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المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

ــة،  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ اتــــهــــمــــت الــــحــــكــــومــــة الـ
ــر اإلعــــام معمر  عــلــى لــســان وزيــ
التي  الحوثيني  قـــوات  اإلريـــانـــي، 
بمحاولة  الــعــاصــمــة صــنــعــاء  عــلــى  تسيطر 
اســـتـــهـــداف الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــجـــديـــدة. 
وقـــد تــعــّرضــت الــحــكــومــة فــي أثــنــاء وصــول 
أعضائها إلــى مطار عــدن، وهــي قــادمــة من 
ديسمبر  األول/  كـــانـــون   30 فـــي  الــــريــــاض، 
سقطت  صــاروخــيــة  بقذائف  لهجوم   ،2020
الــهــجــوم بحياة  املـــطـــار. وأودى  مــبــنــى  فـــي 
ــا، مــعــظــمــهــم  ــ ــًصـ ــ ــخـ ــ ــــن شـ ــريـ ــ ــشـ ــ بــــضــــعــــة وعـ
مدنيون، من دون أن ُيصاب أحد من أعضاء 
الحوثية  الحركة  نفت  وفــي حني  الحكومة. 
الــذي استهدف، على ما  عاقتها بالهجوم 
يــبــدو، إفــشــال اتــفــاق الــريــاض الــذي انبثقت 
مــنــه الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، أو ربـــمـــا تــذكــيــر 
ــقـــادمـــة بــالــكــيــفــيــة الـــتـــي يــبــدو  الــحــكــومــة الـ
 أي 

ّ
ــإن عليها مــيــزان الــقــوى فــي الــجــنــوب، فـ

 ذلك الهجوم.
َّ
جهة أخرى لم تتنب

وتمثيلها  الحكومة  تشكيل  مخاض 
الجغرافي والحزبي

بعد ثاثة عشر شهًرا من الوصول إلى اتفاق 
الـــريـــاض، فـــي 5 تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
املــعــتــرف  الــيــمــنــيــة،  الـــحـــكـــومـــة  بــــني   ،2019
الجنوبي،  االنتقالي  واملجلس  دولــًيــا،  بها 
أصــــدر الــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي، 
في 18 كانون األول/ ديسمبر 2020، القرار 
الحكومة،  رقــم 7 لعام 2020، بشأن تشكيل 
بوصفه تنفيًذا للفقرة األولى من الترتيبات 
الــســيــاســيــة املــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي امللحق 
السياسي واالقتصادي لهذا االتفاق. وجاء 
قــــرار تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــعــد نــحــو خمسة 
أشهر من إصــدار الرئيس هادي القرار رقم 
بــمــوجــبــه، رئــيــس  ــّلـــف،  لــســنــة 2020، وكـ  35
الحكومة السابق، معني عبد امللك، بتشكيل 

الحكومة.
ضـــّمـــت الـــحـــكـــومـــة 24 وزيـــــــــًرا، إلـــــى جــانــب 
ــن مـــحـــافـــظـــة تــعــز  ــ ر مــ ــا، املـــــتـــــحـــــدِّ ــهــ ــســ ــيــ رئــ
مقابل  منصبه  احــُتــِســب  والـــذي  الشمالية، 
ــــرى اقــتــســام  ــد جـ ــ حــقــيــبــتــني وزاريـــــتـــــني. وقـ
حــقــائــب الــحــكــومــة مــنــاصــفــًة تــقــريــًبــا بني 
ــــات  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ املـــــحـــــافـــــظـــــات الــــشــــمــــالــــيــــة واملـ
املحافظات  حصة  كانت  بحيث  الجنوبية؛ 
الجنوبية 13 حقيبة، وحصة الشمالية 11 
حقيبة إلى جانب رئيس الحكومة، واستأثر 
الرئيس هادي بالحقائب السيادية األربع: 
الــدفــاع، والــداخــلــيــة، والــخــارجــيــة، واملــالــيــة، 
والشباب،  للمرأة  تمثيل  أي  غــاب  فــي حــني 
الـــذي يضم،  فــضــًا عــن إغــفــال إقليم تهامة 
وفًقا ملخرجات الحوار الوطني لعام 2014، 
وَريمة،  وَحــجــة،  الحديدة،  محافظات:  أربــع 
وامَلحويت. وقد تمثلت األقاليم األخرى على 
النحو التالي: آزال )ثاث حقائب(، والَجَند 
)ست حقائب(، وحضرموت )ست حقائب(، 

وسبأ )حقيبتان(، وعدن )سبع حقائب(. 
لوحظ في التشكيلة الحكومية أنها لم ُتسمِّ 
نائًبا لرئيس الحكومة، وأن امُلحاصصة في 
الكفاءة  معايير  الــوزاريــة همشت  الحقائب 
والنزاهة والخبرة املناسبة التي اشترطها 
اتــفــاق الــريــاض، وقــد اســتــأثــرت املحافظات 
الــجــنــوبــيــة بـــثـــاٍث مـــن الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
السيادية األربع التي سبقت اإلشارة إليها. 
الـــدفـــاع، فآلت  الــرابــعــة، وهـــي  الحقيبة  أمـــا 
الــفــريــق محمد علي  الــســابــق،  إلــى شاغلها 
ر مــن محافظة َذَمـــار  املــقــدشــي، الـــذي يــتــحــدَّ
الــشــمــالــيــة الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــحــركــة 

الحوثية.

ظروف اإلعالن المفاجئ 
عن تشكيل الحكومة 

ــات الــســيــاســيــة  ــونـ ــكـ ــّكـــل الــــخــــاف بــــني املـ شـ
االنتقالي  واملجلس  السابقة  الحكومة  فــي 
العسكري  امللحقني،  تنفيذ  الجنوبي، حول 
واألمــنــي، من اتفاق الــريــاض، أبــرز العوائق 
ــــرت تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة؛  ــ الـــتـــي أخَّ
فــقــد كـــان مطلب تــلــك املــكــونــات متمثًا في 
بالترتيبات  املتعلقة  األحكام  بتنفيذ  البدء 
الحكومة.  قبل تشكيل  العسكرية واألمنية، 
نــزع أسلحة  املــذكــورة  الترتيبات  وتتضّمن 
ــابــــعــــة لـــلـــمـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي  ــتــ الــــــقــــــوات الــ
في  محّدد  مكاٍن  في  وتجميعها  الجنوبي، 
عــدن، ثم إخــراج هذه القوات من محافظات 
ــالــــع، قـــبـــل أن  عــــــدن، وأبـــــــني، ولــــحــــج، والــــضــ
يــتــم دمــجــهــا ضــمــن مــــاك وزارَتـــــــي الـــدفـــاع 
والـــداخـــلـــيـــة، فــضــًا عـــن تــعــيــني مــديــر ألمــن 
ــا املـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي،  ــ ــــدن. أمـ عــ
الحكومة  بتشكيل  الــبــدء  ا على  ُمــصــّرً فكان 
الـــتـــرتـــيـــبـــات  أول  ــفــــهــــا  بــــوصــ الــــــجــــــديــــــدة، 
السياسية، ثم االنتقال بعد ذلك إلى تنفيذ 

الترتيبات العسكرية واألمنية.
وقــــد ازداد األمــــر تــعــقــيــًدا بـــإعـــان املــجــلــس 
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، فـــي نــيــســان/ أبــريــل 
نــفــوذه،  مــنــاطــق  فــي  الــذاتــيــة  اإلدارة   ،2020
وَفـــــْرض ســيــطــرتــه املــســلــحــة عــلــى محافظة 
ــــران/ يــونــيــو  ــزيـ ــ أرخـــبـــيـــل ســـقـــطـــرى، فــــي حـ

ــع الــحــكــومــة إلـــى الــلــجــوء إلــى  2020؛ مــا دفـ
القوة الستعادة السيطرة عليها.

وفي تموز/ يوليو 2020، حاولت السعودية 
كــســر حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــتـــي ســيــطــرت على 
الوضع باقتراحها آلية لتسريع تنفيذ اتفاق 
الرياض، لكن الخاف حول اقتسام حقائب 
الوضع  ذلـــك. واســتــمــر  الحكومة حــال دون 
عــلــى حــالــه إلــــى أن جــــرى اإلعـــــان بــصــورة 
مفاجئة، في 18 كانون األول/ ديسمبر، عن 
استكمال  الحكومة، من دون  اتفاق تشكيل 

الترتيبات العسكرية واألمنية.
ويـــبـــدو أن فـــوز املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي، جو 
ــايــــدن، بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة األمــيــركــيــة  بــ
الدفع نحو تشكيل  مّثل عامًا حاسًما في 
الحكومة الجديدة؛ ذلك أنه يتجه، كما صّرح 
إعــادة تقييم  إلى  خال حملته االنتخابية، 
موقف باده من الحرب في اليمن التي يلقى 
اســتــمــرارهــا مــعــارضــًة شـــديـــدًة بــني قــواعــد 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. كــمــا يــتــجــه الــرئــيــس 
تقييم عاقة  إعــادة  إلــى  املنتخب  األميركي 
بـــــاده بــالــســعــوديــة، خـــاصـــة فــيــمــا يتصل 
ببيع الساح لها، وهــو أمــر سيكون له أثٌر 
واضح في الجانبني، العسكري والسياسي، 
ــا اإلمــــــــــارات، فــهــي  ــ لـــلـــصـــراع فــــي الـــيـــمـــن. أمـ
تسعى إلى استباق أي تغيير في السياسة 
بــإبــداء  اليمن  الــصــراع فــي  األميركية تــجــاه 
نــوع من املــرونــة، للحفاظ على دوٍر لها في 
إليها  تــدفــع  محتملة  سياسية  تــســويــة  أي 

إدارة بايدن وتقودها األمم املتحدة.

تموضع المجلس االنتقالي 
في الحكومة وأبعاده المحتملة

خـــــرج املـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي مــن 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة بـــأربـــع حــقــائــب، هي 
الــنــقــل، والـــزراعـــة والــــري، والــخــدمــة املدنية، 
والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل. وتحظى 

ــرُة املـــجـــلـــس  ــ ــــطـ ــيـ ــ ــك، ســـــــوف تـــتـــيـــح سـ ــ ــذلــ ــ كــ
االنتقالي على املوانئ الجنوبية املهمة في 
عدن، وبلحاف، واملكا، وسقطرى، من خال 
اتفاقية  فـــرص إحــيــاء   

َ
تــعــزيــز الــنــقــل،  وزارة 

عـــام 2008 املــوقــعــة مــع شــركــة مــوانــئ دبــي 
االتفاقية  وهــي  عـــدن،  ميناء  حــول  العاملية 
 ،2013 عــام  اليمنية  الحكومة  ألغتها  الــتــي 
علًما أن وزير النقل، في الحكومة الجديدة 
يرتبط بعاقة مصاهرة مع رئيس املجلس 

بيدي.
ُّ
االنتقالي عيدروس الز

إلــى استغال  الــســعــوديــة، فهي تسعى  أمــا 
املــحــاذيــة لسلطنة  املــهــرة،  مــوانــئ محافظة 
عن  بعيًدا  النفط،  ألغـــراض تصدير  ُعــمــان، 
ــّدد بــــاإلغــــاق فـــي حــال  ــهــ مــضــيــق هـــرمـــز املــ
حـــصـــول مـــواجـــهـــة عــســكــريــة فــــي الــخــلــيــج. 
فــضــًا عــن ذلــــك، يــمــكــن أن تــؤّمــن الـــــوزارات 
االنتقالي  املجلس  بها  التي حظي  األخــرى 
ــــا لــخــطــط الــبــرنــامــج  ـــا قــــوّيً ــًم الــجــنــوبــي دعـ
السعودي املعني بإعادة اإلعمار في اليمن، 
والــــذي بـــدأ نــشــاطــه فــي أيــــار/ مــايــو 2019، 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة وّقــعــهــا مــديــر الــبــرنــامــج، 
الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى الــيــمــن، مــحــمــد آل 
الدولي  والتخطيط  التعاون  ووزيــر  جابر، 
اليمني، نجيب العوج، الذي يشغل منصب 
ــر االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات في  ــ وزيـ

الحكومة الجديدة.
الحكومة  فــي  الــنــقــل  مــنــح حقيبة  أن  يــبــدو 
ــدة لــشــخــصــيــة مـــقـــّربـــة مــــن رئــيــس  ــديــ الــــجــ
املــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، عـــيـــدروس 
الــزبــيــدي، جـــاء فــي مــقــابــل مــوافــقــة املجلس 
إلــى شخصية  الداخلية  وزارة  إســنــاد  على 
مقّربة من الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ 
السابقة  الحكومة  أزيــح وزيـــران من  وبذلك 
كاَنا من أشد املناوئني للمجلس االنتقالي 
الــجــنــوبــي واإلمــــــــارات: وزيــــر الــنــقــل صــالــح 
الجبواني، ووزير الداخلية أحمد امليسري. 
االنتقالي  املجلس  تمّكن  ذلـــك،  على  عـــاوًة 
ــاِفــــظ مــحــافــظــة  ــحــ ــــرض ُمــ ــنـــوبـــي مــــن فــ الـــجـ
َقطري،  أرخبيل سقطرى السابق، سالم السُّ
وزيًرا للزراعة والثروة السمكية، على الرغم 
مــن إقــالــتــه مــن منصبة مــن جــانــب الرئيس 
هادي في منتصف عام 2017. وقد استأثر 
املجلس االنتقالي الجنوبي أيًضا بمنصَبي 
ــدن، ومــــديــــر شـــرطـــتـــهـــا، ضــمــن  مـــحـــافـــظ عـــــ

اقتسام الترتيبات السياسية واألمنية.

مصير الترتيبات العسكرية واألمنية
اإلعــان  يرتبط  لم  سابًقا،  أوضحنا  مثلما 
الــتــرتــيــبــات  الــحــكــومــة بتنفيذ  عـــن تــشــكــيــل 
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا  الـــعـــســـكـــريـــة واألمــــنــــيــــة املـ
فـــي اتـــفـــاق الـــريـــاض. واقــتــصــر تــنــفــيــذ هــذه 
إعــادة تموضع  الترتيبات، حتى اآلن، على 
ــة لــلــمــجــلــس  ــعـ ــابـ ــتـ وحــــــــدات مــــن الـــــقـــــوات الـ
االنتقالي الجنوبي والحكومة في محافظة 
أبني، وإحال وحدات تابعة لقوات العمالقة 
الحياد  إلــى  نــظــًرا  املنسحبة،  الــقــوات  محل 

الطرفني.  العمالقة تجاه  قــوات  الــذي تبديه 
وكـــان اتــفــاق الــريــاض قــد نـــصَّ عــلــى إحــال 
قوات األمن التابعة للسلطة املحلية في كل 
القوات املنسحبة. كما أغفل  محافظة محل 
تنفيذ األحكام املتعلقة بإعادة هيكلة قوات 
املــجــلــس االنــتــقــالــي، وااللـــتـــفـــاف عــلــى قـــرار 
تــشــكــيــل وتــحــديــد مــهــمــات ألـــويـــة الــحــمــايــة 
القصور  حماية  بها  ُيــنــاط  الــتــي  الرئاسية 
ــــني تــــحــــّركــــات الـــرئـــيـــس  ــأمـ ــ ــة، وتـ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
هــادي. إلى جانب ذلك، تم القفز على اتفاق 
تشكيل ما تعرف بـ »قوة حماية املنشآت«، 
قــوات  بــني صفوف  مــن  واختيار عناصرها 
الــحــكــومــة والــتــشــكــيــات الــتــابــعــة للمجلس 
املدنية،  املنشآت  بحماية  للقيام  االنتقالي، 
ــاّر الــحــكــومــيــة فــــي عــــــدن، بــــل اعــُتــمــد  ــ ــقـ ــ واملـ
عــلــى قـــوات تــابــعــة أللــويــة الــدعــم واإلســنــاد 
ــة لــلــمــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي،  ــيـ ــوالـ املـ
ــهـــزة الــشــرطــة  ــائـــف أجـ مـــع مــصــادرتــهــا وظـ
وقــــوات األمــــن الــخــاصــة. والـــحـــال كــذلــك في 
لــعــدن،  محافظَتي لــحــج وأبـــني املــجــاورتــني 
ر تعيني مديري أجهزة األمن 

ُّ
فضًا عن تأخ

فــي املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، وإعــــادة هيكلة 
الــقــوات الــخــاصــة وقـــوات مكافحة اإلرهـــاب 

ضمن وزارة الداخلية.

خاتمة
تنفيذ الشق املتعلق بالترتيبات السياسية، 
وإغــفــال جـــزء كبير مــن الــتــرتــيــبــات األمنية 
والــعــســكــريــة املــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتــفــاق 
الــــريــــاض، يــعــنــيــان أن املــجــلــس االنــتــقــالــي 
ــة وازنـــــــــة  ــ ــــصـ ــــى حـ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــــصـ ــــي حـ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
مستفيًدا  الــحــكــومــة،  فــي  سياسي  وتمثيل 
مــن الــضــغــوط الــتــي تشعر بــهــا الــســعــوديــة 
والرئيس هادي مع اقتراب استام الرئيس 
الحكم في واشنطن،  بايدن،  األميركي، جو 
في مقابل االحتفاظ بجزء كبير من قدراته 
هذا  يمّثل  وســوف  األرض.  على  العسكرية 
الوضع تحّدًيا كبيًرا للحكومة خال الفترة 
الصاروخية  الهجمات  تمّثل  كذلك،  املقبلة. 
عــلــى مـــطـــار عـــــدن، لــحــظــة هـــبـــوط الــطــائــرة 
الــتــي أقــّلــت أعــضــاء مــن الــحــكــومــة، مــؤّشــًرا 
ــة عــلــى ضــخــامــة الــتــحــّديــات  ــ ـــا ذا داللـ جـــلـــًيّ
الحكومة  تــواجــه  التي  واألمنية  العسكرية 
ا، وإسهام تعطيل تنفيذ  املعترف بها دولّيً
امللحقني، العسكري واألمني، في وقوع ذلك، 
فــي ضـــوء ضــعــف الــتــعــاون والــتــنــســيــق بني 
فــرقــاء هــذه الــحــكــومــة، فــاتــفــاق املحاصصة 
 

ّ
هذا ال يدل على نياٍت وحدويٍة بقدر ما يدل
اإلشكاليات،  تحل  ال  مؤقتٍة  تــوافــقــاٍت  على 
بل إنها تتجاهلها وتكتمها ريثما تنفجر 
من جديد، وال سيما أن القوى املدعومة من 
ــارات والــداعــيــة إلـــى انــفــصــال الــجــنــوب  ــ اإلمــ
ز مـــن قــوتــهــا األمــنــيــة فـــي ظـــل إضــفــاء 

ّ
ــز تـــعـ

اشــتــراط  دون  مــن  عليها،  حكومية  شرعية 
اليمن؛ ســواء أكانت فدرالية،  الــوالء لوحدة 
 النظر عن صيغتها.

ّ
أو غير فدرالية، بغض

ظروف تشكلها والتحّديات أمامها

الحكومة اليمنية الجديدة

الُمحاصصة في 
الحقائب الوزارية 

همشت معايير 
الكفاءة والنزاهة 
والخبرة المناسبة 

التي اشترطها اتفاق 
الرياض 

 
استأثرت المحافظات 

الجنوبية بثالٍث من 
الحقائب الوزارية 

السيادية األربع 

بعد 13 شهًرا من الوصول إلى اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي، أصدر الرئيس عبدربه هادي، 
في 18 ديســمبر 2020، قرار تشــكيل الحكومة اليمنية. هنا، استعراض لظروف تشكيل الحكومة الجديدة، والتحديات أمامها، 

في تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

قصف مطار عدن بعد وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من الرياض في 30/ 12/ 2020 )فرانس برس(

والري،  والزراعة  النقل،  حقائب:  بأربع  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  خرج 
الخدمة المدنية، والشؤون االجتماعية والعمل. وتحظى وزارة النقل 
بأهمية كبرى؛ بسبب سيطرتها على الموانئ، والمطارات، والنقل البرّي. 
النقل  وزارة  على  سيطرته  من  االنتقالي  المجلس  يستفيد  أن  ويمكن 
الموانئ  السياسي. وتتيح سيطرُة »المجلس« على  في تقوية وضعه 
الجنوبية المهمة في عدن، وبلحاف، والمكال، وسقطرى، من خالل 
وزارة النقل، تعزيَز فرص إحياء اتفاقية عام 2008 الموقعة مع شركة 

موانئ دبي العالمية حول ميناء عدن.

موانئ الجنوب
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بــأهــمــيــة كــبــرى؛  الــنــقــل، خـــصـــوًصـــا،  وزارة 
املــوانــئ، واملــطــارات،  بسبب سيطرتها على 
والنقل الــبــّري. وإضــافــة إلــى املـــوارد املالية 
ــا، يــمــكــن أن يــســتــفــيــد املــجــلــس  ــدّرهــ الـــتـــي تــ
النقل  االنــتــقــالــي مــن ســيــطــرتــه عــلــى وزارة 
ــقـــويـــة وضــــعــــه الـــســـيـــاســـي، وتـــعـــزيـــز  فــــي تـ
أن  سيما  وال  واألمــنــيــة،  العسكرية  قــدراتــه 
هذه القوات ال تزال غير خاضعة للحكومة. 
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