


مؤسســة بحثيــة، تهتــم بدراســة الشــأن اليمنــي، واملؤثــرات 

ــل  ــايض، وتحلي ــراءة امل ــال ق ــن خ ــه، م ــة علي ــة، والدولي اإلقليمي

الحــارض، واســترشاف القــادم، بهــدف املشــاركة اإليجابيــة يف 

ــن. ــتقبل اليم ــم مس رس
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متهيد:

ــط  ــز وس ــة تع ــه يف مدين ــا ل ــة«، فرًع ــة الوطني ــيايس« لـ«املقاوم ــب السِّ ــح »املكت افتت

»املكتــب  إشــهار  ِمــن  األشــهر  ِمــن  ونيِّــف  عــام  بعــد  2022م،  21يوليــو  يف  البــاد، 

ــاء  ــارس 2021م، كغط ــز، يف 25 م ــة تع ــريب محافظ ــاء، غ ــة املخ ــيايس« يف مدين السِّ

أللويــة »حــرَّاس الجمهوريــة«، وبقيَّة التَّشــكيات العســكرية التي أنشــأتها دولــة اإلمارات 

العربيــة املتَّحــدة، تحــت اســم »القــوَّات املشــركة«. وتنتــرش هــذه التَّشــكيات يف 

ــاحل الغــريب الــذي ميتــدُّ عــى طــول ســاحل تعــز، ابتــداًء ِمــن مضيــق »بــاب املنــدب«  السَّ

اإلســراتيجي، التَّابــع ملديريــة »ذو بــاب«، مــروًرا مبدينــة ومينــاء املخــاء، وحتَّــى مدينــة 

الخوخــة )163كــم( إىَّل الجنــوب ِمــن مدينــة الحديــدة. ويتــوىَّلَّ العميــد ركــن طــارق محمــد 

عبداللــه صالــح قيــادة هــذه القــوَّات، متَّخــًذا ِمــن مدينــة املخــاء التَّابعــة ملحافظــة تعــز 

ياســية واألمنيــة؛ وذلك منــذ أن نقــل »التَّحالف  مقــرًّا رئيًســا ومركــزًا لوجســتيًّا لتحرُّكاتــه السِّ

ــة  ــن العاصم ــه ِم ــر هروب ــام 2018م، إث ــل ع ــا، يف أوائ ــه إليه ــه وقوَّات ــريب« عمليَّات الع

اع  صنعــاء، بعــد أن تصاعــد الــرِّ

»الحــويث-  تحالــف  داخــل 

اشــتباكات  واندلعــت  صالــح«، 

يف  الطَّرفــن،  بــن  مســلَّحة 

مناطــق جنــوب العاصمــة، يف 

1 ديســمرب 2017م، واســتمرَّت 

انتهــت  ـام،  أيَـّ ثاثــة  نحــو 

مبقتــل الرَّئيــس األســبق، عــي 

عبداللــه صالــح، يف 4 ديســمرب 

2017م، وفــرار طــارق صالــح، 

الــذي كان يتــوىَّلَّ قيــادة الحراســة األمنيــة لصالــح.
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»التَّحالف« وصناعة البدائل:

ــعودية واإلمــارات العربيــة  ــل اململكــة العربيــة السُّ بعــد أكــر ِمــن عامــن عــى تدخُّ

ــات »التَّحالــف العــريب« العســكرية، يف 26 مــارس  املتَّحــدة يف اليمــن، وانطــاق عمليَّ

ياســية والعســكرية  2015م، يف اليمــن، بــدأ »التَّحالــف« بإنتــاج وتأهيــل البدائــل السِّ

ــة بعــد أن أظهــرت قــوَّات الجيــش الوطنــي  عيــة« والجيــش الوطنــي؛ خاصَّ ــلطة »الرشَّ للسُّ

ــعبية )املدعومــة ِمــن قــوى سياســية واجتامعيــة مينيــة مناهضــة  واملقاومــة الشَّ

2014م( قــدرة  21 ســبتمرب  تحالــف »الحــويث- صالــح«، يف  بــه  الــذي قــام  لانقــاب 

ــاء،  ــة صنع ــة ملحافظ ــم« التَّابع ــة »نِه ــت إىَّل مديري ــى األرض، وصل ــرة ع ــكرية كب عس

ــة  ــي إمكاني ــا يعن ــو م ــز؛ وه ــت وجي ــال وق ــاء، خ ــة صنع ــن العاصم ــم( ِم ــد )40ك ــى بع ع

ــعودي اإلمــارايت يف اليمــن. الحســم وإنهــاء التَّدخــل السُّ

ات يف إســراتيجية »التَّحالــف العــريب«، إذ بــرزت تحــوُّالت عــى  رسعــان مــا ظهــرت التَّغــرُّ

ــل  ــاج بدي ــد إلنت ياســية، باالتِّجــاه الــذي ميهِّ ــات العســكرية والسِّ ــه للعمليَّ مســتوى إدارت

ياســية والعســكرية  ســيايس وعســكري ِمــن خــال تبنِّي نهــج يُضِعــف ويُعطِّــل القدرة السِّ

ــنودة  ــه، مس ــادي« ونائب ــس »ه ــادة الرَّئي ــة بقي ــت قامئ ــي كان ــة«، الت عي ــلطة »الرشَّ للسُّ

ــع اليمنــي  متهــا حــزب »التَّجمُّ ياســية واالجتامعيــة املؤيِّــدة لهــا، ويف مقدِّ بالقــوى السِّ

لإلصــاح«، الــذي يشــكِّل القضــاء عليــه أولويــة لــدى دولــة اإلمــارات1.

ــكرية،  ــات العس ــد العمليَّ ــرى تجمي ــل، ج ــل البدائ ــاج وتأهي ــاه إنت ــوُّل باتِّج ــذا التَّح ــاز ه إلنج

ــعبية عــى األرض بقــرار ســيايس ِمــن  م الجيــش الوطنــي واملقاومــة الشَّ ووقــف تقــدُّ

ــام  ــذ ع ــى األرض، من ــداث ع ــوُّرات األح ــرزت يف تط ــدة ب ــواهد عدي ــق ش ــف«، وف »التَّحال

2017م. رافــق ذلــك، وضــع عراقيــل لوجســتية إلضعــاف الجيــش الوطنــي، وتعطيــل قدرتــه 

ــف  ــة، وأوق ــكرية القتالي ــه العس ــليح وحدات ــن تس ــع ِم ــث ُمِن م، حي ــدُّ ــة التَّق ــى مواصل ع

ــر رصف  ــة إىَّل تأخ ــة؛ إضاف ــطة والخفيف ــة واملتوسِّ ــلحة الثَّقيل ــه باألس ــف« دعم »التَّحال

ة  رواتــب الجنــود لفــرات تــراوح ِمــن خمســة أشــهر إىَّل )11( شــهرًا، وُمورســت ضغــوط عــدَّ

عــى الرَّئيــس »هــادي« إلجــراء تغيــرات يف قيــادة الجيــش.

1. اإلمارات تقرُّ بقتالها »إخوان اليمن« وتحتفي بعودة جنودها، موقع عريب21، يف: 10/2/2020م، متوفر عى الرابط التايل:

 /https://arabi21.com/story/1243874
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فــاع اليمنيــة لصالــح قيــادة القــوَّات املشــركة،  ومبوجبهــا تــمَّ انتــزاع قــرار وزارة الدِّ

ــر  ــن أواخ ــداًء ِم ــف« -ابت ــع رشوع »التَّحال ــوازي م ــريك2؛ بالتَّ ــن ت ــد ب ــر فه ــا األم وقائده

عــام 2017م- يف إنشــاء تشــكيات عســكرية، وميليشــيَّات مســلَّحة خــارج إطــار الحكومــة 

عيــة«، موازيــة للجيــش. وكثَّــف »التَّحالــف« ِمــن تركيــز دعمــه لهــا يف املحافظــات  »الرشَّ

اليمنيــة املـُــحرَّرة.

عــم واإلســناد، واألحزمــة والنُّخــب  أبــرز تلــك التَّشــكيات املســلَّحة غــر القانونيــة: ألويــة الدَّ

األمنيــة، والعاملقــة، وحــرَّاس الجمهوريــة، إضافــة إىَّل أكــر ِمــن )18( لــواء عســكري يف 

ــل  ــة داخ ــة فاعل ــر دول ــاين أك ــارات، ث ــرب اإلم ــف« ع ــم »التَّحال ــام دع ــدة. ك ــة صع محافظ

ــيايس« لـ«املقاومــة الوطنية« الذي يرأســها طارق صالح،  التَّحالــف، إنشــاء »املكتــب السِّ

ــف« يف  ــن »التَّحال ــة ِم ــه واملدعوم ــة ل ــلَّحة التَّابع ــيَّات املس ــيايس للميليش ــاء س كغط

ــاحل الغــريب. وقبــل ذلــك أنشــأت اإلمــارات، »املجلــس االنتقــايل« الجنــويب،  منطقــة السَّ

ــذت  ــا نفَّ يف 11 مايــو 2017م، وهــو كيــان ســيايس وعســكري ينــادي باالنفصــال3؛ والحًق

عيــة«،  ــلطة »الرشَّ التَّشــكيات العســكرية التَّابعــة لـ«االنتقــايل« االنقــاب األوَّل عــى السُّ

يف ينايــر 2018م، بدعــم ومتويــل ِمــن دولــة اإلمــارات، وقامــت بطــرد الرَّئيــس »هــادي« 

عيــة«  ســات الحكومــة »الرشَّ ــيطرة عــى مؤسَّ ِمــن العاصمــة املؤقَّتــة عــدن، وقامــت بالسَّ

فيهــا.

ــذت القــوَّات التَّابعــة لإلمــارات انقابًا عســكريًّا، هــو الثَّاين يف  ويف أغســطس 2019م، نفَّ

ــة«،  عي ــة »الرشَّ ــوزراء يف الحكوم ــئولن وال ــن املس ــى ِم ــا تبقَّ ــردت م ــدن، فط ــة ع مدين

التَّابعــة  امليليشــيَّات  إلســناد  مبــارش  بشــكل  اإلماراتيــة  الجويــة  القــوَّات  لــت  وتدخَّ

ــذت سلســلة غــارات جويــة اســتهدفت قــوَّات الجيــش الوطنــي عــى  لـ«االنتقــايل«، ونفَّ

ــدي4. ــو 300 جن ــة نح ــل وإصاب ــا أدَّى إىَّل مقت ــدن، م ــارف ع مش

2. مصدر يكشف تفاصيل هيمنة الرياض عى قرار الجيش اليمني، موقع عريب21، يف: 7/12/2019م، متوفر عى الرابط التايل:

https://alharf28.com/p-33686

3. وهذا استنادا لكل بيانات »املجلس االنتقايل« الجنويب منذ تأسيسه يف مايو 2017م.

4. الحكومة اليمنية تتهم اإلمارات رسميا بدعم االنقاب يف عدن، وكالة األناضول، يف: 10/8/2019م، متوفر عى الرابط التايل:

https://shortest.link/3SJE
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ــا  ــتهدفت م ــا اس ــت: إنَّه ــة، وقال ــات الجوي ب ــن الرَّضَّ ــئوليَّتها ع ــارات مبس ــرَّت اإلم ــام أق في

وصفتهــا »بتنظيــامت إرهابيــة« شــكَّلت تهديــًدا لقــوَّات »التَّحالــف«5، بينــام كانت تســتهدف 

عيــة« ضمــن مســعى »التَّحالــف« إلعــداد بديــل عنهــا. قــوَّات الحكومــة »الرشَّ

ــل التَّحالــف »املجلــس االنتقــايل« الجنــويب يف املحافظــات الجنوبيــة  ويف حــن أهَّ

برئاســة طــارق صالــح  الوطنيــة«  تأهيــل »املقاومــة  عيــة«، جــرى  كبديــل عــن »الرشَّ

عيــة«، يف  ــاحل الغــريب ومنطقــة املخــاء لتكــون البديــل القــادم عــن »الرشَّ يف السَّ

ــكرية  ــية والعس ياس ــوَّة السِّ ــن للق ــان رأس ــون الطَّرف ــك يك ــاملية، وبذل ــات الشَّ املحافظ

ــق. ــكل مطل ــف« بش ــة لـ«التَّحال ــة، واملوالي البديل

ــي،  ــي اليمن ــش الوطن ــز يف الجي ــور تع ــوَّات مح ــت ق ــد نجح ــز، فق ــة تع ــا يف محافظ أمَّ

ــعبية والحــراك الجامهــري  ياســية واالجتامعيــة، ومكوِّنــات املقاومــة الشَّ والقــوى السِّ

الكبــر، يف إفشــال كلِّ محــاوالت دولــة اإلمــارات لتشــكيل أحزمــة أمنيــة وعســكرية موالية 

ــة  ــز، وبقيَّ ــة تع ــا يف مدين له

ــة  ــة )الواقع ــق املحافظ مناط

الجيــش  ســيطرة  تحــت 

قــوَّات  متكَّنــت  إذ  الوطنــي(. 

الجيــش ِمــن تفكيــك »كتائــب 

املدعومــة  العبَّــاس«،  أيب 

ــرد  ــارات، وط ــن اإلم ــارشة ِم مب

األحيــاء  ِمــن  الكتائــب  قيــادة 

ــيطر  ــت تس ــي كان ــة الت القدمي

عليهــا يف مدينــة تعــز، يف 

عــام 2018م، والحًقــا -يف عــام 2020م- نجــح الجيــش، بإســناد كبــر ِمــن قيــادة املقاومــة 

ــعبية، يف طــرد مــا تبقَّــى ِمــن وحــدات وكتائب عســكرية مواليــة لإلمــارات يف منطقة  الشَّ

املحافظــة. جنــويب  »الُربــة«  مبنطقــة  املعافــر 

5.كام جاء يف بيان وزارة الخارجية اإلماراتية، يف: 10 أغسطس 2019م.
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لبية: االرتدادات السَّ

منــذ أواخــر عــام 2017م، كانــت لجــان دوليــة، وأمميــة تابعــة ملجلــس األمــن الــدُّويل، قــد 

عيــة« يف اليمــن،  ــلطة »الرشَّ بــدأت بإلقــاء اتِّهامــات لـ«التَّحالــف العــريب« بتقويــض السُّ

ِمــن خــال إنشــاء ومتويــل جامعــات مســلَّحة مختلفــة، يف محافظــات جنــوب اليمــن 

ــاحل الغــريب، وعملــت عــى تقويــض ســلطة الرَّئيــس »هــادي«، وأضافــت التَّقاريــر  والسَّ

عيــة قــد تآكلــت بشــكل ملحــوظ هــذا العــام«، نتيجــة  األمميــة أنَّ »ســلطة الحكومــة الرشَّ

تشــكيل ســلطة موازيــة، ممثَّلــة بـ«املجلــس االنتقــايل« و«الجامعــات املســلَّحة« التــي 
ــى متوليهــا ِمــن اإلمــارات.6 تتلقَّ

مل ترتــق اإلســراتيجية التــي انتهجهــا »التَّحالــف« يف إدارتــه للعمليَّــات العســكرية 

ــعودية، قائــدة  ياســية إىَّل مســتوى التَّهديــد اإلســراتيجي الــذي تتعــرَّض لــه السُّ والسِّ

»التَّحالــف« يف اليمــن؛ بــل أىت بنتائــج عكســية عــزَّزت ِمــن نفــوذ جامعــة »الحــويث« 

ــعت ِمــن قــدرات الجامعــة العســكرية إىَّل املســتوى الــذي  املدعومــة إيرانيًّــا، ووسَّ

ــعودية، منــذ عــام  مكَّنهــا ِمــن اســتهداف املنشــآت والحقــول النَّفطيــة، واملطــارات السُّ

واريــخ البالســتية  2018م. كــام تطــوَّرت الهجــامت التــي تقــوم بهــا الجامعــة ِمــن خــال الصَّ

ات أكــر ِمــن ذي قبــل، بلغــت حــدَّ اســتهداف منشــأيت »بقيــق« و«خريــص«  واملســرَّ

ــعودية. وقــد دفعــت تلــك الهجــامت حينهــا إىَّل  التَّابعتــن لرشكــة »أرامكــو«، رشقــي السُّ

ــوايل  ــا، أو ح ــل يوميًّ ــن برمي ــو )5.7( ماي ــام، بنح ــت الخ ــدادات الزَّي ــن إم ــة ِم ــف كمي توقُّ

ــب7. ــاز املصاح ــن الغ ــب ِم ــدم مكعَّ ــاري ق ــة إىَّل ملي ــو«، إضاف ــاج »أرامك ــن إنت %50 ِم

6. انظر عى سبيل املثال:

تقرير أممي: سلطات الحكومة الرشعية تتآكل بعد تشكيل املجلس االنتقايل، أخبار اليوم، يف: 29/7/2017م، متوفر عى الرابط التايل:

https://akhbaralyom.net/news_details.php?sid=97826

كشف عن تبييض أموال وفساد.. تقرير فريق الخرباء: دعم اإلمارات لانتقايل يهدد األمن ويقوض وحدة اليمن )ملخص(، املوقع بوست، 

يف: 29/1/2021م، متوفر عى الرابط التايل:

https://almawqeapost.net/reports/57499

وكذلك تقرير لجنة العقوبات التابعة ملجلس األمن الدويل، يف يناير 2019م.

ة »الطَّاقة«، يف: 6/4/2022م، متوفر عى الرابط التايل: 7. )13( استهدافًا ِمن الحوثين ملنشآت النفط الخليجية يف 3 أشهر، منصَّ

https://shortest.link/43Fj
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ة- عــى البنــى التَّحتيــة  واريــخ البالســتية والطَّائــرات املســرَّ تزايــدت الهجــامت -بالصَّ

ــعودية واإلماراتيــة، وتعرضــت يف األشــهر الثَّاثــة األوىَّل ِمــن  ومنشــآت الطَّاقــة السُّ

ــط يف  ــن للنَّف ــا املنتج ــعودية وحلفاءه ــتهدفت السُّ ــا، اس ــام 2022م لـــ)13( هجوًم الع

ــاء  ــة بإخ ــط العاملي ــواق النَّف ــر إىَّل أس ــاق تحذي ــاض إلط ي ــع الرِّ ــا دف ــريب، م ــج الع الخلي

مســئوليَّتها عــن نقــص إمــدادات الطَّاقــة يف مــارس 2022م8.

ــاذ  ــو اتِّخ ــكري، نح ــد العس ــن التَّصعي ــف« ِم ــراتيجية »التَّحال ت إس ــرَّ ــك، تغ ــوء ذل ــى ض ع

ــعودية واإلمــارات تجــاه  نهــج أكــر دبلوماســية تجــاه الحوثيِّــن، يف حــن أنَّ سياســة السُّ

عية«  اعمــة لـ«الرشَّ ياســية والعســكرية الدَّ إضعــاف ســلطة الرَّئيــس »هادي« والقوى السِّ

، وواصلتــا دعــم التَّشــكيات العســكرية غــر املنضويــة يف إطــار الحكومــة  مل تتغــرَّ

ــاحل الغــريب، وقــوَّات  عيــة«، وأبرزهــا القــوَّات التــي يقودهــا طــارق صالــح يف السَّ »الرشَّ

»املجلــس االنتقــايل« الجنــويب يف مدينــة عــدن.

عية« ورشعنة البدائل: القضاء عىل »الرَّشَّ

ــلطة  ــعودية، وحليفتهــا اإلمــارات، جهودهام إلضعاف السُّ ــت السُّ يف 7 أبريــل 2022م، توجَّ

عيــة« يف اليمــن، بإزاحــة الرَّئيــس »هــادي«، واملنتخب شــعبيًّا واملعرف بــه دوليًّا،  »الرشَّ

ــي،  ــاد العليم ــد رش ــة محمَّ ــايس«، برئاس ــادة الرِّئ ــس القي ــكيل »مجل ــلطة، وتش ــن السُّ ِم

ــن  ــة ِم ــلَّحة املدعوم ــيَّات املس ــكيات وامليليش ــم التَّش ــل معظمه ــوَّاب، ميثِّ ــبعة ن وس

متهــم عيــدروس الزَّبيــدي، رئيــس »املجلس االنتقــايل« الجنويب،  »التَّحالــف«، ويف مقدِّ

ــيايس لـ«املقاومــة الوطنيــة«. واملجلــس صيغــة نجــح  وطــارق صالــح، رئيــس املكتــب السِّ

ــة« يف  عي ــة لـ«الرشَّ ــلَّحة املناهض ــكيات املس ــاج التَّش ــا يف إدم ــن خاله ــف« ِم »التَّحال

عيــة« ذاتهــا! فيــام كان املتوقَّــع أن يحــدث العكــس. كيــان واحــد يحمــل صفــة »الرشَّ

8. املرجع السابق نفسه.
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ِمــن هنــا، بــدأ العميــد ركــن طــارق صالــح، عضــو مجلــس الرِّئاســة، ورئيــس »املكتــب 

ــت  ــة تح ــر املنخرط ــة«، غ ــة الوطني ــوَّات »املقاوم ــيايس لق ــاء السِّ ــيايس«، الغط السِّ

ــيايس، وكان اإلنطــاق  اخليــة، بتوســيع دوائــر حضــوره السِّ فــاع أو الدَّ قيــادة وزارة الدِّ

ــيايس« يف محافظــة شــبوة، يف 27 فربايــر 2022م، مــا أثــار  بافتتــاح فــرع »املكتــب السِّ

ــة«،  ــة الوطني ــوة »املقاوم ــدَّ خط ــع ض ــوم واس ــنِّ هج ــه لش ــايل« ودفع ــة »االنتق حفيظ

فضــًا عــن اتِّخــاذ موقــف رســمي أعلــن بشــكل قاطــع رفــض أيِّ كيانــات سياســية شــاملية 

ــة. ــى أراض جنوبي ع

ــه طــارق  نتيجــة لهــذه املواقــف، توجَّ

محافظــة  حيــث  شــاماًل  د  للتَّمــدُّ صالــح 

ــى  ــارك حتَّ ــي مل يش ــرَّرة، والت ــز املح تع

اآلن يف إســنادها عــى إمتــام عمليــة 

مضــت،  أشــهر  مــدى  وعــى  التَّحريــر. 

وقبــل اإلعــان عــن إشــهار فــرع »املكتــب 

الوطنيــة«  لـ«املقاومــة  ــيايس«  السِّ

مبحافظــة تعــز، حــرص طــارق صالــح عــى 

ــع  ــز، التَّاب ــور تع ــادة مح ــع قي ــل م التَّواص

للحصــول  اليمنــي،  الوطنــي  للجيــش 

عــى موافقــة إلجــراء سلســلة زيــارات إىَّل مديريَّــات »مــوزع« و«الوازعيــة«، إضافــة إىَّل 

ــو 2022م،  ــز، يف 10 يولي ــة تع ــوب مدين ــة، جن ب ــة الرُّ ــرَّة األوىَّل ملدين ــا للم ــارة أجراه زي

ــامل،  ــان س ــده فرح ــد عب ــز، والعمي ــور تع ــد مح ــل، قائ ــد فاض ــواء خال ــا باللِّ ــى خاله التق
مستشــار قائــد املحــور، وقيــادات يف حــزب اإلصــاح.9

9. عضو مجلس القيادة الرئايس طارق صالح يلتقي قيادة محور تعز، الساحل الغريب، يف: 3/7/2022م، متوفر عى الرابط التايل:

https://alsahil.net/news20536.html
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ــيايس« لطــارق صالــح يف مدينــة تعــز، بحضــور  جــرت عمليــة افتتــاح مقــر »املكتــب السِّ

ــلطة املحليــة مبحافظــة تعــز10، ومشــاركة قيــادات وأعضاء ِمــن األمانة  مســئولن يف السُّ

ــة  ــح عملي ــارق صال ــوىَّلَّ ط ــة«. ويت ــة الوطني ــيايس« لـ«املقاوم ــب السِّ ــة لـ«املكت العام

ياتها  د مســمَّ ــخصيَّات يف مراكــز قياديــة، هــو َمــن يحــدِّ اختيــار وتكليــف وتعيــن الشَّ

ــات  ــا آلليَّ ــة، وافتقاره ــة واضح ــة وقيادي ــة إداري ــود هيكل ــدم وج ــم بع ــا، وتتَّس وصفاته

ــكرية  ــية والعس ياس ــه السِّ ــب وبنيت ــة املكت ــة ووظيف ــم طبيع ــق، بحك ــاب والتَّواف االنتخ

ــة اإلمــارات. ــن دول ــح، بدعــم ِم ــُمنحرة يف شــخصية طــارق صال الـ

ــخصيَّات  بنــاًء عــى ذلــك، أُعلــن خــال فعاليــة االفتتــاح، يف 21 يوليــو 2022م، أســامء الشَّ

هبــي، عضــو  ــام الدَّ ــيخ عبدالسَّ التــي عيَّنهــا طــارق يف قيــادة فــرع تعــز، برئاســة الشَّ

ــل حــزب املؤمتــر يف مجلــس  ــعبي العــام«، وُممثِّ امئــة لحــزب »املؤمتــر الشَّ اللَّجنــة الدَّ

ائــرة االنتخابيــة )43(، وإىَّل جانبــه خمســة نــوَّاب، ينحــدر ثاثــة  النُّــوَّاب اليمنــي عــن الدَّ

ــل  ــي، ممثِّ عب ــد الرشَّ ــم أحم ــز، أبرزه ــة تع ــاميل محافظ ــب، ش ــة رشع ــن مديري ــم ِم ِمنه

حــزب »املؤمتــر« لدورتــن يف املجالــس املحلِّيــة عــى مســتوى املحافظــة )2006م- 

2022م(، وآدم عبــده ســعيد، وعبدالكريــم حيــدر، إضافــة إىَّل عبدالحكيــم ســيف البــكاري، 

ــربكاين. ــرَّزاق ال وعبدال

ائــرة التَّنظيميــة للمكتــب، وفضــل الخامــري رئيًســا  ــد الجــال رئيًســا للدَّ كــام عــنَّ محمَّ

ــباب، والدُّكتــورة أيــان  ــاش رئيًســا لدائــرة الشَّ ــار ربَّ ياســية، والحســن عبدالجب ائــرة السِّ للدَّ

عبدالحــق رئيًســا لدائــرة املــرأة، ومنــر الكــاميل رئيًســا لدائــرة املنظَّــامت الجامهريــة؛ 

ــر«11. ــزب »املؤمت ــا لح ــيًّا وتنظيميًّ ــون سياس ــم ينتم وجميعه

10. إشهار فرع املكتب السيايس للمقاومة الوطنية يف تعز، موقع »تعز تايم«، يف: 24/3/2022م، متوفر عى الرابط التايل:

https://taiztime.com/taiz-news/2022-03-24-17-56-32

11.  انظر: إشهار املكتب السيايس للمقاومة الوطنية يف ثالث محافظة مينية، صحيفة األيام، يف: 25/3/2022م، متوفر عى الرابط 

التايل:

https://www.alayyam.info/news/8YAC89CB-HA9M4O-8A5E



11

تقييم حالة ياق والتَّداعيات يايس لطارق صالح يف تعز.. األهداف والسِّ املكتب السِّ

ــيايس« دور بــارز  وليــس أليٍّ ِمــن األســامء الـــُمعلن عنهــا يف قيــادة فــرع »املكتــب السِّ

ــعبية، ومعــارك التَّحريــر، يف مدينــة تعــز، منــذ عــام 2015م، ومل  يف املقاومــة الشَّ

يكــن للكثــر ِمنهــم أيُّ دور ســيايس أو عســكري يف مواجهــة انقــاب جامعــة الحــويث 

عموًمــا؛ بينــام كان معظمهــم جــزًءا ِمــن االنقــاب حتَّــى عــام 2019م، كــام هــو حــال رئيــس 

هبــي، إذ احتفــظ مبوقــف مســاند ألحــد طــريف االنقــاب، أال  ــام الدَّ ــيخ عبدالسَّ الفــرع، الشَّ

وهــو الرَّئيــس »صالــح«، حتَّــى مقتلــه يف 4 ديســمرب 2017م، وظلَّ يف صنعــاء نحو عامن 

ــوَّاب اليمنــي يف  بعــد مقتــل »صالــح«، ومل يشــارك يف اجتامعــات ولقــاءات مجلــس النُّ

يــاض(، خــال العــام 2017م- 2018م، وكان أوَّل ظهــور ســيايس  ــعودية )الرِّ العاصمــة السُّ

ــوَّاب يف مدينــة ســيئون مبحافظــة حرَّضمــوت،  لــه هــو مشــاركته يف اجتــامع مجلــس النُّ

يف 13 أبريــل 2019م، والــذي جــرى خالهــا انتخــاب هيئــة جديــدة لرئاســة املجلــس.

يايس: رفض وتوجُّس ِمن طارق ومكتبه السِّ

ــيايس« -يف مدينــة تعــز-  مل تحتــو قامئــة األســامء املعلــن عنهــا لقيــادة »املكتــب السِّ

عــى أســامء شــخصيَّات تقليديــة ِمــن حــزب »املؤمتــر« يف املحافظــة، باســتثناء رئيــس 

الفــرع؛ وفرغــت القامئــة ِمــن أيِّ شــخصيَّات اجتامعيــة وسياســية وأكادمييــة وعســكرية 

وتجاريــة بــارزة يف تعــز، مــا يشــر إىَّل وجــود رفــض ســيايس وشــعبي واســع الفتتــاح 

فــرع املكتــب يف تعــز.

ــلطة املحليــة مبحافظــة تعــز: إنَّ طــارق صالــح، رئيــس »املكتــب  ويقــول مســئول يف السُّ

ــيايس« لـ«املقاومــة الوطنيــة«، وعضــو مجلــس القيــادة الرِّئــايس، أجــرى خــال  السِّ

تيــب لفتــح فــرع املكتــب يف مدينــة تعــز، اتِّصــاالت عديــدة  ــهرين املاضيــن، وأثنــاء الرَّ الشَّ

ياســية والعســكرية واألمنيــة واالجتامعيــة، ومــع العديــد  ــخصيات السِّ مــع كثــر ِمــن الشَّ

ـن واملشــايخ ورجــال األعــامل، مبَــن فيهــم أســامء بــارزة ِمــن البيــوت  ِمــن األكادمييِـّ

ــيايس«، لكــن الجميــع  التَّجاريــة يف محافظــة تعــز، إلقناعهــم بالعمــل مــع »املكتــب السِّ
رفضــوا واعتــذروا عــن العمــل معــه.12

12. مقابلة خاصة مبركز املخا مع مسئول يف السلطة املحلية بتعز.
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ــيايس« يف تعــز يعكــس  ويبــدو أنَّ العــزوف والرَّفــض الواســع للعمــل مــع »املكتــب السِّ

وافــع واألســباب  طبيعــة العاقــة بــن عائلــة »صالــح« وتعــز، ويعــود إىَّل العديــد ِمــن الدَّ

ــعبية، أبرزهــا إعــان  ياســية واألخاقيــة والشَّ والعوامــل التَّاريخيــة واالجتامعيــة والسِّ

ــة  ــب جامع ــة إىَّل جان ــاركته الفاعل ــام 2011م، ومش ــز ع ــى تع ــرب ع ــح« الح ــس »صال الرَّئي

الحــويث يف قيــادة الحــرب األكــر دمويــة عــى تعــز منــذ مــارس 2015م، وقيــام طــارق 

ــل  ــز، قب ــاف تع ــة وأري ــت مدين ــي طال ــامت الت ــادة الهج ــارز يف قي ــدور ب ــا ب ــح خاله صال

ــان  ــوق اإلنس ــطاء حق ــن نش ــد ِم ــم العدي ــمرب 2017م. واتَّه ــاء يف ديس ــن صنع ــراره ِم ف

ــقِّ  ــرب بح ــم ح ــكاب جرائ ــن يف ارت ــاركة الحوثيِّ ــح مبش ــارق صال ــة ط ــامت املدني واملنظَّ

ــكَّان املدنيِّــن يف مدينــة تعــز. ومنــذ ذلــك الحــن مل يعتــذر عــن مشــاركته تلــك يف  السُّ

مويــة عــى تعــز. الحــرب الدَّ

ــس وانعــدام الثِّقــة، حتَّــى بلغــت  وتتَّســم العاقــة بــن طــارق صالــح وتعــز بالتَّوتُّــر والتَّوجُّ

ــى  ــة ع موي ــرب الدَّ ــن، يف الح ــب الحوثيِّ ــاركته إىَّل جان ــنوات مش ــة س ــداء طيل ــدَّ الع ح

محافظــة تعــز. واســتمرَّت عاقــة التَّوتُّــر وانعــدام الثِّقــة بعد فــراره ِمن صنعــاء عقب مقتل 

ــام 2018م،  ــف« يف ع ــل »التَّحال ــن قب ــز ِم ــاحل تع ــات س ــليمه مديريَّ ــح«، وتس ــه »صال عمِّ

وســيطرته عــى مــوارد وإيــرادات مينــاء ومدينــة املخــاء، وإخــاء مناطــق ســاحل تعــز ِمــن 

ــكَّان، والعمــل عــى عــزل املديريَّــات  السُّ

املحافظــة،  عــن  والجنوبيــة  الغربيــة 

منطقــة  إىَّل  املخــاء  مدينــة  وتحويــل 

أبنــاء  أمــام  ُمغلقــة  وأمنيــة  عســكرية 

تعــز، وهــي املحافظــة التــي تحتــوي 

اليمــن،  يف  كتلــة ســكانية  أكــرب  عــى 

يف ظــلِّ حصــار حــويث خانــق تواجهــه 

قيــة  الرشَّ الجهــات  ِمــن  املحافظــة 

الغربيــة. ــاملية  والشَّ ــاملية  والشَّ
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ناهيــك عــن تــورُّط طــارق صالــح يف دعــم متــرُّد »كتائــب أيب العبــاس«، وإيــواء مطلوبــن 

ــة ِمنهــم  ب لألجهــزة األمنيــة والعســكرية يف املحافظــة، وتخصيــص وســائل إعــام مقرَّ

لشــنِّ حمــات إعاميــة ودعائيــة تحــرِّض باســتمرار ضــدَّ املقاومــة والجيــش الوطنــي 

ــز13. ــة يف تع ــادة املقاوم ــة، وق ــية واالجتامعي ياس ــات السِّ واملكوِّن

ردود األفعال تجاه فرع املكتب بتعز:

ــد العليمــي، الــذي قالت  مثَّــة مخــاوف لــدى رئيــس مجلــس القيــادة الرِّئــايس، رشــاد محمَّ

مصــادر مطَّلعــة إنَّــه انزعــج ِمــن لقــاء قــادة محــور تعــز بطــارق صالــح، يف يونيــو املــايض، 

ــاعي  ــام أنَّ مس ــور. ك ــادة املح ــب قي ــن جان ــعاره ِم ــمَّ إش ــاء، دون أن يت ــة املخ يف مدين

ــعبي العــام«،  ــا عــن »املؤمتــر الشَّ ــيايس« بديــًا سياســيًّا وتنظيميًّ جعــل »املكتــب السِّ

ــل  ــه داخ ــن أوراق ــم ِم ــا، ويخص ــر حاليًّ ــود املؤمت ــذي يق ــي ال ــدى العليم ــاوف ل ــر مخ تث

مجلــس القيــادة الرِّئــايس لصالــح تعزيــز أوراق ونفــوذ طــارق صالــح، وتزيــد ِمــن حظوظــه 

ــل إليهــا. يف أيِّ تســوية سياســية ميكــن التَّوصُّ

ياســية واالجتامعيــة  عــى امليــدان، تتفــاوت طبيعــة عاقــة املكوِّنــات واألحــزاب السِّ

ــعبية يف تعــز مــع طــارق صالــح، بــن الخصومــة والتَّنافــس، وكثــرًا ِمــن  واملقاومــة الشَّ

ــل  ــامع داخ ــود إج ــم وج ــة، رغ ــدام الثِّق ــة وانع يب ــس والرِّ ــم بالتَّوجُّ ــداء؛ وتتَّس ــان الع األحي

تلــك املكوِّنــات ينظــر لجامعــة الحــويث باعتبارهــا التَّهديــد الوجــودي والخطــر األوَّل، مــا 

ــن،  ــن الحوثيِّ ــف ِم ــى املوق ــوم ع ــي يق ــارب حقيق ــق تق ــول إىَّل تحقي ــتلزم الوص يس

ويكــون ناتًجــا عــن حاجــة وطنيــة وشــعبية، ونابًعــا ِمــن إرادة محلِّيــة وطنيــة، وِمــن 

ــا   ــر بأبعاده ــة التَّحري ــاء معرك ــل أعب ــاركة يف تحمُّ ــئولية واملش ــم املس ــتعداد لتقاس اس

ياســية واالجتامعيــة والعســكرية، وأالَّ يكــون مجــرَّد تقــارب تكتيــي مرحــي محكــوم  السِّ

ــة. ــة أو خارجي ــة إقليمي بحاج

13. موقع »نيوز مين«، وقناة »اليمن اليوم«، املقرَّبة ِمن طارق صالح.
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وحتَّــى اللَّحظــة، مل يصــُدر عــن قيــادة محــور تعــز التَّابــع للجيــش الوطنــي، وعــن القــوى 

ــب  ــخصيات االجتامعيــة البــارزة، وعــن جميــع األحــزاب، بيانــات رســمية ترحِّ ياســية والشَّ السِّ

ــا يف  ــز، مب ــح يف تع ــطارق صال ــيايس« لـ ــب السِّ ــرع »املكت ــاح ف ــوة افتت ــارض خط أو تع

ذلــك حــزب »املؤمتــر«، وحــزب »اإلصــاح« و«الحــزب االشــرايك اليمنــي«؛ لكــنَّ قــادة 

ــيايس«، وعقــدوا لقــاءات مــع  فــروع هــذه األحــزاب اســتجابوا لدعــوة ِمــن »املكتــب السِّ

ــد  ــاء بع ــذي ج ــز14، وال ــة تع ــه يف مدين ــاح فرع ــم بافتت ــا ترحيبه ــدوا خاله ــه، وأب قيادت

ــروع  ــادة ف ــز وق ــور تع ــادة مح ــع قي ــح م ــارق صال ــا ط ــاءات أجراه ــاالت ولق ــلة اتِّص سلس

ياســية، خــال ثاثــة أشــهر ســابقة لافتتــاح، حيــث أبــدى طــارق صالــح خالهــا  األحــزاب السِّ

اهتامًمــا متزايــًدا بالتَّواصــل مــع قيــادة تعــز، خصوًصــا بعــد تعرُّضــه خــال إقامتــه يف 

مايــو املــايض ملضايقــات ِمــن »املجلــس االنتقــايل« الجنــويب يف عــدن15، والتــي عــاد 

ــز  ــور تع ــادة مح ــع قي ــاءات م ــة لق ــد ثاث ــاء، وعق ــة املخ ــكاف يف مدين ــا لاعت ــى إثره ع

ــه إليصــال رســالة لـ«االنتقــايل«. ــة ِمن العســكري، اعتربهــا البعــض محاول

ــيايس«  شــكَّل حــزب »اإلصــاح« أحــد أبــرز األحــزاب التــي باركــت افتتــاح فــرع »املكتــب السِّ

لطــارق صالــح يف تعــز، لكــن ترحيــب الحــزب اشــرط ضمنيًّــا أن يكــون وجــود املكتــب »رافــًدا 

ــيايس، لتحشــيد الجهــود وتوحيدهــا يف ســياق املعركــة  مهــامًّ ِمــن روافــد العمــل السِّ

ــيخ  ــا حــزب »املؤمتــر« يف تعــز، والذي يرأســه الشَّ الوطنيــة ضــدَّ املــرشوع اإليــراين«16. أمَّ

ــذ عــام 2015م،  ــعبية من عــارف جامــل، وكيــل محافظــة تعــز، وأحــد قــادة املقاومــة الشَّ

ــيايس« لطــارق صالــح عــى  فيبــدو أنَّــه يخــى ِمــن أن يكــون افتتــاح فــرع »املكتــب السِّ

حســاب حــزب »املؤمتــر«. وهنــاك ترحيــب حــذر ِمــن قــادة األحــزاب يف تعــز، نظــرًا لوجــود 

ياســية تجــاه سياســة دولــة  ــعبية واالجتامعيــة والسِّ مخــاوف لــدى كثــر ِمــن القــوى الشَّ

اعــم لــه. اإلمــارات التــي متلــك قــرار طــارق صالــح، كونهــا الدَّ

14. ممثلو األحزاب والتنظيامت السياسية يباركون افتتاح مقر املكتب السيايس للمقاومة الوطنية، موقع »2 ديسمرب«، يف: 

22/7/2022م، متوفر عى الرابط التايل:

https://2dec.net/news54709.html

15. أجرى طارق صالح زيارة إىَّل مدينة الربة بتعز، مطلع يوليو 2022م، كام عقد ثاثة لقاءات مع محور تعز العسكري خال يونيو ويوليو 

يف مدينة املخاء.

16.قيادة اإلصاح بتعز ترحب بافتتاح مقر فرع املكتب السيايس للمقاومة الوطنية، موقع »2 ديسمرب«، يف: 24/7/2022م، متوفر عى 

الرابط التايل:

 https://2dec.net/news54749.html



ــعبية ضــدَّ  ومــع وجــود قناعــة واســعة لــدى هــذه املكوِّنــات التــي قــادت املقاومــة الشَّ

ــعودية واإلمــارات يف  الحوثيِّــن بحاجــة اليمــن للحفــاظ عــى عاقــة غر تصادميــة مع السُّ

هــذه املرحلــة، وبــأنَّ مخاطــر وتبعــات دخــول األطــراف املناهضــة لجامعــة الحــويث يف 

يــاض وأبــو ظبــي ســتكون أكــرب ِمــن تبعــات التَّــاميش مرحليًّــا مــع توجُّهاتهــام  توتُّــر مــع الرِّ

يف املحافظات املـُــحرَّرة.

ــعبية تــرى أنَّ وضــع  ياســية اليمنيــة واملقاومــة الشَّ كــام أنَّ فــروع األحــزاب والقــوى السِّ

اتيــة وانعــدام  طــارق صالــح ال يســمح لــه باســتفزاز تعــز يف ظــلِّ افتقــاره للقــوَّة الذَّ

ــويب،  ــايل« الجن ــس االنتق ــع »املجل ــية م ــرة والتَّنافس ــه املتوتَّ ــة عاقت ــه، وطبيع خيارات

فضــًا عــن هشاشــة التَّشــكيات العســكرية التــي يقودهــا، رغــم تلقِّيهــا دعــاًم عســكريًّا 

ــوده يف  ــة وج ــي لحامي ــي ال يكف ــم اإلقليم ع ــن أنَّ الدَّ ــًا ع ــف«، فض ــن »التَّحال ــا ِم وماليًّ

ــيايس باالتِّجــاه الــذي  املخــاء ومديريَّــات ســاحل تعــز، فيــام لــو ذهــب نشــاط مكتبــه السِّ

ــة. ــاف املقاوم ــز وإضع ــاك تع ــتهدف إرب يس

استنتاجات:

ــداث  ــار األح ــة يف مس ــوُّل فارق ــة تح ــايس« نقط ــادة الرِّئ ــس القي ــان »مجل ــكَّل إع - ش

ــع املســاحة التــي يتحــرَّك فيهــا  ياســية يف اليمــن، ووسَّ واملعادلــة العســكرية والسِّ

طــارق صالــح، بوصفــه عضــو يف املجلــس الرِّئــايس، وصاحــب »رشعيــة« افتقدهــا 

ــة. ــنوات املاضي ــة السَّ طيل

ياســية والعســكرية واإلقليميــة، وإســراتيجية  ات السِّ - تشــر املدخــات واملــؤرشِّ

ياســية، وتصــوُّرات  ـات العســكرية والسِّ »التَّحالــف العــريب« وأســلوب إدارتــه للعمليَـّ

ــب  ــاط »املكت ــع نش ــن، إىَّل أنَّ توسُّ ــيايس لليم ــتقبل السِّ ــارات للمس ــعودية واإلم السُّ

ــيايس« لطــارق صالــح، وفتــح فرعــه يف مدينــة تعــز، ناتــج عــن إرادة إقليميــة  السِّ

خارجيــة يف املقــام األوَّل.
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ياســية، املـُــرحِّبة نظريًّــا بتدشــن نشــاط فــرع  - مل تكــن مواقــف األطــراف واألحــزاب السِّ

ــيايس« لطــارق صالــح يف مدينــة تعــز، ســوى اســتجابة لهــذا العامــل  »املكتــب السِّ

الخارجــي، وعــدم رغبــة يف االصطــدام مــع »التَّحالــف«، يف ظــلِّ موازيــن القــوَّة يف 

املرحلــة الرَّاهنــة، ومــا تفرضــه جامعــة الحــويث ِمــن تهديد خطــر ومصري، يســتهدف 

ــال  ــة، تط ــة ووطني ــية واجتامعي ــادة سياس ــن إب ــه ِم ــا تنتهج ــا، وم ــن عموًم ــز واليم تع

ولــة اليمنيــة ونظامهــا الجمهــوري. جميــع القــوى واملكوِّنــات، وتســتهدف هويــة الدَّ

ــف«  ــوده »التَّحال ــام يق ــه ع ــود توجُّ ــلِّ وج ــيايس« أىت يف ظ ــب السِّ ــاح »املكت - افتت

ــات  يَّ ــة، تحدِّ ــوط األمريكي غ ــة، الضُّ ــراك الهدن ــام )ح ــية والسَّ ياس ــوية السِّ ــاه التَّس باتِّج

الطَّاقــة العامليــة، وحــرب أوكرانيــا، إزاحــة هــادي، تشــكيل مجلــس رئــايس، نــصُّ بنــود 

ــايس(. ــان الرِّئ ــان اإلع ــويث يف بي ــة الح ــع جامع ــاوض م التَّف

بلومــايس والــدُّويل  وليــة عــى »التَّحالــف«، وتزايــد الحــراك الدُّ غــوط الدُّ - تصاعــد الضُّ

ع كــام يبــدو  ــاملة، رسَّ لتمديــد الهدنــة يف اليمــن، متهيــًدا الســتئناف املفاوضــات الشَّ

تــه  ــيايس« لطــارق صالــح، وفتــح فرعــه يف تعــز، لضــامن حصَّ ِمــن نشــاط »املكتــب السِّ

ــل لهــا. كوكيــل لإلمــارات يف أيِّ تســوية يجــري التَّوصُّ

ــيايس«، يف  - وفــق تبعيَّــة قــرار طــارق صالــح لإلمــارات فــإنَّ افتتــاح فــرع »املكتــب السِّ

ياســية  ــه حقيقــي لتوحيــد الجهــود مــع املكوِّنات السِّ مدينــة تعــز، ال يعكــس وجــود توجُّ

ــيطرة  والعســكرية املناهضــة للحوثيِّــن يف تعــز، بقــدر مــا تبــدو خطوة يف مســار السَّ

ــوية  ــا يف التَّس ــدف متثيله ــُمحرَّرة، به ــات الـ ــى املحافظ ــكرية ع ــية والعس ياس السِّ

ــاملة مــع الحوثيِّــن. الشَّ

ــا،  ــا إضافيًّ يًّ ــز تحدِّ ــة تع ــح إىَّل مدين ــارق صال ــيايس« لط ــب السِّ ــول »املكت ــكِّل دخ - يش

الجمــود  اســتمرَّ  حــال  يف  الـــُمحرَّرة،  تعــز  داخــل  االســتقطاب  حالــة  ِمــن  وســيزيد 

الجبهــات. يف  العســكري 

ــكرية  ــوَّة عس ــلَّح وق ــذراع مس ــد ب ــيايس جدي ــوِّن س ــح كمك ــارق صال ــب ط ــود مكت - وج

ــج  ــدم دم ــلِّ ع ــا يف ظ ــز، خصوًص ــية يف تع ياس ــاحة السِّ ــاد السَّ ــى إفس ــل ع ــد يعم ق

ــاع. ف ــار وزارة الدِّ ــي يف إط ــش الوطن ــن الجي ــكرية ضم ــكياته العس تش
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ــق تشــظِّي حــزب  ــيايس« لطــارق صالــح يف تعــز يعمِّ - افتتــاح فــرع »املكتــب السِّ

ــتوى  ــى املس ــيايس ع ــل السِّ ــزب يف التَّمثي ــد الح ــذ رصي ــز، ويأخ ــر« يف تع »املؤمت

ــام. ــي الع الوطن

ــيايس« لطــارق صالــح بتعــز، وبحكــم فقدانــه للقــرار  - وجــود فــرع »املكتــب السِّ

ــعبية ِمــن إمكانيــة خــوض معــارك  وســيطرة اإلمــارات عليــه، قــد يعطِّــل املقاومــة الشَّ

تحريــر مســتقبلية، ومســتقلَّة عــن الحســابات واإلرادات اإلقليميــة، التــي طاملــا تحكَّمــت 

ــام 2015م. ــذ ع ــكرية من ــات العس ــرح العمليَّ ــة« وم عي ــة »الرشَّ ــرار الحكوم بق
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