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مقدمة:
يعتمــد نجــاح مجلــس القيــادة الرئاســي والمرحلــة السياســية التــي يقودهــا بشــكل عــام علــى جملــة 

مــن العوامــل، يقــع علــى رأســها إتمــام دمــج التشــكيالت العســكرية التابعــة للمكونــات المنضويــة 

فــي إطــاره فــي ُبنيــة وزارتــي الدفــاع والداخليــة وتحــت قيادتــه، وهــي مهمــة تــم ترحيلهــا مــن اتفــاق 

الريــاض فــي أواخــر عــام 2019م بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، قبــل أن 

يتــم دمــج االنتقالــي فــي مجلــس القيــادة الرئاســي، والــذي أصبــح ُيمثــل الســلطة الشــرعية التــي 

تحظــى باالعتــراف الدولــي.

وقــد أكــد البيــان الختامــي للمشــاورات اليمنيــة – اليمنيــة الــذي عقــد فــي الريــاض خــالل الفتــرة 

)30 مــارس وحتــى 7 ابريــل(، والــذي عملــت الســعودية علــى أن يكــون مظلــة لتشــكيل مجلــس 

القيــادة الرئاســي ونقــل الســلطة إليــه، علــى ضــرورة اســتكمال تنفيــذ بنــود اتفــاق الريــاض بيــن 

الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وينصــرف الحديــث هنــا إلــى البنــود العســكرية 

واألمنيــة فــي االتفــاق1 ،

 وقــد نــص اإلعــالن الرئاســي الــذي بموجبــه تــم تشــكيل مجلــس القيــادة الرئاســي علــى أن مــن 

ــق األمــن واالســتقرار  ــة والعســكرية المشــتركة لتحقي ــة األمني ــس، "تشــكيل اللجن ــام المجل مه

يكــون مــن اختصاصهــا "تهيئــة الظــروف واتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتحقيــق تكامــل القــوات 

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

القــوات المســلحة ومعالجــة أســبابه، وإنهــاء جميــع النزاعــات المســلحة، ووضــع عقيــدة وطنيــة 

ــز االســتقرار واألمــن"2 . لمنتســبي الجيــش واألجهــزة األمنيــة، وأي مهــام يراهــا المجلــس لتعزي

وقــد اقــر مجلــس القيــادة الرئاســي يــوم االثنيــن الموافــق 30 مايــو 2022م، تشــكيل اللجنــة 

ــة القــوات المســلحة  ــق االمــن واالســتقرار، واعــادة هيكل ــة والعســكرية المشــتركة لتحقي االمني

واالمــن، وتتكــون مــن )59( عضــوا برئاســة اللــواء الركــن هيثــم قاســم طاهــر، واللــواء الركــن طاهــر 

ــادة  ــس القي ــررا، كمــا وافــق مجل ــال عضــوا مق ــد ركــن حســين الهي ــا، والعمي ــي نائب ــي العقيل عل

الرئاســي علــى تشــكيل لجنــه لتقييــم وإعــادة هيكلــه األجهــزة االســتخبارية، مؤكــدا اهميــة اضطالع 
هــذه اللجــان بواجباتهــا 3
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ــرة  ــادة الرئاســي بوتي ــأداء مجلــس القي ــة الخاصــة ب وفيمــا يتوقــع أن تمضــي اإلجــراءات التوافقي

جيــدةـ فــي األبعــاد السياســية وربمــا االقتصاديــة فإنــه يتوقــع أال تكــون كذلــك بالنســبة للجوانــب 

العســكرية واألمنيــة، إذ مــن المتوقــع أن يتعــرض ســيرها الكثيــر مــن التحديــات.

ولخطــورة هــذا األمــر علــى االنتقــال الــذي أحدثــه تشــكيل مجلــس القيــادة وعلــى خفــض التوتــر 

بيــن التشــكيالت العســكرية التابعــة لــكل مــن المجلــس االنتقالــي والســلطة الشــرعية وعلــى 

الســالم، ولتحقيــق ذلــك تبحــث هــذه الورقــة فــي دورات الحــرب التــي تتكــرر بفعــل تــوزع المكونات 

العســكرية علــى أكثــر مــن طــرف وعــدم االلتــزام بتنفيــذ األبعــاد العســكرية واألمنية فــي االتفاقات 

والتســويات السياســية، وتجــادل الورقــة فــي أن عــدم االلتــزام بتنفيذ الجوانب العســكرية واألمنية 

كان علــى الــدوام مــن العوامــل الرئيســية التــي تدفــع البــالد إلــى دورات مــن الحــروب واالقتتــال.

اقتضــى قيــام الوحــدة فــي 22 مايــو 1990، دمــج الهيئــات والمؤسســات والمصالــح الحكوميــة 

فــي كال الشــطرين كل بمــا يناظرهــا فــي الشــطر الثانــي، وقــد حــدث تباطــؤ فــي دمــج المؤسســة 

العســكرية وعــدد آخــر مــن المؤسســات الحيويــة، حيــث اقتصــر األمــر علــى نقــل عــدد مــن الوحــدات 

العســكرية التــي كانــت تتبــع النظــام فــي الشــمال الــى مناطــق فــي المحافظــات الجنوبيــة 

ــدى  ــر الصادقــة ل ــا غي ــط بالنواي ــى األرجــح أن التباطــؤ فــي الدمــج ارتب والشــرقية والعكــس، وعل

ــان  ــا يهيمن ــن كان شــريكي الوحــد، الحــزب االشــتراكي اليمنــي، والمؤتمــر الشــعبي العــام، واللذي

علــى الوحــدات العســكرية فــي تلــك المرحلــة، وربمــا كان ذلــك للتحــوط فــي مواجهــة تطــورات 

األحــداث فــي المســتقبل.

وبعــد مضــي عــام تقريبــا مــن قيــام الوحــدة تدهــورت العالقــة بيــن رئيــس مجلــس الرئاســة فــي 

ــح" ونائــب رئيــس المجلــس "علــي ســالم البيــض"، وهــو مــا  ــه صال ذلــك الوقــت "علــي عبدالل

ــة الوحــدة.   ــر مــن الُعقــد فــي مســار اســتكمال دمــج القــوات المســلحة فــي دول وضــع الكثي
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فشل دمج الجيش بناء على اتفاق قيام الوحدة:



ــدا، وبالرغــم  ــن المؤتمــر واالشــتراكي، زادت األمــور تعقي ومــع ظهــور مالمــح أزمــة سياســية بي

مــن أن الطرفيــن عقــدا العديــد مــن االجتماعــات لدمــج القــوات المســلحة، غيــر أنهــا لــم تحقــق 

أهدافهــا فــي دمــج القــوات المســلحة للشــطرين4 ، فقــد عمــد الحــزب االشــتراكي إلــى المماطلــة 

فــي دمــج القــوات المســلحة لعــدم ثقتــه بشــريكه فــي الحكــم، وكورقــة لتحصيــن المكاســب التــي 

حصــل عليهــا بمشــاركته فــي قيــام الوحــدة، وتأميــن بقــاءه فــي الســلطة بغــض النظــر عــن نتائــج 

االنتخابــات البرلمانيــة، والســتخدامها فــي حــال التراجــع عــن الوحــدة بســبب التنــازع علــى الحكــم.

وكان عــدم إتمــام دمــج القــوات المســلحة كان مــن العوامــل الرئيــس التــي شــجعت الطرفيــن علــى 

تصعيــد األزمــة ونقلهــا مــن الجانــب السياســي إلــى الجانب العســكري.

وقــد حاولــت وثيقــة العهــد واالتفــاق التــي تم التوافــق عليها من قبل لجنة الحــوار الوطني معالجة 

هــذا األمــر، فقــد نصــت علــى ضــرورة "إخــالء المــدن مــن القــوات المســلحة، وإعــادة تموضعهــا 

ضمــن خطــة مركزيــة واحــدة، تمهيــدًا لدمجهــا وتنظيمهــا وتصحيــح أوضاعهــا، وإعــادة التمركــز فــي 

ســياق بنــاء جيــش وطنــي حديــث يعبــر عــن الوحــدة الوطنيــة ويواكــب النهــج الديمقراطــي متحــررا 

ــة .. وتســوية كافــة الوحــدات العســكرية دون  ــرات المناطقيــة واأُلســرية والقبلي مــن كافــة التأثي

تمييــز أو اســتبعاد، وعلــى أن تتبــع القــوات المســلحة الحكومــة مباشــرة، وال يجــوز إنشــاء أي قــوة 

عســكرية وشــبه عســكرية تتبــع أي جهــة أخــرى"5 .

ولــم تلــق وثيقــة العهــد واالتفــاق طريقهــا إلــى التنفيــذ، ألن طرفــي األزمــة لــم يكونــا جاديــن فــي 

التعاطــي معهــا، وكانــا يســتخدمان المفاوضــات لكســب الوقــت الســتكمال الترتيبــات العســكرية 

ــام 1994م،  ــة ع ــى حــرب أهلي ــالد ســريعا إل ــذا انزلقــت الب ــق القــوة، وله لحســم األمــر عــن طري

وهــي حــرب ربمــا كان مــن الممكــن تجنبهــا لــو تــم دمــج القــوات المســلحة، وكانــت هــذه هــي 

المحطــة األولــى التــي يــؤدي فيهــا عــدم دمــج القــوات المســلحة تحــت ســلطة وقيــادة واحــدة إلــى 

دورة موجعــة مــن الحــرب واالقتتــال.

حــدث نفــس األمــر فــي الفتــرة االنتقاليــة التــي أعقبــت الثــورة الشــبابية الشــعبية 2011م، وإن 

بصــورة مختلفــة بعــض الشــيء، فقــد كان الجيــش اليمنــي يعانــي مــن انقســامات غيــر معلنــة، 

بفعــل الصــراع السياســي ، 
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واتهامــات المعارضــة للرئيــس الســابق "علــي عبداللــه صالــح" بالمضــي فــي طريــق نقــل الســلطة 

ــى  ــا إل ــك االنقســامات ودفعــت به ــورة تل ــداث الث ــرت أح ــد أظه ــر، وق ــه األكب ــى نجل ــا إل وتوريثه

الســطح، فبعــد احــداث جمعــة الكرامــة فــي 18 مــارس 2011م، والتــي ُقتــل فيهــا مــا يزيــد علــى 

)50( مــن شــباب الثــورة، أعلــن الفريــق "علــي محســن األحمــر" وعــدد كبيــر مــن قــادة المناطــق 

والوحــدات العســكرية االنضمــام إلــى الثــورة، وضمــان حمايتهــا، ومعــه تعرضــت وحــدات الجيــش 

وأجهــزة األمــن إلــى حالــة مــن االنقســام واالســتقطاب الحــاد واقتربــت البــالد كثيــرا مــن مســارات 

حــرب مدمــرة.

وقــد نجحــت الضغــوط الدوليــة وحــرص وتعقــل األطــراف الرئيســة اليمنيــة فــي تجنيــب اليمــن 

مســار الحــرب، ووضعتهــا فــي مســار سياســي يقــوم علــى التوافــق، مــن خــالل تســوية سياســية 

ترجمتهــا "المبــادرة الخليجيــة".

ــي،  ــر السياســي واألمن ــة عناصــر التوت ــي وإزال ــة إعــادة الوفــاق الوطن ــادرة الخليجي ــت المب تضمن

ونصــت اآلليــة التنفيذيــة التابعــة لهــا علــى ضــرورة "تشــكيل لجنــة الشــؤون العســكرية وتحقيــق 

األمــن واالســتقرار، برئاســة الرئيــس "عبدربــه منصــور هــادي" يكــون مــن مهامهــا "إنهاء االنقســام 

فــي القــوات المســلحة ومعالجــة أســبابه، وإخــالء العاصمــة وباقــي المــدن مــن المليشــيات 

والمجموعــات المســلحة وغيــر النظاميــة، وإعــادة تأهيــل مــن ال تنطبــق عليهــم شــروط الخدمــة 

فــي القــوات المســلحة واألجهــزة األمنيــة، وعلــى أن  تقــوم اللجنــة خــالل مرحلــة االنتقــال بتهيئــة 

الظــروف واتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتحقيــق تكامــل القــوات المســلحة تحــت هيــكل قيــادة مهنيــة 

ووطنيــة موحــدة فــي إطــار ســيادة القانــون"6 .

تمكنــت لجنــة الشــؤون العســكرية مــن تخفيــف التوتــرات وتطبيــع الحيــاة وخاصــة فــي مدينتــي 

صنعــاء وتعــز، واتجهــت جهودهــا بعــد ذلــك إلــى إعــادة بنــاء القوات المســلحة بما ينهي االنقســام، 

ــه  ــس "عبدرب ــادة الرئي ــد القــوات المســلحة تحــت قي ــدة، مــن خــالل توحي ــة الجدي ويؤمــن المرحل

منصــور هــادي" باعتبــار ذلــك شــرطا ضروريــا إلخــراج البــالد مــن حالــة التجاذبــات وتوفيــر فرصــة 

أكبــر لنجــاح االنتقــال السياســي وضمــان االســتقرار فــي البــالد.
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وفــي 19 ديســمبر 2012م أصــدر الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي قــرار رئيــس الجمهوريــة القائــد 

للقــوات  التنظيمــي  بالهيــكل  الخــاص   2012 لســنة   )104( رقــم  المســلحة  للقــوات  األعلــى 

ــات الرئيســة للقــوات المســلحة بخمســة فــروع هــي: القــوات  ــه المكون المســلحة، حــدد بموجب

البريــة، والقــوات الجويــة والدفــاع الجــوي، والقــوات البحريــة والدفــاع الســاحلي، وقــوات حــرس 

الحــدود، واالحتيــاط االســتراتيجي.

كمــا تــم إعــادة النظــر فــي مســرح العمليــات ووزعــت القــوات المســلحة علــى ســبع مناطــق 

عســكرية7  وليــس خمــس، علــى النحــو الــذي يظهــره الجــدول التالــي

كمــا جــرى اســتحداث مناصــب وهيئــات جديــدة فــي قيــادة الجيــش، وتــم إلغــاء الحــرس الجمهــوري 

والفرقــة األولــى مــدرع، وتوزيــع وحداتهمــا العســكرية علــى المناطــق العســكرية وقــوات االحتيــاط 

التــي جــرى اســتحداثها.

ــى النظــام الســابق  ــة المحســوبة عل ــادات العســكرية واألمني ــر القي ــة بالغــة، جــرى تغيي وبصعوب

بمــن فيهــم "احمــد علــي عبداللــه"،

جدول رقم )ا( يوضح المناطق العسكرية ومناطق انتشارها

المصدر: مصادر متعددة
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مقر القيادةاالنتشارالمنطقة العسكريةم

سيئونحضرموت الواديالمنطقة العسكرية األولى1

المكالساحل حضرموت، المهرة، سقطرىالمنطقة العسكرية الثانية2

مأربمأرب، شبوةالمنطقة العسكرية الثالثة3

عدنعدن، لحج، ابين، الضالع، تعزالمنطقة العسكرية الرابعة4

الحديدةالحديدة، حجةالمنطقة العسكرية الخامسة5

عمرانعمران، صعدة، الجوفالمنطقة العسكرية السادسة6

ذمارذمار، صنعاء، البيضاء، إبالمنطقة العسكرية السابعة7
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فقــد تــم تعيينــه ســفيرا لليمــن لــدى دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، وكان تغييــر تلــك القيــادات 

ــي محســن  ــق "عل ــا الفري ــر السياســي، أم ــاذ التغيي ــات الشــعبية، وإلنف ــا رئيســيا لالحتجاج مطلب

األحمــر"، فقــد اظهــر مرونــة فــي قبــول التغييــر، حيــث تــم ازاحتــه مــن قيــادة الفرقــة األولــى مــدرع 

وتعيينــه مستشــارا للرئيــس "هــادي" لشــؤون الدفــاع واألمــن.

ــا وإن  ــزة األمــن تمضــي فــي طريقه ــة القــوات المســحة وأجه ــادة هيكل ــود إع ــت جه وفيمــا كان

ببــطء، فرضــت المتطلبــات الواســعة التــي تــم حشــرها فــي المرحلــة االنتقاليــة ضغوطهــا علــى 

القيــادة االنتقاليــة، مــن خــالل توجيــه االهتمــام وحشــد اإلمكانــات للتعامــل مــع اســتحقاق مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي، فــي الوقــت الــذي لــم تكــن جهــود إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة قــد اســتكملت 

بعــد.

وفــي ظــل "احتفــاظ العديــد مــن كبــار الضبــاط بالــوالء الشــخصي للرئيــس األســبق "صالــح" الذيــن 

عينهــم خــالل فتــرة توليــه الرئاســة، اســتمرار نفــوذه وســلطته داخــل الجيــش وســاعد علــى ذلــك 

ــه منصــور هــادي ، .. وفــي ظــل  ــد رب ــس الســابق عب ــه الرئي ــدى خليفت ــادي واضــح ل ضعــف قي

التعبئــة والشــحن التــي قامــت بهــا جماعــة الحوثــي المســلحة واســتغالل تحالفها مــع "صالح" ضد 

هيكلــة الجيــش، فقــد تــم شــيطنت الهيكلــة وتصويرهــا أنهــا تســتبطن االنتقــام مــن المؤسســة 

العســكرية وتفكيكهــا تمهيــدا لتمزيــق الوحــدة وفــرض االنفصــال.

وإلــى جانــب الضغــوط التــي تعرضت لها المرحلة االنتقالية، شــاركت األطراف الدولية واإلقليمية 

فــي إربــاك تلــك المرحلــة ببعــض أخطائهــا، وذلــك مــن زاويتيــن علــى األقــل، فتصميــم المبــادرة 

الخليجيــة والتخطيــط للمرحلــة االنتقاليــة جــرى بطريقــة مثاليــة وغيــر واقعيــة، ففــي بحــر عاميــن 

كان المطلــوب مــن هــذه المرحلــة، انفــاذ التغييــر السياســي، والتعاطــي مــع األزمــات والصراعــات 

ــى أســس وثقافــة  ــاء النظــام السياســي عل ــي منهــا اليمــن، وإعــادة بن ــت تعان ــي كان ــة الت المزمن

جديــدة، وإعــداد دســتور جديــد، .. وغيرهــا مــن المتطلبــات.

 ومــن زاويــة أخــرى فــإن األطــراف الخارجيــة تعاملــت مــع إعــادة هيكلة القوات المســلحة بتســاهل، 

"فقــد عجــزت عــن تقديــم الدعــم الكافــي لمســاعي النظــام االنتقالــي إلصــالح األجهــزة األمنيــة 

والعســكرية"8 ، األمــر الــذي ســمح لتحالــف معارضــة الهيكلــة – صالــح والحوثييــن – باالنقــالب 

مســتفيدين مــن بقــاء والء قــوات متعــددة للرئيــس األســبق.
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وبشــكل عــام فقــد "ســاهم االنشــغال بمؤتمــر الحــوار الوطنــي قبــل اســتكمال إعــادة هيكلة قوات 

الجيــش وأجهــزة األمــن وتوحيدهــا تحــت قيــادة الرئيــس الشــرعي فــي إفشــال المرحلــة االنتقاليــة، 

فقــد أوجــد ضعفــا فــي القيــادة والســيطرة علــى القطاعيــن العســكري واألمنــي9  وهــو مــا أســهم 

فــي زيــادة تفكيــك المشــهد السياســي، وفاقــم مــن التحديــات األمنيــة التــي تعانــي منهــا البــالد، 

ــم اســتغاللها  ــارة الفوضــى، ومــن ثَّ ووفــر فرصــة لألطــراف المناهضــة لالنتقــال السياســي إلث

ــًا وسياســيًا لتأجيــج النقمــة الشــعبية علــى ســلطة الفتــرة االنتقاليــة وإقنــاع الــرأي العــام  إعالمي

بفشــل الترتيبــات السياســية التــي جــاءت بهــا المبــادرة الخليجيــة، ومنــح الحوثييــن الفرصــة للزحــف 

باتجــاه صنعــاء، واالســتيالء علــى الســلطة بقــوة الســالح10 .

وهكــذا مــرة أخــرى، فــإن التراخــي فــي توحيــد القــوات المســلحة تحــت قيــادة واحــدة كان مــن 

العوامــل الرئيســية التــي ســاعدت علــى اســقاط العاصمــة صنعــاء بيــد الحوثييــن، وزجــت بالبــالد 

فــي جولــة جديــدة مــن العنــف واالقتتــال، الزالــت تدفــع ُكلفتهــا حتــى اليــوم، وعلــى األرجــح أن 

اليمــن كان ســيمضي فــي مســارات أخــرى أقــل ُكلفــة لــو تــم توحيــد المؤسســة العســكرية تحــت 

قيــادة واحــدة.

ويرتبــط بهــذا، وإن بصــورة، أخــرى مــا يســمى اتفــاق "الســلم والشــراكة"، وهــو اتفــاق تــم التوقيــع 

عليــه فــي يــوم 21 ســبتمبر 2014م، وهــو اليــوم الــذي ســيطر فيــه الحوثيــون علــى الســلطة 

فــي صنعــاء، ويبــدو أن هــذا االتفــاق كان أشــبه بجهــود اللحظــة األخيــرة لتجنيــب البــالد المســار 

األســواء، وقــد يكــون - وفقــا لبعــض القــراءات - غطــاًء إلضفــاء الشــرعية علــى ســقوط العاصمــة 

صنعــاء بيــد الحوثييــن، وذريعــة لرفــع المســؤولية والحــرج عــن األطــراف الدوليــة واإلقليميــة التــي 

تواطئــت أو تغاضــت عــن مضــي األحــداث فــي هــذا المســار.

وعلــى الرغــم مــن أن الحوثييــن كانــوا اصحــاب اليــد الطولــى فــي صياغــة االتفــاق، إال أنهــم رفضــوا 

التوقيــع علــى الملحــق األمنــي التابــع لــه، وهــو ملحــق ينــص علــى "إزالــة جميــع عناصــر التوتــر 

السياســي واألمنــي ... 

عدم التزام الحوثيين بالملحق األمني في اتفاق السلم والشراكة:

القانون المطرد:
تقدير موقفكيف أن التراخي في دمج التشكيالت العسكرية ُيسلم اليمن لدورات جديدة من االقتتال
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ــى  ــة مــن ممارســة ســلطاتها، وضــرورة بســط ســلطتها واســتعادة ســيطرتها عل ــن الدول وتمكي

أراضيهــا كافــة، .. ونــزع الســالح واســتعادة األســلحة الثقيلــة والمتوســطة مــن كافــة األطــراف 

ــى  ــة عل ــك للدول ــا وهــي مل ــم االســتيالء عليه ــت أو ت ــي نهب ــراد الت ــزاب واألف ــات واألح والجماع

ــوم 27 ســبتمبر، بعــد  ــى هــذا الملحــق إال فــي ي ــع عل ــم التوقي ــم يت ــي"11 ، ول المســتوى الوطن

ــة12 . ــام لمظاهــر الدول ــاب ت ــى العاصمــة صنعــاء، وفــي ظــل غي اســتكمال ســيطرتهم عل

وهكــذا فــإن األطــراف التــي تنــزع إلــى الســيطرة علــى ســلطة الدولــة أو تريــد أن تحــل محلهــا غالبــا 

مــا ترفــض التوقيــع أو انفــاذ الجوانــب العســكرية فــي االتفاقــات السياســية، وهــو مــا يفتــح البــالد 

علــى دورات عنــف مؤكــدة، فعــدم انفــاذ الحوثييــن للملحــق األمنــي كــرس تمردهــم علــى ســلطة 

الدولــة، وفتــح علــى اليمــن أبــواب الجحيــم واالقتتــال الممتــدد حتــى اليــوم.

أجهــزت األحــداث المتتابعــة بــدء مــن االنقســام الــذي أعقــب االحتجاجــات الشــعبية 2011م، 

وهجمــات تنظيــم القاعــدة، واســتيالءه علــى عــدد مــن المعســكرات فــي شــرق وجنــوب البــالد، 

مــرورا بعــدم اكتمــال جهــود إعــادة الهيكلــة، وانتهــاء بســيطرة الحوثييــن علــى الســلطة، والعمليــات 

العســكرية للتحالــف التــي ضربــت مــا تبقــى مــن قــوات يمنيــة مواليــة لتحالــف الحوثييــن والرئيــس 

األســبق " صالــح ".

ومــع تدشــين الحــرب الراهنــة فــي 26 مــارس 2015م، جــرى إعــادة تجميــع وبنــاء الجيــش اليمنــي، 

وقــد تشــكل مــن الوحــدات التــي كانــت فــي مناطــق بعيــدة عــن ســيطرة الحوثييــن، ومــن أفــراد 

المقاومــة الشــعبية فــي المحافظــات التــي كانــت تــدور فيهــا معــارك ضــد الحوثييــن.

ــز الحوثييــن لقدراتهــم وبنــاء قواتهــم أثنــاء الحــرب، كان الجيــش اليمنــي فــي  وبالتــوازي مــع تعزي

حالــة تأســيس، مــا دفــع التحالــف العربــي إلــى تشــكيل كيانــات عســكرية خــارج ســلطة الدولــة، فقــد 

تبنــت االمــارات العربيــة المتحــدة تشــكيل قــوات ُأطلــق عليهــا "االحزمــة األمنيــة" فــي عــدن ولحــج 

والضالــع، ومــا ُيعــرف بقــوات النخبــة فــي كل مــن حضرمــوت وشــبوة، وتشــكيالت مشــابهة فــي 

تعــز، فضــال عــن ألويــة العمالقــة وفــي مرحلــة تاليــة تــم تشــكيل ألويــة حــراس الجمهوريــة وألويــة 

المقاومــة الُتهاميــة.

اتفاق الرياض:

القانون المطرد:
تقدير موقفكيف أن التراخي في دمج التشكيالت العسكرية ُيسلم اليمن لدورات جديدة من االقتتال
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 وقــد حظيــت تلــك التشــكيالت العســكرية بدعــم ســخي مــن قبــل دول التحالــف ممــا وفــر لهــا 

قــوام بشــري كبيــر وصــل فــي مجملــة وفقــا لبعــض المصــادر الــى )200000( ألــف13 ، ومســتوى 

ــك الســالح  ــي تمتل ــى تعــدد األطــراف الت ــدة. هــذا األمــر أدى إل ــاد وأســلحة جي ــب عــال وعت تدري

ــة، فقــد اشــعل  ــه تبعــات ذات ُكلفــة عالي ــوزع التشــكيالت العســكرية عليهــا، وهــو أمــر كان ل وت

ــر 2018م  جولــة جديــدة مــن العنــف فــي مدينــة عــدن، فقــد شــهدت هــذه المدينــة فــي 28 يناي

ولمــدة أربعــة أيــام اقتتــال بيــن القــوات التابعــة للســلطة الشــرعية والتشــكيالت التابعــة للمجلــس 

االنتقالــي الجنوبــي.

وقــد تــرك ذلــك االقتتــال أثــارا كارثيــة علــى األوضــاع فــي عــدن وبقيــة المحافظــات الجنوبيــة 

واليمــن بشــكل عــام، ولــم يكــن أســوأ منهــا إال جولــة جديــدة مــن االقتتــال الدامــي اندلعــت فــي 

أغســطس 2019م، وهــي جولــة أوســع نطاقــا وأكثــر ضــراوة مــن ســابقتها، فقــد اتســع مســرح 

عملياتهــا ابتــداء مــن مدينــة عــدن، ومــرورا بمحافظــة لحــج ووصــوال إلــى محافظتــي: أبيــن وشــبوة. 

ــاض طرفــي الصــراع لالجتمــاع فــي جــدة،  ــال، دعــت الري ــي تركهــا االقتت ــات الت ــواء التداعي والحت

وبعــد مفاوضــات اســتمرت مــن 20 أغســطس وحتــى 24 أكتوبــر 2019، تــم التوقيــع فــي 5 

نوفمبــر 2019، علــى "اتفــاق الريــاض" مــن قبــل ممثــل عــن الســلطة الشــرعية وأخــر عــن المجلــس 

االنتقالــي الجنوبــي، وبحضــور الرئيــس "عبدربــه منصــور هــادي" وولــي العهــد الســعودي "محمــد 

بــن ســلمان" وولــي العهــد االماراتــي "محمــد بــن زايــد" 

تضمن االتفاق إجراءات مزمنة لمعالجة األوضاع السياسية والعسكرية واألمنية.

وألول مــرة تضمــن هــذا االتفــاق حلــول لالنقســام في القوة العســكرية في المحافظــات الجنوبية 

والشــرقية، وانطــوى علــى معالجــات للتداعيــات الناتجــة عــن جولــة االقتتــال التــي حدثــت فــي عــدن 

مؤخــرا، فقــد نــص على14 :

- عــودة جميــع القــوات - التــي تحركــت مــن مواقعهــا ومعســكراتها األساســية باتجــاه محافظــات 

عــدن وأبيــن وشــبوة منــذ بدايــة شــهر أغســطس 2019 م - إلــى مواقعهــا الســابقة بكامــل أفرادهــا 

وأســلحتها وتحــل محلهــا قــوات األمــن التابعــة للســلطة المحليــة فــي كل محافظــة.

القانون المطرد:
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-  تجميــع ونقــل األســلحة المتوســطة والثقيلــة بأنواعهــا المختلفــة مــن جميــع القــوات العســكرية 

واألمنيــة فــي عــدن إلــى معســكرات داخــل عــدن تحددهــا وتشــرف عليهــا قيــادة تحالــف دعــم 

الشــرعية.

ــع القــوات العســكرية التابعــة للحكومــة والتشــكيالت العســكرية التابعــة للمجلــس  -  نقــل جمي

االنتقالــي فــي محافظــة عــدن إلــى معســكرات خــارج محافظــة عــدن تحددهــا قيــادة تحالــف دعــم 

الشــرعية فــي اليمــن، وتوجيههــا بموجــب خطــط معتمــدة وتحــت إشــراف مباشــر مــن قيــادة 

تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن.

- توحيــد القــوات العســكرية، وترقيمهــا وضمهــا لــوزارة الدفــاع وإصدار القرارات الالزمــة، وتوزيعها 

ــادة تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن،  وفــق الخطــط المعتمــدة تحــت إشــراف مباشــر مــن قي

خــالل ســتين يومــا مــن تاريــخ توقيــع االتفــاق.

ــاع  ــادة وزارة الدف ــة تحــت قي ــة المحافظــات الجنوبي ــم القــوات العســكرية فــي بقي ــادة تنظي - إع

ــع. ــخ التوقي ــذات اإلجــراءات التــي طبقــت فــي محافظــة عــدن، خــالل تســعين يومــا مــن تاري ب

وتضمــن االتفــاق فــي الجانــب األمنــي خطــوات مماثلــة تهــدف إلــى إعــادة تنظيــم القــوات األمنية 

فــي المحافظــات الجنوبيــة التــي ليســت ضمــن قوائــم وزارة الداخليــة تحــت قيــادة وزارة الداخليــة 

بــذات اإلجــراءات التــي طبقــت فــي محافظــة عــدن خــالل تســعين يوًمــا مــن توقيــع االتفــاق.

ومــع أن اإلجــراءات التــي تضمنهــا اتفــاق الريــاض مقيــدة بمــدد زمنيــة محــددة، إال إن تنفيــذ 

االتفــاق تعثــر، وبــدال عــن ذلــك ازدادت األوضــاع السياســية تعقيــدًا، خصوصا بعد إعــالن المجلس 

االنتقالــي الجنوبــي حالــة الطــوارئ ومــا يســمى "اإلدارة الذاتيــة" للمحافظــات الجنوبيــة، ومعــه 

ــد، مــع حــدوث اشــتباكات  ــة التصعي ــر وإمكاني ــد مــن التوت ــو المزي ــة نح اتجهــت األوضــاع األمني

بيــن الطرفيــن فــي خطــوط التمــاس فــي محافظــة ابيــن، والتهديــد بإمكانيــة التعامــل مــع الوضــع 

باســتخدام القــوة.

وهــو مــا اقتضــى تدخــال ســعوديا، فقــد قدمــت الرياض آلية لتســريع تنفيذ الريــاض، وبعد االتفاق 

عليهــا، وجــدت اإلجــراءات فــي الجانــب السياســي طريقهــا إلــى التنفيــذ، فقــد تــم تعييــن محافــظ 

لمحافظــة عــدن وتشــكيل حكومــة الكفــاءات، وفــي المقابــل تعثــر تنفيــذ الخطــوات واإلجــراءات 

فــي المحوريــن العســكري واألمنــي، وهــو وضــع يهــدد المكاســب فــي الجانــب السياســي، 
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 ويبقي األوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية تحت التهديد ويفتحها على مسارات قلقة.

  واســتمر الوضــع الســابق حتــى تــم تشــكيل مجلــس القيــادة الرئاســي ونقــل الســلطة اليــه فــي 
7 ابريــل 2022م، علــى نحــو مــا ذكرنــا، وقــد ُعــد تشــكيل المجلــس آليــة أوســع لحــل معضلــة 
االنقســام فــي المكونــات المســلحة، فقــد ألغــى مــن الناحيــة النظريــة االزدواج الــذي كان قائمــا 
فــي المحافظــات الجنوبيــة مــن خــالل دمــج المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي ُبنيــة الســلطة 
الشــرعية، كمــا أنــه تضمــن معالجــة أوســع شــملت كل التشــكيالت العســكرية التــي لــم تكــن 
مدمجــة فــي ُبنيــة الســلطة الشــرعية )حــراس الجمهوريــة، ألويــة العمالقــة، األلويــة التهاميــة، 

األحزمــة األمنيــة ، النخبــة الحضرميــة وقــوات النخبــة بشــبوة..إلخ(
ومثلمــا ســبق فقــد تضمــن إعــالن نقــل الســلطة تشــكيل اللجنــة األمنيــة والعســكرية، التــي تتولى 
إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة وإدمــاج التشــكيالت المســلحة فــي وزارتــي الدفــاع والداخليــة، 
لتوحيــد الجبهــة العســكرية واألمنيــة فــي مواجهــة الحوثييــن، وقــد دشــنت هــذه اللجنــة اجتماعهــا 
فــي عــدن، يــوم 25 يونيــو 2022م، بحضــور عضــو مجلــس القيــادة الرئاســي اللــواء عيــدروس 
الزبيــدي، والــذي شــدد علــى ضــرورة تكثيــف الجهــود وتعزيــز حالــة االنضبــاط وااللتــزام خــالل 
المرحلــة القادمــة، وأكــد علــى دعــم القيــادة السياســية الكامــل لقيــادة اللجنــة ولجانهــا المتخصصة 
إلنجــاز مهامهــا الوطنيــة المنوطــة بــه، وفــي االجتمــاع تــم اســتعراض أســماء أعضــاء اللجــان 
والفــرق المتخصصــة فــي المجــاالت العســكرية المختلفــة، وأوضــح رئيــس اللجنــة اللــواء هيثــم 
قاســم طاهــر تشــكيل لجنــة تحضيريــة ســتتولى مهمــة تحديــد مهــام وبرامــج وخطــط اللجــان 
ــى  ــا عل ــدء عمله ــة لب ــق المطلوب ــر المعلومــات والوثائ ــى توفي والفــرق المختلفــة، وســتعمل عل

 . األرض15 
ومــع أن عمــل اللجنــة لــن يكــون ســهاًل، إذ مــن المتوقــع أن يعترضــه الكثيــر مــن الصعــاب 
ــة تؤكــد  ــة اليمني ــة الســابقة مــن عمــر الجمهوري ــرة السياســية خــالل المرحل ــات، إال الخب والتحدي
بمــا ال يــدع مجــاال للشــك بــأن المســار الوحيــد لتجنيــب المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية واليمــن 
عمومــا جــوالت جديــدة مــن االقتتــال المــروع والعنــف المدمــر يتمثــل فــي نجــاح اللجنــة األمنيــة 
والعســكرية فــي توحيــد ودمــج التشــكيالت العســكرية فــي إطــار وزارتــي الداخليــة والدفــاع وتحــت 

قيــادة مجلــس الرئاســة القيــادي، ودون ذلــك فــإن مســارات العنــف قــد تكــون هــي األقــرب.

تشكيل مجلس القيادة الرئاسي:
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خالصة وتوصيات:
لطالمــا أدى عــدم دمــج التشــكيالت العســكرية فــي إطــار ســلطة واحــدة وفشــل االتفاقيــات 

العســكرية واألمنيــة ذات الصلــة بهــذا الجانــب،  إلــى دورات عنــف وحــروب فــي اليمــن، وفــي حــال 

فشــل إدمــاج القــوات المنضويــة تحــت المجلــس الرئاســي حاليــا فإنــه قــد يــؤدي لحالــة احتــراب 

ــة لــكل طــرف، وســيكون ذلــك علــى حســاب اســتقرار اليمــن  ــات العســكرية الموالي بيــن التكوين

وتماســكه، وعلــى حســاب معانــاة الشــعب اليمنــي المنهــك، والــذي لــم يعــد بمقــدوره احتمــال 

جــوالت جديــدة مــن العنــف، كمــا ســيكون علــى حســاب األمــن فــي اإلقليــم والعالــم، فحالــة العوز 

ســتدفع الكثيــر مــن الشــباب للبحــث عــن مصــادر رزق تبقيهــم علــى قيــد الحيــاة، وقــد يتجهــون 

الختــراق حــدود الــدول الغنيــة والمســتقرة، أو باتجــاه جماعــات العنــف

توصيات لصانعي السياسات: 

1 - األحــداث فــي اليمــن وكثيــر مــن دول العالــم توكــد وبقــوة علــى أن تــوزع الســالح والتشــكيالت 

العســكرية علــى أكثــر مــن طــرف يفضــي بالضــرورة الــى دورات مــن العنــف.

2 - ُيمثــل دمــج التشــكيالت العســكرية فــي إطــار وزارتــي الدفــاع والداخليــة تحــت مجلــس القيــادة 

ــة والشــرقية  ــة عــدن والمحافظــات الجنوبي ــب العاصمــة المؤقت ــد لتجني الرئاســي الســبيل الوحي

دورات عنــف جديــدة.

3 - يقــع علــى عاتــق المملكــة العربيــة الســعودية واالمــارات العربيــة المتحــدة مســؤولية كبيــرة 

بعدم القبول بانقســام الســالح في المناطق الواقعة تحت ســلطة الحكومة الشــرعية، وتوظيف 

مــا تمتلكــه مــن نفــوذ وتأثيــر لــدى مختلــف األطــراف للدفــع باســتكمال توحيــد وحــدات الجيــش 

واألمــن، وتذليــل التحديــات التــي قــد تحــول دون ذلــك.

ــزم الــدول المهتمــة باليمــن انتهــاز الفرصــة المثاليــة إلبعــاد اليمــن عــن مســارات العنــف  4 - يل

مــن خــالل توليــد الضغــوط وتوفيــر المتطلبــات الالزمــة لدمــج التشــكيالت العســكرية فــي إطــار 

ســلطة الحكومــة الشــرعية. 
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1  - البيان الختامي للمشاورات اليمنية .. الحل السياسي واتفاق الرياض أولوية، العين اإلخبارية، على الرابط:
https://shortest.link/3Mc1

2  - صــدور اعــالن رئاســي بنقــل الســلطة وتشــكيل مجلــس القيــادة الرئاســي، ســبأنت موقــع وكالــة االنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، 
علــى الرابط:

https://shortest.link/3Mck
3  - مجلــس القيــادة الرئاســي يقــر تشــكيل اللجنــة األمنيــة والعســكرية، ســبأنت/ موقــع وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، علــى 

https://shortest.link/3DBM :الرابط
4 - ســقاف الســقاف، المؤسســة العســكرية واألمنيــة فــي اليمــن وتحديــات المرحلــة االنتقاليــة، الجزيــرة نــت، علــى 

ــط: الراب
https://shortest.link/3DEb

 5 - لالطالع على نص وثيقة العهد واالتفاق يتم الرجوع موقع مقاتل، على الرابط:
https://shortest.link/3Mcs

6 - نص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على الرابط:
https://shortest.link/3MbZ

7  -قرار الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي 
https://yemen-nic.info/news/detail.php?ID=54353

8 - هيلين الكنر، انتقال اليمن "سلميًا" من الحكم االستبدادي: هل كان النجاح ممكنًا؟، على الرابط:
https://shortest.link/3Mdl

9 - نفس المرجع.
10   - ناصــر محمــد علــي الطويــل، ثــورة 2011م وفــرص االنتقــال نحــو الديمقراطيــة فــي اليمــن، فــي: عبدالفتــاح ماضــي، 
وبكيــل الزندانــي )محــرران(، االنتقــال الديمقراطــي فــي اليمــن: المســارات والعوائــق واآلفــاق، )الدوحــة، المركــز العربــي 

لألبحــاث ودراســة السياســات العامــة( )قيــد الطبــع(.
11  - لالطالع على نص اتفاق السلم والشراكة، موقع الجزيرة نت، على الرابط:

https://shortest.link/3Wwm
12  - الحوثيون يوقعون الملحق األمني التفاق السلم والشراكة في اليمن، روسيا اليوم، على الرابط:

https://shortest.link/3LPL
 13 - شــاركت بـــ 18 الــف عســكري وجنــدت 200 الــف يمنــي .. االمــارات تعلــن عــودة قواتهــا وتكشــف حصيلتهــا باليمــن، 

https://shortest.link/3FpD :الجزيــرة نت، علــى الرابــط
 14 - نص اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية واالنتقالي الجنوبي، وكالة االناضول، على الرابط:

https://shortest.link/3X8Y
15 - اللجنة العسكرية تبدأ هيكلة الجيش وأجهزة األمن في اليمن، الخليج، على الرابط:

https://shortest.link/3WSs

المراجع
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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

د. ناصر  محمد علي الطويل
 أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

 مستشار مركز أبعاد للدراسات والبحوث 
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