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تىطئة
يعد االتفاؽ بيف الحكومة اليمنية والمجمس االنتقالي الجنوبي خطوة ىامة جػدا النقػا جنػو الػيمف
مف الدخوؿ في حر أىمية ،وك ا خطوة لتوحيد الجبية الداخمية في مجابية جماعة الحػويي ،حيػث تحػاوؿ
جماعة الحويي االستفادة مف حالة االنشغاؿ بيف األطراؼ اليمنية وتقوـ بترتي أوضاعيا لمخروج مف حاؿ
اإلنياؾ العسكري التي تعيشو ،كما أف تنظيـ داعش يحاوؿ العودة إلى الساحة والعمؿ عمى اسػتغلؿ حالػة
التوتر األمني في المحافظات الجنوبية.
وي ػ تي االتفػػاؽ ليع ػ

مبػػدأ الش ػراكة بػػيف كػػؿ األط ػراؼ والقػػو الفاعمػػة عمػػى األرض فػػي مواجيػػة

ػر مناصػػفة بػػيف المحافظػػات الشػػمالية والجنوبيػػة،
الحػػويي ،ال ػ ي يػػنص عمػػى حكومػػة كفػػا ات مػػف  42و يػ ا
وأيضا يرسخ مبدأ الشػراكة حتػى يمغػي سياسػات الييمنػة عمػى الحكومػة اليمنيػة ،والعمػؿ عمػى إوصػا القػو
الجنوبية التي أسيمت في استعادة ودعـ الشرعية اليمنية ،ومف يـ يؤكد أىمية الشراكة ،وأىمية حفظ حقوؽ
الجنػػوبييف وتقػػدير دورىػػـ الفاعػػؿ فػػي جيػػود اسػػتعادة الدولػػة ،ويقطػػإ الطريػػؽ أمػػاـ محػػاوالت إعػػادة إنتػػاج
السياسات القديمة القائمة عمى ىضـ حقوؽ الجنوبييف.
يؤسػػس االتفػػاؽ إلمكانيػػة التوافػػؽ بػػيف األطػراؼ اليمنيػػة مػػف أجػػؿ تجنػ

الحػػر واالنقسػػاـ ،وتوحيػػد

الجيود لمواجية الحويي واستئناؼ عمميات التنمية والبنا  ،خاصػة فػي المحافظػات المحػررة جنػوبي الػيمف،
كما سيفتح البا

أماـ تفاىمات أوسإ بيف المكونات اليمنية لموصوؿ إلى حؿ سياسي ينيػي األ مػة اليمنيػة

ويحصف اليمف مف مخاطر التفتيت ،ولمحيمولة دوف ان الؽ البمد نحو الم يد مف االنقساـ والتفكؾ.
جا إعلف اتفاؽ الرياض بيف المجمس االنتقالي وحكومة ىادي ،وال ي بموجبو سيتـ توحيػد وػوات
المجمػس االنتقػػالي ووػوات ىػػادي المجنػديف مسػػبقا مػػف وبػػؿ االمػارات والسػػعودية لقتػػاؿ االنقلبيػػيف الحػػويي
حسػ

وصػػفيـ ،بحيػػث يقػػوـ التحػػالؼ بػػدعميـ بالمػػاؿ والسػػلح ،ومنيػػا ت ويػػد وػوات ىػػادي بالسػػلح الجػػوي

طػائرات أؼ  61وأؼ  61واالباتشػػي خاصػػة بعػػد تػػدري

طيػػاريف يمنيػيف فػػي االمػػارات عمػػى ويػػادة طػػائرات

 f16, f15واآلباتشي وت ويدىـ بالدفاعات الجوية باتريوت ،وتكوف ى ه الطائرات تقمإ مف داخؿ اليمف مف
عػدف وواعػػدة العنػد ومػػف حضػرموت وتقصػػؼ صػنعا والحديػػدة وأ

وصػعدة وايرىػػا مػف المحافظػػات التػػي

تحت سيطرة المجمس السياسػي وحكومػة صػنعا  ،تحػت عنػواف اسػتعادة الشػرعية وانيػا االنقػل  ،وىػو مػا
يعنػػي حػػر أىميػػة يمنيػػة يمنيػػة ،يريػػدىا التحػػالؼ السػػعودي اإلمػػارتي ،كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي ليبيػػا بحيػػث تمتػ ـ
بتقديـ الدعـ السياسي لحكومة ىادي إلى جان

الدعـ العسكري والمالي.
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ماذا يعني اتفاق الرياض؟
اتفاؽ الرياض والمؤجؿ من أشير ود ال ييمر عمميا عمى األرض حتى في سياؽ القتاؿ معا ،بينما
وػػد ييمػػر أكيػػر فػػي ووػػؼ مس ػ لتيف ىػػامتيف األولػػى االوتتػػاؿ الجنػػوبي مػػإ حكومػػة ىػػادي واظيػػار ضػػعؼ
األخيرة ،وبالتالي الشرعية ككؿ ،واليانية ىي ووؼ االوتتاؿ السعودي اإلمػاراتي العمنػي مػف خمػؼ الحكومػة
والجنوبييف عمى التوالي ،بمعنى آخر فإف اتفاؽ الرياض أيضػا يحمػؿ بعػدا إوميميػا مرحميػا بووػؼ النػ اع فػي
الممؼ اليمني لحيف إنيا ما عرؼ بعاصفة الح ـ.
كما سيصبح انسحا
الشرعية ،التي يج

اإلمارات مف عدف ج ا مف االتفاؽ المػ كور وحتػى إعػادة صػورة الحكومػة

أف تكوف حاضرة في مفاوضات أي حؿ ،في حاؿ تقرر فعل إنيا ممػؼ أ مػة الػيمف،

وال ي يبدو اليوـ أنو يسير عمى ودـ وساؽ لغايات التفرغ لل مة الفعمية مإ إيراف ،في موسـ انتيا حرو
األ رع لمقوتيف اإلوميميتيف ومف خمفيما واشنطف وروسيا.
مجابهة الحوثي أوال:
مجابيػة الحػػويي واسػػقاط انقلبػػو كانػػا أىػػـ أىػداؼ اتفػػاؽ الريػػاض ،واف لػػـ يػػنص عمػػى لػػؾ ،إال أف
الترتيبػات العسػكرية التػي تضػمنيا تشػير إلػى لػؾ ،إ يػػدعو االتفػاؽ إلػى عػودة جميػإ القػوات التػي تحركػػت
مػػف مواوعيػػا ومعسػػكراتيا األساسػػية من ػ أاسػػطس الماضػػي فػػي اتجػػاه محافظػػات عػػدف وشػػبوة وأبػػيف ،إلػػى
مواوعيػػا السػػابقة ،ونق ػػؿ جميػػإ القػ ػوات العسػػكرية التابعػػة لمحكوم ػػة والتشػػكيلت العس ػػكرية التابعػػة لممجم ػػس
االنتقػػالي فػػي محافظػػة عػػدف إلػػى معسػػكرات خػػارج المحافظػػة ،وتوحيػػد الق ػوات العسػػكرية التابعػػة لمحكومػػة
اليمنية والمجمس االنتقػالي وضػميا إلػى و ارة الػدفاع ،وتو يعيػا وفػؽ الخطػط المعتمػدة تحػت إشػراؼ مباشػر
مف ويادة التحالؼ.
كمػػا إف االتفػػاؽ عمػػى تقاسػػـ السػػمطة بػػيف الحكومػػة واالنفصػػالييف فػػي الجنػػو  ،خطػػوة نحػػو تحقيػػؽ
السلـ في كؿ اليمف حيث يوجد ونوات اتصاؿ مفتوحة بيف المممكة والحويييف في الػيمف منػ  4161لػدعـ
إحلؿ السلـ في البمد الغارؽ فػي نػ اع مسػمح حيػث سػبؽ وأف أعمنػت واشػنطف فػي سػبتمبر الماضػي عػف
محاديات مإ الحويييف.
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ضمانات نجاح االتفاق:
إف اتفػػاؽ الريػػاض يعػػد إنجػػا ا ميمػػا فػػي إطػػار عمميػػة إصػػلح األوضػػاع العسػػكرية والسياسػػية فػػي
الػػبلد ،معتب ػ ار االتفػػاؽ فرصػػة مناسػػبة لتوحيػػد الصػػفوؼ فػػي اتجػػاه جماعػػة الحػػويي فػػي صػػنعا مػػف خػػلؿ
توحيػد وػوات الجػيش لخػوض المعركػة فػي جبيػات الشػماؿ اليمنػي ،بعػدما عمػؿ الػبعض فػي الفتػرة الماضػػية
عمى تجميد جبيات القتاؿ شماال ،وتوجيو القوات العسكرية نحو الجنو .
وفػػي الش ػ ف االوتصػػادي التفػػاؽ الريػػاض ب ػ ف يعمػػؿ االتفػػاؽ عمػػى إصػػلح األوضػػاع االوتصػػادية
لمشع

اليمني مف خلؿ تحسيف العممة اليمنية والحد مف الفساد المستشري في مفاصػؿ الدولػة ،والػ ي ولػد

تجار حرو وي ار وناف يف عمى حسا
يجػ ػ

الشع .

أف ي ػػتمخض ع ػػف االتف ػػاؽ عممي ػػة تطيي ػػر واس ػػعة داخ ػػؿ الش ػػرعية اليمني ػػة ،وال ػػتخمص م ػػف

األص ػوات التػػي تسػػير باتجػػاه حالػػة التوافػػؽ بػػيف كػػؿ األط ػراؼ اليمنيػػة ،والتػػي بػػر ت من ػ اليػػوـ األوؿ فػػي
"أحداث عدف" تياجـ دوؿ التحالؼ العربي ،وتسعى لمتشكيؾ ب ىداؼ التحػالؼ العربػي ،وتيػاجـ الجنػوبييف،
والتي واصمت النيج نفسػو عقػ

التوصػؿ "التفػاؽ الريػاض" عبػر انتيػاج لغػة الػرفض تجػاه مخرجػات حػوار

جدة ،ولغة التيديد بعرومة تنفي ىػ ا االتفػاؽ ،ومػف يػـ فػإف عمميػة "تطييػر الشػرعية مػف ىػ ه األصػوات" ىػو
بداية حقيقية لتنفي بنود االتفاؽ ،ووطإ الطريؽ أماـ مف يحاوؿ إعادة الوضإ إلى حالة التناحر التي كانت
الحالة السائدة" ما وبؿ حوار جدة واتفاؽ الرياض".
طالما كؿ األطراؼ أبدت موافقتيا وووعت ،فإف ضمانات نجاح االتفاؽ تػوافرت بشػكؿ كبيػر ،عمػى
اعتبػار أف مػف يرعػاه خػادـ الحػرميف الشػريفيف الممػؾ سػمماف بػف عبػد الع يػ وولػي العيػد األميػر محمػد بػػف
سمماف ،وحرص المممكة عمى إنجاحو وجديتيا في إنجاح المعركػة ضػد ميميشػيات الحػويي ،وبالتػالي فػرص
النجػػاح كبي ػرة ،خصوصػػا أف معظػػـ األط ػراؼ تبػػدي احت ارمػػا كبي ػ ار لمممكػػة وتحقيػػؽ إرادتيػػا ،وبالتػػالي تنعػػدـ
فرص محاوالت التعطيؿ مف أي جية ،وعمػى األرض الظػروؼ مواتيػة إ ا صػدوت النوايػا ،ووػد تكػوف ىنػاؾ
بعض اإلشكاليات في تفسير بعض البنود ،لكف المرجعية ستكوف لألشقا في التحالؼ العربي لتوضيح أي
لبس في ما يتعمؽ بعممية تنفي االتفاؽ".
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سيناريوهان للمستقبل:
يعكػػس الترحي ػ

العربػػي والػػدولي بتوويػػإ اتفػػاؽ الريػػاض ،األىميػػة المحوريػػة لػػو فػػي تدشػػيف الن ػواة

األولى لبدايات التسوية السياسية لأل مة السياسية في اليمف.
الس ػػيناريو األوؿ ،أف تتح ػػد و ػػوة الحكوم ػػة اليمني ػػة م ػػإ المجم ػػس االنتق ػػالي الجن ػػوبي أم ػػاـ مواجي ػػة
الحويييف ،مما يفرض تحديات كبيرة في طريػؽ التسػوية خاصػة فػي حالػة حصػوؿ الحػويييف عمػى م يػد مػف
الدعـ اإلوميمي والدولي ،وفي تمؾ الحالة ربما تت ايد حدة المواجيات بيف القوتيف.
السػػيناريو اليػػاني ،أف اتفػػاؽ الريػػاض ربمػػا يكػػوف البدايػػة األساسػػية لقبػػوؿ التوافػػؽ مػػإ كافػػة القػػو
السياسية في اليمف وخاصة مإ م يد مف الجيود اإلوميمية والدولية وخاصة مف جان

األمػـ المتحػدة ،بغيػة

التوصؿ إلى توافقات سياسية تضمف أمف ووحدة واستقرار اليمف مف جديد ،عمى أف يدرؾ الجميإ أف اتفاؽ
الريػػاض يميػػؿ منطمقػػا ميمػػا لمرحمػػة مػػف التعػػاوف وتوحيػػد الصػػؼ بػػيف األطػراؼ الوطنيػػة فػػي الػػيمف لتحقيػػؽ
تطمعات أبنا الشع

اليمني في األمف والتنمية والرخا والقضا عمى اإلرىا

وىو ما ن مؿ تحقيقو.

مآالت:
تحػػرص السػػعودية عمػػى تقمػػيص نفػػو خصػػميا اإلوميمػػي إي ػراف فػػي الػػيمف ،خشػػية تحػػوؿ الحػػوييف
المدعوميف مف طيراف إلى ما يشبو جماعة ح

اهلل في لبناف مػف ناحيػة النفػو السياسػي والقػوة العسػكرية

مؤخر ووؼ جميإ اليجمات عمى السػعودية كجػ مػف مبػادرة سػلـ أوسػإ نطاوػا .يػـ
ا
،وود عرض الحوييوف
جددوا في ووت الحؽ اوتراحيـ راـ الضربات الجوية المستمرة مف وبؿ التحالؼ.
وي ػ تي العػػرض بعػػدما أعمػػف الحوييػػوف مسػػؤوليتيـ عػػف ىجمػػات فػػي سػػبتمبر ضػػد منش ػ ت نفطيػػة
سعودية رئيسية ،لكف الرياض وواشنطف ألقتا بػالموـ عمػى إيػراف ،وىػي تيمػة نفتيػا طيػراف ،وراػـ لػؾ ،فػإف
التقار مإ الحويييف لف يكوف سيل ،حيث اف الحويييف يطالبوف بترتيبات لتقاسـ السمطة تضمف ليػـ دو ار
كبي ار في حكومة وحدة وطنية ،وفي المقابؿ يريد السعوديوف مف الحويييف وطإ العلوات مإ إيػراف والتخمػي
عف األسمحة اليقيمة وضماف أمف الحدود.
بموج

االتفاؽ ،سيتولى المجمس االنتقالي الجنوبي ،القوة االنفصالية الرئيسية ،عددا مف الػو ارات

في الحكومة اليمنية التي ستتكوف مف  42و يرا ،عمى أف تعود السمطة المعترؼ بيا إلى العاصػمة المؤوتػة
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عدف ،كما اف ضػـ المجمػس االنتقػالي تغييػر محػوري عػف سياسػة الحكومػة السػابقة التػي رفضػت االعتػراؼ
بي ا الحراؾ ،وتبقى ضرورة العمؿ عمى تع ي اليقة بيف الجانبيف ،وىو الخطر الرئيسػي الػ ي ييػدد تطبيػؽ
االتفاؽ لمدة طويمة.
أف االتفػػاؽ شػػكؿ خطػػوة ميمػػة لوضػػإ القضػػية الجنوبيػػة فػػي مسػػارىا الصػػحيح ،وأعطػػى الجنػػوبييف
تميػػيل حقيقيػػا وعػػادال لمم ػرة األولػػى من ػ الوحػػدة بػػيف شػػطري الػػيمف عػػاـ  ،6٩٩1فػػي التعبيػػر عػػف مطػػالبيـ
ووضاياىـ السياسية عبر المجمس االنتقالي الجنػوبي  ،االتفػاؽ سػيوحد الجيػود لمواجيػة الحػويييف ،لكنػو وػد
يواجػػو عقب ػػات ف ػػي مرحم ػػة التنفيػ ػ  ،كمػػا ستش ػػيد الفتػ ػرة المقبم ػػة مرحم ػػة جديػػدة م ػػف التع ػػاوف العس ػػكري ب ػػيف
الجانبيف ،يدعميما التحالؼ ال ي تقوده المممكة العربية السعودية ،لمواصمة الحر ضد الحويييف ال يف مػا
الوا يسيطروف عمى األج ا الشمالية مف اليمف بما في لؾ العاصمة صنعا .
وعمى الراـ مف اإلشراؼ المباشر مف وبؿ األمـ المتحدة ،واجػو اتفػاؽ ووػؼ إطػلؽ النػار الػ ي تػـ
توويعو العاـ الماضي بيف الحكومة اليمنية والحويييف في ستوكيولـ العديد مف التحديات أينا عممية التنفي
وأمضػػت األمػػـ المتحػػدة عػػدة أشػػير بعػػد توويػػإ اتفػػاؽ سػػتوكيولـ بش ػ ف مناوشػػة كيفيػػة تنفي ػ ه ،لكػػف القتػػاؿ
المتقطإ استمر فػي مدينػة الحديػدة اليمنيػة المطمػة عمػى البحػر األحمػر عمػى الػراـ مػف وجػود مراوبػي األمػـ
المتحدة  ،فمف المحتمؿ إف إتفاؽ الرياض ال ي تػـ التوصػؿ إليػو بوسػاطة سػعودية ،وػد يواجػو نفػس مصػير
االتفاوات السياسية السابقة.
يمك ػػف لمس ػػتقبؿ ال ػػيمف أف يتح ػػوؿ خ ػػلؿ فتػ ػرة م ػػا بع ػػد إتف ػػاؽ الري ػػاض إل ػػى مش ػػيد م ػػف التعقي ػػدات
والتطػػورات السػػيئة مػػإ تػػرؾ الشػػماؿ إلػػى جماعػػة الحػػويي فػػي صػػنعا لمحكػػـ ،فػػي حػػيف سػػيتـ فػػتح الجنػػو
لمنفو اإلوميمي وبعض األجندة اإلوميمية.
بكؿ األحواؿ ،االتفاؽ خطوة إيجابية لميمنييف طالما يحقف الدما وي يد فرص وحدة ولو مؤوتة ،اال
اف الخشية ستبقى اف انفرط عقػد التحػالؼ اليػش بػيف الجنػوبييف وحكومػة ىػادي عمػى طػاوالت المفاوضػات
اللحقػػة مػػإ الحػػويييف ومػػإ االخ ػواف المسػػمميف المعػػروفيف باسػػـ ح ػ

اإلصػػلح اليمنػػي ،ا وبينمػػا يحػػاوؿ

الحميفاف الجديداف ابدا مواوؼ موحػدة مػف الحػويييف ال تػ اؿ المواوػؼ متباينػة كييػرة مػف االخػواف المسػمميف
بطبيعػػة الحػػاؿ ،وي مػػؿ اليمنيػػوف بمختمػػؼ انتمػػا اتيـ السياسػػية والجغرافيػػة بػ ف يكػػوف االتفػػاؽ بوابػػة إلسػػقاط
انقل

جماعة الحويي ،ناىيؾ عف تحسف الوضإ االوتصادي وتوطيد دعائـ األمف واالستقرار في البلد.
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