
تظهر حقيقة اإلطماع اإلماراتية يف االستيالء عىل 
الجنوب اليمن والسيطرة عىل حقول النفط والغاز 
حقيقة  بات  الغزاة  هؤالء  فمخطط  يوم   بعد  يوما 
فاليوم ال يستطيع أحد إنكار هذا األمر، وخصوصا 
التابعني  املرتزقة  وكتائب  قوات  اإلمارات  نرش  بعد 
الصاروخية  واملنصات  باألسلحة  معززين  لها 
النفط  ضخ  أنابيب  خط  امتداد  عىل  واملروحيات 
والغاز وميناء بلحاف حيث ميناء التصدير الرئييس 
للغاز املسال وبلدتي عزان وجبان   بحجة محاربة 
تنظيم القاعدة وكيف تحارب اإلمارات هؤالء ونظام 
محمد بن زايد جند خالل الشهور املاضية اآلالف 
وزج  الجنوبية  باملحافظات  معسكراته  يف  منهم 
باملئات منهم إىل الجبهة الساحلية لخوض حرب 
يف  املتمركزة  زايد  بن  محمد  كتائب  عن  بالنيابة 

حرضموت ويف جزيرة ميون عىل البحر األحمر. 
شبوة  محافظة  يف  القوات  هذه  انتشار  مخطط 
الغازية  اإلماراتية  القوات  تديره  مخطط  يف  يأتي 
يف السيطرة عىل منابع الطاقة وكذا فرض سيطرة 
العائالت  يساعد  بلحاف  ميناء  عىل  عسكرية 
الوراثية الحاكمة للسيطرة عىل حقول الغاز املسال 
بعد توقف ضخ الغاز القطري إىل اإلمارات نتيجة 

الحصار املفروض عىل قطر.
الدور اإلماراتي يف العدوان 

طامعة  نظرة  اإلماراتيون  ألقى  طويلة  ملــدة 
باعتبارها  إليها  ينظرون  حيث  عدن؛  مدينة  عىل 
وهو  لدبي،  الساحلية  للمرافق  طبيعياً  امتداداً 
املحيط  إىل  الوصول  سهولة  يمنحهم  سوف  ما 
هي  تتشاركة  الذي  هرمز  ملضيق  وبديال  الهندي، 
ودول الخليج األخرى بصعوبة مع إيران" ،وقد قاد 
صيف  يف  عدن  عىل  الربمائي  الهجوم  اإلماراتيون 
موانئ  رشكة  عقدت  سابق،  وقت  ويف   ،2015 العام 
دبي العاملية الضخمة، ومقرها دبي، صفقة مع ميناء 
عدن والرئيس السابق عيل عبد الله صالح ولكنها 
انسحبت يف العام 2012 عندما حاول الفار هادي 
كشفت  ذلك،  ومع   ، الصفقة  رشوط  عىل  التفاوض 
رشكة موانئ دبي العاملية يف شهر أكتوبر من العام 
املايض عن خطة إلحياء الصفقة مرة أخرى، حيث 
قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ 
دبي العاملية "نحن ندرس املجاالت التي يمكننا أن 
نساعد فيها جارتنا يف مبادراتها الستعادة البنية 
التحتية التجارية والبحرية املهمة يف عدن، ونتطلع 
إىل تطوير مناقشاتنا يف املستقبل القريب ، وقبل أن 
يحدث هذا، البد من التوصل إىل نوع من الرتتيبات، 
وأحد أفضل هذه الرتتيبات بالنسبة لدولة اإلمارات 
إىل  منقسم  يمن   ، السابقة  األيــام  إىل  العودة  هي 
يقع  وســوف   ،  1990 عــام  قبل  كــان  كما  جزءين 
الجنوب، مع استعادة عدن كعاصمة له مرة أخرى، 
الشمال،  سيصبح  بينما   ، إماراتي  نفوذ  مجال  يف 
بن  محمد  دفع  ما  وهو  السعودية  السيطرة  تحت 
زايد للمشاركة بقوة للمشاركة يف العدوان عىل اليمن  
حيث نظر إليها باعتبارها الفرصة لتحقيق أحالمه 
يف االستيالء والسيطرة عىل الجنوب ومدنه الغنية 
يف  اإلماراتيني  وضع  املوقف  هذا  إن  والغاز  بالنفط 
مأزق، ومثل كثريين قبلهم، دخل اإلماراتيون الحرب 
تعترب  املقاييس  وبكل  للخروج  اسرتاتيجية  بدون 
حرب اليمن مكلفة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
يف  يفكروا  أن  يجب  كان  التكاليف،  يحسبون  وكما 
من  سبتمرب  ففي  خسائرهم  وقف  وتوقيت  كيفية 
العام 2015م ، قتل 45 جنديا إماراتيا بصاروخ من 
أسوأ  هو  هذا  كان  وقد  الشعبية  واللجان  الجيش 
يوم يف تاريخ جيش البالد ولكنها اإلطماع  ،إطماع 
اإلمارات باليمن، واالستيالء عىل مواقع اسرتاتيجية 
فيها، ومنها جزيرة ميون  الواقعة يف قلب باب املندب 
حيث حولتها دولة اإلمارات إىل قاعدة عسكرية دون 
علم حكومة الفار هادي ، ،وأبلغت وقتها  الواليات 
املتحدة الرئيس حكومة الفار هادي، بهذه الخطوة 
اإلماراتية يف الجزيرة اليمنية التي تبلغ مساحتها 
حكومة  األمريكان  زود  ،كما  مربعا  كيلومرتا   13
التقطت عرب األقمار الصناعية  الفار هادي بصور 
ألعمال تشييد اإلمارات قاعدة عسكرية يف جزيرة 
ميون،وتظهر صور األقمار الصناعية قيام أبوظبي 
ببناء مدرج طريان ضمن القاعدة العسكرية، التي 
بدأت إنشاءها يف الجزيرة االسرتاتيجية يف مضيق 

باب املندب .
السياسة اإلماراتية يف الجنوب 

من املؤكد أن دولة اإلمارات بذلت جهودا كبرية يف 
سبيل السيطرة عىل  عدن ومدن ومناطق الجنوب 
يف إطار قوات العدوان وقدمت العرشات من القتىل 
،ولكنها  األموال   من  الكثري  قدمت  كما  والجرحى  
يف الوقت نفسه تغرد خارج رسب العدوان  إلعادة  
تتفق  ال  أخرى  رؤية  وتتبنى  بالرشعية  يسمى  ما 
يف عمومها مع السعودية وعموم دول العدوان  وال 
تتفق يف معظمها مع مصالح أبناء الجنوب واليمن 
عموما وتطلعاتهم املستقبلية وآمالهم يف وجود دولة 
يمنية قوية وأمن واستقرار،كل هذا عمق الفجوة غري 
أنها بتحقيق  الظاهرة مع اإلمارات وجعلها تشعر 
اإلصالحي  بشقيه  اإلسالمي  التيار  وأن  أطماعها 
عىل  أكرث  يسطري  بات  لها  ــوايل  امل غري  والسلفي 
األمور وهذا األمر تعارضه اإلمارات بشدة ،ولكن كل 
هذه الجهود لم تؤت ثمارها بالشكل املطلوب ولعل 
قيام قوات الحزام األمني بعدن وأبني ولحج وشبوة 
القوات محسوبة  النخبة بحرضموت وهذه  وقوات 
عىل اإلمارات بشن حملة اعتقاالت ومطاردة واسعة 
طالت قيادات محسوبني  عىل اإلصالح والسلفيني 
تجاه  اإلماراتية  السوداوية  النظرة  استمرار  يفرس 
اإلصالح والسلفيني ، كما أن هناك برنامجاً أمريكياً 
تم االتفاق عليه  ملحاربة اإلرهاب  إماراتياً مشرتكاً 
تريد  ويشعر  ما  لإلمارات  اليمن يظمن  يف جنوب 
القائمون عىل هذا الربنامج أن الفار هادي وحكومته 
يعرقلون تنفيذ هذا الربنامج عىل أرض الواقع ولذا 
ومواقع  إعالمية  ووسائل  شخصيات  سارعت 
قوات  اتهام  إىل  اإلمــارات  عىل  محسوبة  إخبارية 
القاعدة  مسلحي  باحتضان  الرئاسية  الحماية 
والتواطؤ معها والتمكني لها وعدم محاربتها عندما 
أحس االماراتيون أن األمور بدأت تفلت من أيديهم 

التحرك  برسعة  ومرتزقتهم  عمالئهم  إىل  أوعــزوا  
وتشكيل املجلس االنتقايل الجنوبي  بما يضمن لهم 

التأُثري يف القرار السيايس للجنوب .
ويف الحادي عرش من شهر مايو من  العام الجاري  
الزبيدي  عيدروس  املقال  عــدن  محافظ  أعلن 
الدارة  أعىل  جنوبي  انتقايل  مجلس  تشكيل  عن 
برئاسته  وخارجيا  داخليا  الجنوبية  املحافظات 
بريك  بن  هاني  املقال  السلفي  الوزير  ونائبه 
الجنوبيني  واملحافظني  املشائخ  من   24 وعضوية 
يتصدرهم محافظ حرضموت احمد بن بريك ووزير 
الحاملي   ومحافظ شبوة احمد حامد  النقل مراد 
ومحافظ  الخبجي  نارص  لحج  ومحافظ  امللس 
الضالع  ومحافظ  السقطري  صــالح  سقطرى 
فضل الجعدي وبعض ممثيل الكيانات السياسية 
الضالع  أمري  شائف  عيل  مقدمتهم  ويف  القديمة 
وعبدالله ال عفرار سلطان املهرة وبعد اإلعالن عن 
خلفان  ضاحي  سارع  الجنوبي  االنتقايل  املجلس 
رئيس رشطة دبي إىل القول (ان من يقف ضد إرادة 
الجنوب سيجد نفسه يف الشمال باإلشارة إىل الفار 
القرار  وبهذا  للسعودية  التابعني  واملرتزقة  هادي 
تلقى الطرف السعودي رضبة موجعة من غريمه 
للرشعية  إسقاطاً  تعترب  الخطوة  فهذه  اإلماراتي 
الحاكم  دعت  كثرية  أسباباً  هناك  ولكن  املزعومة 
انتقايل  مجلس  تشكيل  لدعم  اإلماراتي  االنقالبي 
السعودية  نفوذ  أمام  عجزه  مقدمتها  ويف  جنوبي 
ممثل بالفار هادي وفقدانه ملراكز قوى ونفوذ أمام 
قدم  موطئ  إليجاد  ومحاولة  السعودي  خصمه 
التأثري يف  لها  اليمني يضمن  الجنوب  لإلمارات يف 
القرار السيايس الجنوبي،  وورقة املجلس االنتقايل 
الجنوبي تعترب آخر ورقة يف يد اإلمارات يف الجنوب 
واملراد به هو الحد من نفوذ هادي ومحارصته ومنعه 
املحافظات  يف  والتعيينات   القرارات  إصــدار  من 
الجنوبية الخاضعة لالحتالل ، ووقتها  السعودية 
لم تقف مكتوفة األيدي أمام ما يقوم به بن زايد حيث 
ومستشاريه  هادي  الفار  ضم  اجتماع  إىل  دعت 
فيه  أعلن  الذي  اإلطار  ترفض  قرارات  إىل  وخلص 
املجلس االنتقايل كممثل للجنوب داخليا وخارجيا 
والتعاطي معه بوصفه فاعلية سياسية سلمية لها 
الحق يف ممارسة نشاطه يف إطار مااسماه بالرشعية  
،ولوح االجتماع وقتها  باستخدام القوة العسكرية 
بالتأكيد عىل ما اسماه بوحدة الهدف الذي ألجله 
قامت عمليات التحالف بإنهاء مااسماه باالنقالب 
كامل  عىل  الدولة  نفوذ  وبسط  الدولة  واستعادة 
الرتاب اليمني ووصف االجتماع املجلس االنتقايل 
املسؤولني  كل  ودعوة  املناطقي  بالكيان  الجنوبي 
الذين وردت أسمائهم يف تشكيلة املجلس االنتقايل 

اىل تحديد موقف واضح وجيل يف صورة بدت أشبه 
ارسلو  بدورهم  ،االماراتيون  النهائي  بالتحذير 
الرياض  إىل  بريك  بن  وهاني  الزبيدي  عيدروس 
املجلس  بوظائف  السعودي  الحليف  لتطمني 
الغضب  المتصاص  محاولة  يف  الجنوبي  االنتقايل 
عن  متعددة  مصادر  حينها  وكشفت   ، السعودي 
تقديم الفار هادي طلبا إىل لجنة التنسيق الثالثي 
املكونة من عضويته وعضو إماراتي وعضو سعودي 
االنتقايل  املجلس  يعترب  قرار  بإصدار  فيه  طالب 
الجنوبي كيانا انقالبيا عىل الرشعية املزعومة مشرية 
طالب  أخرى  خطوات  ضمن  جاء  الطلب  أن  إىل 
الفار هادي فيها بتسوية األزمة املتفاقمة منذ دعم 
اإلمارات لفصائل الحراك وتشكيل مجلس انتقايل 
جنوبي ،املجلس االنتقايل  الجنوبي تجاهل املوقف 
السعودي وعقد أول اجتماعاته يف الثالث عرش من 
مايو من العام الجاري  برئاسة نارص الخبجي الذي 
رصح أن االجتماع جاء بتكليف من رئيس املجلس 
عيدروس الزبيدي وأكد البيان الصادر عن االجتماع 
باستكمال  للمجلس  الرئاسية  الهيئة  التزام 
التحرير وتحقيق االستقالل وبناء الدولة الجنوبية 
األرايض  عىل  السيادة  كاملة  الجديدة  الفيدرالية 
حيال  اسفهم  عن  بيانهم  يف  أكدوا  كما  الجنوبية 
ضغوط  ممارسة  القوى  بعض  محاولة  أسموها  ما 
وشن  االنتقايل  املجلس  من  النيل  ومحاوالتها 
حمالت التضليل والتحريف والتشكيك التي يراد 
من خاللها رضب الرشاكة مع دول التحالف العربي  ، 
ويف ليلة الجمعة الثالث عرش من مايو  أذاعت وكالة 
( واس ) السعودية بياناً رسمياً   نسبته للزياني 
فيه  دعت  الخليجي  التعاون  ملجلس  العام  األمني 
إىل إعادة األمور إىل نصابها وإلغاء الرتتيبات التي 
بارشتها اإلمارات بتشكيل مجلس انتقايل جنوبي 
مشددا عىل معالجة القضية الجنوبية وفقا ملقررات 
الحوار للوطني ويف إطار مااسماه البيان بالرشعية  
، دوائر سياسية عزت امتناع النظام السعودي عن 
إعالن مواقف منفردة حيال الخطوة التي قامت بها 
اإلمارات وإعالن املوقف عرب األمانة العامة ملجلس 
فرض  إىل  الرياض  مساعي  إىل  الخليجي  التعاون 

مزيد من العزلة عليها .
االستيالء على سقطرى 

وكانت جزيرة سقطرى واحدة من ابرز األطماع 
اإلماراتية باليمن، ووفقاً ملعلومات قدمتها مصادر، 
للمسؤولني  الترصيحات  من  العديد  وتعززها 
الحكوميني، دخلت  اإلمارات بقوة عىل خط النفوذ 
قدم،  موطئ  لها  ــدت  وأوج سقطرى،  جزيرة  يف 
خصوصاً بعد إعصاري تشاباال وميج اللذين رضبا 
التقارير  بعض  وذهبت   .2015 نوفمرب  يف  الجزيرة 

باتت  اليمنية  سقطرى  أن  اعتبار  إىل  اإلعالمية 
تحت سيطرة إماراتية شبه تامة، ال سيما مع توارد 
املحافظة  أبناء  من  مواطنني  تجنيس  عن  أنباء 
هناك،  إىل  إماراتيني  ملسؤولني  متعددة  ــارات  وزي
جزيرة  هادي  تأجري  خرب  اإلعالم  وسائل  وتناقلت 
سقطرى لإلمارات ملدة 99 سنة يف خطوة «تندرج يف 
سياق ثمن مشاركة أبو ظبي يف الحرب». وأضافت 
املصادر أن اإلمارات تسيطر عىل سقطرى عسكرياً، 
أبناء  من   300 يقارب  ما  نقل  مدة  قبل  جرى  وأنه 
سقطرى إىل اإلمارات للتدريب قبل إعادتهم للعب 
أدوارهم يف الجزيرة أما اإلجراء األكرث خطورة فهو 
إعداد اإلمارات ملرشوع منح الجنسية اإلماراتية لكل 
أربعني  الجزيرة والذين يقّدر عددهم بنحو  سكان 
ألف شخص وأنه من خالل سيطرة اإلماراتيني عىل 
الجزيرة يمكن القول إن األمريكيني أكملوا سيطرتهم 
عىل املحيط الهندي بعد 45 سنة من سيطرتهم عىل 
جزيرة دييغو غارسيا التي تبعد ثالثة آالف كيلومرت 
عن سقطرى وبذلك أصبحت طرق املالحة الرئيسة 

من وإىل رشق العالم، تحت املراقبة األم .
ومحافظة سقطرى هي عبارة عن أرخبيل يمني 
مؤلف من ست جزر (أهمها سقطرى) وتقع يف املمر 
بني  التقاء  وكنقطة  الهندي  املحيط  لدول  املائي 
بعدها  من  الرغم  وعىل  العرب،  وبحر  املحيط  هذا 
 350 نحو  (تبعد  اليمنية  الشواطئ  عن  النسبي 
كيلومرتاً عن شبه الجزيرة العربية)إال أنها جزيرة 
يمنية منذ التاريخ القديم، ودلت عىل ذلك النقوش 
وارتبطت  القديمة)  اليمنية  (الحضارة  الحمريية 
باليمن يف مختلف العصور وتبلغ مساحة سقطرى 
نحو 3796 كيلومرتاً مربعاً وتعترب أكرب الجزر العربية 
ويقدر عدد سكانها بنحو 100 ألف نسمة، واشتهرت 
بالطبيعة الساحرة إذ يوجد فيها املئات من أنواع 
األشجار والنباتات والحيوانات التي ال وجود لها يف 
أي منطقة أخرى بالعالم  واحتلتها بريطانيا عام 
1886 واستمرت هناك حتى استقالل جنوب اليمن 

عن االستعمار عام 1967 .
سجون سرية 

ميون  جزيرة  حولت  قد  ــارات  اإلم كانت  وإذا 
الواقعة يف قلب باب املندب إىل قاعدة عسكرية دون 
سجون  عن  الكشف  فإن  هادي  الفار  حكومة  علم 
فيها  وتمارس  اليمن،  يف  ــارات  اإلم تديرها  رسية 
اليمنيني،  ضد  واالنتهاكات  التعذيب  أنواع  أقىس 
ال يقل خطورة، وكشف تحقيق استقصائي لوكالة 
يمنية  وقــوات  ــارات  اإلم أن  بــرس»،  «أسوشييتد 
الرسية  السجون  من  عدًدا  أقاموا  معها  متحالفة 
تم  حيث  اليمن،  جنوب  من  مختلفة  مناطق  يف 
إخفاء املئات من األشخاص وتعذيبهم، ومنهم من 

تم توقيفه خالل محاوالت تعقب مسلحي تنظيم 
القاعدة، كما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
، أن اإلمارات احتجزت تعسًفا وأخفت قًرسا عرشات 
األشخاص خالل عمليات أمنية، الفتة إىل أنها تمول 
وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب يف الظاهر 
داعش  تنظيم  أو  القاعدة  لتنظيم  اليمنية  الفروع 
ولفتت املنظمة إىل أن اإلمارات تدير مركزَي احتجاٍز 
غري رسميني عىل األقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا 
باالستمرار يف احتجاز األشخاص رغم صدور أوامر 
وأفادت  قًرسا،  أشخاًصا  وأخفوا  رساحهم،  بإطالق 
تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمني خارج البالد 
 4 بينهم  من  شخًصا،   49 حاالت  املنظمة  ،ووثقت 
اإلخفاء  أو  التعسفي  لالحتجاز  تعرضوا  أطفال 
القرسي يف محافظتي عدن وحرضموت العام املايض 
ويبدو أن قوات أمنية مدعومة من اإلمارات اعتقلت 
،ووصف سجناء  األقل  أو احتجزت 38 منهم عىل 
تم احتجازهم يف مجمع رئييس يف مطار  سابقون، 
ريان بمدينة املكال جنوبي اليمن، مشاهد التعذيب، 
مشريين إىل أنهم كانوا ُيحارصون معصوبي العينني، 
بأعداد مكتظة، يف حاويات شحن تم تلطيخ جدرانها 
بالرباز، عىل مدى أسابيع قال هؤالء السجناء، إنهم 
يشبه  ما  عىل  ُيربطون  وكانوا  للرضب،  تعرضوا 
الجنيس  االعتداء  من  حاالت  وعانوا  الشواء،  آلة 
وبحسب أحد أفراد «قوات النخبة» يف حرضموت، 
أمن  قوة  وهي  هويته)،  عن  الكشف  عدم  (طلب 
يمنية أحدثتها دولة اإلمارات، فإن القوات األمريكية 
كانت، يف بعض األحيان، عىل بعد بضعة أمتار فقط، 
التعذيب  حاالت  تشهد  التي  االحتجاز  أماكن  من 
األمريكية  الدفاع  وزارة  يف  بارزون  مسؤولون  وقال 
يف  متورطون  أمريكيني  محققني  إن  (البنتاغون)، 
استجواب بعض املحتجزين، وهو دور لم ُيعرتف به 
سابًقا يف اليمن، غري أن البنتاغون، قال إن األمريكيني 
غري متورطني يف أي اعتداءات ، وقد وثق التحقيق 
ما ال يقل عن 18 عملية احتجاز رسية يف جنوب 
أنشأتها  يمنية  قوات  أو  اإلمــارات  تديرها  اليمن، 
وتدربها الدولة الخليجية، وذلك استناًدا إىل روايات 
يف  ومحامني  سجناء،  وأرس  سابقني  محتجزين 
مجال الحقوق املدنية، ومسؤولني يمنيني عسكريني 
قواعد  داخل  إنشاؤها  تم  الرسية،  السجون  وهذه 
عسكرية وموانئ ومطار، وفلل خاصة وحتى داخل 
ملهى لييل، بحسب التحقيق، وقال وزير الداخلية 
اليمني، حسني عرب، إن بعض املعتقلني نقلوا إىل 

قاعدة إماراتية عرب البحر األحمر يف إريرتيا.
وأقر العديد من مسؤويل الدفاع األمريكيني، الذين 
األمريكية  القوات  بأن  أسمائهم،  ذكر  عدم  طلبوا 
تشارك يف استجواب املعتقلني يف مواقع يف اليمن، 

وتقرتح أسئلة كي يسألها آخرون، وتتلقى محارض 
استجواب من حلفاء إماراتيني.

ورغم النفي اإلماراتي، فإن محامني وعائالت يف 
اليمن التي مزقتها الحرب، يقولون إن ما يقرب من 
ألفي رجل قد اختفوا يف السجون الرسية، وهو عدد 
مرتفع جًدا أدى إىل احتجاجات شبه أسبوعية، من 
قبل عائالت تسعى إىل الحصول عىل معلومات عن 

أبناء وإخوة وآباء مفقودين.
قوات النخبة الحضرمية 

تشري جل املصادر إىل أن قوات النخبة الحرضمية 
من جنود وعنارص مسلحة محلية من حرضموت 
إليها،  باالنضمام  لغريهم  يسمح  ال  بحيث  فقط، 
ويحظون  تدريبهم،  إماراتيون  أمن  ضباط  ويتوىل 
سالحهم  يأتي  فيما  أمريكي،  لوجستي  بدعم 
تقرير األمم  يف  وجاء   ، من السعودية  الغالب  يف 
قوات  ُتعترب  "بينما   2017 يناير  يف  املتحدة نرش 
الرشعية  الحكومة  سيطرة  تحت  رسمياً  النخبة 
للبالد، لكنَّها تخضع فعلياً لقيادة عمليات اإلمارات 
العربية املتحدة ،وأعلنت قوات النخبة الحرضمية 
بمواجهة تنظيم  مكلفة  أنها  إنشائها  ــدى  ل
مصادر  وتقول  اإلسالمية،  الدولة  القاعدة وتنظيم 
آماال  علقوا  حرضموت  أبناء  إن  محلية  إعالمية 
عريضة عىل مجيء تلك القوات التي أملوا أن تضع 
حدا لحالة االنفالت األمني التي عاشتها املحافظة 
عىل مدى سنوات طويلة ،وترشف القوات اإلماراتية 
إىل  تنضم  جديدة  وحــدات  وتخريج  تدريب  عىل 
قوات النخبة الحرضمية تتخذها اإلمارات إلحكام 
سيطرتها عىل حرضموت، ، مسارات متعّددة، منها 
االستقطاب  وكذلك  والعسكري،  األمني  الجانبان 
وعقد التحالفات، فضًال عن الدور اإلنساني الذي 
تعمل عربه للتغطية عىل نشاطات أمنية وعسكرية 
إنشاء  بعد  توسع  اإلماراتي  الحضور  واقتصادية 
مسلح  تشكيل  كأول  الحرضمية»  «النخبة  قوات 
تأمني ضمان والء  وفق أسس مناطقية، وذلك عرب 
شبكات  وتوسيع  املحافظة  يف  املحلية  السلطة 
الدينية  الطوائف  لتشمل  ظبي  ألبــو  املــوالــني 
األخــرية  تصطدم  أن  وقبل  النفطية  والــرشكــات 
بالنفوذ السعودي، تحرص عىل العمل تحت الفتة 
ملف  إدارة  فيه  تتوىل  الذي  العربي»  «التحالف 
ويف  حرضموت  بينها  ومن  الجنوبية،  املحافظات 
مهماً  دوراً  «النخبة»  قوات  لعبت  ذلك،  غضون 
قبل مؤتمر «حرضموت الجامع» يف املكال عاصمة 
اإلعالم  وفق  وباتت  وبعده،  أثنائه  ويف  حرضموت 
الخاصة  العسكرية  القوات  تحديداً  اإلماراتي 
الجيش  وحدات  تجاهل  جرى  فيما  باملحافظة، 
املنترشة يف مناطقها وتحدثت مصادر يف حرضموت 
عن رغبة إماراتية يف توسيع دور النخبة عىل حساب 
الجيشفي مقدمة ملرحلة تصري فيها املحافظة تحت 
سيايس  حراك  مع  بالتزامن  معينة  قوات  سيطرة 
إليه مقررات  بكيان مستقل وهذا ما تشري  يطالب 
مؤتمر «حرضموت الجامع حني تطرقت إىل أن قوات 
النخبة الحرضمية صمام أمان حرضموت، وينبغي 
احرتامها وتعزيز قدراتهاوتمكينها من أداء واجباتها 
يف حماية املحافظة  ويشمل انتشار قوات «النخبة» 
حرضموت الساحل، فيما ال تزال مديريات الشمال 
والوسط تحت سيطرة الجيش (املنطقة العسكرية 
مناطق  يف  «النخبة»  توسعت  أشهر،  األوىل)وقبل 

تابعة ملحافظة شبوة، 
ولـ«النخبة» مهمات أمنية وعسكرية، أي إنها 
محل  تحل  عسكرية  نفسه  الوقت  ويف  أمن،  قوات 
لوزارة  تابعة  كانت  التي  القوات  ومحل  الجيش 
توسيعها  نحو  اإلمــارات  تتجه  أن  قبل  الداخلية، 
عدد  رفع  تتضمن  عنها  يكشف  لم  خطة  ضمن 
وحدات  وإنشاء  جندي،  ألف   12 إىل  منتسبيها 
الدروع  قوات  وتوسيع  اإلرهــاب  بمكافحة  خاصة 
دبابات  وتمتلك  املكال،  محيط  يف  تنترش  والــذي 
ومعدات مختلفة، ولها معسكرات تدريب بالقرب من 
النفطية، بإرشاف ضباط أمريكيني  منطقة املسيلة 
تأثري  الجيش  لوحدات  يعد  لم  وبذلك،  وأردنيني، 
(املنطقة  لحرضموت  الساحلية  املناطق  يف  يذكر 
العسكرية الثانية)، ومقرها يف املكال وجاء توسيع 
«النخبة» أخرياً يف مناطق وسط حرضموت بذريعة 
محاربة تنظيم القاعدة ،غري أن األوضاع رسعان ما 
انقلبت رأسا عىل عقب بعد التأكد من أن اإلمارات 
حولت النخبة الحرضمية إىل مجموعات تختطف 
وتعذب، وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان 

يف حق اليمنيني .
قوات النخبة الشبوانية

وتواصل دولة اإلمارات محاولة بسط  نفوذها عىل 
املحافظات الجنوبية املحتلة  ،حيث قامت اإلمارات 
يف  الشبوانية  النخبة  بقوات  مايسمى  إنشاء  يف 
الساحيل  الرشيط  تأمني  بحجة   2016 ديسمرب 
اإلسرتاتيجية  بلحاف  ومنطقة  رضوم  مديرية  يف 
وبرئ  النفطي  بلحاف  ميناءي  و  شبوة،  بمحافظة 
عيل ومهدت عملية نرش قوات النخبة االشبوانية  ، 
الطريق أمام اإلمارات الستعادة إنتاج وتصدير الغاز 
وجندت    2015 مارس  أواخر  منذ  املتوقف  والنفط 
اإلمارات 3 آالف جندي من قوات النخبة الشبوانية 
قاموا  اإلمــارات  دولة  من  ممثلني  أن  مراقبون  واكد 
بزيارة لعدد من املواقع األمنية املمتدة من منطقة 
الخبية رشقاً حتى منطقة عرقة غرباً عىل الرشيط 
الساحيل يف شبوة، ومنشأة بلحاف لتصدير الغاز 
اماراتيني   ضباطاً  ان  إىل  مصادر  وأشــارت  املسال 
بلحاف،  يف  األمنية  القيادات  مع  اجتماعاً  عقدوا 
وبحثوا  الخطط األمنية الرامية لتأمني هذه املنطقة 

اإلسرتاتيجية ليتم  تشغيل املنشأة من جديد. 
وكتائب  قوات  اإلمــارات  نرشت  أيام  عدة   وقبل 
املرتزقة التابعني لها معززين باألسلحة واملنصات 
أنابيب  خط  امتداد  عىل  واملروحيات  الصاروخية 
ميناء  نتشار  اال  شمل  كما  والغاز  النفط  ضخ 
بلحاف حيث ميناء التصدير الرئييس للغاز املسال 
يف  يأتي  شبوة  محافظة  يف  القوات  هذه  وانتشار   ،
مخطط تديره القوات اإلماراتية الغازية يف السيطرة 
عىل منابع الطاقة وكذا فرض سيطرة عسكرية عىل 
الحاكمة  الوراثية  العائالت  يساعد  بلحاف  ميناء 
للسيطرة عىل حقول الغاز املسال بعد توقف ضخ 
الغاز  القطري إىل اإلمارات نتيجة الحصار املفروض 

عىل قطر.

06 الثــــورةتصارغر
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