاعد تلــك القــوات عــى بســط ســيطرتها وإبعــاد املجنديــن مــن أبنــاء املهــرة عــن أي 

مغريــات لالنخــراط يف أعمــال عنــف.

مــن شــأن االســتثمار يف القــدرات املحليــة لتعزيــز التماســك االجتماعــي واالســتفادة مــن األصــول االجتماعيــة 

القائمة أن يســاعد عى الحد من تأثر التدخل الخارجي املزعزع لالســتقرار يف املهرة. ويمكن تحقيق ذلك 

مــن خــالل الحفــاظ عــى املؤسســات االجتماعيــة مثــل القبيلــة، ودعــم مؤسســات الدولــة، وحمايــة اـلـراث 

الثقــايف الفريــد للمـهـرة كاللغــة وغرهــا مــن العــادات الخاصــة باملنطقــة، والتوعيــة بأهميــة املعايــر والقيــم 

التــي تدعــم التماســك االجتماعــي والســالم.
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التوصيات

ُتقــدم التوصيــات التاليــة لتوجيــه الجهــود الراميــة إىل حمايــة املعايــر االجتماعيــة املهريــة بمــا يخفــف التوتــر 

االجتماعــي ويســهم يف بـنـاء الســالم ويحــد مــن تأثــر السياســات املزعزعــة لالســتقرار يف املحافظــة:

يتعــنّي عــى منظمــات حقــوق اإلنســان ومنظمــة األمــم املتحــدة للربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( وغرهــا 	 
مــن الجهــات الفاعلــة املعنيــة املشــاركة يف أنشــطة الدعــوة الراميــة إىل دعــم املـهـرة وحمايــة هويتهــا الثقافيــة 

الفريــدة.

ينبغــي عــى الجامعــات ومراكــز الفكــر ومعاهــد البحــوث إـجـراء بحــوث لتقييــم التدخــل العســكري يف املـهـرة 	 
واستكشــاف خيــارات بديلــة لــدول الجــوار تحقــق مصالحهــم األمنيــة والتجاريــة.

والعســكرية 	  األمنيــة  قــدرة املؤسســات  تعزيــز  يف  يســاعد  أن  الســعودية  تقــوده  الــذي  التحالــف  عــى  ينبغــي 
اليمنيــة عــى االضطــالع بمهامهــا. ويجــب أن يضمــن عــدم اســتغالل موقــع املهــرة ومرافقهــا الحيويــة يف أنشــطة 
عــى  عــالوة  واإلقليمــي.  واالســتقرار املحــي  األمــن  تهــدد  التــي  الحوثيــني  ســلطات  إىل  األســلحة  تهريــب  مثــل 
ذلــك، ال بــد مــن إدمــاج الجماعــات املســلحة املدعومــة مــن الســعودية يف الجيــش اليمنــي وجهــاز األمــن التابــع 

اليمنيــة. للحكومــة 

ينبغــي أن تنظــر تقاريــر هيئــات األمــم املتحــدة وغرهــا مــن املنظمــات غــر الحكوميــة املعنيــة باليمــن ومناقشــاتها 	 
للمجتمــع  النســيج االجتماعــي  بتمزيــق  تهــدد  التــي  الخارجيــة  التدخــالت  ـحـول املـهـرة يف مســألة  املســتقبلية 

املهــري باعتبــاره ســبب محتمــل للـصـراع.



االجتمــاع  علــم  فــي  باحــث  غانــم:  الكريــم  عبــد  الدكتــور 
فــي  السياســي  “الوعــي  كتــاب  مؤلــف  وهــو  السياســي. 
المجتمــع اليمنــي، 2016”، باإلضافــة إلــى العديــد مــن األبحــاث 
حــول المجتمــع والقبائــل والتحــوالت السياســية واالجتماعيــة 
الســعيدة  العربيــة  مركــز  فــي  أول  باحــث  اليمــن. وهــو  فــي 

االجتمــاع. لعلــم  العربيــة  الجمعيــة  فــي  للدراســات وعضــو 

ُأعّد هذا الموجز السياساتي في إطار برنامج دعم اإلدماج 
والمشاركة األوسع نطاًقا في عملية السالم باليمن، الذي 

ينفذه مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ومؤسسة مارتي 
أهتيساري للسالم )CMI(، بتمويل من االتحاد األوروبي.

للباحــث  شــخصية  آراء  فقــط  تعكــس  عنهــا  المعبــر  اآلراء 
للدراســات  صنعــاء  مركــز  آراء  تمثــل  وال  )الباحثيــن(، 
االســتراتيجية، أو شــركائه، أو آراء أشــخاص أو منظمــات أخــرى 
قــد يكــون المشــاركون فــي البحــث علــى صلــة بهــم. ال تعكس 
الظــروف،  مــن  ظــرف  أي  تحــت  الوثيقــة،  هــذه  محتويــات 

األوروبــي. االتحــاد  مواقــف 
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