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عادل الشرجبي

*

اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ

يوما على انطالق ثورة الش���باب ف���ي اليمن ،أعلن
ف���ي  21آذار  /م���ارس  ،2011وبع���د انقض���اء ً 40
الجنرال علي محس���ن صالح األحمر (قائد المنطقة الش���مالية الشرقية والفرقة األولى مدرع)،
والل���واء محم���د عل���ي محس���ن األحمر (قائ���د المنطق���ة الش���رقية) ،وع���د ٌد من ق���ادة الوحدات
منقس���ما إلى جيش���ين" :جيش
اليمني
العس���كرية األخرى عن دعمهم للثورة .وبات الجيش
ّ
ً
التطور االنقسامات
أنصار الثورة" و "الجيش العائلي" بحسب توصيف قوى الثورة .أظهر هذا
ّ
اليمني للعلن ،وأوصلها إلى نقطة الالعودة .وش���هدت
الخف ّي���ة والكامنة في بني���ة الجيش
ّ
العاصم���ة صنع���اء وبع���ض الم���دن اليمن ّية األخ���رى مواجهات مس��� ّلحة مح���دودة بين هذين
تضمنت اآللية التنفيذية لمبادرة
الجيشين ،وأخرى بين المليشيات المدعومة منهما ،لذلك
ّ
خاصا بتوحيد الجيش وإعادة
بن���دا
مجلس التع���اون لدول الخليج
العربي (المبادرة الخليجية) ً
ّ
ًّ
هيكلته وإنهاء انقسامه.
تهدف هذه الورقة إلى بيان ما جرى تنفيذه في مجال إعادة هيكلة الجيش في اليمن ،ووصف
والمهام التي لم تُنجز بعد ،وتأثيرها في
س��� ْير عملية الهيكلة ،والصعوبات التي اكتنفته���ا،
ّ
الوحدة الوطنية واالندماج االجتماعي ،وبناء الثقة بين األطراف المش���اركة في مؤتمر الحوار
القوات المس��� ّلحة واألمن بمؤتمر الحوار
الوطني ،وتقديم مقترحات يمكن أن تس���اعد فريق
ّ
القوات المس ّلحة اليمن ّية.
تصوره بشأن استكمال إعادة هيكلة
الوطني في إعداد
ّ
ّ
*

باحث ميني ،أستاذ علم االجتامع يف جامعة صنعاء.

دراسات وأوراق تحليليّة
اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ
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أخرى) "وثيقة العهد واالتّفاق" التي تض ّمنت بن ًدا عن دمج الق ّوات
اليمني
خلفية انقسام الجيش
ّ
املسلّحة وإعادة بنائها((( ،فإ ّن الرئيس السابق بعد انتصاره يف حرب
وضعف هياكله
صيف  ،1994فكّك الجيش الجنويب ،وأحال معظم ض ّباطه وجنوده
منذ وصوله إىل السلطة يف  17متوز  /يوليو  ،1978عمل الرئيس إىل التقاعد قبل بلوغ الس ّن القانونية ،واستوىل عىل تسليحه وبنيته
السابق (عيل عبد الله صالح) عىل تعيني ضبّ ٍاط صغار (جلّهم التحت ّية ،وبدأ يف تقوية الحرس الجمهوري ،وبناء ٍ
جيش عائيل.
برتبة الرائد) ينتمون إىل قبيلته "سنحان" يف قيادة معظم الوحدات يف عام  1999بدأ عيل عبد الله صالح يف ات ّخاذ إجراءات ج ّدية لتوريث
العسكرية التي كانت قامئة أو التي استحدثها فيام بعد((( .بحيث بات السلطة ،فدفع مبقرت ٍح للتعديالت الدستورية يسمح له بالبقاء يف
الض ّباط السنحانيون ميثّلون نحو  %70من قادة األجهزة
واملؤسسات السلطة حتّى عام  ،2013والتمهيد لتوريث منصب رئيس الجمهورية
ّ
العسكرية واألمنيّة ،وهي قبيلة ال يصل عدد سكّانها إىل  %1من سكّان لنجله األكرب أحمد ،ما أنتج خالفًا يف أوساط "النخبة العسكرية
الجمهورية العرب ّية اليمن ّية آنذاك .وعقد صالح ات ّفاقًا غري مكتوب السنحان ّية" التي ساعدته عىل البقاء يف السلطة منذ وصوله إليها عام
مع داعميه من ضبّاط سنحان يقيض بأن يخلفه الرائد عيل محسن  ،1978إذ رأت أنّه يريد بناء حكمٍ عائيل عىل أنقاض حكم قبيلة
األحمر يف منصب رئيس الجمهورية يف حال اغتياله أو وفاته((( .وبعد سنحان .وكان اللواء محمد إسامعيل القايض (قائد املنطقة العسكرية
توحيد دولتَي اليمن السابقتني ،وإعالن تأسيس الجمهورية اليمنيّة الرشقية) أكرث هؤالء الض ّباط رصاح ًة يف التعبري عن استيائه((( .ويف
ظل جيشا الدولتني السابقتني منفصلني ،آب  /أغسطس  1999قىض اللواء محمد إسامعيل القايض واللواء
يف  22أيار  /مايو ّ 1990
ومل يُدمجا .وقد "شكّل الحرس الجمهوري إحدى قضايا الخالف أحمد فرج وقادة آخرون ،يف حادث سقوط مروحية يف حرضموت.
اليمني بعد الوحدة ،وخالل الفرتة  ،2011 -2000شكّل عيل عبد الله صالح جيلاً جدي ًدا
بني املؤمتر الشعبي العا ّم والحزب االشرتايك
ّ
فقد كان املؤمتر الشعبي العا ّم يطالب باإلبقاء عىل ارتباط الحرس من ض ّباط سنحان ،مبن فيهم نجله األكرب وعدد من أنجال إخوته
الجمهوري بالرئيس مبارشةً ،فيام طالب الحزب االشرتايك اليمني بأن األشقّاء وغري األشقّاء .وعينّ كث ًريا منهم يف قيادة ألوية الحرس
يكون الحرس الجمهوري تحت املسؤولية املبارشة لوزير الدفاع ،تج ّن ًبا الجمهوري الذي أسند قيادته لنجله األكرب أحمد عيل عبد الله صالح،
اليمني مك ّونًا من جيشني :جيش موا ٍل للرئيس عيل
النقسام الجيش"((( .وعىل الرغم من توقيع الطرفني (ضمن أطراف فبات الجيش
ّ
عبد الله صالح ونجله العميد أحمد ،ويتك ّون من الحرس الجمهوري

 1من هؤالء أخوه غري الشقيق الرائد عيل صالح األحمر قائد الحرس الجمهوري ،وأخوه
الشقيق الرائد محمد عبد الله صالح قائد األمن املركزي ،والرائد محمد عيل محسن األحمر
قائد الدفاع الج ّوي ،والرائد محمد خليل قائد اللواء الرابع مدرع ،والرائد صالح الظنني قائد
اللواء الثاين مدرع ،والرائد محمد نارص سنهوب قائد اللواء الثالث مدرع ،والرائد عيل محسن
صالح األحمر قائد اللواء األول مدرع( ،وعندما جرى تشكيل الفرقة األوىل مدرع من هذه
األلوية األربعة يف كانون الثاين/يناير  1983عينّ هذا األخري قائدًا لها) ،والرائد عبد اإلله القايض
قائد اللواء الثالث مشاة مدعم ،والرائد عبد الله فرج قائد اللواء 130مشاة مدعم ،والرائد
أحمد فرج قائد معسكر خالد ،والرائد محمد إسامعيل قائد اللواء الثامن صاعقة ،واملقدم
أحمد إسامعيل عيل أبو حورية قائد اللواء  ،56والرائد مهدي مقولة قائد اللواء األول مشاة،
ويف مرحلة الحقة عينّ أخاه غري الشقيق الرائد محمد صالح األحمر قائدًا للق ّوات الج ّوية.
انظر :محسن خرصوف" ،الجيش اليمني :النشأة والتط ّور وات ّجاهات املستقبل" ،مركز الجزيرة
للدراسات ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/07/20127308279666699.htm
2 “Yemen’s Military-Security Reform: Seeds of New Conflict?”, International
Crisis Group, Middle East Report N°139, 4/4/2013, p. 2,
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iranyemens-military-security-reform-seeds-of-new-conflict.aspx-139/gulf/yemen
3 Khaled Fattah, “A political History of Civil-Military Relations in Yemen”,
Alternative Politics, Special Issue, 1/11/2010, p. 38,
http://www.alternatifpolitika.com/page/docs/Kasim_2010_Ozel_Sayi_1/
Tam_Metin/Khaled_FATTAH.pdf

خاصا بالق ّوات املسلّحة ،أكّد عىل رضورة إعداد خطّة
 4تض ّمنت وثيقة العهد واالت ّفاق بندًا ًّ
عا ّمة إلصالح الق ّوات املسلّحة ودمجها وإعادة هيكلتها وتنظيمها يف ثالثة فروع :ب ّرية ،وبحريّة،
أي وحدات عسكرية أو إنشا َءها خارج
وج ّوية ،وتأسيس آليات ترشيعية ومؤسسية تحظر بقاء ّ
هذه الفروع الثالثة ،وتقسيم الجمهورية إىل مناطق عسكرية ،يعاد نرش وحدات الق ّوات
املسلّحة فيها ،مبا يحقّق سيادة الدولة عىل كامل إقليمها ،وتأمني مواقع النشاط االقتصادي
امله ّمة ،وضبط ميزانية وزارة الدفاع وفقًا ملا يحقّق هذه األهداف ،ويقيض عىل الفساد
القائم يف بعض الوحدات العسكرية ،وإعادة النظر يف قانون الخدمة يف الق ّوات املسلّحة،
ينص عىل تحديد الفرتة الزمنية التي يقضيها كبار قادة الق ّوات املسلّحة يف الوظائف
بحيث ّ
القيادية بخمس سنوات ،واعتامد سياسات تجنيد تساهم يف بناء جيش وطني محرتف قائم
تجسد الوحدة الوطنية ،بعيدًا عن االنتامءات الحزبية،
عىل الكفاءة والخربة ،ذي هيكلية ّ
واألرسية ،والقروية ،واملناطقية ،والساللية ،واملذهبية ،وتقليص عدد الجيش وتطويره نوعيًّا،
من خالل تفعيل أحكام اإلحالة إىل املعاش املتض ّمنة يف قانون الخدمة يف الق ّوات املسلّحة،
املؤسسات
وفتح باب االستقالة واملعاش املبكر االختياري ،وتثبيت العسكريني العاملني يف ّ
املؤسسات التي يعملون فيها ،واستبعادهم من مالك الق ّوات املسلّحة.
الحكومية املدنية يف ّ
انظر :أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ،وثيقة العهد واالتفاق،
(صنعاء :منشورات الثوري ،يناير  ،)1994ص .ص .25 -23
5 Lucas Winter, “Restructuring Yemen’s Military Leadership”, Foreign
Military Studies Office, 28/3/2012, p. 3,
http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Restructuring-YemenMilitary.pdf
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الخاصة وق ّوات مكافحة اإلرهاب ،والق ّوات الج ّوية والدفاع
والق ّوات
ّ
الج ّوي التي يقودها اللواء محمد صالح األحمر (األخ غري الشقيق
لعيل عبد الله صالح) وبعض األلوية التابعة شكل ًّيا لوزارة الدفاع،
والتي يقودها بعض ض ّباط سنحان الش ّبان؛ وجيش ُموا ٍل للجرنال
عيل محسن األحمر ،ويتك ّون من األلوية التابعة للفرقة األوىل مدرع
واملنطقة الشاملية الغربية ،واأللوية التابعة للمنطقة الرشقية بقيادة
اللواء محمد عيل محسن األحمر.

عمل الرئيس السابق عىل تقوية الحرس الجمهوري والوحدات
املرتبطة به ،بحيث بات يتك ّون من أكرث من ثالثني لوا ًء .يف مقابل
ذلك ،عمل عىل إضعاف الوحدات التي يقودها الجيل القديم من
ض ّباط سنحان ،فخالل الفرتة  2010 -2004و ّرط الق ّوات التابعة لعيل
حروب ض ّد جامعة الحويث يف صعدة وعمران،
ست
ٍ
محسن األحمر يف ّ
مرسبة
بهدف إضعافها((( .ووفقًا لربقيّ ٍة ألحد الدبلوماسيني األمريكيّني ّ
يف موقع ويكيليكس  ،Wiki Leaksحاول صالح قتل اللواء عيل
محسن األحمر (خالل الحرب السادسة) عام  ،2009عن طريق تزويد
ٍ
مبعلومات عن
الق ّوات الج ّوية السعوديّة (التي شاركت يف الحرب)
(((
مق ّر قيادته امليدانية باعتباره مخبأ من مخابئ جامعة الحويث .
تعامل الرئيس السابق مع تشكيالت الق ّوات املسلّحة املختلفة كام
ظل
لو كانت ملكًا شخص ًّيا له ،وليست مملوكة للوطن((( ،وال س ّيام يف ّ
عدم إصدار قانون ينظّم الق ّوات املسلّحة ،أو الئحة تنظيمية لوزارة
الدفاع ،األمر الذي س ّهل له إعاقة َمأسسة الق ّوات املسلّحة ،والحيلولة
دون استقاللها عنه ،لذلك كان هو الذي يح ّدد عدد الجنود ،وكيفية
6 Sarah Phillips, Yemen and the Politics of Permanent Crisis, (Abingdon,
Oxon: the International Institute for Strategic Studies, Adelphi Series 51:420,
2011), p. 10.
7 Hamza Ali, 'Rebel' General Ali Mohsen al Ahmar, Yemen's back-up ruler
after Saleh, The National, 24/3/ 2011.
8 Winter, p. 10.
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اختيار املج ّندين الجدد ،واملناطق التي يختارون منها ،واملناطق التي
تُنرش فيها الوحدات العسكرية .وكان يصدر أوام َر برتقية ضبّاط يف
الق ّوات املسلّحة من دون االلتزام بالرشوط القانونية للرتقية ،وأوام َر
متنح مدن ّيني رت ًبا عسكرية ومرتبات يف الق ّوات املسلّحة ،وأوامر برصف
أسلحة وس ّيارات وموا ّد غذائية من مخازن الق ّوات املسلّحة .ومينح
بعض شيوخ القبائل أوام َر بتجنيد أعداد (تصل أحيانًا إىل مئات
وأحيانًا أخرى تصل إىل اآلالف) من أتباعهم .ويُصدر أوام َر بتعيني
أبناء شيوخ القبائل قادة لبعض الوحدات العسكرية ،إىل درجة باتت
معها عالقات بعض وحدات الجيش وبناها أشبه بالبنى والعالقات
القبليّة؛ فشيخ القبيلة أو ابنه هو قائد الوحدة العسكرية ،ومعظم
جنودها من أتباعه ورجال قبيلته((( .وت َعامل الجرنال عيل محسن مع
األلوية املوالية له باألسلوب نفسه ،األمر الذي أ ّدى إىل تضخّم عدد
اليمني ،وال س ّيام أ ّن وظائف الجيش جذّابة لرجال القبائل
الجيش
ّ
ألنّها ال تتطلّب منهم دوا ًما حقيقيًّا يف وحداتهم العسكرية .وسادت
فالجندي ال
هذه الوظائف الوهم ّية بسبب النظام العسكري الفاسد،
ّ
يداوم يف وحدته مقابل جزء من مرت ّبه للضابط املسؤول عنه ،لذلك
اليمني كانت تاريخ ًّيا ال تض ّم سوى ثلث
فإن كث ًريا من ألوية الجيش
ّ
أو نصف ق ّوتها الحقيقية( .((1وتق ّدر بعض املصادر الجنود الوهميّني
مبا يقارب ثلث جنود الق ّوات املسلّحة(.((1
مثّل انقسام الجيش والتنافس بني مرك َزي الق ّوة العسكرية واح ًدا
من أه ّم أسباب تسييسه وإضعاف مستوى حرفيّته ،فاختيار قادة
الوحدات العسكرية يجري عىل أساس الوالء ال عىل أساس الكفاءة
والخربة( .((1وحفاظًا عىل التوازن بني مرك َزي الق ّوة ،مل تج ِر إحالة من
بلغوا س ّن التقاعد إىل املعاش ،ومل يج ِر تدوير الوظائف القيادية،
وظل بعض قادة
ظل يف الخدمة مل ّدة أربعني سنةّ ،
فبعض العسكريّني ّ
الوحدات العسكرية يف مواقعهم القيادية منذ ثالثة عقود (كام هي
رسية يف تاريخ الجيش
 9محمد عبده العبيس" ،صحفي ميني يكشف أخطر امللفّات وأكرثها ّ
اليمني :خراب عىل شكل دولة!" مين تودي ،2013/1/5 ،عىل الرابط:
ّ
http://www.yementoday.net/2009-04-15-12-24-00/7868-2013-01-05-20-2455.html
10 Michael Knights, “The Military Role in Yemen's Protests: Civil- Military
Relations in the Tribal Republic”, Journal of Strategic Studies, 2013, p. 6,
http://dx.doi.org/10.1080/01402390.2012.740660
11 USAID, “Yemen Corruption Assessment”, US embassy website, September
2006, p. 4., viewed on 4 February 2010,
http://yemen.usembassy.gov/root/pdfs/reports/yemen-corruptionassessment.pdf
12 “The Army and Popular Revolution in Yemen”, Arab Center for Research
& Policy Studies, Assessment Report, April 2011, p. 2.

دراسات وأوراق تحليليّة
اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ

الحال بالنسبة إىل اللّواء محمد خليل قائد اللواء  310مدرع) ،فيام
أُسندت قيادة بعض األلوية العسكرية لض ّب ٍاط ش ّبان يف العرشينات
من أعامرهم ،كام هي الحال بالنسبة إىل خالد عيل عبد الله صالح
الذي ُمنح رتبة عقيد بعد تخ ّرجه مبارشةً ،وأُسندت له قيادة فرقة
مشاة جبيل.

كل مركز من مرك َزي الق ّوة العسكرية إىل التحالف مع جامعة
سعى ّ
غري نظامية؛ فتحالَف الجرنال عيل محسن مع الجامعات السلف ّية
واستغل
ّ
ومع التجمع اليمني لإلصالح ،ومع بعض كبار شيوخ القبائل،
موقعه يف قيادة املنطقة الشاملية الغربية والفرقة األوىل مدرع يف بناء
شبكات محسوبية ودفع مرتّبات آلالف من الشخصيات القبليّة(.((1
وتحالَف عيل عبد الله صالح مع بعض التنظيامت الجهادية ومع
(يعده البعض أحد أجنحة القاعدة) .واستوعب عد ًدا
أنصار الرشيعة ّ
كب ًريا من عنارص التنظيامت الجهادية وجامعات اإلسالم السيايس يف
الجيش .لذلك فإ ّن الجيش بدل أن يساهم يف بناء األ ّمة وتحقيق
االندماج االجتامعي بات ميثّل أحد عوامل التفكّك االجتامعي ،وساهم
يف تعميق االنقسامات االجتامعية العمودية (الرأسية) يف املجتمع،
فبسبب هذه السياسات برزت حركات انفصاليّة يف الجنوب .وبسبب
تسييس الق ّوات املسلّحة وتفكيك الجيش الجنويب ،كان املتقاعدون
العسكريون يف طليعة القوى التي ّأسست الحراك الجنويب السلمي
عام  ،2007وكانت جمعية املتقاعدين العسكريني أ ّول جمعية تقوم
عىل أساس شطري بعد  17عا ًما من الوحدة .وطرح املتقاعدون
مطالب حقوقية يف البداية.
العسكريون والحراكيون الجنوبيون عمو ًما
َ
13 Bin Smith, “Yemen on the Brink of Civil War?”, 9/6/2011,
www.parliament.uk/briefing-papers/SN05998.pdf

53
ونتيجة للسياسات الخاطئة ،تح ّولت بعض فصائل الحراك عام 2009
إىل املطالبة باالنفصال أو ّ
فك االرتباط؛ فقد أحدثت سياسات صالح
تجاه الجيش الجنويب رشخًا يف الوحدة الوطنية ،وقد تع ّزز التفكّك
االجتامعي بفعل السياسة التي ات ّبعها إلضعاف الوحدات التي يسيطر
ست حروب مع جامعة
زج بها يف ّ
عليها اللواء عيل محسن األحمر ،إذ ّ
أنصار الله (جامعة الحويث) يف صعدة واملحافظات القريبة منها ،ما
أ ّدى إىل انبعاث النزعات والنزاعات املذهب ّية والطائف ّية يف املحافظات
الشاملية .وانترشت النزاعات املسلّحة بني جامعات اإلسالم السيايس
املدعومة من مرك َزي الق ّوة العسكرية بعضها يف مواجهة البعض اآلخر
كل مركز من مراكز
أحيانًا ،ويف مواجهة الجيش أحيانًا أخرى .إذ كان ّ
الق ّوة العسكرية يسعى إىل إضعاف الوحدات العسكرية املوالية
للفريق اآلخر(.((1
مثّل التنافس بني مرك َزي الق ّوة العامل الحاسم يف بناء الق ّوات املسلّحة
وهيكلتها ،وتقسيم مرسح العمليات ،وتحديد العقيدة العسكرية؛
فعىل مستوى العقيدة العسكرية باتت عقيدة التشكيالت العسكرية
لكل مركز ترتكّز عىل حامية هذا املركز من املركز اآلخر،
التابعة ّ
ومن املخاطر الداخلية عمو ًما .ومل تقم عقيدة الجيش عىل الدفاع
عن السيادة الوطنية وحامية الحدود ال ّربية والبحرية للجمهورية
اليمن ّية وأجوائها ،فباتت تشكيالته أقرب إىل التشكيالت األمن ّية منها
للتشكيالت العسكرية ،وتركّز اهتامم مراكز صناعة القرار العسكري
عىل الق ّوات ال ّربية عىل حساب الق ّوتني الج ّوية والبحرية ،وال س ّيام
أ ّن العاصمة تقع يف وسط البالد ،بعي ًدا عن الحدود الدولية (ال ّربية
والبحرية) للجمهورية؛ فالق ّوات الج ّوية ال متلك إلاّ بعض الطائرات
جيش دولتي
(امليج والسخوي واألنتينوف) القدمية التي ورثتها عن يَ
اليمن قبل توحيدهام( ،((1لذلك تزايدت حوادث سقوط الطائرات
العسكرية بسبب األعطال الف ّنية خالل السنوات األخرية؛ فخالل
األعوام  2012 -2010سقطت عرش طائر ٍ
ات عسكرية ،مبع ّدل ثالث
طائرات سنويًّا( .((1وعىل مستوى تقسيم مرسح العمليات ونرش الق ّوات
14 “The Army and Popular …”, p. 2.
 15وهي أسلحة ومعدّات قدمية وضعيفة ،وعانت املزيد من الضعف بسبب حرب صيف
 4( 1994أيار/مايو  7 -متوز/يوليو  )1994بني جييش الشامل والجنوب .لذلك مل تستطع
الق ّوات البحرية والج ّوية ص ّد هجوم الق ّوات اإلرتريية عىل جزيرة حنيش الذي بدأ يف  15كانون
األول/ديسمرب  ،1995وانتهت املواجهات املحدودة باحتالل الق ّوات اإلرتريية الجزيرة يف 17
كانون األول/ديسمرب  ،1995ولجوء اليمن للتحكيم الدويل.
" 16التفسري الوحيد "خلل ف ّني" :سقوط الطائرات العسكرية باليمن عرض مستم ّر" ،املساء
برس ،2013/2/19 ،عىل الرابط:
http://www.masapress.com/news.php?id=576
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املسلّحة ،تركّز نرش معظم الق ّوات العسكرية يف أمانة العاصمة صنعاء
ومديريات محافظة صنعاء املحيطة بها ،ويف املدن الرئيسة .وأُهملت
مناطق الحدود .وأُوكلت حاميتها لتشكيالت شبه عسكرية مك َّونة من
رجال القبائل تقيم يف املناطق الحدودية ،وبقيادة مشايخهم ،ترت ّب
وأمني يف املناطق الصحراوية ،ويف
عىل ذلك وجود فراغ عسكري
ّ
الرشيط الساحيل الطويل عىل البحر األحمر واملحيط الهندي ،األمر
الذي أتاح لعنارص القاعدة الدخول إىل األرايض اليمنيّة بعد عودتها
األمني من حرية حركة
من أفغانستان .فضلاً عماّ أتاحه هذا الفراغ
ّ
ألفراد الجامعات اإلرهابية والتنقّل بني اليمن والقرن األفريقي( .((1ويف
األمني ،استطاع تنظيم القاعدة تأسيس قواعد تج ّمع
ظل هذا الفراغ
ّ
ّ
ومعسكرات تدريبية لعنارصه يف بعض مناطق محافظات مأرب،
وشبوة ،وأبني .استطاعت الق ّوات اإلثيوبية احتالل جزيرة حنيش
بسهولة يف كانون األ ّول  /ديسمرب  .1995فضلاً عن عجز الق ّوات
املسلّحة عن تأمني مناطق النشاط االقتصادي ،وال سيّام مناطق إنتاج
النفط ،وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
مع انطالق ثورة  11فرباير أع ّد شباب الثورة قامئة بعد ٍد من أقارب
الرئيس صالح يف أجهزة الدولة املدن ّية والعسكرية ،بينهم تسعة
عسكريّني( .((1ويف  21آذار  /مارس  ،2011أعلن اللواء عيل محسن
األحمر (قائد املنطقة الشاملية الغربية والفرقة األوىل مدرع) واللواء
محمد عيل محسن األحمر (قائد املنطقة الرشقية) وعد ٌد من قادة
األلوية العسكرية ،تأييدهم للثورة ودعمهم للث ّوار .وأعلنوا عن
تشكيل "جيش أنصار الثورة" الذي تع ّهد بحامية ساحات الحرية
وميادين التغيري يف املناطق التي توجد فيها ق ّواته .وأطلق الث ّوار عىل
الوحدات التي استم ّرت يف والئها لعيل عبد الله صالح تسمية الجيش
الخفي إىل العلن .وشهدت العاصمة
العائيل .وبذلك ظهر االنقسام
ّ
صنعاء ومدينة تعز وبعض املدن واملناطق األخرى ،مواجهات بني
الجيشني واملليشيات التابعة لهام.
17 Iris Glosemeyer, Dancing on Snake Heads in Yemen (Canadian Defence
& Foreign Affairs Institute, May 2009), p. 8.
الخاصة) ،ويحيى
 18هم :أحمد عيل عبد الله صالح (قائد الحرس الجمهوري والق ّوات
ّ
محمد عبد الله صالح (أركان حرب األمن املركزي) ،وطارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس
الخاص) ،وعامر محمد عبد الله صالح (وكيل جهاز األمن القومي) ،وعيل محسن صالح األحمر
ّ
(قائد املنطقة الشاملية الغربية وقائد الفرقة األوىل مدرع) ،وعيل صالح األحمر (قائد الق ّوات
الج ّوية وقائد اللواء السادس طريان) ،ومهدي مقولة (قائد املنطقة الجنوبية) ،ومحمد عيل
محسن (قائد املنطقة الرشقية) ،ومحمد عبد الله حيدر (قائد اللواء  35مدرع).

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

إعادة هيكلة الق ّوات المسلّحة
تض ّمنت اآلل ّية التنفيذية ملبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العريب
ينص
(التي جرى توقيعها يف  23ترشين الثاين  /نوفمرب  )2011بن ًدا ّ
عىل تشكيل لجنة إلعادة هيكلة الجيش وإنهاء انقسامه( .((1وقد
أصدر نائب الرئيس عبد ربّه منصور هادي قرا ًرا بتشكيل هذه اللجنة
يف  4كانون األ ّول  /ديسمرب  .2011وبدأت اللجنة يف العمل عىل
تحقيق االستقرار ،وإخراج املليشيات املسلّحة من العاصمة صنعاء
ومدينة تعز ،ورفع املتاريس التي نُصبت يف شوارع هاتني املدينتني .ث ّم
وضعت خطّة عمل تتض ّمن ثالث مراحل ،هي كام ييل:
املرحلة األوىل :دراسة واقع الق ّوات املسلّحة الحايل ،من خالل زيارات
ميدان ّية إىل املناطق والوحدات العسكرية ،لدراسة أوضاعها والتشاور
مع القادة.

املرحلة الثانية :تبدأ بعقد ندوة إسرتاتيجية يجري خاللها وضع
التص ّورات األ ّولية إلعادة هيكلة الق ّوات املسلّحة والتو ّجهات الرئيسة
لإلصالحات الهيكلية واإلدارية .ويف ضوء نتائج الندوة يجري إصدار
قانون تنظيم الق ّوات املسلّحة يح ّدد األسس والتكوينات ومها ّم
مختلف القادة والهيئات ،وتوصيف الوظائف العسكرية ،وتحديد
 19يف غضون خمسة أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية
تنفيذها ،يقوم نائب الرئيس خالل املرحلة االنتقالية األوىل بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية
ورئاستها وتحقيق األمن واالستقرار ،وتعمل هذه اللجنة لضامن( :أ) إنهاء االنقسام يف الق ّوات
املسلّحة ومعالجة أسبابه( .ب) إنهاء جميع النزاعات املسلّحة( .ج) عودة الق ّوات املسلّحة
وغريها من التشكيالت العسكرية إىل معسكراتها وإنهاء املظاهر املسلّحة يف العاصمة صنعاء
وغريها من املدن ،وإخالء العاصمة وباقي املدن من املليشيات واملجموعات املسلّحة وغري
النظامية( .ح) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات املستحدثة يف املحافظات
كافّة( .خ) إعادة تأهيل من ال تنطبق عليهم رشوط الخدمة يف الق ّوات املسلّحة واألجهزة
أي إجراءات أخرى من شأنها أن متنع حدوث مواجهة مسلّحة يف اليمن .وتقوم
األمن ّية( .د) ّ
لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار خالل مرحلتي االنتقال بتهيئة الظروف
واتّخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق تكامل الق ّوات املسلّحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية
مو ّحدة يف إطار سيادة القانون.
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اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ

كل هيئة ودائرة ومنطقة ومحور ولواء وكتيبة .ث ّم تقوم دائرتا
مها ّم ّ
شؤون الضبّاط واألفراد ودائرة التسليح ،بوضع تص ّور عن إعادة توزيع
املوارد البرشية واملا ّدية وفقًا للهياكل الجديدة والتوصيف الوظيفي.
املرحلة الثالثة :وهي املرحلة األخرية ،يجري خاللها تنفيذ عملية
إعادة توزيع األفراد واألسلحة عىل الوحدات واملناطق العسكرية،
وفقًا للمالك والهيكل.
بالتوازي مع عمل اللجنة العسكرية ،أصدر الرئيس هادي عد ًدا من
القرارات من شأنها تخفيف ح ّدة االنقسام يف الق ّوات املسلّحة؛ ففي
 1آذار  /مارس  2012أصدر قرا ًرا بعزل اللواء مهدي مقولة (املوايل
للرئيس السابق) من قيادة املنطقة العسكرية الجنوبية وقيادة اللواء
( )31مدرع ،وتعيينه نائ ًبا لرئيس هيئة األركان للقوى البرشية .ويف
 6نيسان  /أبريل  2012أصدر عد ًدا من القرارات يقيض بعزل العميد
طارق محمد عبد الله صالح (ابن شقيق الرئيس السابق) من قيادة
الخاص واللواء الثالث مدرع حرس جمهوري ،وتعيينه قائ ًدا
الحرس
ّ
للواء ( )37مدرع يف حرضموت ،وعزل اللواء محمد صالح األحمر
(األخ غري الشقيق للرئيس السابق) من قيادة الق ّوات الج ّوية والدفاع
الج ّوي ،وتعيينه مستشا ًرا لوزير الدفاع لشؤون التصنيع العسكري،
وعزل اللواء محمد عيل محسن (املوايل للواء عيل محسن األحمر) من
قيادة املنطقة العسكرية الرشقية وتعيينه نائ ًبا لرئيس هيئة األركان
العا ّمة لشؤون الق ّوات ال ّربية .ويف  6آب  /أغسطس صدر قرار رئيس
الجمهورية القائد العا ّم للق ّوات املسلّحة بتشكيل ق ّوات الحامية
الرئاسية من أربعة ألوية ،ثالثة منها كانت تتبع الحرس الجمهوري
خاص ،واللواء الثاين حامية ،واللواء الثالث مدرع)،
(اللواء األ ّول حرس ّ
فيام اللواء الرابع (اللواء  314مدرع) كان يتبع الفرقة األوىل مدرع،
وتحويل تبعية مثانية ألوية من الحرس الجمهوري والفرقة األوىل
مدرع إىل قيادة املناطق العسكرية التي توجد فيها.
نظّمت لجنة الشؤون العسكرية يف منتصف ترشين الثاين  /نوفمرب
 2012ندو ًة شارك فيها عدد من الخرباء العسكريّني ،خلصت إىل
متخصصة إلعداد الرؤية اإلسرتاتيجية
التوصية بتشكيل لجنة عسكرية
ّ
إلعادة تنظيم الق ّوات املسلّحة وإعادة هيكلتها ،وتقديم تص ّورات
بشأن :إعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان
وكل مك ّونات الق ّوات املسلّحة ،وتقسيم مرسح العمليات
العا ّمة ّ
وإعادة متوضع الق ّوات املسلّحة وانتشارها وفقًا ملتطلبات البالد
الدفاعية ،وتحديد الحجم األمثل للق ّوات املسلّحة ،وإعداد خطّة
زمنية ملعالجة االختالالت الناجمة عن التضخّم الحاصل يف الق ّوات
املسلّحة يف مجال القوى البرشية ،وتصحيح خلل توزيع الق ّوة

البرشية ،وتطبيق قانون التقاعد وترسيح الق ّوة الفائضة عماّ تقتضيه
الهيكلة الجديدة ،والخطوط العريضة لقانون التوصيف الوظيفي
العسكري ،وتطهري إدارة الق ّوات املسلّحة من الفساد ،وإعادة العمل
بقانون خدمة الدفاع الوطني اإللزامية ،وتفعيل قانون االحتياط العا ّم،
ووضع نظام للتعبئة العا ّمة ،وإعادة تنظيم الق ّوات البحرية والدفاع
الساحيل وتطويرها ،واستكامل البنية الهيكلية لق ّوة حرس الحدود،
واإلرساع يف إعادة تنظيمها وانتشارها لضامن تأديتها مها ّم حراسة
حدود الدولة ،وأخ ًريا إجراء التعديالت الالزمة يف القوانني واألنظمة
واللوائح العسكرية ،وعىل وجه الخصوص قانونيَ الخدمة والتقاعد(.((2
ويف  19كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2012أصدر الرئيس عبد ربه منصور
هادي قرار رئيس الجمهورية القائد األعىل للق ّوات املسلّحة رقم 104
لسنة  2012بشأن الهيكل التنظيمي للق ّوات املسلّحة ،الذي ح ّدد
املك ّونات الرئيسة للق ّوات املسلّحة بخمسة فروع ،وهي :الق ّوات
الج ّوية والدفاع الج ّوي ،والق ّوات البحرية والدفاع الساحيل ،والق ّوات
ال ّربية ،وق ّوات حرس الحدود ،واالحتياط اإلسرتاتيجي .وتتك ّون ق ّوات
االحتياط اإلسرتاتيجي من مك ّونني هام :مجموعة الصواريخ (تتك ّون من
الخاصة (تتك ّون من الق ّوات
األلوية  ،5و ،6و 8صواريخ) ،والعمليات
ّ
الخاصة ووحدات مكافحة اإلرهاب ،واللواء األول مشاة جبيل ،واللواء
ّ
العارش صاعقة) .وجميعها كانت تتبع الحرس الجمهوري .وض ّم باقي
ألوية وتشكيالت الحرس الجمهوري والفرقة األوىل مدرع إىل الق ّوات
مناطق عسكرية.
ال ّربية اليمن ّية التي ق ُّسمت وفقًا لهذا القرار إىل سبع
َ
يف  10نيسان  /أبريل  ،2013صدرت حزمة جديدة من القرارات
تقيض باستحداث منصب املفتّش العا ّم للق ّوات املسلّحة ،ونائب
رئيس هيئة األركان العا ّمة ،وأربعة مساعدين لوزير الدفاع (مساعد
الوزير للتخطيط اإلسرتاتيجي ،ومساعد الوزير للموارد البرشية،
ومساعد الوزير لإلسناد اللوجستي ،ومساعد الوزير للتكنولوجيا)،
وخمس هيئات يف رئاسة هيئة األركان العا ّمة (هيئة العمليات،
وهيئة االستخبارات ،وهيئة التدريب والتأهيل ،وهيئة القوى
البرشية ،وهيئة اإلسناد اللوجستي) ،وتشكيل هيئة استشارية
للقائد األعىل للق ّوات املسلّحة ،وتقسيم مرسح العمليات العسكرية،
وإعادة تسمية املناطق العسكرية السبع التي تض ّمنتها قرارات 19
كانون األ ّول  /ديسمرب ،وتشكيل ق ّوة احتياط وزارة الدفاع (اللواء
الرابع مدرع ،واللواء السابع مشاة ،واللواء  62مدرع ،واللواء 63
مشاة ،واللواء  83مدفعية ،واللواء  102مشاة) ،وإلحاق اللواء 89
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كل مراكز التدريب
ولواء غمدان بهيئة اإلسناد اللوجستي ،وإلحاق ّ
العسكرية بهيئة التدريب والتأهيل .وتض ّمنت القرارات تعيني خمسة
ض ّباط من مركزي الق ّوة يف الق ّوات املسلّحة ملحقني عسكريّني يف
سفارات الجمهورية اليمن ّية يف قطر ،مرص ،أملانيا ،السعودية ،وإثيوبيا،
وتعيني أحمد عيل عبد الله صالح سف ًريا للجمهورية اليمن ّية لدى
دولة اإلمارات العربية املتّحدة ،وتعيني اللواء عيل محسن األحمر
مستشا ًرا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع واألمن.

مواقف مراكز القوى العسكريّة
من إجراءات هيكلة
الق ّوات المسلّحة
عندما أصدر الرئيس هادي قرا ًرا بعزل اللواء محمد صالح األحمر
من قيادة الق ّوات الج ّوية والدفاع الج ّوي ،وعزل العميد طارق محمد
الخاص واللواء الثالث مدرع حرس
عبد الله صالح من قيادة الحرس
ّ
جمهوري ،مل ميتثل االثنان لقرار العزل .واستم ّر مت ّرد محمد صالح
األحمر مل ّدة  18يو ًما ،ه ّدد خاللها بقصف مطار صنعاء الدويل ،ما
األقل .وعندما أصدر
أ ّدى إىل إيقاف حركة الطريان ليومٍ واحد عىل ّ
الرئيس هادي قرا ًرا بتشكيلٍ عسكري جديد باسم ق ّوات الصواريخ،
وض ّم ألوية الصواريخ التي كانت تتبع الحرس الجمهوري إليها،
رفض أحمد عيل عبد الله صالح تسليمها ،وه ّدد برضب العاصمة
كل بنود
بالصواريخ ،قابله الرئيس هادي بتأكيد عزمه عىل تنفيذ ّ
املبادرة الخليجية وآل ّيتها التنفيذية ،فقال خالل مؤمت ٍر صحفي يف 19
ترشين الثاين  /نوفمرب " :2012إ ّن املبادرة الخليجية ليست "وثيقة
سيايس)
قيادي ،أو
ميني (صحايف ،إعالمي،
العهد واالتّفاق" ،وعىل ّ
ّ
ّ
كل ّ
أن يستوعب أ ّن املبادرة الخليجية وآليّتها التنفيذية مربوطة مبجلس
التعاون الخليجي واألمم املتّحدة ،وبقراري مجلس األمن  2014و
وكل من يتطاول أو يخرج سيعاقبه
كل حرف فيهاّ ،
 ،2051وعمل ًّيا سينفّذ ّ
اليمني قبل أن تعاقبه األمم املتّحدة"( .((2وخالل حضوره
الشعب
ّ
أعامل الندوة العلمية األوىل من أجل إعادة تنظيم جهاز الرشطة
وإعادة هيكلته يف  9كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2012حذّر َمن يتدخّل
يف أعامل الجيش واألمن ،و َمن ميارس أعامل التفجريات واالغتياالت،
 21املؤمتر الصحفي للرئيس عبد ربه منصور هادي يف صنعاء ،بحضور األمني العا ّم لألمم
املتّحدة واألمني العا ّم ملجلس التعاون الخليجي يف  19ترشين الثاين/نوفمرب  ،2012مبناسبة
مرور عام عىل توقيع املبادرة الخليجية.
http://www.youtube.com/watch?v=ANU-cvCn4Zc
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بلهج ٍة حازمة ،وه ّددهم بكشف ملفّات الفساد يف الق ّوات املسلّحة،
وإلغاء قانون الحصانة( .((2ويبدو أ ّن أحمد عيل عبد الله صالح قد
أدرك ج ّدية الرئيس هادي وتصميمه عىل استكامل توحيد الق ّوات
املسلّحة وإعادة هيكلتها ،لذلك استبق صدور القرارات التالية التي
صدرت يف  19كانون األ ّول  /ديسمرب ،فسافر لقضاء إجازة يف إيطاليا.
أ ّما اللواء عيل محسن األحمر ،فعىل الرغم من ترحيبه بقرارات 19
كانون األ ّول  /ديسمرب  2012يف اليوم نفسه الذي صدرت فيه ،تلكّأ
عىل مستوى املامرسة يف تنفيذها .وش ّنت وسائل اإلعالم املق ّربة منه
حملة إعالمية ض ّد الرئيس هادي .ث ّم أعلن بعد ذلك رصاح ًة أنه لن
ينفّذها؛ فقال - :ر ًّدا عىل السؤال هل سيطلب اإلحالة إىل التقاعد وفا ًء
بالوعد الذي قطعه للث ّوار يف بداية الثورة؟ " -حقيقة فإ ّن ضمريي
وديني ووطنيتي ،واليمن عىل هذا القدر من التأزّم بني ح ٍني وآخر،
هو ما مينعني من ترك الخدمة العا ّمة والخلود للراحة ،كام أ ّن هناك
أطرافًا تج ّر اليمن بني ح ٍني وآخر وتضعه يف مسار الكوارث ،وهؤالء
يحتاجون إىل من خرب بتكتيكاتهم وبأفاعيلهم ،وبقايئ وآخرين إىل
جانب الرئيس القائد املشري هادي يُفشل مخطّطات هذه األطراف،
مبعنى أنه عندما تلتزم األطراف األخرى بأمن اليمن وعدم إيذائه،
نتح ّدث بعدها عن التزاماتنا"( .((2مع ذلك ،فقد ر ّحب بقرار تعيينه
مستشا ًرا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع واألمن الذي صدر يف 10
اليمني
بالزي
نيسان  /أبريل  .2013وظهر عىل شاشات التلفزيون
ّ
ّ
التقليدي معل ًنا تأييده القرارات والتزامه بتنفيذها .وتأكي ًدا عىل
التزامه بها ،أ ّدى يف اليوم التايل ( 11نيسان  /أبريل) اليمني الدستورية
كمستشار لرئيس الجمهورية القائد األعىل للق ّوات املسلّحة لشؤون
الدفاع واألمن.

مواقف الفاعلين غير العسكريّين
من إعادة الهيكلة
استُقبلت قرارات هيكلة الق ّوات املسلّحة يف املحافظات الجنوبية
بعدم االكرتاث؛ فكثري من الجنوبيني يقول إ ّن إعادة هيكلة الجيش
أمر يعني الجمهورية العربية اليمنيّة (إشارة إىل اليمن الشاميل قبل
الوحدة) ،وال يعني دولة الجنوب .وعبرّ ت بعض فصائل الحراك الجنويب
" 22تفاصيل الجلسة غري املعلنة التي طلب فيها هادي إطفاء الكامريات وو ّجه فيها تهديدًا
لصالح" ،املصدر أونالين ،2012/12/10 ،عىل الرابط:
http://almasdaronline.com/article/38975
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دراسات وأوراق تحليليّة
اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ

اليمني ،بسبب ما يقولون
عن عدم رضاها عن إعادة هيكلة الجيش
ّ
إنّه سوف يع ّزز القبضة العسكرية واألمنيّة لق ّوات االحتالل الشاملية
(بحسب تعبريهم) عىل الجنوب .مع ذلك ،أعرب بعض قادة الحراك
الجنويب عن ترحيبهم بهذه القرارات .أ ّما يف املحافظات الشاملية،
فقد استُقبلت قرارات توحيد الجيش وإعادة هيكلته بفر ٍح شعبي
عارم .وسيرّ شباب الثورة مسريات داعمة لها يف عواصم املحافظات
الشاملية .وعبرّ ت أحزاب اللقاء املشرتك عن دعمها هذه القرارات.
بكل قرار ،كان شباب الثورة
ويف موازاة الرتحيب الشعبي والحزيب ّ
وأحزاب اللقاء املشرتك يطالبون الرئيس هادي بالترسيع يف استكامل
خطّة إعادة الهيكلة؛ فكانت الجامهري والقوى السياسية تدرك أ ّن
كل القرارات التي اتّخذها الرئيس هادي خالل عام  2012ال تعدو
ّ
كونها إجراءات تقلّص نفوذ مرك َزي الق ّوة العسكرية ،وال تو ّحد الق ّوات
املسلّحة ،وتوفّر إطا ًرا قانون ًّيا إلعادة هيكلة الجيش ،لك ّنها ال تعيد
هيكلته عىل مستوى الواقع ،لذلك طالب شباب الثورة وأحزاب اللقاء
املشرتك الرئيس هادي بالترسيع يف استكامل خطّة توحيد الجيش
وإعادة هيكلته .فبات الرئيس هادي واق ًعا بني الضغوط الشعبية
والحزبية التي تطالبه بترسيع إجراءات الهيكلة وعزل أقارب عيل عبد
الله صالح من قيادة الق ّوات املسلّحة ،وروح املبادرة الخليجية وآل ّيتها
التنفيذية التي تقوم عىل التسوية؛ فكان عليه إ ّما أن يعزل اللواء عيل
محسن األحمر والعميد أحمد عيل عبد الله صالح ،وهو أمر محفوف
مبخاطر عدم التزامهام بالقرار ،ومت ّردهام عليه ،كام مت ّردا عىل قرارات
كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2012وإ ّما أن يُبقي عىل االثنني م ًعا ،ويع ّينهام
يف قيادة اثنتني من املناطق العسكرية السبع .وهو أمر سوف يج ّرد
املؤسسة
القرارات من ّ
أي مع ًنى حقيقي؛ فبقاؤهام يف مواق َع قيادية يف ّ
العسكرية من شأنه أن يساهم يف استمرار انقسام الق ّوات املسلّحة،
األمر الذي فرض عىل الرئيس هادي التأنيّ قبل إصدار قرارات استكامل
ظل ما يتمتّع به مركزا الق ّوة العسكرية من
هيكلة الجيش ،وال س ّيام يف ّ
دعمٍ إقليمي ودويل ،فالواليات املتّحدة األمريكيّة تدعم العميد أحمد
الخاصة) الذي
عيل عبد الله صالح (قائد الحرس الجمهوري والق ّوات
ّ
تنظر إليه باعتباره أه ّم رشكائها يف مكافحة اإلرهاب .وتدعم اململكة
العربية السعودية الجرنال عيل محسن األحمر(" ،((2وال س ّيام بعد أن
أصبح الرمز األبرز يف الحرب عىل أنصار الله (جامعة الحويث)"(.((2
24 Hamza Ali, ibid.
25 Atiaf Zaid Alwazir, “Achieving Long-Term Stability in Yemen: Moving
Beyond Counterterrorism”, Project on Middle East Democracy, Policy Brief,
18/5/2012, p. 3. Available on:
_http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/POMED_Policy
Brief_Alwazir.pdf
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يل أ ّن الرئيس هادي كان أمام خيارين :إ ّما أن يعزل أحمد عيل
من الج ّ
عبد الله صالح وعيل محسن األحمر م ًعا ،وإ ّما أن يبقيهام م ًعا(.((2
فاختار الخيار الثاين ،إذ أصدر يف  10نيسان  /أبريل  2013قرار رئيس
الجمهورية بتعيني قادة املناطق العسكرية السبع ،ومل يكن بينهم
الجرنال عيل محسن األحمر وال العميد أحمد عيل عبد الله صالح؛ إذ
عينّ األ ّول مستشا ًرا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع واألمن ،والثاين
سف ًريا للجمهورية اليمن ّية لدى دولة اإلمارات العربية املتّحدة .وهناك
مؤشرّ ات عديدة عىل أ ّن هذه القرارات سيجري تنفيذها دون تلكّؤ،
فس َف ُر الرئيس السابق إىل اململكة العربية السعودية بح ّجة استكامل
العالج ،يأيت استباقًا لهذه القرارات التي سوف تج ّرده من مصدر الق ّوة
العسكرية األخرية التي كان يعتمد عليها يف بقائه يف اليمن.
يف مقابل مقاومة مراكز القوى العسكرية قرارات الرئيس بشأن إعادة
هيكلة الجيش ،فإ ّن الرئيس هادي يحظى بدعمٍ شعبي كبري ،فضلاً عن
دعم الدول العرش الراعية للمبادرة الخليجية (مبا فيها اململكة العرب ّية
السعوديّة والواليات املتّحدة األمريك ّية)؛ ففي  9نيسان  /أبريل اجتمع
الرئيس هادي بسفراء هذه الدول يف صنعاء ،ليُطْلعهم عىل مضمون
القرارات التي سوف يصدرها يف اليوم التايل ،ويكسب دعمهم لها.
وتداولت وسائل اإلعالم أ ّن السفري األمرييكّ جريالد فايرستاين ،اجتمع
باللواء عيل محسن األحمر قبل ثالث ساعات من إعالن هادي قراراته.
وأكّد له أن ال خيا َر أمامه سوى القبول بالقرارات التي سيجري إعالنها،
وأ ّن عدم تنفيذها سوف يع ّرضه لعقوبات دولية .ويف املقابل مارست
الدول الراعية للمبادرة الخليجية ضغطًا عىل الرئيس السابق عيل عبد
كل قرارات
الله صالح ومراكز القوى العسكرية املوالية له ،لقبول ّ
إعادة هيكلة الجيش.

ما ّ
تبقى من ّ
خطة إعادة الهيكلة
تساهم القرارات التي اتّخذها الرئيس عبد ربه منصور حتّى اآلن يف
توحيد الجيش وإنهاء انقسامه؛ فهي تو ّحد الق ّوات املسلّحة يف إطار
هيكلٍ جديد يتك ّون من ثالثة فروع رئيسة :الفرع األ ّول هو الق ّوات
مناطق عسكرية (األوىل مركز قيادتها يف
ال ّربية التي تتك ّون من سبع
َ
سيئون مبحافظة حرضموت ،والثانية مركز قيادتها يف املكال مبحافظة
حرضموت أيضً ا ،والثالثة مركز قيادتها يف مأرب ،والرابعة مركز قيادتها
يف عدن ،والخامسة مركز قيادتها يف الحديدة ،والسادسة مركز قيادتها
26 “Yemen’s Military-Security Reform: Seeds of New Conflict?”, International
Crisis Group, Middle East Report N°139, 4/4/2013, p iii.
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اليمني الجديدة
هيكلة الجيش
ّ

يف ذمار ،والسابعة مركز قيادتها يف عمران)؛ والفرع الثاين هو الق ّوات
البحرية والدفاع الساحيل ،وتتك ّون من قيادة الق ّوات البحريّة والدفاع
الساحيل ،ووحدات بحريّة عامئة ،ووحدات دفاع ساحيل ،ووحدات
مشاة بحريّة ،وقواعد بحريّة؛ أ ّما الفرع الثالث فهو الق ّوات الج ّوية
والدفاع الج ّوي ،وتتك ّون من قيادة الق ّوات الج ّوية والدفاع الج ّوي،
ووحدات طريان ،ووحدات دفاع ج ّوي (ألوية صواريخ وألوية مضا ّدات
طريان مواسري ولواء رادار) ،وقواعد ج ّوية .إضاف ًة إىل هذه الفروع
اليمني ،بل
ات لحرس الحدود ،وتتك ّون من قيادة ال تقترص أه ّمية الهيكلة الجديدة عىل توحيد الجيش
الثالثة تض ّم الق ّوات املسلّحة ق ّو ٍ
ّ
حرس الحدود ووحدات حرس حدود ،ويض ّم الهيكل الجديد للق ّوات تساهم يف إعادة بناء عقيدة الق ّوات املسلّحة وإع��ادة تشكيلها،
املسلّحة تشكيلاً ُس ّمي االحتياط اإلسرتاتيجي ،يتك ّون من مجموعة وتحويلها من حامية النظام إىل حامية الوطن؛ فقيادة أربع من

الصواريخ (ترتبط هيكليًّا بالقائد األعىل للق ّوات املسلّحة) ،وألوية
الحامية الرئاسية (ترتبط هيكل ًّيا بالقائد األعىل للق ّوات املسلّحة)،
الخاصة (ترتبط هيكل ًّيا بوزارة الدفاع وعمليات ًّيا بالقائد
والعمليات
ّ
الخاصة،
األعىل للق ّوات املسلّحة) ،وتتك ّون من قيادة العمليات
ّ
الخاصة ،ووحدات مكافحة اإلرهاب ،ولواء مشاة جبيل ،ولواء
والق ّوات ّ
صاعقة (انظر الرسم :هيكلة الجيش اليمني الجديدة).

دراسات وأوراق تحليليّة
اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ
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املناطق العسكرية (األوىل ،والثانية ،والثالثة ،والرابعة) تقع يف تتجاوز نسبة عنارص القيادة والسيطرة  %15من إجام ّيل عديد الق ّوات
تقل نسبة
مناطق وجود تنظيم القاعدة أو بالقرب منها .وسوف يجري نقل املسلّحة ،وال تتجاوز نسبة اإلداريني والف ّنيني  ،%15وال ّ
ّ
جل الوحدات واأللوية العسكرية من العاصمة صنعاء إىل املناطق العنارص املقاتلة عن .((2(%70
العسكرية التي ترتكّز فيها التهديدات اإلرهابية لتنظيم القاعدة ،وإىل
املناطق الحدودية (ال ّربية والبحرية) .وسيجري إخالء العاصمة صنعاء
من املعسكرات ،مبا يف ذلك معسكر الفرقة األوىل مدرع الذي أصدر خاتمة
الرئيس هادي قرا ًرا يف  10نيسان  /أبريل  2013بتحويله إىل حديقة
عا ّمة باسم "حديقة  21مارس" .ولن ّ
يظل يف العاصمة سوى ق ّوات إ ّن ما جرى تنفيذه حتّى اآلن من خطّة توحيد الجيش وإعادة هيكلته
االحتياط اإلسرتاتيجي التي سوف تتمركز يف معسكر  48عىل املدخل يكتسب أه ّمية كبرية ،فهو يساهم يف بناء الثقة بني القوى السياسية
الجنو ّيب للعاصمة.
واالجتامعية املشاركة يف مؤمتر الحوار الوطني ،ويساهم يف التأسيس
لبناء دولة مدن ّية .مع ذلك فإ ّن عىل الرئيس هادي ترسيع استكامل
ما تبقّى من خطّة إعادة هيكلة الجيش ،استغاللاً للدعم الشعبي
واإلقليمي الذي يحظى به حال ًّيا؛ فمن املتوقّع أن تقابِل مراكز القوى
الصغرية من الض ّباط (قادة الكتائب والرسايا) الذين مل تشملهم خطّة
الهيكلة حتّى اآلن ،والنخب التقليدية املستفيدة من مرتبات الجنود
الوهم ّيني ومن اقتصاد الحرب الذي عاشت عليه هذه النخب خالل
العقود الثالثة املاضية ،إجر ِ
اءات مكافحة الفساد يف الق ّوات املسلّحة
مبقاوم ٍة شديدة .ومن أجل ضامن استدامة فعالية خطّة توحيد الجيش
وإعادة هيكلته ،ينبغي التنسيق بني لجنة الشؤون العسكرية وفريق
الق ّوات املسلّحة واألمن يف مؤمتر الحوار الوطني ،من أجل تقديم
مع ذلك ،فإ ّن هذه القرارات ال متثّل إلاّ مق ّدمة إلعادة هيكلة الجيش .مقرتحات بنصوص ترشيعية (دستورية وقانونية) ،تشرتط أن ال يكون
ومازال هناك العديد من اإلجراءات التي ينبغي تنفيذها خالل ما املرشّ ح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الن ّواب عسكريًّا عاملاً
تبقّى من الفرتة االنتقالية .ويف مق ّدمها إصدار قرار بإعادة العمل خالل السنوات الخمس السابقة للرتشّ ح ،وحظر الجمع بني منصب
بقانون خدمة الدفاع الوطني اإللزامية ،وتفعيل أحكام اإلحالة إىل رئيس الجمهورية ومنصب القائد العا ّم للق ّوات املسلّحة ملن سبق لهم
التقاعد املتضمنة يف قانون الخدمة يف القوات املسلّحة ،وتنقية الخدمة يف الق ّوات املسلّحة النظامية مل ّد ٍة تزيد عن خمس سنوات،
ّ
ّ
أي قريب من أقارب رئيس الجمهورية من الدرجة
كشوفات الوحدات العسكرية من الجنود والضباط الوهميني ،وإجراء وحظر تعيني ّ
ّ
ّ
أي وحدة من وحدات الق ّوات املسلّحة .وتحظر عىل
املناقلة بني فروع القوات املسلّحة واملناطق العسكرية؛ فالتصورات األوىل يف قيادة ّ
ّ
ّ
أي ق ّوات شعبية أو فتح مجال عقد صفقات أسلحة
الدولة استخدام ّ
األ ّولية للفريق املكلّف بهيكلة الق ّوات املسلّحة ،تشري إىل أ ّن الحجم
لكل وحدات
لغري أجهزة الق ّوات املسلّحة ،وتنظيم عملية التجنيد ّ
األمثل للق ّوات املسلّحة يف ظروف اليمن الحال ّية هو  375ألفًا (ميثّلون الق ّوات املسلّحة عرب شعبة التجنيد ،وعرب إعالنات عا ّمة وبالطرق
نحو  %1.5 - 1من إجام ّيل السكّان) ،عىل أن يكون  %85منهم من واآلليات التي تكفل تفعيل مبدأَي املساواة وتكافؤ الفرص ،وتحظر
الض ّباط والجنود املحرتفني ،و %15من جنود وض ّباط االحتياط بعد عىل العسكريّني العاملني املشاركة يف تأسيس منظّامت مجتمع مدين،
إعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني ،وأن يوزّع املالك البرشي أو عضوية هيئاتها اإلدارية ،وحظر مامرسة األنشطة التجارية عىل
كل ض ّباط الق ّوات املسلّحة أثناء خدمتهم بالق ّوات املسلّحة ،وإخضاع
للق ّوات املسلّحة عىل الفروع الرئيسة الثالثة كام ييل %80 :للق ّوات ّ
ال ّربية %10 ،للق ّوات البحرية والدفاع الساحيل ،و %10للق ّوات الج ّوية الق ّوات املسلّحة ألجهزة الرقابة واملحاسبة ومكافحة الفساد ،وتأسيس
كل آل ّيات مؤسسية تضمن تفعيل هذه املبادئ عىل مستوى الواقع.
والدفاع الج ّوي .وينبغي أن ال تتجاوز نسبة الض ّباط عىل مستوى ّ
وحدة من وحدات الق ّوات املسلّحة  %7من إجام ّيل املوارد البرشية
" 27العميد الحريب يكشف تفاصيل الخطّة الزمنية إلعادة هيكلة الق ّوات املسلّحة" ،صحيفة
تقل نسبة الجنود
صف الضبّاط  ،%25وال ّ
للوحدة ،وال تتجاوز نسبة ّ
مينكم اإللكرتونية ،2012/8/10 ،عىل الرابط:
عن  .%65أ ّما عىل مستوى الق ّوات املسلّحة بصورة عا ّمة ،فينبغي أن ال
http://www.sahafah.net/show784327.html

