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تقدير موقف

 مقدمة
   تضمنــت وثيقــة لمخرجــات الحــوار الوطنــي 2013 رؤيــة جديــدة لليمــن بحيــث تكــون هنــاك دولــة 

ــة  ــم لعقديــن ســابقين، وكانــت القضي ــع المظال ــدة أقاليــم، احتــوت الوثيقــة جمي ــة مــن ِع مكون

الجنوبيــة تمــرَّ بأفضــل مراحــل اإلجمــاع الشــعبي علــى ضــرورة معالجتهــا، وعلــى أســاس ذلــك تــم 

وضعهــا كمحــور رئيــس فــي مؤتمــر الحــوار الــذي اســتمر تســعة أشــهر والــذي جــاء كنتيجــة للمبــادرة 

ــد اللــه صالــح عــن  ــة بعــد رحيــل الرئيــس الســابق علــي عب ــة االنتقالي ــة المنظمــة للعملي الخليجي

الســلطة.

كانــت اليمــن دولتــان قبــل عــام 1990، عندمــا قــرر النظاميــن إعــادة الوحــدة التاريخيــة للبــالد، 

ــر جنــوب  ــذ تحري ــدان بحاجــة إلــى إنجــاز هــذه الخطــة العالقــة من ضمــن وحــدة اندماجيــة، كان البل

اليمــن مــن االحتــالل البريطانــي، وتخلــص شــمال اليمــن مــن الحكــم اإلمامــي الكهنوتــي. لكــن 

ســرعان مــا انفجــرت حــرب 1994 التــي أوقفــت إعــادة تشــطير البــالد مــن جديــد. وُاتهــم نظــام حكــم 

ــف العســكرية  ــة مــن الوظائ ــاء المحافظــات الجنوبي ــم وإقصــاء أبن ــح" بالظل ــه صال ــي عبدالل "عل

واألمنيــة. كانــت المظالــم تضــم كل أبنــاء اليمــن. وبعــد "ثــورة 2011" تحالــف علــي عبداللــه 

صالــح مــع خصومــه القدامــى فــي شــمال اليمــن "جماعــة الحوثــي المســلحة" التــي انقلبــت علــى 

ــة فــي 2014م. الســلطة والدول

فــي 2015م تدخــل تحالــف عربــي بقيــادة الســعودية لمواجهة الحوثيين ودعمــًا للحكومة المعترف 

بهــا دوليــًا )الحكومــة الشــرعية( كانــت اإلمــارات ضمــن هــذا التحالــف، جــرى تحريــر معظــم المناطق 

الجنوبيــة مــن الحوثييــن وأنشــأت أبوظبــي ميليشــيات محليــة تصــل إلــى 90 ألــف مقاتــل. إضافــة 

إلــى هيئــات متعــددة. وبــداًل مــن دعــم الحكومــة الشــرعية تحــّول نفــوذ اإلمــارات فــي المحافظــات 

الجنوبيــة إلــى ِصدام.

فــي 2017م أعلــن اثنــان مــن المســؤولين الذيــن أقالهــم عبدربــه منصور هادي )الرئيــس االنتقالي( 

تأســيس مــا ُســمي ب"المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" )STC( بدعــم مــن اإلمــارات ويمثــل الواجهــة 

السياســية الجديدة المنافســة للحكومة الشــرعية.
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تبحــث هــذه الورقــة أوضــاع جنــوب اليمــن، وخاصــة فــي عــدن، بعــد المواجهــات التــي شــهدتها 

بيــن القــوات الحكوميــة والقــوات المناوئــة لهــا فيمــا يبــدو اســتعدادًا لحــرب داخليــة طويلــة. كمــا 

تقــرأ تأثيــر ســحب اإلمــارات لمعظــم قواتهــا علــى األوضــاع فــي الجنــوب.

بعــد 2011م ظهــرت عــدد مــن المفاعيــل السياســية المحليــة فــي اليمــن، مــن بينهــا الداعمــون 

لالنفصــال، والمطالبــون ببقــاء الوحــدة، وبعــد 2014 ظهــر المشــروع الــذي يشــير إلــى "أقاليــم" أو 

الدولــة االتحاديــة. بعــد تدخــل التحالــف العربــي فــي اليمــن )2015( قامــت الســعودية واإلمــارات 

بعمليــات تســليح وتجنيــد واســعة فــي المحافظــات الجنوبيــة مــن أجــل مواجهــة الحوثييــن الــذي 

كانــوا يســيطرون علــى معظــم مدينــة عــدن )عاصمــة البــالد المؤقتــة(. قاتــل الجميع ضــد الحوثيين 

وجــرى إخراجهــم، ووصلــت القــوات إلــى الحــدود "الشــطرية" مــع الشــمال وتوقفــت هنــاك دون 

تحــرك. عــدا تحــرك بســيط فــي الســاحل الغربــي.

يعتبــر أبــرز وأقــدم المطالبيــن بعــودة دولــة مــا قبــل 1990م -وال يــزال- لكنــه يرفــض التدخــالت 

اإلماراتيــة والســعودية فــي الجنــوب، وســبق أن اعتبــر حســن باعــوم )زعيــم الحــراك( الوجــود 

اإلماراتــي فــي جنــوب اليمــن احتــالاًل]1[. وتخــرج مظاهــرات مســتمرة فــي عــدن وباقــي المحافظــات 

تشــير إلــى توجهــه بالنضــال الســلمي حتــى نّيــل االســتقالل.

مدعــوم مــن دولــة اإلمــارات، ًأعلــن عنــه فــي مايو/أيــار 2017( ويضــم قيــادات ســابقة فــي حكومــة 

هــادي تــم عزلهــا، وينضــوي تحتــه ميليشــيات شــبه عســكرية أسســتها اإلمــارات وتصــل عددهــا 

ــدور مــوازي للســلطة/ ــي فــي عــدن. ويقــوم هــذا المجلــس ب ــى 90 ألفــًا، أبرزهــا الحــزام األمن إل

الحكومــة الشــرعية فــي اليمــن. وال تعتــرف الحكومــة الشــرعية ب"المجلــس االنتقالــي" وتقــول 

إنــه "يســتهدف مصالــح البــالد ومســتقبلها ونســيجها االجتماعــي".
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األطراف الفاعلة في جنوب اليمن

 األول: الحراك الجنوبي: 

الثاني: المجلس االنتقالي الجنوبي:



ــرأس  ــة". ي ــة العمومي ــن أعضــاءه ويســمى ب"الجمعي ــم تعيي ــًا خاصــًا ت ــك المجلــس برلمان ويمل
هــذا المجلــس عيــدروس الُزبيــدي )Aidarus al-Zoubaidi(]2[، الــذي ينتمــي لمحافظــة الضالــع، 
وخــالل فتــرة وجــوده فــي منصــب حاكــم عــدن )2017-2015(، واجــه "الُزبيــدي" اتهامــات بالفســاد 
وســوء إدارة الخدمــات، وظلــت أوضــاع المدينــة ســيئة للغايــة وعانــت مــن اغتيــاالت مســتمرة]3[.

أقــام المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، مجالــس محليــة فــي المحافظــات الثمــان ومكاتــب مراســلة، 
وعقــدت الجمعيــة الوطنيــة التابعــة للمجلــس عــدة اجتماعــات، كمــا عقــدت المجالــس المحليــة 
اجتماعــات مماثلــة.  وقــام الُزبيــدي بجولــة فــي المحافظــات الجنوبية وظهر قادة بــارزون متعلقون 
بالتحشــيد العســكري واألمنــي مثــل "أبــو اليمامــة" الــذي يقــود مجموعــات مســلحة عديــدة ضمــن 
الحــزام األمنــي، وكثيــرًا مــا توعــد قــادة هــذا المجلــس بمهاجمــة الجنــود وطــرد العائــالت الشــمالية 
وتمــت حمــالت مــن التهجيــر القســري بيــن 2018-2016، وطالبــوا مــرارًا بإســقاط الحكومــة 
وأعلنــوا عــن كــون المجلــس ســلطة موازيــة لســلطة الحكومــة فــي جميــع المحافظــات]4[. وفــي 
أغســطس/آب 2018 ُقتــل جنــدي يمنــي أثنــاء حفــل تخــرج فــي عــدن بســبب رفعــه للعلــم الوطنــي 
ــر اليافعــي )أبواليمامــة(]5[، وأمــر  ــادي العســكري مني اليمنــي، برصــاص المقاتليــن التابعيــن للقي
"هــادي" باعتقــال أبــو اليمامــة وقيــادي أخــر فــي الحــزام األمنــي لكــن لــم يتــم تنفيــذ القــرار، أو أن 

الرئيــس اليمنــي ال يملــك ســلطة لتنفيــذه.

ــادات  ــادات الموجــودة خــارج البــالد التــي فــرت بعــد حــرب 1994م، ومــن ضمــن القي وهــم القي
علــى ســالم البيــض، وعلــي ناصــر محمــد، وقيــادات أخــرى تتــوزع مناطــق إقامتهــا بيــن القاهــرة 
وأبوظبــي، ولنــدن. وبعــد 2015 مــع ظهــور القيــادات الشــابة المطالبــة باالنفصــال، تالشــى تأثيــر 

الكهــول لكنهــم يحضــون بقبــول دولــي.

ــار يضــم الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي، وهــو جنوبــي، ورئيــس الحكومــة الســابق  هــذا التيَّ
أحمــد عبيــد بــن دغــر )جنوبــي(، وقــادة جنوبيــون ينتمــون لحــزب اإلصــالح الــذي كان ذو نفــوذ 
واســع قبــل الحــرب فــي الجنــوب وتعــرض لهجمــات وتصفيــة منــذ بــدء الحــرب علــى يــد حلفــاءه 

االنفصالييــن،
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الثالث: جنوبيو الخارج: 

 رابعًا: الموافقون على رؤية األقاليم:
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إلــى جانــب بقيــة األحــزاب األخــرى، عــدا الحــزب االشــتراكي اليمنــي الــذي يقــف فــي المنتصــف 

ــي"؛ وتنامــى هــذا  ــي الجنوب ــًا مــن "االنتقال ــر قرب ــدو أكث ــي والحكومــة ويب ــن المجلــس االنتقال بي

ــي فــي عــدن و"الميليشــيات شــبه العســكرية"  ــي ارتكبهــا الحــزام األمن ــار بفعــل األخطــاء الت التيَّ

التــي تشــبهه فــي باقــي المحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة. لكنهــم ال يمتلكــون القــوة الكافيــة لــردع 

المجلس االنتقالي والميليشــيات شــبه العســكرية التابعة لإلمارات، وتحظى الرؤية وتيار الرئيس 

هــادي علــى دعــم ضعيــف مــن المملكــة العربيــة الســعودية لكــن هــذا الدعــم ال يظهــر بشــكل كبيــر 

بقــدر مــا يكــون صمتــًا نــادرًا مــا يتحــول إلــى فعــل ضــد الميليشــيات المواليــة لإلمــارات .

مثّلــت الحالــة االنتقاليــة والحــرب ضــد جماعــة الحوثــي المســلحة فرصــة جيــدة لظهــور قــوى 

مســلحة تحظــى بدعــم خارجــي، وقــدرات تســليحية كبيــرة قــادرة علــى التحشــيد والِقتــال، لكــن هــذه 

القــوات المســلحة العســكرية وشــبه العســكرية "الميليشــياوية"-بتوصيف أدق- أصبحــت تملــك 

ســالحًا كبيــرًا، وأصبــح العناصــر فيهــا أكثــر خبــرة وتدريبــًا. مــا ُتمثــل مشــكلة كبيــرة للمحافظــات 

الجنوبيــة التــي تــم تحريرهــا مــن الحوثييــن.

الحــزام األمنــي تابــع لإلمــارات حيــث يتلقــى التمويــل والتدريــب مــن القيــادة اإلماراتيــة، وال يعــرف 
علــى وجــه التجديــد عــدد قواتــه لكــن تقديــرات تشــير إلــى وجــود أكثــر مــن 30 ألــف مقاتــل فــي 

عــدن وحدهــا.
توجــد قــوات تابعــة لإلمــارات مناظــرة للحــزام األمنــي بنفــس التســمية فــي "الضالع ولحــج وأبين" 

وبمســميات أخــرى مثــل النخبــة في "شــبوة وحضرموت".
توجد عدة شخصيات مرتبطة بالحزام األمني على النحو اآلتي:

وضــاح عمــر عبدالعزيــز)Waddah Omar Abdulaziz(: قائــد الحــزام األمنــي وهــو شــخصية 
نــادرًا مــا تظهــر لكــن المعلومــات تشــير إلــى كونــه نجــل أكاديمــي يعمــل فــي اإلمــارات، وكان قــد 
ــه  ــي عبدالل ــس الســابق عل ــد "الرئي ــاز األمــن القومــي فــي عه ــمَّ َعمــل فــي جه درس الحقــوق ث

صالــح" وبــرز كقائــد للحــزام األمنــي ومســيرًا لــه.

القوات والتنظيمات المسلحة

1( الحزام األمني وملحقاته:



منيــر محمــد علــي اليافعــي ) Muneer Mohammed Ali Yafei ( المعــروف بـ)أبــو اليمامــة(: 

يعتبــر الشــخصية الثانيــة فــي الحــزام األمنــي وظــل األكثــر حضــورًا مــن الشــخصيات المحليــة حتــى 

مقتلــه بقصــف حوثــي باليســتي مطلــع أغســطس/آب2019، ولــم يصــدر تعييــن شــخصية أخــرى 

فــي مكانــه، وكان مســؤواًل عــن تأميــن المناطــق المحيطــة بالقاعــدة اإلماراتيــة فــي "البريقــة"، 

ويعتبــر األكثــر قربــًا مــن قياداتهــا.

هانــي بــن بريــك)Hani Binbrek(: هــو وزيــر الدولــة الســابق، وكان ســلفيا متشــددا، ويعتبــر 

الرجــل الثانــي فــي "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" باعتبــاره نائــب رئيــس المجلــس االنتقالــي، 

وأحــد القــادة األكثــر قربــًا مــن القيــادات فــي أبوظبــي، وأحــد المؤسســين ل"الحــزام األمنــي" وهــو 

متهــم بأنــه مســؤول عــن تجنيــد أعضــاء مــن تنظيــم القاعــدة ضمــن قــوات "الحــزام"]6[.

كمــا تملــك اإلمــارات قــوات أخــرى مواليــة مثــل فصيــل يســمي نفســه المقاومــة الجنوبيــة، 

يقودهــا " عبــد الناصــر راجــح البعــوة )أبــو همــام(" ومعســكر 20 الــذي يقــوده "إمــام النوبــي" وهــو 

ســلفي متطــرف متهــم بعمليــات اغتيــال ناشــطين حقوقييــن اتهمهــم بـ"اإللحــاد"]7[.
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تأسســت فــي عــام2012 بقــرار مــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي. حاليــًا يملك 8 ألوية عســكرية، 

عــدد الجنــود فــي كل لــواء )1500-1200(، وخــالل الفتــرة بيــن )2019-2018( بعــد اشــتباكات عــدن 

تــم تجنيــد اآلالف معظمهــم مــن محافظــة أبيــن مســقط رأس الرئيــس ، ويقــود ألويــة الحمايــة 

الرئاســية نجلــه منصورهــادي، وتنتشــر فــي عــدة معســكرات إلــى جانــب قــوة الشــرطة العســكرية.

ومــن القيــادات العميــد ســند عبداللــه الرهــوة اللــواء األول حمايــة رئاســية )كريتــر(، العميــد إبراهيــم 

حيــدان الســباري، اللــواء الثالــث حمايــة رئاســية )خــور مكســر(، العميــد مهــران قباطــي، اللــواء الرابــع 

حمايــة رئاســية -دار ســعد- اللــواء ناصــر النوبــة، قائــد قــوات الشــرطة العســكرية.

خــالل الفتــرة بيــن يناير/كانــون الثانــي 2018 ومنتصــف 2019 ضاعفــت هــذه األلويــة مــن قوتهــا 

العســكرية وضاعفــت فــي التجنّيــد أيضــا]8[ وهــو األمــر ذاتــه المتعلــق بالقــوات المواليــة لإلمــارات. 

2( قوات "ألوية الحماية الرئاسية":



ــة،  ــة األركان اليمني ــة لهيئ ــون تابع ــرض أن تك قــوة تنتشــر فــي 24 موقــع عســكري ُمهــم، ويفت
لكــن أكثــر مــن نصــف القــوة العســكرية أســماءها ضمــن قــوة الحــزام األمنــي، ويعتقــد أن القيــادة 
مواليــة للرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، وتنتشــر فــي عــدن ضمــن عــدة ألويــة عســكرية )اللــواء 39 
مدرع-معســكر بــدر(، اللــواء 31 مــدرع فــي بيــر أحمــد، وقاعــدة التواهــي البحريــة، اللــواء 120 دفــاع 
جــوي، إضافــة إلــى القيــادة المركزيــة. وبقيــة األلويــة العســكرية منتشــرة فــي )أبيــن، تعــز، لحــج، 

الضالــع( وهــي المســؤولة عــن أكبــر قاعــدة عســكرية فــي اليمــن "قاعــدة العنــد"]9[.

تعتبــر قــوات متعــددة الــوالءات لكــن معظــم هــؤالء قاتلــوا إلخــراج الحوثييــن مــن المحافظــات 
الجنوبيــة ولــم يضمنــوا ضمــن قــوات الجيــش أو األمــن. وهــي عامــل مرجــح قــوي فــي العمليــن 
السياســي والعســكري فــي عــدن وماحولهــا مــن مراكــز المحافظــات. ومعظــم هــؤالء القيــادات 

يرفضــون "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي".

ــي  ــام الت ــل فــي قــوات األمــن الع ــدن، وتتمث ــي فــي ع ــزام األمن  هــي قــوات تســاند قــوات الح
يقودهــا شــالل علــي شــايع)Shalal Ali )Shaya، إلــى جانــب قــوة مكافحــة اإلرهــاب التــي يقودهــا 
يســران المقطــري)Yousran al – Maqtari(. وتنتشــر قــوات األمــن فــي معظــم عــدن، ويبلــغ 
عــدد قواتهــا قرابــة 5000 جنــدي إلــى جانــب ألــف ونيــف مــن قــوات مكافحــة اإلرهــاب، وُتتهــم 
قــوات )يســران المقطــري( بانتهــاكات حقوقيــة تــم ممارســتها فــي عــدن تشــمل )القتــل العمــد، 

ــاالت(]10[. ــب، واالغتي االعتقــال، والتعذي
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ــة وتلــك  ــن القــوات الحكومي ــة بي ــة عــدن، عاصمــة اليمــن المؤقت ــرات فــي مدين تصاعــدت التوت
المواليــة لإلمــارات، واســتمر الوضــع فــي التصاعــد منذ 2017م مع تأســيس "المجلــس االنتقالي 
الجنوبــي" الــذي يحــاول اكتســاب شــرعية علــى أرض الواقــع، بإظهــار الحكومــة الشــرعية كعامــل 

متغيــر ضعيــف يســبب حالــة عــدم االســتقرار.

3( المنطقة العسكرية الرابعة:

 4(المقاومة الجنوبية:

 5(قوات األمن ومكافحة اإلرهاب: 

عدن على فوهة بركان االنفجار



انســحاب اإلمــارات الجزئــي- أو مــا تصفــه بإعــادة انتشــار القوات في اليمن- وبالفعل انســحبت 	 

القــوات اإلماراتيــة مــن "الســاحل الغربــي" للبــالد ومــن منطقــة "صــرواح" فــي مــأرب )شــرق(، 

وجبهــات أخــرى ضــد الحوثييــن. لكنهــا فــي نفــس الوقــت ضاعفــت مــن دعمهــا لميليشــياتها 

المســلحة فــي المحافظــات الجنوبيــة. ودفعــت بقرابــة 400 عنصــر إلــى جزيــرة ســقطرى ضمــن 

قــوة شــكلتها ودربتهــا فــي عــدن باســم الحــزام األمنــي. وأثــار ذلــك الســكان.

ارتفــاع األصــوات المناهضــة لإلمــارات مــن داخــل الحكومــة الشــرعية، والمطالبــة بإعــادة قــراءة 	 

Ahmed al-(التحالــف العربــي وتصحيــح مســاره، حيــث صــرح وزيــر الداخليــة أحمــد الميســري

Maisari(، ووزيــر النقــل صالــح الجبوانــي،)Saleh )al-Gabwani ومستشــار الرئيس عبدالعزيز 

جبــاري)Abdulaziz Jabbari(]11[ ضــد دور اإلمــارات فــي البــالد. ومــا ســيدفع الدولــة الخليجيــة 

لتثبيــت وجودهــا بالقــوة مــع تصاعــد ســوء الســمعة محليــًا ودوليــًا.

رفضــت األمــم المتحــدة مــرارًا إشــراك "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" ضمن مشــاورات ســالم 	 

متوقعــة، ويريــد أن يحصــل علــى حصــة فــي جانــب الحكومــة ضمــن المشــاورات وال تعتــرف 

الحكومــة الشــرعية بوجــوده ككيــان، لذلــك يعتقــد بضــرورة إثباتهــا بالقــوة وكأمــر واقــع كمــا 

فعــل الحوثيــون فــي صنعــاء.

ــد 	  ــع برئاســة قائ ــو 2019، وصــل إلــى طهــران وفــد عســكري إماراتــي رفي فــي 30 تمــوز/ يولي

قــوات خفــر الســواحل، العميــد علــي محمــد مصلــح األحبابــي، فــي زيــارة التقــى خاللهــا قائــد 

قــوات حــرس الحــدود اإليرانــي، العميــد قاســم رضائــي، ووقــع معــه مذكــرة تفاهــم لتعزيــز أمــن 

الحــدود بيــن البلديــن، تضمنــت تنظيــم دخــول الصياديــن إلــى الحــدود المائيــة. وجــرى الحديــث 

ــدة فــي حــرب ضــد  ــا يجعــل الســعودية وحي ــي مــن اليمــن م ــر موقــف أبوظب ــن تغّي ــًا ع إيراني

الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران. ويعتقــد أن تفاهمــات بشــأن المحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة 

-حيــث يوجــد نفــوذ اإلمــارات- كانــت حاضــرة مــن أجــل تأميــن المنطقــة مــن الهجمــات.  
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وكان هذا التصعيد لعدة اسباب :
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ومــع تزايــد انفجــار الوضــع فــي مدينــة عــدن فــإن ذلــك ســينعكس بالتأكيــد علــى باقــي المحافظــات 
الجنوبيــة، مثــل "شــبوة" و"حضرمــوت" وأبيــن. لكن المحــور الرئيس حيــث إدارة المناطق الجنوبية 
تتمثــل فــي "عــدن". ويمكــن توزيــع االنتشــار والشــخصيات المؤثــرة فــي القيــادة للطرفيــن فــي 

المديريــات قبــل أحــداث أغســطس 2019 علــى النحــو اآلتــي:
خــور مكســر: يتواجــد فيهــا مطــار عــدن الدولــي، وشــهدت فــي فبراير/شــباط2017 اشــتباكات 	 

بيــن قــوات الحمايــة الرئاســية التابعــة للرئيــس وإدارة حمايتــه المدعومــة مــن اإلمــارات بعــد أن 
رفــض مديــر حمايتــه فــي ذلــك الوقــت " المقــدم صالــح العميــري" قــرارًا مــن الرئيــس هــادي 
بإقالتــه، فبعــث الرئيــس بحملــة عســكرية إلجبــاره لكــن طائــرات حربيــة إماراتيــة تدخلــت لوقــف 
القــوات الحكوميــة، وتــم حــّل األزمــة بتدخــل ســعودي]12[، وتــم حــل األزمــة علــى أن تعيــن 
ــه.  ــذي كان "هــادي" قــد قــام بتعيين ــردة" ال ــر "الخضــر ك قــوات التحالــف شــخصية أخــرى غي
يديــر حمايــة المطــار حاليــًا "محمــد حســين الخيلــي" والــذي تــم تعيينــه مــن ِقبــل التحالــف فــي 
ــه فــي  ــل تعيين ــي فــي عــدن]13[. وقب ــدا لقــوات للطــوارئ والدعــم األمن مــارس/آذار2018 قائ
حمايــة المطــار كان الخليلــي قائــدًا لقــوات الحــزام األمنــي فــي "المعــال" و"التواهــي" و"خــور 
مكســر".الموالون للرئيــس هــادي، فــي المديريــة يوجــد قائــد المقاومــة الشــعبية/الجنوبية فــي 
ــاد  ــذي ع ــد ســليمان ناصــر الزامكــي" ))Suleiman Nasser al- Zamki ال خورمكســر "العقي
ــر  ــال الحوثييــن وتحري ــارز فــي ِقت ــه دور ب مــن الخــارج بعــد اشــتباكات المطــار، والزامكــي كان ل
المطــار، وذكــر أســمه مــرارًا فــي معــارك تحريــر المدينــة الســاحلية وهــو اآلن فــي منصــب 
مستشــار لوزيــر الداخليــة اليمنــي]14[. كمــا توجــد قــوة اللــواء 39 مــدرع الــذي يتخــذ مــن معســكر 
 Abdullah( بــدر مقــرًا لقيادتــه فــي المديريــة. ويقــود اللــواء العميــد الركــن عبداللــه الصبيحــي
ــارز فــي معركــة  ــرز المواليــن للرئيــس عبدربــه منصــور هــادي وقائــد ب Subaihi(، وهــو مــن أب

تحريــر عــدن مــن الحوثييــن.
الشــيخ عثمــان: تخضــع لســيطرة كاملــة مــن ِقبــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويقــود 	 

ــر  ــذي ذكــر اســمه فــي تقري ــز" ال ــد الحــزام األمنــي "وضــاح عمــر عبدالعزي ــاك قائ وجودهــا هن
ــد  ــه أح ــدة بصفت ــع لألمــم المتح ــاكات حقــوق اإلنســان التاب ــق بانته ــق المتعل ــق التحقي لفري

الذيــن يمارســون انتهــاكات فظيعــة فــي حــق ســكان المدينــة.
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دار ســعد: يفتــرض أنهــا تحــت ســيطرة كاملــة مــن القــوات الحكوميــة حيــث دفعــت بكتيبــة 	 
 )Amjad Khalid Zubair( عســكرية مــن قــوات النخبــة يقودهــا العميــد أمجــد خالــد الزبيــر

للتمركــز فــي المنطقــة إلــى جانــب اللــواء الرابــع حمايــة رئاســية الــذي يقــوده العميــد مهــران 

قباطــي)Mehran Qubati(. لكنهــا قــد تتعــرض لهجمــات مــن الجهتيــن الشــمالية والجنوبيــة 

ــة عســكرية فــي  ــدة ألوي ــي" ع ــي الجنوب ــس االنتقال ــث درب "المجل ــة مــع "لحــج" حي الحدودي

"لحــج" و"الضالــع" العــام الماضــي. كمــا أنهــا ســتكون محصــورة فــي بإمــدادات لـ"الحــزام 

األمنــي" مــن "البريقــة" و"خــور مكســر".

المنصــورة: يتقاســم اإلماراتيــون والقــوات الحكوميــة النفــوذ فــي المنطقــة إلــى جانــب 	 
مجموعــات تابعــة للحــراك الجنوبــي بينهــم داعمــون للرئيــس هــادي وآخــرون لدولــة اإلمــارات، 

ويوجــد معســكر "فــي مصنــع الغــزل والنســيج" ومعســكرات أخــرى للتجنيــد وتعرضــت هــذه 

المعســكرات لهجمــات إرهابيــة أبرزهــا التفجيــر االنتحــاري الــذي اســتهدف معســكر للتجنيــد فــي 

أغســطس/آب2016 وُقتــل 71 مجنــدًا]15[.

 المعــا والتواهــي: يتواجــد فــي هاتيــن المنطقتيــن ميليشــيا مســلحة مــن محافظــة 	 
الضالــع والتــي قدمــت مــع تعييــن "عيــدروس الُزبيــدي" كمحافــظ لعــدن فــي ديســمبر/كانون 

األول 2015م، وتحكــم قبضتهــا علــى المنطقتيــن حيــث يوجــد مينــاء عــدن االســتراتيجي، 

ورغــم تغييــر "الُزبيــدي" وعزلــه مــن منصــب محافــظ عــدن إال أن هــذه الميليشــيات مــا زالــت 

تســيطر علــى المنطقتيــن بدعــم مــن قــوة تابعــة للحــزام األمنــي. وقــوة "األمــن العــام" التــي 

.)Shalal Ali Shaya ("يقودهــا "شــالل علــي شــايع

كريتــر )صيــرة(: تتقاســم اإلمــارات والقــوات الحكوميــة النفــوذ فــي المنطقــة، حيــث ُتعســكر 	 
قــوات الحــزام األمنــي )اإلمــارات(، واللــواء األول حمايــة رئاســية )حكوميــة(. ومســلحون مــن 

الحــراك الجنوبــي )ال ينتمــون ألي مــن الطرفيــن( على الرغم من رفضهــم لـ"المجلس االنتقالي 

الجنوبــي" لكنهــم يشــيرون إلــى أنهــم لــن يقاتلــوا فــي صفــوف الحكومــة الشــرعية.

معاشــيق: مقــر حكــم الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي ويوجــد فيــه القصــر الرئاســي وهــي 	 
ــة  ــودة تابع ــي2018. والقــوات الموج ــون الثان ضــت لحصــار فــي يناير/كان ــي تعرَّ ــة الت المنطق

للرئيــس هــادي.
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بعــد أحــداث يناير/كانــون الثانــي2018 كان الطرفــان يحشــدان اســتعدادًا لحــرب جديــدة،  فــي عــدن 
والمحافظــات المجــاورة، وخــالل هــذه الُمــدة فشــلت القــوات اإلماراتيــة وحلفاءهــا فــي الحصــول 
علــى موطــئ قــدم لتصديــر النفــط مــن حضرمــوت وشــبوة، مــا جعلهــا تلجــأ لتفجيــر األنابيــب أو 

لمنــع التصديــر]16[.
وفــي ذات الوقــت كانــت االســتعدادات للمجلــس االنتقالــي والحــزام األمنــي تســتمر تحــت نظــر 
ورؤيــة القــوات الحكوميــة، ويشــير تقريــر أمنــي داخلــي لحكومــة عبدربــه منصــور هــادي بيــن ينايــر 

ويونيــو 2019]17[ إلــى بعــض هــذه التحــركات علــى النحــو اآلتــي:

أ( قــام "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" بإعــادة إحيــاء "الجيــش الجنوبــي" وأعــادوا المجنديــن 
والضبــاط الُمســرحين مــن الخدمــة بعــد عــام 1994م وتــم تســليم بطائــق عســكرية جديــدة لهــم 

ــب دائمــة. ــب روات ــى جان إل

البريقــة: مقــر الحكــم اإلماراتــي وفيــه قاعــدة عســكرية ضخمــة حيــث يتواجــد مئــات الجنــود 	 
اإلماراتييــن -وربمــا األجانــب- ومــن الناحيــة األمنيــة توجــد قــوة للحــزام األمنــي كانــت تحــت 

قيــادة "أبــو اليمامــة".
وتوجــد هنــاك قــوة رئيســية مهيمنــة، وهــي القــوات اإلماراتيــة وقاعدتهــا العســكرية فــي مديريــة 
"البريقــة"، وهــي شــبه جزيــرة تقــع علــى بعــد 15 كــم غــرب المدينــة، التــي تشــكل هــي نفســها 
جزيــرة تقريبــًا فــي خليــج عــدن، حيــث تتواجــد قــوة إماراتيــة صغيــرة يتــم اســتبدالها بشــكل دوري 
فــي عــدن. ومهمــة هــذه القــوة القيــام بعمليــات خاصــة بنــاء علــى طلــب مــن قيادتهــا. معظــم 
هــذه القــوة مــن الجنــود اإلماراتييــن الذيــن يقــدرون ب)1500 جنــدي(. لكــن تقاريــر تشــير إلــى 
المئــات ممــن يعتقــد أنهــم مرتزقــة تــم تجنيدهــم ضمــن قــوة الحــرس الرئاســي اإلماراتــي يقاتلــون 

إلــى جانبهــم ويقــع عليهــم العمليــات الكبيــرة إضافــة إلــى إدارة الســجون.
ُتتهــم القــوات اإلماراتيــة/و/ المواليــة لهــا ببنــاء ســجون ســرية فــي عــدن، إحــدى تلــك الســجون فــي 
طابــق أرضــي بمقــر القــوات اإلماراتيــة، تمــارس فيهــا كل أدوات التعذيــب ووســائله التــي يمكــن 

اعتبارهــا "جرائــم حــرب".

استعدادات الحرب

االستعدادات العسكرية:
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 ب( التركيــز علــى التأهيــل والتدريــب خــارج البــالد إمــا فــي "مينــاء عصــب" بارتيريــا أو فــي أبوظبــي 

ــد بعــدن. وطلــب  ــل حدي ــي لمــا توصــف بقــوات "العاصفــة" فــي جب ــب يأت ومعظــم هــذا التدري

"المجلــس االنتقالــي" مــن الجنــود اســتخراج جــوازات ســفر مــن أجــل المغــادرة للتدريــب. يعــود 

معظــم المتدربيــن بعــد أشــهر إلــى عــدن.

 ج( بــدء التجنيــد: التقــى "عيــدروس الُزبيــدي" بعــدد مــن القــادة المواليــن لـ"االنتقالــي الجنوبــي" 

نهايــة ابريل/نيســان2019 لفتــح معســكرات تدريــب فــي "يافــع" و"الضالــع" و"لحــج" بتمويــل مــن 

دولــة اإلمــارات.

 د( وجــه "عيــدروس الُزبيــدي" القائــد "إمــام النوبــي" بتجنيــد خمــس كتائــب جديــدة نهايــة ابريــل/

نيســان 2019م.

يركــز "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" علــى العاصمــة المؤقتــة عــدن باعتبــار الســيطرة عليهــا 	 

ســيطرة علــى ســلطة القــرار فــي بقّيــة المحافظــات. ويتــم إحضــار المجنديــن مــن أريــاف الضالع 

ولحــج للتــدرب فــي عــدن ضمــن قــوات "الحــزم األمنــي". األمــر ذاتــه متعلــق ب"الحمايــة 

الرئاســية" حيــث ُتجنــد مــن أريــاف المحافظــات علــى رأســها أبيــن -مســقط رأس هــادي- 

وتدربهــم فــي محافظــة عــدن.

والحــزام  االنتقالــي  المجلــس  مــن  وقــادة  الُزبيــدي"  "عيــدروس  التقــى   2019 مايو/أيــار  فــي 

األمنــي بالقيــادة اإلماراتيــة فــي منــزل "منيــر اليافعــي )أبــو اليمامــة(" حضــر االجتمــاع بعــض 

تبــع االجتمــاع لقــاء  الجنوبــي".  الجنوبيــة" المواليــن لتحــركات "االنتقالــي  قيــادة "المقاومــة 

"عيــدروس الُزبيــدي" بقــادة المقاومــة الجنوبيــة وأعلــن عــن بــدء التعبئــة القتاليــة وإنشــاء المحــاور 

الِقتاليــة الجتيــاح وادي حضرمــوت والســيطرة علــى عــدن]18[. ورعــت اإلمــارات دورات ِقتاليــة فــي 

معســكرات الحــزام األمنــي فــي عــدن مــن بينهــا دورة اســتمرت شــهرين )مــارس/أذار وحتــى ابريــل/

ــاط مــن  ــة للضب ــاس فــي البريقــة. كمــا ُعقــدت دروة تدريبي نيســان2019( فــي معســكر رأس عب

ــادة رمــزي  ــة خاصــة بقي ــون، وتأســيس كتيب ــاط إماراتي ــد ضب ــى ي ــع" عل مناطــق "يافــع" و"الضال

القصعانــي المعــروف ب"أبــو الخطــاب" وكان مرافقــًا ل"عيــدروس الُزبيــدي".

الدور اإلماراتي:
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انتشــرت دوريــات ومدرعــات "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" فــي عــدن منــذ مايو/أيــار 2019، 	 

وعــززت مــن وجــود العناصــر فــي عــدة معســكرات مــن بينهــا إرســال "إمــام النوبــي" قــوة مــن 

300 مقاتــل للطــوارئ فــي معســكر "20" بمديريــة كريتــر.

فــي نهايــة مايو/أيــار2019 اجتمــع "عيــدروس الُزبيــدي" مــع قيــادات فــي المجلــس االنتقالــي 

إرســال كتائــب عســكرية للســيطرة علــى ســيئون مركــز مديريــة "وادي  إقــرار  الجنوبــي، وتــم 

حضرمــوت" فــي نفــس الوقــت يتــم محاصــرة المعســكرات الحكوميــة فــي عــدن، وتكثيــف 

حصــار معســكر بــدر، والمعســكرات فــي خــور مكســر، و"دار ســعد" و قطــع الطريــق المــؤدي إلــى 

"معاشــيق"، ومحاصــرة منــازل القــادة األمنييــن والعســكريين المواليــن للحكومــة الشــرعية، يتبعه 

إعــالن "حكومــة مصغــرة"، و"إعــالن مجلــس عســكري"، ومــن بيــن األســماء المطروحــة للمجلــس: 

اللــواء محمــد ناصــر )ابيــن( وســالم بــن عــوض العولقــي )شــبوة(، بقيــة األســماء تــم اإلشــارة 

لالســم األول: شــخص يدعــى العميــد قاســم )يافــع(، ود.طــه )حضرمــوت(. يضيــف التقريــر أنــه 

لــم يتــم التوافــق علــى كل األســماء.

  أ( الضالــع: تــم اســتدعاء جميــع مــن أدى الخدمــة العســكرية قبــل )الوحــدة( ومنحهــم بطاقــات 
ودورات تدريبيــة فــي معســكرات خاصــة وإرســالهم إلــى بيوتهــم حتــى يتــم اســتدعائهم. وتــم 

تأســيس لــواء عســكري لهــؤالء تحــت مســمى )لــواء بــركان( فــي معســكر للحــزام األمنــي فــي 

منطقــة "حكولــة" ويقــوده العميــد: ســالم الخيلــي. تــم َعقــد اجتمــاع لهيئــة عســكرية تابعــة 

للمجلــس االنتقالــي فــي ابريل/نيســان2019 فــي الضالــع للتشــاور مــن أجــل تكويــن قــوة رئيســية 

لـ"حــرس الحــدود" مــع "اليمــن"!

تــم افتتــاح مراكــز تدريــب جديــدة فــي الضالــع منــذ مطلــع 2019م فــي المناطــق )العوابــل، الــودي، 

القزعــة، النجــود، الرباط(.

يشير التقرير إلى معسكرات تدريب مستحدثة تم إنشائها في الضالع وشبوة ولحج:
معسكرات التدريب:

ة االنقاب:   ُخطَّ
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ب( شــبوة: فــي مــارس/آذار2019 بــدأت تحــركات مــا تعــرف ب"النخبــة الشــبوانية" بقيــادة 
محمــد البوحــر فــي مدينــة عتــق ب"25" مدرعــة إمارتيــة و8 ســيارات اســعاف، و8 أطقــم، باتجــاه 

معســكر "الشــهداء". فــي نفــس الوقــت كانــت معســكرات التدريــب في شــبوة تتزايد، واســتحدثت 

معســكرات تدريــب فــي: معســكر تدريــب غريــب مدينــة عتــق يقــوده "أنــس الصبيحــي". ومعســكر 

تدريــب فــي "الجبــل األبيــض" ومعســكر تدريــب فــي مديريــة "عســيالن".

أنشــأت النخبــة الشــبوانية لــواء عســكري فــي "بيحــان" فــي محاولــة للســيطرة علــى خطــوط النفــط 

ــق،  ــب عســكرية مــن "بيحــان، عت ــد خمــس كتائ ــم تجني ــي تمــر مــن المحافظــة. كمــا ت والغــاز الت

جــردان، عرمــا".

ــاء علــى خارطــة االنتشــار واالســتعداد -آنــف الذكــر- اندلعــت اشــتباكات بيــن قــوات "الحمايــة  بن

الرئاســية" و"الحــزام األمنــي" فــي "خــور مكســر" و"كريتــر" أدت إلــى مقتــل ضابــط وإصابــة عشــرة 

أخريــن يــوم 7 أغســطس/آب2019 توســعت فــي اليــوم التالــي لتشــمل معظــم مديريــات عــدن. 

وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي تحــدث فيهــا االشــتباكات فــي عــدن عاصمــة البــالد المؤقتــة بــل 

ســبقتها احتــكاكات بيــن القوتيــن، وُاعتبــرت هــذه المــرة الثانــي لمحاولــة االنقــالب ضــد الحكومــة 

الشــرعية- محاولــة االنقــالب األولــى كانــت فــي يناير/كانــون الثانــي2018 وتدخلــت المملكــة 

العربيــة الســعودية التــي أدت إلــى عــودة الوضــع إلــى مــا قبــل االشــتباكات- وفــي ِكلتــا المحاولتين 

كانــت القــوات المواليــة لإلمــارات هــي التــي تتحــرك فــي محاولــة االســتيالء علــى مقــر الحكومــة 

اليمنيــة فــي قصــر الرئاســة بـ"معاشــيق".

أن إثبــات القــوة العســكرية يقــع علــى عاتــق "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي"، لخلــق رأي محلــي 	 

ودولــي بكونــه قــوة موازيــة للحكومــة الشــرعية. فيمــا أمــام الحكومــة خيــار متعلــق بإفشــال 

هــذا اإلثبــات لكــن سياســة الضغــط هــذه خطــرة ألمريــن اثنيــن: األول، أنهــا قــد توصــل إلــى 

حــرب كبيــرة تســتمر ألشــهر مــا يــؤدي إلــى تدميــر "عــدن". 

ويمكن اإلشارة في هذه االشتباكات إلى عدة أمور:

أحداث 7 أغسطس/آب 2019
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الثانــي، تأجيــل الحــرب مــرة أخــرى إلنتاج حلول وســط بوســاطة ســعودية- دولية ُتقــدم ل"المجلس 
االنتقالــي" شــروطه السياســية التــي تضمــن بقــاءه كعامــل مؤثــر فــي صناعــة قــرار الحكومــة 
الشــرعية وتــوازن قــوى تــراه أبوظبــي ضــد األطــراف والكيانــات الرافضــة لنفوذهــا جنــوب اليمــن.

احتــكاك بيــن القــوات الحكوميــة فــي "شــبوة" و"أبيــن" و"ســقطرى" بيــن )مايو/أيــار ويونيــو/	 
ــز  ــق )مرك ــة عت ــى مدين ــا عل ــة الشــبوانية" فــرض هيمنته ــت "النخب ــث حاول ــران2019( حي حزي
محافظــة شــبوة( لكنهــا لــم تتمكــن مــع وجــود قــوات مشــتركة تابعــة للحكومــة )مــن الجيــش 
"النخبــة  أن  إال  الحكوميــة  للقــوات  اســتثارة  ومحاولــة  اشــتباكات  حــدوث  ورغــم  واألمــن( 
الشــبوانية" لــم تتمكــن مــن الســيطرة.وفي أبيــن كادت األوضــاع أن تنفجــر بيــن قــوات الحــزام 
األمنــي وقــوات األمــن فــي أعقــاب رفــض مديــر شــرطة المحافظــة العميــد الخضــر النــوب، 
تســليم منصبــه ل علــي الذئــب المكنــى ب أبــو مشــعل الكازمــي]19[. وفــي ســقطرى اشــتبكت 
قــوات األمــن مــع "الحــزام األمنــي" بعــد أن رفضــت الســلطة المحليــة الســماح بإنــزال معــدات 

عســكرية إماراتيــة مــن مينــاء الجزيــرة]20[.
ُعقــدت جلســة البرلمــان اليمنــي للمــرة األولــى فــي "وادي حضرمــوت" تحــت حمايــة قــوات 	 

ســعودية فــي )ابريل/نيســان2019( وهــي الشــرعية الدســتورية الثانيــة إلــى جانــب "شــرعية 
ــه مجــددًا فــي  ــد لقاءات ــة َعق ــه منصــور هــادي". وينشــط البرلمــان فــي محاول ــس عبدرب الرئي
عــدن، أو "المــكال" مــا يجعــل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي غيــر قــادر علــى تقديــم نفســه كقــوة 

أمــر واقــع، رغــم تهديداتــه بمنــع حدوثهــا.
اســتبقت االشــتباكات حملــة تحريــض ضــد "الحكومــة الشــرعية" مــن ِقبــل قيــادات االنتقالــي 	 

الجنوبــي. واتهمــت بالمشــاركة بقتــل "أبــو اليمامــة" خــالل عرض عســكري، حيث ُقتــل بصاروخ 
باليســتي وتبنــى الحوثيــون العمليــة. ويبــدو أن أبوظبــي و"المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" ِرغبــا 

فــي اســتغاللها كفرصــة إلثبــات الوجــود فــي عــدن.
شــنت "الحــزام األمنــي" حملــة ضــد المواطنيــن الذيــن ينحــدرون مــن محافظــات شــمالية مــن 	 

ــات وســرقة أموالهــم  ــم طــرد المئ ــي، وت ــح جماعــة الحوث عــدن، بتهمــة "الجاسوســية" لصال
وتجاراتهــم وضربهــم، ونقلهــم فــي شــاحنات إلــى المحافظــات الشــمالية المجــاورة. وهــو مــا 

أثــار ســخط اليمنييــن]21[.
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كان الوصــول إلــى اشــتباكات فــي عــدن أمــرًا حتميــًا مــع النشــاط المســتمر للتجنيــد والتحشــيد   	 

منــذ مطلــع 2018. وعــدم إيجــاد "حــل دائــم" أثنــاء االشــتباكات فــي يناير/كانــون الثانــي2018م.

 بلغــت ذروة االحتــكاك بيــن الطرفيــن )الحكومــة الشــرعية والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي( بإعــالن 

"هانــي بــن بريــك" الدعــوة للنفيــر العــام واجتيــاح مقــر معاشــيق]22[.

تنبــئ التطــورات األخيــرة )10-7 أغســطس/آب2019( أن األمــور تنجــرف نحــو تصعيــد قــد يدخــل 

جنــوب اليمــن فــي حــرب أهليــة ومناطقيــة لســنوات :

هنــاك إصــرار إماراتــي علــى ســيطرة القــوات المواليــة لهــا علــى عــدن بمــا فيــه القصــر الرئاســي، 	 

يقابلــه محاولــة ســعودية لعمــل توازنــات تتيــح لالنتقالــي الســيطرة علــى مناطــق فــي عــدن 

مــع احتفــاظ الحكومــة الشــرعية بمعســكراتها والقصــر الرئاســي، ويبــدو أن الســعودية تحــاول 

احتــواء الخــالف االماراتــي الســعودي فــي اليمــن الــذي تعاظــم مــع انســحاب جزئــي لإلمــارات 

مــن مواجهــة الحوثييــن مــن تحقيــق رغباتهــا فــي عــدن.

 ســبق هــذه الخالفــات قيــام الريــاض بإرســال تعزيــزات عســكرية كبيــرة خــالل يوليو/تمــوز 	 

وأغســطس/آب إلــى عــدن لتغطيــة الفــراغ الــذي خلفتــه اإلمــارات وكحمايــة لـــ "قصر معاشــيق" 

الــذي يمثــل رمزيــة للحكومــة وشــرعية الرئيــس الــذي تحــت مظلــة شــرعيته يتحــرك التحالــف 

الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن.

تبايــن القــدرات العســكرية حيــث تظهــر القــوات الحكوميــة اســتعدادًا أكبــر لمــا حــدث فــي 	 

يناير/كانــون الثانــي2018م، وظهــر ذلــك واضحــًا فــي "عتــق" عنــد محاولــة "النخبــة" الســيطرة 

علــى المدينــة وتلقــت ضربــات قويــة. يــوم الســابع مــن أغســطس/آب حــاول "الحــزام األمنــي" 

اســتهداف اللــواء األول حمايــة رئاســية فــي معاشــيق وتلقــى ضربــة قويــة وعنيفــة غيــر مــا كان 

متوقعــًا]23[، لكــن فــي المقابــل تتلقــى القــوات المناوئــة لهــا دعمــا لوجســتيا كبيــرا مــن القــوات 

االماراتيــة التــي ظهــرت بشــكل اكثــر ديناميكيــة مــن القــوات الســعودية. 
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عــودة االشــتباكات والحــرب الداخليــة فــي عــدن هــي نتيجــة "طبيعيــة" لتجاهــل الحكومــة الشــرعية 
والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي إيجــاد حلــول دائمــة وشــاملة لالشــتباكات التــي اندلعــت 
فــي يناير/كانــون الثانــي 2018م وَقبــل ذلــك هــي نتيجــة متوقعــة لحالــة التذبــذب لــدى الحكومــة 
وعــدم فــرض سياســة وٌأطــر محــددة لوجــود التحالــف فــي اليمــن، ومتابعتــه ووقــف التجــاوزات 

أوال بــأول.
توضــح الخارطــة السياســية والمفاعيــل المحليــة والدوليــة فــي عــدن، مــدى التفــكك فــي معســكر 
الحكومــة الشــرعية التــي تبــدو هشــة وغيــر قــادرة علــى الدفــاع عــن مراكــز قوتهــا فــي ِظــل دعــم 
أكبــر تقدمــه أبوظبــي لحلفائهــا، وفــي حــال اســتمرت الحــرب التــي بــدأت فــي أغســطس/آب 2019 
للوصــول نحــو انتصــار كامــل للقــوات الحكوميــة أو "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" فقــد يــؤدي 
ذلــك إلــى تدميــر أجــزاء واســعة مــن المدينــة مــا ســيدفع الســعودية للضغــط لعــودة األمــور إلــى 

ســابق عهدهــا قبــل بــدء االشــتباكات.
في نفس الوقت ال يعتبر "المجلس االنتقالي" قويا بما فيه الكفاية لألسباب التالية:

 أ( القــوة العســكرية التابعــة لــه تعتمــد علــى دعــم اإلمــارات وتمويلهــا: حيــث إذا مــا أوقفــت 
أبوظبــي الدعــم وحركــت القــوات بعيــدًا، فســيكون "المجلــس االنتقالــي" بــدون عصــا، وقــد يلجــأ 

ــًا. للبحــث عــن داعــم وممــول أخــر وســتعود إيــران للواجهــة جنوب
 ب( عــدم تماســك قيادتــه: فــي اشــتباكات ســابقة تخلــى قــادة فــي "المجلــس" عــن الوقــوف إلــى 

جانــب "عيــدروس الُزبيــدي" و"هانــي بــن بريــك" وأي هــزة عســكرية تتاثــر القيــادة.
  ج( الشــعبية الداخليــة: ســاهمت الســجون الســرية واالتهامــات باالغتيــاالت، وحمــالت التمييــز 
العنصــري التــي يقــوم بهــا "المجلــس االنتقالي" والميليشــيات شــبه العســكرية التابعــة لإلمارات، 
فــي زيــادة ســخط الســكان فــي المحافظــات الجنوبيــة وبوجــود مؤسســات دولــة قــادرة علــى فرض 

نفوذهــا ســتذوب تلــك التنظيمــات.
يحــاول "المجلــس االنتقالــي" فــرض ســلطة أمــر واقــع جديــدة فــي عــدن والمحافظــات الجنوبيــة 

تشــبه إلــى حــد مــا طريقــة الحوثييــن فــي الوصــول إلــى الســلطة ،

خاتمة
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 لكــن هــدف االنتقالــي مــن فــرض القــوة العســكرية هــو إحــداث تــوازن مــع الحكومــة الشــرعية 
والدخــول إلــى طاولــت المفاوضــات كطــرف مســتقل وثالــث إلــى جانــب الحكومــة والحوثييــن.

ومــع التطــورات المتالحقــة التــي تشــير إلــى هيمنــة عســكرية يحققهــا المجلــس االنتقالــي فــي 
جولــة الحــرب األخيــرة بيــن -8 10 أغســطس 2019 بدعــم إماراتــي وتغاضــي ســعودي تبقــى 
ســيناريوهات الحــرب مفتوحــة فــي الجنــوب خــالل الســنوات القادمــة، لكــن هنــاك ســيناريوهات 

ــى األرض. ــكل ســيناريو مــن الســيناريوهات انعكاســات عل ــا، وســيكون ل متوقــع حدوثهــا قريب
يناير/كانــون  التــي حدثــت فــي  تلــك  تهدئــة ســعودية تشــبه  الســيناريو األول: حصــول 

إلــى ماهــو عليــه. العســكري  الوضــع  الثانــي2018 وإعــادة 
هــذا الســيناريو أصبــح صعــب تحقيقــه - بعــد ســقوط قتلــى وجرحــى فــي القتــال الدائــر بيــن قــوات 
ــة ، إال  الحكومــة الشــرعية وقــوات المجلــس االنتقالــي وإصــرار االمــارات علــى الســيطرة الكامل
أنــه فــي حــال تحقــق ســيبقى الســلطة فــي عــدن والجنــوب مزدوجــة مــا يعنــي تجــدد حالــة الحــرب 

بيــن كل فتــرة وأخــرى.
الســيناريو الثانــي : توافــق إماراتــي ســعودي جديــد للعمــل مــع المجلــس االنتقالــي كشــريك 

رئيســي فــي الجنــوب والتخلــي عــن شــرعية الرئيــس هــادي هنــاك تمهيــدا لتحقيــق االنفصــال.
وهــذا الســيناريو لــه مخاطــر كثيــرة علــى التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية قبــل ان يكــون خطــرا 
ــذي اعطــى التحالــف مشــروعية للتدخــل  ــا وال ــه دولي ــرف ب علــى حكومــة آخــر رئيــس شــرعي معت
العســكري، فتحقيــق االنفصــال معنــاه رفــع ذلــك الغطــاء القانونــي مــا يعنــي أن يصبــح التحالــف 
فــي اليمــن كقــوة احتــالل أو المغــادرة وإعــالن فشــل تحقيــق أهدافــه فــي دعــم اســتعادة الدولــة 

اليمنيــة.
أمــا مخاطــره علــى اليمــن فهــو بمثابــة اعــالن تمــزق وتفتت البلد ونشــوء كانتونات تحت مســميات 
متعــددة دويــالت وســلطنات وإمــارات متناحــرة مــع اســتغالل إيرانــي كبيــر للنفــاذ ومــلء الفراغ في 
الجنــوب وفــرض ســيطرتها بشــكل اقــوى فــي الشــمال، إلــى جانــب اســتغالل الحــركات االرهابيــة 

مثــل ) القاعــدة وداعــش( للواقــع الجديــد فــي اعــالن إمــارات لهــا واســتقطاب مجنديــن جــدد.

السيناريوهات المتوقعة
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الســيناريو الثالــث: ســيناريو مســتبعد ايضــا ويتمثــل فــي أن مــا يحصــل هــو توريــط اإلمارات 
واالنتقالــي فــي عمليــة تمــرد فــي محاولــة الضعافهــم جنوبــا عبــر تحــرك ســعودي يمنــي لتضميــن 

األحــداث األخيــرة تحــت بنــد العقوبــات التــي فرضهــا قــرار 2216 لمجلــس األمــن وفرضــت مــن 

قبــل علــى قــادة فــي الحركــة الحوثيــة ونظــام الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح.

ــى حاجــة الســعودية لالمــارات فــي  ــف بالنظــر إل ــه ســيناريو مســتبعد فهــو ضعي ــب ان ــى جان وإل

ملفــات كثيــرة فــي المنطقــة غيراليمــن، ألن التواجــد االماراتــي فــي الجنــوب اصبــح اســتراتيجيا 

وتــم تعزيــزه بعــد اعــالن انســحابها الصــوري ، واخراجهــا أو تضمينهــا وتضميــن القــوات المدعومــة 

مــن قبلهــا ضمــن العقوبــات الدوليــة ســيؤدي إلــى الصــدام العلنــي مــع الســعودية.

وألن كل الســيناريوهات صعبــة ولهــا مخاطــر علــى اليمــن وحلفائــه بالــذات الســعودية، فالمتــاح 

هنــا يبــدو أن الريــاض حســمت امرهــا فــي دعم مفاوضات بيــن الحوثيين المســيطرين على صنعاء 

وبعــض المحافظــات الشــمالية وبيــن المجلــس االنتقالــي المســيطر علــى عــدن والشــرعية بقيــادة 

ــراف بســلطتها،  ــة واالعت ــة للدول الرئيــس هــادي إلنهــاء الحــرب والقبــول بواقــع القــوات الموازي

ــدن  ــة فــي ع ــاء القــوات اإلماراتي ــرة وبق ــاء القــوات الســعودية فــي حضرمــوت والمه ــل بق مقاب

وســقطرى، لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية خاصــة بالبلديــن ]24[، لكــن سيســبق ذلــك الضغــط أكثــر 

علــى الشــرعية للقبــول بالواقــع مــا يعنــي تكــرار ســيناريو صنعــاء وعــدن فــي شــبوة وحضرمــوت 

للتحكــم فــي المــال القــادم مــن النفــط، وال يســتبعد أن تســتهدف محافظتــي مــأرب والجــوف 

بعــد ذلــك تحــت مســمى مكافحــة االرهــاب. وأيــا كان الســيناريو المتوقــع حدوثــه بعــد أحــداث عــدن 

إال أن الحــرب المناطقيــة فــي الجنــوب فتحــت علــى مصراعيهــا وستســتمر طويــال.

خاصة:
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https://alkhaleejonline.net/%D8%B إرادتنــا  تختبــروا  ال  اإلمــارات:  يحــذر  باليمــن  الجنوبــي  الحــراك  زعيــم   ]1[
3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-
% D 9 % 8 A % D 8 % A D % D 8 % B 0 % D 8 % B 1 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 5
% D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 -
%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D8

%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A7
]2[ التحــق الُزبيــدي بالقــوات الخاصــة حتــى حــرب صيــف 1994م. شــارك بالقتــال ضمــن مــا كان ُيعــرف بجيــش جمهوريــة 
ــى  ــوات عل ــد ســيطرة الق ــي بع ــى جيبوت ــادر اليمــن قســرًا إل ــن، غ ــة دوفس/أبي ــة الشــعبية فــي جبه اليمــن الديموقراطي
مدينــة عــدن فــي الســابع مــن يوليــو عــام 1994م، وعــاد إلــى عــدن خلســة فــي 1996م وأســس حركــة أســماها حركــة حتــم 
ــال  ــة نشــاطها بشــكل ســري مــن خــالل اعمــال اغتي ــدأت الحرك ــر(، ب ــر المصي ــب باالنفصــال، اختصــارًا ل )حــق تقري تطال
اســتهدفت رمــوزًا للنظــام اليمنــي فــي الفتــرة 1998-1997م. فــي عــام 1997م أديــن فــي محاكمــة وحكــم عليــه باالعــدام. 
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/B3EA2055-D16A-43F5-8BDB- .اختفــت الحركــة بعــد عــام 2002م

F6870D1693C3.htm
ــد ولمــدة 33 عامــا؟  ــغ زهي ــا ســياحيا بعــدن لنجــل شــقيقته بمبل ــر منتجع ــف أج ــدي.. كي ــق تكشــف فســاد الزبي ]3[ وثائ

https://almawqeapost.net/news/31794
حقائق عن عملية فساد عيدروس الزبيدي التي استمرت قرابة عامين

https://hunaaden.net/news43870.html
Break all the Borders: Separatism and the Reshaping of the Middle East ]4[

By: Ariel I. Ahram Print publication date: 2019// Published : Oxford
]5[ ُقتل أبو اليمامة بقصف حوثي على عرض عسكري مطلع أغسطس/آب2019م.

AP Investigation: US allies, al-Qaida battle rebels in Yemen https://apnews.com/f38788a561d7 ]6[
4ca78c77cb43612d50da

ولطمــس  خادعــة  كانــت  بريــك  وبــن  الزبيــدي  ووعــود  ظبــي..  أبــو  حمايــة  تحــت  طلقــاء  مازالــوا  أمجــد  قتلــة   ]7[
https://theyemen.net/%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9- النوبــي  إمــام  جرائــم 
%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9
%88%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%A-
/A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8
منظمــة حقوقيــة بريطانيــة تتحــدث عــن جرائــم قتــل وتعذيــب وهــدم مســاجد قــام بهــا "النوبي" فــي معســكره بكريتر)تقرير( 

https://shabwaah-press.info/news/58160

المراجع
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]8[ حسب اثنين من القادة العسكريين الُمطلعين على انتشار وقوة القوات.
ــن  ــذ تحريرهــا مــن الحوثيي ــر قواعــد اليمــن العســكرية وتقــع فــي محافظــة لحــج، واســتخدمت من ــر القاعــدة أكب ]9[ تعتب

ــي. ــش اليمن ــدد ضمــن قــوات الجي ــن الُج ــب المجندي كقاعــدة تدري
/https://yeniyemen.com/4320199 10[ قائد مكافحة اإلرهاب بعدن يعترف بقتل شاهد جريمة طفل المعال[

https://www.youtube.com/ ورائهــا؟  يقــف  ومــن  عــدن  فــي  االغتيــاالت  جرائــم   | وطــن  مســتقبل 
watch?v=exH7Vd5Nl jw

]11[ وزيــر الداخلية”الميســري” يتهــم اإلمــارات بمنــع الرئيــس هــادي مــن العــودة الــى اليمــن وافتعــال معــارك ينايــر فــي 
http://www.salmashhad.com/news/32278 عــدن

https://meemmagazine.net/2019/07/06/%D8%A7%D9%8 انســحاب اإلمــارات مــن اليمن خوفًا من االنتقــام
6%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8
%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-
% D 8 % A E % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 B - % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 -

/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www. )الــذي جــرى )تقريــر يكشــف المســتور ]12[ صــراع األجنحــة والتشــكيالت العســكرية فــي عــدن.. مــا 

aljanoobalyoum.com/?p=2579
]13[ تعيين محمد حسين الخيلي قائدا لقوات الطوارئ والدعم األمني بعدن

http://www.almashhadalaraby.com/news/24004
]14[ مستشار وزير الداخلية "الزامكي" يهنئ الشعب الجنوبي والقيادة السياسية بحلول عيد األضحى المبارك

http://alwattan.net/news/25179
 

Suicide Attack Kills Scores of Military Recruits in Aden, Yemen https://www.nytimes.  ]15[
com/2016/08/30/world/middleeast/yemen-suicide-attack-aden.html

]16[ تصــدر اليمــن خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2019م 38 ألــف برميــل حســب نشــرات اقتصاديــة متعــددة وباعــت خــالل 
مطلــع العــام 400 ألــف برميــل ل"الصيــن" و"النمســا".

]17[ حصل عليه "أبعاد" من مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة هادي على عالقة باألمر.
]18[ ظهــرت تصريحاتــه إلــى العلــن فــي االجتمــاع عبــر وســائل اإلعــالم الزبيــدي يعلــن إنشــاء محــاور قتاليــة والتعبئــة العامــة 

https://www.newsyemen.net/news41638.html في المحافظات الجنوبية
]19[ اإلمــارات تنقــل الصــراع مــع “الشــرعية” إلــى أبيــن جنوبــي اليمــن.. مواجهــات محتملــة واســتعدادات حكوميــة 
https://theyemen.net/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%
aa-%d8%aa%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d
8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-

/%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3
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https://www.aljazeera.net/ ســقطرى؟  فــي  األوضــاع  تفّجــر  هــل  المينــاء..  اشــتباكات   ]20[
n e w s / p o l i t i c s / 2 0 1 9 / 6 / 2 1 / % D 8 % B 3 % D 9 % 8 2 % D 8 % B 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 9 -
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8
%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84

%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
 Press briefing note on Yemen/ Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: ]21[

Ravina Shamdasani
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24871&LangID=E

https://arabi21.com/story/1199389 22[ بن بريك يهدد الحكومة الشرعية ويطالب بإخراجها من عدن[
]23[ قائد عسكري في عدن تحدث لـ"أبعاد" يوم الخميس 8 أغسطس/آب2019

]24[ هل يريد الخليج االنتصار على إيران أم لديه مصالح في اليمن؟ مركز ابعاد للدراسات مارس 2018
https://abaadstudies.org//news-59778.html :عربي

https://abaadstudies.org/news-59759.html :انجليزي
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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


