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توطئة
  تــم توقيــع االتفــاق بيــن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــًا، والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي 

الــذي يطالــب باالنفصــال والمدعــوم مــن اإلمــارات بعــد أســابيع مــن التوتــر عقــب ســيطرة 

"المجلــس االنتقالــي" علــى عــدن وأجــزاء مــن أبيــن إلــى جانــب الضالــع ولحــج، واتهمــت الحكومــة 

اليمنيــة دولــة اإلمــارات بتمويــل "التمــرد المســلح" والتخطيــط والتنفيــذ لألحــداث التــي وقعــت 

فــي أغســطس/آب2019.

فــي إطــار جهــود الحكومــة لتعزيــز ســيطرتها قــام الجيــش باســتعادة المواقــع باتجــاه عــدن وتســبب 

"للتشــكيات العســكرية التــي شــكلتها اإلمــارات بهزيمــه" لكــن فــي 29 أغســطس/آب 2019 

قصفــت الطائــرات اإلماراتيــة وحــدات الجيــش علــى مدخــل مدينــة عــدن ُقتــل وأصيــب 300 جنديــا، 

مــا خلــق تحــواًل كبيــرًا داخــل التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية ضــد الحوثييــن. 

ــي قصــف قــوات الجيــش  ــررت أبوظب ــة، فيمــا ب ــة القصــف غضــب الحكومــة اليمني زادت عملي

بكونهــم "إرهابييــن" يحاولــون اســتهداف قــوات التحالــف، صاعــد ذلــك مــن خافــات الحكومــة 

الشــرعية وحكومــة أبوظبــي، وشــكا وزيــر الخارجيــة اليمنــي الحادثــة لمجلــس األمــن الدولــي خــال 

اجتماعــات الجمعيــة العموميــة، وتصاعــدت مطالبــات الحكومــة بمغــادرة اإلمــارات للتحالــف 

العربــي.

احتضنــت مدينــة جــدة الســعودية مشــاورات غيــر مباشــرة بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس 

االنتقالــي الجنوبــي، بــدأت فعليــًا منــذ نهايــة ســبتمبر/أيلول 2019م، وتــم تقديــم عديــد مــن 

المســودات معظمهــا تأتــي ضمــن توافــق إماراتي/ســعودي فــي وقــت قــدم الطرفــان رؤيتهمــا 

لحــل األزمــة التــي كادت تنهــي مشــروعية التحالــف المواجــه للحوثييــن.

فــي يوليو/تمــوز 2019 كانــت اإلمــارات أعلنــت عــن بــدء انســحابها مــن اليمــن، لكــن فــي ســبتمبر/

أيلــول وأكتوبر/تشــرين األول 2019 غــادرت معظــم القــوات اإلماراتيــة مــن مدينة عدن، وتســلمت 

القــوات الســعودية إدارة العمليــات العســكرية فــي المدينــة ومعظــم المحافظات الجنوبية حســب 

ــدة مــن  ــة جدي ــدأ مرحل ــادة تموضــع القــوات. لتب ــف فيمــا وصــف بإع إعــان رســمي مــن التحال

مواجهــة الحوثييــن قــد تنهــي الحــرب فــي البــاد وتضــع بــذورًا لحــروب قادمــة.
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االتفــاق وقــع يــوم الثاثــاء 5نوفمبر/تشــرين الثانــي2019 فــي العاصمــة الســعودية الريــاض، 
اليمنــي وقيــادات المجلــس  العهــد الســعودي وولــي عهــد أبوظبــي والرئيــس  بحضــور ولــي 
ــب الحكومــة  ــن، فمــن جان ــق مــن المفاوضي ــدى كل طــرف فري ــي. وقــد كان ل ــي الجنوب االنتقال
تــرأس الفريــق نائــب الرئيــس الفريــق الركــن علــي محســن صالــح. ومــن الطــرف األخــر تــرأس 
الفريــق عيــدروس الُزبيــدي رئيــس المجلــس االنتقالــي الجنوبــي الــذي كان محافظــًا لعــدن )-2015

ــه منصــور هــادي. ــس عبدرب ــه مــن الرئي ــى إقالت 2017( حت
السياســية  الترتيبــات  ملحــق  ملحقــات:  وثاثــة  )توطئــة  صفحــات  أربــع  فــي  االتفــاق  يقــع 
واالقتصاديــة، ومحلــق الترتيبــات األمنيــة، وملحــق الترتيبــات العســكرية(؛ وهــذه الصفحــات 
األربــع تحتــاج إلــى تفســيرات لمــا ُذكــر فيهــا وســيقع أمــر التفســير علــى لجنــة مشــتركة يشــرف 

عليهــا التحالــف.

تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام االتفاق.	 
مشــاركة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي وفــد الحكومــة لمشــاورات الحــل السياســي النهائي 	 

إلنهــاء انقــاب ميليشــيا الحوثي.
تشــكيل حكومــة كفــاءات سياســية ال تتعــدى )24( وزيــرًا يعيــن الرئيــس أعضائهــا بالتشــاور مــع 	 

ــب السياســية مناصفــة  ــى أن تكــون الحقائ ــات السياســية األخــرى عل ــوزراء والمكون رئيــس ال
بيــن المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة، وذلــك خــال فتــرة 30 يومــًا مــن توقيــع االتفــاق. علــى 
أن يتــم اختيــار المشــهود لهــم بالنزاهــة والكفــاءة والخبــرة المناســبة للحقيبــة الوزاريــة وممــن 

لــم ينخرطــوا فــي أي أعمــال قتاليــة أو تحريضيــة خــال أحــداث عــدن وشــبوة وأبيــن.
يعيــن الرئيــس هــادي المحافظيــن فــي عــدن ثــم أبيــن والضالــع ثــم باقــي المحافظــات الجنوبيــة 	 

بالتشاور.
يباشــر رئيــس الحكومــة الحاليــة عملــه فــي عــدن بعــد أســبوع مــن توقيــع االتفــاق. وخــال 	 

ــس هــادي فــي  ــام الرئي ــن الدســتورية أم ــؤدي اليمي ــدة ت ــم تشــكيل حكومــة جدي األســبوع يت
عــدن.
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اتفاق الرياض

أ ( من أبرز بنود االتفاق:



تجميــع ونقــل األســلحة المتوســطة والثقيلــة بأنواعهــا المختلفــة مــن جميــع القوات العســكرية 	 
واألمنيــة وتشــمل علــى وجــه الخصــوص )وتشــمل هــذه األســلحة علــى وجــه الخصــوص 
الدبابــات، المدرعــات، المدفعيــة، كاتيوشــا، الهاونــات الثقيلــة، الصواريــخ الحراريــة، واألطقــم 

المســلحة بعيــارات ثقيلــة والمتوســطة( ووضعهــا تحــت إدارة وإشــراف التحالــف.
نقــل جميــع القــوات العســكرية التابعــة للحكومــة والتشــكيات العســكرية التابعــة للمجلــس 	 

ــواء  ــف- ويكتفــي ببقــاء الل ــا التحال ــى خارجها-يحــدد مواقعه ــي فــي محافظــة عــدن إل االنتقال
األول حمايــة رئاســية لحمايــة الرئيــس، وتأميــن الحمايــة األمنيــة لقيــادة المجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي.
ترقيم القوات )من الطرفين( وضمها وترقيمها في وزارة الدفاع.	 
إعادة تنظيم القوات في عدن ثّم المحافظات الجنوبية األخرى.	 

إعــادة تنظيــم القــوات الحكوميــة والتشــكيات التابعــة للمجلــس االنتقالــي وترقيمهــا تحــت 	 
وزارة الداخليــة، وإعــادة انتشــارها. علــى أن يتولــى األمــن والنجــدة مســؤولية حمايــة المدينــة.

تنظيــم القــوات الخاصــة ومكافحــة اإلرهــاب فــي محافظــة عــدن واختيــار عناصــر وقيــادة جديــدة 	 
لهــا مــن القــوات الحكوميــة والتشــكيات التابعــة المجلــس االنتقالــي الجنوبي.

إعادة تنظيم قوة حماية المنشــآت. "يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العســكريين 	 
الحالييــن فــي قــوات حمايــة المنشــآت الحاليــة أو مــن قــوات الشــرعية أو التشــكيات التابعــة 
للمجلــس االنتقالــي. - يســند لهــذه القــوة الحمايــة الكاملــة للمنشــآت المدنيــة، وحمايــة مقــر 
الحكومــة والبنــك المركــزي وموانــئ عــدن ومطــار عــدن والمصفــاة ومقــرات فــروع الــوزارات 

ومؤسســات الدولــة فــي عــدن".
تتولــى قــوة حمايــة المنشــآت حمايــة باقــي المنشــآت المدنيــة والحيوية في باقــي المحافظات 	 

المحــررة وموانــئ المــكا والضبــة والمخــا ومنشــأة بلحــاف، خــال تســعين يومــًا مــن توقيــع 
االتفاق.
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ب ( الملحق العسكري

ج( الملحق األمني



ــر/ 1( التحــول فــي عــدة ُنســخ: جــرى تقديــم عــدة نســخ بيــن ســبتمبر/أيلول2019 و نوفمب
تشــرين الثانــي 2019، وهــذه التحــوالت فــي عــدة مســودات قدمهــا الجانــب الســعودي فــي 
الغالــب وُســربت فــي اإلعــام تظهــر حجــم الفجــوة بينهمــا. علــى ســبيل المثــال: فــي المســودة 
المســربة األولــى تــم الحديــث عــن "دمــج" التشــكيات الموجــودة خــارج وزارتــي الدفــاع والداخليــة 
والنســخة الموقعــة تــم الحديــث عــن "إعــادة تنظيــم القــوات". تشــير المســودة األولــى إلــى حظــر 
وجــود وتكويــن تشــكيات خــارج وزارتــي الدفــاع والداخليــة، تــم حــذف ذلــك مــن النســخة الموقعــة. 
كمــا تطرقــت المســودات األولــى إلــى توجــه القــوات لمحاربــة الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران 

والنســخة الموقعــة ذهبــت للحديــث عــن تثبيــت األمــن واالســتقرار ومكافحــة اإلرهــاب.
كمــا أكــدت المســودات األولــى مــن االتفــاق علــى عــودة البرلمــان اليمنــي لعقــد جلســة فــي 
العاصمــة عــدن، وتجاهــل االتفــاق هــذه النقطــة األساســية. ونصــت المســودات األولــى علــى أن 
تعــود الحكومــة بكامــل أعضائهــا إلــى عــدن وفــي االتفــاق الموقــع يعــود رئيــس الحكومــة فقــط 

دون اإلشــارة إلــى باقــي األعضــاء.
نصت المســودات األولى على دمج كل التشــكيات خارج الدولة بمن فيهم "حراس الجمهورية" 
و"ألويــة العمالقــة" لكــن االتفــاق تجاهلهــا. ولــم يشــر نصــًا لألحزمــة األمنيــة والُنخــب واســتعاض 

عنهــا بالحديــث عــن "التشــكيات التابعــة للمجلس االنتقالــي الجنوبي".
تشــير المســودات األولــى إلــى أن الموقعيــن علــى االتفــاق كانــت: الحكومــة اليمنيــة، المجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي، ومكونــات جنوبيــة أخــرى، فــي محاولــة للخــروج مــن مــأزق تقديــم المجلــس 
االنتقالــي كممثــل وحيــد للمحافظــات الجنوبيــة، لكــن توقيــع الوثيقــة تــم بيــن الحكومــة اليمنيــة 
والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وحضــر رمــوز المكونــات الجنوبيــة األخــرى كضيــوف علــى شــرف 

المراســم -رغــم رفــض البعــض الحضــور.
2( المرجعيــات والثوابــت: يشــير االتفــاق فــي توطئتــه إلــى أن "تحالــف دعــم الشــرعية" 
هــو الُملــزم بالمرجعيــات الثــاث، مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآليتهــا التنفيذيــة ومخرجــات 
الحــوار الوطنــي الشــامل وقــرار مجلــس األمــن 2216. أي أن هــذه المرجعيــات ليســت ُملزمــة 
للموقعيــن علــى االتفــاق، فالمجلــس االنتقالــي الجنوبــي يعتبــر المرجعيــات الثــاث أنهــا تتعــارض 

وهدفــه بتحقيــق مــا يصفــه ب"اســتعادة الدولــة الجنوبيــة قبــل 1990".
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اختالالت اتفاق الرياض:



كمــا أن عــدم اإلشــارة إلــى الثوابــت الوطنيــة فــي ديباجــة االتفــاق "وحــدة اليمــن وســامة أراضيــه" 
يجعــل مــن االتفــاق خطــوة أولــى نحــو تقســيم البــاد.

لذلــك فــإن االتفــاق -مــن وجهــة نظــر االنتقالــي الجنوبــي- يعطيــه الخطــوة األولــى نحــو تحقيــق 
ــق  ــى طري ــاره "خطــوة اســتراتيجية عل ــل االتفــاق باعتب ــه المجلــس قب أهدافــه. وهــو مــا أكــد علي
تحقيــق مشــروعه فــي انفصــال الجنــوب عــن الشــمال"]1[ وإلى كونه "خطوة أساســية واســتراتيجية 

فــي قضيــة مصيريــة"]2[.
3( ســيادة البــالد: لــم يشــر االتفــاق إلــى وحــدة اليمــن وســامة أرضيــه وســيادته علــى العكــس 
مــن ذلــك اشــترط االتفــاق "التشــاور" فــي تعييــن الــوزراء والمســؤولين ومحافظــي المحافظــات. 
فــي نفــس الوقــت اتهمــت الحكومــة مــرارًا وتكــرارًا اإلمــارات بانتهــاك ســيادتها، ووصلــت قــوات 
ســعودية بديــًا عــن القــوات اإلماراتيــة، وتســلمت إدارة عــدن بالكامــل مــن اإلمــارات التــي أعلنــت 
مغــادرة عــدن بالفعــل. ولــم ُتمكــن الســعودية الحكومــة اليمنيــة أو قواتهــا مــن فــرض نفوذهــا 
-كمــا كان متوقعــًا- لذلــك ســيبقى فــي وجــه النظــر القانونيــة أن ســيادة البــاد مــا زالــت منقوصــة 

وأن اإلدارة الخارجيــة انتقلــت إلــى يــد خارجيــة جديــدة.
يقــدم االتفــاق ســلطة جديــدة "فــوق ســيادية" -بشــكل رســمي- حيــث سيشــرف "التحالــف" 
)اإلمــارات والســعودية( علــى تطبيــق االتفــاق وســيكون شــريكًا -بالتشــاور- فــي العــزل والتعييــن، 
كمــا أن حصــر تحريكــه للقــوات واألســلحة وليــس الحكومــة اليمنيــة مصــادرة لحــق الدولــة التــي 
يفتــرض أن التحالــف تدخــل لتمكينهــا، ويجعــل وضــع الحكومــة اليمنيــة مــع شــرط وجــود قــوات 

أمنيــة بأســلحة خفيفــة شــبيه  بوضــع  الســلطة الفلســطينية.
ــة  ــئ ومنشــآت حيوي ــة المنشــآت موان ــاق أن تتســلم حماي ــدد االتف ــة المنشــآت: ح 4( حماي
ليــس مــن بينهــا المنشــآت الموجــودة فــي ســقطرى والمهــرة ووادي حضرمــوت. أي أن اإلمــارات 
ستســلم الموانــئ المذكــورة فــي الملحــق األمنــي إلــى جانــب منشــأة بلحــاف حتــى نهايــة ينايــر/
كانــون الثانــي 2020م-وهــو مــا أكــده مصــدر فــي الحكومــة مطلــع علــى اتفــاق ووعــود ســعودية 
متكــررة بشــأن ذلــك- لكــن ليــس مــن بيــن مــا ستســلمه قاعــدة مطــار الريــان وقاعــدة بلحــاف حيــث 
تتواجــد، إلــى جانــب احتفاظهــا بالوجــود فــي ســقطرى، األمــر نفســه بالنســبة للريــاض فــي المهــرة 

وســقطرى فســتبقى القــوات الســعودية فيهــا.
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5( الدمــج والترتيبــات: ال ينــص االتفــاق علــى دمــج التشــكيات شــبه العســكرية الموجــودة 
خــارج الســلطة وصهرهــا ضمــن قــوات الدفــاع والداخليــة لكنــه أشــار إلــى عمليــة إعــادة تنظيــم 
القــوات وترقيمهــا ضمــن قــوات األمــن والجيــش. ويشــير مســؤولون فــي الحكومــة إلــى أن 
المــراد بإعــادة التنظيــم هــو "الدمــج" و"الصهــر" وهــو مــا ينفيــه المجلــس االنتقالــي الجنوبــي عبــر 

ــن الرســميين]3[. المتحدثي
ــن هــي تنتمــي لهــذه  ــي تقاتلــت فــي عــدن وشــبوة وأبي ومــن المعــروف أن معظــم القــوات الت
المحافظــات وإعــادة تنظيمهــا وفقــًا للجغرافيــا -كمــا يشــير االتفــاق- يبقيهــا بعيــدة عــن الهويــة 
الوطنيــة الجامعــة. كمــا أن إعــادة التنظيــم تتــم ليس بإشــراف وزارتي الدفاع والداخلية بل بإشــراف 
لجنــة مشــتركة مــن الحكومــة الجديــدة وممثليــن مــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، يشــرف عليهــا 
التحالــف وســتتخذ القــرارات – والــرؤى- وفقــًا للتوافــق بيــن األطــراف. ومــن المتوقــع أن ينتقــل 

حســم القــرار أو الرؤيــة للســعودية واإلمــارات لإلقــرار.
ــدو أن معظــم مــا ورد فــي االتفــاق ســيحتاج تفســيرًا ومهمــة التفســير  6( فــخ التفســير: يب
ســتكون علــى عاتــق لجنــة تحــت إشــراف التحالــف. علــى الســبيل المثــال، "الدمج أم إعــادة تنظيم" 
ــى "التشــكيات  ــل إل ــة والُنخــب ب ــى األحزمــة األمني ــى أن االتفــاق ال يشــير صراحــة إل إضافــة إل
التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي" وهــذه التشــكيات ليســت تابعــة للمجلــس االنتقالــي 
بشــكل كامــل بــل تتلقــى أوامرهــا مــن قيــادة منفصلــة تابعــة لإلمــارات، وهنــاك تشــكيات تتبــع 
االنتقالــي الجنوبــي تــم تجنيدهــا مــن الضالــع ويافــع وتتلقــى أوامرهــا بالفعــل مــن عيــدروس 
الُزبيــدي رئيــس المجلــس]4[ وعددهــا بــاآلالف، أمــا األحزمــة األمنيــة والُنخــب فعددهــا يصــل 
إلــى 90 ألفــًا. وقــد تكــون اختــاف تفســيرات هــذا االتفــاق بــذور فشــله، كمــا حــدث فــي اتفــاق 
ســتوكهولم بيــن الحكومــة والحوثييــن بخصــوص اتفــاق الحديــدة )ديســمبر/كانون األول2018(.
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ــرة، تعتقــد األمــم المتحــدة والفاعلــون الدوليــون أنهــا  "اتفــاق الريــاض" هــو مرحلــة جديــدة مؤث
ســتقود إلــى حــل شــامل مــع الحوثييــن، ويبــدو أن الجهــود تذهــب نحــو هــذا االتجــاه، لكنهــا قــد 

تعطــي مزيــدًا مــن االحتقــان لفاعليــن محلييــن آخريــن.

تأثير اتفاق الرياض



9

تقييم حالةاتفاق الحكومة واالنفصاليين.. الطريق إلى السام في اليمن على ركام السيادة

1(  المجلــس االنتقالــي الجنوبــي: يعطــي االتفــاق شــرعية لوجــوده، فلــم يســبق أن لــدى 
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي أي اعتــراف دولــي رســمي بــه ، بســب رفــض الحكومــة االعتــراف بــه 

منــذ تأسيســه عــام )2017(.كمــا أنــه يشــرعن االتفــاق لهيئاتــه األخــرى التابعــة لــه مثــل "الجمعيــة 

الوطنيــة" التــي تعتبــر "برلمانــا موازيــا.

وباعتــراف الحكومــة بالمجلــس االنتقالــي مــن خــال االتفــاق األخيــر، يمكــن لهيئاتــه الموازيــة 

الموجــودة فــي الــدول األخــرى وخصوصــًا الغربيــة التــي تعمــل كلجــان عاقــات عامة ضــد الحكومة 

الشــرعية ، أن تتحــول إلــى مؤسســات ذات مشــروعية فــي التحــرك واللقــاء بمســئولين دولييــن 

ويتيــح لهــا فتــح شــراكات .

منــذ 2017 عمــل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي علــى بنــاء نفســه كســلطة موازيــة للدولــة اليمنيــة، 

وكّنــد للحكومــة الشــرعية وممثــًا عــن "القضيــة الجنوبيــة" رغــم الرفــض الشــعبي ومــن مكونــات 

جنوبيــة عديــدة لــه إال أنــه بهــذا االتفــاق ســيجمع بيــن كونــه يمتلــك ســلطة موازيــة )مثــل الجمعيــة 

الوطنية/البرلمــان( ودولــة داخــل الدولــة.

2( تمثيــل القضيــة الجنوبيــة واالنفصــال: ال يمثــل االتفــاق القضيــة الجنوبيــة، إذ أن 
معظــم المكونــات األخــرى الجنوبيــة إمــا رفضــت الحضــور أو أقامــت فعاليــات أخــرى لتؤكــد أنهــا 

ليســت تابعــة لاتفــاق. لكــن االتفــاق قــد يوقــف األحــداث الدمويــة فــي جنــوب اليمــن كان يمكــن 

لهــا أن تتحــول إلــى حــرب أهليــة جديــدة، لكــن إذا مــا حــدث تعامل مــع "االنتقالــي الجنوبي" بصفته 

ممثــًا للجنوبييــن فــإن هــذا الخطــر لــن يــزول. فأبنــاء ســقطرى وحضرمــوت وشــبوة والمهــرة 

ــر معنــي بضــم المحافظــات الشــرقية إلــى اتفــاق الريــاض إذا  ــوا بوضــوح أن "االتفــاق" غي تحدث

تعــارض مــع طموحاتهــم ، وهــذه المحافظــات هــي الغنيــة بالنفــط وتملــك موانــئ اســتراتيجية 

ــًا  ــاره ممث ــي باعتب ــي الجنوب ــى المجلــس االنتقال ــاد، بينمــا ينظــر إل ــل معظــم مســاحة الب وتمث

عــن )الضالــع ولحــج(، لكــن ُيخشــى مــن أن زيــادة عــدد المكونــات الجنوبيــة قــد تدفــع بالفاعليــن 

الغربييــن إلــى النظــر باعتبــار "االنتقالــي الجنوبــي" ممثــًا للجنوبييــن وهــو مــا يعنــي مرحلــة جديــدة 

مــن حــرب مناطقيــة لــن تنتهــي بســهولة.
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إن محــاوالت الضــم واإللحــاق قــد يــؤدي إلــى مشــكات بيــن المحافظــات، ويجعــل مــن مشــروع 

الدولــة االتحاديــة -وهــو الحــل لشــكل الدولــة اليمنيــة التــي أقرهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي )-2013

2014(- فــي تذبــذب يجعــل مــن الصعوبــة تنفيــذه أو قــد يتعــرض للتجريــف المتعمــد]5[.

3(  التشــكيالت األخــرى: يمنــح االتفــاق أي تشــكيات وتكوينــات مســلحة جديــدة أمــًا فــي 
الحصــول علــى مكاســب سياســية ضمــن اتفاقــات مماثلــة، مــع االحتفــاظ بكياناتهــا دون تغييــر أو 

حــّل. ُيشــار بذلــك إلــى "حــراس الجمهوريــة" و"ألويــة العمالقــة" و"المقاومــة التهاميــة"، و"كتائــب 

أبــو العبــاس" التــي تعمــل فــي الســاحل الغربــي وتعــز. وقبــل توقيــع االتفــاق ســلمت اإلمــارات 

جزيــرة ذات موقــع هــام ل"طــارق صالــح" نجــل شــقيق الرئيــس الســابق وقائــد حــراس الجمهوريــة. 

وقــد يدفــع ذلــك إلــى تخلــق تكوينــات جديــدة فــي المناطــق المحــررة "جهويــة وسياســية" مــن أجــل 

الحصــول علــى ذات المكاســب.

4( المشــاورات مــع الحوثييــن: تقــدم االتفاقيــة شــكًا التفــاق جيــد للحوثييــن مــع الحكومــة 
الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــًا، فهــي تحفــظ المجلــس االنتقالــي ككيــان وليــس كحــزب كمــا كان 

مطلوبــًا مــن الحوثييــن، الذيــن ســيطمئنوا إلــى أن جماعتهــم ســتحتفظ -بشــكل مــن األشــكال- 

بتراتبيــة النظــام الهيكلــي للجماعــة بمــا فيهــا "الميليشــيا" وتضمــن لهــا حضــورًا مؤثــرًا فــي جــزء 

واســع مــن األراضــي اليمنيــة فــي الشــمال.

وفتحــت الســعودية ”اتصــاال“ مــع مهــدي المشــاط رئيــس المجلــس السياســي األعلــى للحوثييــن 

عبــر طــرف ثالــث. وتحدثــت مصــادر عــن مشــاورات متقدمــة فــي مســقط برعايــة أمريكيــة. يأتــي 

ذلــك بعــد أن عــرض الحوثيــون هدنــة مــن طــرف واحــد لوقــف الهجمــات الباليســتية والطائــرات 

بــدون طيــار علــى المنشــآت الحيويــة الســعودية فــي ســبتمبر/أيلول2019، عقب هجوم اســتهدف 

معملــي نفــط فــي بقيــق والخريــص شــرق الســعودية. وتبنــى الحوثيــون العمليــة لكــن الريــاض 

والواليــات المتحــدة وجهتــا اللــوم إليــران حليفــة الجماعــة. وقــال األميــر محمــد بــن ســلمان فــي 

مقابلــة مــع محطــة )ســي.بي.إس( التلفزيونيــة إن اقتــراح الحوثييــن يمثــل خطــوة إيجابيــة نحــو حوار 

سياســي أكثــر جديــة مضيفــا أن الســعودية منفتحــة علــى كل المبــادرات مــن أجــل حــل سياســي 

فــي اليمــن. وأضــاف أن المملكــة تأمــل أن يحــدث ذلــك اليــوم بــدال مــن الغــد.
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الــرد علــى عــرض الحوثييــن. ويــرى  ربمــا قــررت الســعودية توحيــد القــوات وراء هــادي قبــل 

الســعوديون اتفــاق الريــاض كان "فرصــة ألن يــرى الحوثيــون أن الســعودية تفضــل أن تكــون 

صانعــة للســام فــي اليمــن... بينمــا تحــاول إيــران تصعيــد الوضــع فــي المنطقــة". وأن االتفــاق 

الرســالة"مفادها أن وجــود الســعودية فــي اليمــن ليــس للســيطرة علــى األرض أو االســتحواذ علــى 

الغــاز والنفــط وإنمــا لدعــم الدولــة ومؤسســاتها ووحدتهــا واســتهداف تنظيمــي القاعــدة وداعــش 

)الدولــة اإلســامية( وإنهــاء التدخــل اإليرانــي فــي اليمــن"]6[. مــا يشــير إلــى ذلــك أن االتفــاق خــا 

ــد الجهــود لمواجهــة الحوثييــن كمــا كان فــي المســودات الســابقة وفــي  مــن اإلشــارة إلــى توحي

ــن. تصريحــات المســؤولين اليمنيي

ومــن شــأن تخفيــف التوتــرات بيــن الحوثييــن والســعودية و"اتفــاق الريــاض" أن يعــزز جهــود األمــم 

المتحــدة لتمهيــد الطريــق أمــام محادثــات سياســية تفضــي إلــى نهايــة للحــرب التــي أودت بحيــاة 

عشــرات اآلالف ودفعــت الماييــن إلــى حافــة المجاعــة. لكــن الوصــول إلــى ذلــك ســيعني تجاهــل 

اتفــاق الحديــدة وهــو مــا تشــترط الحكومــة الشــرعية تنفيــذه قبــل الوصــول إلى حّل شــامل للحرب.

ويبــدو أن الضغوطــات علــى الحكومــة الشــرعية مــن ِقبــل الســعودية لتوقيــع اتفــاق الريــاض 

ســيدفع بنفــس االتجــاه فــي حــال تــم التوصــل إلــى تفاهــم مــع الحوثييــن. ويعتقــد الســعوديون 

واإليرانيــون]7[ إن حــّل األزمــة المتصاعــدة فــي األقليــم يبــدأ مــن خــال التوصــل إلى اتفاق سياســي 

ــه "حــل  ــر عنوان ــل التوت ــزع فتي ــران مــن أجــل ن ــن الســعودية وإي فــي اليمــن. وجــرت وســاطات بي
سياســي" فــي اليمــن.]8[

5( انســحاب اإلمــارات: قلصــت اإلمــارات بالفعــل وجودهــا العســكري فــي اليمــن فــي يونيــو/ 
حزيــران مــع تزايــد ضغــوط الغــرب إلنهــاء الصــراع الــذي دفــع الماييــن إلــى شــفا المــوت جوعــا. 

لكــن أبوظبــي تحتفــظ بنفوذهــا بيــن عشــرات اآلالف مــن أفــراد التشــكيات العســكرية التــي 

ســلحتها ودربتهــا طــوال أربــع ســنوات. وحســب مصــادر فقــد تقلــص الدعــم المالــي تدريجيــًا خــال 

الشــهرين الســابقين لتوقيــع االتفــاق بضغــوط الســعودية. وطلبــت حكومــة هــادي مــن اإلمــارات 

التوقــف عــن دعــم المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، واتهمتهــا بالوقــوف وراء ُضعــف الحكومــة 

الشــرعية و"التمــردات" عليهــا.
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وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري قالــت اإلمــارات إنهــا انســحبت مــن عــدن ومــن غيــر المتوقــع 
أن تتــرك اإلمــارات نفوذهــا وراءهــا وتغــادر جنــوب البــاد دون االحتفــاظ بوجــود دائــم كمــا كانــت 
تخطــط وتبــدو عــدة مناطــق مناســبة لإلمــارات كمــا تــرى "ذوبــاب محافظــة تعــز"، "بلحــاف، 
ــد  ــي قواع ــك أبوظب ــرب ســقطرى". وتمل محافظــة شــبوة"، "المــكا محافظــة حضرمــوت" "غ
عســكرية فــي تلــك المناطــق تــم بنائهــا لتكــون قواعــد عســكرية دائمــة. ويبــدو ذلــك واضحــًا حيــث 
تحــاول اإلمــارات تثبيــت وجودهــا وليــس االنســحاب مــن جزيــرة ســقطرى علــى بحــر العــرب، وتدفــع 
بمظاهــرات لصالحهــا وســط رفــض مــن الســلطة المحليــة. علــى عكــس ذلــك يقــول المســؤولون 
فــي الحكومــة إنــه جــرى االتفــاق مــع اإلمــارات علــى االنســحاب فــي موعــد أقصــاه 25 يناير/كانــون 

الثانــي 2020م.

فــي معظــم اتفاقــات اليمنييــن التــي تتــم تحــت ضغــط خارجــي أو بتوافقــات وحلــول وســط فــإن 
العديــد مــن العوائــق والعثــرات تقــف فــي طريــق تنفيذهــا.

فاالتفــاق الــذي منــح المجلــس االنتقالــي الجنوبــي الشــرعية للمــرة األولى بحضــور الرئيس اليمني 
وولــي العهــد الســعودي وولــي عهــد ابوظبــي وضــع القــوات المواليــة لــه تحــت "إمــرة" وزارتــي 
الدفــاع والداخليــة اليمنيتيــن. كمــا قّلــص المجلــس االنتقالــي الجنوبــي طموحاتــه مــن "مطالــب 
ــا  ــع احتفاظــه -كم ــل الشــامل، م ــد ضمــن مشــاورات الح ــى مقع ــى الحصــول عل االنفصــال" إل
يقــول قــادة المجلــس- بأهدافــه االنفصاليــة معترفــًا ب"الرئيــس اليمنــي" كرئيــس شــرعي للبــاد.

فقــدان الثقــة: وإذ يبــدو االتفــاق جيــد -مرحليــًا- للطرفيــن فــإن مخــاوف "انعــدام الثقــة" بيــن 
الطرفيــن وســوء تفســير االتفــاق قــد يدفعــان إلــى تفجيــر الوضــع مجــددًا خاصــة أن المشــاورات 
كانــت بشــكل غيــر مباشــر. ويبــدو أن لقــاء الرئيــس اليمنــي فــي اليــوم الثالــث للتوقيــع )7 نوفمبــر/
تشــرين الثانــي2019( دون نشــر صــور اللقــاء رغــم نشــره رســميًا فــي وكالــة )ســبأ( واحــد مــن 
أهــم مؤشــرات فقــدان الثقــة، فالحديــث عــن اختــاط القــوات "التابعــة للحكومــة" و"االنتقالــي 
الجنوبــي" دون دمــج وتفكيــك للهيــاكل الســابقة يجعــل منهــا كتــل صلبــة جاهــزة للتمــرد فــي اي 

وقــت.

عوائق تنفيذ االتفاق

ومن أبرز العوائق:
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االســتبعاد: كمــا أن اســتبعاد قــادة مدنييــن وعســكريين -نفــذوا أوامــر الرئيــس ووزارتــي الدفــاع 
والداخليــة  فــي حمايــة العاصمــة المؤقتــة عــدن بالســاح - مــن التعيينــات فــي الحكومة، انتكاســة 
ــن وتهــدد  ــى التمــرد ودعــم المتمردي ــادة وتشــجع عل ــة وقــد تســبب فقــدان ثقــة فــي القي للدول

مســتقبل كل مــن يجــرؤ علــى دعــم الدولــة .
وكمــا يعنــي تخلــّي الرئيــس اليمنــي عــن أبــرز الداعميــن العســكريين لــه، يعنــي تخلــي االنتقالــي عــن 
أهــم قادتــه مــا قــد يــؤدي إلــى التنــازع حــول تســليم األســلحة والمعــدات الثقيلــة والمتوســطة، 

وقــد يمهــد لنشــوء تشــكيات مســلحة جديــدة بعيــدة عــن الحكومــة واالنتقالــي.
ال يعــرف درجــة التسلســل القيــادي مــن الطرفيــن الذيــن ســيتم إزاحتهــم من الوصــول إلى مناصب 

كــوزراء فــي الحكومــة. كمــا أن االتفــاق تجاهــل "الجمعية الوطنيــة التابعة لانتقالي".
رغم أن "اتفاق الرياض" ســيخفف إلى حد كبير من أي تمرد، إال أن اســتبعاد "حراس الجمهورية" 
و"ألويــة العمالقــة" مــن الحــل قــد يــؤدي إلــى تمــرد الطرفيــن للحصــول علــى مكاســب مماثلــة 

لانتقالــي الجنوبــي.
لــم ُيشــر االتفــاق إلــى محافظتــي أرخبيــل ســقطرى والمهــرة، وأعلــن ممثلــون قبليون عــن رفضهم 

لهــذا االتفــاق مثــل "مؤتمــر اإلنقاذ الجنوبي"، وشــيخ مشــايخ ســقطرى]9[.
خالفــات التفســير: يســيطر علــى االتفــاق تشــكيل التكوينــات مثــل حمايــة المنشــآت مــن 
ــي، خــال مــدة  ــي الجنوب ــن لانتقال ــن للحكومــة أو الموالي أعضــاء القــوات الســابقين أو الموالي
ثاثيــن يومــًا. وقــد يفجــر ذلــك خافــات حــول العــدد ودرجــة التكويــن إذا لــم يتــم حســمها ســابقًا. 
فــي نفــس الوقــت ســتثير خافــات بشــأن معنــى "إعــادة التنظيــم" للقــوات وبيــن بقــاء القــوات 

ــادات لأللويــة أو تغييرهــم أو دمــج القــوات بشــكل كامــل. الحاليــة بنفــس القي
تفكيــر الحوثييــن: ســيراقب الحوثيــون باســتمرار خــال األســابيع القادمــة مــدى تماســك 

االتفــاق بيــن الطرفيــن وســيحاولون زعزعتــه للحصــول علــى مكاســب الحقــة.
المســؤولية الســعودية: ســيقع معظــم العــبء فــي تنفيــذ االتفــاق علــى المملكــة العربيــة 
الســعودية، كمــا أنهــا ســتكون الَحكــم الفصــل فــي تفســير االتفــاق، وكمــا هــو واضــح فقــد 

ــاض. ــض فــي ســلة الري ــة كل البي ــة اليمني وضعــت الحكوم
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وهــو أمــٌر بــدأت الســعودية بتنفيــذه علــى األرض مــن خال إرســال قوات عســكرية وآليات، وخروج 

اإلمــارات بالتدريــج مــن عــدن. كمــا أن مخالفــة "االنتقالــي الجنوبــي" للرؤيــة الســعودية ســتجعله 

فــي مواجهــة مباشــرة معهــا واألمــر نفســه بالنســبة لإلمــارات التــي رفضــت طلبــًا حكوميــًا بوقــف 

تســليح "االنفصالييــن" بعــد اتفــاق الريــاض]10[. وتحتــاج الســعودية إلــى هــذه الفرصــة مــن أجــل 

ــة علــى المملكــة مــن قبــل حلفاءهــا الغربييــن. كمــا أنهــا بحاجــة لهــذه  تخفيــف الضغــوط الدولي

الفرصــة إلحــراز تقــدم  فــي مشــاوراتها مــع الحوثييــن يصــب لصالحهــا.

يرتبــط نجــاح أو فشــل االتفــاق بتجــاوز العوائــق أعــاه، وفــي حــال نجــح تنفيــذ االتفــاق خــال فتــرة 

90 يومــًا أي بحلــول فبراير/شــباط2020 -المــدة المقــررة لتنفيــذ أخــر الفقــرات فيــه- فــإن موقــف 

الحكومــة اليمنيــة تجــاه الحوثييــن ســيكون أكثــر قــوة، كمــا أن المجلــس االنتقالــي ســيكون ضمــن 

وفــد الحكومــة للمشــاورات الــذي ســيضم ممثليــن مــن تيــارات جنوبيــة أخــرى إلــى جانــب األحــزاب، 

مقابــل وفــد الحوثييــن الــذي ســيضم ممثليــن عــن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام -الموجــود فــي 

صنعاء-.

لكــن مــن ســلبيات نجــاح االتفــاق أن يكــرس الوضــع اللبنانــي فــي اليمــن، وقــد يحتفــظ االنتقالــي 

ومــن بعــده الحوثييــن بتنظيماتهــم المســلحة كدولــة داخــل الدولــة كمــا الحــال مــع حــزب اللــه .

أمــا إذا فشــل االتفــاق فــإن حربــًا مناطقيــة تنتظــر المحافظــات الجنوبيــة وقــد تتحــول إلــى صراعات 

جهويــة، فالمجلــس االنتقالــي الجنوبــي فشــل فــي إيجــاد حضــور لــه فــي شــبوة وحضرمــوت 

والمهــرة وســقطرى وأبيــن، وتعرضــت قواتــه النتكاســة هنــاك؛ كمــا أن االتفــاق فــي إطــاره 

الجغرافــي ُيخــرج القــوات الحكوميــة فــي مناطــق مــأرب وتعــز والجــوف مــن الدخــول تحتــه، وتملك 

القــوات الحكوميــة قــوة عســكرية كبيــرة فــي تلــك المحافظــات، فــإذا مــا ُســحبت األســلحة الثقيلــة 

والمتوســطة مــن االنتقالــي ولــم تتخلــى الســعودية عــن الحكومــة اليمنيــة، واســتمرت فــي تقييــد 

وصــول األســلحة اإلماراتيــة إلــى التشــكيات المواليــة لانتقالــي.

سيناريوهات النجاح أو الفشل :
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فــإن الحكومــة قــادرة علــى حســم أي تمــرد متوقــع، والعكــس تمامــا فــي حــال تقييــد الحكومــة 

وقواتهــا ودعــم قــوات االنتقالــي لوجســتيا وعســكريا فــإن االنتقالــي سيوســع مــن قبضتــه 

المســلحة علــى المحافظــات الشــرقية التــي هــي حاليــا خــارج ســيطرته ويفــرض االنفصــال علــى 

األرض كواقــع بالقــوة، وهــو مــا يعنــي العــودة إلــى نقطــة الصفــر بشــأن ملــف الســام مــع 

ــازه. ــي تأمــل الســعودية انج ــران، الت ــن مــن إي ــن المدعومي الحوثيي

ومــع إيقــاف الحــرب وانهيــار حلــم االنفصــال علــى األقــل فــي هــذا الظــرف الصعــب الــذي تمــر 

بــه اليمــن، قــد يكــون اليمنيــون ربحــوا الســام مؤقتــا لكنهــم خســروا ســيادة الدولــة علــى األقــل 

خــال الســنوات القليلــة القادمــة، فاالتفــاق بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي ياخــذ 

مــن حــق الدولــة فــي اســتخدام القــوة ويعطــي االشــراف علــى اســتخدامها وتنظيمهــا وتشــكيلها 

ــه  ــذ االتفــاق، وهــو مــا تأمــل أن يتكــرر من ــى تنفي ــة أخــرى هــي الســعودية التــي تشــرف عل لدول

نســخة أخــرى مــع الحوثييــن.

ختاما..
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]1[ "االنتقالي الجنوبي" باليمن يعتبر اتفاق الرياض خطوة استراتيجية نحو االنفصال
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% 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % B 6 - % D 8 % A E % D 8 % B 7 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 8
% B 3 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % A A % D 9 % 8 A % D 8 % A C % D 9 % 8 A % D 8
%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8-

1%D8%B5%D8%A7%D9%84/1626579
https://www.okaz. )20192[ لقــاء مــع عیــدروس الزبیــدي مــع صحيفــة عــكاظ الســعودية )31أكتوبر/تشــرين األول[

com.sa/article/1753911
]3[ تصريــح نائــب رئيــس الدائــرة اإلعاميــة باالنتقالــي منصــور صالــح، لقنــاة العربيــة الحــدث عقــب ســاعات مــن التوقيــع 

)5نوفمبر/تشــرين الثانــي2019(.
]4[ تتلقى الرواتب من اإلمارات لكنها تتلقى األوامر من عيدروس الُزبيدي وشال علي شايع مدير األمن
]5[ في اجتماع لقيادات اإلقليم الشرقي : باكريت يرفض إقليم حضرموت والبحسني يغادر اللقاء)فيديو(

https://cratersky.net/posts/26459
https://ara.reuters.com/article/ اليمــن  جنــوب  انفصاليــي  ســيضم  الســعودية  بوســاطة  اتفــاق  مصــادر:   ]6[

idARAKBN1X50JK
https://www.alhurra.com/a/yemen- ــران والســعودية ]7[ كيــف يمكــن وقــف الحــرب فــي اليمــن؟ إجابــات مــن إي

diplomatic-efforts-iran-saudi/269252.html
https://alkhaleejonline.net/%D8%B 8[ روحانــي يؤكــد وســاطة باكســتان للحــوار مــع الســعودية | الخليــج أونايــن[
3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9
%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%
AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%

D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arabic.sputniknews.com/ اليمــن  فــي  الحــرب  إلنهــاء  باكســتانية  وســاطة  مصــدر: 
a r a b _ w o r l d / 2 0 1 9 1 0 3 0 1 0 4 3 2 8 3 0 9 9 - % D 9 % 8 5 % D 8 % B 5 % D 8 % A F % D 8 % B 1 -
% D 9 % 8 8 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % B 7 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 9 %
8 3 % D 8 % B 3 % D 8 % A A % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 4 % D 8 -
%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-

/% D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6
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]9[ األحــزاب ترحــب و"شــباب الثــورة" يرفــض و"اإلنقــاذ" يعتبــره شــرعنة لإلحتــال األجنبــي.. ردود محليــة متباينــة حــول 
https://almasdaronline.com/articles/173843 اتفــاق الريــاض

"آل عفرار" يرفض حضور توقيع اتفاق الرياض بسبب تهميش سقطرى والمهرة
                                                                                                    https://socotrapost.com/socotranews/1185

]10[ "ســي إن إن" تكشــف: الحكومــة اليمنيــة طالبــت بضمانــات إماراتيــة بعــدم تســليح االنفصالييــن ولــم يحــدث لهــا 
https://yemenshabab.net/reports/51327 ذلــك 
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  واالعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  واإلرهــاب  األمــن  وقضايــا  واألحــزاب  واالنتخابــات 
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة واإلنســانية ذات االرتب ــة واالجتماعي االقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


