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»تســعة مالييــن جنــدي وضابــط و256 قاعــدة عســكرية للجيــش اليمنــي تبــددت فــي دقائــق معــدودة، كيــف لجيــش كبيــر ان ينتهــي 
ويصبــح أثــر بعــد عيــن«

مدخــل: عمــد نظــام الرئيــس اليمنــي الراحــل علــي عبــدهللا صالــح، إلــى القضــاء بشــكل جــذري علــى جيــش اليمــن الجنوبــي بشــكل كامــل 
الــى تصفيــة رمــوز وقــادة وضبــاط الجيــش الســابق مــن  1994م، التــي شــنها تحالــف  فــي حــرب صيــف العــام  وممنهــج، بعــد هزيمتــه 
خــالل االســتعانة بجماعــة االخــوان املســلمين املتورطــة فــي ارتــكاب جرائــم إرهابيــة، اســتنادا إلــى فتــاوى دينيــة أصدرهــا شــيوخ التنظيــم 

الدينييــن.

يعتــرف علــي عبــدهللا صالــح، بــان تحالفــه مــع اإلخــوان املســلمين كان هدفــه اإلطاحــة واجتثــاث الحــزب االشــتراكي اليمنــي مــن الجــذور، 
وهــو مــا تحقــق لــه علــى يــد التنظيــم الــذي رئيــس شــوراه عبداملجيــد الزندانــي، قيــادات الحــزب االشــتراكي الــى تســليم أنفســها ألقــرب 

مســجد بــدال مــن ان يتــم مالحقتهــا واعتقالهــا.

فــي العــام  لــم يــدرك »صالــح« فداحــة تحالفــه مــع اإلخــوان املســلمين، اال بعــد وفــاة الشــيخ القبلــي عبــدهللا بــن حســين األحمــر1، 
2007م، حيــن أعلــن نجلــه حميــد األحمــر تمــرده علــى صالــح، وخــرج ملطالبــة صالــح بتســليم الســلطة، مســتعينا بعبــارة قالهــا الرئيــس 
الجنوبــي األســبق علــي ناصــر محمــد »التغييــر بــدال مــن التشــطير«؛ أي ان ناصــر أخــاف اليمنييــن باســتقالل الجنــوب فــي حــال لــم يتــم 

تغييــر نظــام علــي عبــدهللا صالــح.

تطــور الصــراع بيــن صالــح واســرة ال األحمــر، ليشــمل الصــراع الجنــرال العجــوز علــي محســن األحمــر الــذي انحــاز الــى صفــوف أوالد 
الزعيــم القبلــي الراحــل، بدعــوى انهــم جميعهــم مــن االخــوان.

هــذا الصــراع جعــل الجنــرال العجــوز علــي محســن األحمــر يمتلــك »قــوات عســكرية« ال تخضــع لســيطرة صالــح، وهــي قــوات الفرقــة 
األولــى مــدرع.

وكــردة فعــل مــن صالــح، عــزز مــن قــوات الحــرس الجمهــوري التــي أصبحــت قــوة ضاربــة كبيــرة تحمــي الســلطة مــن أي مطامــع، وبلغــة 
، دعــا صالــح خصومــه فــي أكثــر مــن مناســبة الــى الدخــول فــي صناديــق االقتــراع للوصــول الــى الســلطة.

ً
أكثــر حزمــا

فــي العــام 2009م، أراد صالــح، التخلــص مــن محســن، الــذي ارســله للقتــال الحوثييــن فــي جبــال صعــدة، كانــت الحــرب حينهــا قــد 
شــهدت تدخــال ســعوديا مــن خــالل قصــف مواقــع الحوثييــن، يقــول أنصــار محســن انــه نجــأ بأعجوبــة مــن محاولــة اســتهداف مباشــرة 

بواســطة طيــران الســعودية.

عمليــة االســتهداف )املزعومــة(، دفعــت محســن الــى تبنــي االنتفاضــة الشــعبية التــي جــاءت متزامنــة مــع ثــورة الـــ 11 مــن فبرايــر/ شــباط 
2011م، وقــد نجــح اإلخــوان فــي تأليــب الــرأي املحلــي ضــد صالــح، وصــوال إلــى محاولــة اغتيالــه2 فــي الـــ 3 مــن يونيو/حزيــران 2011بجامــع 
النهديــن بالقصــر الجمهــوري فــي صنعــاء، فــي عمليــة اســتهداف كشــفت حجــم الخــالف الــذي ضــرب رأس الســلطة والحلفــاء، واعــادت 

إلــى االذهــان عمليــة تصفيــة الرئيــس إبراهيــم الحمــدي فــي أكتوبــر/ تشــرين األول مــن العــام 1977م3.

الجيش اليمني ومرحلة تفكيكه
حيــن نجــح صالــح وحلفــاؤه اإلخــوان املســلمون والقبائــل وتنظيــم القاعــدة فــي القضــاء علــى الجيــش الجنوبــي والســيطرة علــى الجنــوب 
تهديــدات  أي  مواجهــة  علــى  قــادرة  دفاعيــة  قــوة  بنــاء  هــو  الرئيــس  هــم  كان  1994م،  العــام  )تمــوز(  يوليــو  مــن  الســابع  فــي  عســكريا 
مســتقبلية، واســتغل الكثيــر مــن الدعــم املقــدم مــن اإلقليــم والواليــات املتحــدة األمريكيــة فــي بنــاء قــوة عســكرية كبيــرة، أطلــق عليهــا 
قــوات الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة واألمــن املركــزي، فيمــا احتفــظ حلفــاء صالــح بتشــكيالت عســكرية أخــرى، باإلضافــة الــى 
قــوات الفرقــة األولــى مــدرع التــي ظلــت حصــرا علــى حليــف صالــح وذراعــه اليمنــي علــي محســن األحمــر مــن الحــرب علــى الجنــوب حتــى 

حــروب صعــدة فــي العــام 2009م.

وعلــى الرغــم مــن ان علــي محســن األحمــر يعــد املخطــط الرئيــس ملحاولــة اغتيــال صالــح، اال ان األخيــر لــم يقــم بــاي ردة فعــل تجاهــه 
بــل ان االتهامــات التــي وجههــا صالــح لألحمــر لــم تلــق أي تعليــق مــن األحمــر الــذي تقــول تقاريــر صحافيــة ان األحمــر رفــض التعليــق علــى 

)))  وفاة رئيس مجلس النواب الشيخ عبدهللا بن حسين األحمر في الرياض – المركز الوطني للمعلومات في اليمن 2007م
)))  مسؤول يمني يكشف ألول مرة عن تفاصيل حادثة »النهدين« - قناة العربية السعودية نشر في: 03 مايو/ ايار 2012

)))  اغتيال الرئيس اليمني األسبق إبراهيم الحمدي - التلفزيون العربي القطري 29 يناير/ كانون الثاني 2022
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تلــك االتهامــات، لكــن علــى األرجــح هنــاك نتائــج تحقيقــات اثبتــت تــورط االخوانــي حميــد األحمــر فــي التخطيــط للتخلــص مــن صالــح، 
ضمــن الصــراع علــى الســطلة حينهــا فــي صنعــاء.

بعــد محاولــة اغتيــال صالــح، وجــد الرئيــس اليمنــي نفســه مجبــرا علــى تســليم الســلطة لنائبــه عبدربــه منصــور هــادي، معتقــدا انــه 
يمكــن ان يلعــب دورا محوريــا مــن خــالل نائبــه الــذي تخطفــه االخــوان واســتحوذوا علــى قــرار الجيــش والســلطة اليمنيــة، ليأتــي هــادي 

بقــرار »إعــادة هيكلــة الجيــش اليمنــي«.

فــي بدايــة العــام 2013م، جــاءت الدعــوة إلــى عقــد مؤتمــر الحــوار باليمــن بموجــب اتفــاق انتقــال الســلطة الــذي تــم بمبــادرة خليجيــة 
تحــت إشــراف األمــم املتحــدة، وأســفر عــن تخلــي الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح عــن الســلطة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011. 
وتتألــف هيئــة الحــوار مــن 565 مقعــدا، وتتمثــل فيهــا مختلــف األطــراف اليمنيــة4، وكانــت قضيــة إعــادة هيكلــة الجيــش اليمنــي، أحــد 

ابرز القضايا التي طرحها االخوان بدعوى ان صالح »صنع جيشا عائليا«.

فــي  فــي عمــوم محافظــات اليمــن، اغلبهــا  يقــدر الجيــش اليمنــي بـ«تســعة مالييــن جنــدي وضابــط و256 قاعــدة عســكرية، منتشــرة 
الجنــوب الــذي كان يخ�شــى صالــح مــن أي تمــرد مــن قبــل االنفصالييــن الجنوبييــن الذيــن شــكلوا منــذ اللحظــة األولــى حركــة مســلحة 

اليمنــي. الجيــش  تســتهدف 

ولــك يكتــف االخــوان بذلــك، بــل شــرعوا الــى تقديــم االعتــذار للحوثييــن عــن حــروب صعــدة التــي خســر فيهــا الجيــش اليمنــي أكثــر مــن 
مائــة ألــف جنــدي وضابــط، بينهــم قــادة عســكريون بــارزون.

وقد مثلت حروب صعدة ضد الحوثيين، ضربة قاصمة للجيش لكنها لم تنل منه بالشكل الذي نالت منه عملية إعادة الهيكلة.

كان »هــادي« الرئيــس املؤقــت قــد شــرع الــى تجريــد صالــح مــن قــوات الحــرس الجمهــوري، حيــن اقــال قائــده العميــد أحمــد علــي عبــدهللا 
صالــح، وتعيينــه ســفيرا لليمــن لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

لــم يكــن هــادي يريــد اغضــاب علــي عبــدهللا صالــح، او الدخــول معــه فــي خصومــة شــديدة مــن خــالل تجريــده مــن القــوة العســكرية، 
فالرئيــس التوافقــي كان يحظــى بدعــم إقليمــي يمنحــه قــدرة إعــادة هيكلــة الجيــش اليمنــي، فســارع الــى اقالــة الجنــرال علــي محســن 
األحمــر مــن قيــادة الفرقــة األولــى مــدرع بالتزامــن مــع اقالــة أحمــد علــي عبــدهللا صالــح، مــن قيــادة الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة، 

فــي العاشــر مــن أبريــل/ نيســان 2013م.

كانــت قــرارات هــادي بمثابــة انتصــارا ملــا ســمي بالثــورة الشــبابية، لكنهــا فــي نفــس الوقــت جــردت الرجــل مــن عوامــل اســتقاللية القــرار، 
بــل تبيــن أن »هــادي« لــم يكــن إال موظفــا مــع اإلخــوان لتحقيــق مشــروعه السيا�شــي.

مــن األســباب الرئيســية إلعــادة هيكلــة الجيــش اليمنــي، تتمثــل فــي كونــه يعانــي مــن حالــة االنقســام واالســتقطاب السيا�شــي واالجتماعــي 
الحــاد بيــن بعــض األطــراف.

وبــرر االخــوان – الســلطة الجديــدة – أن قــرارات الهيكلــة تهــدف إلصــالح مؤسســة الجيــش فــي ثالثــة جوانــب رئيســية، كان أهمهــا 
إنهــاء حالــة االنقســام فــي الجيــش الناتــج عــن انشــقاق جــزء كبيــر منــه وانضمامــه إلــى الثــورة الشــبابية، وذلــك بتفكيــك منظومــة الحــرس 
الجمهــوري املحســوبة علــى النظــام الســابق )تقــدر بـــ 33 لــواء مــع القــوات الخاصــة(، والفرقــة األولــى مــدرع املحســوبة علــى اإلخــوان 

)تقــدر بـــ 23 لــواء(، وتوزيــع ألويتهمــا ضمــن الهيــكل التنظيمــي الجديــد للجيــش«.

كان هــادي يســعى إلعــادة البنــاء املؤس�شــي للجيــش ومعالجــة االختــالالت البنيويــة واملؤسســية العميقــة، الناتجــة عــن السياســات التــي 
مارســها نظــام علــي عبــد هللا صالــح فــي الجيــش خــالل 33 ســنة.

وعلــى الرغــم مــن أن هــادي كان أحــد أعمــدة نظــام صالــح إلــى جانــب علــي محســن األحمــر، اال ان االذرع القطريــة فــي اليمــن ســبق لهــا 
ووصفــت الجيــش اليمنــي بأنــه لــم يكــن مؤسســة وطنيــة بــل كان مــا يشــبه اإلقطــاع العائلــي..

 بإعــادة هيكلــة القــوات املســلحة اليمنيــة إلــى 5 وحــداتـ  الجيــش 
ً
أصــدر الرئيــس هــادي فــي ديســمبر/ كانــون األول العــام 2013 مرســوما

والبحريــة والقــوات الجويــة وحــرس الحــدود وقــوات تشــكيل االحتيــاط اإلســتراتيجي. كمــا قــام هــادي بعــزل يحيــى صالــح، ابــن شــقيق 

علــي عبــد هللا صالــح، مــن منصــب قائــد قــوات األمــن املركــزي، وأمــر بتفكيــك الحــرس الجمهــوري الــذي يقــوده ابــن صالــح، أحمــد 

)))  مؤتمر الحوار اليمني - قناة الجزيرة القطرية- الـ16 من يونيو/ حزيران 2013م
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علــي، والفرقــة األولــى مــدرع املنافســة، التــي يقودهــا اللــواء علــي محســن األحمــر5. 

اقرباء الرئيس علي عبدهللا صالح. جدول )1( الجيش اليمني قبل انتفاضة فبراير/ شباط 2011م، الذي كان يديره أبناء و

المنصبصلة القرابةاالسمم

قائد قوات الحرس الجمهوري )االبن(أحمد علي عبد هللا 1
والقوات الخاصة.

يحيى محمد عبد هللا 2
أركان حرب قوات األمن المركزي )ابن األخ(صالح

طارق محمد عبد هللا 3
قائد قوات الحرس الخاص)ابن األخ(صالح

عمار محمد عبد هللا 4
وكيل جهاز األمن القومي اليمني)ابن األخ(صالح

قائد القوات الجوية واللواء قريبهمحمد صالح األحمر5
السادس طيران

قائد المنطقة الجنوبية العسكريةمن منطقتهمهدي مقولة6

 

جدول )2( قادة عسكريون انشقوا عن نظام صالح في العام 2011، واعلنوا تأييدهم لالنتفاضة املدعومة قطريا.

المنصباالسمم

قائد قوات الفرقة األول مدرععلي محسن األحمر1

قائد المنطقة الشرقية العسكريةمحمد علي محسن2

هادي يطيح بقادة الجيش ضمن إعادة الهيلكة 
فــي الفاتــح مــن مــارس/ اذار، دشــن هــادي ســيناريو هيكلــة الجيــش اليمنــي، كانــت قــرارات الرئيــس املؤقــت، ادخــال الجيــش فــي معركــة 
حقيقيــة ضــد تنظيــم القاعــدة الــذي يســيطر علــى أبيــن، مســقط رأســه، فأصــدر الرئيــس قــرارا ق�شــى بتعييــن اللــواء ســالم علــي قطــن 

 ملهــدي مقولــة الــذي كان يعتبــر مــن أهــم القيــادات املواليــة لصالــح.
ً
قائــدا للمنطقــة الجنوبيــة قائــدا للــواء )31( مــدرع، خلفــا

 للــواء الثالــث 
ً
وفــي الـــ6 مــن ابريــل/ نيســان، أصــدر هــادي حزمــة قــرارات قضــت بتعييــن العميــد الركــن عبــد الرحمــن الحليلــي قائــدا

 لطــارق محمــد عبــد هللا صالــح، وتعييــن العميــد صالــح محمــد الجعيمالنــي قائــد للحــرس الخــاص، الــذي يقــوده 
ً
مــدرع حــرس خلفــا

 ملحمــد صالــح األحمــر، 
ً
 طــارق محمــد عبــد هللا صالــح، وتعييــن العميــد طيــار ركــن راشــد ناصــر الجنــد قائــد للقــوات الجويــة خلفــا

ً
أيضــا

 للــواء الركــن محمــد علــي محســن.
ً
 للمنطقــة الشــرقية خلفــا

ً
وتعييــن اللــواء الركــن علــي الجائفــي قائــدا

وفــي الـــ21  مــن مايــو/ أيــار، أصــدر هــادي حزمــة جديــدة مــن القــرارات العســكرية، قضــت بتعييــن اللــواء محمــد جميــع الخضــر وكيــال 
 لعمــار محمــد عبــد هللا صالــح ابــن أخ الرئيــس الســابق، وتعييــن اللــواء فضــل 

ً
لجهــاز األمــن القومــي لقطــاع الشــئون الخارجيــة خلفــا

)))  اإلصالح العسكري الناقص – ويكيبيديا 2012
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 لعبــد امللــك الطيــب، وتعييــن العميــد حســين محمــد حســين الر�شــي قائــدا 
ً
يحيــى بــن ناجــي القو�شــي قائــدا لقــوات األمــن املركــزي خلفــا

لقــوات النجــدة والعميــد يحيــى علــي عبــد هللا ُحميــد أركان حــرب لقــوات النجــدة.

وفــي الـــ6 مــن اغســطس/ آب 2012م، إنشــاء هــادي تشــكيل الحمايــة الرئاســية وإلحــاق ألويــة مــن الفرقــة والحــرس إلــى قيــادة املناطــق 
 لجهــاز األمــن 

ً
العســكرية العاملــة فيهــا، وفــي الـــ11  ســبتمبر/ ايلــول، أصــدر هــادي قــرارا بتعييــن الدكتــور علــي حســن االحمــدي رئيســا

القومــي، وفــي الـــ19 مــن نفــس الشــهر، أصــدر  قــرارا بإعــادة تشــكيل القــوات املســلحة وإنشــاء تشــكيل االحتيــاط اإلســتراتيجي، وتضمــن 
القــرار إلغــاء الحــرس الجمهــوري التــي كان يقودهــا أحمــد علــي نجــل الرئيــس الســابق صالــح، وإلغــاء الفرقــة األولــى مــدرع التــي كان 
يقودهــا اللــواء علــي محســن األحمــر، ودمــج وحداتهــا فــي القــوات البريــة وحــرس الحــدود، وأصــدر القــرار 109 بتعييــن العميــد الدكتــور / 

 )البــن أخ( الرئيــس الســابق يحيــى محمــد عبــد هللا األحمــر.
ً
 ألركان األمــن املركــزي خلفــا

ً
احمــد علــي املقد�شــي رئيســا

لكــن قــرارات هــادي بإعــادة هيكلــة الجيــش، واجهتهــا عقبــات مــن أبرزهــا الجنــرال مهــدي مقولــة أحــد ابــرز القــادة العســكريين املتورطين 
فــي اعمــال عنــف ونهــب للممتلــكات فــي العاصمــة عــدن، كان أحــد أبــرز الرافضيــن لقــرارات الرئيــس، لــم تمــض ســوى ثالثــة أيــام علــى قــرار 
اقالتــه حتــى ســهل لتنظيــم القاعــدة اإلرهابــي ارتــكاب مجــزرة بشــعة بحــث الجيــش فــي ضواحــي مدينــة زنجبــار، فــي بلــده دوفــس، اســفر 
الهجــوم عــن مصــرع 187 جنديــا وجــرح 135 آخريــن. كمــا قتــل 32 مــن مقاتلــي القاعــدة أثنــاء القتــال، هاجــم املســلحين قاعــدة للجيــش 
 واعلنــت جماعــة 

ً
بســيارات مفخخــة وتمكنــوا مــن االســتيالء علــى عربــات مدرعــة ودبابــات، وأســلحة وذخائــر، وتــم أســر 55 جنديــا

أنصــار الشــريعة مســؤوليتها عــن الحــادث6.

جدول )3( الهيكل التنظيمي للقوات املسلحة اليمنية )إعادة الهيكلة(

السلطة القيادية وتسلسلها بالترتيب التاليأواًل
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الوطني

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة
نائب رئيس هيئة األركان العامة

جهاز اإلدارة السياسية والعسكريةثانيًا
وزارة الدفاع

بصفتها المسئولة عن مهام السياسة الدفاعية للدولة ومهام التأمين االستراتيجي 
للقوات المسلحة

تتكون من:

وزير الدفاع ومساعدون لوزير الدفاع1

هيئة األركان العامة بصفتها المسؤولة عن مهام اعداد وتأمين وإدارة 2
شئون القوات

رئيس هيئة األركان العامة - نائب واحد لرئيس هيئة األركان العامة - هيئات 3
مختصة تضم كل منها عدد من الدوائر االختصاصية

المكونات الرئيسية للقوات المسلحةثالثًا
القوات البرية اليمنية1
القوات البحرية والدفاع الساحلي2
القوات الجوية والدفاع الجوي3
قوات حرس الحدود5
االحتياط االستراتيجي6

 تشكيل االحتياط اإلستراتيجي
االحتيــاط االســتراتيجي هــو تشــكيل تابــع للجيــش اليمنــي7، تــم إنشــائه بقــرار جمهــوري فــي 19 ديســمبر/ كانــون األول العــام 2012، 
تتحــدد مراكــز تموضعــه بقــرار القائــد األعلــى للقــوات املســلحة وتتولــى وزارة الدفــاع وهيئــة األركان العامــة مهــام إعــداده وتأمينــه وإدارة 

)))  عقبات تواجه إدارة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي – ويكيبديا 
)))  ادي يعيد هيكلة الجيش ويطيح بنجل صالح - سكاي نيوز عربية l (0 ديسمبر 2012
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شــئونه كجــزء ال يتجــزأ مــن املكونــات الرئيســية مــن القــوات املســلحة. 

جدول )4( مجموعة الصواريخ

مجموعة الصواريخ بقيادة العميد الركن علي محسن علي مثنىم

قيادة مجموعة الصواريخ1

اللواء الخامس2

اللواء السادس3

اللواء الثامن4

مجموعة الحماية الرئاسية م

اللواء 314 مدرع1

اللواء األول )حرس خاص(2

اللواء الثاني حماية3

اللواء الثالث مدرع4

العمليات الخاصة بقيادة اللواء الركن عبدربه القشيبيم

قيادة العمليات الخاصة1

القوات الخاصة 2

وحدات مكافحة اإلرهاب3

اللواء األول مشاة جبلي4

اللواء العاشر صاعقة

إلغاء الحرس الجمهوري والفرقة األول مدرع وتشكيل مناطق عسكرية 
فــي الـــ19 مــن ديســمبر/ كانــون األول العــام 2012، دشــن هــادي مرحلــة الهيكلــة الفعليــة بقــرار إعــادة تشــكيل القــوات املســلحة بإلغــاء 
مســمى قــوات الحــرس الجمهــوري التــي كان يقودهــا أحمــد علــي نجــل الرئيــس الســابق صالــح ، وإلغــاء مســمى قــوات الفرقــة االولــى مــدرع 

التــي كان يقودهــا اللــواء علــي محســن األحمــر، ودمــج وحداتهــا فــي القــوات البريــة وحــرس الحــدود.

وفــي العاشــر مــن ابريــل/ نيســان العــام 2013م، أصــدر الرئيــس هــادي حزمــة مــن القــرارات الواســعة قضــت بتعييــن قــادة املناطــق 
العســكرية الســبعة وتغييــر مــكان قيــادة املنطقــة املركزيــة مــن العاصمــة صنعــاء إلــى محافظــة ذمــار، واملنطقــة العســكرية األولــى ومقــر 
قيادتهــا فــي مدينــة ســيئون بقيــادة اللــواء محمــد عبــد هللا الصوملــي، واملنطقــة العســكرية الثانيــة ومقــر قيادتهــا فــي مدينــة املــكال بقيــادة 
اللــواء محســن ناصــر قاســم حســن، واملنطقــة العســكرية الثالثــة ومقــر قيادتهــا فــي مدينــة مــأرب بقيــادة اللــواء احمــد ســيف محســن 
اليافعــي، واملنطقــة العســكرية الرابعــة ومقــر قيادتهــا فــي العاصمــة عــدن بقيــادة اللــواء الركــن محمــود احمــد ســالم الصبيحي، واملنطقة 
العســكرية الخامســة ومقــر قيادتهــا فــي مدينــة الحديــدة بقيــادة اللــواء الركــن محمــد راجــح لبــوزة، واملنطقــة العســكرية السادســة ومقــر 
قيادتهــا فــي مدينــة عمــران بقيــادة اللــواء الركــن محمــد علــي املقد�شــي، واملنطقــة العســكرية الســابعة )املركزيــة( ومقــر قيادتهــا فــي مدينــة 

ذمــار بقيــادة اللــواء علــي محســن علــي مثنــى8.

وفــي خطــوة لتقويــة وزارة الدفــاع ق�شــى القــرار رقــم 16 لســنة 2013 بتشــكيل إحتيــاط وزارة الدفــاع بقيــادة »علــي علــي الجائفــي«، 
حيــث تكــون مقــر قيــادة التشــكيل الجديــد فــي »معســكر 48« والــذي كان مقــر لقيــادة مــا كان يســمى بالحــرس الجمهــوري بحيــث يتبــع 

)))  مصادر متعددة – مصادر سابقة 
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االحتيــاط وزارة الدفــاع واألركان العامــة ، ويســتخدم للقتــال بقــرار مــن القائــد األعلــى للجيــش.

جدول )5( مكونات االحتياط

المكون االحتياطم

اللواء الرابع مدرع1

اللواء السابع مشاة2

اللواء 62 مدرع3

اللواء 63 مشاة4

اللواء 83 مدفعية5

اللواء 102 مشاة6

الجيش اليمني يخسر المعركة أمام الحوثيين دون قبل القتال
مــا يمكــن اإلشــارة اليــه، إن ســيناريو ســقوط صنعــاء، لــم يكــن وليــد الـــ21 مــن ســبتمبر أيلــول العــام 2014م، بــل ســبق ذلــك بأكثــر 
مــن ثالثــة أعــوام، ففــي الـــ11 مــن فبرايــر، شــباط 2011م، دخلــت امليليشــيات الحوثيــة إلــى صنعــاء، مســتغلة االنتفاضــة التــي فجرهــا 
اإلخــوان بتمويــل قطــري ضــد نظــام علــي عبــدهللا صالــح، بــل ان الدوحــة تمثــل الالعــب الرئيــس فــي تمكيــن اذرع حليفتهــا طهــران مــن 

الوصــول الــى العاصمــة اليمنيــة دون كلفــة، بعــد ان كانــت امليليشــيات علــى وشــك هزيمــة ســاحقة فــي جبــال صعــدة9.

ادخــل الحوثيــون األســلحة الــى صنعــاء، حصلــوا علــى األســلحة اشــتروا ذمــم قيــادات عســكرية بــارزة مقربــة مــن هــادي، مــن بينهــم 
الجنــرال محمــد علــي املقد�شــي الــذي يعــد أحــد أبــرز العســكريين الذيــن خدمــوا الحوثــي ســابقا والحقــا، وال يــزال يمثــل »كلمــة الســر« فــي 

تســليم أســلحة التحالــف العربــي للحوثييــن10.

تنافــس اإلخــوان وصالــح علــى تمكيــن الحوثييــن مــن صنعــاء، نكايــة بــأول رئيــس جنوبــي يحكــم اليمــن املضطــرب منــذ فشــل مشــروع 
الــى جانبهــم قطــر  1990م، كانــت األطــراف اليمنيــة املتناحــرة تســارع لكســب ود الحوثييــن الذيــن تقــف  فــي العــام  اتفاقيــة الوحــدة 

وإيــران، فاإلخــوان يرفضــون توجيهــات هــادي بتحريــك الجيــش ملواجهــة االذرع اإليرانيــة.

اســقط الحوثيــون محافظــة عمــران فــي الـــ7 مــن يوليــو/ تمــوز2014م، يــروي هــادي لصحيفــة قطريــة األســباب التــي أدت الــى ســقوط 
 للمنطقــة الغربيــة أن يحــرك قــوة ملواجهــة 

ً
عمــران فــي قبضــة الحوثييــن، يقــول انــه وجــه العميــد محمــد املقد�شــي الــذي كان قائــدا

الحوثييــن، وخرجــت كتائــب كانــت تابعــة ملــا كان يســمى الفرقــة األولــى مــدرع وكتائــب أخرجهــا علــي الجايفــي لكــن تلــك الكتائــب وصلــت 
إلــى منتصــف الطريــق وتــم اســتهداف الجنــود، وقتــل عــدد منهــم فــي كمائــن، وانســحبت القــوة تاركــة ســالحها للحوثييــن، فــي مؤامــرة 
واضحــة، وعندمــا طلبــت اســتعادة ســالح القــوة التــي خرجــت، قــال القــادة إن القــوة تركــت ســالحها واســتولى عليــه الحوثيــون، وكأن 
األمــر قــد دبــر لكــي يســتولي الحوثــي علــى ســالح الكتائــب، كمــا اســتولى علــى ســالح اللــواء 310 الــذي كان يقــوده حميــد القشــيبي فــي 

عمــران11«.

أكــد هــادي حينهــا أنــه لــم يكــن لــه أي ســلطة علــى الجيــش اليمنــي املنقســم بيــن علــي عبــدهللا صالــح واالخــوان املســلمين12، الذيــن 
ســلموا عمــران نكايــة بالرئيــس، مثــل مــا فعلــوا فــي صنعــاء حيــن رفضــت كل قــوات الجيــش املواليــة لإلخــوان فــي قتــال الحوثييــن، ناهيــك 
أن التنظيــم أوقــف رســميا 40 ألــف مــن مقاتلــي التنظيــم كانــوا فــي طريقهــم إليقــاف الحوثييــن مــن الوصــول الــى صنعــاء، وهــو مــا كشــفه 

)))  الرئيس هادي: قوات علي محسن أدخلت الحوثيين إلى صنعاء- صحيفة اليوم الثامن ١١ سبتمبر/ ايلول ٢٠١٧
)0))  الرئيس اليمني في حديث لـ»القدس العربي«: مصممون على الحل العسكري مع االنقالبيين ومتمسكون بالدولة االتحادية

10 - سبتمبر - 2017
))))  بالفعل »مزايدات جوفاء«.. من أدخل الحوثيين إلى صنعاء يا حلفاء قطر؟ - الزميل رئيس التحرير صحيفة اليوم الثامن

))))  الرئيس هادي: قوات علي محسن أدخلت الحوثيين إلى صنعاء - اقرأ المزيد من اليوم الثامن



9

في ضوء استعراضات مأرب وصنعاء العسكرية ..كيف ولماذا ُبدد »الجيش اليمني« السابق

مديــر مكتــب رجــل الديــن اليمنــي عبداملجيــد الزندانــي13.

الجيش اليمني وعاصفة الحزم 
فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2015م، كان الحوثيــون قــد أحكمــوا ســيطرتهم علــى كل العاصمــة اليمنيــة واتجهــوا صــوب ذمــار والبيضــاء 
تمهيــدا الجتيــاح الجنــوب، بعــد ان فرضــوا علــى »الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي«، طوقــا محكمــا، وظــل تحــت مــا يشــبه باإلقامــة 
الجبريــة، وهــو مــا دفعــه الــى تقديــم اســتقالته للبرملــان اليمنــي، فــي الـــ22 مــن يناير/كانــون الثانــي، علــى خلفيــة رفــض الحوثييــن تنفيــذ بنود 

اتفاقيــة الســلم والشــراكة املوقــع فــي الـــ21 مــن ســبتمبر/ أيلــول 2014م14..

وفــي ذكــرى انتخابــه رئيســا توافقيــا فــي الـــ21 مــن فبرايــر/ شــباط 2015م، نجــح هــادي مــن اإلفــالت مــن الحوثييــن والفــرار صــوب عــدن 
العاصمــة، وعقــب وصولــه عاصمــة الجنــوب تراجــع هــادي عــن االســتقالة وحــاول اســتعادة موقعــه15.

وعلــى خلفيــة فــرار هــادي إلــى عــدن، خــرج علــي عبــدهللا صالــح فــي مــارس/ اذار 2015م/ خــالل لقــاء جمعــه بشــخصيات يمنيــة مــن تعــز 
فــي صنعــاء، عــن ان ال طريــق أمــام هــادي اال الفــرار عبــر منفــذ وحيــد، باألمــوال التــي قــال انــه جمعهــا، لكــن خطــاب صالــح لــم يمــض عليــه 
ســوى أيــام قليلــة حتــى اوفــد نجلــه احمــد علــي عبــدهللا صالــح، الــى الريــاض للقــاء محمــد بــن ســلمان، مقدمــا لــه عــرض أخيــر باالنقــالب 

علــى الحوثييــن مقابــل دعــم الريــاض لتنصيبــه رئيســا لليمــن، غيــر ان عــرض أحمــد علــي عبــدهللا صالــح قوبــل بالرفــض.

فــي الـــ19 مــن مــارس/ اذار، كانــت اللجــان الشــعبية القادمــة مــن أبيــن علــى موعــد مــع معركــة شرســة فــي محيــط مطــار عــدن الدولــي، 
إلجبــار قائــد عســكري اعلــن والئــه للحوثييــن، وهــو عبدالحافــظ الســقاف، الــذي رفــض قــرار اقالتــه مــن منصبــه، أعلنــت وحــدات 
الجيــش اليمنــي فــي عــدن، الــوالء لالنقــالب الحوثــي، فلــم يجــد هــادي مــن يدافــع عنــه »اال بضــع وحــدات عســكرية جنوبيــة« ومقاتلــي 
اللجــان الشــعبية الذيــن ســبق لهــادي ورفــض ادراجهــم ضمــن أجهــزة الشــرطة واألمــن عقــب تحقيقهــم انتصــار نوعــي ضــد تنظيــم 

القاعــدة فــي أبيــن.

الضالــع  فــي  الجنوبيــة  املقاومــة  بيــن  املعــارك  توســعت  فقــد  يمنيــة   - ملعركــة جنوبيــة  بدايــة  الصولبــان«  »قاعــدة  تكــن معركــة  لــم 
ومكيــراس وكــرش وقاعــدة العنــد التــي وقعــت فــي محيطهــا وزيــر الدفــاع اللــواء محمــود الصبيحــي، واللــواء فيصــل رجــب واللــواء ناصــر 
منصــور هــادي، فــي أســر ميليشــيات الحوثــي املواليــة إليــران، لتســتمر معــارك القــوات الجنوبيــة حتــى الـــ26 مــن مــارس/ آذار 2015م، 

نجحــت عمليــة عاصفــة الحــزم بقيــادة الســعودية واإلمــارات ومشــاركة ثمانيــة دولــة أخــرى، مــن تحييــد ســالح الجيــش اليمنــي16.

خــالل دقائــق معــدودة كانــت العمليــات الجويــة قــد نجحــت فــي تدميــر الطائــرات املقاتلــة فــي قاعــدة الديلمــي وقواعــد جويــة أخــرى 
ودمــرت مخــازن أســلحة للميليشــيات الحوثيــة، وقــد كانــت الغــارات الجويــة مركــزة بنــاء علــى بنــك معلومــات تمتلــك دول التحالــف 

العربــي بقيــادة الســعودية.

كانــت العمليــات العســكرية الجويــة قــد مهــدت الطريــق لهزيمــة الحوثييــن، لكــن حســابات تنظيــم اإلخــوان حالــت دون ذلــك، تلتــزم 
جماعــة االخــوان باتفاقيــات ســابقة وقعتهــا مــع جماعــة الحوثييــن فــي صعــدة وصنعــاء، ناهيــك عــن ان تنصيــب الجنــرال علــي محســن 

األحمــر، عرقلــة عمليــة هزيمــة الحوثييــن علــى الرغــم مــن انــه تــم الدفــع بهــا لتفكيــك طــوق صنعــاء القبلــي.

فعلــى مــدى ســبع ســنوات منــذ تعييــن األحمــر نائبــا للرئيــس، لــم تحقــق القــوات أي نتائــج عســكرية ضــد الحوثييــن، بــل علــى العكــس 
ســلمت ســبعة ألويــة فــي فرضــة نهــم ومثلهــا فــي الجــوف، أســلحتها للحوثييــن علــى اثــر مــا وصفتــه وزارة الدفــاع فــي مــأرب بـ«االنســحاب 
التكتيكــي«17، وهــو مــا مكــن الحوثيــن مــن ترســانة أســلحة كبيــرة وضخمــة، قبــل ان يخــرج املتحــدث باســم الجيــش الوطنــي اإلخوانــي 
العميــد محســن خصــروف الــى الحديــث عــن ان أســباب الهزيمــة فــي فرضــة نهــم تعــود الــى عــدم امتــالك الجيــش أســلحة فتاكــة مــن ابرزهــا 

مقاتــالت ومدافــع يصــل مداهــا الــى صنعاء.

))))  »اإلصالح« اليمني أمر 40 ألف مقاتل بعدم مواجهة الحوثيين في سبتمبر الماضي سكرتير الزنداني قال لـ»الشرق 
األوسط«

))))  استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي – بي بي سي عربية 22 يناير/ كانون الثاني 2015
))))  هادي يهرب إلى عدن ويقول إنه مازال الرئيس – وكالة رويترز )التاريخ مشار اليه انفاً(.

))))  تقرير: »عاصفة الحزم«.. هل حققت أهدافها بعد 8 سنوات من الحرب؟ - صحيفة اليوم الثامن 
))))  »اليوم الثامن« تبحث في مستقبل مؤتمر الرياض الثاني.. تحليل: السعودية ومؤتمر الرياض.. سيناريوهات ممكنة وأخرى 

مستحيلة - اليوم الثامن :



10

في ضوء استعراضات مأرب وصنعاء العسكرية ..كيف ولماذا ُبدد »الجيش اليمني« السابق

فــي منتصــف مــارس/ آذار 2022م، كانــت صحيفــة اليــوم الثامــن قــد نشــرت معلومــات حصريــة عــن رغبــة ســعودية فــي تجــاوز حقبــة 
علــي محســن األحمــر، الجنــرال العجــوز وتشــكيل مجلــس رئا�شــي يضــم شــخصيات مــن اليمــن والجنــوب، غيــر ان هــذه املعلومــات لــم 
يتــم تأكيدهــا بشــكل رســمي، وهــو مــا تــم فــي الـــ7 مــن ابريــل/ نيســان 2022م، األمــر الــذي يؤكــد دقــة املعلومــات التــي تنشــرها الصحيفــة 

التــي تتخــذ مــن شــعارها »دقــة فــي الرصــد عمــق فــي التحليــل«، منطلقــا للتفــرد باملعلومــة الحصريــة.

وعلى الرغم من ان الصحيفة أملحت ان إزاحة زعيم الجيش االخواني 

 وال تــزال تنــدرج فــي إطــار التكهنــات، اال ان مــا يمــن تأكيــده هــو الرغبــة الســعودية فــي إزاحــة الجنــرال العجــوز علــي محســن األحمــر، 
الــذي شــنت صحيفتــه »اخبــار اليــوم«، هجومــا حــادا علــى الريــاض18، واتهمتهــا بالســعي لتقســيم اليمــن، وهــي االتهامــات التــي لــم 

توجههــا ذات الصحيفــة إليــران التــي تمــول االنقــالب الحوثــي الرامــي الــى الســيطرة علــى اليمــن وازاحــة كل القــوى اليمنيــة.

 اســتطاع األحمــر – حليــف الســعودية – االحتفــاظ بقــوات تديــن بالــوالء لــه فــي محافظتــي حضرمــوت واملهــرة، وهــي القــوات التــي 
ســبق لقيادتهــا وأعلنــت موقــف الحيــاد مــن حــرب االنقــالب، لكنهــا تأميــن تهريــب األســلحة للحوثييــن.

وخــالل األعــوام األربعــة املاضيــة، أكــدت تقاريــر دوليــة مــن بينهــا تقاريــر لفريــق خبــراء األمــم املتحــدة19، أكــدت علــى تهريــب األســلحة 
للحوثييــن عــن طريــق مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات20 تابعــة للجنــرال علــي محســن األحمــر.

وفــي أغســطس/ آب املنصــرم، كشــفت صحيفــة اليــوم الثامــن عــن معلومــات تؤكــد تزويــد قــوات األحمــر فــي وادي حضرمــوت، بطائــرة 
مقاتلــة21، ظهــرت أوال فــي مــأرب قبــل ان يســتعرض الحوثيــون بهــا فــي الحديــدة، خــالل تزويــد قواتهــم باملــواد الغذائيــة، األمــر الــذي عــزز 

األدلــة بوجــود تحالفــات خفيــة بيــن االذرع اإليرانيــة جماعــة الحوثــي، واالذرع القطريــة جماعــة االخــوان.

وعلــى اثــر هــذه التحالفــات، نفــذ االخــوان انقالبــا فاشــال فــي مدينــة عتــق مركــز محافظــة شــبوة فــي مطلــع أغســطس/ اب املنصــرم، لكــن 
القــوات الجنوبيــة الحكوميــة نجحــت فــي وأد االنقــالب، وهــو مــا دفــع اإلخــوان الــى اعــالن تحالفهــم مــع الحوثييــن وتهديــد الســعودية التــي 

ســبق لهــا وقدمــت دعمــا كبيــرا لجيــش مــأرب الــذي يرفــض قتــال الحوثييــن.

استعراضات جيش مأرب وصنعاء
ســبتمبر/   26 اليمنيــة  الثــورة  بذكــرى  واالخــوان  أيلــول،  ســبتمبر/   21 صنعــاء  اجتيــاح  بذكــرى  الحوثييــن  احتفــاالت  مــع  بالتزامــن 
أيلــول، نفــذت االذرع املحليــة فــي اليمــن اســتعراضات عســكرية كبيــرة، كان الحوثيــون22 قــد بــدأوا االســتعراضات العســكرية فــي مينــاء 
الحديــدة23، فــي الـــ3 مــن ســبتمبر/ أيلــول، وعقبهــا بعشــرة أيــام نفــذ اإلخــوان اســتعراضا بالطائــرات املســيرة فــي مــأرب، بالتزامــن مــع 

عمليــة عســكرية ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة فــي بلــدة موديــة بأبيــن.

وتبدو جليا ان رســائل الحوثيين واإلخوان موجهة صوب الجنوب والســعودية بعد ان تقاطعت املصالح القطرية واإليرانية هناك، 
وهــو مــا حــذر مــن ذلــك خبــراء عســكريون، أكــدوا ان اســتعراضات صنعــاء ومــأرب والحديــدة وتعــز هــي فــي األســاس رســائل سياســية 

يمنيــة تجــاه الجنــوب.

وتســاءل الخبيــر العســكري العميــد ركــن ثابــت حســين صالــح، حــول مــاذا يعنــي العــرض العســكري الكبيــر فــي مــأرب وبأســلحة ثقيلــة 
وبكميــات كبيــرة وحديثــة ودون خــوف مــن اعتــداء حوثــي محتمــل، وهــو مــا لــم يحــدث فعــال«.

وقــال حســين لصحيفــة اليــوم الثامــن إن االســتعراضات الحوثيــة ومثيالتهــا فــي مــأرب وتعــز ليســت ملجــرد االســتعراض بــكل تأكيــد، بــل 
لهــا مــآرب وأهــداف أخــرى باتجــاه مشــترك لهمــا أال وهــو الجنــوب«.. مشــددا علــى انــه »ينبغــي للقــادة الجنوبييــن أخــذ هــذه التهديــدات 

علــى محمــل الجــد واالســتعداد لــكل االحتمــاالت«.

))))  »الشرعية« تتفكك واإلخوان يفتحون النار مجددا على السعودية - اليوم الثامن
))))  كيف استغلت طهران اضطرابات اليمن لتهريب األسلحة النوعية؟ - اليوم الثامن

)0))  تحقيق دولي يكشف تهريب وبيع أسلحة إيرانية إلى الصومال عبر اليمن - اليوم الثامن
))))  »إخوان اليمن في خدمة المشروع اإليران.. كيف حصل الحوثيون على »طائرة مقاتلة«؟ - اليوم الثامن

))))  الحوثيون واستعراض الحديدة.. »قواعد حزب اإلصالح ومهاجرو القرن االفريقي« - اليوم الثامن
))))  »إخوان اليمن« يغضب من »سهام الشرق« وينفذ مناورة عسكرية جديدة في مأرب - اليوم الثامن

https://alyoum8.net/posts/90626
https://alyoum8.net/posts/90626
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وبشــأن أي عمليــة عســكرية يمنيــة ضــد الجنــوب قــد تكــون لهــا تداعيــات ســلبية كبيــرة، وهــو مــا يعنــي انهــا قــد تنســف أي عمليــة ســالم 
مســتقبلية وتفتــح البــاب علــى مصراعيــه امــام صــراع جهــوي قــد يطــال املدنييــن، خاصــة فــي ظــل رفــض القــوى اليمنيــة الحليفــة خــوض 

أي قتــال ضــد الحوثييــن املواليــن إليــران.

فــي مواجهــة أي اجتيــاح عســكري، مــع التأكيــد ان التأريــخ  وينبغــي علــى القــوى السياســية الجنوبيــة مســاندة القــوات العســكرية 
العســكري الجنوبــي يحتفــظ بســجل طويــل مــن املكاســب العســكرية مقابــل خســارة لهــا تداعياتهــا فــي حــرب صيــف العــام 1994م، أي 

انــه لــم يســبق وخســرت القــوات الجنوبيــة أي معــارك ضــد التشــكيالت امليليشــياوية اليمنيــة.

الهوامش.


