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مقدمة]1[
ــذ وصــول اإلمــارات إلــى محافظــة أرخبيــل ســقطرى]2[ )2016( وضعــت معظــم جهدهــا مــن  من
ــدب  ــاب المن ــق ب ــى ممــر مضي ــي االســتراتيجي الواقعــة عل ــل اليمن ــى األرخبي أجــل الســيطرة عل

ــدي وبحــر العــرب. ــط الهن االســتراتيجي وبالقــرب مــن القــرن اإلفريقــي ونقطــة التقــاء المحي
تعــود شــهرة األرخبيــل المكــون مــن 6 جــزر أخــرى و7 جــزر صخريــة]3[ إلــى العصــر الحجــري وازدهــار 
تجــارة الســلع المقدســة، ونشــاط الطريــق التجــاري القديــم - طريــق اللبــان، والســيطرة عليهــا 
تعطــي نفــوذًا علــى خــط المالحــة الدوليــة وتأثيــرًا كبيــرًا علــى القــرن األفريقــي وشــبه الجزيــرة 

ــاة الســويس. ــة، والبحــر األحمــر وقن العربي
تدخلــت اإلمــارات فــي اليمــن ضمــن التحالــف العربــي الذي تقوده الســعودية لمواجهــة المتمردين 
الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران فــي مــارس/آذار2015، لكنهــا ســرعان مــا بــدأت بإرســال قواتهــا 
إلــى أرخبيــل ســقطرى مــع مطلــع العــام التالــي )2016( مســتغلة حاجــة الســكان لجهــود اإلنقــاذ 

بفعــل أعاصيــر ضربــت الجزيــرة]4[.
لــم تشــهد ســقطرى صراعــًا مســلحًا فــي التاريــخ الحديــث، لذلــك كانــت أحــداث يونيو/حزيــران 
2020 وقصــف عاصمــة األرخبيــل "حديبــو" بالمدفعيــة وصواريــخ الكاتيوشــا مــن قــوات المجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات حدثــًا فارقــًا . اجتاحــت اآلليــات والمدرعــات مؤسســات 
ــال القــوات الحكومــة ضــد القــوات المدعومــة مــن  ــوم واحــد مــن ِقت ــو بعــد ي ــة فــي حديب الدول
اإلمــارات، لتفتــح فصــاًل جديــدًا مــن العالقــة داخــل معســكر الحكومــة اليمنيــة وحلفائهــا، فيمــا 

يســتمر الحوثيــون فــي محاولــة إحــداث تقــدم باتجــاه محافظــة مــأرب شــرقي البــالد.
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ظلــت ســقطرى بعيــدة عــن التصعيــد العســكري المباشــر منــذ ســيطرة المجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي علــى العاصمــة المؤقتــة عــدن فــي أغســطس/آب2019. كمــا أن األرخبيــل لــم يذكــر فــي 

ــة  ــه الحكومــة اليمني ــذي وقعت ــة- ال ــاض -فــي وقــت ذكــرت كل المحافظــات الجنوبي اتفــاق الري

والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي2019، وهــو اتفــاق يقــوم علــى أســاس 

إشــراك المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي الحكومــة عقــب دمــج المليشــيات التــي تحــت إدارتــه 

وعــدد أفرادهــا )120 ألــف مقاتــل علــى األقــل(.

ــة اإلمــارات فــي إحــداث انشــقاقات داخــل المؤسســتين  ــرة اســتمرت دول ــك الفت لكــن خــالل تل

ــواء األول مشــاه  ــك الل ــي، بمــا فــي ذل ــي الجنوب ــس االنتقال ــح المجل ــة والعســكرية لصال األمني

بحــري. تبقــى القليــل مــن القــوات التــي ظلــت مواليــة للحكومــة، ملتزمــة بأوامــر المحافــظ رمــزي 

محــروس ومديــر األمــن العقيــد فائــز الشــطهي، لكنهــا خــالل أحــداث يونيو/حزيــران 2020 لــم 

تقاتــل تلــك القــوات ســوى 24 ســاعة. فمــا الــذي حــدث؟!

قبــل يــوم مــن أحــداث حديبــو )19يونيو/حزيــران2020( اجتمعــت الســلطة المحليــة بقائــد قــوات 	 

الواجــب الســعودية العميــد عبدالرحمــن الحجــي المتمركــزة فــي حديبــو مــن أجل مبــادرة لخفض 

التصعيــد فــي المحافظــة يتــم خاللهــا عــودة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــن مداخــل حديبــو 

ووقــف تحــركات القــوات الحكوميــة الســتهدافهم، وافقــت الحكومــة اليمنيــة وانســحبت 

مــن مواقعهــا المســتحدثة لكــن قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي حّلــت محلهــا برغبــة مــن 

الســعوديين الذيــن انســحبوا مــن مواقعهــم.

تواصلــت الســلطة المحليــة مــع القــوات الســعودية قبــل دخــول قــوات المجلــس االنتقالــي 	 

الجنوبــي "حديبــو" لكــن رفــض قائــد القــوات الســعودية الــرد وتــم التواصــل مــع نائــب قائــد 

القــوات الســعودية ليقــول إن "األمــر خــارج عــن إرادتهــم وال تســتطيع الســعودية ردع التقــدم 

الــذي يحــرزه المجلــس االنتقالــي الجنوبــي"]5[. انســحبت جميــع الوحــدات العســكرية الســعودية 

وتمكــن المجلــس االنتقالــي مــن الســيطرة علــى مقــر الشــرطة الرئيــس فــي حديبــو الــذي يقابل 

مقــر التحالــف الرئيــس فــي المدينــة، فيمــا كانــت القــوات الســعودية خــارج المبنــى لحراســته.
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أعلــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ضــم أرخبيــل ســقطرى إلــى "اإلدارة الذاتيــة" التــي أعلنهــا 	 

فــي ابريل/نيســان 2020 ضمــن المحافظــات الجنوبيــة تمهيــدا إلدارتهــا بعيــدًا عــن الحكومــة 

اليمنيــة الشــرعية.

تمكــن المحافــظ رمــزي محــروس وشــيوخ قبلييــن ومســؤولين محلييــن مــن الخــروج مــن 	 

ســقطرى واالنتقــال إلــى محافظــة المهــرة علــى الســاحل اليمنــي، حيــث ترتبــط قبائــل المهــرة 

ــة. وســقطرى بجــذور وصــالت تاريخي

لــم تقــدم اإلمــارات أي مبــرر لتقــدم حلفائهــا فــي جزيــرة ســقطرى لكــن تقريــرًا لوكالــة األنبــاء 	 

اإلماراتيــة الرســمية يــوم 28 يونيو/حزيــران تحــدث أن اإلمــارات تقــوم بالتنميــة فــي ســقطرى 

ــة  ــى المشــاريع اإلماراتي ــرًا فيهــا بدعمهــا بالمشــاريع اإلنســانية]6[. ينظــر إل ــرًا كبي ــت تغي وأحدث

الخيريــة فــي الجزيــرة بصفتهــا غطــاء للســيطرة علــى األرخبيــل اليمنــي ونافــذة للوصــول إلــى 

المعلومــات وبنــاء شــبكة نفــوذ ومصالــح لحمايــة األهــداف اإلماراتيــة إلظهــار وجــود أبوظبــي 

فــي الجزيــرة باعتبــاره مطلبــًا شــعبيًا.

قامــت الســعودية ببنــاء لجنــة إعــادة األوضــاع فــي األرخبيــل إلــى وضعــه الطبيعــي، تعمــل هــذه 	 

ــد  ــي. يعتق ــي الجنوب ــس االنتقال ــة والمجل ــن الحكومــة اليمني ــاض بي ــاق الري ــارج اتف ــة خ اللجن

مســؤولون حكوميــون أن الســعودية ســهلت حصــول المجلــس االنتقالــي الجنوبــي علــى 

محافظــة أرخبيــل ســقطرى مــن أجــل الضغــط علــى الرئيــس اليمنــي للقبــول بمقترحــات جديــدة 

حــول اتفــاق الريــاض الــذي يشــير إلــى تقديــم إعــالن حكومــة جديــدة ثــّم البــدء بترتيــب الملــف 

األمنــي والعســكري وهــو مــا كان يرفضــه الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي]7[.

بحلــول نهايــة يونيــو/ حزيــران 2020 وصــل المحافــظ رمــزي محــروس إلــى العاصمــة الســعودية 	 

الريــاض لبحــث ســيطرة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات علــى األرخبيــل، 

والعمــل مــع اللجنــة -التــي شــكلتها الســعودية- مــن أجــل عــودة األوضــاع إلــى مــا قبــل ســيطرة 

المجلــس االنتقالــي علــى ســقطرى. لكــن جهــود هــذه اللجنــة تعثــرت حتــى مطلــع يوليو/تمــوز 

-2020 وقــت كتابــة الورقــة-، ولــم تعــد إلــى أرخبيــل ســقطرى كمــا كان مخطــط لهــا. 
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الحقــًا فــي مطلــع يوليو/تمــوز وصــل إلــى الريــاض: فائــز الشــطهي، مديــر أمــن الجزيــرة، والعميــد 

علــي ســالمين، قائــد اللــواء األول.  وســعد ســالم، قائــد قــوات الدفــاع الســاحلي. وأمجــد ثانــي، 

ــرة. وجميعهــم  ــد الشــرطة العســكرية بالجزي ــد نــوح أدهــم، قائ ــة حديبــو. والعقي ــر عــام مديري مدي

تابعــون للحكومــة الشــرعية وكانــوا يقيمــون فــي مقــر التحالــف فــي حديبــو منــذ ســيطرة المجلــس 

االنتقالــي علــى المدينــة. ورفــض قــادة تابعــون للمجلــس االنتقالــي الجنوبي االنتقــال إلى الرياض 

مــع المســؤولين الحكومييــن دون تقديــم أســباب مقنعــة]8[.

جاءت سيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي على أرخبيل سقطرى في وقت كانت المفاوضات 	 

غيــر المباشــرة فــي الريــاض بيــن المجلــس والحكومــة الشــرعية مســتمرة مــن أجــل تنفيــذ اتفاق 

الريــاض، وهــي مشــاورات وصلــت إلــى طريــق مســدود بســبب رفــض الحكومــة الشــرعية 

تنفيــذ اتفــاق الشــق السياســي مــن "اتفــاق الريــاض" قبــل "الشــق العســكري واألمنــي".

تواجــه ســقطرى باعتبارهــا موقــع التــراث العالمــي )2008( تجريــف لطبيعتهــا مــا قــد ينعكــس علــى 

الهويــة والتــراث للجزيــرة فإلــى جانــب اســتحداثات البنــاء هنــاك عوامــل مناخيــة مضطربــة أثــرت 

علــى األرخبيــل وأضــرت ببيئتــه الفريــد مــن نوعهــا، وقــد تصبــح "شــجرة دم األخويــن" التــي تدمــع 

بلــون الــدم واحــدة مــن األســاطير يومــا مــا إذا مــا اســتمرت عوامــل التجريــف المؤديــة النقراضهــا 

وانقــراض نباتــات وطيــور وحيوانــات نــادرة.

يعــد حــدث ســقوط ســقطرى مــن يــد شــرعية الرئيــس المعتــرف بــه دوليــا اإلنقــالب الثالــث فــي 

اليمــن بعــد ســقوط العاصمــة المؤقتــة عــدن أغســطس/آب2019 علــى يــد المجلــس االنتقالــي 

المدعــوم مــن اإلمــارات وســقوط صنعــاء بيــد الحوثييــن فــي ســبتمبر/أيلول 2014 . لكــن حــدث 

ســقوط ســقطرى مختلــف كثيــرا فهــو مؤشــر لحالــة تشــظي وفوضــى طويلــة األمــد فــي عمــوم 

اليمــن بمــا فيهــا تلــك المناطــق التــي لــم تدخــل الحــرب، كــون األحــداث األخيــرة ال تتعلــق بالحــرب 

المعلنــة التــي يديرهــا التحالــف ضــد الحوثييــن،
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زيادة الفاعلين الدوليين :



بــل بأهــداف إقليميــة أوســع ذات عالقــة بالتنافــس العســكري علــى خــط المالحة الدولي والســباق 

علــى بنــاء قواعــد عســكرية قــرب مضيــق بــاب المنــدب والضفــة األخــرى مــن القــرن األفريقــي. 

تعتبــر منطقــة بــاب المنــدب وخليــج عــدن المحفــزات التــي تجعــل الــدول تبحــث عــن موطــئ قــدم 

فــي األزمــة اليمنيــة المســتمرة منــذ ســت ســنوات.

اإلمــارات: تطمــح أبوظبــي للوجــود فــي جنــوب اليمــن بشــكل كبيــر وتمثــل جزيــرة ســقطرى 	 
الحلقــة الرئيســية فــي طمــوح اإلمــارات العســكري واالقتصــادي إذ تعتبرهــا مركــز ِعقــد اللؤلــؤ 

لنفوذهــا فــي الخليــج والقــرن األفريقــي. وبــدأت مبكــرًا في الوصــول إلى الجزيرة االســتراتيجية. 

فــي فبراير/شــباط 2016 عقــد خالــد بحــاح رئيــس الحكومــة نائــب الرئيــس -فــي ذلــك الوقــت- 

مؤتمــرًا صحفيــًا فــي الجزيــرة إلــى جانــب الهــالل األحمــر اإلماراتــي؛ ُمعلنــًا عــن توقيــع عقــود 

مــع الجهــة اإلماراتيــة إلعــادة إعمــار جزيــرة ســقطرى. بعــد حوالــي 40 يومــًا مــن هــذا المؤتمــر 

الصحافــي تــم إقالــة "بحــاح" مــن منصبيــه؛ وكانــت تلــك اإلقالــة ســبب توتــر العالقــات بيــن 

ــار2018 مــع تصاعــد األزمــة بشــأن  ــه منصــور هــادي. وفــي مايو/أي ــي والرئيــس عبدرب أبوظب

الجزيــرة بيــن اإلمــارات والحكومــة اليمنيــة، نفــى خالــد بحــاح أّن يكــون قــام بتأجيــر الجزيــرة 

ــي  ــة مــع الهــالل األحمــر اإلمارات ــع االتفاقي ــل شــهر مــن توقي لإلمــارات لمــدة )99( عامــًا. قب

تحــدث وزيــر الســياحة- آنــذاك- معمــر اإلريانــي عــن رغبــة الحكومــة فــي إيجــاد شــركة ســياحية 

ــاون الخليجــي، احتفــت  ــس التع ــال أعمــال مــن دول مجل ــاون مــع رج خاصــة بســقطرى بالتع

اإلمــارات علــى غيــر العــادة بتلــك التصريحــات]9[.
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فــي مايو/آيــار 2018 دفعــت اإلمــارات بتعزيــزات عســكرية لتحــدي الحكومــة اليمنيــة التــي كانــت 

موجــودة وســط الجزيــرة. تصاعــد األمــر فــي ذلــك الوقــت حتــى وصــل إلــى مجلــس األمــن الدولــي 

ــرة  ــا فــي الجزي ــة له ــوات تابع ــود ق ــى وج برســالة مــن الحكومــة الشــرعية، دفعــت الســعودية إل

وهــي التــي ظلــت متمركــزة حتــى اليــوم]10[.

الســعودية: تقاتــل الريــاض علــى أكثــر مــن جبهــة محليــة ودوليــة فــي اليمــن. لكــن وضعهــا 	 
ــة اإلمــارات،  ــة ودول ــن الحكومــة اليمني ــرأب الصــدع بي ــة األمــر ل فــي ســقطرى كان فــي بداي

ومــن الواضــح أن وجودهــا فــي ســقطرى أصبــح يمثــل هدفــًا اســتراتيجيًا، لمنــع التأثيــر علــى 

ــل  ــدب وفــي محافظــة المهــرة، حيــث تخطــط لبقــاء طوي ــاب المن ــق ب مصالحهــا قــرب مضي

ــة لتجــاوز مــرور  ــى الحــدود الُعماني ــاء نفطــي فــي المحافظــة الواقعــة عل ــاء مين ــر بن األمــد عب

النفــط عبــر مضيــق هرمــز الحيــوي حيــث تهــدد إيــران -عــدو المملكــة التقليــدي- بإغالقــه إذا مــا 

زاد التوتــر فــي الخليــج العربــي ]11[. لــم يكــن ليحــدث ســيطرة علــى جزيــرة ســقطرى لــو لــم يفكــر 

صانــع القــرار الســعودي فــي تحقيــق مصالــح اســتراتيجية مــن خــالل اتفــاق الريــاض.

ــد 	  ــران: تســتغل طهــران الداعمــة للحوثييــن، ســيطرة حلفــاء اإلمــارات علــى ســقطرى لتٔاكي إي
وجهــة نظرهــا الســابقة بــٔان الســعودية واإلمــارات يهدفــان لـ"احتالل اليمــن"، والتٔاثير على ممر 

المالحــة الدولــي المرتبــط بـ"بــاب المنــدب". كمــا ٔانهــا تســعى دوليــًا مــن خالل اللجنــة األوروبية 

اإليرانيــة لمناقشــة ملــف اليمــن ٕالــى اإلشــارة ٕالــى تــٓاكل الحكومــة الشــرعية ؤان الســعوديين 

واإلماراتييــن هــم مــن يقاتلــون اليمنييــن فــي بالدهــم فيمــا تصفــه طهــران ب"اإلعتــداء" علــى 

دولــة ذات ســيادة. دعمــت ٕايــران منــذ وقــت مبكــر دعــوات االنفصــال فــي جنــوب اليمــن، 

ــركات  ــدي، وح ــدروس الُزبي ــي عي ــي الجنوب ــس االنتقال ــس المجل ــم رٔيي ــن مــن دعمته ومــن بي

مســلحة ٔاخــرى تابعــة للحــراك الجنوبــي خــالل الفتــرة بيــن )2015-2007(. لذلــك فــٕان الســيطرة 

علــى ســقطرى مــن ِقبــل المجلــس االنتقالــي وزيــادة التفــكك فــي المحافظــات الجنوبيــة يزيــد 

حظوظهــا فــي مســتقبل جنــوب اليمــن علــى المــدى الطويــل.
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ــل مــع ســلطنة ُعمــان عالمــة فارقــة فــي 	  ــل "ســقطرى والمهــرة" وتداخــل القبائ عمــان: تمث
عالقــة مســقط بالمحافظتيــن اليمنيتيــن، كمــا أن طبيعــة الوجــود الســعودي فــي المهــرة 

والســعودي اإلماراتــي فــي أرخبيــل ســقطرى، يــدق ناقــوس الخطــر لــدى الُعمانييــن الذيــن 

يعتقــدون أن الريــاض وأبوظبــي تســعيان إلــى إثــارة عــدم االســتقرار فــي الســلطنة عبــر األراضي 

اليمنيــة، للحصــول علــى نفــوذ داخــل األراضــي العمانيــة أو الضغــط بشــأن خالفــات الحــدود 

بيــن الدولتين.فــي فبراير/شــباط 2020 بــدأت مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ عمــان بوصــول ســلطان 

جديــد للبــالد، وخــروج ســقطرى عــن الحكومــة الشــرعية يزيــد التوتــر بيــن اإلمــارات والســعودية 

مــن جهــة وســلطنة عمــان مــن جهــة أخــرى، فــي ظــل عالقــة متوتــرة بالفعــل فــي الخليــج 

بشــكل خطيــر بســبب الصــدع المســتمر مــع قطــر، وأزمــة الجواســيس التابعيــن لإلمــارات فــي 

الســلطنة. لذلــك فــإن ســلطنة عمــان قــد تندفــع للتدخــل بشــكل أكبــر فــي األزمــة اليمنيــة بمــا 

يضمــن عــدم بقــاء طويــل األمــد للســعودية واإلمــارات علــى حدودهــا الغربيــة.

روســيا: بالنســبة للمخــاوف الجيوسياســية الروســية فــإن اليمــن عنصــر ال غنــى عنــه فــي 	 
طموحــات الكرمليــن المتناميــة فــي جميــع أنحــاء منطقــة الســاحل، عبــر البحــر األحمــر. وعودتهــا 

إلــى جزيــرة ســقطرى، ســيكون مقرونــًا بإمكانيــة إنشــاء قاعــدة بحريــة منفصلــة فــي الســودان 

جــرى الحديــث عــن هــذه القاعــدة بيــن الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير والرئيــس 

الروســي )2017(. وهــو مــا يعــزز قــوة روســيا ليــس فقــط فــي خليــج عــدن ولكــن فــي منطقــة 

البحــر األحمــر بأكملهــا. وبالتزامــن مــع الجهــود التــي تبذلهــا موســكو لتوليــد الطاقــة فــي الجــزء 

الشــرقي مــن البحــر األبيــض المتوســط  ، ســتكون قــادرة علــى توســيع ســيطرتها إلــى حــد كبيــر 
فــي البحــر األحمــر وكذلــك زيــادة القــدرات التشــغيلية الروســية فــي المحيــط الهنــدي]12[.

الواليــات المتحــدة: تســعى الواليــات المتحــدة إلــى وقــف التمــدد الروســي فــي المنطقــة مــع 	 
انســحابها مــن العالــم العربــي، قــد يدفعهــا ذلــك إلــى التواجــد فــي ســقطرى أو علــى أقــل تقديــر 

منــع تحــول الجزيــرة إلــى بــؤرة صــراع إقليمــي جديــدة.
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الصيــن: تملــك الصيــن طموحــات اقتصاديــة واســعة عبــر "طريــق الحريــر" الــذي يمثــل بحــر 	 
العــرب واحــدة مــن النقــاط المهمــة لهــذا الطريــق، وتمثــل ســقطرى ذات األهميــة باعتبارهــا 
تمثــل نقطــة االلتقــاء بيــن المحيــط الهنــدي والبحــر العربــي. فــي ابريل/نيســان2019 وقعــت 
الصيــن اتفاقــًا مــع الحكومــة اليمنيــة لالنضمــام إلــى طريــق الحريــر]13[. وافتتحــت الصيــن، فــي 
صيــف عــام 2017، أول قاعــدة عســكرية لهــا خــارج حدودهــا فــي جيبوتــي )مقابــل بــاب المنــدب 
ــي تشــارك فــي  ــة الت ــوات البحري ــة(، الســتخدامها فــي إمــداد ســفن الق ــة األفريقي مــن الجه
ــة  ــة ســواحل الصومــال واليمــن. وكانــت الحكومــة اليمني ــة قبال مهــام حفــظ الســالم واإلغاث
بعــد وصــول الرئيــس هــادي للســلطة أنهــت عقــد »شــركة موانــئ دبــي العالميــة« عــام 2013، 
بخصــوص إدارة مينــاء عــدن - وهــي واحــدة مــن األســباب  التــي أغضبــت دولــة اإلمــارات مــن 
ــل الشــركة. كمــا  الحكومــة اليمنيــة - بعدمــا جــرى إضعــاف نشــاطه بصــورة متعمــدة مــن ِقَب
ــق  ــة توســعة وتعمي ــى اتفاقي ــة 2013، عل ــع اليمــن، فــي منتصــف نوفمبر/تشــرين الثاني وّق
ــاء عــدن بيــن »مؤسســة موانــئ خليــج عــدن« و»الشــركة الصينيــة  محطــة الحاويــات فــي مين

لهندســة الموانــئ المحــدودة«، وتوقفــت تلــك االتفاقيــة بســبب الحــرب.

إســرائيل: بحلــول مطلــع عــام 2020 ظهــرت خيــوط تواصــل بيــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي 	 
واالحتــالل اإلســرائيلي، ُعقــدت لقــاءات بيــن قيــادات مــن المجلــس والحكومــة اإلســرائيلية. لم 
يفصــح الطرفــان )إســرائيل-المجلس االنتقالــي( عــن تفاصيــل بشــأن محــور تلــك المباحثــات. 
وصفــت وكالــة أنبــاء إســرائيلية "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" بصديــق "تل أبيــب" الجديد في 
اليمــن، تحدثــت الوكالــة عــن المشــاورات بيــن الطرفيــن ولفتــت إلــى أن دولــة صديقــة بــدأت 
تتشــكل فــي جنــوب اليمــن]14[، علــى الرغــم مــن أن ذلــك مــا يــزال بعيــد المنال.وســط التطبيــع 
المتزايــد للعالقــات بيــن إســرائيل ودولــة اإلمــارات ال يســتغرب مــن الكشــف عــن وجــود عالقــة 
بيــن إســرائيل والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن أبوظبــي ووصفــه بكونــه "صديــق 
ســري" إذ أن االجتماعــات كانــت بتســيير مــن المســؤولين اإلماراتييــن. وســيعتبر اإلســرائيليون 
تلــك فرصــة جيــدة وســانحة للوجــود قــرب مضيــق بــاب المنــدب إذ أن ذلــك كان بعيــد المنــال 

بالنســبة لإلســرائيليين.
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فتأميــن مينــاء إيــالت جنوبــي إســرائيل وممــر شــحن يمنــح الوصــول ليــس فقــط لقنــاة الســويس 

ــة  ــدي ومــا وراءه أمــر ذو أهمي ــط الهن ــى المحي ــدب إل ــاب المن ــر ب ــا للبحــر األحمــر وعب ولكــن أيًض

حيويــة لتــل أبيــب، كبوابــة إلــى الشــرق األقصــى والصيــن التــي هــي بالفعــل شــريك تجــاري 

رئيســي. تضمنــت الحــروب مــع الجيــران العــرب فــي األعــوام 1956 و 1967 و 1973 عرقلــة 

المالحــة اإلســرائيلية. وفــي الحــرب األخيــرة، أغلقــت اليمــن مضيــق بــاب المنــدب وحاصــرت البحــر 

األحمــر. ومنــذ ذلــك الحيــن، رأت إســرائيل أن أي محاولــة لمنــع اســتخدام البحــر األحمــر هــو عمــل 

مــن أعمــال الحــرب]15[. لذلــك فــإن أي وجــود إلســرائيل فــي ســقطرى هــو هــدف يجــب أن يتحقــق 

لحمايــة خطــوط مالحتهــا مــن أي حــرب جديــدة مــع العــرب. إلــى جانــب الخــوف مــن ســيطرة إيــران 

عبــر جماعــة الحوثــي المســلحة أو أي قــوة أخــرى علــى مضيــق بــاب المنــدب.

تركيــا: تمتلــك تركيــا قاعــدة عســكرية متقدمــة فــي الصومــال فــي الجهــة المقابلــة مــن مضيق 	 
بــاب المنــدب، لكــن الحديــث المســتمر خــالل أزمــة ســقطرى عــن محاولتهــا التواجــد فــي الجزيرة 

أمــٌر مبالــغ فيــه  -علــى األقــل فــي الوقــت الحالــي- وتضليــل كان هدفــه دفــع الســعودية إلــى 

االســتمرار فــي دعــم الحركــة االنقالبيــة فــي األرخبيــل اليمنــي الهــام. ودأبــت وســائل إعــالم 

إماراتيــة القريبــة مــن الســلطات طــوال األزمــة علــى المضــي قدمــًا فــي صيغــة دعائيــة منســقة 

للغايــة لتبريــر انقــالب ســقطرى، وإعطــاء كثافــة دخانيــة للتضليــل بشــأن حجــم الوجــود التركــي 

فــي السياســة اليمنيــة]16[، لتتخــذ عــدة طــرق:

األول: أن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي يواجــه مخططــًا "قطر-تركيا-اإلخــوان المســلمين/حزب 

ــل. ــى األرخبي اإلصــالح" للســيطرة عل

الثانــي: تريــد تركيــا الســيطرة علــى جزيــرة ســقطرى لزيــادة نفوذهــا فــي القــرن األفريقــي. ونشــرت 

صــورة مضللــة لمقاتليــن ســوريين علــى أنهــم خبــراء أمــن أتــراك كانــوا يســاعدون قــوات األمــن 

والجيــش اليمنييــن فــي األرخبيــل.

الثالــث: تتعــاون "تركيــا، قطــر، اإلخــوان، إيــران، الحوثــي" لمواجهــة المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي اليمــن، وتخطــط التخــاذ ســقطرى قاعــدة لهــا.
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تتحــرك تركيــا فــي اليمــن بقــوة ناعمــة وليســت قــوة عســكرية مســلحة كمــا فــي شــمال ســوريا 

أو ليبيــا، حيــث تعتمــد علــى المســاعدات الغذائيــة، وفتحــت أراضيهــا لوســائل اإلعــالم المعارضــة 

للتحالــف وللحوثييــن أيضــا. فتركيــا رغــم الخــالف العميــق مــع دولــة اإلمــارات العربيــة، ال تــرى فــي 

العــداء مــع الســعودية ضــرورة، وال تضعهــا فــي نفــس خانــة العــداء ألبوظبــي ألســباب متعلقــة 

بــدور الســعودية ومكانتهــا فــي الشــرق األوســط. األمــر ذاتــه بالنســبة للريــاض التــي ال تــرى فــي 

تصعيــد العــداء مــع أنقــرة ضــرورة فــي الوقــت الحالــي فــي ظــل اســتمرار التوتــر مــع إيــران. يمكــن 

النظــر إلــى بقــاء حجــم التبــادل التجــاري بيــن الريــاض وأنقــرة خــالل األعــوام الماضيــة لمالحظــة 

ــة باألعــوام الســابقة. علــى عكــس األرقــام  ــادل التجــاري فــي ذات المســتوى مقارن اســتمرار التب

التــي يوضحهــا حجــم التبــادل التجــاري بيــن اإلمــارات وتركيــا]17[.

دول القــرن األفريقــي: بمــا أن الــدول تبحــث عــن بقــاء طويــل في منطقة بــاب المندب وخليج 	 
ــد علــى ســقطرى والســواحل  ــر بالفعــل بالصــراع المتزاي عــدن فــإن دول القــرن األفريقــي تتأث

اليمنيــة. إذ أن معظــم هــذا التدخــل بقــدر ارتباطــه بمصالــح الــدول قــرب مضيــق بــاب المنــدب 

وممــر التجــارة العالميــة، فهــو مرتبــط بصــراع النفــوذ الموجــود فــي القــرن األفريقــي. ال تتمتــع 

روســيا بوجــود فــي القــرن األفريقــي مقارنــة باإلمــارات والصيــن والواليــات المتحــدة واليابــان 

وتركيــا ودول أخــرى -تخطــط الســعودية لبنــاء قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي- لذلك فإن مســعى 

وجودهــا فــي اليمــن واحــد مــن خيــارات تواجدهــا ايضــا فــي أفريقيــا. ويعتقــد بعــض المحلليــن 

إن منطقــة القــرن األفريقــي ســتكون مكانــًا لصــراع فــي المســتقبل القريــب، لذلــك فــإن لجــوء 

بعــض الــدول للتواجــد فــي اليمــن يحفــزه المطامــع والمصالــح المرتبطــة بالقــرن األفريقــي، 

وهــو مــا قــد يدفــع دول أخــرى بعضهــا افريقــي للتدخــل أيضــا، ويجلــب كل ذلــك صراعــًا دوليــًا 

علــى األراضــي اليمنيــة.
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ال يبــدو أن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ســيتراجع عــن إعــالن اإلدارة الذاتيــة الــذي أعلنــه فــي 

ابريل/نيســان 2020، حتــى فــي حــال تنفيــذ اتفــاق الريــاض كمــا يشــير رئيــس لجنــة اإلدارة الذاتيــة 

أحمــد بــن بريــك: ال تراجــع عــن قــرار اإلدارة الذاتيــة، وتوّجهــات المجلــس فــي هــذا الجانــب نافــذة 

وال تقبــل المســاومة أو المقايضــة فــي اتفاقــات حلــول سياســية الســيما اتفــاق الريــاض )..( 

مجموعــة الفســاد والحاقديــن يدعــون إللغــاء اإلدارة الذاتيــة مقابــل تنفيــذ اتفــاق الريــاض]18[. فــي 

تأكيــد علــى رفــض المجلــس إللغــاء إعــالن الطــوارئ واإلدارة الذاتيــة للمحافظــات الجنوبيــة مقابــل 

تنفيــذ اتفــاق الريــاض.

وعقــب الســيطرة علــى أرخبيــل ســقطرى خرجــت تظاهــرة ألنصــار المجلــس االنتقالــي الجنوبــي 

فــي مدينــة المــكال -عاصمــة محافظــة حضرمــوت كبــرى المحافظــات اليمنيــة- للمطالبــة بإعــالن 

التــي يديرهــا  إدارة مواردهــا ذاتيــا"]19[. وحضرمــوت  المحافظــة مــن  الذاتيــة "لتمكيــن  اإلدارة 

فــرج الُبحســني -وهــو أيضــًا قائــد المنطقــة العســكرية الثانيــة- المدعــوم إماراتيــًا، ال ينســجم 

بتوجهاتــه مــع الحكومــة اليمنيــة، ويملــك عالقــة جيــدة مــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي لكنــه 

ال يؤيــد تحركاتهــم. وتســعى الســلطات فــي حضرمــوت إلــى حكــم ذاتــي للمحافظــة ســواًء فــي 

"الجنــوب" أو ضمــن اليمــن االتحــادي]20[. وتشــير وثيقــة إلــى مطالبــة الُبحســني، الرئيــس اليمنــي 

عبدربــه منصــور هــادي إلــى إجبــار وزارة الخارجيــة علــى االعتــذار ل"النخبــة الحضرميــة" القــوة شــبه 

ــة- بعــد أن وصفهــا  العســكرية التابعــة لإلمــارات -وهــي ضمــن قــوة المنطقــة العســكرية الثاني

ــر محمــد الحضرمــي ب"المليشــيا"]21[. الوزي

تكــرر المشــهد فــي محافظــة شــبوة -التــي تحــوي مينــاءًا نفطيــًا هامــًا ومركــز تصديــر الغــاز المســال 

ــي  ــس االنتقال ــن للمجل ــاة للنفــط- الخاضعــة لســلطة الحكومــة الشــرعية، بخــروج موالي ومصف

الجنوبــي فــي المحافظــة للمطالبــة بـــ"اإلدارة الذاتيــة" وعــودة القوات شــبه العســكرية -المدعومة 

مــن اإلمــارات للمحافظــة-]22[. كمــا تكــرر فــي محافظــة المهــرة الخاضعــة لســيطرة الحكومــة 

ــة"  ــي بفــرض "اإلدارة الذاتي ــي الجنوب ــس االنتقال الشــرعية، والقــوات الســعودية إذ هــدد المجل

و"تشــكيل قــوات النخبــة المهريــة"]23[.

تداعيات سيطرة المجلس االنتقالي على سقطرى:
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كمــا أن تكــرار ســيطرة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي علــى أمــوال البنــك المركــزي اليمنــي للحصــول 

علــى تمويــل لســلطتهم الذاتيــة قــد يتكــرر فــي باقــي المحافظــات. فــي يونيو/حزيــران 2020 ســطا 

مقاتلــو المجلــس االنتقالــي علــى "64 مليــار ريــال يمنــي )حوالــي 256 مليــون دوالر أمريكــي("، 

ــه  ــي الشــهر ذات ــدن]24[. وف ــي ع ــزي ف ــك المرك ــا للبن ــغ مخصًص ــي روســيا، وكان المبل ُطبعــت ف

حولــوا مســار خمــس شــاحنات محملــة باألمــوال مــن الطبعــة الجديــدة إلــى معســكر تابــع لإلمــارات 

فــي مدينــة المــكال]25[. واعتــرف المجلــس االنتقالــي بــأن مقاتليــه صــادروا األمــوال مبرريــن ذلــك 

باتخــاذ خطــوات بمكافحــة الفســاد!.

إن تصعيــد المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ومحاولــة فرضــه خيــار "اإلدارة الذاتيــة" فــي المحافظــات 

ــذي ادى إلــى  ــم ال الواقعــة تحــت ســيطرته، قــد يدفــع لصــراع مناطقــي يســتدعي الصــراع القدي

ــى  ــرى إل ــة أو سياســية أخ ــارات مناطقي ــى األقــل يشــجع تي ــة ، او عل ــر 1986 الدموي ــداث يناي أح

إعــالن مماثــل يزيــد مــن تفكيــك البــالد.

وقــد ال يشــمل هــذا الوضــع المحافظــات الجنوبيــة الرافضــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي فقــط، 

بــل حتــى المحافظــات الشــمالية، إذ أنــه قــد يدفــع أي "قــوة" شــبه عســكرية لفــرض ســيطرتها 

علــى نطــاق جغرافــي للحصــول علــى مكاســب سياســية. يتجلــى ذلــك عقــب ســيطرة المجلــس 

ــح" نجــل  ــي يقودهــا "طــارق صال ــة القــوات المشــتركة الت ــى ســقطرى فــي محاول ــي عل االنتقال

شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق فــي الســاحل الغربــي لليمــن إلــى فــرض ســيطرته علــى "قطــاع 

الحجريــة" الــذي يضــم عــدة مديريــات فــي محافظــة تعــز، وإعــالن نفســه حاكمــًا فعليــًا عليهــا]26[.

تعتبــر الســيطرة علــى أرخبيــل ســقطرى مــن ِقبــل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي نقطــة تحــول فــي 

ــى العاصمــة صنعــاء فــي ســبتمبر/ ــن عل ــذ ســيطرة الحوثيي ــة -التــي تصاعــدت من الحــرب اليمني

أيلــول2014 ومنــذ تدخــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية لمواجهتهــم فــي مــارس/آذار-2015 

ــرف بهــا  ــرض أنهــا خاضعــة لســيطرة الحكومــة الشــرعية -المعت ــي يفت خاصــة فــي المناطــق الت

دوليــًا- وتهــدف التحــركات األخيــرة فــي المحافظــات الجنوبيــة بمــا فيهــا الســيطرة علــى "أرخبيــل 

ســقطرى"،

أهداف التحالف في إسقاط سقطرى :
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إلــى إظهــار أن الحكومــة الشــرعية هــي الطــرف األضعــف فــي معادلــة القــوة والحلفــاء، فــال يمكــن 

تبرئــة التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية واإلمــارات مــن الفوضــى المســتمرة فــي جنــوب اليمن.

لقــد تحــول التحالــف بشــكل صــارخ عــن هدفــه الرئيســي المتمثــل في اســتعادة الحكومة الشــرعية 

فــي اليمــن إلــى التركيــز علــى ثــاث أولويات:

-  بناء سلطات موازية للحكومة الشرعية في مناطق يفترض أنها تحت سيطرتها.

-  تقويــض الحكومــة الشــرعية بشــكل متعمــد - وهــو مــا ســيترتب عليــه إضعــاف قانونيــة التدخــل 

فــي اليمن.

-  الســيطرة علــى الموانــئ والســواحل والجــزر كمــا تظهــر خارطــة التواجــد العســكري الســعودي 

ــي. اإلمارات

ــر بعــض  ــد اســتثمار ملــف ســقطرى لتمري ــاض قــد تري ــى أن الري كمــا أن هــذا التحــول يشــير إل

ــل الخــروج مــن مســتنقع حــرب اليمــن: ــة للتحكــم فــي الوضــع العــام قب أهدافهــا اآلني

ورقــة ضغــط علــى الشــرعية: اعتقــدت الســعودية أن ســيطرة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي 	 
علــى أرخبيــل ســقطرى قــد يضغــط علــى الرئيــس "هــادي" قبــول تقديــم الشــق السياســي على 

ــاض، كمــا أن هــذه الســيطرة تعطــي الســعودية  ــي والعســكري فــي اتفــاق الري الشــق األمن

هامــش أكبــر فــي التدخــل فــي الشــرعية مثــل تشــكيل الحكومــة والحــوار مــع الحوثييــن ومنــع 

اتخــاذ خطــوات تصعيــد ضــد حليفتهــا اإلمــارات.

هديــة لتشــجيع االنتقالــي: مــع إعــالن المجلــس االنتقالــي "اإلدارة الذاتيــة" علــى محافظــة 	 
أرخبيــل ســقطرى يكــون قــد حصــل علــى تشــجيع للخــروج مــن حالــة االنحصــار المناطقــي بيــن 

) الضالــع ويافــع( والســيطرة علــى محافظــات الجنــوب األخــرى، بمــا فيهــا تلــك التــي رفضــت 

"اإلدارة الذاتيــة" ومنهــا ســقطرى ومحافظــات "حضرمــوت، أبيــن، شــبوة، المهــرة" وبيــان 

ــي- رفضهــا  ــى الرغــم مــن أن المحافظــة تحــت إدارة المجلــس االنتقال رســمي مــن لحــج -عل

لـــ"اإلدارة الذاتيــة"، وهــذه الهديــة الثمينــة مقابلهــا قــد يكــون خضــوع قــادة المجلــس للريــاض 

بعــد اطمئنانهــم علــى مصالحهــم.
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دور جديــد لإلمــارات: ســحب ســقطرى مــن يــد الحكومــة الشــرعية إلــى يــد المجلــس االنتقالــي 	 
أســال لعــاب أبوظبــي ، وبذلــك اســتعدت ألي دور جديــد فــي اليمــن طالمــا تشــعر بســيطرتها 

علــى الجــزر والموانــيء الهامــة، وبالتالــي حتــى أن اعــالن انســحابها مــن حــرب اليمــن لــم يعــد 

مجديــا طالمــا الزالــت منخرطــة فــي الحرب اليمنية مــن خالل تواجدها الميدانــي لدعم حلفائها، 

كمــا أن تواجــد اإلمــارات فــي ســقطرى قــد يخفــف مــن هرولتهــا إلــى إيــران وســيعطيها دور 

مواجهــة تركيــا فــي الجزيــرة اليمنيــة ااألقــرب إلــى الصومــال التــي تتواجــد أنقــرة فيهــا بقاعــدة 

عســكرية.

تمديــد زمــن الحــرب: منــح المجلــس االنتقالــي "أرخبيــل ســقطرى"، ورقــة ســيجعل مــن 	 
الصعــب اســتكمال تنفيــذ اتفــاق الريــاض والذهــاب إلــى اتفــاق ســالم مــع الحوثييــن. ويوضــح 

خطــاب المجلــس االنتقالــي الجنوبــي عقــب الســيطرة علــى ســقطرى هــذا الُبعــد الــذي يتحــدث 

عــن "ســيادة القــوات الجنوبيــة علــى جميــع أراضيهــا" ورفــض أي حلــول سياســية تفــرض علــى 

ــاض  ــذ اتفــاق الري ــن"]27[. وعــدم تنفي ــي "ســحب القــوات مــن محافظــة أبي المجلــس االنتقال

يجعــل الحــرب فــي اليمــن مســتمرة، وهــو مــا يخفــف الحــرج والضغــط علــى الســعودية أمــام 

المجتمــع الدولــي المطالــب بضــرورة إنهــاء الحــرب والتوصــل إلــى اتفاقية ســالم مــع الحوثيين، 

فــي وقــت الزالــت صواريــخ ودرونــز الحوثــي تهاجــم مــدن الســعودية.

عقــب ســيطرة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي علــى ســقطرى، أعلــن التحالــف العربــي الــذي تقــوده 

الســعودية عــن وقــف إطــالق النــار بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس االنتقالــي فــي جنــوب 

اليمــن والبــدء فــي مشــاورات لتنفيــذ اتفــاق الريــاض. يتواجــد زعيــم المجلــس االنتقالــي الجنوبــي 

عيــدروس الُزبيــدي فــي الريــاض منــذ أســابيع لكــن لــم يحقــق أي تقــدم ُيذكــر فــي المشــاورات غيــر 

المباشــرة بيــن الطرفيــن.

تعقيدات اتفاق الرياض:
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يذهــب اتفــاق الريــاض نحــو إعــادة ترتيــب أولويــات مــن الشــق السياســي إلــى الشــق العســكري 

-األمنــي بعــد ضغــوط وضمانــات ســعودية بالتنفيــذ:

-  اإلدارة الذاتيــة: ليــس مــن المتوقــع أن يتراجــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي عــن إعــالن اإلدارة 
الذاتيــة الــذي يتيــح لنفســه حكــم المحافظــات الجنوبيــة كســلطة موازيــة للحكومــة الشــرعية. 

وإلغــاء "اإلدارة الذاتيــة" كمــا يبــدو أصبــح شــرطًا للحكومــة مــن أجــل إعــالن تشــكيل حكومــي جديــد 

يضــم المجلــس االنتقالــي الجنوبــي. لذلــك مــن الواضــح أن إلغــاء اآلثــار الالحقــة علــى اتفــاق 

الريــاض أصبحــت شــرطًا لتنفيــذه وليــس نــزع الســالح أو فــرض طــرف محــدد.

-  توقــف المواجهــات: علــى الرغــم مــن إعــالن التحالــف عــن وقــف إطــالق النــار إال أن اشــتباكات 
وكمائــن اســتمرت خــالل الفتــرة التــي أعقبــت اإلعــالن؛ فمــن غيــر الــوارد توقــف المواجهــات حتــى 

لــو تــم اإلعــالن عــن حكومــة جديــدة إذ أن القــوات مــا تــزال مســتمرة علــى األرض فــي حالــة تأهــب.

- انتقــاص الشــرعية: يذهــب تنفيــذ اتفــاق الريــاض نحــو إجبــار الحكومــة الشــرعية علــى تقديــم 
التنــازل علــى الرغــم مــن تصعيــد المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي ســقطرى وأبيــن وزيــادة 

التظاهــرات التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المطالــب بالســيطرة علــى باقــي المحافظــات 

ــن.   ــا اإلقليميي ــآكل بفعــل أهــداف حلفائه ــر لشــرعية تت ــة فــي انتقــاص أكب الجنوبي
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ــادرة  ــث بمب ــن غريفي ــن العــام لألمــم المتحــدة مارت  بعــد أحــداث ســقطرى تقــدم مبعــوث األمي

ــة يشــمل اإلعــالن: ــن والحكومــة اليمني ــن الحوثيي "إعــالن مشــترك" بي

ــن( مــع  ــن )الحكومــة والحوثيي ــع اإلعــالن المشــترك مــن الطرفي ــار فــور توقي - وقــف إطــالق الن

وقــف كامــل للعمليــات العســكرية الهجوميــة البريــة والبحرية والجوية ووقف إعادة نشــر األســلحة 

الثقيلــة والمتوســطة والذخائــر.

- الوقــف الفــوري لجميــع العمليــات العســكرية البريــة والبحريــة والجويــة ضــد المملكــة العربيــة 

الســعودية، وتطبيــق أحــكام وقــف إطــالق النــار خــالل 72 ســاعة مــن توقيــع االتفــاق وعلــى 

ــي وتســهيله. األطــراف تســهيل مــرور الشــحن الدول

 - “وضــع آليــة المراقبــة المشــتركة عبــر لجنــة عســكرية للتنســيق تترأســها األمــم المتحدة وتشــمل 

ممثليــن عســكريين رفيعــي المســتوى مــن الطرفين”.

- ضمــان حمايــة المدنييــن والمنشــآت المدنيــة والتعــاون مــع األمــم المتحدة لتنفيذ هــذا االتفاق، 

والبــدء بعقــد اتفــاق فــوري للتوافــق علــى آليــة مشــتركة لوقــف إطــالق النــار، بحيــث تتضمــن هــذه 

اآلليــة عــدة عناصــر رئيســية، تشــمل عقــد اللجنــة اجتماعــات أســبوعية ووقــت مــا تفرضــه الحاجــة، 

وإنشــاء خــط اتصــال ســاخن بيــن الطرفيــن علــى مــدار 24 ســاعة ويرفــع بتقاريــر الخروقــات لألمــم 

المتحدة”.

- يمهــد اإلعــالن المشــترك إلــى اســتئناف المشــاورات السياســية. ويقــول إنــه يجــب اســتئناف 

المشــاورات السياســية وبموافقــة الطرفيــن فــي أقــرب وقــت ممكــن بقيــادة يمنيــة وتحــت رعايــة 

األمــم المتحــدة ووضــع نهايــة كاملــة للحــرب مــن خــالل اإلســراع فــي إبــرام اتفــاق ســالم شــامل.

- وتطرقــت إلــى األمــن البحــري مــن خــالل “ضمــان ســالمة ناقلــة النفــط صافر، والســماح الفوري 

بإجــراء التقييمــات الفنيــة لهــا بإشــراف األمــم المتحــدة وإجــراء اإلصالحــات األوليــة الضروريــة 

ــا فــي صــرف  ــدًا لبيعــه واســتخدام إيراداته ــا تمهي لضمــان ســالمة اســتخراج النفــط اآلمــن منه

رواتــب الموظفيــن”.

فرصة األمم المتحدة في مبادرة جديدة:
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 -رفــع القيــود علــى دخــول ســفن الحاويــات التجاريــة والمحملــة بالغــاز والمشــتقات النفطيــة 

والســلع والبضائــع بشــكل منتظــم دون تأخيــر مــا دامــت ملتزمــة بحظــر توريــد األســلحة المفروض 

بموجــب قــرارات مجلــس األمــن”.

- ضــرورة “فتــح مطــار صنعــاء للرحــالت الدوليــة والتجاريــة واإلنســانية والمدنية، أســوة بالمطارات 

اليمنيــة األخــرى ووضــع آليــة تعــاون يتفــق عليهــا لإلجــراءات التشــغيلية لمطــار صنعــاء الدولي”.

* رفضــت الحكومــة اليمنيــة المســودة وقالــت إنها "تنتهك السياســة وتتجــاوز مهمة غريفيث"]28[، 

ولــم يعلــق الحوثيــون عليهــا. وتقــدم المســودة بشــكل ال لبــس فيــه تصــورات الحوثييــن وتتعامــل 

مــع الحكومــة الشــرعية بصفتهــا الطــرف األضعــف فــي أي اتفــاق كونهــا ال تســيطر إال اســميًا 

علــى المحافظــات الجنوبيــة المحــررة، وتعانــي مــن مشــكالت مــع حلفائهــا فــي ســقطرى. وعــادة 

مــا تســتغل األمــم المتحــدة تــوازن القــوى علــى األرض لتقديــم مبادراتهــا لكــن المبــادرة األخيــرة 

تتجاهــل صفــة الحكومــة الشــرعية كونهــا المعتــرف بهــا دوليــًا والبرلمــان والرئاســة المنتخبيــن مــن 

كل اليمنييــن.

بالنســبة لجماعــة الحوثــي فــإن وجــود خالفــات واحتــدام معركــة داخــل معســكر الحكومة/التحالــف 

يؤكــد قدرتهــا علــى تثبيــت وجودهــا فــي مناطــق ســيطرتها - وإن كان فــرض الســيطرة بالحديــد 

والنــار-. كمــا أن الرغبــة الســعودية فــي اســتخدام أحــداث ســقطرى لفرض تقديم الشــق السياســي 

علــى الشــق العســكري فــي اتفــاق الريــاض، يجعــل الحوثييــن أكثــر ثقــة بــأن خططهــم تنجــح بشــأن 

إبقــاء الســالح وهيــكل الجماعــة المســلحة. إذ أن "اتفــاق الريــاض" ُيقــدم صــورة واضحــة لمــا 

يمكــن تحقيقــه فــي ملــف الســالم األوســع.

فــي مشــاورات الكويــت بيــن الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن )2016( كان الخــالف الرئيــس بيــن 

الطرفيــن أيهمــا أواًل: الشــق السياســي أم الشــق العســكري. أصــرت الحكومــة علــى تســليم 

األســلحة قبــل البــدء بتشــكيل الحكومــة وهــو مــا رفضــه الحوثيــون.

الحوثيون وتفكك معسكر الشرعية:
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اســتغل الحوثيــون الوضــع المتناقــض داخــل معســكر خصومهــم بعــد أحــداث ســقطرى للهــروب 

مــن مســئولية خــزان نفطــي تحــت ســيطرتهم ، إذ يســتمر التوتــر المحلــي والدولــي بشــأن اآلثــار 

التــي مــن الممكــن أن يســببها انفجــار أو تســرب مــن خــزان النفــط العائــم "صافــر" الــذي يقــع قبالــة 

الســواحل اليمنيــة فــي البحــر األحمــر فــي مينــاء رأس عيســى. حيــث مــن المتوقــع تســريب 1.1 

مليــون برميــل نفــط مســببًا أكبــر كارثــة بيئيــة فــي البحــر األحمــر فــي تاريخــه. وظهــر الحديــث عــن 

إصــالح الخــزان العائــم فــي مبــادرة األمــم المتحــدة األخيــرة ويفتــرض التعامــل مع رفــض الحوثيين 

إلصــالح الخــزان وفــق الفصــل الســابع مــن قــرار مجلــس األمــن وإجبارهــم علــى وقــف اســتخدامه 

ــن  ــات بي ــى اتفاق ــوء إل ــأي صــورة- دون اللج ــم -ب ــزان العائ ــرض إصــالح الخ ــة حــرب، ويفت كرهين

الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن أو مــع الحوثييــن مباشــرة باعتبارهــا قضيــة تمــس األمــن والســلم 

الدولييــن. مؤخــرًا قالــت األمــم المتحــدة إن الحوثييــن ســمحوا لفريــق مــن األمــم المتحــدة بزيــارة 

الخــزان العائــم ومحاولــة إصالحــه لكــن ذلــك يأتــي قبــل جلســة لمجلــس األمــن الدولــي يــوم 

)15 يوليو/تمــوز2020( ودأب الحوثيــون علــى التراجــع خطــوة للــوراء ُقبيــل انعقــاد الجلســات فــي 

مجلــس األمــن لكــن ذلــك ال يعنــي أنهــم وافقــوا، وقــد توحــي األيــام القادمــة بمــدى مصداقيــة 

الحوثييــن فــي هــذه القضيــة.

اتفــاق الريــاض تجاهــل وضــع محافظــة ســقطرى، رغــم أن التوتــرات الموجــودة داخلهــا تصاعــدت 

عقــب ســيطرة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي بشــكل رســمي علــى مدينــة عــدن وأجزاء مــن محافظة 

أبيــن وكل محافظتــي لحــج والضالــع، لكــن ظلــت ســقطرى بعيــدة عــن ذلــك االتفــاق. وهــذا مــا قد 

يجعــل أوضــاع الجزيــرة تتحــول إلــى ورقــة مســاومة وضغــط علــى الحكومــة الشــرعية مســتقبال.

فشــل تحقيــق أي تقــدم فــي المشــاورات غيــر المباشــرة بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس 

االنتقالــي الجنوبــي والتــي ترعاهــا الريــاض، لكــن هنــاك مؤشــرات عــن تقــدم -جزئــي- حــدث بعــد 

ــدو برغبــة ســعودية- علــى  ســيطرة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي بدعــم مــن اإلمــارات -وكمــا يب

أرخبيــل ســقطرى، ومــع ذلــك ال زال وضــع األرخبيــل بعيــدا عــن "اتفــاق الريــاض" أو إضافــة كجــزء 

مــن االتفــاق،

مستقبل أزمة سقطرى:
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 علــى الرغــم مــن أن التقــدم الــذي يفتــرض أن يحــرز فــي عــودة األوضــاع إلــى ســابق عهدهــا -حتــى 

ولــو شــكليًا- يعنــي إحــراز تقــدم أكبــر فــي اتفــاق الريــاض.

اجتمــع الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي بنائبــه ومستشــاريه والحكومــة وقيــادة البرلمــان 

مــن أجــل الخــروج برؤيــة لتنفيــذ اتفــاق الريــاض بطلــب مــن المملكــة العربيــة الســعودية. رفــض 

الرئيــس اليمنــي مــرارًا تقديــم الشــق السياســي علــى الشــق العســكري فــي اتفاق الرياض واســتمر 

فــي تصميمــه بإبقــاء الشــق السياســي "ضــم المجلــس االنتقالــي الجنوبــي إلــى حكومــة جديــدة 

مناصفــة بيــن الشــمال والجنــوب"، بعــد دمــج القــوات شــبه العســكرية المدعومــة مــن اإلمــارات 

ضمــن قــوات الجيــش واألمــن اليمنييــن.

لــم يكــن ليتــم اســتدعاء كافــة مؤسســات الحكومــة الشــرعية إلــى الريــاض لــو كان الرئيــس اليمنــي 

سيســتمر فــي التشــبث بقــراره الرافــض بتشــكيل حكومــة جديــدة قبــل أن يتــم ســحب األســلحة 

ــه  ــم في ــاض" يت ــاق الري ــدو أن "اتف ــك يب ــارات. لذل ــة لإلم ودمــج القــوات شــبه العســكرية التابع

تشــكيل حكومــة جديــدة مقابــل ضمانــات ســعودية بتنفيــذ ســحب األســلحة والدمــج.

فــي الوقــت ذاتــه لــن تتمكــن الريــاض مــن تحقيــق تقــدم فــي االتفــاق -حتــى بعــد موافقــة الرئيــس 

هــادي- إال بعــد إحــداث تغييــر فــي ســقطرى، لذلــك شــكلت الريــاض لجنــة مــن مســؤوليها 

وممثليــن للحكومــة وممثليــن أخريــن للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي إلعــادة األوضــاع إلــى الجزيــرة 

كمــا كانــت، لكنهــا لــم تحقــق أي تقــدم فــي ذلــك، ويبــدو أن أبوظبــي تضغــط إلبقــاء األمــر علــى 

مــا هــو عليــه فــي األرخبيــل الموجــود وســط المحيــط الهنــدي.

ــة حــل  ــل ســقطرى، وكيفي ــم يتضمــن ارخبي ــذي ل ــاض ال ــاق الري ــذ اتف ــن تنفي هــذا التضــارب بي

مشــكلة ســيطرة المجلــس االنتقالــي المدعــوم مــن اإلمــارات علــى جزيــرة ســقطرى، يضــع هــذا 

الملــف فــي عــدة ســيناريوهات:

الســيناريو األول: عمــل ملحــق جديــد فــي اتفــاق الريــاض يتضمــن تطبيــع األوضــاع فــي ارخبيــل 
ســقطرى، وهــو ســيناريو متوقــع لكــن صعوباتــه كثيــرة،
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فعامــل الوقــت وطــول المباحثــات قــد تزيــد مــن فــرص فشــل االتفــاق مــع احتماليــة توســع 

المواجهــة بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس االنتقالــي لتشــمل محافظــات حضرمــوت والمهــرة 

وشــبوة.

الســيناريو الثانــي : إعــادة األوضــاع فــي ســقطرى مــن خــالل لجنــة مســتقلة قبــل تنفيــذ اتفــاق 
الريــاض، وهــذا قــد توافــق عليــه الحكومــة ويرفضــه االنتقالــي إال فــي حالــة حصولــه علــى حوافــز 

جديــدة للتخلــي عــن ســيطرته علــى ســقطرى التــي ال تلزمــه أي اتفاقيــات بشــأنها، والحوافــز التــي 

يريدهــا االنتقالــي هنــا قــد تضعــف أكثــر مــن شــرعية الرئيــس هــادي، مــا يجعــل هنــاك صعوبــة 

فــي تمريــر ذلــك.

الســيناريو الثالــث: تنفيــذ اتفــاق الريــاض مــع ضمانــات ســعودية لحــل مشــكلة أرخبيــل ســقطرى 
الحقــا بعــد تشــكيل الحكومــة، وهــذا يعطــي االمــارات فرصــة للتمكــن مــن الســيطرة العســكرية 

اكثــر علــى األرخبيــل االســتراتيجي، وقــد ال تقبــل بــه الحكومــة الشــرعية إال إذا تــم تأجيــل تعييــن 

قيــادة جديــدة لمحافظــة األرخبيــل، وهــو مــا قــد يرفضــه المجلــس اإلنتقالــي المدعــوم مــن 

أبوظبــي.
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divide
https://www.alayyam.info/ الريــاض  اتفــاق  بتنفيــذ  للمقايضــة  ليســت  الذاتيــة  اإلدارة  بريــك:  بــن  اللــواء   ]18[

news/89D1Y79P-E2NWD4-772C#.XwO6I2vXMfA.twitter
https://stcaden.com/ 19[ وقفــة احتجاجيــة حاشــدة فــي المــكال للمطالبــة بــاإلدارة الذاتيــة لشــؤون حضرمــوت[

news/12201
]20[ مقابلــة مــع مســؤول فــي الســلطة المحليــة بمحافظــة حضرمــوت عبــر الهاتــف مع "مركــز أبعاد للدراســات والبحوث" 

في ابريل/نيسان2020م.
]21[ صدرت الوثيقة في يوليو/تموز2020م

https://www.youtube. 22[  شــبوة تنتفــض تأييــدا لــإلدارة الذاتيــة ومطالبــة بطــرد مليشــيات اإلخــوان مــن المحافظــة[
com/watch?v=P8b4v_uhcjE

http://www. مهريــة”  “نخبــة  وتشــكيل  الذاتيــة  لــإلدارة  المطالــب  بتصعيــد  يتوعــد  المهــرة  انتقالــي  رئيــس   ]23[
/aljanoobalyoum.net/32183

https:// أبنــاء محافظــة المهــرة مديريــة قشــن يقولــون نعــم للتطبيــق اإلدارة الذاتية للجنــوب المجلس االنتقالــي الجنوبي
www.youtube.com/watch?v=Erz80ywmJyc

https://www.youtube.com/ فعاليــة جماهيريــة حاشــدة فــي المهــرة تأييــًدا ودعًمــا للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي
watch?v=rvhGsbyud08
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Separatists in south Yemen seize convoy with billions of riyals for central bank https://in.reuters. ]24[

com/article/yemen-security-cenbank/separatists-in-south-yemen-seize-convoy-with-billions-of-

riyals-for-central-bank-idINKBN23L0EU

https://bit.ly/3gzxUaE 25[ مسؤول يمني يتهم اإلمارات باالستيالء على أموال للدولة بحضرموت[

]26[ يقــود "طــارق صالــح" القــوات المشــتركة التــي تتكــون مــن عــدة فصائــل )حــراس الجمهوريــة، فصائــل ســلفية، 

والمقاومــة التهاميــة( وتضــم قواتــه  أكثــر مــن 40 ألــف مقاتــل إضافــة إلــى أكثــر مــن 5000 مقاتــل مــن حلفــاءه كتائــب 

أبــو العبــاس المدعومــة مــن اإلمــارات -المصنــف رئيســها علــى قوائــم اإلرهــاب نتيجــة تبعيتــه لتنظيــم القاعــدة. المزيــد 

مــن التفاصيــل:

https:// لليمــن  الغربــي  الســاحل  فــي  لإلمــارات  تابعــة  دولــة  إلعــالن  يســتعد  صالــح”  “طــارق  )انفــراد( 

t h e y e m e n . n e t / % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % A F -

% D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 2 - % D 8 % B 5 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A D -

%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%8-

/4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A7

https://www. 27[ المشوشــي لـ»األيــام«: قواتنــا حليــف علــى األرض لتأميــن حــدود الســعودية واإلمــارات ومصــر[

alayyam.info/news/89D2HZVM-61QHE7-D7F7#.XwO4Sdk0VBs.twitter

https://aawsat.com/home/article/2387916 28[ الحكومة اليمنية ترفض رسميًا مقترحات غريفيث األخيرة[
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  واالعالميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  واإلرهــاب  األمــن  وقضايــا  واألحــزاب  واالنتخابــات 
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة واإلنســانية ذات االرتب ــة واالجتماعي االقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


