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مقدمة
ســيطرت قــوات دفــاع شــبوة وألويــة العمالقــة، وهــي قــوات مواليــة لإلمــارات، علــى محافظــة 

شــبوة شــرقي اليمــن، وطــردت القــوات الحكوميــة بعــد معــارك شــاركت فيهــا طائــرات مســّيرة 

يعتقــد أنهــا إماراتيــة لترجيــح الكفــة لصالــح قــوات دربتهــا ومولتهــا أبوظبــي، فيمــا انســحبت 

القــوات الحكوميــة إلــى محيــط المحافظــة ومناطــق نائيــة أو عــاد أفرادهــا إلــى قبائلهــم ومعظــم 

القــوات الحكوميــة فــي شــبوة تنتمــي لقبائــل شــبوة. 

تعيــد اشــتباكات مدينــة عتــق، مركــز محافظــة شــبوة، إلــى االذهــان االشــتباكات والمعــارك فــي 

الشــهر ذاتــه )أغســطس/آب( عــام 2019 عندمــا ســيطرت القــوات المواليــة لإلمــارات علــى عــدن، 

وفشــلت فــي الســيطرة علــى محافظــة شــبوة وتعرضــت القــوات الحكوميــة علــى مدخــل مدينــة 

عــدن للقصــف. عــادة مــا كانــت محافظــة شــبوة جــزء مــن دورات تبــدل العالقــة بيــن القــوات 

الحكوميــة والتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات1 . 

تعتبــر هــذه األحــداث مهمــة ألنهــا جــاءت بعــد خمســة أشــهر مــن إعــالن تشــكيل مجلــس 

القيــادة الرئاســي الــذي بــدأ عملــه فــي ابريل/نيســان الماضــي، كمــا أنهــا األحــداث األولــى التــي 

أظهــرت تناقضــا واضحــا داخــل المجلــس الرئاســي أدي إلــى التخلــي عــن قــوات الجيــش واألمــن 

لصالــح قــوات غيــر رســمية لــم تدمــج بعــد فــي مؤسســات الدولــة العســكرية، تتخــذ مــن المجلــس 

االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن أبوظبــي واجهــة سياســية لهــا. 

تناقــش هــذه الورقــة، نقــاط التحــّول التــي جــاءت فــي ظلهــا أحــداث شــبوة، ومقارنتهــا بأحــداث 

ــة انفجارهــا وتدرجهــا إلعطــاء نظــرة حــول طبيعــة  ــذ بداي ــم تقــدم تسلســاًل لألحــدث من 2019، ث

تطورهــا، وتداعياتهــا علــى المجلــس الرئاســي ومســتقبل اليمــن، ومثلــث النفــط والموانــئ 2، 

ــان األول  ــر واالمتح ــس الرئاســي لمعالجــة األزمــة األكب ــول الســريعة للمجل مقدمــة بعــض الحل

واألصعــب الــذي يواجهــه، وانعكاســاتها علــى المعركــة ضــد الحوثييــن. 
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أحدثــت شــبوة بتركيبتهــا االجتماعية-القبليــة وموقعهــا الجيو-سياســي واالقتصــادي، تأثيــرًا 

مباشــرًا وغيــر مباشــر علــى معظــم أحــداث اليمــن خــالل ســنوات الحــرب الماضيــة؛ لكــن كمــا 

ــة  ــر التحــوالت الداخلي ــم تحضــر نفســها لتأثي ــة- ل ــة -الوطني ــدو فــإن معظــم األطــراف المحلي يب

واإلقليميــة منــذ مطلــع العــام الجــاري )2022( كحــدث التحــّول فــي محافظــة شــبوة، والــذي 

ســينعكس علــى خارطــة البــالد واألطــراف المحليــة فــي المرحلــة القادمــة. 

وهنــاك عديــد مــن نقــاط التحــّول الجديــدة التــي أدت إلــى قفــز الطــرف المحلــي وهــو المطالــب 

باالنفصــال، واإلقليمــي ممثــاًل بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للســيطرة علــى مثلــث النفــط 

والغــاز شــرقي اليمــن. 

تغييــر المحافــظ: فــي ديســمبر/كانون األول2021 ُأعلــن عــن تعييــن عــوض بــن الوزيــر   )1
العولقــي محافظــًا لشــبوة بــداًل مــن محمــد بــن عديــو الــذي قــاد المحافظــة خــالل ســنوات بتــوازن 

سياســي واجتماعــي أدى إلــى تعزيــز حضــور الدولــة. تمكــن بــن عديــو مــن تأميــن الدعــم الَقبلــي 

والمجتمعــي للقــوات الحكوميــة فــي مواجهــة قــوات النخبــة الشــبوانية وتعزيزاتهــا في أغســطس/

آب 2019م. اســتمر بــن عديــو خــالل األعــوام الالحقــة فــي الحديــث عــن خطــورة الوجــود العســكري 

اإلماراتــي فــي بلحــاف وتأثيــره علــى األمــن واالســتقرار فــي محافظــة شــبوة، حتى تغييــره بمحافظ 

قــادم مــن حــزب المؤتمــر ومــواِل لإلمــارات، فقــد كان عوض بــن الوزير العولقي مــن أبرز معارضي 

"بــن عديــو" ويعيــش فــي ابوظبــي، ونقلتــه طائــرة خاصــة مــن العاصمــة اإلماراتيــة إلــى مقــر 

ســلطته.

   مــع وصــول المحافــظ الجديــد تــم تفعيــل قــوات النخبــة الشــبوانية التي هزمت فــي مواجهات  

أغســطس/آب 2019 مــع الجيــش واألمــن وإعادتهــا إلــي عتــق عاصمــة المحافظــة تحــت مســمي 

جديــد  "دفــاع شــبوة" فــي األول مــن يناير/كانــون الثانــي2022. 

وزادت عــدد القــوات المتواجــدة فــي محافظــة شــبوة مــع اســتمرار تعزيــزات قــوات العمالقــة 

إلــى المحافظــة منــذ نهايــة العــام الماضــي، بمبــرر دفــع الحوثييــن بعيــدًا عــن ثــالث مديريــات 

ــق محافظــة مــأرب فــي 2021. ــا لخن ــون قــد ســيطروا عليه رئيســية كان الحوثي

4

جيوبولتكحرب الحلفاء في شبوة بين حلم االنفصال وأطماع الغاز 

نقاط التحّول 



وبالفعــل تمكنــت القــوات بوجــود القــوات الحكوميــة مــن دفــع الحوثييــن بعيــدًا عــن تلــك 

ــالث  ــات الث ــق" والمديري ــز المحافظــة فــي "عت ــا اســتمرت فــي البقــاء فــي مرك ــات لكنه المديري

ــن.  ــرى تحريرهــا مــن الحوثيي ــي ج الت

ــل/ ــي الســابع مــن ابري ــادة الرئاســي ف ــس القي ــاء تشــكيل مجل ــس الرئاســي: ج 2( المجل
ــازل مــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي لصالــح مجلــس مكــون مــن رئيــس وســبعة  نيســان بتن

أعضــاء يمثلــون األطــراف التــي تناهــض الحوثييــن وتدعــم الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا، تضــم 

تمثيــاًل للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات والمطالــب باالنفصــال. وعلــى 

عكــس ســلطة عبدربــه منصــور هــادي التــي وضعــت أساســين رئيســيين فــي قراراتهــا بوحــدة 

البــالد وعــدم تشــجيع النــزوع لالنفصــال واالنقســام، ومواجهــة االنتهــاكات لســيادة البــالد التــي 

تشــجع الميليشــيات علــى حســاب الدولــة والوحــدة الوطنيــة، لــم يثبــت المجلــس الرئاســي خــالل 

ــارات  ــة مــن تي ــو يحــوي شــخصيات قادم ــن، فه ــن الثابتي ــى هذي ــة األشــهر المحافظــة عل األربع

ــح. متناقضــة المصال

كان بقــاء المجلــس الرئاســي موحــدًا امتحانــًا صعبــًا إلــى جانــب تحديــات أخــرى. والمجلــس 

الرئاســي هــو أمــر واقــع معتــرف بــه دوليــا صعــب تغييــره أو اســتبداله؛ بغــض النظــر عــن مــدى 

شــرعيته السياســية وكيفيــة اكتســابها، لكنــه يضــع نفســه فــي محــل اختبــار فــي مــدى مالءمــة 

قراراتــه وســلوكه لــروح الدســتور والقوانيــن النفــاذة. ومــدى التزامــه بإعــالن نقــل الســلطة الــذي 

منحــه شــرعية وجــوده. وبشــأن ذلــك نضــع العديــد مــن العوامــل التــي تشــير إلــى إخفــاق المجلــس 

فــي إعــالن نقــل الســلطة الــذي حــدد بوضــوح مهمتــه:  

أ ( القواعــد المنظمــة: فشــل المجلــس الرئاســي فــي إقــرار القواعــد المنظمــة لــه، كان مصــدر 
الرفــض هــو المجلــس االنتقالــي الجنوبــي الــذي يمثلــه فــي المجلــس عضــو المجلــس الرئاســي 

عيــدروس الُزبيــدي3 . 

هــذه القواعــد هــي التــي تنظــم كل عمــل المجلــس وهيئاتــه، وتخفــف مــن حــدة التباينــات داخــل 

المجلس.
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يشــير إعــالن نقــل الســلطة إلــى هــذه األهميــة: يعتمــد رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي القواعد 

المنظمــة ألعمــال مجلــس القيــادة الرئاســي وهيئــة التشــاور والمصالحــة والفريــق القانونــي 

والفريــق االقتصــادي المشــكلين بموجــب هــذا اإلعــالن خــالل )15( يومــًا مــن تاريــخ رفــع توصيــة 

الفريــق القانونــي بمســودة القواعــد المنظمــة وتصــدر بقانــون4 . كان مــن المقــرر أن يتــم إقــرار 

هــذا القانــون فــي يونيو/حزيــران الماضــي لكــن ذلــك لــم يحــدث! 

فــي ظــل غيــاب هــذه القواعــد، ال يملــك المجلــس أي غطــاء ينظــم أعمالــه، وهــو مــا يجعــل مــن 

عملــه حالــة فرديــة لتوافــق األفــراد وبعضهــم وهــو مــا ســبب الخالفــات التــي قفــزت للواجهــة فــي 

المرحلــة التــي ســبقت محافظة شــبوة.

ب (   هيئــة المشــاورات والمصالحــة: ينــص اعــالن نقــل الســلطة على اجتمــاع الهيئة المكونة 
مــن 50 شــخصًا -مــن كل األطــراف- النتخــاب هيئــة الرئاســة التنفيذيــة، لكــن لــم يحــدث اجتمــاع 

أوال ولــم يجــر انتخــاب. بــل جــرى تعيينهــا لتمنــح رئاســتها لشــاب فاقــد للخبــرة السياســية ينتمــي 

للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، رغــم وجــود عضويــة آخريــن أكبــر ســنًا وخبــرة سياســية مــن رئيــس 

اللجنــة. ولــم تعقــد الهيئــة أي اجتمــاع منــذ ذلــك الحيــن. والهيئــة جــزء مــن مشــروعية المجلــس 

ــة  ــات الوطني ــد رؤى وأهــداف القــوى والمكون ــى توحي ــا: العمــل عل ــزء مــن مهامه الرئاســي؛ وج

المختلفــة، بمــا يســاهم فــي اســتعادة مؤسســات الدولــة، وترســيخ انتمــاء اليمــن إلــى حاضنتــه 

العربيــة5 .

الشــراكة: تقــوم شــرعية المجلــس الرئاســي علــى الشــراكة بيــن المكونــات التــي جــرى  ج ( 
تشــكيل المجلــس الرئاســي وهيئاتــه األخــرى منهــا. لــم يعــزز المجلــس الرئاســي وجــود "تهامــة" 

فــي الهيئــات التــي تشــكله إلــى جانــب عــدم حضــور أي مكــون مــن تهامــة فــي الحكومــة، وهــي 

شــكاوى مســتمرة مــن معظــم الســكان فــي تلــك المناطــق االســتراتيجية والهامــة. علــى العكــس 

مــن ذلــك يقــول المناوئــون لقــرارات المجلــس الرئاســي إنهــا كرســت خــالل األربعــة األشــهر األولى 

ســيطرة أفقيــة ورأســية لطــرف معيــن: المجلــس االنتقالــي الجنوبــي رأســيًا، ومنطقــة الضالــع/

ــًا. فــي خدمــة كمــا يبــدو ألهــداف خاصــة بالمجلــس االنتقالــي الجنوبــي الــذي  يافــع/ لحــج أفقي

يطالــب باالنفصــال، فــي نقــض ألول المبــادئ التــي قــام عليهــا المجلــس وهــي المحافظــة علــى 

وحــدة البــالد وســيادتها.
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ــرة، بــل يعــزز الفــرز الجهــوي  ال يهــدد هــذا وحــدة البــالد وحدهــا وتحويلهــا إلــى كنتونــات صغي

علــى أســاس الحــرب األهليــة 1986م، إذ يعــزز قــوة مــا كان يســمى الطغمــة )الضالــع، ردفــان، 
يافــع( علــى حســاب مــا كان يســمى الزمــرة )أبيــن وشــبوة( وباقــي المحافظــات الجنوبيــة األخــرى6 

، وتنظــم المحافظــات الشــمالية إلــى هــذا التقســيم الجهــوي بتعزيــز المناصــب للمحافظــات 

ــة علــى حســاب المحافظــات الشــمالية.  الجنوبي

الكهنــوت  اليمــن ســواء جنوبــًا أو شــمااًل- منــذ االســتقالل ونهايــة  الســلطة فــي  قامــت 

اإلمامــي فــي الســتينات- أو فــي اليمــن الموحــد، علــى تــوازن دقيــق بيــن المناطــق فــي التعيينــات 

ــا  ــا. عندم ــاء وقته ــل الســلطة فــي صنع ــى ال تشــعر مناطــق بالتجاهــل مــن ِقب والمناصــب، حت

تفشــل أي ســلطة فــي تحقيــق هــذا التــوازن فإنهــا تثيــر التوتــر ويعلــن عــن عــدم الرضــا فــي الظــل 

قبــل أن يتحــول إلــى العلــن إذا صمــت الســلطة آذانهــا. 

فــي القضــاء -المؤسســة العدليــة التــي تملــك تشــريعات وقوانيــن منفصلــة- منــح المجلــس 

الرئاســي معظــم التعيينــات لطــرف واحــد هــو المجلــس االنتقالــي الجنوبــي بمــا فــي ذلــك 

المؤسســة القضائيــة، بينهــا: النائــب العــام، ومنصــب رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى، ورئيــس 

ــم يتراجــع المجلــس  ــات تخالــف القوانيــن8 . ول ــة التفتيــش القضائــي7 . بعــض هــذه التعيين هيئ

ــات “وعــد  ــون 9، وبعــد مضــي التعيين ــزام بالقان الرئاســي عنهــا رغــم تنبيهــه مبكــرًا بضــرورة االلت
ــا مســتقباًل”! 10 ــزام به بااللت

فــي المحافظــات، جــاءت التعيينــات للمقربيــن مــن أبوظبــي، فإلــى جانــب منــح محافظــة شــبوة 

للمحافــظ القريــب مــن أبوظبــي عــوض بــن الوزيــر العولقــي؛ منــح المجلس الرئاســي أيضا منصب 

محافــظ ســقطرى ل"عيســى الثقلــي" وهــو قيــادي فــي المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وخــاض 

معــارك ضــد الجيــش واألمــن اليمنييــن وطــرد الســلطة المحليــة فــي يونيو/حزيــران 2020م. األمــر 

ذاتــه فــي حضرمــوت منــح منصــب محافــظ المحافظــة مبخــوت مبــارك بــن ماضــي، وقيــادة 

المنطقــة العســكرية الثانيــة التــي تتخــذ مــن المــكال مركــزًا لهــا للــواء فايــز منصــور ســعيد قحطــان، 

وهمــا مقربــان مــن اإلمــارات. األخيــر أوكلــت لــه الوحــدة الخاصــة اإلماراتيــة فــي اليمــن عــام 2021 

مهمــة تجهيــز قــوة عســكرية فــي وادي حضرمــوت11  لطــرد المنطقــة العســكرية األولى والســيطرة 

علــى مناطــق النفــط. 

7

جيوبولتكحرب الحلفاء في شبوة بين حلم االنفصال وأطماع الغاز 



التعيينــات فــي المحافظــات لقــادة الجماعــات المســلحة والمتطرفــة يجعــل مــن الحصــول علــى 

منصــب تحــت ســلطة المجلــس الرئاســي مرتبطــًا بالتمــرد علــى ســلطة الدولــة، ويمنــح تلــك 

المحافظــات ألهــداف دولــة أجنبيــة. 

يعتبــر بقــاء المجلــس الرئاســي وحكومتــه فــي قصــر معاشــيق، مــع محاصرتــه مــن ِقبــل القــوات 

ــي  ــي الجنوب شــبه العســكرية التابعــة لإلمــارات وتخضــع إســميًا تحــت ســلطة المجلــس االنتقال

؛ واحــدًا مــن األســباب التــي جعلــت المجلــس الرئاســي حبيســًا لقــرارات باتجــاه واحــد الطــرف 

المســيطر. أدى ذلــك إلــى دفــع طــارق صالــح وســلطان العــرادة إلــى الخــروج مــن عــدن بعــد 

ــن فــي المجلــس الرئاســي. ــك القــوات للعضوي اســتفزازات تل

فشــل اللجنــة األمنيــة والعســكرية: نــص إعــالن نقــل الســلطة علــى تشــكيل اللجنــة  د ( 
األمنيــة والعســكرية المشــتركة، والتــي ُشــكلت فــي نهايــة مايو/أيــار برئاســة "هيثــم قاســم"-

ينحــدر مــن ردفــان وخــالل الحــرب كان قائــدًا ميدانيــًا ومستشــارًا عســكريًا للقــوات اإلماراتيــة فــي 

المعــارك جنــوب وغــرب اليمــن وكان وزيــرًا للدفــاع مــع االنفصالييــن عــام1994م- وعضويــة 59 

آخريــن مــن القــادة العســكريين وقــادة الميليشــيات بهــدف: تحقيــق األمــن واالســتقرار مــن خــالل 

اعتمــاد السياســات التــي مــن شــأنها أن تمنــع حــدوث أي مواجهــات مســلحة فــي كافــة أنحــاء 

الجمهوريــة، وتهيئــة الظــروف واتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتحقيــق تكامــل القــوات المســلحة تحــت 

هيــكل قيــادة وطنيــة موحــدة فــي إطــار ســيادة القانــون، وإنهــاء االنقســام فــي القــوات المســلحة 

ــة لمنتســبي الجيــش  ــدة وطني ــع النزاعــات المســلحة، ووضــع عقي ومعالجــة أســبابه وإنهــاء جمي

ــز االســتقرار واألمــن12 . واألجهــزة األمنيــة، وأي مهــام يراهــا المجلــس لتعزي

لــم تحقــق اللجنــة العســكرية واألمنيــة أي تقــدم منــذ تشــكيلها، ولــم تبــد موقفــًا مــن أحــداث 

شــبوة. فلــم تمنــع حــدوث المواجهــات فــي "عتــق"، ولــم تــدن ســيطرة قــوات دفــاع شــبوة 

والعمالقــة علــى معســكرات قــوات الجيــش وقــوات األمــن الخاصــة فــي المحافظــة. كمــا عــادت 

حالــة عــدم االســتقرار وانهيــار األمــن فــي شــبوة التــي ظلــت مســتقرة وآمنــة منــذ 2019، دون أن 

تقــدم اللجنــة علــى القيــام بــأي جهــود إلنهــاء حالــة االنقســام. 
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ويبــدو أن المشــكالت التــي يعانــي منهــا مجلــس القيــادة الرئاســي هــي ذاتهــا التــي تعانــي منهــا 

هــذه اللجنــة، حيــث يتحكــم القــادة التابعيــن للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي بدفــة االجتماعــات ومــا 

يتــم تقريــره، فأثنــاء النقــاش حــول المعســكرات التــي لــم تشــترك فــي قتــال جماعــة الحوثــي، أصــر 

ــى مــن ســيئون؛  ــى إخــراج معســكرات المنطقــة العســكرية األول ــي عل ــو المجلــس االنتقال ممثل

وهــي المنتشــرة فــي وادي وصحــراء حضرمــوت وفــي المهــرة شــرقي البــالد. وعندمــا اســتغرب 

عــدد مــن أعضــاء اللجنــة هــذا الطــرح وأن إخراجهــا غيــر منطقــي ويخــل بالتــوازن المتعلــق بواحديــة 

األراضــي اليمنيــة وبالجمهوريــة اليمنيــة؛ رد أعضــاء االنتقالــي أن طرفــًا آخــر ســيقوم بإخراجهــا 

بالقــوة إذا لــم تقــم اللجنــة بدورهــا فــي طــرد القــوات مــن معســكراتها13 .

هـــ( إزالــة التوتــر وحمايــة الوحــدة الوطنيــة: تشــير ديباجــة إعــالن نقــل الســلطة إلــى ضــرورة 
الحفــاظ علــى وحــدة البــالد والنظــام الجمهــوري، وإزالــة عناصــر التوتــر السياســي واألمنــي، يمكــن 

اإلشــارة إلــى بعضهــا فــي اآلتــي: 

اإلقليميــة ووحــدة  اليمــن وســيادته واســتقالله وســالمته  بوحــدة  التزامنــا  علــى  "وتأكيــدًا 

أراضيــه". 

و "تضميــدًا للجــراح، وتجســيدًا ألهــداف ثورتــي ســبتمبر واكتوبــر المجيدتيــن، وللمحافظــة علــى 

وحــدة شــعبنا فــي دولــة مدنيــة تحقــق الشــراكة الواســعة والتوزيــع العــادل للثــروات".

و "تلبية طموحات شعبنا في التغيير واإلصالح، وإزالة عناصر التوتر سياسيًا وأمنيًا". 

جــاء تشــكيل المجلــس الرئاســي إلزالــة التوتــر بيــن الجيــش واألمــن اليمنييــن والتشــكيالت 

شــبه العســكرية األخــرى أو الميليشــيات التــي معظمهــا تتلقــى دعمــًا وإدارة مباشــرة مــن دولــة 

اإلمــارات، والتــي تكــررت أكثــر مــن مــرة منــذ 2019م. إن بقــاء التشــكيالت شــبه العســكرية خــارج 

ســلطة وزارتــي الدفــاع والداخليــة اليمنيتيــن يؤكــد ســيناريو الحــروب الصغيــرة المســتمرة، يقــدم 

تاريــخ اليمــن الحديــث تجربــة مؤلمــة لهــذه المعضلــة األمنيــة14 .

منــح المناصــب فــي المحافظــات لقــادة التشــكيالت مــا دون الوطنيــة أو للشــخصيات التــي 

ُعرفــت بأهــداف انفصاليــة، يعــزز االنقســام والتمزيــق للجغرافيــا اليمنيــة، 
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ويعــزز حالــة عــدم االســتقرار ويدخــل مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا في سلســلة 

ــم أمــرًا  ــالد فــي نظــام مــن األقالي ــى وحــدة الب ــرة، ويجعــل مــن الحفــاظ عل مــن الحــروب الصغي

صعبــًا، بــل حتــى فــي دولتيــن أمــرًا أكثــر صعوبــة. 

الهدنــة: تأتــي أحــداث شــبوة فــي ظــل هدنــة مســتمرة بيــن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف   )3
بهــا دوليــا وجماعــة الحوثــي المســلحة تــم تمديدهــا حتــى الثانــي مــن أكتوبر/تشــرين األول القــادم. 

أشــعرت الهدنــة قــوات العمالقــة باالطمئنــان مــا دفعهــا للعــودة إلــى عتــق مــن الخطــوط األمامية 

علــى حــدود شــبوة مــع البيضــاء حيــث يعــزز الحوثيــون قواتهــم. وخــوض المعــارك ضــد وحــدات 

الجيــش واألمــن داخــل عتــق واالنتقــال إلــى المديريــات األخــرى. 

كان الهــدف مــن المجلــس الرئاســي توحيــد معســكر التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية 

ويقاتــل الحوثييــن منــذ 2015م، تمهيــدًا للوصــول إلــى حــل سياســي ينهــي حالــة الحــرب القائمــة 

منــذ ســيطرة الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران علــى مؤسســات الدولــة عــام 2014م.

فــي ظــل عــدم قــدرة معســكر التحالــف علــى توحيــد القــرارات واإلقصــاء المتعمــد، واســتهداف 

ــرون كقــوة  ــن يظه ــإن الحوثيي ــة؛ ف ــة والقضائي ــا العســكرية واألمني ــة بمــا فيه مؤسســات الدول

ــة، يضعــف ذلــك  ــر مــن ســلطة الدول ــن المناطــق أكث ــة قــادرة علــى اإلدارة والحــرب، وتأمي صلب

حجــة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا دوليــًا ويجعلهــا غيــر قــادرة علــى الضغــط ومواجهــة الحوثييــن 

أو تثبيــت ســلطتها فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها.

المتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة: تعتبــر المتغيــرات هــذه نقطــة تحــول مهمــة أدت   )4
إلــى أحــداث شــبوة، فقــد جــاءت بعــد زيــارة جــو بايــدن للســعودية، والظــروف التــي دفعتــه لهــذه 

الزيــارة متمثلــة بالحاجــة إلــى اســتقرار ســوق النفــط والحصــول علــى الغــاز لتقليــل االعتمــاد علــى 

النفــط والغــاز الروســيين بحلــول الشــتاء، فــي ظــل حــرب موســكو علــى أوكرانيــا. تتجنــب الــدول 

الغربيــة التنديــد باســتهداف أو تمزيــق اليمــن فــي ظــل الحاجــة لــدول الخليــج، وفــي ظــل الوعــود 

اإلماراتيــة بحصــول الفرنســيين علــى الغــاز الــذي يمــر عبــر بلحــاف قادمــًا مــن مــأرب.
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ــي  ــاز اليمن ــة أن الغ ــى الرغــم مــن معرف ــراء فرنســيون فــي شــبوة عقــب األحــداث، عل كان خب

ــة أخــرى. كمــا آن هنــاك معلومــات عــن  القليــل جــدًا قــد ال يمثــل اكتفــاءًا للفرنســيين أو أي دول

ــي. ــى الغــاز اليمن توجــه روســي للضغــط ضــد اســتحواذ الفرنســيين عل

ــرات  ــت نتيجــة توت ــي كان فــي ظــل نقــاط التحــّول المذكــورة أعــاله جــاءت أحــداث شــبوة، والت

اســتمرت منــذ عــودة قــوات دفــاع شــبوة/النخبة الشــبوانية إلــى المحافظــة، وتســليمها حراســة 

لقــوات األمــن والقــوات  التدريجــي  المدنيــة، واإلقصــاء  الحكوميــة والمؤسســات  المنشــآت 

الخاصــة. بــدأت الســلطة المحليــة التــي يقودهــا عــوض بــن الوزيــر العولقي بشــرعنة تقليص مهام 

قــوات األمــن والجيــش، ونشــر قــوات دفــاع شــبوة والعمالقــة بالقــرب مــن نقــاط ومعســكرات 

القــوات الخاصــة واأللويــة العســكرية األخــرى.

ولــم تكــن محاولــة اغتيــال قائــد قــوات األمــن الخاصــة العميــد عبدربــه لعكــب فــي كميــن 

لقــوات دفــاع شــبوة علــى مدخــل مدينــة عتــق فــي 18 يوليو/تمــوز ومقتــل اثنيــن مــن مرافقيــه 

إال القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر، بعــد أشــهر مــن اختمــار التوتــر بيــن قــوات األمــن والجيــش 

وقــوات دفــاع شــبوة منــذ وصولهــا فــي يناير/كانــون الثانــي بأوامــر مــن المحافــظ عــوض بــن 

الوزيــر العولقــي15 . وألن القــوات التــي يقودهــا لعكــب مشــكلة مــن قبائــل شــبوة فقــد طالــب 

بتســليم َقتلــة مرافقيــه، حتــى ال يتحــّول األمــر إلــى ثــأر قبلــي؛ تجاهــل المحافــظ تلــك المطالبــات 

ــة العامــة. العســكرية والقبليــة بتســليم القتلــة للنياب

كمــا يبــدو كانــت الخطــة تمضــي بشــأن اغتيــال القــادة العســكريين، وإحــالل مواليــن ألبوظبــي 

والمجلــس االنتقالــي بديــاًل عنهــم، عندمــا تفشــل هــذه الخطــة يتــم اســتخدامها لعــزل القــادة 

العســكريين وتفكيــك القــوات التابعــة للحكومــة اتباعــًا؛ يشــير التسلســل الزمنــي لألحــداث الحقــًا 

االتجــاه األخيــر: 

شبوة تحدد مدى جدية العالقة بين المجلس الرئاسي والتحالف
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الحدثالتاريخ

فشل محاولة اغتيال العميد عبدربه بكمين لقوات دفاع شبوة في 18 يوليو/تموز 2022

مدخل مدينة عتق في 19 يوليو/تموز ومقتل اثنين من مرافقيه.

اللجنة األمنية في شبوة تشكل لجنة تحقيق فيما وصفت باألحداث 19 يوليو/تموز 2022

بين "قوات األمن الخاصة" واللواء الثاني "دفاع شبوة". ورفضت 

وقف من قتلوا مرافقي "لعكب".

قبل إعالن نتائج التحقيقات، وجه عوض بن الوزير بإيقاف "لعكب" 24 يوليو/تموز 2022

وإخضاعه لإلقامة الجبرية إلى جانب قائد اللواء الثاني في قوات دفاع 

شبوة، وتشكيل لجنة تحقيق تابعة للسلطة المحلية. 

وكلف المحافظ مسؤواًل من خارج القوات الخاصة للقيام بمهام 

"لعكب" وهو نائب مدير عام شرطة المحافظة الذي ُيتهم بالمشاركة 

في محاولة اغتيال لعكب. فيما كلف أركان اللواء الثاني دفاع شبوة 

للقيام ِبمهام قائد اللواء الثاني؛ في تكليف من داخل القوة وليس 

من خارجها كما حدث مع "لعكب".

ظهر المحافظ في كلمة مصورة يهاجم قوات األمن الخاص، 25 يوليو/تموز 2022

ويتهمها بعدم تأمين المحافظة، كما اتهم وزير الداخلية والقيادات 

العليا بالتواطؤ مع قوات األمن الخاص16 . وكانت هذه المرة األولى 

التي يعلن عن نفسه كطرف في األحداث، مع قوات دفاع شبوة. 

كان المحافظ قد رفض -خارج صالحياته- قرار صدر يوم الثالث من 

يوليو/تموز 2022 يقضي بتعيين المقدم علي محمد طعموس 

القميشي، أركان لفرع قوات األمن الخاصة بشبوة، 
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والمقدم ناصرمحمد عبدالله الخليفي رئيسا لعمليات فرع قوات 

األمن الخاصة بشبوة وقائدا لوحدة مكافحة اإلرهاب. حيث منعوا 

من استالم وظائفهم17 .

أصدر الرئيس رشاد العليمي، توجيهًا بأن “يتولى األمن العام والنجدة 25 يوليو/تموز 2022

والقوات المشتركة مهمة تأمين “عتق” وباقي المديريات، على أن 

تتولى “القوات الخاصة” تأمين المداخل؛ وإبقاء قوات دفاع شبوة 

في معسكراتها أو في الجبهات”. ومنع اي تدفق من قوات العمالقة 

إلى العاصمة عتق، وتكليف قوات النجدة وقوات األمن العام 

والقوات المشتركة بتامين مدينة عتق من الداخل؛ إضافة العميد 

جحدل حنش إلى لجنة التحقيق التي شكلها المحافظ.

تجاهل محافظ شبوة توجيهات الرئيس، وفي األيام الالحقة 

استمرت قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة في السيطرة على عتق 

وتعزيز القوات من المديريات والمحافظات األخرى، وبناء المتارس 

والثكنات العسكرية في "عتق" وقرب معسكر قوات األمن الخاصة، 

ومعسكرات الجيش األخرى.

أعلن مكتب محافظ شبوة أن العميد أحمد األحول؛ مستمر في عمله 26 يوليو/تموز2022

كقائم بأعمال قائد القوات الخاصة ِبالمحافظة.

5-1 أغسطس/آب 

2022

بدأت التعزيزات العسكرية التي وصلت لقوات العمالقة وقوات دفاع 

شبوة من خارج المحافظة، في االنتشار أمام مطار عتق الدولي، 

واستحداث نقاط في مدينة عتق، ومضايقة قوات األمن الخاص 

وتهديدها بالطرد من المحافظة.
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اتهم بيان للمحافظ قائد معسكر القوات الخاصة "أحمد محمد حبيب 6 أغسطس/آب 2022

درعان" ومدير مكتب "لعكب" ناصر الشريف، بمنع نائب مدير عام 

شرطة المحافظة المكلف بمهمة قائد قوات االمن الخاص العميد 

أحمد ناصر األحول من الدخول إلى المعسكر.

اعتبر ذلك إعالن التمرد العسكري على قيادة المحافظة؛ وتمرد على 

قرارات اللجنة االمنية.

استبق محافظ شبوة نتائج التحقيق، وحّمل العميد عبدربه لعكب 

مسؤولية أحداث 18يوليو/تموز بما فيها محاولة اغتياله لعكب 

ومقتل اثنين من مرافقيه. وأصدر قرارًا بإقالة "لعكب" و"درعان" من 

منصبيهما، ومنع "الشريف" من دخول المعسكر، واستمرار تكليف 

"األحول" بداًل عن "لعكب". 

رغم أن إقالة القادة األمنيين من مسؤولية وزارة الداخلية والحكومة، 

ويصدر بهما قرارات رئاسية18 .

مع القرار السابق قال المحافظ إنه كلف مدير مديرية عسيالن 

بالجلوس مع أولياء دم لتقديم دية للقتلى: )1. عوض عبد القادر 

علي بطيح( ) 2. أبوبكر عبد القادر عيضة النجار( من منتسبي القوات 

الخاصة؛ دون اإلشارة إلى قبائلهم! وهناك مأخذين على ذلك:

األول: أشار القرار إلى أنه في حال رفض أولياء الدم فإنه سيحيل 

المسؤولين عن األحداث إلى األمن واألصل أن يحيلهم للنيابة! 

ومقايضة أولياء الدم بالمال عالوة على كونه استخفاف بدماء 

الجنديين، وذلك مجّرم في القانون. 

الثاني: أن المحافظ استخف بدماء القتيلين منذ البداية ولم يسارع 

إلحالة القتلة إلى النيابة وتقديم تحكيم قبلي لقبائلهم وأولياء الدم، 
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وهو ُعرف سائد في اليمن حتى انتهاء التحقيقات أو القبول بالحكم 

الَقبلي؛ ما كان سيوقف تأجيج الغضب وسط القوات الخاصة في 

المقام األول ثم قبائلهم. في حادثة مماثلة في 13 أغسطس/آب 

أوقف "بن عوض العولقي" المتسببين في قتل "مفرج بن شليل 

الحارثي" قائد اللواء الخامس قوات دفاع شبوة، وقدم تحكيمًا قبليًا 

كبيرًا لزعماء قبيلة بلحارث، الذي ُقتل في نفس اليوم برصاص قوات 

العمالقة الحليف، والتي قالت إنه عن طريق الخطأ.

اعتبرت وزارة الداخلية19  قرارات محافظ شبوة بإقالة قيادات فرع 7 أغسطس/آب 2022

قواتها الخاصة "الغية" إذ تعتبر "تجاوزا لصالحيات السلطة المحلية 

والدخول في صالحيات وزارة الداخلية"؛ "صدور توجيهات رئاسية 

لمحافظ شبوة الحتواء المشكلة لكنها لم تنفذ".

كثفت قوات العمالقة ودفاع شبوة من انتشارها في شوارع مدينة 

عتق، وفرضت حصارًا على منزل قائد القوات الخاصة "لعكب"20 .

ليل 7/8 أغسطس/آب 

 2022

اغتيال قائد التدخل السريع في محور شبوة، المقدم أحمد لشقم 

العولقي، بكمين ُنصب في عتق، وأصيب عدد من مرافقيه. 

وقامت مجاميع من دفاع شبوة، بالتمركز بمستشفى الهيئة ونشر 

قناصة، ومع بدء فجر الثامن من أغسطس/آب شن هجوم على 

مواقع ومعسكر القوات الخاصة في عتق، ومحاولة السيطرة عليها 

بالقوة، أدى ذلك إلى اندالع اشتباكات طاحنة قرب هذه المعسكرات 

والمواقع، لتتوسع في معظم أحياء مدينة عتق.

أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بإقالة "لعكب" وتعيين العقيد مهيم 8 أغسطس/آب 2022

سعيد محمد ناصر بدياًل عنه، وقائد محور عتق قائد اللواء 30 

العميد/ عزير ناصر العتيقي، 



16

جيوبولتكحرب الحلفاء في شبوة بين حلم االنفصال وأطماع الغاز 

وتعيين العميد الركن عادل علي بن علي هادي بديال عنه. ومدير عام 

شرطة محافظة شبوة العميد /عوض مسعود الدحبول، وتعيين 

العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي بدياًل عنه. 

 والمستغرب أن المجلس أصدر قرارًا بإقالة قائد اللواء الثاني دفاع 

شبوة العقيد / وجدي باعوم الخليفي، على الرغم من أن هذه القوة 

تابعة لإلمارات وال تخضع لوزارتي الداخلية والدفاع. وهو أمر تنبه له 

المجلس في قرار التعيينات بعدم تضمين بدياًل عنه ألنه ال يملك 

سلطة التعيين فيها، وهي المعضلة الرئيسية.

عقب صدور القرارات الرئاسية شهدت "عتق" هدوء استمر لعدة 

ساعات، ثم وجه محافظ شبوة القوات باستئناف الِقتال في مدينة 

عتق مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات العمالقة إلى المدينة 

من مديرية بيحان. تتضمن اقتحام منزل قائد القوات الخاصة الُمقال 

العميد عبدربه لعكب، ومعسكر القوات الخاصة.

حملة اعتقاالت واختطافات في مدينة عتق مركز محافظة شبوة 9 أغسطس/آب 2022

)شرقي اليمن(، طالت عدد من المواطنين اليمنيين الذين ولدوا في 

المحافظات الشمالية بينهم أصحاب وعمال في المحال التجارية. 

وسط استمرار المعارك التي توسعت لياًل مع تقدم القوات 

الحكومية لتأمين معسكراتها ومواقعها وسط المدينة.

كلف المجلس الرئاسي وزيرا الدفاع والداخلية: الفريق الركن محسن 

الداعري، واللواء الركن إبراهيم حيدان، بالتحرك إلى محافظة شبوة 

لتنفيذ قرارات المجلس الرئاسي األخيرة وتطبيع األوضاع في 

المدينة.
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ليل 9/ 10 أغسطس/

آب 

مع نجاح قوات األمن الخاصة وقوات الجيش في تأمين معسكراتها 

وقوتها شنت طائرات مسّيرة يعتقد أنها تابعة لإلمارات عشرات 

الغارات على تلك المواقع والمعسكرات، وبالتزامن مع هذا القصف 

؛ أعلن محافظ شبوة عن عملية عسكرية ضد قوات األمن الخاصة، 

واللواء 21 ميكا مدرع الذي يقوده العميد الركن/ جحدل حنش 

)عضو لجنة التحقيق(، واللواء الثاني جبلي الذي يقوده العميد/ 

مهدي مشفر، واللواء 163 بيحان الذي يقوده العميد/ صالح 

لقصم الحارثي، ولواء حماية المنشآت الذي يقوده العميد/ ناصر 

بن عيدروس، وشرطة دوريات وأمن الطرق الذي يقودها العقيد/ 

عبداللطيف ظيفير، وأركان اللواء الثاني مشاة بحري العقيد/ مهيم 

سعيد البوبكري الُمعين من المجلس الرئاسي قائدًا لقوات األمن 

الخاصة بداًل من "لعكب". 

تحركت دفاع شبوة والعمالقة بغطاء جوي إماراتي للسيطرة على 

المواقع والمعسكرات، وقتلت الغارات وأصابت عشرات الجنود 

ودمرت معظم اآلليات العسكرية. وأثناء انسحاب القوات خارج عتق 

الحقتها الطائرات المسّيرة وقتلت وأصابت العشرات منهم.

واستمرت الغارات في عتق وحولها في األيام الالحقة.

قيادة الجيش اليمني وقوات األمن في محافظة شبوة21  قالت إن 10 أغسطس/آب 

"مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يتحمل مسؤولية تسليم 

“قرار البلد لقوى أجنبية استباحت كرامة وسيادة اليمنيين".

"المحافظ المتمرد عوض ابن الوزير استقدم مليشيات من خارج 

المحافظة لقتال أهل شبوة".

“المليشيا نفذت وبغطاء جوي من الطيران اإلماراتي كل جرائم القتل 

والنهب والسلب واالعتداء”.
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والمراقبيــن  والمجتمــع  والسياســيين  القبائــل  الرئاســي،  القيــادة  مجلــس  ســلوك  َصــدم 

المحلييــن والدولييــن، إذ منــح أفضليــة للميليشــيات "دفــاع شــبوة" و"العمالقــة" علــى حســاب 

القــوات الحكوميــة اليمنيــة، نشــير إلــى بعــض التداعيــات التــي انعكســت مــن احــداث شــبوة علــى 

ــالد. ــة وباقــي الب المحافظــة النفطي

• الموقــف الَقبلــي: كشــفت أحــداث شــبوة أن االختبــار صعــب للغاية فيمــا يتعلق بالمجلس 
االنتقالــي الجنوبــي، علــى الرغــم مــن أن الموقــف الَقبلــي لــم يكــن واضحــًا خــالل المعــارك التــي 

دارت مــع القــوات الحكوميــة إال أن انتمــاء معظــم الجنــود فــي قــوات دفــاع شــبوة والعمالقــة إلــى 

الضالــع ولحــج جعــل قبائــل شــبوة أكثــر غضبــًا. فالقــوات فــي محافظــة شــبوة شــرقي البــالد هــي 

مــن أبنــاء قبائــل المحافظــة. تشــير أســماء عشــرات القتلــى مــن القــوات المهاجمــة انتمائهــا إلــى 

الضالــع ولحــج وهــو مــا آعــاد لألذهــان الحــرب األهليــة عــام 1986م،

"هابت بجميع أحرار اليمن ببدء التنسيق والتشاور للخروج بصيغة 

عملية لمقاومة الحوثي والمحتل اإلماراتي ومن وفر له الغطاء 

والدعم واالسناد".

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة عقب سيطرة القوات 

التابعة لإلمارات على عتق:

"األحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق تعطي درسا إضافيا في 

أهمية االلتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ 

كافة الوسائل إلنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها"

"تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من 

أعضاء اللجنة األمنية العسكرية المشتركة وفقا إلعالن نقل السلطة 

وستقوم هذه اللجنة بتقصي الحقائق ومعرفة األسباب ألحداث 

شبوة"

تداعيات وانعكاس أحداث شبوة على اليمن
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 واالنتهاكات التي تعرض لها أبناء محافظة شبوة من الطرف المنتصر في الحرب.

لها أبناء محافظة شبوة من الطرف المنتصر في الحرب.

 الطبيعــة المجتمعيــة فــي شــبوة، طبيعــة َقبليــة معقــدة ومعظــم القبائــل ترفــض الــدور 

ــاء  ــال أبن ــة الشــبوانية، رفضــوا ِقت ــاء القبائــل ضمــن النخب ــرًا مــن أبن اإلماراتــي، كمــا أن عــددًا كبي

القبائــل المواليــن للشــرعية خوفــًا مــن "الثــارات".

فــي أحــداث 2019، أقصــت اإلمــارات معظــم هــؤالء أبنــاء القبائــل واســتبدلتهم بمجنديــن 

مــن الضالــع ويافــع. ولعــب المحافــظ الســابق محمــد صالــح بــن عديــو والمســؤولون والقيــادات 

ــح، وعــدم االنجــرار للصراعــات  ــز التســامح والتصال ــرًا فــي تعزي ــة فــي المحافظــة دورًا كبي المحلي

والحــروب، وال يبــدو أن محافــظ المحافظــة الجديــد يبــذل جهــدًا للخــروج مــن هــذا المــأزق.

• ثنائيــة الطاقــة والموانــئ وموقــع مــأرب منهــا: تمكنــت القــوات الموالية لإلمــارات من 
الســيطرة علــى مناطــق النفــط إضافــة إلــى مينــاء التصديــر ومحطــة تســييل الغــاز فــي محافظــة 

شــبوة حيــث توجــد قاعــدة عســكرية إماراتيــة متقدمــة. 

ســيطرت تلــك القــوات علــى الشــركة اليمنيــة للغــاز، "قامــت بنهــب ممتلــكات وكامــب الشــركة 

اليمنيــة للغــاز الطبيعــي المســال بالقــرب مــن عيــاد، حيــث وهــو مقفــل علــى محتوياتــه منــذ العــام 

ــى الشــركات  ــدأت اإلمــارات فــي وقــت ســابق بالســيطرة عل ــه أحــد" 22. ب ــرب من ــم يقت ٢٠٠٩ ول

ــة" أن  ــة عمــال حقــل "العقل ــي تعمــل فــي محافظــة شــبوة، تشــير وثيقــة مــن نقاب ــة الت النفطي

شــركة )OMV( باعــت حصتهــا فــي الحقــل النفطــي بمحافظــة شــبوة، وأن البيــع تــم تحــت إشــراف 

 SPEC .دون معلومــات كافيــة عــن هــذه الشــركة ،)SPEC( وزارة النفــط اليمنيــة. الشــركة تدعــى

ــي وتأسســت  GULF OIL AND GAS CONTRACTING LLC ومقرهــا الرئيســي فــي أبوظب

فــي 2015 ضمــن مجموعــة ســبيك التــي تملــك فروعــًا فــي اإلمــارات والواليــات المتحــدة 

والمتخصصــة بتقديــم الخدمــات النفطيــة.

ــة الشــركة اليمنيــة للغــاز إلــى أن وزارة النفــط ســمحت بتعويــض شــركة دوليــة )ال  تشــير نقاب

يعــرف جنســيتها( تمديــدًا فــي اســتغالل المنطقــة عــدة ســنوات بــداًل مــن عــدة أشــهر.
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ويبــدو أن حاجــة العالــم مــن النفــط والغــاز يحــرك األمــر فــي محافظــة شــبوة، دفعــت األحــداث 
ــاز  ــك مــأرب الغ ــاز وال اإلمــارات؛ تمل ــك شــبوة الغ ــك هــذه الحاجــة، وال تمل ــى تحري ــة إل العالمي
ويمــر إلــى شــبوة لتصديــره. تخطــط أبوظبــي -كمــا يبــدو- لفــرض حصــار علــى مــأرب مــن معظــم 

االتجاهــات جنوبــًا وشــرقًا وإجبارهــا علــى اســتمرار الضــخ. 
• انفجــار فــي وجــه المجلــس الرئاســي: تســبب ضعــف وتناقــض المجلــس الرئاســي فــي 
إحــداث تشــققات بداخــل الشــراكة الجديــدة بداخلــه، َقــدم عضــو المجلــس عبداللــه العليمــي -مــن 
محافظــة شــبوة- اســتقالته. أعلــن حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــالح وهــو أكبر المكونات السياســية 
فــي المجلــس أن عــدم إقالــة عــوض العولقــي وإعــادة اعتبــار قــوات الجيــش وإال ســيعيد الحــزب 
مراجعــة قراراتــه فــي كل شــيء. ال يبــدو أن األمــر يقتصــر علــى حــزب اإلصــالح، عــدد متزايــد مــن 
السياســيين أصبحــوا يــرون أن المجلــس الرئاســي غيــر قــادر علــي منــع مشــروع انفصــال اليمــن. 
مثلــت إهانــة العلــم اليمنــي وتدخــل طيــران اإلمــارات نقطــة تحــول جديــدة وجديــة داخــل الشــراكة 

الواســعة فــي المجلــس. 
كان مــن المقــرر أن يعقــد البرلمــان اليمنــي، جلســة فــي محافظــة عــدن عقــب أحــداث شــبوة، 
ــدى أعضــاء البرلمــان  ــًا ل ــت أحــداث شــبوة غضب ــوم. أحدث ــر معل ــى وقــت غي ــا إل ــم تأجيله ــن ت لك
ــًا لحــدوث جلســة عاصفــة ضــد المجلــس الرئاســي وســلوكه تجــاه شــبوة  ــادًا، تجنب وانقســامًا ح

ــل الجلســة23 .  ــه وراء تأجي ــدو أن وقــوات الجيــش يب
ــادة السياســية:  ــة بالقي • فقــدان ثقــة الشــعب والمؤسســتين العســكرية والمدني
تدفــع خطــورة أحــداث شــبوة إلــى إعــادة مفهــوم الشــرعية والمشــروعية للمجلــس الرئاســي، وبمــا 
أنــه قائــم بالفعــل وال يمكــن تجــاوزه والحديــث عــن حصولــه على الشــرعية عبر الخيــارات المعروفة، 
فــإن تلــك األحــداث تشــير إلــى المشــروعية والتــي نعنــي بــه مــدى مالءمــة قــرارات هــذا المجلــس 
وســلوكه لــروح الدســتور والقوانيــن النافــذة. إن نظــرة الشــعب وكل مؤسســات الدولــة المدنيــة 
ــادة السياســية أو تخســرها،  ــزز الثقــة بالقي ــرارات، إمــا تع ــى الق والعســكرية )الجيــش واألمــن( إل
وإذا خســرت القيــادة ثقــة الشــعب والجيــش واألمــن كمــا حصــل فعــال بعــد أحــداث شــبوة؛ تفقــد 
ــح الميليشــيات المدعومــة مــن الخــارج  ــة، وهــذا يصــب لصال ــاء الدول ــى اســتعادة بن ــا عل قدرته

ويجعلهــا تطلــع لمــلء الفــراغ والقفــز إلــي الســلطة.
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أحــداث شــبوة عالمــة فارقــة فــي المشــروعية ومالمــح الدولة التي ينشــدها المجلس الرئاســي، 

ولذلــك البــد مــن اســتعادة ثقــة الشــعب ومؤسســات الدولــة األمنيــة والعســكرية مــن خــالل 

اســتعادة المجلــس الرئاســي ألولوياتــه التــي تمكنــه مــن اســتعادة الدولــة.

• تكــرار الســيناريو فــي بقيــة المحافظــات: كانــت شــبوة بمــا تمثلــه اختبــارًا لهيئــة الُحكــم 
الجديــدة والتحالــف العربــي، مــن ِقبــل اليمنييــن واألطــراف التــي تضــم المجلــس الرئاســي. 

فالميليشــيات تتحــرك فــي جنــوب البــالد كمــا تحــرك الحوثيــون شــمااًل مــن صعــدة حتــى إســقاط 

صنعــاء والســيطرة علــى باقــي مناطــق البــالد ومعســكراتها باســتراتيجية: الســيطرة علــى منطقــة 

ثــم التفــاوض وتوقيــع االتفاقــات مــع القبائــل وقــادة األلويــة العســكرية للتســليم أو الحيــاد فــي 

مناطقهــم، ظهــر األمــر واضحــًا فــي شــبوة ويتحــرك اآلن شــرقًا باتجــاه أبيــن ووادي حضرمــوت. 

فنتيجــة لمــا حــدث فــي شــبوة وافتقــاد الجيــش واألمــن للغطــاء السياســي للدفــاع عــن أراضــي 

البــالد، تمــددت القــوات المواليــة لإلمــارات باتجــاه وادي حضرمــوت، ســيطرت بالفعــل علــى عــدة 

ــادة الرئاســي ودعوتهــا  ــل أن يتدخــل رئيــس مجلــس القي ــى، قب نقــاط للمنطقــة العســكرية األول

للخــروج، لكنهــا اســتمرت فــي الســيطرة علــى المؤسســات النفطيــة والغازيــة فــي شــبوة. اســتمر 

التحريــض فــي محافظــة حضرمــوت لتقفــز القــوات المواليــة لإلمــارات باتجــاه مديريــات الــوادي 

والصحــراء حيــث توجــد حقــول النفــط، ومركــز المنطقــة العســكرية األولــى التــي تقــوم بتأمينهــا. 

تشــير تصريحــات المحافــظ الجديــد إلــى أن قــوات النخبــة الحضرميــة وهــي قــوات تابعــة لإلمــارات 

ــة  ستنتشــر فــي كل مناطــق البــالد بمــا فــي ذلــك مديريــات الــوادي والصحــراء، مــا يكشــف النّي

للســيطرة علــى جميــع مناطــق النفــط والغــاز فــي البــالد. 

وعقــب الســيطرة علــى محافظــة شــبوة، دفــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي بقواتــه باتجــاه 

محافظــة أبيــن عبــر البــر والبحــر؛ وُأعلــن عــن عمليــة عســكرية فــي المحافظــة قــال المجلــس إنــه 

ســيحارب اإلرهــاب والمنظمــات اإلرهابيــة فــي المحافظــة24 . لــم تقــم القــوات الحكوميــة بــأي 

مقاومــة، حيــث خالــف عيــدروس الُزبيــدي الــذي أعلــن عــن العملية العســكرية25  قــرارًا من المجلس 

الرئاســي بعــدم البــدء فــي عمليــة عســكرية فــي محافظــة أبيــن، لكنــه قــام بهــا رغمــًا عــن ذلــك 

التوجيــه26 . 
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القــوات الحكوميــة فــي مديريتــي "شــقرة" و"أحــور" لــم تقــاوم القــوات التابعــة لإلمــارات 

وتراجعــت إلــى معســكراتها وانســحبت مــن معظــم مواقعهــا فــي الســاحل الجنوبــي فــي أبيــن إلــى 

ــى نصابهــا"27 .  ــة المجلــس الرئاســي للتحــرك وإعــادة "األوضــاع إل المعســكرات، داعي

تعتبــر إقالــة محافــظ شــبوة، واختيــار شــخص مقبــول مــن أبنــاء المحافظــة اآلخريــن المســتقلين 

والوطنييــن، ضــرورة بالغــة لنــزع فتيــل التوتــر مــع المجتمــع. كمــا أن مقابلــة شــيوخ القبائــل 

وتطمينهــم وتعويــض أســر الشــهداء وعــالج الجرحــى، مهــم الســتعادة ثقــة القبيلــة بالدولــة. 

اإلســراع في إعادة هيكلة ودمج كل القوات في شــبوة ضمن المؤسســتين العســكرية واألمنية، 

ضمــن هيكلــة وطنيــة كاملــة. إضافــة إلــى فــرض المجلــس الرئاســي االلتــزام بروح الدســتور ونص 

القانــون وجوهــر التوافــق، حتــى تســتعيد الســلطة السياســية ثقــة الشــعب والجيــش واألمــن. 

يحتــاج المجلــس الرئاســي إلــى معالجــات تثبــت تماســكه، وتعطيــه قــوة مضاعفــة لحمايــة 

ــد المنظمــة بشــكل  ــون القواع ــرار قان ــه 28. إن إق ــي تعصــف ب ــة، الت نفســه مــن الشــروخ الحالي

عاجــل ضــرورة فــي هــذا المســار، فــال عمــل ألطــراف فــي مجلــس دون معرفــة حــدود كل طــرف 

ــه القــرار. ــذي ُيقــام علي وشــكل التوافــق ال

كمــا أن ذلــك ســيرتبط ببــدء لجنــة التشــاور والمصالحــة وتحديــد عملهــا، والبــدء فعــاًل باجتماعات 

هــذه الهيئــة المهمــة للغايــة، مــع إزالــة مســببات االحتقــان والعــودة إلى مســار اإلعالن الدســتوري 

)إعــالن الســابع مــن ابريل/نيســان( مــن غيــر الصحــي أن تكــون هــذه الهيئــة واجهــة غيــر فعالــة 

للمجلــس وتجاهــل أعضائهــا الخمســين الذيــن يعتبــرون مــن السياســيين والمؤثريــن فــي البــالد. 

توصيات لخفض التصعيد ومنع تفكك المجلس الرئاسي:
- إزالة التوتر ومنع انهيار الشراكة: 

- إقرار اللوائح المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، وتحديد أولوياته بدقة: 
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دون التــزام المجلــس الرئاســي بإيجــاد المعالجــات، فــإن البــالد ســتذهب للتشــظي والحــروب 

المتداخلــة، ومــن الصعــب أن توجــد معالجــات دون إشــراك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

فالمجلــس االنتقالــي كطــرف محلــي ليــس بمقــدوره تنفيــذ تلــك االلتزامــات، حتــى لــو تعهــد 

ــي  ــل الطــرف المحل ــي وليــس مــن ِقب بهــا فمعظــم القــوات تتحــرك بأوامــر مباشــرة مــن أبوظب

ــة الســعودية  ــة العربي ــى تدخــل المملك ــة إل ــا تكمــن الحاج ــا السياســية. وهن ــر واجهته ــذي يعتب ال

لدعــم الخيــارات الوطنيــة، وبــدون وجــود هــذا التدخــل فــإن أولويــة مواجهــة الحوثــي وحليفــه إيــران 

ســتتراجع لصالــح الصراعــات بيــن حلفــاء التحالــف العربــي، تاركيــن مســاحة أكبــر لمنــاورة القــوى 

األجنبيــة وحلفائهــا المحلييــن داخــل البــالد. وبالتالــي يكــون المتضــرر األول األمــن اإلقليمــي 

بالــذات أمــن الخليــج، الــذي ســيعاني خــالل الفتــرة القادمــة بفعــل التقصيــر فــي األحــداث الحاليــة، 

ولــن يقتصــر األمــر علــى اليمــن وحدودهــا الجغرافيــة. 

كمــا يفتــرض بالمجلــس الرئاســي أن يدفــع اللجنــة العســكرية لتقــوم بعملهــا وفقــًا لــروح 

ــه الملحــة والتــي يبــدو أنهــا  الدســتور والقوانيــن النافــذة مــع ترتيــب المجلــس الرئاســي ألولويات

ــات لألطــراف السياســية والمجتمــع  ــم ضمان ــش واألمــن دون إبطــاء. وتقدي ــة الجي ــادة هيكل إع

المحلــي بعــدم النكــوص فــي تنفيــذ القوانيــن وحمايــة الســلم االجتماعــي.

- تدخل سعودي إلعادة التوازن:
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خاتمة 
تمثــل أحــداث شــبوة انعكاســًا لكيفيــة ســيطرة الميليشــيات علــى مؤسســات رســمية رئيســية 

فــي البــالد، لصالــح أطــراف أجنبيــة مــع تهديــم عوامــل بقــاء الدولــة اليمنيــة. وهــو ســيناريو 

مكــرر ألحــداث عمــران واللــواء 310 عندمــا ســقط اجتاحــت ميليشــيات الحوثييــن البــالد، ونهبــت 

معســكرات الجيــش واألمــن، وخاضــت منــاورات علــى الحــدود الســعودية مــع نهايــة عــام 2014م، 

ثــم انقضــت علــى باقــي مؤسســات الدولــة فــي صنعــاء وحّلــت البرلمــان وأعلنــت نفســها ســلطة 

أمــر واقــع، وفرضــت حصــارًا علــى الرئاســة والحكومــة فــي ذلــك الوقــت قبــل أن تتدخــل الســعودية 

فــي قيــادة تحالــف دعمــًا للحكومــة الشــرعية واســتمرار الحــرب وتداعياتهــا إلــى اليــوم. 

ومنعــًا لتكــرار هــذه التجربــة يفتــرض أن تســعى القــوى الوطنيــة اليمنيــة والريــاض إلــى مســاعدة 

الخيــارات الوطنيــة ورفــع الغطــاء السياســي للميليشــيات واســتعادة ثقــة الجيــش واألمــن بالقيــادة 

السياســية، بــدون ذلــك فــإن البــالد قادمــة علــى التشــظي لدويــالت صغيــرة فحتــى دولــة اتحاديــة 

أو دولــة مــن إقليمييــن ســيصبح بعيــد المنــال؛ وحتــى الواجهــات السياســية الحاليــة للميليشــيات 

ــس الرئاســي واألطــراف  ــس أمــام المجل ــك لي ــي؛ لذل ــاء دورهــا الحال ســتذوب وتنتهــي مــع انته

اليمنيــة والســعودية ودول الخليــج إال التحــرك إلدارة األزمــة األكبــر واألولــى التــي تواجــه المجلــس 

الرئاســي، وال يمكــن تحقيــق نجــاح فيهــا دون دعــم خيــارات تثبيــت الدولــة ومؤسســاتها؛ فالخيــار 

البديــل مظلــم علــى المســتقبل القريــب فــي اليمــن والــذي قــد يجــر تهديــدا كبيــرا ألمــن الخليــج لــم 

يســبق أن ُســجل مثلــه فــي التاريــخ الحديــث.  
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مراجع:
ــة عــدن، فــرض  ــى تخــوم مدين ــي تحركــت مــن محافظــة شــبوة عل ــة الت ــام 2019، ُقصفــت القــوات الحكومي 1  فــي ع

ــن محافــظ  ــًا واإلمــارات. فــي 2020 جــرى تعيي ــرف بهــا دولي ــن الحكومــة المعت ــن محافظــة شــبوة عالقــة ســيئة بي تأمي

ــن مــن  ــة عســكرية إلخــراج الحوثيي ــي عــن عملي ــن التحالــف فــي الشــهر التال ــو، أعل ــن عدي ــاًل عــن محافظهــا ب لشــبوة بدي

ثــالث مديريــات فــي محافظــة شــبوة بعــد ســنوات مــن عــدم إعــالن عمليــة عســكرية ضــد التحالــف والتــي أدت إلــى حمايــة 

محافظــة مــأرب مــن عمليــات الحوثييــن أو عرقلــة تقــدم الحوثييــن باتجــاه المدينــة. 

2  يمكــن االطــالع علــى األطمــاع اإلقليميــة والدوليــة فــي اليمــن فــي دراســة أبعــاد: صــراع علــى النفــوذ وحــرب بالوكالــة 

 https://abaadstudies.org/news-59860.html :فــي اليمــن، نشــرت فــي يناير/كانــون الثانــي 2021 علــى الرابــط

 Struggle for Influence and Proxy War in Yemen :أو

 https://abaadstudies.org/news-59865.html

3 اللجنــة االقتصاديــة العليــا تعقــد اجتماعهــا الــدوري برئاســة الدكتــور متــاش، نشــر فــي 6/6/2022 وشــوهد فــي 

https://stcaden.com/news/17639 الرابــط:  علــى   27/8/2022

4 إعالن نقل السلطة مادة1/4/م 

5  المادة 2/ب من اعالن نقل السلطة.

6  نشــبت الخالفــات بيــن الرئيــس علــي ناصــر محمــد ومعــه حلفــاؤه مــن محافظتــي أبيــن وشــبوة مــن جهــة، وتيــار 

محافظتــي لحــج والضالــع ويقــوده علــي عنتــر نائــب الرئيــس ناصــر مــن جهــة، وقــادت الخالفــات إلــى حــرب 13 يناير/كانــون 

ثــان عــام 1986، التــي تعــد الجولــة األكثــر عنفــا ودمويــة فــي تاريــخ اليمــن المعاصــر، وقتــل فيهــا نحــو 10 آالف  شــخص، 

خــالل عشــرة أيــام مــن المعــارك،  وُهــزم أتبــاع علــي ناصــر ، وهــرب مــا ال يقــل عــن 30 ألــف منهــم إلــى شــمال اليمــن، 

حيــث شــكلوا تحالفــًا مــع الرئيــس علــي صالــح. )انظــر: التحــوالت السياســية فــي جنــوب اليمــن، دراســة صــادرة عــن مركــز 

.) https://abaadstudies.org/news-59837.html :أبعــاد للدراســات والبحــوث، أبريــل 2020، فــي الرابــط

7  صــدور قــرار رئاســي يعيــد تشــكيل قيــادة الســلطة القضائيــة وموالــون لالنتقالــي يتصــدرون قائمــة التعيينــات، 

https://almasdaronline.com/ :المصــدر أوناليــن، نشــر فــي 4/8/2022 وشــوهد فــي 27/8/2022 علــى الرابــط

 articles/257099#

8  جــدل بشــأن قانونيــة قــرارات الرئاســي بإعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء األعلــى والمحكمــة العليــا، يمــن شــباب، نشــر 

 https://yemenshabab.net/news/77993 :فــي 5/8/2022 وشــوهد فــي 27/8/2022 علــى الرابــط

ــل  ــي المشــكل بموجــب إعــالن الســابع مــن ابري ــق القانون ــس الفري ــا ورئي ــس المحكمــة الدســتورية العلي ــرة لرئي 9  مذك

https://is.gd/ :حمــود الهتــار إلــى رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي بتاريــخ 31/7/2022 يمكــن االطــالع عليهــا عبــر الرابــط

 GfFrEo

10  العليمــي يؤكــد التــزام مجلــس القيــادة الرئاســي باالســتجابة مســتقباًل لطلــب إعــادة النظــر فــي القــرارات التــي ينطبــق 

https://almasdaronline. 27/8/2022 عليهــا عــدم الدســتورية، المصــدر اوناليــن، نشــر فــي 7/8/2022 وشــوهد فــي

 com/articles/257306
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11  اإلمــارات تنشــئ أول معســكر لقــوات "النخبــة الحضرميــة" فــي وادي حضرمــوت، المهريــة نــت، نشــر فــي 8/9/2021 

 https://almahriah.net/local/13367 :وشــوهد فــي 27/8/2022 على الرابــط

12  المادة 1/5 

13 “بنــاء االنفصــال”.. مــا الــذي تفعلــه لجنــة إعــادة هيكلــة القــوات التابعــة ل”الرئاســي اليمنــي”؟ ، يمــن مونيتــور، نشــر 

فــي 12/8/2022 وشــوهد فــي 15/8/2022 علــى الرابــط:

 https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/76925

 14 لمعرفــة مخاطــر بقــاء الميليشــيات المســلحة وعــدم دمــج القــوات مــن رؤيــة تاريخيــة ومســتقبليخ، يمكــن االطــالع 

علــى دراســة د.ناصــر الطويــل: القانــون المطــرد: كيــف أن التراخــي فــي دمــج التشــكيالت العســكرية ُيســلم اليمــن لــدورات 

جديــدة مــن االقتتــال

https://abaadstudies.org/news-59904.html 22/7/2022 ،مركز أبعاد للدراسات والبحوث

 15وجــه عــوض الوزيــر العولقــي قــوات األمــن والجيــش مطلــع يناير/كانــون الثانــي بتســهيل مــرور القــوات القادمــة مــن 

المــكال إلــى عتــق بجانــب مستشــفى ميدانــي لإلمــارات، كانــت القــوة عبــارة عــن أطقــم ومدرعــات عســكرية تحمــل أســلحة 

متوســطة وخفيفــة إلــى جانــب المئــات مــن المجنديــن، ســمحت لهــا قــوات األمــن بالعبــور تنفيــذًا لتوجيهــات المحافظــة 

وأقــام المجلــس االنتقالــي الجنوبــي احتفــاالت فــي عتــق وأزيلــت األعــالم الوطنيــة ورفعــت أعــالم االنفصــال فــي شــوارع 

المدينــة. تعاظمــت تلــك القــوة فــي األســابيع الالحقــة. خاصــة مــع انتقــال القــوات الخاصــة والجيــش لقتــال الحوثييــن 

وطردهــم مــن المديريــات الثــالث إلــى جانــب قــوات العمالقــة. فيمــا ظلــت قــوات دفــاع شــبوة تعــزز وجودهــا فــي مدينــة 

عتــق.

16 كلمة محافظ شبوة في اجتماع يوم 25 يوليو/تموز 2022 

 https://youtu.be/08AmVkGua44

17  وثيقــة أطلــع عليهــا "أبعــاد" لنــص قــرار تعييــن وتكليــف مــن وزيــر الداخليــة ابراهيــم  حيــدان تــم توقيعــه فــي التاريــخ 

المذكــور، وقــال مصــدر أمنــي رفيــع أنهــم منعــوا مــن تســلم مهامهــم من ِقبــل المحافظ. مــع إيقاف المحافــظ ل"لعكب"-

فــي وقــت الحــق- كان يفتــرض أن يقــوم بمهامــه المقــدم علــي القميشــي. 

18 تــم تعييــن العميــد عبدربــه لعكــب فــي منصــب قيــادة قــوات األمــن الخاصــة بقــرار جمهــوري رقــم )107( للعــام 

2019م. قــرار محافــظ شــبوة اعتمــد فــي ديباجتــه علــى القانــون رقــم )4( للعــام 2000م للســلطة المحليــة وبالعــودة للقــرار 

فإنــه ال يعطيــه الصالحيــة بتعييــن أو إقالــة اي قائــد فــي المؤسســة العســكرية أو األمنيــة والمــادة رقــم )3( فــي نفــس 

القانــون تســتثني تدخــل المحافــظ فــي الســلك العســكري والقضائــي وجــاء فــي المــادة )43( لقانــون الســلطة المحليــة 

للعام 2000م تنص مادة  )43(  أ – يكـــون المحافظ رئيســـًا لجميع الموظفـــين المدنيين العامليـــن في نطاق المحافظة 

وتنقـــل لـــه الســلطات والصالحيــات المقــررة للــوزراء مـــن حيــث التعييــن والنقــل والنــدب واإلعــارة واإلحالــة إلــى التحقيــق 

والتأديــب. ب-يقــوم المحافــظ بترشــيح رؤســاء األجهــزة التنفيذيــة بالمحافظــة بالتنســيق مــع الوزيــر المعنــي،

19  مذكرة رفعها وزير الداخلية إبراهيم حيدان لمحافظ شبوة أطلع عليها "أبعاد".
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20  شــبوة.. قــوات عســكرية مواليــة لإلمــارات ُتحاصــر منــزل العميــد "لعكــب" فــي مدينــة عتــق )الموقــع بوســت( نشــر 

 https://almawqeapost.net/news/75896  :فــي 7/8/2022 علــى الرابــط

21 بيان صادر عن تلك القوات مساء 10 أغسطس/آب 2022م.

22 اللــواء "۲۱ ميــكا" يحمــل "العمالقــة" والقــوات المصاحبــة لهــا مســؤولية الهجــوم علــى حمايــة الشــركات والمنشــآت 

النفطيــة والغازيــة فــي شــبوة ونهبهــا -المصــدر اوناليــن- نشــر فــي 21/8/2022 وشــوهد فــي 27/8/2022 علــى الرابــط: 

https://almasdaronline.com/articles/258248

 23 حسب ما أفاد عضو في البرلمان لمركز أبعاد للدراسات والبحوث.

24  "االنتقالــي" يعلــن عــن عمليــة عســكرية فــي أبيــن، الحــرف 22، نشــر فــي 23/8/2022 وشــوهد فــي 26/8/2022 علــى 

 https://alharf28.com/p-77610 :الرابط

فــي  نشــر  مونيتــور،  يمــن  أبيــن،  فــي  الحــرب  ويعلــن  الرئاســة  مجلــس  رئيــس  توجيهــات  يخالــف  “الزبيــدي”     25

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ :23/8/2022 وشــوهد فــي 26/8/2022 علــى الرابــط

 ArticleID/77332

26  العليمــي يوجــه بإيقــاف أي عمليــة عســكرية فــي أبيــن، بلقيــس نــت، نشــر في 23/8/2022 وشــوهد فــي 26/8/2022 

 https://is.gd/D0Xwsq :على الرابط

27  وثيقــة أطلــع عليهــا "أبعــاد" إلفــادة القــوات المشــتركة فــي المنطقــة الوســطى فــي أبين إلــى مركز القيادة والســيطرة 

فــي وزارة الدفــاع وقيــادة القــوات المشــتركة، والتحالــف العربــي بتاريــخ 23/8/2022  المجلــس الرئاســي ووزارة الدفــاع 

بتاريخ 

 28 ســبق أن قدمــت دراســة لمركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث التحديــات التــي يواجههــا المجلــس الرئاســي اليمنــي: 

https:// :تحديــات تواجــه المجلــس الرئاســي.. تعقيــدات الســالم وواقــع الحــرب فــي اليمــن، مايو/أيــار 2022 علــى الرابــط

 abaadstudies.org/news-59902.html
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جيوبولتكحرب الحلفاء في شبوة بين حلم االنفصال وأطماع الغاز 

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
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