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 مقدمة
ســيطّر المجلــس االنتقالــي الجنوبــي - )المدعــوم مــن اإلمــارات الــذي تأســس عــام 2017(- فــي 

العاشــر مــن أغســطس/آب2019 علــى مدينــة عــدن عاصمــة اليمــن المؤقتــة وتحركــت القــوات 

باتجــاه مدينــة "زنجبــار" عاصمــة محافظــة أبيــن )المجــاورة لـ"عــدن"( وتمكنــت مــن إســقاطها بيــد 

الحــزام األمنــي إلــى جانــب مراكــز محافظتــي الضالــع ولحــج. فشــل المجلــس فــي بســط ســيطرته 

علــى باقــي المحافظــات الجنوبيــة الخمــس.

تدخلــت المملكــة العربيــة الســعودية، التــي تقــود تحالفــًا لدعــم الشــرعية ضــد انقــاب الحوثييــن 

لوقف االنقســام داخل معســكرها وقادت مشــاورات غير مباشــرة أوصلت إلى "اتفاق الرياض"، 

وكان ذلــك اإلنجــاز األول الــذي حققــه األميــر خالــد بــن ســلمان شــقيق ولــي العهــد ونائــب وزيــر 

الدفــاع بعــد تســلمه لملــف اليمــن. وتــم تحديــد جــدول زمنــي للتنفيــذ ينتهــي مطلــع مــارس/

ــذ فــي الوقــت المحــدد لعــدة أســباب  ــة فشــل التنفي أذار 2020 لكــن كمــا كل االتفاقــات اليمني

تتعلــق بالراعــي الخارجــي للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، ومضاميــن االتفــاق الــذي كان يحمــل بــذور 

فشــله، حيــث قــام كل طــرف بتفســيره حســب مصالحــه.

فــي ابريل/نيســان2020 أعلــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، عــن "الحكــم الذاتــي" اإلدارة الذاتيــة 

ــه.  للمحافظــات الجنوبيــة، فــي إعــان رســمي وواضــح ضــد "اتفــاق الريــاض"، وإنهــاء العمــل ب

وأعلــن المجلــس عــن لجنــة إلدارة المحافظــات الجنوبيــة – وصفــت بأنهــا إجــراءات انفصــال مــن 

طــرف واحــد- واســتمرت هــذه اللجنــة بالعمــل رغــم الرفــض المحلــي والدولــي لوجودهــا ولإلعــان 

ذاتــه مــا وضــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي أمــام ضغــوط كبيــرة داخليــة وخارجيــة، وكشــفت أن 

حجــم التأييــد للمجلــس االنتقالــي ال يجعلــه ممثــًا وحيــدا عــن "القضيــة الجنوبيــة"، خاصــة مــع 

اســتمرار الرفــض الشــعبي وتعــدد الفاعليــن المحلييــن المتحدثيــن باســم القضيــة ذاتهــا.

تحــاول هــذه الورقــة قــراءة مضاميــن إعــان "الحكــم الذاتــي" للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ورعاتــه 

ــاده  ــى "صــراع مناطقــي"، وأبع ــه إل ــوب اليمــن وتحويل ــزاع جن ــز الن ــن، ودوره فــي تعزي اإلقليميي

السياســية داخــل اليمــن ورؤيــة المجتمــع الدولــي للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي بعــد اإلعــان 

"اإلدارة الذاتيــة"، كمــا تركــز علــى خيــارات الســعودية الضيقــة للخــروج مــن حــرب اليمــن بعــد اعــان 

االنتقالــي إجــراءات وصفــت باالنفصاليــة.
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يعــزو قيــادات فــي المجلــس االنتقالــي الجنوبــي إلــى أن عدم تنفيذ "اتفاق الريــاض" دفع المجلس 

إلــى إعــان "اإلدارة الذاتيــة"، لكــن فــي الحقيقــة فــإن نّيــة الســيطرة علــى إدارة المحافظــات 

الجنوبيــة كانــت قائمــة منــذ مايو/أيــار 2017 عنــد تأســيس المجلــس بعــد مظاهــرات فــي عــدن أو 

مــا يصفــه أنصــار المجلــس بإعــان "عــدن التاريخــي" الــذي يتضمــن تشــكيل هيئــة رئاســة "إلدارة 

وتمثيــل الجنــوب"]1[. وهــو مــا تأكــد بعــد أيــام مــن خــال اإلعــان عــن هيئــة رئاســة المجلــس 

االنتقالــي بقيــادة "عيــدروس الُزبيــدي"]2[.

وينظــر أنصــار المجلــس وقياداتــه إلــى أن "إدارة" جنــوب اليمــن يمثــل هدفــًا وليــس إدارة حقيقيــة 

حتــى يتمكــن المجلــس االنتقالــي مــن االســتحواذ علــى الســلطة بأقــل التكاليــف لكــن ســياق 

األحــداث والتطــورات منــذ "اتفــاق الريــاض" دفعــت المجلــس االنتقالــي الجنوبــي إلــى إظهــار 

ــك  ــي بمــا فــي ذل ــي ودول ــا تســبب فــي غضــب محل ــا، م ــل أوانه ــة الخطــط المرســومة قب نهاي

ــع، لحــج(. ــث )يافــع، الضال ــي ال تنتمــي لمنطقــة المثل المحافظــات الت

الضغــط الــذي واجهــه المجلــس االنتقالــي الجنوبــي بعــد الســيطرة علــى عــدن ومحافظــات أخــرى 

جنــوب البــاد فــي أغســطس/آب2019م، وطــرد الحكومــة الشــرعية. وعــدم قدرتــه علــى تحمــل 

المســؤولية الخدماتيــة والسياســية واألمنيــة والماليــة فــي عــدن وحدهــا. عادت الحكومة الشــرعية 

إلــى عــدن فــي ديســمبر/كانون األول2019 لكــن جــرى طردهــا مــن ِقبــل المجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي فــي فبراير/شــباط2020م.

يواجــه المجلــس االنتقالــي ضغوطــا شــعبية متزايــدة بعــد أن منــع الحكومــة مــن العمــل. لــم 

تتمكــن الحكومــة بعــد عودتهــا مــن الخــروج إلــى المــدن الرئيســية الجنوبيــة وتــم إيقــاف نشــاطها. 

ومــع موســم الفيضانــات واألمطــار التــي غــزت المدينــة ومــدن أخــرى، تقــدر األمــم المتحــدة 

المتضرريــن مــن األمطــار الغزيــرة 100 ألــف معظمهــم فــي عــدن ولحــج وأبيــن ومــأرب وصنعــاء. 
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تداعيات عدم تنفيذ "اتفاق الرياض" :

وأبرز تلك المؤشرات التي أثرت على المجلس االنتقالي الجنوبي:
فشل اإلدارة:	 



ــات" إلــى عــدن وعنــد محاولــة الحكومــة العــودة رفــض المجلــس  وتســببت بعــودة "أوبئــة الحمّي

ــًا بالتمثيــل فيهــا. االنتقالــي الجنوبــي عودتهــا وقــال إن صاحيتهــا انتهــت مطالب

خــرج المئــات مــن الســكان فــي مدينــة عــدن للتظاهــر ضــد الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي بســبب الفشــل الواضــح فــي إدارة الخدمــات التــي انهــارت أكثــر. وتفشــت األوبئــة فــي 

المدينــة وارتفعــت عــدد الوفيــات المســجلة باألوبئــة بمــا فيهــا وبــاء كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( 
إلــى أكثــر مــن 1000 حالــة خــال شــهر مايو/أيــار2020م.]3[

ســخط الســكان ضــد عجــز المجلــس االنتقالــي الجنوبــي عــن صــرف المرتبــات -رغــم ســيطرته علــى 

المــوارد- أجبــر المجلــس علــى البحــث عــن قضيــة جديــدة لتحويــل الــرأي العــام تجــاه قضيــة اعتقــد 

إنهــا أولويــة باإلعــان عــن "اإلدارة الذاتيــة"، لكنــه تفاجــأ بــأن الســكان يبحثــون عــن الخدمــات ال عــن 

شــكل جديــد فــي اإلدارة والحوكمــة.

بضغــط وطلــب ســعودي أوقفــت اإلمــارات تســليم رواتــب المليشــيات التابعــة للمجلــس فــي 

عــدن وأبيــن فيمــا اســتمرت فــي دفــع الرواتــب واألمــوال إلــى باقــي القــوات المواليــة ألبوظبــي 

ــارات 120 ألــف مقاتــل يمنــي يعملــون فــي المحافظــات  فــي حضرمــوت وشــبوة. دربــت اإلم

ــة وفــي الســاحل الغربــي وتنفــق علــى رواتبهــم وتزودهــم باألســلحة واآلليــات. الجنوبي

ــذ  ــة ودفعتهــم من ــب قــوات يمني ــذ تســلم إدارة عــدن مــن اإلمــارات، بتدري ــدأت الســعودية من ب

فبراير/شــباط2020 وحتــى مايو/أيــار 2020 للعــودة إلــى عــدن. تمكنــت المملكــة -أيضــًا- مــن 

كســب والء عــدد مــن القــادة العســكريين واألمنييــن الذيــن كانــوا تابعيــن لإلمــارات إلــى صفوفهــا.

كمــا لجــأت الســعودية إلــى منــع مديــر أمــن عــدن ورئيــس وأعضــاء وحــدة شــؤون المفاوضــات فــي 

ــان فــي األردن  ــة مغادرتهــم مطــار عّم ــاء محاول ــى عــدن، أثن ــي، مــن العــودة إل المجلــس االنتقال

منتصــف مــارس/أذار2020 باعتبارهــم مشــاركين في أحداث أغســطس/آب 2019. ظهر المتحدث 

باســم المجلــس االنتقالــي الجنوبــي بالــزي العســكري فــي خطــاب تلفزيونــي ألقــاه عقــب الحادثــة.
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ردود فعل سعودية:	 



شــعر المجلــس االنتقالــي الجنوبــي وحليفــه اإلمــارات أن "البســاط" يســحب مــن تحتهــم، ومــع 

ــادات مــن العــودة إلــى عــدن،  مــرور الزمــن ســيكون بــا قــوة مقاتلــة إلــى جــواره، وســتمنع القي

وســيصبح رهينــة لمــا تقــرره الســعودية. فبإمــكان مــن بدلــوا والئهــم افتعــال اقتتــال وســط عــدن 

ــادة وجــود  ــاء كبيــرة بأســرها فمــا يزالــون موجوديــن داخــل المدينــة. ومــع زي والســيطرة علــى أحي

القــوات المواليــة للســعودية فــي عــدن ســتصبح االســتراتيجية اإلماراتيــة خــارج الحســابات.

اســتمرت المشــاورات بيــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي والحكومــة اليمنيــة برعايــة ســعودية، وتم 

تشــكيل ِعــدة لجــان مــن ثاثــة مســتويات األولــى علــى األرض والثانيــة علــى مســتوى القيــادات 

الوســطية والثالثــة علــى مســتوى القيــادات الكبــرى. وتبــادل الطرفــان االتهامــات بمحاولــة إفشــال 

عمــل اللجــان. ورفــض المجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــرارًا الكشــف عــن مخزوناتــه مــن األســلحة 

واآلليــات. فــي حادثتيــن -أطلــع عليهــا باحثــوا "أبعــاد"- رفــض زيــارة اللجنــة األولــى لمخــازن أســلحة 

فــي جبــل حديــد بعــدن.

اســتمرت الحكومــة اليمنيــة فــي تعزيــز قواتهــا إلــى محافظــة أبيــن )شــرق عــدن( ومحافظــة شــبوة 

المجــاورة، بمــا فــي ذلــك قــوات تلقــت تدريبهــا فــي محافظــة مــأرب )المجــاورة لشــبوة( ومعظــم 

ــس  ــة ضــد المجل ــة ويدعمــون الحكومــة اليمني ــى المحافظــات الجنوبي ــك القــوات ينتمــون إل تل

ــى  ــن عل ــة "شــّقرة" بمحافظــة أبي ــد بمنطق ــوات فــي التواج ــي. واســتمرت الق ــي الجنوب االنتقال

بعــد 80 كــم مــن عــدن. بالمقابــل اســتمر المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي تعزيــز دفاعاتــه فــي 

"شــّقرة" و"زنجبــار" و"عــدن".

ــة"  ــدة قتالي ــاد "عقي ــن، أو إيج ــى حشــد مقاتلي ــي القــدرة عل ــي الجنوب ــس االنتقال ــم يجــد المجل ل

تمكنــه مــن التحــرك لمواجهــة الحكومــة اليمنيــة - معظــم المقاتليــن ضمــن القــوات يقاتلــون مــن 

أجــل المــال- لذلــك أصــدر نائــب رئيــس المجلــس االنتقالــي هانــي بــن بريــك "فتــوى دينيــة" تبيــح 

قتــل الجنــود العســكريين التابعيــن للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا]4[. فــي تطــور الفــت فــي فكــر 

المجلــس االنتقالــي الجنوبــي الــذي يقــول إنــه حركــة مدنيــة ليبراليــة.
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التصعيد العسكري:	 

فشل التفاوض:	 



لــم تذكــر محافظــة أرخبيــل ســقطرى فــي اتفــاق الريــاض، وتحــرك المجلــس االنتقالــي - بتمويــل 

ودعــم مــن اإلمــارات - للســيطرة علــى األرخبيــل االســتراتيجي مــن خــال سلســلة مــن التمــردات 

العســكرية فــي كتائــب اللــواء األول مشــاه بحــري، وقــوات األمــن، لكنهــا فــي النهايــة لــم تتمكــن 

ــة  ــة اإلماراتي ــرة الرؤي ــرة. وأظهــرت األحــداث فــي الجزي ــة فــي الجزي مــن اســقاط الســلطة المحلي

المتمســكة بالبقــاء طويــل األمــد فــي جزيــرة ســقطرى قــرب مضيــق بــاب المنــدب، وبــدا واضحــًا 

أن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي يعمــل فــي جــزء كبيــر منــه كأداة تابعــة لإلمــارات.

تحــدث اثنيــن مــن الدبلوماســيين الخليجييــن ومعــارض إماراتــي إن خافــات حــادة بيــن ُحــكام 

اإلمــارات الســت وأبوظبــي بشــأن نهجهــا فــي اليمــن]5[. ويظهــر حاكــم دبــي نائــب رئيــس البــاد 

محمــد بــن راشــد أشــد الناقميــن علــى تلــك السياســة فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة تلــوح فــي أفــق 

الدولــة الخليجيــة الغنيــة بالنفــط، إذ تراجعــت القطاعــات االقتصاديــة فــي اإلمــارات إلى مســتويات 

غيــر مســبوقة بفعــل اإلغــاق الــذي حــدث بســبب تفشــي وبــاء كورونــا فــي البــاد، وتراجــع أســعار 

ــغ خــال  ــي أي مبل ــم تقــدم أبوظب ــاد. ل ــارج الب ــادرة الشــركات ورؤوس األمــوال خ النفــط، ومغ

مؤتمــر المانحيــن الــذي عقــد بالريــاض فــي 2 يونيو/حزيــران 2020 والــذي جمــع 1.35 مليــار دوالر 

نصــف مــا طلبتــه األمــم المتحــدة، ودفعــت الســعودية وحدهــا نحــو نصــف مليــار دوالر.

اندفعــت اإلمــارات إلــى وقــف بعــض مــن تمويلهــا للحــروب، ومحاولــة الخــروج مــن الحــروب 

المكلفــة فــي الشــرق األوســط مــع تراجعهــا العســكري فــي ليبيــا، بمــا فــي ذلــك إغــاق قاعــدة 

عســكرية كانــت تنــوي إقامتهــا فــي إقليــم "أرض الصومــال" االنفصالــي -الدولــة غيــر المعتــرف 

ــادة  ــدم تحمــل أي مســؤولية إع ــة الخــروج مــن حــرب اليمــن مــع ع ــا فــي الصومــال- ومحاول به

ــدب. ــاب المن ــى ب ــم عل ــى نفــوذ مســتمر ودائ اإلعمــار والحصــول عل

هــذا الضغــط الــذي يواجهــه حلفــاء المجلــس االنتقالــي فــي أبوظبــي ينعكــس بطبيعــة الحــال 

ــل  ــدون التموي ــة لإلمــارات. فب ــة للجماعــة المســلحة واألهــداف اإلقليمي ــى األهــداف المحلي عل

اإلماراتــي ودعمــه السياســي ســيصبح المجلــس االنتقالــي فــي جنــوب اليمــن فــي وضــع ســيء 

للغايــة.
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الفشل في سقطرى:	 

الضغط الذي تواجهه اإلمارات:	 



بالنســبة للحكومــة اليمنيــة فــإن المشــاركة السياســية مــع المجلــس االنتقالــي دون الخــاص مــن 

مليشــياته العســكرية الموجــودة فــي معظــم المحافظــات الجنوبيــة يعتبــر خطــرا. كانــت الحكومــة 

ــى  ــع عل ــي بالتوقي ــي" كمكــون سياســي يمن ــي الجنوب قــد اعترفــت بالفعــل بـ"المجلــس االنتقال

"اتفــاق الريــاض"، ولــن تجــازف بتمثيــل للمجلــس فــي الحكومــة دون التخلــص مــن المليشــيات 

التــي تدربهــا وتدعمهــا اإلمــارات.

يمكــن ِفهــم شــعور قيــادات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي أن هــذه الفرصــة الوحيــدة لتحقيــق 

األهــداف الُمعلنــة مــع تأســيس المجلــس عــام )2017( بــإدارة المحافظــات الجنوبيــة أو "انفصــال 

جنــوب اليمــن"، إذ أن مــن الصعــب الحصــول علــى فرصــة مماثلــة فــي ظــل حالــة االحتقــان فــي 

جنــوب البــاد ورفــض كثيــر مــن األطــراف -التــي تقــول إنهــا تحمــل القضيــة الجنوبيــة- لتحــركات 

ــي. ومــع تّســلم الســعودية لألمــور فــي عــدن ومعظــم المحافظــات  ــي الجنوب المجلــس االنتقال

ــر إزاء الضغــوط الشــعبية  ــادات المجلــس فقــدت الصب ــداًل مــن اإلمــارات يبــدو أن قي ــة ب الجنوبي

والسياســية لتعلــن عــن "انفصــال اتفــاق الريــاض".

فــي 23 ابريل/نيســان2020 -أي قبــل يوميــن مــن إعــان الحكــم الذاتــي منــع المجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي الحكومــة اليمنيــة مــن العــودة إلــى البــاد لمواجهــة الكارثــة الطبيعــة التــي حدثــت وإعــان 

ــة للمكتســبات  ــه "حماي ــة بكون ــودة الحكوم ــع ع ــس من ــة. ووصــف المجل ــة منكوب ــدن" مدين "ع

الوطنيــة". معتبــرًا ذلــك ردًا علــى منــع الســعودية لقيــادات فــي المجلــس مــن العــودة إلــى عــدن 

)مــارس/أذار2020( ورفــض التحالــف العربــي تقديــم أي رد علــى مراســات المجلــس.

علــى الرغــم مــن أن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي منــع الحكومــة مــن العــودة إلــى عــدن، وعطــل 

مؤسســات الدولــة عــن العمــل وســيطر علــى المــوارد إال أنــه وجــه االتهــام للحكومــة بأنهــا "لــم 

تــِف بمــا نــص عليــه اتفــاق الريــاض مــن التزامــات، ال ســيما مــا يتعلــق بتوفيــر الخدمــات وصــرف 

ــدن  ــات فــي ع ــد حــدوث الفيضان ــه". وبع ــة احتياجات ــور، وخدمــة المواطــن وتلبي ــات واألج المرتب

وجــه المجلــس االنتقالــي أيضــا االتهامــات للحكومــة بعــدم القيــام بدورهــا فــي خدمــة المواطنيــن 

ومواجهــة الكارثــة.
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إعالن اإلدارة الذاتية
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فــي 2017 بــدأ المجلــس في تأســيس نفســه كســلطة موازية للحكومة الشــرعية فــي المحافظات 

الجنوبيــة المحــررة. فــي فبراير/شــباط 2018 كان "الحــزام األمنــي" الــذي دربتــه اإلمــارات وانفقــت 

عليــه قــد ســيطر علــى عــدن ومعظــم المحافظــات الجنوبيــة منــذ ذلــك الوقــت لــم يعــد الرئيــس 

اليمنــي إلــى عــدن إال أليــام قليلــة. فــي أغســطس/آب2019 ســيطر المجلــس االنتقالــي الجنوبــي 

ــم نفســه  ــي فــي تقدي ــي الجنوب ــى عــدن وطــرد الحكومــة الشــرعية، اســتمر المجلــس االنتقال عل

كســلطة أمــر واقــع بديلــة عــن الحكومــة الشــرعية حتــى إعانــه الحكــم الذاتــي فــي المناطــق 

الجنوبيــة لتقديــم نفســه كســلطة بديلــة عــن الحكومــة. ظلــت الحكومــة اليمنيــة تكافــح منــذ ذلــك 

الحيــن مــن أجــل نفوذهــا ووقــف تــآكل ســلطتها.

فــي 25 ابريل/نيســان 2020 أعلــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي عــن "اإلدارة الذاتيــة" للمحافظات 

الجنوبيــة. وفــي حقيقــة األمــر لــم يقــدم المجلــس تفســيرًا لمعنــى "اإلدارة الذاتيــة" -ليســت 

معروفــة فــي العلــوم السياســية أو أنظمــة الحكــم.. الــخ- وإن كان يقصــد "الحكــم الذاتــي" وإعــان 

االنفصــال، أو إنــه كان يشــير إلــى عكــس ذلــك بــل ظلــت وســائل اإلعــام التابعــة للمجلــس 

والممولــة مــن اإلمــارات تــردد كلمــات "االســتقال/االنفصال" بشــكل دائــم للتأكيــد علــى كونهــا 

ســلطة جديــدة تتشــكل. مــن بيــن تلــك األوامــر إصــدار قــرارات بتعيينــات تخــص الحكومــة اليمنيــة 
وإلغــاء قراراتهــا الســابقة]6[.

يشــير بيــان "إعــان الحكــم الذاتــي" إلــى عــدة أمــور، ال تنفــك عــن كونهــا تأكيــد علــى الهــدف مــن 

"المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" ودوره كأداة ضمــن مخطــط إقليمــي أوســع متعلــق بتفكيــك 

الدولــة اليمنيــة الجديــدة. مــن بيــن تلــك األمــور:

مصطلــح اإلدارة الذاتيــة: ال يعــرف مــا يــراد بهــذا المصطلــح]7[، وســمع مــن قبــل فــي ســوريا 	 
حيــث فرضــت مليشــيات بقــوة الســاح منطقــة "حكــم ذاتــي" فــي شــمال وشــرق ســوريا )أجزاء 

مــن الحســكة والرقــة وحلــب وديــر الــزور( ضمــن منطقــة متعــددة األعــرق. ومهمتهــا مكافحــة 

اإلرهــاب وإدارة مناطــق ســيطرتها بحكــم األمــر الواقــع. إن بنــاء هــذا المصطلــح كتأكيــد علــى 

إدارة المحافظــات الجنوبيــة للبــاد وامتــاك المليشــيات القــادرة علــى فــرض هــذا األمــر.
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ــده  ــن مــا تري ــى الموائمــة بي ــح عل ــد المجلــس مــن إطــاق هــذا المصطل فــي نفــس الوقــت يري

اإلمــارات ومــا ال تريــده الســعودية. فالريــاض تعلــن رســميا دعمهــا للوحــدة اليمنيــة وترفــض 

ــادة المملكــة بســمعتها إذا مــا حــدث تشــظي  االنفصــال أو تقســيم اليمــن، لذلــك ســتخاطر قي

ــي المســلحة. ــف ضــد جماعــة الحوث ــدة للتحال ــاد فــي ظــل حــرب المملكــة كقائ للب

حالــة الطــوارئ: أعلــن المجلــس االنتقالــي حالــة الطــوارئ ابتــداء مــن 25 ابريل/نيســان، فــي 	 
عــدن ومحافظــات الجنــوب، وهــذا اإلعــان حســب الدســتور اليمنــي ال يحــق إال لرئيــس 

ــة الطــوارئ  ــن حال ــة يعل ــس الجمهوري ــى أن "رئي ــة. تشــير المــادة )121( عل ــة اليمني الجمهوري

بقــرار جمهــوري علــى الوجــه المبيــن فــي القانــون ويجــب دعــوة مجلــس النــواب لعــرض هــذا 

ــام التاليــة لإلعــان". ــة األي اإلعــان عليــه خــال السبعــ

لجــان رقابــة: فــي البنــد الرابــع مــن إعــان اإلدارة الذاتيــة دعــا المجلــس "تشــكيل لجــان رقابــة 	 
علــى أداء المؤسســات العامــة، ومكافحــة الفســاد، والتنســيق فــي ذلــك مــع رئيــس الجمعيــة 

الوطنيــة ورؤســاء قيــادات المجلــس فــي المحافظــات". وهــذه الطريقــة مأخــوذة مــن اللجنــة 

الثوريــة العليــا للحوثييــن الذيــن ســيطروا علــى مؤسســات الدولــة بعــد ســبتمبر/أيلول2014، 

ــة يؤكــد أن  ــة الحوثي ــة. إن استنســاخ التجرب ــة المؤسســات الحكومي وفرضــوا ممثليــن لمراقب

المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ومــا يخوضــه هــو انقــاب يجعــل مــن الصعــب تفكيكــه إذا مــا 

قــررت الحكومــة مشــاركته فــي الســلطة دون تفكيــك قواتــه.

اللجــان االقتصاديــة والقانونيــة: طالــب المجلــس لجانــه )االقتصاديــة والقانونية والعســكرية 	 
ــي  ــة الت ــة اإلدارة الذاتي ــة"، لكــن لجن ــذ "اإلدارة الذاتي ــات لتنفي ــه أعمــال الهيئ ــة( بتوجي واألمني

أعلنــت برئاســة اللــواء أحمــد بــن بريــك )محافــظ حضرمــوت المقــال ورئيــس الجمعيــة الوطنيــة 

ــدو أن  ــدة خاصــة بهــا. فيمــا يب ــن لجــان جدي ــي- برلمــان مــوازي( قامــت بتعيي التابعــة لانتقال

المجلــس دشــن حملــة "ترضيــة" لمــن يعارضونــه أو مــن المحايديــن الســتيعابهم فــي مكونــه 

مــع الرفــض الشــعبي المســتمر مــن قبــل مكونــات جنوبيــة بعضهــا محســوب علــى الحــراك 

الجنوبــي الــذي تأســس فــي 2007م ]8[.
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ارتدادات محلية وإقليمية:
خصــص المجلــس االنتقالــي الجنوبــي البنــد الخامــس لدعــوة المحافظيــن فــي المحافظــات 

الجنوبيــة بدعــم خطوتــه نحــو "اإلدارة الذاتيــة"، والبند الســادس لدعوة التحالــف والمجتمع الدولي 

لدعــم الخطــوة نفســها لكــن ردود الفعــل كانــت مخيبــة آلمــال المجلــس االنتقالــي الجنوبــي. بــل 

إن المجلــس االنتقالــي لــم يكــن يتوقــع أن تأتــي ردود الفعــل معاكســة تمامــًا ألهدافــه مــن هــذا 

اإلعــان فــي خضــم مواجهــة محليــة وعالميــة لوبــاء كورونــا.

علــى المســتوى المحلــي: ســت محافظــات مــن أصــل ثمــان محافظــات جنوبيــة حضرمــوت، 	 
شــبوة وأبيــن والمهــرة، ولحــج وســقطرى. وهــي المحافظــات األكبــر التــي تمثــل معظــم 

مســاحة المحافظــات المحــررة مــن الحوثييــن رفضــت "إعــان المجلــس االنتقالــي"، مؤكــدة 

والئهــا للحكومــة الشــرعية.

مــن الناحيــة السياســية: أعلــن التحالــف الوطنــي للقــوى السياســية اليمنيــة )13 حزبــًا( رفضــه 	 
التــام إلعــان المجلــس االنتقالــي الجنوبــي اإلدارة الذاتيــة، واعتبــره تمــردًا صريحــًا علــى الدولــة 

اليمنيــة، وتعديــًا علــى صاحيــات رئيــس الجمهوريــة. أمــا جماعــة الحوثــي المســلحة فلــم تصــدر 

تعليقــًا علــى إعــان المجلــس االنتقالــي الجنوبــي. يعتقــد كثيــر مــن الجنوبييــن -فــي عــدن علــى 

ســبيل المثــال- إن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي يســتغل الوضــع فــي المحافظــات الجنوبيــة 

لتحقيــق مكاســب سياســية، فــي ظــل مواجهــة كــوارث طبيعيــة أدت إلــى وفــاة المئــات. 

ويقولــون إن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي يفتعــل المشــكات فــي ظــل حاجــة جنــوب البــاد 

لإلغاثــة. ويــرون أن الحــرب العســكرية والسياســية بيــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي والحكومــة 

اليمنيــة قــد تصبــح أســوأ علــى الســكان فــي ظروفهــم الحاليــة مــع تفشــي األوبئة مثــل الكوليرا 

والماريــا وحمــى الضنــك]9[.

علــى المســتوى اإلقليمــي: لــم يحصــل إعــان المجلــس االنتقالــي الجنوبــي علــى تأييــد واحــد. 	 
الســعودية والتحالــف العربــي والجامعــة العربيــة ودول عربيــة أخــرى، طالبــوا المجلس االنتقالي 

بالتراجــع عــن القــرار والعــودة إلــى مــا قبلــه وتنفيــذ اتفــاق الريــاض.
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حتــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم تؤيــد تحــركات المجلــس، وظلــت صامتــة عــن الموضــوع 

خشــية إغضاب المســؤولين الســعوديين.

تســتضيف اإلمــارات قيــادات المجلــس االنتقالــي فــي أبوظبــي، وتعمــل كل مــا بوســعها لدعــم 

أهدافهــا -أهــداف المجلــس- علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي. لكنهــا رغــم الضغــط 

ال تحــاول زيــادة غضــب الســعودية وتدفــع بالمجلــس االنتقالــي لمواجهــة هــذا الغضــب بــداًل مــن 

المســؤولين فــي أبوظبــي.

علــى المســتوى الدولــي: رفــض بيــان المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة 	 
لليمــن، مارتــن غريفيــث، وبيــان مجلــس األمــن، ووزيــر الخارجيــة األميركــي، وعــدد مــن ســفراء 

الــدول الكبــرى، وشــددوا علــى وحــدة اليمــن وســيادته. الســفيران البريطانــي واألمريكــي تحدثــا 

ــي.  ــي الجنوب ــع للمجلــس االنتقال ــة" التاب ــات منفــردة عــن رفــض "قــرار اإلدارة الذاتي فــي بيان

حتــى روســيا التــي يعتقــد المجلــس االنتقالــي أنــه تلقــى دعمــًا منهــا أكــدت على الوحــدة اليمنية 

وســيادة البــاد.

فــرض ســلطة أمــر واقــع تعيــد صــراع المناطقيــة: يريــد المجلــس االنتقالــي الجنوبــي تأكيــد 	 
نفســه كســلطة أمــر واقــع فــي البــاد كمــا الحوثييــن شــمال اليمــن، أو إدارة ذاتيــة كمــا فــي 

ــة  ــع المحافظــات اليمني ــى فــرض ســلطته فــي جمي ــاج إل ــك يحت شــمال وشــرق ســوريا، وذل

ــدون اكتســاب هــذه الســلطة  ــي. وب ــي الحال ــر مرجــح بفعــل الرفــض المحل ــة وهــو غي الجنوبي

ســتبقى ســلطتهم فــي عــدن والضالــع ولحــج عرضــة لاهتــزاز وإعــادة الصراعــات المناطقيــة 

األوضــاع  علــى  ــا  مناطقيًّ تأثيــًرا  القديمــة  والســلطنات  المشــيخات  لت  وشــكَّ جديــد.  مــن 

السياســية والعســكرية لجنــوب اليمــن، لكــن صــراع الجنوبييــن مــع بريطانيــا منــع تفجرهــا، 

ــة،  ــي 1986 الدموي ــون الثان ــا أحــداث يناير/كان ــرد االســتقال تفجــرت وكان مــن نتائجه وبمج

ــل  ــل فصي ــن مــن ِقب ــى أبي ــل "الزمــرة" المحســوب عل ــي انتهــت بإقصــاء مناطقــي لفصي الت

"الطغمــة" المحســوب علــى مناطــق الضالــع ويافــع وهمــا فصيــان ضمــن الحــزب االشــتراكي 

ــوب]10[. ــم للجن الحاك

اآلثار المتوقعة:
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وينتمــي الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي لمحافظــة أبيــن، فيمــا ينتمــي معظــم قيــادات 
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي للضالــع ويافــع.

وفــي وقــت ترفــض محافظــات مثــل حضرمــوت وشــبوة، وهي محافظــات غنية بالنفــط، والمهرة 
وســقطرى التــي تتواجــد فيهــا الســعودية بقــوة، فإنــه مــن الصعــب علــى المجلــس االنتقالــي حكم 
كل المحافظــات الجنوبيــة دون حــرب -أو حــروب- للســيطرة، وهــذا يفتــح بابــًا لتقســيم اليمــن إلــى 
ــت  ــذي كان ــى ذات النطــاق الجغرافــي ال ــرة، أو عــودة الســلطنات والمشــيخات عل ــات صغي دوي

عليــه قبــل عقــود.
تقويــض الحكومــة الشــرعية: إن تقويــض الحكومــة الشــرعية، يصــب فــي مصلحــة مشــتركة 	 

لإلمــارات والحوثييــن، فالطرفــان يريــدان الســيطرة علــى جــزء مــن األراضــي. أمــا الحكومــة 
الشــرعية فــإن تــآكل ســلطتها الــذي بــدأ فــي 2017 لــم يتوقــف حتــى اليــوم، وكل يــوم تــزداد 
وهــذا قــد يــؤدي إلــى إســقاطها لصالح المشــاريع الهوياتية األخــرى "طائفية/عرقية/ مناطقية" 
بصفــة الحكومــة هــي الحامــل الوطنــي الباقــي للهويــة الوطنيــة الجامعــة. ســتحتاج الحكومــة 
الشــرعية للمضــي قدمــًا فــي أي اتفــاق متوقــع مــع الحوثييــن، إلــى بســط نفوذهــا ووجودهــا 
القــوي والفاعــل فــي المحافظــات المحــررة ووقــف المشــاريع اإلقليميــة علــى أراضيهــا ووقــف 

التدخــات فيهــا، وإال فــإن المســتقبل للميلشــيات التــي تعمــل بالوكالــة مــع الخــارج.

تقــود الســعودية منــذ مــارس 2015 تحالفــا النهــاء انقــاب الحوثيين على الشــرعية بعد ســيطرتهم 
علــى العاصمــة صنعــاء فــي 21 ســبتمبر 2014، لكــن بعــد خمــس ســنوات تقــف أمــام إنقــاب آخر 
ممــول مــن شــريكها فــي التحالــف اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي دعمــت وأسســت ميلشــيات 
اســتولت علــى العاصمــة المؤقتــة عــدن بقــوة الســاح. فخطــوة المجلــس االنتقالــي بإعــان 
إدارة ذاتيــة للجنــوب اليمنــي، كشــفت فشــًا لجهــود الســعودية التــي قادهــا مســؤول ملــف 
اليمــن األميــر خالــد بــن ســلمان. وأظهــرت حجــم التأثيــر اإلماراتــي جنوبــي اليمــن -لدرجــة أن حديــث 
فــي األوســاط السياســية تشــير إلــى أن أبوظبــي مــا زالــت تتحكــم بالقــرار الســعودي-  مــا يجعــل 
المناطــق التــي تحــت ســيطرة المجلــس االنتقالــي خــارج أي تأثيــر ســعودي، كمــا هــو عليــه الحــال 

فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.

مأزق جديد للسعودية :
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ــار  ــاض فــي مايو/أي ــى الري ــدي إل ــدورس الُزبي للخــروج مــن هــذا المــأزق، اســتدعت الســعودية عي

2020، فــي محاولــة لــرأب الصــدع وتنفيــذ اتفــاق الريــاض. وفــي حــل فشــل الوصــول إلــى أســس 

واضحــة ومائمــة لتنفيــذ اتفــاق الريــاض ســتكون الســعودية أمــام ضــرورة لبنــاء اتفــاق جديــد علــى 

أســاس الوضــع الحالــي.

رفــض المجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــرارًا التراجــع عــن "اإلدارة الذاتيــة" ومــن الواضــح أنــه يمضــي 

قدمــًا فــي اســتمرار اللجنــة المشــكلة والتــي يرأســها أحمــد بن بريــك. ومن الصعب قبــول الحكومة 

اليمنيــة بتنفيــذ اتفــاق يبــدأ بشــقه السياســي ويجــري تجاهــل المليشــيات التابعــة للمجلــس. أو 

ــي"  ــي الجنوب ــد فرضــه "المجلــس االنتقال ــى أســاس واقــع جدي ــد عل ــى اتفــاق جدي الموافقــة عل

لذلــك ســتكون الســعودية أمــام امتحــان صعــب.

الســيناريو األول: المضــي قدمــًا فــي اتفــاق مــع الحوثييــن، قــد يــؤدي إلــى اعتبارهــا هزمت في 
حــرب اليمــن ضــد مليشــيا مســلحة واحــدة تابعــة إليــران. وهــذه الســمعة الســيئة لــن تكــون جيــدة 

فــي دعــم وصــول ولــي العهــد إلــى كرســي الســلطة. كمــا أنــه مــن الصعــب ذهــاب الحكومــة إلــى 

اتفــاق مــع الحوثييــن بدعــم ســعودي فــي ظــل التشــظي الموجــود فــي معســكرها بالمحافظــات 

الجنوبيــة، إال إذا أرادت الريــاض تثبيــت ســلطة الحوثييــن فــي الشــمال واالنتقالــي فــي الجنــوب 

وهــو مــا يجعــل هــذا الســيناريو غيــر مرجحــا علــى األقــل فــي الوقــت الحالــي.

ــرة جنــوب  ــي: دعــم تفكيــك اليمــن بإيجــاد ســلطات متعــددة ودويــات صغي الســيناريو الثان
اليمــن مقابــل دولــة للحوثييــن شــمال اليمــن ووقــف دعــم الحكومــة الشــرعية، وهــذا يعنــي أن 

الســعودية ســتتحمل مســئولية تفــكك دولــة مــا يجعــل التداعيــات ثقيلــة محليــًا ودوليــًا لذلــك. إذ 

أنهــا ســتضطر لدعــم ســلطات متعــددة بــداًل مــن ســلطة واحــدة للبــاد جميعهــا؛ ويــزداد االبتــزاز 

الدولــي مــن أعدائهــا وحلفائهــا، وهــذا الســيناريو لــن يكــون مقبــوال إال إذا اســتعدت الريــاض لدفــع 

ثمــن كبيــر مــن أمنهــا ومصالحهــا.

وأمام ذلك تبدو السعودية أمام أربعة سيناريوهات:
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الوضــع المعقــد لليمــن يجعــل كل الســيناريوهات أمــام الســعودية صعبــة، لكــن يبــدو أنهــا قــد ال 

ترغــب فــي اعتمــاد ســيناريو معيــن للخــروج مــن حــرب اليمــن، وأمامهــا خيــارات أخــرى وإن كانــت 

أكثــر ضيقــا وفرصهــا منعدمــة، مــن بينهــا المــزج بيــن كل الســيناريوهات، فمثــا يتــم الحفــاظ على 

ــة  االنتقالــي والشــرعية، ثــم الذهــاب التفــاق مــع الحوثييــن تحــت المســمى الرســمي للجمهوري

اليمنيــة، لكــن ذلــك لــن يحقــق لهــا أي مصلحــة إال فــي حــال خضــوع كل تلــك األطــراف لهــا 

لتكــون البلــد تحــت وصايــة ســعودية طويلــة األمــد، أمــا فــي حــال عــدم خضــوع طــرف او بعــض 

تلــك األطــراف للريــاض فــإن الذهــاب التفاقــات يعنــي اعتــراف الســعودية بســلطات متعــددة فــي 

الشــمال) الحوثيــون( والجنــوب) االنتقالــي( والشــرق ) الشــرعية(.  

الســيناريو الثالــث: دعــم الحكومــة اليمنيــة وحلفائهــا المحلييــن الذيــن تثــق بهــم للحفــاظ 
علــى اليمــن كدولــة واحــدة مكتملــة، والتفكيــر الحقــًا بــأي أهــداف مختلفــة، والتوجــه لنــزع ســاح 

الميلشــيات الثقيــل فــي الشــمال والجنــوب لحمايــة حدودهــا ودعــم الدولة اليمنية، هذا الســيناريو 

كان األفضــل للســعودية واليمــن وكان مــن الســهل دعمــه منــذ العــام األول للحــرب، لكــن يبــدو 

هنــاك تخوفــات ســعودية مــن مشــاريع تعتقــد انهــا ليســت فــي صالحهــا موجــودة ضمــن الشــرعية 

اليمنيــة، وهــذه المخــاوف جعلــت الريــاض فــي مــأزق كبيــر وتضــارب فــي المصالــح اآلنيــة 

واالســتراتيجية، وتضــارب أيضــا فــي المصالــح اليمنيــة والســعودية مــن جهــة وأيضــا الســعودية 

واإلقليميــة مــن جهــة أخــرى، لكــن يظــل هــذا الســيناريو محتمــا وإن كان بدرجــة ضعيفــة.

الســيناريو الرابــع: قــد تضطــر الســعودية إلــى بنــاء شــرعية موازيــة للشــرعية الحاليــة وتكــون 
مقبولــة مــن اإلمــارات وحلفائهــا جنوبــا وإيران وحلفائها شــماال، ويشــارك فيهــا االنتقالي الجنوبي 

بحيــث تحافــظ علــى وحــدة اليمــن ظاهريــا، فيمــا تكــون الســلطة الجديــدة تحــت تاثيرهــا وســيطرتها 

فــي وقــت يتــم اســتكمال ســحب البســاط علــى الشــرعية الحاليــة بقيــادة الرئيــس هــادي، ومــن ثــم 

البــدء بمفاوضــات نهائيــة مــع الحوثيينــن وهــذا الســيناريو متوقــع إلــى حــد مــا فــي ظــل تعقيــدات 

الوضــع اليمنــي ومســتجدات الصــراع اإلقليمــي والدولــي الــذي أتــاح لاعبيــن جــدد الدخــول إلــى 

الملعــب اليمنــي.

خالصة:
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https://stcaden.com/ 2[ اعــان قيــادة سياســية جنوبيــة تســمى “هيئــة رئاســة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي األعلــى[

pages/4

]3[  إحصائيات شبه رسمية لتراخيص دفن الوفيات يتم تسريبها لاعام بشكل يومي

]4[  وردت الفتوى في سلسلة تغريدات على صفحة نائب رئيس المجلس االنتقالي هاني بن بريك على تويتر
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9 % 8 4 % D 9 % 8 2 % D 8 % B 5 % D 8 % A 9 % D 8 % 9 F

]5[ تحــدث الدبلوماســيان والمعــارض الموجــود فــي أوروبــا لباحــث فــي مركــز ابعــاد للدراســات والبحــوث مفضليــن عــدم 

نشــر أســمائهم خشــية انتقــام الســلطات اإلماراتيــة حيــث الحديــث عــن الموضــوع يســبب مشــاكل مــع النظــام.

https://stcaden.com/ 6[ اللــواء بــن بريــك يصــدر قــرارًا بتعييــن مديــر جديــد لمديريــة الحبيليــن بمحافظــة لحــج[

news/12108

]7[ تعــرف اإلدارة الذاتيــة فــي إدارة الشــركات والمؤسســات التجاريــة والخدميــة، فــي العلــوم السياســية يعطــي كمصطلــح 

"حكــم محلــي واســع الصاحيــات". لكــن المجلــس االنتقالــي يؤكــد أن مــا يريــد ممارســته هــي ســلطة دولــة كاملــة علــى 

المحافظــات الجنوبيــة الثمــان.

]8[  التحوالت السياسية في جنوب اليمن.. من حلم الوحدة إلى واقع التشظي- دراسة لمركز ابعاد في أبريل 2020

https://abaadstudies.org/news-59837.html

https://www.yemenmonitor. 9[ سكان عدن اليمنية سئموا صراع السلطة الذي ينفذه المجلس االنتقالي الجنوبي[

com/Details/ArtMID/908/ArticleID/36980

https://studies.aljazeera.net/ar/ اليمــن  جنــوب  فــي  للســلطة  المتــدرج  القضــم  الذاتيــة":  "اإلدارة  إعــان   ]10[

article/4666
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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


