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مقدمة

فــي 30 ديســمبر/كانون األول، وبعــد دقائــق فقــط مــن هبــوط طائــرة الخطــوط الجويــة اليمنية 

التــي تقــل عــى متنهــا وزراء الحكومــة الجديــدة فــي مطــار عــدن، ســقطت ثالثــة صواريــخ فــي 

أقــل مــن دقيقــة عــى مــدرج المطــار وصالــة االســتقبال، وأســفرت عــن مقتــل 26 شــخًصا عــى 

ــر مــن 100 آخريــن. لكــن هــذا الهجــوم فشــل فــي تحقيــق هدفــه بالقضــاء  ــة أكث األقــل وإصاب

عــى وزراء الحكومــة الجديــدة. 

إذ أن عــدد  ــرة،  ــة كبي ــه أن الموقــع المســتهدف وتوقيــت الهجــوم لهمــا دالل وممــا ال شــك في

إىل أن الفاعــل لــم يكــن ينــوي  الصواريــخ التــي أُطلقــت خــالل هــذا الوقــت القصيــر يشــير 

ــل كان ينــوي نســف كل شــيء: الحكومــة الجديــدة، واتفــاق  التخويــف أو التهديــد فحســب ب

ــل المتنافســة للتوصــل إىل توافــق وتشــكيل حكومــة  ــن مــن جمــع الفصائ ــذي تمكّ الريــاض ال

الوحــدة، والجهــود الراميــة للتوصــل إىل عمليــة ســالم شــامل فــي اليمــن. ولــو لــم يتأخــر رئيــس 

الحكومــة والــوزراء فــي النــزول مــن الطائــرة، لكانــت محاولــة االغتيــال قــد نجحــت عــى األرجــح، 

وكان اليمــن فــي وضــع مختلــف جــًدا اليــوم.

لــم تتشــكل الحكومــة الجدـيـدة فــي بلــد مســتقر ومــن حــزب واحــد أو مــن ائتــالف أحــزاب 

متوافقــة، بــل تشــكلت بعــد مفاوضــات طويلــة وصعبــة مــن أطــراف متقاتلــة تملــك آالف 

المقاتليــن واأللوـيـة واألســلحة الثقيلــة وال تتفــق مــع بعضهــا عــى المبــادئ والمســارات أو 

الغايــات. بــدأت عمليــة التشــكيل هــذه فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 عنــد توقيــع اتفــاق 

ـا  ـاض، االتفــاق الــذي رعتــه الســعودية إلنهــاء النــزاع بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًـّ الرـي

والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي االنفصالــي؛ وتشــكيل حكومــة وحــدة. تزامنــت المفاوضــات 

لتشــكيل الحكومــة مــع اســتمرار القتــال بشــكل متقطــع بيــن الطرفيــن خــالل 2020، وتــم 

االتفــاق عــى تشــكيل حكومــة تتألــف مــن 24 وزيــرًا فــي 18 ديســمبر/كانون األول. عملــت 

الحكومــة اليمنيــة مــن المنفــى لســنوات، بالتالــي كان وصولهــا إىل عــدن بمثابــة احتفــال بالعودة 

ــر أن الهجمــات التــي اســتهدفت المطــار فــور وصولهــا كادت أن تفــرق شــملها  إىل الوطــن غي

ــذي طــال انتظــاره.  وتنهــي هــذا التوافــق ال

ــد نقطــة انعطــاف فيمــا تواجــه الحكومــة التــي ُشــكلت فــي ديســمبر/ ــات اليمــن اليــوم عن ب

كانــون األول 2020 تحديــات جّمــة. ســتحدد قــدرة هــذه الحكومــة الجديــدة عى معالجــة القضايا 

الهامــة وجمــع المشــهد السياســي الممــزق؛ نجاحهــا أو فشــلها فــي كســب ثقــة اليمنييــن، 

ــل مذكــرة  ــالد. تحل ــي تحــدد التوجــه المســتقبلي للب والحكــم بقــدر عــال مــن الشــرعية، وبالتال

السياســة هــذه األولويــات األساســية للحكومــة والفــرص المتاحــة أمامهــا والتحديــات والمخاطــر 

ــم فــرص الحكومــة فــي  ــة؛ بهــدف تقيي ــة ودولي ــة محلي ــل أطــراف فاعل ــي تواجههــا مــن ِقب الت
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تحقيــق المزيــد مــن االســتقرار، وتخفيــف حــدة العنــف والتوتــرات السياســية، وتمهيــد المســار 

أمــام عمليــة سياســية إلنهــاء الصــراع. كمــا تشــمل المذكــرة توصيــات حــول كيــف يمكــن أن 

يســاهم أصحــاب المصلحــة الدولييــن نحــو نجــاح واســتقرار الحكومــة الجديــدة.
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عــى األرجــح، أن مــن شــن الهجــوم عــى مطــار عــدن كان يــدرك جيــًدا أن القضــاء عــى الحكومــة 

ســيثير ردود فعــل محليــة ودوليــة قاســية، ولكنــه مضــى قدًمــا بتنفيــذ هــذه الخطــة المتهــورة 

والمجازفــة بغــض النظــر عــن العواقــب. هــذا ليــس فقــط دليــاًل دامًغا عــى أهمية هــذه الحكومة 

ولكنــه يعكــس أيًضــا حجــم التهديــدات والتحديــات الجديـّـة التــي تواجههــا. تجــدر اإلشــارة هنــا 

إىل أن أهميــة هــذه الحكومــة ال تكمــن فــي شــخوصها وخبرتهــم االســتثنائية، فالعديــد منهــم 

لــم يتــوَل أي منصــب حكومــي رفيــع مــن قبــل، بــل تكمــن فــي الرمزيــة السياســية التــي تمثلهــا.

إعــالن تشــكيل الحكومــة الجدـيـدة، كان كثيــر مــن اليمنييــن يأملــون أنهــا قــد تحقــق  بعــد 

قــدرًا أكبــر مــن االســتقرار كونهــا وفــرت مظلــة تجمــع أطيــاف واســعة مــن معظــم األطــراف 

السياســية الفاعلــة فــي البــالد.  يُعــد تشــكيل هــذه الجبهــة الموحــدة عــى المســتوى الحكومــي 

ــا إذ أنــه يُعــد خطــوة أساســية نحــو التفــاوض الحًقــا عــى ســالم شــامل إلنهــاء الحرب  إنجــازًا مهمًّ

ــا مــن  ــا ودوليًّ ــق المتزايــد محليًّ ــدارك القل ــالد. كمــا جــاء تشــكيل الحكومــة لت ــة فــي الب األهلي

االنهيــار الكامــل للدولــة اليمنيــة خــالل العــام الماضــي وســط االنتكاســات العســكرية فــي 

ــر الحكوميــة  ــة غي مواجهــة جماعــة الحوثييــن المســلحة، وترســيخ المليشــيات والجهــات الفاعل

لنفوذهــا فــي المناطــق الخاضعــة اســميًّا لســيطرة الحكومــة. هــذا فضــاًل عــن اآلمــال المعلقــة 

عــى الحكومــة للعمــل فــورًا لوقــف التدهــور االقتصــادي فــي البــالد، وتحســين الوضع اإلنســاني، 

والتركيــز عــى تأميــن الخدمــات األساســية.

ولكــن أحــد النواحــي الســلبية هــي فشــل األطــراف الممثلــة بالحكومــة فــي ترشــيح نســاء لتولــي 

مناصــب داخــل الحكومــة. ظهــر هــذا الخطــأ الفاضــح عندمــا تســربت تشــكيلة الــوزراء النهائيــة 

ــد هــذه الحكومــة  ــم تؤخــذ أي خطــوة لتعديــل التشــكيلة المتفــق عليهــا. تُع لإلعــالم، ولكــن ل

اليمنيــة األوىل التــي ال تشــمل أي نســاء منــذ 20 عاًمــا.

ــق المزيــد مــن  ــرة نحــو تحقي ــواح، الفرصــة األخي ــل هــذه الحكومــة، مــن عــدة ن ومــع هــذا، تمث

ــة نحــو  ــا خطــوة محتمل االســتقرار فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة فضــاًل عــن أنه

إدراك واســع أنــه فــي حالــة انهيــار هــذا التوافــق وحــل  إحقــاق ســالم شــامل فــي البــالد. هنــاك 

ــا عــى  الحكومــة، ســيكون مــن شــبه المســتحيل جمــع األطــراف التــي وضعــت خالفاتهــا جانبً

ــة، ومســتقبل اليمــن عــى المحــك. ــه عــى الدول مضــض مجــدًدا. الرهــان كل

حكومة ذات رمزية سياسية
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ــم التحديــات  ــا. معظ إنجازه ــن  ــد م ــة ال ب ــة وملح ــام طويل ــة مه ــة الجديــدة قائم ــدى الحكوم ل

التــي تواجههــا ليســت جديــدة إذ أنهــا مهــام فشــلت الحكومــات الســابقة التــي شــابتها خالفــات 

إنجازهــا. كمــا أن التأخيــر فــي تشــكيل  داخليــة وعمــل معظــم أعضائهــا مــن خــارج اليمــن فــي 

الحكومــة لمــدة ســنة أضــاع وقتـًـا ثمينًا. وبحســب رئيــس الوزراء معيــن عبدالملك، فــإن أولويات 

الحكومــة هــي: "إصــالح االقتصــاد، ووقــف تدهــور قيمــة الريــال اليمنــي، ومحاربــة الفســاد".  

إنجازها: تشمل المهام األخرى المتوقع من الحكومة الجديدة 

استكمال تنفيذ الشق األمني والعسكري التفاق الرياض.  ●

الحكومــي مــع  التنســيق  الملــف اإلنســاني واإلغاثــي ورفــع مســتوى  التركيــز عــىل   ●

المجــال. هــذا  فــي  العاملــة  الدوليــة  الجهــات 

وقــف انهيــار الخدمــات العامــة )كهربــاء وميــاه وصحــة وتعليــم( وباألخــص فــي العاصمة   ●

المؤقتــة عــدن.

اســتعادة ثقــة المواطــن بالحكومــة، نظــرًا ألن الحكومــات الســابقة لــم تــِف بوعودهــا   ●

مــرارًا وتكــرارًا. 

تفعيــل مؤسســات الدولــة األمنيــة والمدنيــة، ال ســيما فــي المناطــق التــي أضعــف فيهــا   ●

النــزاع المســتمر التــزام المواطنيــن بالقانــون والنظــام واحتــرام هيبــة الدولــة، مــا أدى 

لشــيوع االســتياء عــىل ممتلــكات الغيــر والبنــاء غيــر المنظــم واالنفــات األمنــي.

ضبــط النفقــات الحكوميــة ومحاربــة الفســاد وخصوًصــا فيمــا يتعلــق بالملفــات التــي تعد   ●

األكثــر كلفــة عــىل الخزينــة العامــة، مثــل اســتيراد المنتجــات النفطيــة لتوليــد الكهربــاء، 

وحــذف األســماء الوهميــة عــىل قوائــم رواتــب القطاعيــن العســكري والمدنــي. 

معالجــة االختــاالت االقتصاديــة فــي البــاد، ورفــع حجــم عائــدات الدولــة ال ســيما مــن   ●

ــي مــأرب وشــبوة.  صــادرات النفــط والغــاز فــي محافظت

زيــادة العوائــد مــن الضرائــب والجمــارك خصوًصــا مــع الفاعليــن االقتصادييــن الرئيســيين   ●

الذيــن يتهربــون مــن الســداد، والتركيــز عــىل جبايــة فواتيــر المــاء والكهرباء فــي المناطق 

الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة؛ إذ معظمهــا لــم تُســدد بســبب غيــاب ســلطة الدولــة.

الحكومــة  فــي  المشــاركة  لألطــراف  التابعــة  والقــوات  المســلحة  الجماعــات  إخضــاع   ●

عــدن. فــي  والحكومــة  المركزـيـة  الدولــة  لســلطة 

أولويات الحكومة
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فرص النجاح

ـات غيــر مســبوقة، ولكــن الظــروف السياســية الســائدة توفــر  تواجــه هــذه الحكومــة تحدـي

ــاك شــعور عــام بالتفــاؤل وثقــة شــعبية بهــذه  ــا ســابًقا، هن ــا اســتثنائية. فكمــا ذكرن لهــا فرًص

ــق فــرق ملمــوس. تحظــى  ــن، مــا يشــجعها عــى العمــل لتحقي الحكومــة فــي أوســاط اليمنيي

الحكومــة الجديــدة أيًضــا بتأييــد المجتمــع الدولــي، كمــا أن دعــم الســعودية واإلمــارات لرئيــس 

ــر  ــا؛ نظــرًا لتأثي ــذ أجندته ــد يســّهل عــى الحكومــة تنفي ــك تحديــًدا ق ــن عبدالمل الحكومــة معي

ــة عــى  ــة الفاعل ــي عــى العديــد مــن األطــراف اليمني ــف العرب ــن الرئيســيين فــي التحال الطرفي

األرض.

تتســم الحكومــة الجدـيـدة بصغــر حجمهــا وعــدم وجــود خصومــة بيــن أعضائهــا، عــى عكــس 

الحكومــة الســابقة التــي كانــت تتألــف مــن 36 وزيــرًا والعديــد مــن نــواب رئيــس الــوزراء، وغالبـًـا 

إثــر نشــوب خالفــات داخليــة بيــن أعضائهــا. كان الخــالف األكبــر  مــا كانــت جلســاتها غيــر فّعالــة 

ــوزراء عبدالملــك مــن جهــة ونائبــه وزيــر الداخليــة أحمــد الميســري ووزيــر  حينهــا بيــن رئيــس ال

النقــل صالــح الجبوانــي مــن جهــة أخــرى. احتفــظ األول بمنصبــه كرئيــس للــوزراء فــي الحكومــة 

الجديــدة، عــى عكــس األخيريــن. 

يبلــغ عــدد الــوزراء فــي الحكومــة الجديــدة 24 وزيــرًا، مــا يجعلهــا أصغــر حكومــة فــي تاريــخ اليمن 

الحديــث. كمــا أنــه لــم يعيّــن أي نــواب لرئيســها، وهــذا لــم يحصــل ســوى مــع حكومــة محمــد 

باســندوة )ديســمبر/كانون األول 2011 - ســبتمبر/أيلول 2014(.  مــن شــأن هــذه العوامــل 

الحــد مــن التحديــات التــي تواجــه ســلطة رئيــس الــوزراء وتســاعده عــى الدفــع ُقدًمــا فــي عمــل 

الحكومــة بــكل قوامهــا.

ــر  ــار أفرادهــا األكث ــل السياســية المشــاركة فــي الحكومــة عــى عــدم اختي ــد حــرص الفصائ يُع

ــن  إذ يُنظــر إىل هــؤالء الممثلي ــح الحكومــة؛  ــا يصــب فــي صال إيجابيًّ تشــدًدا لتمثيلهــا مؤشــرًا 

عــى أنهــم غيــر صدامييــن بشــكل عــام. عــى ســبيل المثــال، الــوزراء المختــارون لتمثيــل حــزب 

اإلصــالح والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي -الــذي يُمثــل ألول مــرة فــي الحكومــة منــذ تأسيســه- 

ليــس لديهــم تاريــخ عدائــي ضــد بعضهــم. تعــود هــذه الجهــود الراميــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن 

إذ تفــادى أي تصــادم جــاد مــع القــوى السياســية الرئيســية خــالل  التناغــم لرئيــس الــوزراء 

إبقــاء خطــوط التواصــل مفتوحــة مــع األطــراف المتنافســة  العاميــن المنصرميــن، وحــرص عــى 

مــن بينهــا اإلصــالح والمجلــس االنتقالــي. جــاءت الهجمــات التــي اســتهدفت المطــار لتعــزز 

القناعــة أن الجميــع مســتهدف فــي هــذه الحكومــة، وبالتالــي يتشــارك أعضاؤهــا المصيــر نفســه.

وأخيــرًا، يبــدو أن اليمنييــن الداعميــن للحكومــة والمجلــس االنتقالــي يميلــون نحــو التوافــق، 

فمعظمهــم، والعدنييــن تحديــًدا، ال يؤيــدون تجــدد القتــال فــي العاصمــة المؤقتــة التــي لطالمــا 

انتــاب ســكانها مخــاوف مــن انــدالع أي معــارك فــي الوقــت الــذي اســتمر القتــال فــي محافظــة 
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أبيــن المجــاورة خــالل العــام المنصــرم. كمــا أن المقاتليــن المنهكيــن، ســواء التابعيــن للحكومــة 

أو للمجلــس، ال يــروا مغــزى الســتئناف القتــال. أمــا بالنســبة للحكومــة، فــإن أولويــة مســؤوليها 

هــي مواجهــة تهدـيـد جماعــة الحوثييــن التــي حققــت انتصــارات مهّمــة فــي نهــم والجــوف 

ومــأرب منــذ أوائــل عــام 2020؛ مســتغلة انشــغال الحكومــة بمواجهــة المجلــس االنتقالــي. 

إدراك متزايــد أن االنفصــال غيــر مرجــح فــي  أمــا بالنســبة للمواليــن للمجلــس، فيبــدو أن هنــاك 

المــدى القريــب؛ خاصــة بعــد فشــل المجلــس فــي اإلدارة الذاتيــة لعــدن والمحافظــات الجنوبيــة، 

وتحقيــق أي تحســن يذكــر عــى صعيــد الحكــم وتأميــن الخدمــات.
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التهديــدات والتحديــات التــي قــد تواجــه الحكومــة وتنعكــس عــى نجاحهــا ومــدى بقائهــا فــي 

الســلطة تأتــي مــن قــوى محليــة وأجنبيــة مختلفــة تشــمل: الحكومــة نفســها، والرئيــس عبدربــه 

منصــور هــادي، ونائــب الرئيــس علــي محســن األحمــر، وحــزب اإلصــالح، وحلفــاء الرئيــس هــادي 

المتشــددين، وجماعــة الحوثييــن المســلحة وإيــران، والجماعــات الجهاديــة، والقاعــدة فــي جزيــرة 

العــرب والدولــة اإلســالمية، والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، والمكونــات المدعومــة مــن اإلمارات 

غيــر المجلــس االنتقالــي )مديــر أمــن عــدن الســابق شــالل علــي شــايع، العميــد طــارق صالــح، 

ألويــة العمالقــة(، اإلمــارات والســعودية.

الحكومة وأداؤها

أظهــرت الحكومــة حتــى اآلن انســجاًما بيــن أعضائهــا بعــد عودتهــم إىل عــدن، ولكــن ديمومــة 

هــذه الوحــدة تمثـّـل أوىل التحديــات التــي تواجههــا. فالخــالف بيــن الحكومــة والمجلــس االنتقالي 

حــول البنــود التــي لــم تُطبــق بعــد مــن اتفــاق الريــاض مــا يــزال قائًمــا. عــى ســبيل المثــال، مــا 

يــزال تســليم أمــن عــدن للمديــر الجديــد شــكليًّا ومــا تــزال قــوات كال الطرفيــن متمركــزة فــي 

معظــم المواقــع التــي كان عليهــا االنســحاب منهــا فــي عــدن وأبيــن ولحــج.

قــد يــؤدي احتمــال ظهــور خالفــات مجــدًدا مــع الوقــت إىل تمتــرس كل طــرف وراء ميليشــياته 

المســلحة المنتشــرة فــي عــدن ومحيطهــا. وبالتالــي قــد يســفر هــذا التوتــر المتنامــي عــن 

ــاف  ــى إضع ــل ع ــادة تعم ــالت متض ــن تكت ــف م ــي تتأل ــة الت ــد الحكوم ــة. تُع ــام الحكوم انقس

الخصــوم بــداًل مــن التركيــز عــى أجندتهــا الخطــر األكبــر الســتمراريتها، كمــا تهــدد بانهيارهــا مــن 

الداخــل.  

ــات مــع  ــة الســابقة أي مواجه ــالل ترؤســه الحكوم ــك خ ــن عبدالمل ــوزراء معي ــس ال ــب رئي تجنّ

األطــراف السياســية الرئيســية فــي اليمــن. كان العمــل إلرضــاء هــادي وأبنائــه وعلــي محســن 

وحــزب اإلصــالح والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي والســعودية واإلمــارات أمــرًا صعبًــا للغايــة، غيــر 

أن هــذه االســتراتيجية نجحــت. ولكــن االســتمرار عــى هــذا النهــج فــي الحكومــة الجديــدة قــد 

إذ ســيتجنّب أن يمــارس أي ضغــوط، وأن يتخــذ القــرارات  يجعلــه رئيــس وزراء ضعيــف وعاجــز؛ 

التــي تصــب فــي مصلحــة البــالد بهــدف البقــاء فــي منصبــه.

التهديدات والتحديات
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تشــمل التحدـيـات األخــرى الشــق المالــي؛ فخزينــة البنــك المركــزي شــبه فارغــة. فضــاًل عــن 

أن المــوارد الحكوميــة شــحيحة بينمــا شــارفت الوديعــة الســعودية عــى النفــاد. وفــي عــدن 

تحديــًدا، هنــاك ســخط شــعبي نتيجــة تدهــور مســتوى الخدمــات وانعــدام األمــن الســائد فيهــا. 

ــا، وحــال اســتمر مســتوى الخدمــات بالتدهــور، ال ســيما الكهربــاء،  ســيحلُّ فصــل الصيــف قريبً

قــد يتنامــى تذمــر المواطنيــن مــن الحكومــة. وبالتالــي، فــإن فشــل الحكومــة فــي تحقيــق أي 

نجــاح حقيقــي لتحســين االقتصــاد ومســتوى الخدمــات وتطبيــع الحيــاة فــي المناطــق التــي 

تســيطر عليهــا، ســيؤدي إىل انحســار التأييــد الشــعبي لهــا. يجــب أن تنظــر الحكومــة إىل اقتحــام 

متظاهريــن قصــر معاشــيق الرئاســي فــي 16 مــارس/آذار كتحذيــر حــول مخاطــر فشــلها فــي 

معالجــة هــذه الملفــات.

الرئيس عبدربه منصور هادي

لــدى الرئيــس هــادي تاريــخ طويــل فــي عــدم التزامــه باالتفاقيــات التــي تحــد مــن احتــكاره 

ــّوح هــادي بســيف "الشــرعية  ــه األحاديــة، يل ــا مــا معارضــة قرارت للســلطة. وكلمــا حــاول طرًف

الدســتورية" الممنوحــة لــه بصفتــه رئيًســا منتخبًــا للبــالد.

صعــد هــادي إىل الحكــم عــام 2012 بفضــل مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي التــي هدفــت إىل 

إنهــاء حالــة عــدم االســتقرار السياســي الســائدة حينهــا. وبحســب المبــادرة، كان عــى الرئيــس 

أن يتشــارك الســلطة مــع رئيــس الحكومــة آنــذاك محمــد ســالم باســندوة، ممثــل تكتــل أحــزاب 

اللقــاء المشــترك الــذي يضــم األحــزاب المعارضــة الرئيســية فــي اليمــن، إال أن هــادي ســرعان 

إذ َعِمــد مثــاًل إىل تجــاوز رئيــس  مــا بــدد أوهــام تقاســم الســلطة واســتفرد بكثيــر مــن القــرارات 

الحكومــة وتغييــر وزراء دون أي استشــارات. أغضــب هــذا األمــر األطــراف األخرى فــي الحكومة 

آنــذاك، ولكنهــم لــم يســتطيعوا فعــل شــيء.

وعــام 2016، اتخــذ هــادي قــرارًا أحاديًّــا بإقالــة نائبــه ورئيــس الــوزراء خالــد بحــاح، مــا أغضــب الكثيــر 

مــن التيــارات السياســية اليمنيــة والســعودية واإلمــارات اللتيــن تدخلتــا فــي اليمــن ضمــن ســياق 

ــم  ــي ل ــو ظب ــى الريــاض وأب ــن بإعــادة هــادي إىل الســلطة فــي صنعــاء. ولكــن حت الهــدف المعل

يكــن بوســعهما فعــل الكثيــر للتأثيــر عــى تصرفــات الرئيــس هــادي بعــد أن ذكرهــم بشــرعيته 

مجــدًدا، وأن تدّخــل التحالــف فــي اليمــن يســتند إىل هــذه الشــرعية. أخــذ هــادي خطــوة مماثلــة 

ـا،  إماراتيًـّ فــي أبريل/نيســان 2017 عندمــا أقــال محافــظ عــدن عيــدروس الزُبيــدي المدعــوم 

وســرّعت هــذه المحاولــة إضعــاف الخصــوم مــن تشــكيل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي برئاســة 

الزُبيــدي. وفــي أكتوبر/تشــرين األول 2018، أقــال هــادي، ودون أي مؤشــرات ســابقة، رئيــس 

الــوزراء أحمــد بــن دغــر وأحالــه إىل التحقيــق عــى خلفيــة "اإلهمــال الــذي رافــق أداء الحكومــة".
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بــات واضًحــا أن هــادي يســتمد قوتــه مــن حقيقــة أن جميــع األطــراف تحتــاج إىل الشــرعية التــي 

ــل تهديــًدا  ــزال الرئيــس هــادي يمث ــة، ال ي ــك الحالي ــد المل ــة حكومــة عب يؤمنهــا هــو. وفــي حال

نظــرًا ألن صالحياتــه الدســتورية "وشــرعيته" تمنحــه ســلطة أكبــر مــن بنــود اتفــاق الرـيـاض 

التــي تقيـّـد حكومتــه. وبالتالــي، هنــاك دائًمــا احتمــال بــأن هــادي قــد يقــدم فــي أي لحظــة، ودون 

إنــذار وبنــاًء عــى حســابات ال تمــت لعمــل الحكومــة بصلــة، أن يطيــح بالحكومــة بجــرة  ســابق 

قلــم.

نائب الرئيس علي محسن األحمر وحزب اإلصالح

يلعــب الجنــرال علــي محســن وحــزب اإلصــالح دور المقاتــل والمفــاوض فــي غايــة الــذكاء.  فهــم 

مــع موقــف الحكومــة الشــرعية فــي المشــاركة فــي الحــوار والتوصــل إىل توافــق ولكنهــم فــي 

نفــس الوقــت مســتعدون للقتــال مدعوميــن بقــوات شــديدة الــوالء لهمــا عــى األرض.

بعــد ســيطرة المجلــس االنتقالــي عــى عــدن فــي أغســطس/آب 2019، وطــرده الحكومــة 

والقــوات المواليــة لهــادي قبــل التوجــه شــرًقا والســيطرة عــى أبيــن، كان حــزب اإلصــالح ونائــب 

ــوا يعدونهــا  الرئيــس علــي محســن األحمــر يســتعدون لمواجهــة حاســمة فــي شــبوة التــي كان

آخــر معاقــل الحكومــة فــي وجــه تمــدد االنتقالــي للســيطرة عــى جميــع المحافظــات الجنوبيــة. 

وبعــد أن هزمــت القــوات الحكوميــة المدعومــة مــن علــي محســن واإلصــالح قــوات االنتقالــي 

إعــادة  فــي عتــق، عاصمــة شــبوة، شــنت هجوًمــا مضــاًدا مــن أبيــن وتقدمــت نحــو عــدن بهــدف 

الحكومــة إىل الســلطة وتقليــص قــوة االنتقالــي بشــكل حاســم. ولكــن توقــف هــذا التقــدم نحــو 

العاصمــة المؤقتــة بعــد أن قصفــت المقاتــالت اإلماراتيــة القــوات الحكوميــة عــى أبــواب عــدن، 

وأجبــرت األخيــرة عــى التراجــع إىل قواعــد مؤقتــة فــي شــقرة بأبيــن. أدرك حينهــا حــزب اإلصــالح 

ــن يســمح بشــن هجــوم عســكري عــى عــدن، مــا اضطرهمــا إىل  ــف ل ــي محســن أن التحال وعل

ــاف  ــي نهايــة المط ــت ف ــي أفض ــدة والت ــي ج ــعودية ف ــا الس ــي ترعاه ــات الت ــول بالمفاوض القب

إىل توقيــع اتفــاق الريــاض فــي نوفمبــر مــن العــام نفســه. وبالرغــم مــن تأييدهمــا االتفــاق عــى 

مضــض علنـًـا، إال أن قواتهــم المرابضــة عــى امتــداد خطــوط المواجهــة فــي أبيــن اســتغلت كل 

فرصــة خــالل عــام 2020 إلحــراز أي تقــدم عســكري وتجــاوز اتفــاق الريــاض.

سيســتمر حــزب اإلصــالح وعلــي محســن باالنخــراط فــي السياســة والعمــل عــى تطبيــع وجــود 

الحكومــة فــي عــدن كــون ذلــك يمثــل عــودة نفوذهــم إىل عــدن، بعــد ســنين من جهــود المجلس 

االنتقالــي واإلمــارات إلضعافهــم وحلفائهــم فــي العاصمــة المؤقتــة. يشــارك حــزب االصــالح 

الســيطرة عــى عــدن مــع المجلــس االنتقالــي، بينمــا ال يشــاركه األخيــر فــي ســيطرته عــى 

مــأرب وشــبوة وتعــز وشــمال حضرمــوت.
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سيشــكل كل مــن حــزب اإلصــالح وعلــي محســن تهديــًدا جســيًما عــى التوافــق الحالــي للحكومة 

فــي حــال رأيــا أنهــا تعمــل ضــد مصالحهمــا وأهدافهمــا. ومــن المرجــح أنهمــا ســيحاوالن تأجيــل 

ـاض المتعلقــة بانســحاب القــوات المواليــة لهمــا مــن أبيــن وشــبوة  تنفيــذ بنــود اتفــاق الرـي

وتعييــن بديــل لمحافــظ شــبوة محمــد بــن عديــو، العضــو فــي حــزب اإلصــالح.

حلفاء هادي المتشددون 

ــة  ــي واإلمــارات عــى شــبكة موالي اعتمــد الرئيــس هــادي فــي معاركــه ضــد المجلــس االنتقال

لــه مــن القيــادات السياســية والعســكرية. أبــرز المواليــن عــى المســتوى السياســي هــم وزيــر 

ــذان قــادا الجهــة  ــح الجبوانــي، الل الداخليــة الســابق أحمــد الميســري ووزيــر النقــل الســابق صال

الحكوميــة فــي المعركــة الخاســرة ضــد المجلــس االنتقالــي فــي عــدن فــي أغســطس/آب 

2019، ومحافــظ شــبوة الحالــي محمــد بــن عديــو. أمــا أبــرز القــادة العســكريين فهــم قــادة ألويــة 

الحمايــة الرئاســية وقــادة الجيــش وقــوات األمــن الخاصــة فــي أبيــن وشــبوة.  هــذه الشــبكة مــن 

المتشــددين ال تمثــل بالضــرورة قناعــات كامــل القــوات الحكوميــة، فليــس كل أفــراد القــوات 

الحكوميــة وال كل التشــكيالت المنضويــة تحــت رايــة الحكومــة تؤيــد المواجهــة العســكرية ضــد 

ــا.  إماراتيًّ المجلــس االنتقالــي والقــوات المدعومــة 

حلفــاء هــادي المتشــددون، الذيــن يُعرفــون بشــدة عدائهــم للمجلــس االنتقالــي واإلمــارات، 

مقتنعــون أن الحكومــة الشــرعية لــن تفــرض ســيطرتها عــى المحافظــات الجنوبيــة عبــر تنفيــذ 

ــي عســكريًّا. دفعهــم هــذا العــداء إىل  ــر ســحق قــوات المجلــس االنتقال ــل عب اتفــاق الريــاض ب

التحالــف مــع الجنــرال علــي محســن واإلصــالح لمقاتلــة المجلــس االنتقالــي قبــل توقيــع اتفــاق 

الريــاض وبعــده. لــم يستســلموا إال مؤخــرًا بضغــط مــن الرئيــس هــادي وبعــد انســحاب القــوات 

المواليــة لعلــي محســن مــن جبهــات القتــال فــي أبيــن.

ولكــن أمــام الرئيــس هــادي معضلــة هنــا؛ فاتفــاق الريــاض ينــص عــى تغييــر جميــع القيــادات 

المتورطــة بمواجهــات أغســطس/آب 2019.  كمــا يلــح المجلــس االنتقالــي، بدعــم مــن اإلمــارات 

عــى تغييــر محافــظ شــبوة، بــن عديــو، والقيــادات األمنيــة والعســكرية فــي شــبوة وأبيــن، أو 

انســحابه مــن اتفــاق الريــاض والحكومــة. هــذا األمــر يعنــي أن عــى الرئيــس هــادي أن يضحــي 

ببعــض أكثــر حلفائــه والًء.

وبالتالــي، هــؤالء الموالــون سيســتمرون عــى األرجــح فــي العمــل ضــد تنفيــذ المزيــد مــن بنــود 

إذا وجــد هــادي والســعودية طريقــة مــا الحتوائهــم وضمــان مصالحهــم.  إال  ـاض  اتفــاق الرـي

ــن ســيمثلون تهديــد مســتمر الســتقرار حكومــة الوحــدة. ــك الحي ــى ذل وحت
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الحوثيون وإيران

ــة  ــخ دقيق ــن باســتهداف مطــار عــدن بصواري ــة الحوثيي تتهــم الحكومــة بشــكل رســمي جماع

إيرانيــة الصنــع. كمــا أشــارت اســتخبارات المصــادر المفتوحــة وتحقيــق لألمــم المتحــدة إىل أن 

الحوثييــن هــم عــى األرجــح مــن شــن الهجــوم، مــا يعنــي تحــواًل اســتراتيجيًّا فــي قائمــة أهــداف 

ــادة العســكريين  ــل وبعــض الق ــاع مــن قب ــر الدف ــن وزي ــن. اســتهدفت جماعــة الحوثيي الحوثيي

ــن  ــا أن الحوثيي إذا افترضن ــي،  ــم تســتهدف قــط الحكومــة بأكملهــا. وبالتال ــا ل ــن، ولكنه البارزي

هــم المســؤولون عــن الهجــوم عــى مطــار عــدن، فــإن ذلــك يعنــي أنهــم يمثلــون تهديــًدا مباشــرًا 

ووجوديًّــا عــى الحكومــة الحاليــة.

إليــه بموجــب اتفــاق الريــاض؛ وأوقــف  تعتقــد جماعــة الحوثييــن أن التوافــق الــذي تــم التوصــل 

ــرى أن عــودة  ــا ت ــن ضدهــا. كمــا أنه ــد الطرفي ــي وّح ــن الحكومــة والمجلــس االنتقال الصــراع بي

الحكومــة إىل عــدن مــن الريــاض ونجاحهــا المحتمــل فــي إعــادة تفعيــل قطــاع الخدمــات ووقــف 

تدهــور قيمــة العملــة ســوف يقويهــا شــعبيًّا، ليــس فقــط فــي المناطــق المحــررة بــل أيًضــا فــي 

مناطــق ســيطرة الحوثييــن. مــن شــأن هــذه النتيجــة المحتملــة أن تهــدد الدعــم الشــعبي الــذي 

يحظــون بــه وأن تضعــف مزاعمهــم بأنهــم الممثلــون الشــرعيون لحكومــة اليمــن.

إيــران، فإنهــا تــرى عــى األرجــح أن أي تعزيــز لقــوة حلفــاء الســعودية فــي اليمــن )تحديــًدا  أمــا 

حــزب اإلصــالح وبدرجــة أقــل، المجلــس االنتقالــي الجنوبــي( ســيأتي عــى حســاب حليفتهــا، 

جماعــة الحوثييــن. تمثــل هــذه الحســابات تهديــًدا للحكومــة، ولكــن مــن غيــر المرجــح أن تتخــذ 

إجــراء مباشــر ضــد الحكومــة الحاليــة، وبالتالــي ســتترك األمــر للحوثييــن. إيــران أي 

القاعدة في جزيرة العرب والدولة اإلسالمية

ــراف  ــن األط ــالمية، م ــة اإلس ــرب والدول ــرة الع ــي جزي ــدة ف ــات الجهاديــة، القاع ــد الجماع ال تُع

ــذ  ــان عــى تنفي ــا قادرت ــي يُحتمــل أن تفســد عمــل الحكومــة. فبالرغــم مــن أنهم الرئيســية الت

ــذ عامــي  ــر من ــاالت أو مهاجمــة أهــداف محــددة، فــإن قدراتهمــا قــد تقلّصــت إىل حــد كبي اغتي

ــا عــى اســتمرارية  ــة اإلســالمية تحديًّــا حقيقيًّ 2015 و2016. ال يشــكل تنظيمــا القاعــدة والدول

الحكومــة ألنهمــا ال يســيطران عــى مناطــق كبيــرة أو مــدن رئيســية. ومــا يبرهــن هــذا أكثــر، إنه 

إذا لــم يكــن عــى اإلطــالق، أن تــم التطــرق إىل "التهديــد" الــذي تمثلــه الجماعــات  مــن النــادر، 

الجهاديــة خــالل النقاشــات اليوميــة عــى األرض فــي اليمــن.
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المجلس االنتقالي الجنوبي

ــي الجنوبــي عــدة مكاســب مــن اتفــاق الريــاض، أهمهــا الحصــول عــى  حقــق المجلــس االنتقال

الشــرعية عبــر المشــاركة فــي الحكومــة والحــق عــى الشــراكة فــي الســلطة. يُعــد هــذا تقدًمــا 

بــارزًا مــن مكانتــه الســابقة كجماعــة انفصاليــة لديهــا تشــكيل ميليشــياوي مدعــوم مــن جهــة 

ــوب فــي  ــة بانفصــال الجن ــم يتخــَل عــن حقــه فــي المطالب ــه ل ــة. المكســب اآلخــر هــو أن خارجي

المســتقبل -رغــم شــراكته فــي حكومــة الوحــدة- أو يقبــل بــأي شــروط تفــرض عليــه التخلــي 

ــا مــن أكثــر األطــراف رضــًى بالتوافــق والشــراكة. عــن قوتــه العســكرية. ولهــذا فهــو حاليًّ

ولكــن المجلــس تيــار غيــر منضبــط حديــث النشــأة نســبيًّا ومــن الســهل اســتفزازه، ويفتقــر 

بعكــس  اليمنيــة،  والجغرافيــا  الدولــة  فــي  متجــذرة  شــبكة  أو  عميقــة  سياســية  خبــرة  إىل 

ــة الماضيــة  ــادات المجلــس خــالل الســنوات القليل خصمــه الرئيســي حــزب اإلصــالح. ُعرفــت قي

إذ  بســطحيتهم ونزوعهــم للتهــور فــي اتخــاذ قــرارات تصعيديــة ســرعان مــا يتراجعــون عنهــا، 

إعــالن اإلدارة الذاتيــة فــي الجنــوب ليــس إال مثــااًل عــن هــذا. أضــف إىل ذلــك أنــه ليــس مــن  أن 

المبالغــة القــول إن الكثيــر مــن قــرارات المجلــس مرهونــة برغبــات ومصالــح حليفــه الرئيســي، 

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي اإلم

 

حلفاء اإلمارات )غير المجلس االنتقالي الجنوبي(

قوات شالل علي شايع، مدير أمن عدن السابق

فــي حيــن يتصــرف حلفــاء الرئيــس هــادي المتشــددون والقــوات الحكوميــة فــي أبيــن وشــبوة 

يأتــي عــى حســاب  ـاض  كناقميــن عــى الحكومــة بســبب شــعورهم أن تطبيــق اتفــاق الرـي

نفوذهــم، فــإن شــالل علــي شــايع، مديــر أمــن عــدن الســابق، وقواتــه يمثلــون نفــس التهديــد 

عــى ضفــة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي. عــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، اســتطاع 

ــر مــن خمســة آالف عنصــر  ــي الســخي، مــن تســليح وحشــد أكث شــالل، بفضــل الدعــم اإلمارات

تابعيــن لــه تحــت رايــة الحفــاظ عــى األمــن فــي عــدن ومكافحــة اإلرهــاب. هــذه القــوات اليــوم 

ــي.  ليســت عــى وفــاق مــع قــوات عيــدروس الزُبيــدي أو باقــي قــوات المجلــس االنتقال

وبالرغــم مــن تعييــن مديــر أمــن جديــد لعــدن إلعــادة تنظيــم القــوات األمنيــة وفًقــا لبنــود اتفــاق 

إذا كان ســيتمكن مــن ممارســة ســلطته بشــكل كامــل. مــا  إال أنــه ليــس واضًحــا مــا  الريــاض، 

ــرة للغايــة فــي عــدن، وقــد رفــض مؤخــرًا منصــب ملحــق عســكري  ــزال شــايع شــخصية مؤث ي

لســفارة اليمــن فــي اإلمــارات، واختــار البقــاء فــي عــدن. وبالتالــي، يشــكل شــايع تهديــًدا، وأي 

خطــوة ضــده تهــدد بإشــعال فتيــل أزمــة داخــل الحكومــة وتجــدد النــزاع فــي العاصمــة المؤقتــة.
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قوات العميد طارق صالح

ــد  ــح، نجــل شــقيق الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح وقائ أمــا بالنســبة للعميــد طــارق صال

القــوات المشــتركة المدعومــة مــن التحالــف عــى ســاحل البحــر األحمــر، فهــو لــم يُشــمل فــي أي 

مــن مراحــل التفــاوض المتعلقــة باتفــاق الريــاض أو عنــد توزيــع الحقائــب الوزاريــة، ولكنــه ممثــل 

بشــكل غيــر مباشــر فــي الحكومــة عبــر حصــة المؤتمــر الشــعبي العــام.

وعــى األرجــح، لــن يمثــل صالــح أو قواتــه أي تهدـيـد للحكومــة الجدـيـدة. أعلــن صالــح مــرارًا 

التزامــه الحيــاد فــي خصومــة المجلــس االنتقالــي والحكومــة، وأن قواتــه لــن توجــه ســالحها إال 

نحــو الحوثييــن. كمــا أن توقــف النــزاع بيــن الحكومــة والمجلــس االنتقالــي قــد يســرّع انتقــال 

القــوات المشــتركة عــى الســاحل الغربــي -حيــث يتواجــدون منــذ ديســمبر/كانون األول 2018 

ــع والبيضــاء. ــع اتفــاق ســتوكهولم- نحــو جبهــات أخــرى مــن بينهــا الضال عندمــا ُوِق

ألوية العمالقة

ألويــة العمالقــة هــي قــوة عســكرية ضاربــة أشــرفت اإلمــارات عــى تشــكيلها وتســليحها. تمتــد 

إىل لحــج وعــدن، وبحلــول نهاـيـة 2020، انتشــرت بعــض  معســكراتها مــن الســاحل الغربــي 

ــة وقــوات  ــن القــوات الحكومي ــن لتفصــل بي تشــكيالتها عــى طــول خطــوط التمــاس فــي أبي

ــا قــد أعلنــت حيادهــا  المجلــس االنتقالــي. كانــت ألويــة العمالقــة ذات القيــادة الســلفية عموًم

النســبي تجــاه الصــراع بيــن الحكومــة والمجلــس، غيــر أن والء القــادة منقســم فبعضهــم يميــل 

إىل الحكومــة واآلخــر للمجلــس االنتقالــي. وألن التأثيــر األكبــر عليهــا يأتــي مــن طرفــي التحالــف 

ـًدا مباشــرًا عــى  الرئيســيين، أي الســعودية واإلمــارات، فإنهــا عــى األرجــح لــن تمثــل تهدـي

الحكومــة الجديــدة.

اإلمارات العربية المتحدة 

لعــب موقــف اإلمــارات الحــاد مــن رئيــس الــوزراء الســابق بــن دغــر وحكومتــه والحًقــا مــن 

الوزيريــن الميســري والجبوانــي دورًا بــارزًا فــي إفشــال اســتقرار الحكومــة خــالل مراحــل ســابقة 

فــي عــدن. وكمــا هــو معــروف، لــدى اإلمــارات عــداوات مــع مكونــات فّعالــة فــي الحكومــة 

ــي  ــلمين ف ــوان المس ــة اإلخ ــرع جماع ــارات ف ــده اإلم ــذي تع ــالح ال ــزب اإلص ــا ح الجديــدة، أهمه

اليمــن.
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إذا  إال أنــه لــم يتضــح بعــد مــا  ورغــم إعالنهــا تأييدهــا للحكومــة والترحيــب بعودتهــا إىل عــدن، 

ــر  ــت اإلمــارات ســتواصل شــن حربهــا عــى حــزب اإلصــالح وحلفــاء هــادي مــن خــالل تمري كان

أجندتهــا تلــك عبــر وزراء المجلــس االنتقالــي وبقيــة حلفائهــا فــي الحكومــة. هــذه النتيجــة 

المحتملــة ســتؤثر ســلبًا عــى التوافــق الحالــي واســتقرار الحكومــة.

مــن جهــة أخــرى، قــد تــرى أبــو ظبــي أنــه مــن المفيــد الســماح بهدنــة مؤقتــة لتيســير عمــل 

الحكومــة خصوًصــا أن حليفهــا األبــرز، المجلــس االنتقالــي، صــار اليــوم أقــوى مــن داخــل الحكومــة 

ولــه غطــاء شــرعي.

  

السعودية

إىل  ـاض  ـاض. تحتــاج الرـي الســعودية هــي المعنــي األول واألخيــر بتنفيــذ وإنجــاح اتفــاق الرـي

اســتمرار التوافــق والتناغــم بيــن األطــراف اليمنيــة التــي ترعاهــا لتمضــي نحــو خــروج آمــن مــن 

ــة. اليمــن؛ بعــد أن أُنهكــت عســكريًّا وسياســيًّا وماديًّــا عــى مــدى الســنوات الســت الماضي

ــا فقــدت الســيطرة فــي  ــا أنه ــات جليًّ ــي، ب ــف اليمن إدارة الســعودية للمل وبالنظــر إىل طريقــة 

أحيــان كثيــرة، وفوتــت فرًصــا عــدة. ومؤخــرًا، بعــد تعييــن أحمــد حامــد لملــس محافــظ لعــدن 

ــن الريــاض  ــعودية م ــلته الس ــاق الريــاض- أرس ــذ اتف ــة فــي تنفي ــة مهم ــت انفراج ــوة مثل -خط

إىل عــدن دون توفيــر أي دعــم مــادي لتغطيــة نفقــات إصــالح الخدمــات المتهالكــة فــي عــدن. 

كمــا أرســلت الســعودية أعضــاء الحكومــة عــى متــن طائــرة واحــدة دون توفيــر الحمايــة األمنيــة 

الالزمــة وتوفيــر الدعــم المــادي الضــروري لضمــان قــدرة الحكومــة عــى تدشــين عملهــا.

يعتمــد بقــاء هــذه الحكومــة واســتمرارها عــى الســعودية بشــكل عــام، كمــا تُعــد األخيــرة 

ــع  ــام الريــاض إال أن تض ــس أم ــي، لي ــة. وبالتال ــل الحكوم ــاح أو فش ــم لنج ــام العال ــؤولة أم مس

كل ثقلهــا لضمــان النجــاح. بوســع الســعودية أخــذ خطوتيــن فــورًا لتعزيــز الحكومــة: اســتكمال 

تطبيــق الشــقين العســكري واألمنــي مــن اتفــاق الريــاض ودعــم البنــك المركــزي اليمنــي فــي 

عــدن والحكومــة ماديًّــا.

األطــراف  وتوافــق  بنجــاح،  ـاض  الرـي اتفــاق  تنفيــذ  مــن  األكبــر  الرابــح  الســعودية  ســتكون 

إدارة المملكــة للملــف اليمنــي فــي الســابق وتلكؤهــا  المتواجــدة حاليًّــا فــي عــدن، ولكــن ســوء 

ــل تهديــًدا  ــة يمث ــروري للحكوم ــي الض ــادي والسياس ــم الم ــن الدع ــدم تأمي ــا وع ــطء حركته وب

لنجــاح واســتمرارية األخيــرة.
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حكومة تقاسم السلطة: ماذا على المحك؟

التوصيات ألصحاب المصلحة الدوليين فيما يتعلق بالحكومة اليمنية الجديدة: 

ــا. تعتبــر زيــارة ســفراء االتحــاد  إعــادة التأكيــد عــىل دعــم الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ  ●

إبــداء الدعــم  إيجابيــة عــىل مســتوى  إىل عــدن فــي شــباط/فبراير بــادرة  األوروبــي 

للحكومــة، ولكــن يجــب ممارســة المزـيـد مــن الضغــط عــىل األطــراف الممثلــة فــي 

ـات المتحــدة والــدول األوروبيــة  الحكومــة ال ســيما مــن ِقبــل األمــم المتحــدة والوالـي

لتعزيــز الوحــدة الحاليــة وااللتــزام بالحــوار وإبقــاء خطــوط التواصــل مفتوحــة ووضــع 

مصالــح الحكومــة قبــل االعتبــارات الشــخصية السياســية.

دعــوة جميــع األطــراف الســتكمال تنفيــذ الشــقين العســكري واألمنــي مــن اتفــاق   ●

الريــاض، عــىل اعتبــار أن كل مــا أُنجــز منــذ توقيــع االتفــاق يمكــن أن ينهار حال اســتئناف 

القتــال بيــن الطرفيــن.

الضغــط عــىل الســعودية واإلمــارات، الطرفيــن الرئيســيين فــي التحالــف العســكري،   ●

والرئيــس عبدربــه منصــور هــادي والقــادة السياســيين اليمنييــن لعــزل المتشــددين مــن 

ـاض وتشــكل خطــرًا عــىل اســتقرار  جميــع الجهــات التــي تعــارض تطبيــق اتفــاق الرـي

الحكومــة الجديــدة. بوســع األمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي بــذل جهــود إيجابيــة عــىل 

ــد الواليــات المتحــدة الاعــب األكثــر قــدرة عــىل التأثيــر فــي ســلوك  هــذا الصعيــد. تُع

إدارة باـيـدن للمســار الدبلوماســي  إىل تكثيــف  ـاض وأبــو ظبــي. يجــب أن يُنظــر  الرـي

-المجســد فــي تعييــن مبعــوث خــاص لليمــن- كخطــوة بنــاءة فــي قــدرة واشــنطن 

إن اســتلزم األمــر للتوصــل إىل  عــىل التنســيق مــع حلفائهــا الخليجييــن، والضغــط عليهــم 

إيجابيــة فيمــا يخــص اليمــن.     مخرجــات سياســة 

إجــراءات الحكومــة لمعالجــة األزمــة االقتصادـيـة وتحســين الوضــع اإلنســاني،  دعــم   ●

وزيــادة توفيــر الخدمــات ومكافحــة الفســاد. يمكــن أن تشــمل الجهــود الفوريــة التركيــز 

إنهــاء االحتــكار فــي صفقــات اســتيراد المشــتقات النفطيــة، وتفعيــل المجلــس  عــىل 

المتعلقــة  الدولــة  نفقــات  فــي  بشــفافية  والتدقيــق  للحكومــة،  األعــىل  االقتصــادي 

ــن العســكري  ــات موظفــي القطاعي ــاء وصــرف مرتب ــد الكهرب فــي شــراء الوقــود لتولي

واألمنــي وموظفــي القطــاع العــام. 

دعــوة الريــاض لدعــم موازنــة الحكومــة اليمنيــة لعــام 2021، وتجديــد الوديعــة فــي البنــك   ●

ــة، وتجنــب تفاقــم  ــة المحلي ــل االســتيراد بهــدف تثبيــت العمل ــي لتموي المركــزي اليمن

الوضــع اإلنســاني وانحــداره نحــو األســوأ، وتمكيــن الحكومــة مــن توفيــر الخدمــات 

ــة عــدن. العامــة بشــكل أفضــل فــي المحافظــات المحــررة ال ســيما فــي العاصمــة المؤقت

التوصيات



السّير الذاتية للوزراء

رئيس الوزراء

وزير الداخلية

وزير الخارجية وشؤون المغتربين

وزير الدفاع

مستقلاالنتــمــــاء:

تعز )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

رئيس الوزراء منذ أكتوبر/تشرين األول 2018 )أطول مدة خدمة في هذا المنصب منذ اندالع الحرب(. 
شغل منصب وزير األشغال العامة )2017-2018(. حاصل عىل شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية 
من جامعة القاهرة. عضو في مؤتمر الحوار الوطني اليمني. برز عىل الساحة السياسية كجزء من الجيل 
المؤيد للتغيير خالل االنتفاضة الشعبية عام 2011. مدعوم حاليًّا من السعوديين ويحظى بقبول المجتمع 
الدولي. ال يحمل أي ضغائن رئيسية ضد المجلس االنتقالي الجنوبي أو حزب اإلصالح وبوسعه أن يناور 

حول التوترات السياسية.

مستقل - حصة الرئيس االنتــمــــاء:

أبين )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حليف هادي. كبير معلمين سابق بالكلية البحرية. القائد السابق للواء الثالث حماية رئاسية )-2018
2016(. نائب رئيس اللجنة العسكرية لتنفيذ اتفاق الرياض )2020-2019(.

مستقل - حصة الرئيس االنتــمــــاء:

شبوة )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

أصله من شبوة، ولكنه تربى في عدن وجيبوتي والكويت. حاصل عىل شهادة الدكتوراه في اإلدارة 
من جامعة بغداد. دخل المعترك السياسي خالل انتفاضة عام 2011 عندما شارك في تأسيس منظمة 
إدارة األعمال للدراسات العليا بجامعة صنعاء حتى عام 2012.  شباب ثورة التغيير "تنوع". مدير مركز 

عضو اللجنة التحضيرية في مؤتمر الحوار الوطني اليمني وأمين عام المؤتمر. توّل منصب مدير مكتب 
الرئيس هادي عام 2014، وُعيّن الحًقا سفيرًا لليمن في الواليات المتحدة. 

مستقل - حصة الرئيس االنتــمــــاء:

ذمار )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

قائد المنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة العسكرية الثالثة )2008-2014(. رئيس هيئة األركان في 
الجيش اليمني )2015(. وزير الدفاع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018. أحد أبرز الشخصيات في الحكومة 

من شمالي اليمن. قائد القوات الحكومية في مأرب بعد عام 2015. مدعوم بشدة من ِقبل نائب 
الرئيس علي محسن األحمر، كما أنه مدعوم من هادي وحزب اإلصالح.

معين عبدالملك سعيد

إبراهيم علي أحمد حيدان

أحمد عوض بن مبارك

محمد علي المقدشي 



وزير المالية

وزير االتصاالت

وزير اإلعالم والثقافة والسياحة

وزير النفط والمعادن

وزير العدل

مستقل - حصة الرئيس االنتــمــــاء:

شبوة )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل بكالوريوس في اإلنجليزية من جامعة عدن. مسؤول في المنطقة الحرة بمحافظة عدن 
خالل التسعينيات. رئيس مصلحة الجمارك )2014-2018(. نائب وزير المالية )2018-2019(. وزير المالية 

منذ سبتمبر/أيلول 2019.

مستقل - غيرهاالنتــمــــاء:

إب )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل دكتوراه في الهندسة. مدير شركة مصافي عدن )2010-2015(. مدير شركة النفط اليمنية 
)2015-2018(. وزير التخطيط والتعاون الدولي )2018-2020(. مدعوم من ِقبل أبناء الرئيس هادي، 

جالل وناصر، ورجل األعمال البارز أحمد العيسي.

المؤتمر الشعبي العاماالنتــمــــاء:

إب )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل بكالوريوس في اإلدارة من جامعة بغداد. عضو في دائرة الشباب والطالب في المؤتمر 
الشعبي العام منذ أوائل التسعينيات. كان مواليًّا لنظام صالح خالل ثورة 2011. وزير الشباب والرياضة 

)2012-2014(. وزير السياحة )2014-2016(. وزير اإلعالم منذ سبتمبر/أيلول 2016. ُدمجت وزارات اإلعالم 
والثقافة والسياحة في حقيبة واحدة في الحكومة الجديدة. قريب من السعوديين ومدعوم منهم.

المؤتمر الشعبي العاماالنتــمــــاء:

حضرموت )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

إدارة األعمال. مدير مكتب وزارة النفط في محافظة حضرموت )-2015 حاصل عىل ماجستير في 
2010(. عضو لجنة تسويق النفط الخام )2016-2015(. األمين العام المساعد لمجلس الوزراء )-2016

2017(. نائب وزير اإلدارة المحلية )2020-2017(.

المؤتمر الشعبي العاماالنتــمــــاء:

ذمار )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل بكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. قاضي في محكمة االستئناف في 
لحج )2004(. رئيس نيابة استئناف محافظة تعز )2009(. عضو في المكتب الفني بمكتب النائب 

العام )2020-2015(.

سالم صالح بن بريك 

نجيب منصور العوج

معمر مطهر اإلرياني

عبدالسالم عبدالله سالم باعبود

بدر عبده أحمد العارضة



وزير الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان

وزير الشباب والرياضة 

وزير الصناعة والتجارة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني

وزير الصحة والسكان

المؤتمر الشعبي العاماالنتــمــــاء:

البيضاء )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل بكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. مدير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات 
حقوق اإلنسان )2015-2018(. جزء من حصة المؤتمر الشعبي العام ولكنه أيًضا قريب من اإلصالح.

حصة المقاومة الجنوبية/اإلصالحاالنتــمــــاء:

لحج )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

عضو في اإلصالح وحليف هادي، رغم أنه ينحدر من معقل المجلس االنتقالي الجنوبي في يافع 
بمحافظة لحج. وكيل محافظة عدن )2013-2015(. برز كقائد المقاومة الجنوبية خالل هجوم الحوثيين 

عىل عدن. ُعيِّن محافًظا لعدن بعد وقت قصير من تحريرها عام 2015، ولكنه واجه مشاكل مع 
إل حزب اإلصالح. أقاله هادي من منصبه كمحافظ عدن بهدف نزع فتيل  اإلماراتيين عىل خلفية انتمائه 

التوترات وعينه وزيرًا للشباب والرياضة، وهو يتول هذا المنصب منذ عام 2015.

اإلصالحاالنتــمــــاء:

إب )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل بكالوريوس في االقتصاد من جامعة صنعاء. مدير مكتب األوقاف في مدينة صنعاء 
)2011-2008(. وكيل وزير األوقاف )2012-2016(. نائب رئيس الدائرة السياسية في حزب اإلصالح حتى 

عام 2020. 

اإلصالحاالنتــمــــاء:

ذمار )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل دكتوراه في الجيولوجيا. عميد كلية العلوم بجامعة تعز )2013-2017(. نائب وزير التعليم 
العالي )2020-2017(.

اإلصالحاالنتــمــــاء:

مأرب )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل دكتوراه في الطب. عمل كطبيب في اليمن وكان مغتربًا في الخليج. ليس لديه خبرة 
حكومية سابقة.

أحمد محمد عرمان

نايف البكري

محمد األشول

خالد الوصابي

قاسم محمد بحيبح



وزير األوقاف واإلرشاد

وزير الخدمة المدنية والتأمينات

وزير النقل

وزير األشغال العامة والطرق

وزير العمل والشؤون االجتماعية

حزب الرشاد السلفياالنتــمــــاء:

صعدة )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

شيخ من محافظة صعدة ومعارًضا صريًحا لجماعة الحوثيين. نائب وزير األوقاف )2016-2020(. مدعوم 
من نائب الرئيس علي محسن األحمر.

المجلس االنتقالي الجنوبياالنتــمــــاء:

لحج )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

جراح وعضو في كلية الطب بجامعة عدن. مدعوم من رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس 
الزُبيدي.

المجلس االنتقالي الجنوبياالنتــمــــاء:

الضالع )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل دكتوراه في االقتصاد من جامعة عدن. نائب وزير النفط والمعادن )2016(. تربطه صلة 
قرابة برئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي.

المجلس االنتقالي الجنوبياالنتــمــــاء:

حضرموت )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

إدارة األعمال من جامعة عدن. رئيس الوحدة الفنية والمالية للرقابة عىل وقود  حاصل عىل ماجستير في 
الكهرباء )2018-2017(. رُشح لمنصب وزير من ِقبل القيادي في المجلس االنتقالي الجنوبي اللواء أحمد 

سعيد بن بريك ومدعوم منه.

المجلس االنتقالي الجنوبياالنتــمــــاء:

لحج )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل دكتوراه في التربية من جامعة عدن. مدير عام لإلعالم في محافظة لحج )2017-2016(. 
مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج )2017-2020(. رُشح لمنصب وزير من ِقبل القيادي في 

المجلس االنتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي ومدعوم منه.

محمد عيضة شبيبة

عبدالناصر الوالي

عبدالسالم سالم حميد

مانع بن يمين

محمد الزعوري



وزير الزراعة والري والثروة السمكية

وزير الكهرباء والطاقة

وزير المياه والبيئة

وزير التخطيط والتعاون الدولي

وزير اإلدارة المحلية

المجلس االنتقالي الجنوبي/مكّون المهرة وسقطرىاالنتــمــــاء:

سقطرى )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

خريج الكلية العسكرية بعدن. مدير شرطة سقطرى )2014-2016(. محافظ سقطرى )2016-2017(. انضم 
إل هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي عام 2017.

مستقل/ مكّون المهرة وسقطرىاالنتــمــــاء:

المهرة )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل دكتوراه في اللغة اإلنجليزية. نائب عميد كلية العلوم التطبيقية واإلنسانية بالمهرة لشؤون 
الطالب منذ عام 2020. ليس لديه خبرة حكومية سابقة. أول وزير من المهرة منذ عام 1990.

الحزب االشتراكياالنتــمــــاء:

تعز )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

إدارة األعمال وبكالوريوس في الهندسة من جامعة صنعاء. توّل عدة  حاصل عىل ماجستير في 
مناصب في مصلحة المياه )1993-2012(. نائب وزير المياه )2020-2012(.

الحزب االشتراكياالنتــمــــاء:

عدن )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل دكتوراه في االقتصاد. عضو في هيئة التدريس بجامعة عدن. وزير النقل )2014-2012(. 
نجل االشتراكي البارز عبدالله باذيب.

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصرياالنتــمــــاء:

تعز )الشمال(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل بكالوريوس في علم االجتماع من جامعة اإلسكندرية. موظف في وزارة العمل منذ عام 
1990. لم يتسلم أي مناصب عامة منذ عام 1997.

سالم عبدالله عيسى السقطري

أنور محمد علي كلشات

توفيق الشرجبي

واعد عبدالله باذيب

حسين عبدالرحمن األغبري



وزير التربية والتعليم

مؤتمر حضرموت الجامعاالنتــمــــاء:

حضرموت )الجنوب(المحافظة:

الــــسيــــرة 
الــــذاتيــــة:

حاصل عىل بكالوريوس في الحقوق من جامعة حضرموت. أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع منذ عام 
.2018

طارق سالم العكبري



WWW.SANAACENTER.ORG

مركـــز  هـــو  االســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر اإلنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن واإلقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية واالجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة واإلنجليزيـ العربيـ
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.


