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الحكومة اليمنية الجديدة:
ظروف تشكلها والتحديات التي تواجهها
وحدة الدراسات السياسية
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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية

املطروحة للنقاش.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2021
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أبحاث فهو يويل اهتام ً
ّ
ّ

ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ

يعالج املركز قضايا املجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة والتاريخيّة ،ومبقاربات
ٍ
سامت
يب ،ومن وجود
ومنهج ّيات تكامل ّية عابرة للتّخصصات .وينطلق من افرتاض وجود أمن
ين عر ّ
قومي وإنسا ّ
ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
ص .ب10277 :
الظعاين ،قطــر
هاتف+ 974 40354111 :
www.dohainstitute.org

املحتويات
مخاض تشكيل الحكومة ومتثيلها الجغرايف والحزيب
ظروف اإلعالن املفاجئ عن تشكيل الحكومة
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متوضع املجلس االنتقايل يف الحكومة وأبعاده املحتملة
مصري الرتتيبات العسكرية واألمنية
خامتة
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اتهمت الحكومة اليمنية ،عىل لسان وزير اإلعالم معمر اإلرياين ،قوات الحوثيني التي تسيطر عىل العاصمة
صنعاء مبحاولة استهداف الحكومة اليمنية الجديدة .وقد تعرضت الحكومة أثناء وصول أعضائها إىل مطار
عدن ،وهي قادمة من الرياض ،يف  30كانون األول /ديسمرب  ،2020لهجوم بقذائف صاروخية سقطت يف
شخصا ،معظمهم مدنيون ،من دون أن يُصاب أحد من
مبنى املطار .وأودى الهجوم بحياة بضعة وعرشين
ً
أعضاء الحكومة .ويف حني نفت الحركة الحوثية عالقتها بالهجوم ،الذي استهدف ،عىل ما يبدو ،إفشال
اتفاق الرياض الذي انبثقت منه الحكومة الجديدة ،أو رمبا تذكري الحكومة القادمة بالكيفية التي يبدو عليها
نب ذلك الهجوم.
ميزان القوى يف الجنوب ،فإ ّ
ن أي جهة أخرى مل تت َّ

مخاض تشكيل الحكومة ومتثيلها الجغرايف والحزيب
بعد ثالثة عرش شه ًرا من الوصول إىل اتفاق الرياض ،يف  5ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019بني الحكومة اليمنية،
املعرتف بها دوليًا ،واملجلس االنتقايل الجنويب ،أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي ،يف  18كانون األول/
ديسمرب  ،2020القرار رقم ( )7لعام  ،2020بشأن تشكيل الحكومة ،بوصفه تنفيذًا للفقرة األوىل من الرتتيبات
السياسية املنصوص عليها يف امللحق السيايس واالقتصادي لهذا االتفاق .وجاء قرار تشكيل الحكومة
بعد نحو خمسة أشهر من إصدار الرئيس هادي القرار رقم ( )35لسنة  ،2020وكلّف ،مبوجبه ،رئيس الحكومة
السابق ،معني عبد امللك ،بتشكيل الحكومة.
مت الحكومة  24وزي ًرا ،إىل جانب رئيسها ،املتحدِّر من محافظة تعز الشاملية ،والذي احتُ ِ
سب منصبه مقابل
ض ّ
حقيبتني وزاريتني .وقد جرى اقتسام حقائب الحكومة مناصف ً
ة تقري ًبا بني املحافظات الشاملية واملحافظات
الجنوبية؛ بحيث كانت حصة املحافظات الجنوبية  13حقيبة ،وحصة املحافظات الشاملية  11حقيبة إىل جانب
رئيس الحكومة((( ،واستأثر الرئيس هادي بالحقائب السيادية األربع ،وهي :الدفاع ،والداخلية ،والخارجية،
واملالية((( ،يف حني غاب أي متثيل للمرأة والشباب ،فضلً عن إغفال إقليم تهامة الذي يضم ،وفقًا ملخرجات
حجة ،و َرمية ،وامل َحويت .وقد متثلت األقاليم
الحوار الوطني لعام  ،2014أربع محافظات هي :الحديدة ،و َ
ج َند (ست حقائب) ،وحرضموت (ست حقائب) ،وسبأ (حقيبتان)،
األخرى عىل النحو التايل :آزال (ثالث حقائب) ،وال َ
وعدن (سبع حقائب)((( .أما األحزاب ،فيوضح الجدول التايل حصص كل منها ،عدا حزب العدالة والبناء الذي
جباري ،موقفًا مناوئًا للدور اإلمارايت يف
جح استثناؤه لتبني أمينه العام ،نائب رئيس الربملان ،عبد العزيز ُ
ير َّ
(((
التحالف ،وتحفظه عىل الدور السعودي .

 1للوقوف عىل اتفاق الرياض ،ينظر" :حرصي لـ ’األناضول‘ ..النسخة النهائية لـ ’اتفاق الرياض‘ بني الحكومة اليمنية واالنتقايل الجنويب (وثيقة)" ،وكالة األناضول،
 ،2019/11/4شوهد يف ،2020/12/22 :يفhttps://bit.ly/3nJPgWi :
 2لالطالع عىل بقية الوزارات وشاغليها ،ينظر" :قرار جمهوري بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها" ،وكالة األنباء اليمنية "سبأ" ،2020/12/18 ،شوهد يف:
 ،2020/12/22يفhttps://bit.ly/2WCeOIK :
" 3اعرتاض برملاين ..هل ستدخل الحكومة يف أزمة ثقة مع الربملان؟" ،يوتيوب ،2020/12/21 ،شوهد يف ،2021/1/4 :يفhttps://bit.ly/3aEJVMj :
" 4بال حدود  -عبد العزيز جباري :اإلمارات تريد أن تصبح دولة عظمى عىل حسابنا وندعو التحالف ملغادرة اليمن" ،برنامج بال حدود ،قناة الجزيرة ،يوتيوب،2020/9/23 ،
شوهد يف  ،2021/1/4يفhttps://bit.ly/2MkoF46 :
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جدول حول التمثيل الحزيب يف الحكومة اليمنية الجديدة

املصدر :وحدة الدراسات السياسية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

م نائ ًبا لرئيس الحكومة ،وأن امل ُحاصصة يف الحقائب الوزارية
لوحظ يف التشكيلة الحكومية أنها مل ت ُس ِّ
همشت معايري الكفاءة والنزاهة والخربة املناسبة التي اشرتطها اتفاق الرياض ،وقد استأثرت املحافظات
ٍ
بثالث من الحقائب الوزارية السيادية األربع التي سبقت اإلشارة إليها .أما الحقيبة الرابعة ،وهي
الجنوبية
الدفاع ،فآلت إىل شاغلها السابق ،الفريق محمد عيل املقديش ،الذي يتحدَّر من محافظة َ
مار الشاملية
ذ َ
الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية.

ظروف اإلعالن املفاجئ عن تشكيل الحكومة
شكّل الخالف بني املكونات السياسية يف الحكومة السابقة ،وبني املجلس االنتقايل الجنويب ،حول تنفيذ
امللحقني العسكري واألمني من اتفاق الرياض ،أبرز العوائق التي أخَّرت تشكيل الحكومة الجديدة؛ فقد كان
متمثل يف البدء بتنفيذ األحكام املتعلقة بالرتتيبات العسكرية واألمنية ،قبل تشكيل
ً
مطلب تلك املكونات
الحكومة .وتتضمن الرتتيبات املذكورة نزع أسلحة القوات التابعة للمجلس االنتقايل الجنويب ،وتجميعها يف
مكان محدد يف عدن ،ثم إخراج هذه القوات من محافظات عدن ،وأبني ،ولحج ،والضالع ،قبل أن يتم دمجها
فضل عن تعيني مدير ألمن عدن .أما املجلس االنتقايل الجنويب ،فكان
ً
وزارت الدفاع والداخلية،
َ
ضمن مالك
رصا عىل البدء بتشكيل الحكومة الجديدة ،بوصفها أول الرتتيبات السياسية ،ثم االنتقال بعد ذلك إىل تنفيذ
ُ
م ًّ
الرتتيبات العسكرية واألمنية.
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وقد ازداد األمر تعقيدًا بإعالن املجلس االنتقايل الجنويب ،يف نيسان /أبريل  ،2020اإلدارة الذاتية يف مناطق
نفوذه ،وفَ ْرض سيطرته املسلحة عىل محافظة أرخبيل سقطرى ،يف حزيران /يونيو 2020؛ ما دفع الحكومة
إىل اللجوء إىل القوة الستعادة السيطرة عليها(((.
ويف متوز /يوليو  ،2020حاولت السعودية كرس حالة الجمود التي سيطرت عىل الوضع باقرتاحها آلية لترسيع
تنفيذ اتفاق الرياض ،لكن الخالف حول اقتسام حقائب الحكومة حال دون ذلك .واستمر الوضع عىل حاله إىل
أن جرى اإلعالن بصورة مفاجئة ،يف  18كانون األول /ديسمرب ،عن اتفاق تشكيل الحكومة ،من دون استكامل
الرتتيبات العسكرية واألمنية.
حاسم يف الدفع نحو
عامل
ً
ويبدو أن فوز املرشح الدميقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة األمريكية مثّل
ً
رصح خالل حملته االنتخابية ،إىل إعادة تقييم موقف بالده من
تشكيل الحكومة الجديدة؛ ذلك أنه يتجه ،كام ّ
الحرب يف اليمن التي يلقى استمرارها معارضة شديدة بني قواعد الحزب الدميقراطي .كام يتجه الرئيس
األمرييك املنتخب إىل إعادة تقييم عالقة بالده بالسعودية ،خاصة فيام يتصل ببيع السالح لها ،وهو أمر
سيكون له أث ٌر واضح يف الجانبني العسكري والسيايس للرصاع يف اليمن .أما اإلمارات ،فهي تسعى الستباق
أي تغيري يف السياسة األمريكية تجاه الرصاع يف اليمن بإبداء نوع من املرونة ،للحفاظ عىل دور لها يف أي
تسوية سياسية محتملة تدفع إليها إدارة بايدن وتقودها األمم املتحدة.

متوضع املجلس االنتقايل يف الحكومة وأبعاده املحتملة
خرج املجلس االنتقايل الجنويب من التشكيلة الحكومية بأربع حقائب هي النقل ،والزراعة والري ،والخدمة
خصوصا ،بأهمية كربى؛ بسبب سيطرتها عىل
املدنية ،والشؤون االجتامعية والعمل .وتحظى وزارة النقل،
ً
املوانئ ،واملطارات ،والنقل الربي .وإضافة إىل املوارد املالية التي تد ّرها ،ميكن أن يستفيد املجلس
االنتقايل من سيطرته عىل وزارة النقل يف تقوية وضعه السيايس ،وتعزيز قدراته العسكرية واألمنية،
ة املجلس االنتقايل عىل
وال سيام أن هذه القوات ال تزال غري خاضعة للحكومة .كذلك ،سوف تتيح سيطر ُ
املوانئ الجنوبية املهمة يف عدن ،وبلحاف ،واملكال ،وسقطرى ،من خالل وزارة النقل ،تعزي َز فرص إحياء
اتفاقية عام  2008املوقعة مع رشكة موانئ ديب العاملية حول ميناء عدن ،وهي االتفاقية التي ألغتها
علم أن وزير النقل ،يف الحكومة الجديدة يرتبط بعالقة مصاهرة مع رئيس
الحكومة اليمنية عام ،2013
ً
املجلس االنتقايل عيدروس ال ُّزبيدي.
أما السعودية ،فهي تسعى الستغالل موانئ محافظة املهرة ،املحاذية لسلطنة عامن ،ألغراض تصدير
فضل عن
ً
النفط ،بعيدًا عن مضيق هرمز املهدد باإلغالق يف حال حصول مواجهة عسكرية يف الخليج.
دعم قويًّا لخطط الربنامج
من الوزارات األخرى التي حظي بها املجلس االنتقايل الجنويب
ً
ذلك ،ميكن أن تؤ ّ
السعودي املعني بإعادة اإلعامر يف اليمن ،والذي بدأ نشاطه يف أيار /مايو  ،2019مبوجب اتفاقية وقّعها
مدير الربنامج ،السفري السعودي لدى اليمن ،محمد آل جابر ،ووزير التعاون والتخطيط الدويل اليمني ،نجيب
العوج ،الذي يشغل منصب وزير االتصاالت وتقنية املعلومات يف الحكومة الجديدة.
يبدو أن منح حقيبة النقل يف الحكومة الجديدة لشخصية مق ّربة من رئيس املجلس االنتقايل الجنويب
عيدروس الزبيدي ،جاء يف مقابل موافقة املجلس عىل إسناد وزارة الداخلية إىل شخصية مقربة من الرئيس
عبد ربه منصور هادي؛ وبذلك أزيح وزيران من الحكومة السابقة كانَا من أشد املناوئني للمجلس االنتقايل
" 5إعالن اإلدارة الذاتية يف جنوب اليمن :الخلفيات والتداعيات" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،تقارير ،2020/4/30 ،شوهد يف  ،2020/12/29يف:
https://bit.ly/3obW2El
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ة عىل ذلك ،متكّن
الجنويب واإلمارات ،هام :وزير النقل صالح الجبواين ،ووزير الداخلية أحمد امليرسي .عالو ً
محا ِ
السقَطري ،وزي ًرا
فظ محافظة أرخبيل سقطرى السابق ،سامل
املجلس االنتقايل الجنويب من فرض ُ
ُّ
للزراعة والرثوة السمكية ،عىل الرغم من إقالته من منصبة من جانب الرئيس هادي يف منتصف عام .2017
وقد استأثر املجلس االنتقايل الجنويب أيضً ا مبنص َبي محافظ عدن ،ومدير رشطتها ،ضمن اقتسام الرتتيبات
السياسية واألمنية(((.

مصري الرتتيبات العسكرية واألمنية
مثلام أوضحنا سابقًا ،مل يرتبط اإلعالن عن تشكيل الحكومة بتنفيذ الرتتيبات العسكرية واألمنية املنصوص عليها
يف اتفاق الرياض .واقترص تنفيذ هذه الرتتيبات  -حتى اآلن  -عىل إعادة متوضع وحدات من القوات التابعة
للمجلس االنتقايل الجنويب والحكومة يف محافظة أبني ،وإحالل وحدات تابعة لقوات العاملقة محل القوات
نص عىل إحالل
املنسحبة ،نظ ًرا إىل الحياد الذي تبديه قوات العاملقة تجاه الطرفني .وكان اتفاق الرياض قد َّ
قوات األمن التابعة للسلطة املحلية يف كل محافظة محل القوات املنسحبة .كام أغفل تنفيذ األحكام املتعلقة
بإعادة هيكلة قوات املجلس االنتقايل ،وااللتفاف عىل قرار تشكيل وتحديد مهامت ألوية الحامية الرئاسية
التي يناط بها حامية القصور الرئاسية ،وتأمني تحركات الرئيس هادي((( .إىل جانب ذلك ،تم القفز عىل اتفاق
تشكيل ما يعرف بـ «قوة حامية املنشآت» ،واختيار عنارصها من بني صفوف قوات الحكومة والتشكيالت التابعة
للمجلس االنتقايل ،للقيام بحامية املنشآت املدنية ،واملقار الحكومية يف عدن ،بل اعتُمد عىل قوات تابعة
أللوية الدعم واإلسناد املوالية للمجلس االنتقايل الجنويب ،مع مصادرتها وظائف أجهزة الرشطة وقوات
فضل عن تأخُّر تعيني مديري أجهزة
ً
األمن الخاصة .والحال كذلك يف محافظتَي لحج وأبني املجاورتني لعدن،
األمن باملحافظات الجنوبية ،وإعادة هيكلة القوات الخاصة وقوات مكافحة اإلرهاب ضمن وزارة الداخلية(((.

خامتة
إن تنفيذ الشق املتعلق بالرتتيبات السياسية ،وإغفال جزء كبري من الرتتيبات األمنية والعسكرية املنصوص عليها
يف اتفاق الرياض ،يعنيان أن املجلس االنتقايل الجنويب حصل عىل حصة وازنة ومتثيل سيايس يف الحكومة،
مستفيدًا من الضغوط التي تشعر بها السعودية والرئيس هادي مع اقرتاب استالم الرئيس األمرييك جو بايدن
الحكم يف واشنطن ،يف مقابل االحتفاظ بجزء كبري من قدراته العسكرية عىل األرض .وسوف ميثّل هذا الوضع
ريا للحكومة خالل الفرتة القادمة .كذلك ،متثّل الهجامت الصاروخية عىل مطار عدن ،لحظة هبوط الطائرة
تحديًا كب ً
رشا جل ًّيا ذا داللة عىل ضخامة التحديات العسكرية واألمنية التي تواجه
التي أقلّت أعضاء من الحكومة ،مؤ ً
الحكومة املعرتف بها دوليًّا ،وإسهام تعطيل تنفيذ امللحقني العسكري واألمني يف وقوع ذلك ،يف ضوء
ضعف التعاون والتنسيق بني فرقاء هذه الحكومة .فاتفاق املحاصصة هذا ال يدل عىل نيات وحدوية بقدر ما يدل
عىل توافقات مؤقتة ال تحل اإلشكاليات ،بل إنها تتجاهلها وتكتمها ريثام تنفجر من جديد ،وال سيام أن القوى
املدعومة من اإلمارات والداعية إىل انفصال الجنوب تعزز من قوتها األمنية يف ظل إضفاء رشعية حكومية
بغض النظر عن صيغتها.
عليها ،من دون اشرتاط الوالء لوحدة اليمن؛ سواء أكانت فدرالية ،أو غري فدرالية،
ّ
 6كان دافع إقالة هؤالء املحافظني هو انضاممهم ،وهم يف مناصبهم ،إىل املجلس االنتقايل الجنويب ،وقد ظل أحمد سعيد بن بريك خارج التسويات ،وفقًا
محا ِ
فظ محافظة.
التفاق الرياض ،الذي يرفض ترشيح أي متورط يف أحداث آب /أغسطس  ،2019يف أي تشكيل حكومي ،أو شغل منصب ُ
 7أناط اتفاق الرياض باللواء األول حامية رئاسية توفري الحامية األمنية لقيادات املجلس االنتقايل الجنويب يف عدن ،تحت إرشاف التحالف ،وهذا يعني تضمني
قوته عنارص تابعة للقوات املوالية للمجلس االنتقايل.
8 “The Facilities Protection Force,” Little-Known Military Brigades and Armed Groups in Yemen: A Series, ACLED, 30/11/2020, accessed on 4/1/2021, at:
https://bit.ly/2Kw9GUg
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