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الرصاع يف عدن:
أبعاد سيطرة املجلس االنتقايل الجنويب وترتيباته
وحدة الدراسات السياسية

ع يف عارصلا :يترتو يبونجلا يلاقتنالا سلجملا ةرطيس داعبأ
سلسلة :فقوم ريدقت
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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية

املطروحة للنقاش.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2019
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ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
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املحتويات
أول :دوافع الرصاع وأبعاده
ً
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ثالثًا :موقف التحالف العريب من طريف الرصاع
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ثانيًا :مرسح الرصاع
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عا :ترتيبات ما بعد سيطرة املجلس االنتقايل الجنويب عىل عدن
راب ً
خامتة
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شهدت مدينة عدن ،خالل األسبوع الثاين من آب /أغسطس  ،2019صدامات مسلحة بني القوات الحكومية
املوالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،وقوات املجلس االنتقايل الجنويب الذي يحظى بدعم
إمارايت ،أفضت إىل انكسار القوات الحكومية ،وطردها من مدينة عدن التي أعلنت عاصمة مؤقتة ،عقب
سيطرة ميليشيات الحويث عىل صنعاء يف أيلول /سبتمرب .2014

أول :دوافع الرصاع وأبعاده
ً
مثّل مقتل قائد اللواء األول «دعم وإسناد» ،التابع للمجلس االنتقايل ،العميد منري محمود املشايل (اليافعي)
املعروف بلقب «أبو الياممة» ،يف  1آب /أغسطس  ،2019الرشارة التي أشعلت فتيل املواجهات املسلحة بني
ألوية الحامية الرئاسية املوالية للحكومة الرشعية ،وقوات الحزام األمني املوالية للمجلس ،عىل الرغم من
أن جامعة أنصار الله (الحوثيني) اعرتفت مبسؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه((( ،والذي استهدف منصة
شخصا .لكن نائب رئيس املجلس ،هاين بن بُريك،
يب عدن ،وأودى بحياة مثانية عرش
ً
عرض مبعسكر الجالء ،غر ّ
أملح ،خالل مؤمتر صحايف ،عقده يف  6آب /أغسطس ،إىل أن حكومة الرئيس هادي ضالعة يف الهجوم،
واتهم ،من دون أن يقدم أدلة ،حزب التجمع اليمني لإلصالح باملسؤولية ،واعترب أن ذلك يندرج ضمن مخططه
للسيطرة عىل عدن ،وظهر من سياق حديثه ،أن لدى املجلس نية لطرد الحكومة من عدن(((.
وبالفعل دعا املجلس يف  7آب /أغسطس ،إىل النفري العام ،والزحف نحو القرص الرئايس مبنطقة معاشيق،
الذي تتخذه الحكومة مق ًرا مؤقتًا لها((( ،وهي منطقة تقع عىل طرف لسان بحري مبنطقة كريرت ،ويتطلب
الوصول إليها تخطي ست وحدات عسكرية موالية للحكومة؛ ولذلك كانت الدعوة إىل النفري العام متزامنة مع
اكتظاظ عدن باملسلحني من قبائل محافظتي لحج والضالع ،الذين شاركوا يف تشييع جثامن العميد اليافعي(((.
والواقع أن العالقة بني حكومة هادي وقادة املجلس كانت سيئة منذ ما قبل اإلعالن عن قيامه يف
أيار /مايو  ،2017وقد زادت سو ًءا يف ظل سعي املجلس لفرض نفسه سلطة بديلة من سلطة هادي ،بدعم
إمارايت؛ ما أفىض إىل نشوب مواجهات مسلحة عديدة بني قوات الحامية الرئاسية من جهة ،وقوات إدارة أمن
عدن والحزام األمني من جهة أخرى ،يف كانون الثاين /يناير  ،(((2018وتكرر األمر يف كانون الثاين /يناير .2019
ي-
تخفي هذه الجوالت من الرصاع بني املجلس والرئيس هادي
تنافسا محمو ً
ً
ما بني قطبية مناطقية ،هي «أبْ َ
الضَّ الع» ،تحفزها أعباء تاريخية ،وزادتها سو ًءا حرب صيف  ،1994حيث شاركت محافظة أبني التي ينحدر منها
الرئيس هادي يف دعم الشامل ،يف التصدي لالنفصال ،الذي كانت الضالع أحد أطرافه .غري أن الجديد يف
هذه الدوافع واألبعاد ،توظيف اإلمارات العربية املتحدة لها ،من أجل تحقيق أهدافها املتمثلة يف القضاء

" 1العميد رسيع :سالح الجو املسري نفذ  60عملية هجومية خالل الثالثة األشهر املاضية" ،املشهد اليمني األول ،2019/8/2 ،شوهد يف  ،2019/8/12يف:
https://bit.ly/2NgSaSQ
 2مل يتهم بن بريك الحوثيني ،وقال إن الصاروخ أطلق من شامل غرب عدن ،ومل يكشف الحوثيون أي تفاصيل عن الصاروخ ومل يصوروا الحادثة كعادتهم ،ما يجعل
االحتامالت مفتوحة بهذا الخصوص .ينظر" :حديث نائب رئيس املجلس االنتقايل هاين بن بريك خالل املؤمتر الصحفي الذي كشف فيه مالبسات جرمية استهداف
معسكر الجالء" ،املجلس االنتقايل الجنويب ،2019/8/6 ،شوهد يف  ،2019/8/12يف:
https://bit.ly/2YZHMG9
" 3املجلس االنتقايل يعلن النفري العام لكافة أبناء الشعب والقوات الجنوبية" ،املجلس االنتقايل الجنويب ،2019/8/7 ،شوهد يف  ،2019/8/12يف:
https://bit.ly/2zjn3hz
ما حول أحداث عـدن األخرية" ،املغرد برس ،2019/8/8 ،شوهد يف  ،2019/8/11يف:
" 4ألوية الحامية الرئاسية تصدر بيانًا ها ً

https://bit.ly/2KE8POC

 5األمم املتحدة ،مجلس األمن ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن ،2019/1/25 ،83/S/2019 ،ص  ،16 - 11شوهد يف ،2019/8/19 :يف:
https://bit.ly/2Vylepq
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عىل نفوذ حزب التجمع اليمني لإلصالح((( ،والقوى العسكرية والقبلية التي أيدت ثورة  11فرباير  ،2011وعىل
رأسها نائب رئيس الجمهورية ،الفريق عيل محسن األحمر ،وهو ما ال يتحقق إال بإضعاف رشعية الرئيس هادي.

ثان ًيا :مرسح الرصاع
انحرصت املواجهات بني وحدات من الحامية الرئاسية وقوات الحزام األمني ،يف مناطق محددة من عدن،
وهي :التواهي ،وكريرت ،وخور مكرس ،والشيخ عثامن ،ودار سعد ،وعىل نحو أقل منطقة الربيقة .وشارك إىل
جانب ألوية الحامية الرئاسية ،الرشطة العسكرية ،ومجاميع من «املقاومة الشعبية» .يف حني دفع املجلس،
بقوات من الحزام األمني ،ومكافحة اإلرهاب ،وقوات أمن عدن ،ومقاتلني قبليني شاركوا يف تشييع جثامن
العميد اليافعي.
بعد يومني من اندالع املواجهات متكنت قوات املجلس من اخرتاق دفاعات اللواء الرابع حامية رئاسية يف
الشيخ عثامن (البوابة الشاملية لعدن) ،والتوغل مع املقاتلني القبليني يف عمق املدينة ،وتعزيز موقف
اللواء األول مشاة يف جبل حديد ،أمام نظريه اللواء الثالث حامية رئاسية((( ،والسيطرة عىل قرص معاشيق من
دون قتال ،مع الخروج اآلمن ألكرث من  200جندي ،يف  10آب /أغسطس(((.
وقد أسهم بعض العوامل يف حسم الرصاع ملصلحة قوات الحزام األمني .فخالل يومي  9و 10آب /أغسطس،
أعلنت وحدات من الجيش انضاممها إىل قوات املجلس ،وهي :قيادة املنطقة العسكرية الرابعة ،وقيادة فرع
الرشطة العسكرية مبحافظة لحج املتاخمة ملدينة عدن .ويف قطاع الداخلية ،انضمت إدارة رشطة محافظة
لحج ،وقوات األمن الخاصة (األمن املركزي سابقًا) مبحافظات عدن ،ولحج ،وأبني(((.
حاسم؛ إذ يغادر الكثري من الجنود
وكان اختيار قوات الحزام األمني توقيت املعركة مع حلول عيد األضحى أيضً ا
ً
فضل عن تراكم الخربة لدى قوات الحزام األمني من معارك خاضتها أثناء طرد
ً
معسكراتهم لقضاء إجازة العيد،
الحوثيني من عدن ،أواسط عام  ،2015ومن مشاركتها يف معارك الساحل الغريب ،ولحج ،والضالع( .((1وعالوة
عىل ما سبق ،مثة أسباب بارزة تقف وراء انكسار قوات الحامية الرئاسية ،منها(:((1
الدعم العسكري اإلمارايت لقوات الحزام األمني والقوات املساندة األخرى.
عا دفاعيًا صعبًا ،مل يُراع فيه متركزها يف مناطق يصعب وصول التعزيزات الربية
اتخاذ القوات الحكومية وض ً
إليها (كان عمق القوات خليج عدن) ،مع تأثري ذلك يف مرونة الدفاع الالزم ،والفاعلية يف األداء ،يف ظل
تواضع آلتها العسكرية ،وضعف التحصينات.

6

املرجع نفسه ،ص .13

" 7عدن تسقط يف قبضة االنتقايل ،والرشعية تتحدث عن انقالب" ،العريب ،2019/8/10 ،شوهد يف  ،2019/8/12يف:
" 8السعودية تدعو لـ ’اجتامع عاجل‘ لألطراف املتحاربة يف عدن" ،الحرة ،2019/8/10 ،شوهد يف  ،2019/8/13يف:

https://bit.ly/2KIU1hP
https://arbne.ws/2Mbpew1

 9مثال لهذه االنشقاقات ،ينظر" :اليمن ..قائد القوات الخاصة يعلن انشقاقه عن قوات الرئيس هادي وانضاممه لقوات املجلس االنتقايل (فيديو)"،2019/8/RT، 10 ،
شوهد يف  ،2019/8/12يف:
https://bit.ly/2KGUiQU
فضل عن
ً
 10عادة ما مينح الجنود والضباط إجازات سنوية مستحقة ،خالل عيد األضحى ونحوه من األعياد ،ويبدو أن ذلك أثر يف جاهزية قوات الحامية الرئاسية،
ظاهرة التضخم الشكيل يف القوة البرشية ،كأحد أشكال الفساد؛ حيث إن حجم القوات يف كشوف املرتبات أكرث مام هو عىل أرض الواقع.
 11وقف عىل ذلك من خالل تحليل انتشار قوات الطرفني ،واملواجهات املسلحة ،التي نشبت بينهام ،ونوع اآلليات العسكرية املشاركة ،يف ضوء الخربة العسكرية،
واالتصال املبارش ببعض منتسبي هذه القوات.
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الفساد السائد يف منظومة إدارة القوات الحكومية وقيادتها ،مبا فيها قوات الحامية الرئاسية.

ثالثًا :موقف التحالف العريب من طريف الرصاع
عا وجادًّا لوقف الرصاع ،واكتفى بعد أربعة أيام من املواجهات املسلحة بإصدار
نب التحالف موقفًا رسي ً
مل يت ّ
بيان لوقف إطالق النار ،وانسحاب قوات الطرفني إىل مواقعها السابقة ،يف الوقت الذي كانت فيه قوات
املجلس قد حسمت املعركة .وقد عزز ذلك الدعوة املتأخرة التي وجهتها اململكة العربية السعودية إىل
«األطراف التي نشب بينها النزاع» ،لالجتامع العاجل يف الرياض( ،((1وقيام طائراتها بشن غارات عىل أهداف غري
ذات أهمية(.((1
وباملثل ،كان املوقف السيايس لإلمارات متأخ ًرا؛ فبعد سيطرة قوات املجلس عىل عدن ،دعا وزير الخارجية
اإلمارايت إىل «حوار مسؤول وجاد؛ من أجل إنهاء الخالفات»( ،((1مع علمه أن املسألة ليست مسألة خالفات
بعد أهداف معلنة للمجلس االنتقايل باإلعداد إلقامة دولة .وتزامن ذلك مع حملة إعالمية شديدة قادها
سياسيون وأكادمييون مقربون من مركز القرار اإلمارايت ،حاولت بعث النزعات االنفصالية ،والتعريض بالرئيس
هادي ،والدعوة إىل طرد الحكومة من عدن.
عىل األرض ،شاركت عربات مشاة إماراتية ،مع قوات املجلس ،يف السيطرة عىل عدن( ،((1كام توافر الدعم
اللوجستي؛ إذ ليس من املنطقي أن تفرط اإلمارات يف حليف قاتل ،ويقاتل عنها ،وتعرضه للهزمية( ،((1وتتنازل
عن دورها يف تشكيل املجلس ،ودعم مشاركته يف عملية السالم التي ترعاها األمم املتحدة ،كطرف جنويب
رئيس( .((1ليس ذلك فحسب ،بل سبق لطائرات اإلمارات أن عززت موقف هذه القوات ،باإلغارة عىل قوات الحامية
الرئاسية أثناء املواجهات ،التي اندلعت بينهام مطلع عام .2018

عا :ترتيبات ما بعد سيطرة املجلس االنتقايل الجنويب عىل عدن
راب ً
بعد مقتل العميد اليافعي( ،((1وسيطرة املجلس عىل عدن ،متيل اإلمارات إىل خلق تحالف سيايس  -عسكري،
بني املجلس الذي باتت قواته قادرة عىل إحداث تحوالت عىل األرض ،وحزب املؤمتر الشعبي العام (جناح
" 12السعودية تدعو لـ ’اجتامع عاجل‘ ."...
13 Kareem Fahim & Ali Al-Mujahed, “Yemen: Seizure of Aden by Separatists Exposes Rift within Saudi Arabia and UAE Coalition,” The Washington Post,
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ع يف عارصلا :يترتو يبونجلا يلاقتنالا سلجملا ةرطيس داعبأ

أحمد عيل عبد الله صالح املقيم باإلمارات) ،مع تنامي نفوذ قواته الخاضعة البن عمه العميد طارق محمد عبد
الله صالح ،التي تسيطر ،إىل حد ما وبدعم إمارايت ،عىل منطقة الساحل الغريب ،يف مسعى مقبل قد يكون
هدفه السيطرة عىل املناطق الخاضعة لحكومة هادي مبحافظة تعز ،بالتنسيق مع كتائب القيادي السلفي،
العقيد عادل عبده فارع (أبو العباس) ،املرابطة مبنطقة الكدحة ،والتي تحظى بدعم إمارايت(.((1
أما السعودية فتحاول التوفيق بني الحفاظ عىل تحالفها مع اإلمارات ،والتزاماتها تجاه السلطة الرشعية؛
ولذلك بادرت إىل دعوة املجلس لالنسحاب من املعسكرات والهيئات الحكومية التي استوىل عليها ،مع
قيامها ،يف الوقت ذاته ،بنرش قواتها يف منطقة العريش رشقي عدن ،ومنطقة صالح الدين ،غريب عدن،
ً
منذ أواخر متوز /يوليو  ،2019لتعمل قواعد عسكرية متوسطة وقابلة للنمو
مستقبل( .((2وقد لوحظ تزايد حجم
هذه القوات بعد سقوط عدن يف قبضة املجلس ،يف حني مل تبد قواتها التي وصلت إىل عدن قبل ذلك ،أي
موقف مع أي طرف .والحقيقة أن الدعوات لحوار وغريه ومناشدة املجلس االنتقايل بالرتاجع ال تعدو كونها
رضيبة كالمية للرشعية ،فاملجلس االنتقايل يعرف أن املقرر يف النهاية هو عامل السيطرة عىل األرض.

خامتة
تطمح السلطة الرشعية ،يف الوقت الراهن ،إىل إعادة الوضع يف عدن إىل ما قبل  7آب /أغسطس  ،2019لكن
مثن ذلك سيكون إرشاك املجلس معها يف السلطة ،وهو ما ميثل اقرتابًا تدريج ًيا من االنفصال ،أو «استعادة
دولة الجنوب الفيدرالية املستقلة» ،وفقًا لبيانه الذي أصدره بعد خمسة أيام من سيطرته عىل عدن( ،((2وال
سيام مع ما يثار حول اشرتاطه الحصول عىل حقيبة الدفاع أو الداخلية؛ حيث سيضمن الحفاظ عىل قواته،
وتطويرها ،وإدارتها مبارشة ،وبلوغه املحافظات التي ظلت بعيدة عن سيطرته ،ولتكون هذه القوات أداة
مستقبل .لكن مثة عوائق يف الطريق ليس أقلها وجود طموحات وطامحني آخرين
ً
لتحقيق إرادته السياسية
يف املحافظات املختلفة .إن من فتح باب التشظي واالنقسامات ليس بالرضورة قاد ًرا عىل إغالقه متى شاء
وكيفام شاء.
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