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مدخل

أواًل: لماذا جاء مجلس القيادة الرئاسي؟

ــد  ــل / نيســان2022، أقــال الرئيــس اليمنــي عب ــوم الســابع مــن أبري فــي الســاعات األولــى مــن ي

ربــه منصــور هــادي نائبــه، الجنــرال علــي محســن األحمــر الــذي كان فــي منصبــه منــذ عــام 2016. 

وأصــدر بعــد ذلــك إعالًنــا رئاســًيا نقــل "بشــكل ال رجــوع عنــه" صالحياتــه "كاملــة" لمجلــس قيــادة 

ــة  ــام المشــاورات اليمني ــركات فــي خت ــاءت هــذه التح ــة أشــخاص1 . ج رئاســي يتكــون مــن ثماني

التــي بــدأت فــي 29 آذار / مــارس2022 فــي الريــاض برعايــة مجلــس التعــاون الخليجــي وجمعــت 

مختلــف الفصائــل المناهضــة للحوثييــن.

ســبق هــذ التطــور إعــالن األمــم المتحــدة عــن هدنــة بيــن الحكومــة اليمنيــة وحلفائهــا والحوثييــن 

تســتمر مــدة شــهرين )تنتهــي فــي يونو/حزيــران(2 ، وهــي األولــى منــذ عــام 2016م. وحظــي هــذان 

التطــوران بإشــادة محليــة ودوليــة واســعة، بمــا فــي ذلــك دول اإلقليــم. 

أنهــى اإلعــالن فتــرة رئاســة هــادي، التــي بــدأت فــي فبراير/شــباط 2012 وكان مــن المفتــرض أن 

تســتمر لمــدة عاميــن مــن االنتقــال السياســي بعــد تنحــي الرئيــس الراحــل علــي عبــد اللــه صالــح، 

عــن الســلطة بموجــب المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة عقــب الثــورة الشــبابية الشــعبية.

تجــادل هــذه الورقــة فــي أن التحديــات التــي تواجــه المجلــس الرئاســي الجديــد ال تختلــف عــن 

التحديــات التــي واجهــت الشــرعية وحلفائهــا االقليمييــن الســعودية واإلمــارات، وأدت إلــى اتفــاق 

الريــاض3  الــذي لــم يكتمــل تنفيــذ معظــم بنــوده العســكرية واألمنيــة؛ وأي نجــاح للمجلــس 

ــة  ــات وكســب ثق ــد أطــراف الشــرعية "المتشاكســين" وتخطــي هــذه التحدي الرئاســي فــي توحي

المجتمــع اليمنــي ســيكون عامــل ضغــط مباشــر علــى الحوثييــن للقبــول باتفــاق ســالم عــادل أو 

ــار العســكري.  التوجــه للخي

عانــت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا، مــن تدهــور فــي وضعهــا العســكر والسياســي فــي الســنوات 

األخيــرة مــن الحــرب بالــذات بيــن )2021-2019( حيــث تمكــن الحوثيــون مــن تحقيــق تقــدم فــي 

محافظــات البيضــاء وشــبوة ومــأرب خــالل العاميــن األخيريــن بســبب حالــة التفــكك فــي المعســكر 

المناهــض لهــم. 
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خــالل ســنوات الحــرب أصبــح معســكر الحكومــة المدعــوم مــن التحالــف العربــي يعانــي بشــكل 

كبيــر دون أمــل فــي إصالحــه حيــث: أ( اســتمر معظــم المســؤولين وبينهــم رئيــس البــالد ونائبــه 

خــارج اليمــن. ب( ســيطرة التشــكيالت شــبه العســكرية علــى مناطــق متعــددة بعــد تحريرهــا مــن 

الحوثييــن، وأصبحــت بعــض مناطــق جنــوب وغــرب ووســط اليمــن خــارج ســلطة "الرئيــس هادي". 

ج( تراجــع قيمــة العملــة الوطنيــة، وانهيــار االقتصــاد الوطنــي، وغيــاب الخدمــات فــي معظــم 

المحافظــات بمــا فيهــا "مدينــة عــدن" العاصمــة المؤقتــة للبــالد.

مــن الناحيــة العســكرية تغّيــر الوضــع مطلــع العــام الجــاري عندمــا شــاركت قــوات العمالقــة 

ــارك بمحافظــة شــبوة ومــأرب وخــالل أســابيع  ــارات والســعودية فــي المع المدعومــة مــن اإلم

خســر الحوثيــون مســاحات شاســعة واســتراتيجية مــن معظــم المناطــق التــي ســيطروا عليهــا 

ــة مــأرب. كانــت تلــك رســالة واضحــة مفادهــا أن توحــد  خــالل العــام الماضــي وتــم تأميــن مدين

معســكر الحكومــة ســيكون علــى حســاب الحوثييــن وقــد يمثــل عامــل ضغــط كبيــر لدفعهــم نحــو 

ــأرب االســتراتيجية. ــة م ــو مدين ــدم نح ــم بالتق ــاء خططه ــاوض وإنه التف

علــى الرغــم مــن الــدور الكبيــر الــذي بذلــه الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي فــي مواجهــة الحوثييــن، 

واعتبــار بقائــه حجــر عثــرة أمــام مشــاريع التدخــل الخارجــي- حســب وصــف مناصريــن لعهــده، إال 

أنــه فــي العــام األخيــر أصبــح ُمّجَهــدًا للغايــة، ومنــع مرضــه المتزايــد أي تحــركات لــه علــى األرض، 

وأصبــح أبنــاءه قريبيــن مــن صناعــة القــرار فــي الدولــة، ومتحكميــن فــي بعــض التعيينــات4 ، وهــو 

أمــٌر حســاس بالنســبة لليمنييــن والمســؤولين الحكومييــن الذيــن اســتنكروا ســابقا بعــض امتيازات 

عائلــة الرئيــس الراحــل علــي عبداللــه صالــح قبــل 2011م. 

وخــالل الســنوات الماضيــة رغــم قــوة العالقــات الســعودية-اإلماراتية، إال أن األحــداث فــي اليمــن 

تســببت فــي توتيرهــا، وظهــرت بعــض الخالفــات علــى تنفيــذ اتفــاق الريــاض ونوعيــة الســلطة 

التــي بإمكانهــا إعــادة ترتيــب كل الملفــات. 
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ودائمــًا مــا شــكا الســعوديون مــن عــدم تنســيق "الرئيــس هــادي" معهــم فــي بعــض القــرارات 

الحساســة، بالــذات تلــك التــي اســتفزت حليفتهــم اإلمــارات. فــي وقــت كانــت أبوظبــي تخشــى 

تالشــي نفوذهــا قــرب مضيــق بــاب المنــدب، حيــث امتلك "الرئيس الســابق " نهجــًا تصادميا تجاه 

النفــوذ اإلماراتــي. يعــود فــي جــزء منــه إلــى حساســية "الرئيــس هــادي" مــن الفاعليــن المحلييــن 

الذيــن تعتمــد عليهــم أبوظبــي فــي نفوذهــا، وتأتــي هــذه الحساســية كجــزء مــن تداعيــات الحــرب 

األهليــة عــام 1986م. ولــم تكــن الحساســية -بشــكل كامــل- مــن الوجــود الســعودي أو اإلماراتــي 

و حتــى مــن النفــوذ الُعمانــي المتعاظــم فــي المحافظــات الشــرقية، كمــا يعتقــد البعــض، بــل مــن 

إعطــاء خصومــه المناطقييــن دورا ميدانيــا علــى حســاب ســلطته، بالــذات فــي العاصمــة المؤقتــة 

عــدن التــي حــاول أن يؤمنهــا كمركــز لحكمــه.

ــادة الرئاســي فإنهــا تمثــل إرضــاًء لجميــع األطــراف فــي  بالنظــر إلــى أســماء أعضــاء مجلــس القي

الداخــل والخــارج، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه يحمــل خطــورة إذا مــا تجاهــل المجلس وداعمــوه العوامل 

المســاعدة التــي تســهل عملــه. إذ أن هــذا الخليــط قــد يتحــول إلــى احتــكاك وخالفــات فــي أفضــل 

األحــوال، وربمــا قــد يصــل إلــى ِقتــال دامــي. ولليمــن )شــمااًل وجنوبــًا( تاريــخ ســيء مــع المجالــس 

الرئاســية إذ أن معظمهــا تنتهــي بصراعــات وحــروب، حيــث كانــت إمــا تعمــل مــن أجــل رجــل واحــد 

يملــك القــوة العســكرية ويمــارس مهــام الجميــع، أو تهــدف لتحضيــر انقــالب يبــدأ باغتيــال أو عــزل 

رئيــس المجلــس. 

ويقدم )الجدول 1( أعضاء المجلس، ومناصبهم.
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ُيقــدم "اإلعــالن الرئاســي"، مهــام مجلــس القيادة الرئاســي التي تشــمل: إدارة الشــؤون السياســية 

والعســكرية واألمنيــة فــي اليمــن؛ كمــا جــاء فيــه إن المجلــس "مســؤول عــن التفــاوض مــع أنصــار 

اللــه )الحوثييــن( مــن أجــل وقــف دائــم إلطــالق النــار ... والجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات 

للتوصــل إلــى حــل سياســي نهائــي وشــامل يتضمــن مرحلــة انتقاليــة تنقــل الدولــة اليمنيــة مــن 

الحرب إلى حالة ســالم ". وعّين اإلعالن الرئاســي: لجنة التشــاور والمصالحة قوامها 50 شــخًصا، 

وفريًقــا قانونًيــا، وفريًقــا اقتصادًيــا لدعــم المجلــس الرئاســي8 ، ويفتــرض بــه تشــكيل لجنــة أمنيــة 

وعســكرية.  بهــذه الطريقــة ُيقــدم اإلعــالن الرئاســي التحديــات التــي تواجه مجلس القيادة الرئاســي 

وهــي تحديــات -فــي معظمهــا- انتجتهــا الحــرب المســتمرة منــذ ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمــة 

اليمنيــة صنعــاء)2014(، والــذي أدى إلــى تدخــل التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية )2015(.

يســتمد "مجلــس القيــادة الرئاســي" شــرعيته مــن قــرار الرئيــس الســابق عبدربــه منصــور هــادي، 

فلــم ُينتخــب مــن اليمنييــن بعكــس هــادي الــذي كان مرشــحًا توافقيــًا فــي 2012 - حتــى مشــاورات 

الريــاض9  التــي ُيعتقــد أن مجلــس القيــادة الرئاســي جــاء علــى ضوءهــا علــم أعضــاءه بإعــالن 

المجلــس مــن التلفــاز10 . مــع ذلــك َمنــَح تشــكيل المجلــس الرئاســي أمــاًل كبيــرًا لليمنييــن حتــى 

ــة  ــذ بداي ــكًا للجمــود المســتمر من ــروه تحري ــن، واعتب ــن فــي مناطــق ســيطرة الحوثيي ــك الذي أولئ

الحــرب. ألجــل ذلــك فــإن المجلــس الرئاســي11  أمــام مهمــة "اســتعادة ثقــة اليمنييــن" بســلطة 

الدولــة بعــد ســنوات مــن تعرضهــم للخــذالن.

يمثــل أعضــاء "المجلــس الرئاســي" فسيفســاء الجغرافيــا والسياســة اليمنيــة، مــا يمنحــه قبــواًل 

مــن األطــراف والمجتمــع، وفيمــا يبــدو أنــه وزع األعضــاء علــى األقاليــم الســتة -وفــق مخرجــات 

الحــوار الوطنــي-2014-2013 إال أنــه تجاهــل عضــوًا يمثــل منطقــة تهامة والتــي تضم محافظات: 

الحديــدة، والمحويــت، وريمــة، وحجــة وهــي محافظــات يمثــل عــدد ســكانها مــا يقــارب %25 مــن 

ــة -المشــكلة بموجــب  ــد بعــد تجاهــل آخــر فــي الحكومــة اليمني ســكان البــالد. وهــو تجاهــل جدي

اتفــاق الريــاض- وهــي المــرة األولــى منــذ ثالثيــن عامــًا تخلــوا حكومــة من شــخصية تمثــل -منطقة 

تهامــة بشــكل عــام- بالــذات محافظــة الحديــدة وهــي منطقــة مهمــة ومؤثــرة فــي البــالد. علــى 

ــا السياســية  ــار الجغرافي ــه الحكومــة أخــذ باالعتب ــس الرئاســي وقبل الرغــم مــن أن تشــكيل المجل

للبــالد.
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تمنــح الظــروف الحاليــة التــي تعيشــها الحــرب مهمــة صعبــة للمجلــس الرئاســي وتفــرض عليــه 

تحديــات كبيــرة لتحقيــق مهمتــه فــي االنتقــال إلــى مرحلــة جديــدة، نشــير إلــى أبرزهــا:

ــا سياســية ووالءات مختلفــة،  ــة أشــخاص، بأهــداف ونواي ــس الرئاســي مــن ثماني يتكــون المجل

وأيديولوجيــات متباينــة، وخصومــات ســابقة، يجــب أن يعملــوا وفــق هــذا الخليــط مــن التناقــض 

فــي فريــق واحــد ويختــاروا قــرارات حاســمة فــي معظــم القضايــا الخالفيــة. ويملك بعــض األعضاء 

قــوة مســلحة قــادرة علــى دفــع االختــالف السياســي إلــى مواجهــات.

كمــا أن الحكومــة الحاليــة التــي يقودهــا "معيــن عبدالملــك" تملــك ذات التبايــن، والتــي جــاءت 

بموجــب اتفــاق الريــاض، وخــالل عــام مــن بــدء عملهــا لــم تتمكــن مــن تحقيــق تقــدم فــي 

الملفــات األمنيــة والعســكرية والخدميــة، وعــادة مــا كان الصــراع السياســي واألهــداف المتباينــة 

والتنافســية بداخلهــا ســببًا فــي الفشــل. يشــار إلــى أن التنافــس البيروقراطــي فــي حكومــة الوفــاق 

الوطني12التــي قادهــا محمــد ســالم باســندوة )2014-2012( ســببًا رئيســيًا فــي فشــلها، وســببًا 

ــًا فــي تقــدم الحوثييــن نحــو العاصمــة صنعــاء حتــى اجتياحهــا فــي ســبتمبر/أيلول2014م. ثانوي

حــاول اإلعــالن الرئاســي معالجــة احتمــال عــدم التوافــق داخــل المجلــس الرئاســي، عبــر ثالثــة 

أمــور رئيســية: األول، آليــة التخــاذ القــرار، والثانــي، هيئــة التشــاور والمصالحــة. والثالــث، فريــق 

استشــاري قانونــي.

قــدم اإلعــالن الرئاســي آليــة اتخــاذ القــرار داخــل المجلس الرئاســي، إذ يعتبــر كل عضو في المجلس 

الرئاســي بدرجــة نائــب للرئيــس13 ؛ بمعنــى أن كل عضــو يكــون بصــوت واحــد: وتتخــذ القــرارات عنــد 

التصويــت عليهــا باألغلبيــة البســيطة، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت لــه 

رئيــس المجلــس الرئاســي14 . 

التحدي األول: بقاء المجلس الرئاسي موحدًا

أ( آلية التوافق على القرارات: 
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واألغلبيــة البســيطة فــي العــرف القانونــي اليمنــي هــي النصف1+-كما في مجلــس النواب-. في 

حــال تعــذر وجــود األغلبيــة البســيطة يتــم إحالــة الموضــوع إلــى اجتمــاع مشــترك مــع رئاســة هيئــة 

التشــاور والمصالحــة15 . وكمــا يبــدو أن ذلــك يتــم عنــد امتنــاع الرئيــس أو عــدد مــن األعضــاء عــن 

التصويــت. وتتخــذ القــرارات فــي االجتمــاع المشــترك للمجلــس الرئاســي ورئاســة هيئــة التشــاور 

والمصالحــة باألغلبيــة البســيطة للحاضريــن، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت 

ــة البســيطة يحســم "رئيــس المجلــس  ــه رئيــس المجلــس الرئاســي16 . وإذا تعــذر وجــود األغلبي ل

الرئاســي القــرار".

هــي هيئــة مكونــة مــن 50 شــخصًا ينتمــون إلــى مختلف المكونــات، هدفها "توحيــد رؤى وأهداف 

ــة" لدعــم  ــة المختلفــة، بمــا يســاهم فــي اســتعادة مؤسســات الدول ــات الوطني القــوى والمكون

ــة  المجلــس الرئاســي17 . وقــدم اإلعــالن الرئاســي أســماء الـــ50 شــخصًا 18، يشــارك رئاســة هيئ

التشــاور والمصالحــة وعددهــم خمســة فــي اتخــاذ قــرار المجلــس الرئاســي -كمــا أشــرنا ســابقًا. 

ويفتــرض أن يتــم انتخــاب رئاســة هيئــة التشــاور والمصالحــة فــي الجلســة األولى برئاســة المجلس 

الرئاســي19 ، لكــن أشــار بيــان االجتمــاع األول إلــى "توافــق" علــى اختيــار الرئاســة وهــم: - محمــد 

الغيثــي رئيســًا )مــن مواليــد1989م، ورئيــس العالقــات الخارجيــة بالمجلــس االنتقالــي(، واألعضاء: 

عبدالملــك المخالفــي )وزيــر خارجيــة ســابق(، وصخــر الوجيــه )وزيــر ماليــة أســبق، وبرلمانــي(، 

وجميلــة علــى رجــاء )مستشــارة ســابقة فــي عديــد مــن الــوزارات بمــا فــي ذلــك الخارجيــة وميســر 

فــي الحــوار الوطنــي2014-2013(، وأكــرم العامــري )االميــن العــام المســاعد لمؤتمــر حضرمــوت 

الجامــع(20 . والحديــث عــن توافــق يعنــي أنــه لــم تقــم انتخابــات لرئاســة الهيئــة مــن ِقبــل أعضاءهــا، 

بــل توافــق بيــن المكونــات -ربمــا فــي المجلــس الرئاســي- علــى هــذه الشــخصيات. وتغّيــب "صخــر 

الوجيــه" عــن أول اجتماعــات هيئــة الرئاســة الــذي تــم بعــد ذلــك بيوميــن21 ، لكنــه حضــر فــي 

االجتمــاع األخيــر مــع رئيــس المجلــس الرئاســي22 .

ب( هيئة التشاور والمصالحة: 
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وعــادة مــا يميــل اليمنيــون فــي وضــع هيئــات التشــاور وتقريــب المكونــات إلــى شــخصيات أكبــر 

فــي ســن ذات تجــارب ســابقة. يشــير "اإلعــالن الرئاســي" إلــى األكبــر ســنًا، وهــو بــأن يتســلم 

رئاســة المجلــس الرئاســي األكبــر ســنًا فــي حــال وفــاة رئيــس المجلــس أو تقديــم اســتقالته23 ، لكــن 

هــذه المــرة األمــر مختلــف، فقــد تــم تعييــن أصغرهــم ســنا رئيســا للجنــة التشــاور والمصالحــة، 

وهنــاك مخــاوف قانونيــة مــن ان التعييــن دون انتخــاب أو توافــق مخالفــة لـ"اإلعــالن الرئاســي" 

الــذي منحــه شــرعية الوجــود.  

كمــا يمنــح "اإلعــالن الرئاســي" رئيــس المجلــس الرئاســي حــق تعييــن مــن يــراه ضمــن هيئــة 

التشــاور والمصالحــة بعــدد يصــل إلــى خمســين شــخصًا 24. وهــو مــا يمنحــه القــدرة علــى التأثيــر 

ــر مباشــرة، رغــم أن اإلعــالن أعطــاه حــق حســم القــرارات. فــي القــرار بطريقــة غي

: هــي القواعــد المنظمــة ألعمــال المجلــس الرئاســي وهيئــة التشــاور والمصالحــة والفريقــان 

القانونــي واالقتصــادي. يقــوم بصياغــة مســودة هــذه القواعــد فريــق قانونــي مــن رئيــس وتســعة 

أعضــاء، يرأســهم الخبيــر القانونــي "إســماعيل أحمــد الوزير"-25الــذي علــى مــا يبــدو هــو الشــخصية 

التــي صاغــت اإلعــالن الرئاســي26 -. كمــا أن هــذا الفريــق ســيقدم استشــارات تشــريعية ودســتورية 

بطلــب مــن رئيــس المجلــس الرئاســي، عقــب تقديمــه مســودة القواعــد لرئيــس المجلــس خــالل 

45 يومــًا مــن اإلعــالن الرئاســي )انتهــت فــي 22 مايو/أيــار2022(، ويفتــرض أن يوافــق عليهــا 

رئيــس المجلــس الرئاســي خــالل 15 يومــًا 27 )تنتهــي فــي 06يونيو/حزيــران2022(.

كمــا أشــرنا ســابقًا أن اســتعادة ثقــة اليمنييــن بالدولــة، يفــرض علــى "المجلــس الرئاســي" البقــاء 

ــة عــدن، وتجنــب العــودة إلــى الخــارج. وعــودة المؤسســات األخــرى مثــل  فــي العاصمــة المؤقت

مجلــس النــواب إلــى داخــل البــالد باعتبــار البرلمــان منتخبــًا مــن اليمنييــن28 . 

ج( القواعد المنظمة: 

التحدي الثاني: البقاء في عدن وتوحيد القوات
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وعــاد المجلــس الرئاســي والحكومــة والبرلمــان إلــى عــدن، وقــام رئيــس وأعضــاء المجلــس بــأداء 

اليميــن الدســتورية أمــام البرلمــان الــذي عقــد جلســته األولــى للمــرة األولــى منــذ 2015 فــي 

مدينــة عــدن؛ بعــد أن اســتمر المجلــس االنتقالــي الجنوبــي يرفــض رفضــًا قاطعــًا انعقــاد البرلمــان 

فــي مدينــة عــدن، مــا جعلــه يعقــد جلســة ســابقة فــي ســيؤون حضرمــوت أبريــل/ نيســان 2019.

والبقــاء فــي عــدن -أي لرئاســة وأعضــاء المجلــس الرئاســي والبرلمــان والمؤسســات األخــرى- 

ليــس خيــارًا مــن ضمــن خيــارات متعــددة ومتاحــة، بــل طريقــًا إجباريــًا لتأكيــد تطبيــع األوضــاع وإنهاء 

االنقســام مــع تمثيــل جميــع األطــراف فــي المجلــس الرئاســي. وهــو مــا فطــن لــه رئيــس المجلس 

االنتقالــي الــذي اصبــح عضــوا فــي المجلــس الرئاســي "عيــدروس الُزبيــدي" ووافــق علــى انعقــاد 

البرلمــان فــي عــدن وليــس مكانــا آخــر "لتأكيــد واحديــة المجلــس الرئاســي"29 .

لكــن مــن دون الســيطرة علــى الشــؤون األمنيــة والعســكرية فــي عــدن، ســيكون المجلس الرئاســي 

والحكومــة ُمعّرضيــن إمــا للطــرد -كمــا حــدث فــي -2019 أو االســتهداف مــن ِقبــل الحوثييــن أو 

الجماعــات اإلرهابيــة األخــرى، وســيكون ذلــك ســببًا رئيســيًا فــي انهيــار المجلــس الرئاســي وقــد 

يــؤدي ذلــك بــه إلــى االنقســام ونقــل مقــره إلــى محافظــة أخــرى أو العــودة للخــارج.

ــس  ــي يقــول إن " رئي ــادات فــي المجلــس االنتقال ــم تقديمــه مــن أعضــاء وقي ــاك خطــاب يت هن

المجلــس الرئاســي تحــت حمايــة االنتقالــي فــي عــدن"، وبالتالــي يظهــر األمــر وكأن المجلــس 

الرئاســي أضفــى شــرعية علــى المجلــس االنتقالــي الجنوبــي وقــوات أخــرى خــارج إار الدولــة مثــل 

قــوات طــارق صالــح والعمالقــة فقــط، ولكــن الهــدف الحقيقــي لتشــكيل المجلــس الرئاســي 

هــو توحيــد الملــف األمنــي والعســكري، الــذي أشــار لــه مــن قبــل "اتفــاق الريــاض" الــذي يعتبــر 

ــذه.  ــس الرئاســي" كحــل الســتكمال تنفي ــى "المجل الممهــد للوصــول إل

هجــوم الحوثييــن باتجــاه شــبوة نهايــة العــام الماضــي، وتهديــد مدينــة مــأرب، وهجمــات الحوثييــن 

علــى عــدن وعلــى المنشــآت الحيويــة فــي الســعودية واإلمــارات فــي يناير/كانــون الثانــي وفبرايــر/

شــباط2022م، كلهــا تؤكــد علــى ضــرورة بقــاء المجلــس الرئاســي ومؤسســات الدولــة األخــرى فــي 

مدينــة عــدن.
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ولــن يتحقــق ذلــك إال بســلطة الدولــة علــى كل األجهــزة األمنيــة فــي عدن، وإعادة هيكلــة الوحدات 

العســكرية واألمنية - لتحقيق االســتقرار والتنمية. 

كمــا أنــه ودون تقديــم مدينــة عــدن كنموذج لالســتقرار واألمن واالنتعــاش االقتصادي والتنموي، 

فــإن وجــود "المجلــس الرئاســي" لــن يحــدث تغييــرًا عــن عهــد الرئيــس الســابق، ولــن يحصــل علــى 

الدعــم الشــعبي الــذي نتمنــاه، وســتتضاءل اآلمــال باســتعادة ثقــة اليمنييــن بمؤسســات الدولــة 

إذ ســتنعدم معهــا المحفــزات لالســتقرار واألمــن واالنتعــاش االقتصــادي فــي كل المحافظــات.  

يحتــاج المجلــس الرئاســي إلــى تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي اقتصــاد البــالد المنهــار فــي مناطــق 

ســيطرته الرئيســية، ويفتــرض أن يكــون هــذا األمــر عاجــاًل فــي محوريــن رئيســيين: احتــكار تحصيــل 

ــرادات المجمــدة.  ــرادات. وتنشــيط مصــادر اإلي اإلي

ذلــك ســيمنح الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا، ســيولة نقديــة كبيــرة فــي البنــك المركــزي اليمنــي، 

ويجفــف مصــادر ثــراء المجموعــات المســلحة التــي تتحصــل علــى اإليــرادات الحكوميــة، والجبايــات 

األخــرى. كمــا يفــرض ســلطة المجلــس الرئاســي علــى المحافظــات األخــرى. 

ــي  ــس االنتقال ــى مــن فــرض المجل ــة األشــهر األول ــه وخــالل الثالث ــى أن ــك نشــير إل ــن ذل مــن بي

الجنوبــي اإلدارة الذاتيــة )ابريل/نيســان-يوليو/تموز2020( تحصــل علــى إيــرادات تتجاوز 320 مليون 

دوالر 30. يتحصــل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي إيــرادات جمركيــة مــن مينــاء عــدن، كمــا أن بقيــة 

الموانــئ قــد ال تــورد األمــوال إلــى حســابات البنــك المركــزي، بلغــت إجمالــي اإليــرادات الجمركيــة 

خــالل 2021 أكثــر مــن نصــف ترليــون ريــال )512 مليــون دوالر(31 . 

يمكــن أن تحــّول جــزء مــن هــذه اإليــرادات لتطويــر ومعالجــة مينائي عــدن والمكال، يحتــاج المينائين 

إلــى 49 مليــون دوالر فقــط إلعادتهمــا إلــى الوضــع الــذي كانــا عليــه قبــل الحــرب والمحافظــة علــى 

قدرتهمــا التشــغيلية الحاليــة: 21 مليــون دوالر لعــدن و27مليون دوالر للمكال 32.

التحدي الثالث: اإليرادات والعملة الوطنية:
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ســيكون علــى حضرمــوت ومــأرب وباقــي المحافظــات توريــد األمــوال إلــى البنــك المركــزي فــي 

عــدن، وعــدم االحتفــاظ بهــا فــي خزائنهــم. ويفتــرض الحــد مــن أن يمنــح منصــب عضــو المجلــس 

الرئاســي لمحافظــي المحافظتيــن ســلطات أعلــى فــي محافظتهــم بشــأن صــرف اإليــرادات.

ــة  ــة التــي تقــوم بهــا الســلطات الموازي ــر القانوني ــات واألمــوال غي ــة الجباي كمــا أن مواجهــة حمل

للدولــة مهــم لتحقيــق أثــر ملمــوس فــي حيــاة ســكان محافظــة عــدن -علــى وجــه التحديــد- وباقــي 

المحافظــات األخــرى تحــت ســلطة المجلــس الرئاســي. 

مــن المهــم أن يشــعر الســكان فــي مناطــق الحوثييــن أن "المجلــس الرئاســي" يتحــدث بحقوقهــم 

ويلبــي احتياجاتهــم ويدفــع مرتباتهــم، وألجــل ذلــك يحتــاج المجلــس الرئاســي للضغــط مــن أجــل 

ــاء  ــرادات مين ــة "ســتوكهولم" باســتخدام إي ــاء بالتزاماتهــم فــي اتفاقي ــى الوف ــن عل ــار الحوثيي إجب

الحديــدة الحيــوي فــي دفــع رواتــب الموظفيــن الحكومييــن فــي مناطــق ســيطرته. حيــث منحــت 

االتفاقيــة الموظفيــن الحكومييــن إيــرادات مينــاء الحديــدة، وعلــى الرغــم مــن موافقــة الحوثييــن 

علــى وضعهــا فــي حســاب خــاص بالبنــك المركــزي فــي الحديــدة إال أنــه ســرعان مــا انقلبــوا علــى 

االتفــاق وســحبوا األمــوال مــن الحســاب لصالــح المجهــود الحربــي. منحــت الهدنــة األخيــرة )ابريــل/

نيســان2022( ســفن المشــتقات النفطيــة الوصــول إلــى مينــاء الحديــدة، لكنهــا لــم تشــدد علــى أن 

تكــون إيــرادات المينــاء لهــذه الســفن لصالــح رواتــب الموظفيــن. تشــير التقديــرات إلــى أن إيــرادات 

مينــاء الحديــدة الشــهرية 14 مليــار ريــال يمنــي )23.3مليــون دوالر(33 .

إضافــة إلــى ذلــك فــإن مــن األهميــة بمــكان إعــادة تنشــيط اإليــرادات مــن النفــط والغــاز. فمنــذ 

ــاء  عــام 2015 تســتخدم اإلمــارات منشــأة بلحــاف فــي شــبوة كموقــع عســكري، كان هــذا المين

يســاهم بمقــدار مليــار دوالر فــي الميزانيــة العامــة للدولــة قبــل الحــرب. كمــا ُتتهــم أبوظبــي بمنــع 

الحكومــة اليمنيــة مــن تصديــر النفــط، حيــث تســيطر علــى معظــم الموانــئ لتصديــر النفــط: 

"النشــيمة" فــي شــبوة، و"الشــحر" فــي حضرمــوت34 . وفــي مــارس/آذار 2022 زار وفــد أمريكــي 

ــى  ــى محافظــة المهــرة عل ــي شــبوة وحضرمــوت، باإلضافــة إل ــع، بشــكل مفاجــئ، محافظت رفي

الحــدود مــع ســلطنة عمــان؛ فيمــا يبــدو أنهــا رغبــة أمريكيــة أخــرى فــي ضــرورة إعــادة تفعيــل 

ــا35 . صــادرات البــالد مــن الغــاز والنفــط مــع الحــرب الروســية فــي أوكراني
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وتمنــح إيــرادات العملــة الصعبــة فرصــة للعملــة الوطنيــة فــي التعافــي، ودفع مرتبــات الموظفين 

الحكومييــن. وتعطــي المنحــة الســعودية اإلماراتيــة 3.3 مليــار دوالر -التــي ُأعلــن عنهــا عقــب إعالن 

المجلــس الرئاســي- قــدرة للحكومــة اليمنيــة علــى تقليــص تبايــن قيمــة العملــة فــي مناطقهــا 

والحوثييــن، مــا ســيخفف مــن حــدة المجاعــة واألوضــاع االقتصاديــة الســيئة، لكنهــا ليســت كافيــة 

إذا لــم يتــم تنشــيط مصــادر الدخــل مــن النفــط والغــاز والموانــئ. 

ــش واألمــن فــي مناطــق  ــة والجي ــرى فــي موظفــي الدول ــس الرئاســي ي مــن الواضــح أن المجل

ســيطرته أولويــة قصــوى فــي انتظــام دفــع المرتبــات. فيمــا يــرى أن الموظفيــن الحكومييــن فــي 

ــا  ــدة- كم ــاء الحدي ــرادات مين ــة المســلحة إلي ــط بتســليم الجماع ــن مرتب مناطــق ســيطرة الحوثيي

ــي  ــك إلــى ضغــط دول ــاج ذل ــار 2022 36؛ يحت ــوم 21 مايو/أي يوضــح "الرئيــس رشــاد العليمــي" ي

حقيقــي علــى الحوثييــن لاللتــزام بتعهداتهــم الســابقة والتــي نــص عليهــا اتفــاق ســتوكهولم37 . 

وال يعفــي ذلــك المجلــس الرئاســي مــن دفــع مرتبــات كل موظفــي الدولــة وفــق بيانــات 2014.

إذا مــا حققــت الحكومــة والمجلــس الرئاســي االســتقرار فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، فســيكون 

ــن فــي مناطــق  ــات للمواطني ــر الخدم ــة الرســمية، وتوفي ــك واضــح بعمــل مؤسســات الدول ذل

ــة بتفعيــل مؤسســات مكافحــة الفســاد فــي كل المؤسســات  ســيطرتها. وبالتالــي فإنهــا مطالب

المدنيــة والعســكرية. هنــاك تضخــم للفســاد خــالل ســنوات الحــرب وثــرى مســؤولون وقــادة 

بتوســع اقتصــاد الحــرب علــى الجهتيــن. لذلــك فــإن رقابــة هيئــات مكافحــة الفســاد فــي الــوزرات 

مهــم للغايــة لتحقيــق اســتقرار حكومــي واقتصــادي فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا 

دوليــا.

فــي الوقــت ذاتــه وفيمــا ال تــزال آليــة عمــل المجلــس الرئاســي وقواعــده قيــد التجهيــز، مــن المهــم 

وجــود رقابــة وإجــراءات بصالحيــات المحاســبة لمنــع التضخــم الوظيفــي والتعيينــات المتضاربــة 

ألعضــاء المجلــس الرئاســي،

التحدي الرابع: تفعيل آليات مكافحة الفساد:
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أو منــع قيــام أعضــاء مــن المجلــس بحمايــة مســؤولين حكومييــن/ عســكريين متهميــن بالفســاد 

المالــي واإلداري العتبــارات االنتمــاء أو القرابــة السياســية أو االجتماعيــة. 

إن عمــل مؤسســات مكافحــة الفســاد يضمــن عــدم تحــّول األفــراد والكيانــات المســلحة إلــى 

مراكــز ماليــة جديــدة، كمــا ســيؤدي ذلــك لمحاربــة المضاربــة بالعملــة الوطنيــة وتحقيــق االســتقرار 

االقتصــادي المنشــود.

ــادة الرئاســي مــن معظــم القــادة الرئيســيين للقــوات شــبه العســكرية التــي  تكــون مجلــس القي

قاتلــت الحوثييــن. وحســب كلمتــه فــي الذكــرى الثانيــة والثالثيــن للوحــدة اليمنيــة قــال " الرئيــس 

رشــاد العليمــي" إنــه ســيعلن عــن لجنــة لتوحيــد القــوات خــالل أيــام 38 ، "وفــق اتفــاق الريــاض" 

و"إعــالن نقــل الســلطة". ويحــدد اتفــاق الريــاض توحيــد القــوات التابعــة للمجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي وحــده ضمــن وزراتــي الداخليــة والدفــاع؛ لكنــه ال يحــدد طريقــة دمــج بقيــة القــوات 

شــبه العســكرية األخــرى مثــل تلــك التــي تحــت قيــادة "طــارق صالــح" و"قــوات العمالقــة"؛ لكــن 

"اإلعــالن الرئاســي" يشــير إلــى توحيــد جميــع القــوات دون تحديــد آليــة معينــة ليدفعهــا نحــو "لجنــة 

أمنيــة عســكرية" يشــكلها المجلــس تخــص الجميــع. وفــي حــال تلــك القــوات "طــارق صالــح/

العمالقــة وغيرهــا" تهربــت مــن إعــادة هيكلتهــا، ســيكون هنــاك فرصــة للمجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي للتهــرب أو للبحــث عــن آليــة مختلفــة لتوحيــد القــوات عــن تلــك التــي نــص عليهــا "اتفــاق 

ــة  ــاض". حســب "اإلعــالن الرئاســي" فــإن المجلــس الرئاســي يقــوم بمهمــة "تشــكيل اللجن الري

األمنيــة والعســكرية المشــتركة"، وحــدد مهــام هــذه اللجنــة: 1( تحقيــق األمــن واالســتقرار مــن 

خــالل اعتمــاد السياســات التــي مــن شــأنها أن تمنــع حــدوث أي مواجهــات مســلحة فــي كافــة أنحــاء 

ــق تكامــل القــوات المســلحة  ــاذ الخطــوات الالزمــة لتحقي ــة الظــروف واتخ ــة.  2( تهيئ الجمهوري

تحــت هيــكل قيــادة وطنيــة موحــدة فــي إطــار ســيادة القانــون. 3( إنهــاء االنقســام فــي القــوات 

المســلحة ومعالجــة أســبابه.

التحدي الخامس: اإلجراءات العسكرية، الهيكلة والضغط على الحوثيين
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 4( إنهــاء جميــع النزاعــات المســلحة. 5( وضــع عقيــدة وطنيــة لمنتســبي الجيــش واألجهزة األمنية، 

6( أي مهــام يراهــا المجلــس لتعزيــز االســتقرار واألمــن. ويبــدو أنهــا خطــوات أكثــر مــن كونهــا مهــام 

بمنــع االشــتباك، ثــم تهيئــة الظــروف ثــم إنهــاء االنقســام، ثــم إنهــاء جميــع النزاعــات المســلحة، 

ووضــع عقيــدة وطنيــة لمنتســبي الجيــش واألجهــزة األمنيــة. إشــارته إلــى كونهــا مشــتركة أن يكون 

أعضاءهــا مــن األطــراف فــي المجلــس الرئاســي -أو أطــراف أخــرى- يــؤدي ذلــك إلــى اإلبطــاء فــي 

اختيــار أعضاءهــا ومــن يرأســها، ويفتــرض أن يكــون عامــل الترجيــح فيهــا لقــادة عســكريين محايديــن 

خــارج األطــراف الموجــودة فــي المجلــس الرئاســي. كمــا يفتــرض أن يحــدد بمرســوم مهــام اللجنــة 

بدقــة، واتخــاذ القــرار فيهــا، وأســاليب التنفيــذ. 

العســكرية  أثنــاء ودمجهــا فــي المؤسســتين  للقــوات  هنــاك مخــاوف مــن "توحيــد شــكلي" 

ــة،  ــي الدفــاع والداخلي ــة محتفظــة بكينونتهــا داخــل وزرات ــة، يجعــل تلــك الكتائــب واأللوي واألمني

وخاضعــة لقادتهــا الســابقين وليــس لهيئــة األركان الوطنيــة أو عمليــات وزارة الداخليــة، حيــث 

يمنــح تلــك القــوات فرصــة للخــروج والتمــرد مــن الــوزارة التــي توحــدت معهــا بكامــل قوامهــا. مــا 

ســيؤدي إلــى تصــدع فــي جــدار الدولــة، وربمــا انهيــار الدولــة كلهــا، أثنــاء حــرب أو أزمــة تمــر بهــا 

ــات. ــن المكون ــة، أو خالفــات الحقــة بي الدول

 مــن المهــم أن يتــم دمــج القــوات فــي وزراتــي الدفــاع والداخليــة بشــكل منهجــي، وهــي عمليــة 

بطيئــة تحتــاج مــااًل وســلطة وقــوة كافيــة لفــرض الهيمنــة علــى أي قــوة تتمــرد.

يمنــح "توحيــد القــوات" كمرحلــة أولــى تحــت قيــادة عمليــات واحــدة، قــدرة للداخليــة اليمنيــة 

علــى فــرض األمــن واالســتقرار ومطــاردة اإلرهابييــن، وتأميــن العاصمــة عــدن وبقيــة المحافظــات 

األخــرى. كمــا يمنــح وزارة الدفــاع وهيئــة األركان قــوة ردع كبيــرة ضــد الحوثييــن، مــا يقطــع خطــط 

الجماعــة المســلحة بالعــودة إلــى المحافظــات الجنوبيــة أو الذهــاب للمحافظــات الشــرقية أو إعــاة 

محاولــة الســيطرة علــى محافظــة مــأرب، ويدفعهــا بشــكل أكبــر نحــو اتفــاق ســالم، وفــق شــروط 

وطنيــة.
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وقــدم نمــوذج توحــد القــوات فــي طــرد الحوثييــن مــن "شــبوة" و"مــأرب"، مطلــع 2022 صــورة 

مصغــرة للحوثييــن وللمجتمــع حــول إمكانيــة هزيمــة الحوثييــن فــي أي معركــة حاســمة. كان تراجــع 

الحوثييــن فــي تلــك المناطــق هــو األول منــذ قرابــة أربــع ســنوات مــن تقدمــه دون اســتعادة 

ــش  ــم يشــن الجي ــا ل ــن، كم ــك فــي المحافظتي ــى مســاحات شاســعة كتل ــة عل ــوات الحكومي الق

اليمنــي هجومــًا علــى الحوثييــن منــذ توقيــع اتفــاق ســتوكهولم.

ــراق فــي جســم  ــران الخت لكــن خــالل المرحلــة القادمــة هنــاك مخــاوف مــن تحقيــق الحوثيــن وإي

القــوات التــي تحــت إدارة المجلــس االنتقالــي، خاصــة إذا شــهدت المرحلــة الجديــدة خالفــًا داخــل 

المجلــس االنتقالــي الجنوبــي واأللويــة شــبه العســكرية، التــي تــم بناءهــا علــى أســس وأهــداف 

ووالءات مختلــف، إذا مــا رفضــت االســتجابة لقــرارات المجلــس الرئاســي بإعــادة الهيكلــة، ولذلــك 

تمــت اجتماعــات مــع قــادة األحزمــة األمنيــة والنخبــة فــي مدينــة عــدن، األولــى مــن قبــل عيــدروس 

الُزبيــدي، والثانيــة مــن ِقبــل عضــو مجلــس الرئاســة "ابوزرعــة المحرمــي" والــذي كان واضحــًا 

بضــرورة إعــادة هيكلتهــم وبتشــكيل لجنــة مــن المجلــس الرئاســي لتنفيــذ ذلــك. خــالل الســنوات 

الماضيــة شــهد المجلــس االنتقالــي الجنوبــي واأللويــة التابعــة لــه امتحانــات تتعلــق بوحدتــه 

الداخليــة وحصلــت اشــتباكات اســتمرت أيامــًا فــي عــدن آخرهــا كان فــي أكتوبر/تشــرين األول 

2021م 39 . وبــدون ضبــط األحزمــة األمنيــة فــي عــدن فــإن تأميــن المدينــة وهيكلــة القــوات 

يصبــح صعبــًا للغايــة. 

يعتبــر مواجهــة التنظيمــات اإلرهابيــة ووقــف الهجمــات الموجهــة علــى العاصمــة المؤقتــة عــدن، 

أول اختبــار للمجلــس الرئاســي. فخــالل ســنوات الحــرب الماضية كان بقاء المســؤولين الحكوميين 

فــي عــدن بمــا فــي ذلــك رئيــس البــالد مصحوبــًا بتهديــد متعاظــم للتنظيمــات اإلرهابيــة. تعــرض 

الرئيــس اليمنــي ورئيــس الحكومــة لعــدة هجمــات خــالل بقاءهــم النــادر فــي عــدن. 

التحدي السادس: مكافحة اإلرهاب
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وتوجــد خاليــا لتنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة ) داعــش( فــي جيــوب محافظــات محيطــة، وعــادة 

مــا تشــن هجمــات علــى نقــاط أمنيــة أو تغتــال مســؤولين فــي األمــن والجيــش. وعلــى الرغــم مــن 

تعــرض تنظيــم القاعــدة لضربــات موجعــة خــالل الســنوات الماضيــة إال أنــه يعيــد بنــاء صفوفــه. 

مؤخــرًا تشــير المعلومــات إلــى أن التنظيميــن يحــاوالن التواجــد فــي مناطــق خاليــة مــن الســكان 

بيــن الجبــال المحيطــة بأبيــن وصحــراء حضرمــوت. 

إن عــدم توحــد أجهــزة األمــن يغــري التنظيمــات اإلرهابيــة لشــن هجمــات وإقــالق األمــن. فخــالل 

الشــهر األول مــن وجــود المجلــس الرئاســي فــي عــدن جــرت العديــد مــن العمليــات التــي تحمــل 

بصمــات الجماعــات اإلرهابيــة: نجــا رئيــس العمليــات المشــتركة فــي المنطقــة العســكرية الرابعــة 

العميــد صالــح اليافعــي مــن انفجــار ســيارة مفخخــة اســتهدفت موكبــه فــي عــدن 40 . كمــا تمكنــت 

ــزام ناســف وهــو فــي  ــه ح ــة فــي لحــج وبحوزت ــد العناصــر اإلرهابي ــط “أح ــة مــن ضب نقطــة أمني

طريقــة إلــى مدينــة عــدن” 41 . وفــي مــارس/آذار 2022 ُقتــل قائــد محــور العنــد "اللــواء الركــن ثابــت 

جــواس" وعــدد مــن مرافقيــه. 

يحصــل تنظيــم القاعــدة علــى مســاندة  مــن جماعــة الحوثــي، التــي مــن مصلحتهــا عــدم اســتقرار 

وتأميــن المحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، تشــير المعلومــات إلــى أن الحوثييــن أفرجــوا 

عــن عشــرات مــن أعضــاء تنظيــم القاعــدة فــي األشــهر األخيــرة الماضيــة. كمــا تشــير معلومــات 

بــأن الحوثييــن عبــر شــيوخ قبائــل مواليــن لهــم يقدمــون تســليحًا لبعــض عناصــر التنظيــم ونقــل 

عناصــره مــن البيضــاء إلــى مناطــق ســيطرة الحكومــة 42 . حصــل تنظيــم القاعــدة علــى المزيــد مــن 

التمويــل خــالل العــام الماضــي مــن خــالل العمــل فــي تســهيل تهريــب األســلحة إلــى الحوثييــن مــن 

مناطــق ســيطرة الحكومــة 43 . يملــك تنظيــم القاعــدة خبــرة واســعة فــي الحصــول علــى األســلحة 

مــن خــارج اليمــن وتهريبهــا إلــى معظــم المناطــق. 

 فــي الوقــت ذاتــه يقــوم تنظيــم القاعــدة ببنــاء جهــاز مخابراتــي داخلــي للتنظيــم، مســتخدمًا 

محاولــة تجنيــد مســؤولين ســابقين فــي المخابــرات للعمــل لصالحــه فــي بنــاء شــبكة اتصــال 

خاصــة تتجــاوز المراقبــة والتجســس، بعــد أن خســر التنظيــم شــبكته الســابقة بســبب الضربــات 

األمريكيــة لطائــرات دون طيــار خــالل واليــة دونالــد ترامــب 44. 
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يعتبــر توحيــد األجهــزة األمنيــة والعســكرية والمخابراتيــة مهــم للغايــة فــي مكافحــة عمليــات 

تنظيــم القاعــدة، وتأميــن مدينــة عــدن مــن أي هجمــات، وتأميــن وجــود المجلــس الرئاســي وأعضاء 

الحكومــة األخريــن، وتوفيــر االســتقرار السياســي واالقتصــادي الكافــي لتكــون عــدن أنموذجــًا. كمــا 

أن مكافحــة معســكرات تنظيــم القاعــدة الجديــدة فــي المحافظــات األخــرى يفرض توحيــد القوات، 

إذ يمنــح االنقســام الحالــي للقــوات التنظيمــات اإلرهابيــة فرصــة كافيــة النتشــار والتغلغــل فــي 

المناطــق القبليــة والحصــول علــى مناصريــن. لذلــك فــإن اســتمرار االنقســام فــي منطقة "الشــيخ 

ســالم" بمحافظــة أبيــن بيــن قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي وقــوات ألويــة الحمايــة الرئاســية 

لــم يعــد ذا مبــرر، وكخطــوة لتوحيــد القــوات يجــب إنهــاء حالــة الحــرب الحاليــة فــي تلــك المحافظــة، 

والبــدء بتحقيــق توجــه لمواجهــة التنظيمــات اإلرهابيــة ومنــع محاولــة عودتهــا.

مــن المهــم فــي ذات الوقــت أن يتوقــف الشــركاء فــي المجلــس الرئاســي عــن تبــادل االتهامــات 

بمســاعدة تنظيــم القاعــدة: فــي حادثتيــن علــى األقــل اتهــم المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، حــزب 

التجمــع اليمنــي لإلصــالح بالتنســيق مــع تنظيــم القاعــدة، األولــى فــي اجتمــاع لقيــادة المجلــس 
االنتقالــي45 ، والثانيــة فــي تعليــق علــى هجــوم وصــف باإلرهابــي علــى قــادة أمنيين فــي الضالع46 

يعتبــر هــذا التحــدي واالختبــار المهــم للمجلــس الرئاســي؛ ال يســتطيع المجلــس الرئاســي وأعضــاءه 

التحــرك فــي عــدن بحريــة حتــى، ُمنعــت مظاهــر االحتفــال بالوحــدة الوطنيــة فــي قصــر معاشــيق 

ومدينــة عــدن، وتــم إنــزال األعــالم الوطنيــة مــن منــزل عضــو المجلــس الرئاســي طــارق صالــح. 

مثــل االحتفــال بالوحــدة الوطنيــة للبــالد صــورة واضحــة أن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ال يريــد 

التخلــي عــن فــرض ســيطرته وبقــاءه متحكمــًا بمدينــة عــدن والحكــم فيهــا- يبــدو األمــر وكأن 

المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــوق المجلــس الرئاســي!- وهــو مــا ينعكــس األمــر بوضــوح فــي 

باقــي المحافظــات: فــي أرخبيــل ســقطرى داهم مســلحون تابعــون للمجلس اجتماعــًا عبر االنترنت 

ــذي والمحافــظ رمــزي محــروس، وأوقفــت االجتمــاع وطــردت المســؤولين  ــب التنفي ــن المكت بي

الحكومييــن. 

التحدي السابع: فرض نفوذ سلطة الدولة 
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كمــا ال يــزال عيــدروس الُزبيــدي يلتقــي محافظــي المحافظــات الجنوبيــة بصفتــه رئيــس المجلــس 

االنتقالــي الجنوبــي. 

إلــى جانــب ذلــك يحتــاج المجلــس الرئاســي إلى وضع حــد للتنافس الجيو-سياســي على محافظتي 

المهــرة وســقطرى، حيــث توســع ســلطنة ُعمــان مــن وجودهــا فــي المحافظتيــن االســتراتيجيتين، 

كمــا توســع اإلمــارات والســعودية مــن ذات األمــر. األمــر كذلــك فــي بقيــة المحافظــات بمــا فــي 

ذلــك محافظتــي شــبوة وتعــز.  

ــا  ــا أيضــًا، بم ــع إدارته ــى جمي ــل ُيفــرض عل ــرادات والســيادة ب ــى اإلي ــة عل ــوذ الدول ال يقتصــر نف

فــي ذلــك االتصــاالت المدنيــة والعســكرية. تشــير وثيقــة إلــى توجيــه مــن مكتــب رئيــس مجلــس 

ــة فــي  ــوزارة الدفــاع اليمني ــادة الرئاســي ومــن الحكومــة بمصــادرة شــحنة اتصــاالت تابعــة ل القي

منفــذ شــحن البــري مــع ســلطنة ُعمــان. وحســب الوثيقــة فــإن تلــك الشــحنة هــي GSM وليســت 

اتصــاالت عســكرية 47 ، بينمــا مصــدر فــي الدفــاع أكــد أن الوزيــر وافــق علــى تســليم الشــحنة 

لــوزارة االتصــاالت، وبــرر اســتيراد معــدات بحوالــي ســتة مليــون دوالر، بوجــود اتفــاق ســابق بيــن 

االتصــاالت والدفــاع فــي تأميــن شــبكة بســرعة )G4( لحوالــي 150 ألــف مشــترك فقــط تشــمل 

فــي المرحلــة األولــى قيــادات ميدانيــة عســكرية فــي الجبهــات، ثــم الداخليــة فــي المرحــل الثانيــة، 

معتبــرا هــذا الملــف مــن الملفــات الشــائكة التــي تســبب عــدم تأميــن شــبكة اتصــاالت للجيــش 

فــي اإلضــرار بمنتســبيه، وأدى اختــراق الحوثييــن لــه إلــى مقتــل العديــد مــن قادتــه وهزيمتــه فــي 

بعــض المعــارك.

لكــن مثــل هــذه المحاولــة مــن المجلــس الرئاســي التــي نجحــت مــع الجيــش الوطنــي، قــد ال تنجــح 

فــي فــرض ســيادة الدولــة عندمــا يكــون الطــرف اآلخــر طــرف مســلح خــارج الدولــة، أو لوبــي 

مصالــح . 

إن اســتعادة الدولــة علــى كثيــر مــن األمــور تمثــل أهميــة لســيادتها خاصــة التــي تتعلــق بالمــوارد 

أو أمــن المعلومــات، مثــل االتصــاالت والســجل المدنــي والجــوازات، ورخصــة مــرور الطيــران مــن 

األجــواء، وســوق العملــة واحتــكار اســتيراد الســالح.
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أبنــاء  لــدى  أثــر كبيــر  الرئاســي ومــن الحكومــة،   كان إلقصــاء منطقــة تهامــة مــن المجلــس 

المحافظــات تلــك، لذلــك يحتــاج المجلــس الرئاســي أن يراعــي ذلــك فــي قــرارات التعييــن الجديــدة. 

كمــا شــكا عشــرات المســؤولين الســابقين وهــم مــن رجــال الدولــة مــن تهميــش مناطقــي أو 

حزبــي أو مهنــي عانــوا منــه خــالل الســنوات فــي عهــد حكــم الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، يحتــاج 

المجلــس الرئاســي إلــى االســتعانة بهــذه الخبــرات الســتعادة عمــل مؤسســات الدولــة.

يملــك المجلــس الرئاســي فرصــة نــادرة فــي حشــد الدعــم الدولــي لسياســة واقتصــاد اليمــن. 

توضــح اللقــاءات والمواقــف الدوليــة ترحيبهــا واعترافهــا بالمجلــس الرئاســي بمــا فــي ذلــك 

مجلــس األمــن الدولــي. 

كســلطة جديــدة فــي البــالد يملــك المجلــس الرئاســي فرصــة جّيــدة للحصــول علــى الدعــم إلنقــاذ 

علــى مفاوضــات ســالم  الحوثييــن إلجبارهــم  علــى  الوطنــي، وممارســة ضغــوط  االقتصــاد 

ــرب. ــن التحشــيد للح والتوقــف ع

إن تفعيــل الســفارات اليمنيــة الموجــودة فــي الخــارج دبلوماســيًا وإعالميــًا مهــم للغايــة فــي 

المرحلــة الحاليــة وهــو تحــدي يواجــه المجلــس الرئاســي بعــد ســنوات مــن الجمــود.

إضافــة إلــى التحشــيد الدولــي، فــإن التحشــيد فــي اإلقليــم لدعــم المجلــس الرئاســي مــن المهــم 

اســتمراره فــي دول الخليــج العربــي، ودول المنطقــة األخــرى. تكثيــف العمــل مــع المؤسســات 

ــى دعــم فــي  ــة القادمــة مهــم للحصــول عل ــذات الســعودية فــي المرحل ــة بال ــة والخليجي المصري

توحيــد القــوات اليمنيــة، والتعــاون لحمايــة مضيــق بــاب منــدب، مــن تهديــدات الحوثييــن. 

تشــير المعلومــات إلــى أن الريــاض اوقفــت منحــة النفــط الخاصــة بدعــم الطاقــة منــذ مايــو/ آيــار، 

ويبــدو أن هنــاك شــكوكا لــدى الســعودية مــن أن هنــاك فســاد تخلــل عائــدات هــذه المنحــة، كمــا 

حصــل مــع وديعــة البنــك المركــزي 48 ،

التحدي الثامن: توازن التمثيل في الدولة

التحدي التاسع: حشد المزيد من الدعم الدولي 
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وهــذا ســيزيد الضغــط علــى الحكومــة التــي جعلــت مــن عــدن عاصمــة مؤقتــة لهــا، فاحتياجــات 

العاصمــة مــن الكهربــاء يكلــف الحكومــة مالييــن الــدوالرات ومالــم يكــن هنــاك دعــم دولــي لحــل 

ملــف الكهربــاء، قــد يشــكل ذلــك ضربــة للمجلــس الرئاســي مــع بدايــة عملــه مــن داخــل البــالد، 

وقــد يعيــد قيــادة الدولــة للخــارج هروبــا مــن الضغــط الشــعبي.

بــدأت الهدنــة فــي اليمــن قبــل اإلعــالن الرئاســي بأســبوع، بانتهــاء الشــهر األول مــن مــدة الهدنــة 

تــم تحقيــق معظــم بنودهــا: وقــف إطــالق النــار- وإن كان هنــاك خروقــات مســتمرة-؛ دخــول 

ســفن المشــتقات النفطيــة إلــى مينــاء الحديــدة- ووصلــت أكثــر مــن 10 ســفن مشــتقات نفطيــة؛ 

ورحــالت طيــران تجاريــة بيــن صنعــاء ومطــاري القاهــرة وعّمــان- وتحققــت رحــالت إلــى عّمــان 

ووافقــت القاهــرة بعــد معارضــة برحــالت طيــران إليهــا. واالجتمــاع بيــن الحوثييــن والحكومــة 

اليمنيــة لفتــح طرقــات مدينــة تعــز- حيــث وصــل وفــدان مــن الحكومــة والحوثييــن إلــى عّمــان فــي 

الثلــث األخيــر مــن مايو/أيــار2022.

يمكــن أن تمثــل الهدنــة التــي صمــدت بغيــر المتوقــع منطلقــًا لتمديدهــا والبنــاء عليهــا لعقــد 

مفاوضــات أوســع مــع الحوثييــن. يشــير "اإلعــالن الرئاســي" إلــى أن مهمــة المجلــس الرئاســي هي 

التفــاوض مــع الحوثييــن. أطلــق اإلعــالن الرئاســي علــى الحوثييــن "أنصــار اللــه" وهــي التســمية 

التــي يحبهــا الحوثيــون، وهــي المــرة األولــى منــذ ســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء يطلــق عليهــم 

هــذه التســمية لكــن هنــاك مالحظــات علــى هــذه الهدنــة: 

ــدة، ومطــار  ــاء الحدي ــا: فتحــت مين ــا دولي ــرف به ــازالت الحكومــة المعت ــى تن ــة عل - قامــت الهدن

صنعــاء. بالمقابــل يســتمر الحوثيــون بشــن هجمــات وإثــارة توتــر واســتحداثات عســكرية فــي 

معظــم جبهــات الِقتــال. 

- رفــض الحوثيــون فتــح الطرقــات المؤديــة لمحافظــة تعــز مــا يعنــي أن الحوثييــن لــم يقدمــوا أي 

تنــازل إلــى اآلن. واألزمــة فــي تعــز أوســع مــن مســألة طرقــات وحدهــا وإن كانــت المشــكلة األبــرز 

للحصار.

التحدي العاشر: الُهدنة ورفع حصار تعز والتفاوض مع الحوثيين
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إذ منــع الحوثيــون منــذ 2016 وصــول ميــاه الشــرب إلــى الخزانــات الرئيســية فــي مدينــة تعــز 

والتــي تصــل مــن مديريــة "الحيمــة" المجــاورة. كمــا يوجــد %70 مــن اآلبــار فــي مناطــق ســيطرة 

الحوثييــن فــي مديريــة الحوبــان والمديريــات المجــاورة التــي يعتمــد عليهــا ســكان المدينــة فــي مياه 

الشــرب والتــي تنقــل عبــر الشــاحنات للداخــل، بســبب الحصــار المفــروض ال تســتطيع الشــاحنات 

نقــل الميــاه. ويمنــع الحوثيــون ســكان مدينــة تعــز مــن الحصــول علــى الكهربــاء مــن محطــة المخــا 

التجاريــة. 

- بــدأت مشــاورات بيــن الوفــد الحكومــي، وجماعــة الحوثــي فــي عّمــان لفتــح الطرقــات فــي مدينــة 

تعــز. وفيمــا توضــح أســماء الوفــد الحكومــي انتمائهــم لمدينــة تعــز ومطالبهــا. قــدم الحوثيــون 

ــى الرزامــي"  ــرأس الوفــد "يحي ــة تعــز. ي ــن أعضــاء مــن صعــدة ومــن مدين أســمائهم مناصفــة بي

وهــو قائــد عســكري فــي جماعــة الحوثــي يعتقــد بأنــه متصــل بقيــادات الحــرس الثــوري اإليرانــي 

الموجوديــن فــي اليمــن. 

إن محاولــة توســيع المشــاورات لتشــمل كل الطــرق فــي محافظــات البــالد، عــالوة علــى كونهــا 

مهمــة، إال أنهــا عمليــة ُمجهــدة وتأخــذ وقتــًا طويــاًل ومحاولــة هــروب مــن االلتزامــات برفــع الحصــار 

عــن مدينــة تعــز، ومعانــاة ســكانها. 

- يتوقــع أن يتــم تمديــد الهدنــة بيــن الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثــي المســلحة. علــى الرغــم 

مــن أن الحوثييــن لــم ينفــذوا أي التــزام بشــأن فتــح طرقــات مدينــة تعــز، فــإن الحكومــة المعتــرف 

بهــا دوليــا ســتوافق علــى التمديــد خاصــة فــي حــال اســتمر التفــاوض علــى "فتــح طرقــات تعــز" 

ــر ُملزمــة باشــتراطات فــي  ــة غي ــون يســتفيدون بالفعــل مــن هدن ــان. الحوثي فــي مشــاورات عّم

مينــاء الحديــدة أو مطــار صنعــاء الدولــي. كمــا أنهــم مســتمرون فــي االســتعدادات لجولــة قتــال 

ــادق  ــال فــي محافظــة مــأرب وحفــر خن ــر عــن تحشــيد لجبهــات القت ــدة: تشــير معظــم التقاري جدي

ومتــارس فــي الخطــوط األماميــة، ومنــذ بــدء الهدنــة وحتــى 20 مايو/أيــار قــال الجيــش اليمنــي إن 

الحوثييــن ارتكبــوا 4276 خرقــًا فــي جبهــات القتــال 49 . وجــه الحوثيــون -أيضــًا- اتهامــات للجيــش 

اليمنــي بارتــكاب خروقــات.
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خاتمة
يأتــي تأســيس المجلــس الرئاســي كخطــوة أولــى -كمــا يبــدو- لدفــع اليمــن إلــى خياريــن يكســران 

حالــة الجمــود فــي ملــف الحــرب: إمــا أن يشــارك الحوثيــون فــي المجلــس الرئاســي، أو تصاعــد 

للحــرب. يركــن المجلــس الرئاســي أنــه مــع توحيــد القــوات ســيكون الحوثيــون أضعــف مــن قبــل، 

ويعــّول الحوثيــون علــى خالفــات تكوينــات المجلــس الرئاســي علهــا تــؤدي إلــى فشــله. 

ويبــدو أن فكــرة إزاحــة "هــادي" ونائبــه "علــي محســن" وإعــالن مجلــس رئاســي جزء مــن مفاوضات 

بيــن الحوثييــن والســعوديين باطــالع غربــي فــي ســلطنة عمــان المّيســر والوســيط. ســبق أن طــرح 

الحوثيــون تشــكيل مجلــس رئاســي بديــاًل عــن الرئيــس اليمنــي عبدربه منصور هادي في مشــاورات 

الكويــت )2016(، وكان ذلــك واحــدًا مــن األســباب التــي أدت إلــى فشــل تلــك المشــاورات برفــض 

الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا. كمــا يبــدو أن الحكومــة اليمنيــة والســعودية يدفعــون باتجــاه 

الســالم؛ يوضــح "البيــان الختامــي لمشــاورات الريــاض" اتفــاق الموفديــن علــى "فشــل الحلــول 

العســكرية )..( واالنخــراط فــي الحــل السياســي، والجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات لمناقشــة 

كافــة نقــاط الخــالف، والتخلــي عــن الحلــول العســكرية، بــدءًا بتعزيــز الهدنــة الحاليــة والدخــول فــي 

مباحثــات ســالم تحــت رعايــة االمــم المتحــدة"  50.

ــدة فــي اليمــن، قــد  ــة انتقــال جدي ــه الذهــاب نحــو عملي ــب علي إن نجــاح المجلــس الرئاســي يترت

تتضمــن الحوثييــن. لكــن تجــاوز المجلــس الرئاســي للتحديــات التــي تواجهــه مرتبــط بتغليــب أطرافه 

المصالــح الوطنيــة علــى أهدافهــا ومصالحهــا الفئويــة. فهــو آخــر الحلــول الممكنــة للخــروج مــن 

حالــة الحــرب . 

أمــا الحوثيــون فمــن خــالل تتبــع مســيرتهم المســلحة، يخضعــون الهــدن والحــوارات لتقييــم 

مصالحهــم، واالســتفادة منهــا عســكريا وماليــا قبــل االســتفادة السياســية، كمــا أنهــم مرتبطــون 

ارتباطــا وثيقــا بحالــة إيــران مــع المجتــع الدولــي، وفــي هــذا الظــرف تمــر إيرن بحــوار رتيب بخصوص 

االتفــاق النــووي، لكنهــا تشــهد غضبــا شــعبيا متزايــدا بســبب تــردي األوضــاع االقتصاديــة التــي 

زادت منهــا العقوبــات الدوليــة، وانشــغال طهــان بدعــم تمــردات مســلحة مكلفــة خــارج حدودهــا، 
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كمــا زادت الهجمــات اإلســرائيلية علــى قواتهــا فــي ســوريا وتعرضــت قيــادات عســكرية لتصفيــات 

واغتيــاالت، وهــذا قــد يدفعهــا إلــى دفــع حلفائهــا فــي المنطقــة لتفجيــر األوضــاع فــي المنطقــة 

لتخفيــف الضغــط عليهــا.

وفــي اليمــن بقــدر مــا يحــاول الحوثيــون الكســب مــن الهدنــة المعلنــة، يســتعدون عســكريا 

علــى محــاور متعــددة، بالــذات الحــدود ومأرب وتعز، كمــا أن تهديداتهم الصاروخية وهجمات 

الدرونــز قــد تعــود إلــى عــدن وشــبوة كمــا الريــاض وابوظبــي ، الســتهدف القــرار السياســي 

والدعــم االقتصــادي للحكومــة اليمنيــة.

ــا،  ــذي تشــكل مــن اجله ــق األهــداف ال ــس الرئاســي تحقي ــا فبقــدر حــرص المجل ومــن هن

بالــذات تحقيــق الســالم وإنهــاء الحــرب، إال أن عليــه واجــب اإلســتعداد لفــرض الســالم 

بالقــوة العســكرية، وعلــى األقــل االســتعداد للدفــاع عــن كيانــه الــذي ســيتفكك فــي حــال 

تحقيــق الحوثييــن ألي هــدف مــن اهدافهــم العســكرية مثــل إســقاط مــأرب أو تعــز أو المخــا 

أو العــودة إلــى شــبوة ولحــج والضالــع أو أي منطقــة تتواجــد فيهــا قــوة عســكرية تقاتلــه. 

ــي يســتعد  ــك الت ــس الرئاســي ألي أســباب عســكرية كتل ــار وتفــكك المجل ففشــل أو انهي

الحوثيــون لهــا، أو اقتصاديــة كنتيجــة الزمــة الغــذاء أو الطاقــة ، هــو كارثــة علــى مســتقبل 

ــرة  ســتلتهم  ــل ســيكون ميلشــيات متعــددة وحــروب صغي الســالم فــي اليمــن، ألن البدي

ــون التمســك بهــا.  ــي يحــاول اليمني مســتقبل اليمــن وتطفــيء شــرارة األمــل الت
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المراجع
1  يقــول اإلعــالن الرئاســي: "أفــّوض مجلــس القيــادة الرئاســي بموجــب هــذا اإلعــالن تفويضــًا ال رجعــة فيــه بكامــل 

صالحياتــي وفــق الدســتور والمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة"

 suance of a presidential declaration on the transfer of power and the formation of a Presidential

https://www.sabanew.net/ :نشــر فــي 7/4/2022 وشــوهد فــي 7/4/2022 علــى الرابــط Leadership Council

 story/en/85345

UNITED NATIONS INITIATIVE FOR A TWO-MONTH TRUCE ،2 نص اتفاق الهدنة 

https://osesgy.unmissions.org/united-nations-initiative-two-month-truce-0

3  "اتفــاق الريــاض" هــو اتفــاق مصالحــة بوســاطة ســعودية بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وجــرى 

التوقيــع عليــه فــي العاصمــة الســعودية الريــاض، فــي الخامــس مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي2019، عقــب وقــوع اشــتباكات 

فــي أغســطس/آب 2019 بيــن قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، والقــوات الحكوميــة فــي محافظــة عــدن، قصفــت 

خاللهــا اإلمــارات قــوات الجيــش اليمنــي علــى مداخــل عــدن وُقتــل وأصيــب العشــرات مــن الجنــود، ونتــج عنهــا ســيطرة 

المجلــس االنتقالــي علــى عــدن ومناطــق أخــرى، وطــرد القــوات الحكوميــة ورئيــس وأعضــاء الحكومــة اليمنيــة، وبعــد أشــهر 

أعلــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي -ابريل/نيســان -2020 الحكــم الذاتــي للمحافظــات والمناطــق الخاضعــة لســيطرته. 

ومثــل االتفــاق اعترافــًا بشــرعية المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات، وكان أول اعتــراف مــن الحكومــة 

اليمنيــة بســلطة األمــر الواقــع.

 4 تحــدث ثالثــة مســؤولين يمنييــن لباحــث فــي مركــز أبعــاد فــي 10 ابريل/نيســان عبــر تطبيــق واتســاب كانــوا علــى إطــالع 

علــى بعــض التفاصيــل، بمــا فــي ذلــك تعييــن المحافظيــن.

5  فــي أكتوبر/تشــرين األول عــام )2016( اختيــر ســلطان العــرادة رئيســًا إلقليــم ســبأ الــذي يضــم مــأرب والجــوف والبيضــاء 

بموافقــة محافظــي المحافظتيــن، بشــكل مؤقــت حتــى إقــرار الدســتور، فــي إشــارة إلــى شــعبيته فــي المحافظــات الثــالث. 

فمــأرب محافظــة نفطيــة وتوجــد فيهــا منشــأة صافــر الغازيــة ومحطــة كهربــاء تــزود عديــد مــن المحافظــات، وتمتــاز الجــوف 

بخصوبــة األرض رغــم انهــا صحراويــة وهــي محافظــة حدوديــة مــع الســعودية وتشــير التقاريــر إلــى وجــود مخزونــات مــن 

النفــط والغــاز فيهــا، . أمــا البيضــاء فهــي محافظــة قبليــة ذات تضاريــس صعبــة ترتبــط بثمــان محافظــات اربــع شــمالية 

وأربــع جنوبيــة.

6   بعــد ِقتــال مــع القــوات الحكوميــة اليمنيــة التــي ُطــردت مــن عــدن. و"المجلــس االنتقالــي" هــو واحــد فقــط مــن عــدة 

مكونــات جنوبيــة أخــرى "الحــراك الجنوبــي" تنقســم بيــن المطالبــة باالنفصــال، والدولــة االتحاديــة. وال يمثــل المجلــس 

المحافظــات الجنوبيــة كلهــا.
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7  قواتــه كان لــه دور فعــال فــي طــرد الحوثييــن مــن شــبوة فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام. انتشــرت هــذه القــوات علــى 

ــار فــي محافظــة أبيــن بيــن القــوات الحكوميــة اليمنيــة وقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي كقــوة محايــدة  خطــوط الن

لمنــع تجــدد االشــتباكات بعــد اتفــاق الريــاض.

8 مرجع سابق

9   مشــاورات يمنيــة – يمنيــة، قاطعهــا الحوثيــون، وحضرهــا أكثــر مــن ألــف شــخص مــن اليمنييــن، وُأقيمــت بيــن 29 

مــارس/آذار2022 والســابع مــن ابريل/نيســان 2022، فــي الريــاض تحــت رعايــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

10   لــم يتــم مناقشــة "مجلــس رئاســي" فــي تلــك المشــاورات، معظــم األفــكار التــي ُطرحــت كانــت تشــير إلــى تعييــن 

نائــب جديــد للرئيــس اليمنــي أو اســتبدال النائــب علــي محســن األحمــر أو تعييــن المزيــد مــن المستشــارين للرئيــس هــادي.

 11  نطلق فيما تبقى من الورقة مسمى "المجلس الرئاسي" بداًل من "مجلس القيادة الرئاسي"، اختصارًا.

12  كانت الحكومة مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي قاده علي عبدالله صالح، ومعارضيه.

13   )المادة األولى من اإلعالن الرئاسي، الفقرة -د(،

14   )المادة األولى من اإلعالن الرئاسي، الفقرة -ك/1(

15    )المادة األولى من اإلعالن الرئاسي، الفقرة -ك/2(.

16  )المادة األولى من اإلعالن الرئاسي، الفقرة -ك/3(

17    )المادة الثانية من اإلعالن الرئاسي(،

18  تضــم القائمــة: نــواب فــي البرلمــان، وأمنــاء عمــوم أحــزاب، ومســؤولون ســابقون، وقــادة سياســيون مســتقلون، 

وقــادة منظمــات مجتمــع مدنــي.

18   )المادة الثانية من اإلعالن الرئاسي الفقرة د(

20   مجلــس القيــادة الرئاســي يعقــد أول اجتمــاع مــع هيئــة التشــاور والمصالحــة )ســبأ( نشــر فــي 21/4/2022 وشــوهد 

 https://www.sabanew.net/story/ar/85631 :فــي 17/5/2022 علــى الرابــط

ــا األول فــي عــدن )ســبأ( نشــر فــي 23/4/2022، وشــوهد فــي  ــة التشــاور والمصالحــة تعقــد اجتماعه  21  رئاســة هيئ

 https://www.sabanew.net/story/ar/85675 الرابــط:  17/5/2022علــى 

22    رئيــس مجلــس القيــادة يحــث فــي لقــاء مــع رئاســة هيئــة التشــاور علــى تعزيــز الجبهــة الداخليــة ، شــوهد فــي 

الرابــط:  لــى   29/5/2022

https://www.sabanew.net/story/ar/86695

23   )المادة األولى من اإلعالن الرئاسي الفقرة ح/1(

24  )المــادة الثانيــة مــن اإلعــالن الرئاســي، الفقــرة هـــ: لرئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي تعييــن مــن يــراه مــن الكفــاءات 

الوطنيــة لعضويــة الهيئــة عنــد الحاجــة علــى أن ال يزيــد عــدد األعضــاء عــن مئــة عضــو.(
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25  )المادة الثالثة من اإلعالن الرئاسي(.

ــو/ ــاد فــي 10 ماي ــز أبع ــس الرئاســي وإنشــاءه، تحــدث لباحــث فــي مرك ــات المجل ــى حيثي ــع عل ــع مطل 26  مســؤول رفي

أيــار2022، عبــر الهاتــف.

27   )المادة األولى من اإلعالن الرئاسي، الفقرة -م(،

28   علــى الرغــم مــن الُمــدة الطويلــة التــي بقــّي فيهــا أعضــاؤه متمســكين بعضويتهــم متمســكًا دون انتخابــات منــذ قرابــة 

عشــرين عامًا

29  مهمــة اســتعادة ثقــة اليمنييــن.. أربــع أولويــات وتحديــات أمــام مجلــس القيــادة الرئاســي )يمــن مونيتــور( تاريــخ النشــر 

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ :17/4/2022 وشــوهد فــي 17/5/2022 علــى الرابــط

ArticleID/71185

 30 تقرير مؤسسة خليج عدن للدراسات واإلعالم- عدن في فبراير/شباط 2021م

31   ارتفاع إيرادات الجمارك اليمنية إلى أكثر من نصف مليار دوالر خالل2021 

 https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/67034

Damage and Capacity Assessment: Port of Aden and Port of Mukalla  32

https://reliefweb.int/report/yemen/damage-and-capacity-assessment-port-aden-and-port-

 mukalla

33 تصريــح وكيــل محافظــة الحديــدة وليــد القديمــي، صحيفــة عــكاظ، تاريخ النشــر 16/2/2022 وشــوهد فــي 28/5/2022 

 https://www.okaz.com.sa/news/politics/2097309 :على الرابط

34   دراسة مركز أبعاد للدراسات والبحوث: دراسة "النفوذ اإلماراتي في اليمن.. المرتكزات والحصاد"

ــا تعيــد أزمــة اليمــن إلــى الواجهــة، عصــام األحمــدي، االســتقالل،   35  رغــم ســحبها التغطيــة اإلعالميــة.. حــرب أوكراني

 29/3/2022

https://www.alestiklal.net/ar/view/12878/dep-news-1648472999

ــن مــن رســوم ســفن المشــتقات  ــى الحوثييــن لصــرف رواتــب الموظفي ــي الضغــط عل ــى المجتمــع الدول 36  "يجــب عل

ــة.  ــدة" مــن كلمــة رشــاد العليمــي بمناســبة الذكــرى ال32 للوحــدة اليمني ــاء الحدي ــة الــى مين ــة الواصل النفطي

37 اتفاقيــة ســتوكهولم هــي اتفاقيــة بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة تــم التوصــل إليهــا فــي ســتوكهولم فــي الســويد 

فــي 13 ديســمبر عــام 2018. وتتكــون االتفاقيــة مــن ثالثــة محــاور رئيســية:1. إتفــاق حــول مدينــة الحديــدة وموانــئ 

الحديــدة والصليــف ورأس عيســى 2. آليــة تنفيذيــة حــول تفعيــل إتفاقيــة تبــادل المحتجزيــن، 3. إعــالن تفاهمــات حــول 

https://tinyurl.com/2mpr9ds2 :تعــز. نــص االتفــاق هنــا
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 38 "وســنمضي قدمــًا فــي جهــود توحيــد المؤسســة العســكرية واألمنيــة، كمــا نــص اتفــاق الريــاض، وإعــالن نقــل 

الســلطة، وذلــك مــن خــالل اللجنــة العســكرية واألمنيــة التــي ســيتم إعالنهــا خــالل األيــام القليلــة القادمــة" مــن كلمــة 

رشــاد العليمــي بمناســبة الذكــرى ال32 للوحــدة اليمنيــة.

39  ليســت األولــى.. اشــتباكات عــدن تكشــف خالفــات "االنتقالــي الجنوبــي" )محصلــة( األناضول، نشــر فــي 2/10/2021 

https://tinyurl.com/2nawanee :وشــوهد في 28/5/2022 على الرابط

40  نجــاة قائــد العمليــات المشــتركة فــي عــدن مــن محاولــة اغتيــال بســيارة مفخخــة، العربيــة، تاريــخ النشــر 15/5/2022 

 https://tinyurl.com/yxz44juj :وشــوهد فــي 28/5/2022 علــى الرابــط

41  نقطــة أمنيــة فــي لحــج تضبــط إرهابيــا قادمــا مــن البيضــاء إلــى عــدن وبحوزتــه حــزام ناســف )الشــارع( تاريــخ النشــر 

 /https://alsharaeanews.com/2022/05/18/117575 :18/5/2022 وشــوهد فــي 28/5/2022 علــى الرابــط

42  ثالثة مصادر قبليين تحدثوا لـ"مركز أبعاد للدراسات والبحوث" 

43  المصدر السابق

AQAP finds fresh strength under the leadership of Khaled Bartafi  44، تاريخ النشر 24/12/2021 وشوهد 

 https://tinyurl.com/2h9m4akc :فــي 28/5/2022، علــى الرابط

https://yemnews.net/index.php/news/2022- "45   االنتقالــي يتهــم رســميًا "اإلصــالح" بتحريــك ورقــة "القاعــدة

04-25-21-47-14

46  اللواء شالل شايع يعلق على ماجرى في الضالع ويكشف الجهة المنفذة- كريتر سكاي-

https://cratersky.net/posts/103744

47  وثيقــة أولــى بتاريــخ 19/5/2022 رقــم رو/775 صــادرة مــن مكتــب رئاســة الــوزراء. ووثيقــة ثانيــة بتاريــخ 12/5/2022، 

رقــم 332/م ر/2022

48  حصــل باحــث أبعــاد علــى وثائــق صرفيــات الوديعــة الســعودية يعتقــد الســعوديون بوجــود فســاد فــي آليــة االســتفادة 

منها  

49  ناطــق الجيــش: ميليشــيا الحوثــي ترتكــب أكثــر مــن 4276 خرقــًا للهدنــة منــذ بــدء ســريانها -المصــدر أوناليــن- تاريــخ 

https://almasdaronline.com/articles/252165 :النشــر 21/5/2022 وشــوهد فــي 28/5/2022 علــى الرابــط

https://yegc.org/documents/final- 50  نــص البيــان الختامــي عــن المشــاورات اليمنيــة – اليمنيــة فــي الريــاض

/statement/365
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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  واالعالميــة  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


