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العالم

اليمن
في األيام الماضية ،برزت إلى العلن مؤشرات قوية إلى ذلك االحتدام (أ ف ب)

ال تنظر السعودية بارتياح إلى التحركات اإلماراتية في محافظة حضرموت .تبدو الرياض ،في الوقت
ٌ
اضطرار قد ال تستمر مقتضياته في الفترة المقبلة ،على
الراهن ،كالمضطر إلى «بلع الموسى» ليس إال.
ضوء ما يعتمل في المحافظة الشرقية ،األكبر مساحة على مستوى اليمن ،من اصطراع سياسي

السعودية «تبلع الموسى» اإلماراتي
في حضرموت ...إلى متى؟
دعاء سويدان
صـ ـحـ ـي ــح أن املـ ـمـ ـلـ ـك ــة م ــرغـ ـم ــة ع ـلــى
«مسايرة» شقيقتها العتبارات عدة؛
من بينها :الدور الذي تلعبه أبو ظبي
ف ــي إطـ ــار عـمـلـيــات تـحــالــف ال ـع ــدوان،
وال ـ ـضـ ــابـ ــط األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ــري ــد
لإلماراتيني دورًا متقدمًا على البحرين
األحمر والعربي ،إال أن السعودية قد
ت ـجــد نـفـسـهــا ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف إزاء
خ ـ ـيـ ــارات ت ـص ــادم ـي ــة ،ل ـط ــامل ــا ت ـك ــررت
بوادرها في مدينة عدن ،وال ُيستبعد
أن تمتد ،اليوم ،إلى حضرموت.
ف ــي األيـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة ،ب ــرزت
إل ــى ال ـع ـلــن م ــؤش ــرات ق ــوي ــة إل ــى ذلــك
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ال ـ ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ـ ــزال م ـك ـب ــوح ــا
تـ ـح ــت الف ـ ـتـ ــة «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـع ــرب ــي»
و«الشرعية اليمنية» .على الــرغــم من
ق ـي ــام ال ـس ـع ــودي ــة ،ع ـبــر وك ــائ ـه ــا فــي
حـ ـض ــرم ــوت ،ت ـ ـكـ ــرارًا ،ب ـب ـعــث رس ــائ ــل
ت ـح ــذي ــري ــة إل ـ ــى اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات مـ ــن مـغـبــة
عـقــد م ــا ُعـ ــرف ب ــ«مــؤت ـمــر حـضــرمــوت
الـجــامــع» ،إال أن األخـيــرة أص ـ ّـرت على
ّ
املضي به ،مجلية تمسكها بـ«تجزيء»
ملفات جنوب اليمن ،والتعامل مع كل
ملف بما تقتضيه مصلحة أبو ظبي.
باكرًا ،بدأت الرياض «التشويش» على
املؤتمر الــذي انعقد في  22من الشهر
ال ـج ــاري ،غـيــر أن األي ــام القليلة التي
سـبـقــت ان ـع ـقــاده ش ـهــدت تكثيفًا غير
مسبوق للمواقف املناوئة له .مجموعة
رجال مال وأعمال سعوديني (من أصل
حضرمي) ،يتصدرهم عبدالله أحمد
ب ـق ـش ــان وم ـح ـم ــد ح ـس ــن الـ ـعـ ـم ــودي،
ُ
وي ـن ـظــر إل ــى تـصــريـحــاتـهــم بوصفها
تعبيرًا عن املوقف الرسمي السعودي،
أص ـ ـ ــدروا قـب ـيــل خ ـم ـســة أي ـ ــام م ــن بــدء
الفعالية بيانًا أعلنوا فيه انسحابهم
مــن املــؤتـمــر ،لكونهم ،بحسب البيان:
«يحملون الجنسية الـسـعــوديــة ،ولن
يـ ـش ــارك ــوا ف ــي أي ت ـك ــوي ــن س ـيــاســي،
وس ـ ـ ــوف ي ـع ـم ـل ــون ب ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مــع
قيادة اململكة» .وشــدد املوقعون على
ضرورة «التنسيق مع قيادة التحالف
العربي ،وعلى رأسها السعودية ،من
أج ــل إن ـجــاح املــؤت ـمــر وض ـمــان تنفيذ
مخرجاته».

ٌ
مــوقــف أث ــار ردود فـعــل ســاخـطــة في
أوس ـ ـ ـ ــاط األجـ ـنـ ـح ــة «ال ـح ـض ــرم ـي ــة»
املحسوبة على اإلم ــارات ،وبلغ األمر
ب ــأح ــده ــم ح ـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ــول« :لـ ـ ــن نـجـعــل
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ي ـ ــدي ـ ــرون ح ـض ــرم ــوت
ب ــالــري ـم ــوت ك ــونـ ـت ــرول ،مـهـمــا كــانــت
أم ــوالـ ـه ــم وأع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــم ...قـ ــولـ ــوا لـهــم
يـقـطـعــوا املـ ـص ــروف» .ب ــال ـت ــوازي مع
ذل ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت ب ـع ــض وج ـ ـ ــوه قـبـيـلــة
ك ـن ــدة ،م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات املـحـســوبــة
ع ـل ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ان ـس ـح ــاب ـه ــا هــي
األخــرى من املؤتمر ،معتبرة أن «من
الحكمة والعقل أن يجري هذا املؤتمر
بتنسيق وتوافق مع قيادة التحالف
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا امل ـم ـل ـك ــة
ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات» .ون ــاش ــدت
القبيلة الرئيس املستقيل ،عبد ربه
منصور ه ــادي ،تأجيل عقد املؤتمر
«حتى ال يخلق فتنة».
أدارت اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات األذن الـ ـط ــرش ــاء

ل ـل ـم ـن ــاش ــدات الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وان ـع ـق ــد
املــؤت ـمــر بــرعــايــة رج ــل أب ــو ظـبــي في
حضرموت ،املحافظ أحمد بن بريك،
وحماية قوات «النخبة الحضرمية»
الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
ت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان إل ـ ـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع
صــاح ـيــات ـهــا .امل ـف ــارق ــة أن الــوثـيـقــة

أدارت اإلمارات األذن الطرشاء
للمناشدات السعودية
ُ
وعقد مؤتمرها
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ـ ــن «امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر» طــال ـبــت
ه ــادي ب ــاإلس ــراع فــي امل ـصــادقــة على
ً
إعــان حضرموت «إقليمًا مستقال»،
واض ـ ـ ـعـ ـ ــة ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ت ـط ـب ـيــق
مخرجات الحوار الوطني ،علمًا بأن
هذه األخيرة تنص على إقليم متكون

وامل ـ ـ ـهـ ـ ــرة وشـ ـب ــوة
م ـ ــن ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت ُ
وسقطرى .مفارقة فهم منها أن ابن
بــريــك ،ومــن ورائ ــه أبــو ظـبــي ،يــريــدان
اإلب ـ ـقـ ــاء ،ولـ ــو ش ـك ـل ـيــا ،ع ـل ــى خ ـيــوط
ُ«التحالف» مــع الــريــاض ،تمامًا كما
فهم ذلك من إعالن ابن بريك تشكيل
لـجـنــة م ــن أع ـض ــاء امل ــؤت ـم ــر ،سـتـقــوم
بزيارة كل من السعودية واإلمــارات،
وشكرهما على «ما بذلتاه في سبيل
انعقاد املؤتمر».
بـ ـخ ــاف مـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،كـ ــل مـ ــا تـضـمـنـتــه
الــوثـيـقــة يـشــي بـمــا تــرسـمــه اإلمـ ــارات
م ـ ــن م ـ ـ ـحـ ـ ــددات مل ـس ـت ـق ـب ــل امل ـح ــاف ـظ ــة
الـغـنـيــة بــالـنـفــط ،واملـطـلــة عـلــى البحر
العربي .إلى جانب مطالبتها بإعالن
ً
ح ـضــرمــوت ،م ـن ـف ــردة ،كــإقـلـيــم ،نصت
الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـ ــه «يـ ـ ـح ـ ــق ألب ـ ـنـ ــاء
ح ـض ــرم ــوت تـ ــرك االتـ ـح ــاد م ـتــى رأوا
ُّ
أن ــه ل ــم ي ـعــد ع ـلــى ال ـن ـحــو الـ ــذي ات ـفــق
عليه» ،ما يؤشر إلى نية كامنة بسلخ

«أسبرطة الجديدة»
قبل أيام ،استعاد وزير الدفاع األميركي الحالي الجنرال جيمس
ماتيس ،قصة أسبرطة (املدينة ـ الدولة في اليونان القديمة) ،التي
لعبت أدوارًا أكبر من حجمها الطبيعي ،مشبهًا دولــة اإلمــارات
بـهــا .مـقــارنــة مــاتـيــس الـتــاريـخـيــة ال
تبدو خيالية ،إذ ّإن أبــو ظبي تعمد
إل ــى االنـتـشــار الـعـسـكــري واألم ـنــي،
تحت غطاء مشاريع تجارية ،على
طــول الـخــط الـبـحــري االستراتيجي
املمتد من عمق الخليج العربي إلى
ن ـق ــاط ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ال ـح ـســاســة،
املتوزعة بني ضفتي القرن األفريقي
وال ـش ــواط ــئ الـيـمـنـيــة ،مـ ــرورًا ببحر
العرب وجزره املستحكمة باملمرات
املائية الــدولـيــة ،كأرخبيل سقطرى
اليمني .هذا الدور الكبير في اإلقليم
للمشيخة الصغيرة من حيث الحجم الجغرافي والديموغرافي،
يستحسنه األميركيون من حليفتهم ،بل وال يخفون مفاضلته
عـلــى ال ــدور املـ ــوازي للمملكة الـسـعــوديــة .تـصــريـحــات ماتيس

عن «أسبرطة الصغيرة» توضح عقيدة أميركية تجاه الحلفاء
الخليجيني ،تحتل فيها اإلمارات رأس الالئحة ،نظرًا إلى طابع أبو
ظبي ،األقل تزمتًا ،واألكثر انفتاحًا من الناحية الدينية.
تفضيل األميركيني لــإمــارات على السعودية ،أعطى أبــو ظبي
مساحة أوسع للعمل ،تتجاوز املظلة السعودية ،وآخر تمظهرات
هــذا النشاط ،التمدد في محافظة حضرموت اليمنية ،املنطقة
األهم تاريخيًا ،بالنسبة إلى السعوديني .فلطاملا جرى الحديث
عن أطماع سعودية في املحافظة اليمنية األكبر ،قوامها استغالل
التشابك القبلي وتشابه العادات والتقاليد بني سكان املحافظة
وجيرانهم في الشمال ،حيث الكثير من الحضارم املجنسني
س ـعــوديــا .وظ ـه ــرت قـبــل م ــدة وثـيـقــة طــالــب فـيـهــا مـشــايــخ من
الحضارم بضم املحافظة إلى اململكة ،في خطاب موجه إلى امللك
السعودي .وكانت قد جــددت وثائق «ويكيليكس» عــام 2011
تأكيد مشروع الخط االستراتيجي للوصول إلــى بحر العرب.
وفي خالل الحرب الحالية ،ظهر مشروع «قناة سلمان» املائية
املمتدة إلى بحر العرب .لكن الجديد اليوم أن املساعي اإلماراتية
في إقامة إقليم حضرموت تنسف األحــام السعودية بإقامة
إقليم يضم املهرة وحضرموت ،ضمن مشروع «األقاليم الستة».

حضرموت عــن الكيان اليمني ،حتى
لو اتخذ األخير صورة دولة اتحادية
متشكلة من أقاليم.
كـمــا أن الــوثـيـقــة تضمنت ع ــدة بـنــود،
مفادها التشديد على الدور اإلماراتي
املـ ـتـ ـق ــدم ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت .م ـ ــن ذل ـ ــك،
على سبيل املـثــال ،اعتبار يــوم إعــان
«الـنـخـبــة» املــوالـيــة لــإمــارات «تحرير
حـ ـ ـض ـ ــرم ـ ــوت مـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ع ـط ـلــة
رس ـم ـيــة ،وتــوف ـيــر املـشـتـقــات النفطية
ال ــازم ــة لـتـشـغـيــل مـحـطــات الـكـهــربــاء
في ساحل حضرموت وواديها بكلفة
إجمالية بلغت  7مليارات ريال (علمًا
بــأن ابــن بريك كــان قــد أعلن فــي أوائــل
نـيـســان نـيــة اإلم ـ ــارات إن ـشــاء مصفاة
نـفـطـيــة بـكــامــل مـلـحـقــاتـهــا فــي مدينة
الشحر ،على مقربة من ميناء الضبة
النفطي) ،واعتماد حضرموت «منطقة
عـسـكــريــة واح ـ ــدة ب ـق ـيــادة حـضــرمـيــة،
وت ـع ــزي ــز ق ـ ــوات ال ـن ـخ ـبــة الـحـضــرمـيــة
ورفــع جاهزيتها القتالية بما يضمن
قيامها بــاملـهـمــات املـنــاطــة بـهــا» (يقر
التقسيم الحالي للمناطق العسكرية
في اليمن منطقة عسكرية أولى تنتشر
في شمال حضرموت ومقرها سيئون،
ومـنـطـقــة عـسـكــريــة ثــانـيــة تـنـتـشــر في
جنوب حضرموت واملـهــرة وسقطرى
ومقرها املكال).
ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـخـ ـ ــرجـ ـ ــات ل ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ــرق ج ـ ـنـ ـ َ
ـاح
«ال ـش ــرع ـي ــة» امل ــوال ــي ل ـل ـس ـعــوديــة .لــم
تمر  3أيــام على اختتام املؤتمر،
تكد ُ
حـتــى أع ـل ــن اسـتـقـبــال ه ــادي ف ــي مقر
إقامته في الرياض «مشائخ ووجهاء
وش ـخ ـص ـي ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة م ــن إق ـل ـيــم
ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت» .وأع ـ ـ ـ ــاد ه ـ ـ ـ ــادي ،خ ــال
ال ـل ـق ــاء ،ال ـت ـشــديــد ع ـلــى «بـ ـن ــاء الـيـمــن
االت ـ ـحـ ــادي ال ـج ــدي ــد املـ ـك ــون م ــن ستة
أقاليم؛ بينها إقليم حضرموت» ،واعدًا
بـ«أننا سنعمل على توجيه الحكومة
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال
تأسيس األقاليم» ،في رد ضمني على
ما ورد في وثيقة «مؤتمر حضرموت
الجامع» .في اليوم نفسه ،غـ ّـرد نائب
ال ــرئ ـي ــس امل ـس ـت ـق ـيــل ،امل ـح ـس ــوب عـلــى
«التجمع اليمني لــإصــاح» (إخ ــوان
ال ـي ـم ــن) ،ف ــي ح ـســابــه ع ـلــى «تــوي ـتــر»،
ً
قائال« :االنقالب على مخرجات الحوار
هــو ان ـقــاب عـلــى أح ــام اليمنيني في
التغيير والـبـنــاء ،والــدولــة االتـحــاديــة
املـكــونــة مــن ستة أقــالـيــم هــي الضامن
ألم ــن ال ـي ـمــن» .وع ـلــى الـنـغـمــة نفسها،
عـ ــزف رئ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ه ـ ـ ــادي ،أح ـمــد
ع ـب ـيــد ب ــن دغ ـ ــر ،ق ـب ــل ي ــوم ــن ،م ــؤك ـدًا
أن «السلطة الشرعية لــن تسمح أبـدًا
بــان ـق ـســام ال ـي ـمــن وال ب ـت ـجــزئ ـتــه ،ولــن
تسمح أبدًا بسقوط الشرعية».
حتى اآلن ،ال ت ــزال ال ــردود السعودية
على «املــؤتـمــر الحضرمي» اإلمــاراتــي
مقتصرة على الجانب الكالمي ،حيث
تتناوب الوجوه املوالية للرياض على
مهاجمة املــؤتـمــر ،إال أن األم ــور قــد ال
تبقى مقتصرة على هذه الحدود ،إذا
ما قــررت أبــو ظبي املضي في تطبيق
مـ ـخ ــرج ــات ــه .فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،تـفـيــد
املعلومات الــواردة من حضرموت بأن
السعودية بدأت تحركات فعلية ،غير
مـبــاشــرة ،بـهــدف اسـتـعــادة حضورها
في املحافظة ،وخصوصًا أن اإلمــارات
متجهة نحو مزيد من التوسع األفقي
والـعـمــودي فــي جـنــوب الـيـمــن .توسع
يشمل ،أفـقـيــا ،الـتـمــدد فــي املحافظات
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
س ـق ـط ــرى ال ـت ــي ال يـسـتـبـعــد الـبـعــض
قيام أبــو ظبي ،الحـقــا ،بعد استكمال
سيطرتها عليها ،باستفتاء سكانها
على االنضمام إلى االتحاد اإلماراتي،
وك ـ ــذل ـ ــك املـ ـ ـه ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي س ـ ـت ـ ـكـ ــون ،فــي
حــال ام ـتــداد األع ــن اإلمــارات ـيــة إليها،
م ـحــل تـ ـن ــازع م ــع سـلـطـنــة عـ ـم ــان .أمــا
ع ـ ـمـ ــوديـ ــا ،ف ـت ـش ـت ـغــل اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـلــى
«ت ـفــريــخ» ال ـق ــوى الـعـسـكــريــة املــوال ـيــة
لـهــا ،وكـســب رضــى السكان بمشاريع
اقتصادية واستثمارية تطال املوانئ
واملـطــارات والخدمات.وفي ما بــدا أنه
ٌّ
ٌّ
سعودي على التحركات اإلماراتية،
رد
أق ــال عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي ،مساء
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ عـ ـ ـ ـ ــدن عـ ـ ـي ـ ــدروس
الزبيدي (صاحب نفوذ واسع ،وموال
ل ــإم ــارات) ،وعـ ّـي ـنــه سـفـيـرًا فــي وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ـي ـمــا ُع ـ ـ ّـن ع ـبــد ال ـعــزيــز
ً
املفلحي بدال منه.

