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مقدمة
للعــام الثالــث علــى التوالــي والعاصمــة اليمنيــة املؤقتــة (عــدن) تشــهد مواجهــات عســكرية واحتقانــاً
سياســياً كان آخرهــا املواجهــات التــي اندلعــت يف  28يناير/كانــون الثانــي بــن قــوات احلمايــة الرئاســية
التابعــة للرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي ،وكتائــب احلــزام األمنــي احملســوبة علــى املجلــس
االنتقالــي املتمســك بخيــار االبتعــاد عــن إرادة الســلطة الشــرعية ،وعلــى الفــور بــادرت احلكومــة الشــرعية
إلــى إدانــة مــا أســمته انقالبـاً علــى الشــرعية ،جــاء ذلــك علــى لســان رئيــس احلكومــة أحمــد بــن دغــر،
الــذي حمــل املجلــس االنتقالــي املســؤولية الكاملــة عمــا جــرى مــن اشــتباكات ،كما طالب أطــراف التحالف
العربــي بإنقــاذ املوقــف ،ومنــع محــاوالت اخلــروج علــى الســلطة.

هــذه االشــتباكات جــاءت بعــد أن حمــل املجلــس االنتقالــي اجلنوبــي حكومــة بــن دغــر املســؤولية عــن
تــردي األوضــاع يف املناطــق اجلنوبيــة ،متهم ـاً إياهــا بالفســاد ،وهــو مــا اضطــر احلكومــة إلــى اإلعــان
عــن منــع أي جتمعــات أو مســيرات يف عــدن ،حيــث أوضحــت وزارة الداخليــة اليمنيــة أنهــا ســتمارس ،مــن
خــال أجهزتهــا املختصــة واملعنيــة ،وبالتنســيق مــع قــوات التحالــف ،بواجبهــا ودورهــا يف حفــظ األمــن
واملمتلــكات العامــة واخلاصــة.
توقفــت االشــتباكات يف األول مــن فبراير/شــباط بعــد توقيــع طــريف النــزاع اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار،
علــى إثــر تدخــل قــوات التحالــف العربــي ،واســتعادة بعــض املقــار احلكوميــة التــي اســتولت عليهــا قــوات
احلــزام األمنــي خــال االشــتباكات ،وقــد وصــف الســفير الســعودي يف اليمــن ،محمــد آل جابــر ،يف
حســابه علــى موقــع تويتــر ،تدخــل قــوات التحالــف بـ»حتالــف اإلخــوة يعيــد الهــدوء واألمــن يف عــدن».
هــذا االهتــزاز األمنــي الــذي خلفــه تدخــل املجلــس االنتقالــي يف اجلنــوب ،مدعومــاً بقــوات احلــزام
األمنــي ،رمبــا يجــرف بحالــة الهــدوء النســبي بــن احلكومــة اليمنيــة واملطالبــن بانفصــال اجلنــوب ،يف
الوقــت الــذي يعلــن فيــه التحالــف متســكه القاطــع بوحــدة اليمــن وضمــان اســتقرار املناطــق احملــررة.
فإلــى أي مــدى ميكــن أن يؤثــر املوقــف الســعودي يف مســتقبل األحــداث بعــدن؟ ومــا الســياقات احملتملــة
للــدور الســعودي يف حلحلــة األوضــاع يف عــدن؟

مطالب االنفصال مدعومة بقوة السالح
كانــت عــدن أولــى النقــاط التــي انطلقــت منهــا احلكومــة الشــرعية يف حربهــا اجلاريــة ضــد جماعــة
احلوثــي والراحــل علــي عبــد اهلل صالــح ،باإلضافــة إلــى كونهــا عاصمــة احلكومــة اليمنيــة وأرضيــة

2

f i k e r c e n t e r . c o m

w w w .

سياقات الدور السعودي

تقدير موقف

في أحداث عدن األخيرة

يتخذهــا التحالــف -ومعــه احلكومــة -مركــزاً لإلســناد السياســي والعســكري يف مواجهــة انقــاب
احلوثيــن.
هــذه املكانــة التــي أحاطــت بعــدن رمبــا لــم تســعد املطالبــن باالنفصــال ،إذ يحــاول املجلــس االنتقالــي يف
اجلنــوب ،الــذي أُســس يف مايو/أيــار  ،2017إعــادة االعتبــار ملطالــب اجلنوبيــن ،وخلــق نــوع مــن التــوازن
السياســي الســابق ألوانــه ،يف مســعى لهضــم كل أشــكال التهميــش الــذي يــراه أعضــاء املجلــس االنتقالــي
ضــد اجلنوبيــن ،وقــد نشــأ املجلــس ،الــذي يتزعمــه عيــدروس الزبيــدي محافــظ عــدن الســابق ،بوصفــه
أحــد مخرجــات مــا ســمي بـ(إعــان عــدن التاريخــي) ،حيــث تضمــن اإلعــان تخويــل قيــادة تتولــى متثيــل
اجلنــوب ،مــع اإلشــارة إلــى احلــراك اجلنوبــي واملقاومــة اجلنوبيــة بصفتهــا أطرافـاً مشــاركة يف احلــرب
ضــد احلوثــي .كمــا أوضــح اإلعــان أن اجلنــوب لــن يكــون بعــد  4مايو/أيــار  2017كجنــوب مــا قبــل هــذا
التاريخ.
املشــهد يف اجلنــوب اليمنــي ،ويف عــدن بالــذات ،أكــد صعوبــة ضبــط االنفــات األمنــي الــذي تســبب
بــه املجلــس االنتقالــي املدعــوم بقــوات احلــزام األمنــي التــي شــكلتها دولــة اإلمــارات ومواجهــة حكومــة
بــن دغــر عســكرياً .هــذه العالقــة بــن املجلــس وقــوات احلــزام األمنــي تســببت يف عــدد مــن االنتهــاكات
األمنيــة املتعاقبــة ،كانــت احلكومــة هدفـاً لهــا ،ففــي أكتوبر/تشــرين األول  2017اشــتبكت قــوات احلــزام
األمنــي مــع قــوات مــن اجليــش كانــت تــؤدي عرض ـاً عســكرياً حضــره رئيــس احلكومــة بــن دغــر ،ويف
نوفمبر/تشــرين الثانــي ،أي بعــد شــهر ،شــنت هــذه القــوات هجومـاً علــى حراســات مينــاء الزيــت بعــدن،
ويف ذات الشــهر ألغــي العــرض العســكري الــذي كان ســيحضره رئيــس احلكومــة بعــد قطــع احلــزام
األمنــي الطريــق علــى موكبــه.
لعــل تكــرار هــذه االعتراضــات اخلشــنة أمــام احلكومــة الشــرعية مــن قبــل املجلــس االنتقالــي وقــوات
احلــزام األمنــي يحــرف بوصلــة املطالــب اجلنوبيــة ،التــي بدأهــا (إعــان عــدن التاريخــي) ،عــن مشــروعية
الدفــاع عــن مصالــح اجلنــوب ،واإلشــارة إلــى دور جنوبــي يف مســتقبل اليمــن.
إن إحــداث انفــات أمنــي يف عــدن قــد يكــون الهــدف منــه فــك االرتبــاط بــن التواجــد احملــوري للســلطة
الشــرعية وبــن أهــم املواقــع اجلغرافيــة يف اجلنــوب؛ أال وهــو عــدن ،وحالــة االرتبــاط هــذه ال تخــدم
مطالــب االنفصــال يف حــال اســتمرت عــدن عاصمــة للحكومــة وقدمــت الكثيــر مــن اخلدمــات للبنــى
التحتيــة للمدينــة.
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السعودية واليمن املوحد
منــذ انطــاق احلــرب علــى جماعــة احلوثــي وانقالبهــا علــى احلكومــة الشــرعية ،واململكــة العربيــة
الســعودية تتبنــى خطــاً واحــداً ،ومتســك بــذات العصــا التــي تقــوم عليهــا الســلطة الشــرعية ،وهــي
املســاعي احلثيثــة لتخليــص اليمــن مــن االنقالبيــن .أحــداث عــدن األخيــرة حملــت ن َفسـاً انقالبيـاً آخــر،
جــاء ذلــك يف خــال تعليــق رئيــس احلكومــة اليمنيــة ،إال أن وســائل إعــام ســعودية وصفــت هــذه
األحــداث بالتمــرد ،فض ـ ً
ا عــن تعليــق ســفير اململكــة يف اليمــن ،محمــد آل جابــر ،الــذي أرجــع عــودة
الهــدوء يف عــدن إلــى «حتالــف األخــوة» ،فابتعــاد ردة الفعــل الســعودية عــن تبنــي موقــف حكومــة بــن
دغــر أملــح إلــى رغبــة اململكــة يف إســكان حــدة األحــداث ،حيــث لــم حتمــل اململكــة طرف ـاً بعينــه نتيجــة
مــا جــرى مــن مواجهــات ،إال أن االشــتباكات األخيــرة التــي أفضــت إلــى اقتحــام ملقــار حكوميــة ،وهــو
مــا لــم تقبلــه احلكومــة اليمنيــة ،أبقــت املوقــف الســعودي متراجعـاً خطــوة ،مفضلــة عــدم االجنــرار إلــى
مواجهــة مــع قــوات احلــزام األمنــي التــي شــكلتها وتدعمهــا اإلمــارات ،انعكســت هــذه التهدئــة الســعودية
علــى اخلطــاب اإلعالمــي الــذي ســارع إلــى إشــهار العالقــة املتينــة بــن الســعودية واإلمــارات يف الصحــف
ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
هــذه الرؤيــة الســعودية لإلبقــاء علــى وحــدة اليمــن هــي جــزء مــن املعركــة اجلاريــة يف اليمــن التــي قاربــت
علــى مجــاوزة ثالثــة أعــوام ،ويــدرك املســؤولون يف الســعودية ضــرورة إنهــاء خطــر امليليشــيات احلوثيــة
مــن خــال التوافــق اليمنــي الــذي امتــد لعقــود يف ظــل دولــة واحــدة ،ويبقــى التأكيــد علــى خيــار الوحــدة
يف نظــر الســعوديني أحــد أهــم متطلبــات حســم املعركــة ضــد امليليشــيا االنقالبيــة.

التداعيات
ثمــة مخاطــر عديــدة حتيــط بعمليــات قــوات احلــزام األمنــي ،أولهــا :تلــك املخاطــر املترتبــة علــى اســتمرار
نشــاط قــوات احلــزام األمنــي بدعــوى احملافظــة علــى أمــن مدينــة عــدن ،إذ ال يعلــم حتــى هــذه اللحظــة
مــا حــدود ونطــاق عمــل هــذه القــوات ،وجتــري عملياتهــا بطريقــة مفاجئــة .وطبقـاً ملجموعــة مــن األحداث
فــإن هــذه القــوات تدخلــت ضمــن نطــاق صالحيــات وزارة الداخليــة يف عــدن فيمــا يتعلــق بضبــط األمــن
وعمــل نقــاط تفتيــش ،كمــا اعترضــت هــذه القــوات علــى مواكــب رســمية ،ومــن بينهــا موكــب رئيــس
الــوزراء.
ثانــي هــذه املخاطــر هــو يف احتماليــة اإلخــال بجســد الشــرعية الــذي يحــاول أن يقــاوم يف ظــل التعثــرات
املصاحبــة لســير أعمــال حكومــة بــن دغــر ،وعــدم قــدرة األجهــزة األمنيــة احلكوميــة علــى بســط ســلطتها
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علــى األراضــي احملــررة كافــة ،ومــن ثــم فــإن مضــي قــوات احلــزام األمنــي املدججــة باألســلحة احلديثــة
بالتحــرك داخــل األراضــي اليمنيــة واالحتــكاك بالقــوات احلكوميــة قــد يفــت يف عضــد الســلطة التــي
ال تــزال تــراوح مكانهــا ،ومــن ثــم فــإن أي مواجهــة قادمــة قــد تؤكــد رغبــة قــوات احلــزام األمنــي ،ومعهــا
املجلــس االنتقالــي يف اجلنــوب ،يف اخلــروج مــن عبــاءة الســلطة الشــرعية ،ويف هــذا إربــاك ألهــداف
التحالــف وســلطة عبــد ربــه منصــور هــادي.

سياقات املوقف السعودي
فرضــت احلــرب القائمــة يف اليمــن علــى أطــراف التحالــف الوقــوف إلــى جانــب ســلطة الرئيــس هــادي،
مــا يعنــي التمســك برئيــس اليمــن املوحــد إلــى حــن اســتعادة الدولــة اليمنيــة لســلطتها الكاملــة ومعهــا
العاصمــة صنعــاء ،وهــذا مبنزلــة اخليــار األوحــد يف حــال مضــي التحالــف العربــي يف حملتــه ضــد
ميليشــيات احلوثــي ،بــل إن ضمــان متاســك الصــف الداخلــي اليمنــي يف وجــه االنقالبيــن هــو يف جتنيــب
الســاحة اليمنيــة االختــاف امليدانــي وصــراع الشــرعية ،وتــدرك احلكومــة الســعودية مــا ســيترتب علــى
تنــازع املشــاريع الداخليــة ،وأولهــا مشــروع املطالبــة باالنفصــال.
قــد يكــون مــن املســتبعد أن تقبــل اململكــة بســيطرة أخــرى لقــوات احلــزام األمنــي علــى مقــار احلكومــة
اليمنيــة مــا دامــت احلــرب قائمــة ضــد جماعــة احلوثــي ،بيــد أن الســلوك الســعودي الرافــض لهــذه
املمارســات ظـ َّـل يف طــور الهــدوء احملكــوم بعالقتهــا مــع اإلمــارات التــي تعــد املمــول الرئيــس لهــذه القــوات
وكذلــك املجلــس االنتقالــي.
مــن احملتمــل أن تصعــد اململكــة مــن موقفهــا جتــاه أي خطــوات متــرد أخــرى يف حــال انهــارت أجهــزة
الســلطة أمــام هــذه القــوات ،فمــن اخلطــأ أن تقبــل اململكــة بانقــاب آخــر يف اليمــن يف الوقــت الــذي تعلــن
فيــه حربهــا علــى امليليشــيات احلوثيــة االنقالبيــة ،وليــس لــدى اململكــة مــن خيــار ســوى ترويــض هــذه
القــوات وإقنــاع األطــراف اجلنوبيــة باالنضــواء الكامــل حتــت الفتــة الســلطة الشــرعية إلــى حــن القضــاء
علــى خطــر امليليشــيات احلوثيــة ،وهــذا يعتمــد علــى مــدى التقــارب والتبايــن يف الــرؤى واألهــداف داخــل
التحالــف العربــي.

مسارات مستقبلية للمشهد يف عدن
وفقـاً لهــذه املعادلــة فــإن األحــداث يف مدينــة عــدن ترتبــط بدرجــة أساســية بالتوافقــات أو التناقضــات
الســعودية اإلماراتيــة ،ومــدى تقــارب الــرؤى حــول إنهــاء الصــراع ،وهــي مرشــحة للســير بأحــد
الســيناريوهات التاليــة:

f i k e r c e n t e r . c o m
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السيناريو األول :تغيير احلكومة ومتكني املجلس االنتقالي

بالرغــم مــن مخالفــة هــذا الســيناريو لنفــي الوزيــر الســعودي محمــد آل جابــر ،يف مقابلــة مــع قنــاة البــي
بــي ســي ،وجــو َد نيــة لتغييــر حكومــة بــن دغــر ،وعلــى الرغــم مــن ضعــف حتققــه ،يقــوم علــى فرضيــات
تســتند إلــى تأثيــر اإلمــارات يف املشــهد السياســي والعســكري يف جنــوب اليمــن ،ويفتــرض الســيناريو أن
تذهــب الســعودية لتوافقــات مــع اإلمــارات واملجلــس االنتقالــي وتعمــل علــى نقــل القــوات التابعــة للرئيــس
هــادي خــارج عــدن ،علــى أن يســمح املجلــس االنتقالــي حلكومــة بــن دغــر بتأديــة مهامهــا حتــى اإلعــان
عــن احلكومــة اجلديــدة ،أو تغييــرات وزاريــة كأقــل تقديــر ،وتعيــن قيــادات املجلــس االنتقالــي ،باإلضاقــة
إلــى تعيــن قيــادة مــن احلــزام األمنــي ملعســكرات احلمايــة الرئاســية بــدالً عــن القيــادات الســابقة لتلــك
املعســكرات ،ويف املقابــل تعــود قــوات احلــزام األمنــي إلــى مواقعهــا.
وســيناريو مثــل هــذا لــن يتحقــق مــا لــم يكــن لــدى الســعودية قــدرة علــى إنفــاذ رؤيــة تقــوم علــى متريــر
مشــروع ثالثــة أقاليــم (اجلنــوب ،والوســط ،والشــمال) علــى أن تبقــى مؤقتـاً حتــت ســلطة شــرفية للرئيــس
(هــادي) ،حتــى إجــراء حــوار بــن األطــراف السياســية اليمنيــة.

السيناريو الثاني :االنتقال إلى دعم مشروع طارق صالح

ويســتند هــذا الســيناريو إلــى جتميــد التفاعــات اجلنوبيــة مؤقت ـاً والضغــط علــى احلكومــة الشــرعية
والرئيــس هــادي بالســماح لطــارق صالــح ومنحــه مشــروعية لتكويــن تشــكيالت عســكرية غيــر خاضعــة
للجيــش الوطنــي واحلكومــة الشــرعية ،وإذا مــا مــرر هــذا الســيناريو فإنــه يثبــت جدليــة أن األحــداث
األخيــرة يف عــدن ليســت إال محاولــة إلخضــاع احلكومــة للقبــول بــه ليكــون هــو مــن يدخــل صنعــاء ال
اجليــش الوطنــي الــذي يقتــرب مــن مطارهــا الدولــي بضعــة كيلومتــرات.

سيناريو :إنهاء االنقسام

ويقــوم هــذا الســيناريو علــى جنــاح الســعودية يف إعــادة االوضــاع العســكرية إلــى وضــع قريــب ممــا
كانــت عليــه قبــل احلــرب ،والضغــط علــى (املجلــس االنتقالــي) واإلمــارات لتركيــز اجلهــود علــى حــرب
احلوثيــن ،وتقويــة صفــوف الشــرعية العســكرية ،وإدراج كل التشــكيالت العســكرية حتــت لــواء الشــرعية،
ومــن ضمنهــا وحــدات طــارق صالــح املزمــع تشــكيلها يف قاعــدة العنــد ،وكذلــك وحــدات احلــزام األمنــي،
وهــذا يعتمــد علــى تقييــم اململكــة حلجــم مخاطــر إطالــة الصــراع يف اليمــن ،وتعــدد املجموعات العســكرية
يف صفــوف الطــرف املفتــرض أنــه مناهــض للحوثــي ،فضـ ً
ا عــن تدجــن املــدارس واجلامعــات واملــدارس
يف شــمال اليمــن بأفــكار إيرانيــة معاديــة.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص
املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

