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الحدث:

ة  الخاصَّ الحوارات  مائدة  عىل  املطروحة  املوضوعات  أحد  الرئاسة  مؤسسة  إصالح  ظّل 

بالقضية اليمنية منذ عام 2014. ومع ذلك، فإّن إعالن رئيس الجمهورية، عبدربه منصور 

كان  رئايس  قيادة  مجلس  بإنشاء  قراره  عن   ،2022 أبريل   7 الخميس  يوم  فجر  هادي، 

مفاجئًا؛ بسبب التغيري الجذري يف هذه املؤسسة، والسالسة واملناخ التوافقي الذي 

ونائبه،  الرئيس  صالحيَّات  جميع  الجديد  املجلس  بتفويض  التغيري  هذا  ويقيض  فيه.  تّم 

الفريق الركن عيل محسن األحمر، الذي متت إقالته بقرار رئايس. وقد جاء اإلعالن عقب 

املشاورات التي جرت يف الّرياض بدعوة ِمن األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج 

تحوم  كانت  التي  التوقعات  اإلعالن  هذا  وفاق  أبريل.  مارس - 7   29 الفرتة  يف  العربية، 

حول إقالة نائب الرئيس وتعيني بديل عنه أو تعيني نائب أو نائبني آخرين إىل جانبه، كام 

فاق املطالب التي كانت تدور حول شخصيتي هادي ونائبه. فالتغيري طال بنية مؤسسة 

لطة الرشعية، وتجاوز تلك التوقعات واملطالب.  الرئاسة عىل نحو شامل، ومن ثّم السُّ

فام طبيعة املجلس الرئايس الجديد؟ وكيف جرت عملية اتخاذ القرار بشأنه؟ وما سياقات 

هذا اإلعالن ودالالته؟ وما أسباب تشكيله يف الوقت الراهن؟ ومن يقف وراء هذا التغيري، 

وما أهدافه؟ وما الفرص والتحديات أمام املجلس؟ وما السيناريوهات املحتملة لنجاحه 

أو فشله يف حل الرصاع يف اليمن؟

أوًل: إعالن هادي وطبيعة املجلس الرئايس

نائبه  األوَّل  القرار  مبوجب  أعفى  قرارين؛  هادي،  منصور  عبدربه  اليمني،  الرَّئيس  أصدر 

ن الثاين إعالنًا رئاسيًّا ينصُّ عىل تشكيل  الفريق الرُّكن عيل محسن األحمر ِمن منصبه، وتضمَّ

مجلس قيادة رئايس، الستكامل تنفيذ مهام املرحلة االنتقالية، وتفويضه تفويًضا ال رجعة 

فيه صالحيَّات الرَّئيس ونائبه كافة، وفق دستور الجمهورية اليمينة واملبادرة الخليجية 

ولة، سياسيًّا وعسكريًّا  وآليَّتها التَّنفيذية. وحّدد هذا القرار اختصاصات املجلس بإدارة الدَّ

د  وأمنيًّا، طوال املرحلة االنتقالية. ويتكون املجلس من مثانية أعضاء، برئاسة رشاد محمَّ

العليمي.
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الجدول )1( أعضاء مجلس القيادة الرئايس وانتامءاتهم ووظائفهم

وقد أثار قرار تشكيل املجلس وطبيعته والدوافع الكامنة خلفه تساؤالت عديدة، يف ظل 

اتخاذه دون تشاور مع مجلس النواب، أو مجلس الشورى، أو قادة األحزاب املنضوية تحت 

ات سابقة أو ترسيبات ِمن دوائر صنع القرار. كام أنَّ طبيعة  عيَّة، ودون أي مؤشِّ لواء الرشَّ

ة يف املحور السيايس مل تتناول  النِّقاشات واملشاورات التي دارت يف املؤمتر، خاصَّ

الرئيس  عىل  السعودية  القيادة  مارستها  ضغوط  إىل  يشري  ِمن  هناك  لكن  الطَّرح.  هذا 

ة  ولية عليها، وخاصَّ غوط الدُّ هادي، يف ظل سعيها إليجاد حل للملفِّ اليمني نتيجة الضُّ

ِمن الواليات املتحدة األمريكية واألمم املتحدة. 
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ثانيًا: مشاورات الرياض كغطاء لتخاذ قرار التغيري

دعوة  إمكانية  يدرس  التَّعاون  مجلس  بأنَّ  خليجيَّان1،  مسؤوالن  رصَّح  سابق،  متهيد  دون 

 29 ِمن  الفرتة  يف  الرِّياض  يف  مشاورات،  إلجراء  أخرى،  مينية  وأطراف  الحويث  جامعة 

الم التي تقودها األمم  مارس إىل 7 أبريل، يف إطار مبادرة ترمي إىل تعزيز مساعي السَّ

املتَّحدة؛ وستتناول الجوانب العسكرية والسياسية واالقتصادية، وأنَّ الحوثيِّني سيكونون 

إذا  األمنية،  بضامناته  املجلس  مقرِّ  يف  التَّعاون،  ملجلس  العام  األمني  عىل  »ضيوفًا« 

وغرَّد  الدعوة،  الجامعة  رفضت  متوقًَّعا،  كان  وكام  للمشاركة2.  عوة  الدَّ الجامعة  قبلت  ما 

د عيل الحويث، بأنَّ »ما يثار يف اإلعالم عن دعوة املجلس الخليجي  القيادي فيها، محمَّ

وليست  الحرب،  يف  طرف  »الرِّياض  إنَّ  وتابع:  الرِّياض«،  دعوة  الواقع  يف  هي  للحوار 

أنَّ املؤمتر  أعلن  الحوثيِّني، فقد  التَّعاون كان يتوقَّع عدم حضور  وسيطًا«3. وألنَّ مجلس 

سيعقد مبن حرض.

مبوازاة ذلك، ردَّت السعودية بإيجابية عىل اقرتاح املبعوث الخاص لألمم املتَّحدة، هانس 

جروندبرج، بشأن وقف إطالق النَّار يف اليمن، يف إطار هدنة دعت إليها األمم املتَّحدة. 

ة شهرين، قابلة للتَّمديد، دخلت حيِّز التَّنفيذ،  ففي 2 أبريل، أعلن جروندبرج أنَّ هدنة ملدَّ

وأنَّ كلَّ العمليات العسكرية الهجومية، برًا وجًوا وبحرًا، سوف تتوقَّف، وأنَّ طريف الهدنة 

الوقود  شحنات  بشأن  توافقا  السعودية(  بقيادة  العريب«،  و«التَّحالف  الحويث  )جامعة 

ومطار صنعاء. وسبق أن أعلن »التحالف العريب« أنَّه سيوقف العمليات العسكرية يف 

اليمن، خالل شهر رمضان، بهدف »إنجاح املشاورات« اليمنية. وقد رحَّب الرئيس األمرييك، 

جو بايدن باإلعالن عن الهدنة، التي طال انتظارها ِمن الشعب اليمني، حسب تعبريه، معتربًا 

ة، لكنَّها »ليست كافية«، وقال: »ِمن الرضوري أن ننهي هذه الحرب« . أنَّها خطوة مهمَّ

1.  رويرتز، 15/3/2022.

2.  »رويرتز: مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة الحوثيني ملشاورات يف الرياض«، الجزيرة نت، 16/2/2022، يف:

https://shortest.link/3ogF
3. »الحويث يرفض الذهاب إىل الرياض للتفاوض حول إنهاء الحرب«، 15/3/2022، عريب 21، يف:

https://shortest.link/3o0V
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يف  للحضور  خارجه،  وِمن  اليمني،  اخل  الدَّ ِمن  ة  عدَّ شخصيَّات  توافدت  ذلك،  ضوء  يف 

هذه املشاورات. فقد شارك فيها أعضاء الحكومة، وأعضاء يف مجلس النُّواب، وأعضاء 

ورى، وممثِّلني عن األحزاب والتَّنظيامت السياسية، وحرضها ممثِّلون عن  يف مجلس الشُّ

ومكوِّنات  الوطنية،  للمقاومة  السيايس«  و«املكتب  الجنويب،  االنتقايل«  »املجلس 

حرضموت  و«مؤمتر  التَّهامي«،  و«الحراك  لألحزاب،  الوطني«  »التَّحالف  مثل:  أخرى 

الجامع«، و«الهبَّة الحرضمية«، وعدد كبري شيوخ القبائل، والنِّساء، واملنظَّامت، واألفراد! 

يايس، واإلنساين،  وجرى تقسيم املتشاورين عىل ستَّة محاور هي: العسكري، والسِّ

واالقتصادي، واإلصالح اإلداري، والتَّعايف االجتامعي4.

وأظهرت النِّقاشات داخل لجان املؤمتر وجود قدر عال ِمن التَّوافق بني مختلف املكوِّنات، 

يناقش  كان  الذي  السيايس  الفريق  نحو  األنظار  اتَّجهت  فيام  أعاملها،  الفرق  وأنهت 

لطة الرشعية، باعتباره مطلبًا للعديد ِمن األطراف،  القضايا األكرث حساسيَّة، وِمنها إصالح السُّ

ثت بعض الترسيبات عن إمكانية تغيري نائب الرئيس،  وإن اختلفت أجنداتهم ِمن ورائه. وتحدَّ

أو تعيني نائب أو أكرث إىل جانبه، أو بديل عنه. ومع فجر يوم الخميس تفاجأ املشاركون 

باإلعالن الرئايس؛ إذ مل يكن الكثري منهم عىل اطِّالع عليه، ما يشري إىل أنَّها نسجت منذ 

وقت مبكِّر، وخارج أروقة املؤمتر.

ثالثًا: سياقات اإلعالن الرئايس ودللته

الرياض  الرئايس كنتيجة ملشاورات  القيادة  الرئيس هادي بتشكيل مجلس  مل يأِت قرار 

بني األطراف اليمينة، بل يبدو أنه جاء يف ظل ظروف وسياقات محليَّة وإقليميَّة ودولية 

تدفع باتجاه تغيري مسار الرصاع يف اليمن، لإلعتبارات التالية:

م أو انتصار حاسم. أوًل: مراوحة حالة الرصاع والحرب مكانها، إذ مل يتمكَّن أي طرف من تحقيق تقدُّ

االنتقادات  تزايد  إىل  أدى  مام  املعيشية  الحياة  وتدهور  االقتصادي  االنهيار  ثانيًا: 

»للتحالف العريب«، والسعودية خصوًصا، واالتِّهامات بخلق مأساة إنسانية.

4. »زخم دبلومايس عىل هامش مشاورات الرياض وتطلُّع حكومي إلحالل السالم«، جريدة الرشق األوسط، 31/3/2022، يف:

https://shortest.link/3xYb
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الحيويَّة  املنشآت  د  وتهدِّ السعودية،  يف  الطاقة  مصادر  عىل  هجامت  تزايد  ثالثًا: 

ول الغربية؛ ما يستدعي تغيري  واملصالح اإلسرتاتيجية، دون أن تجد موقفا صارًما ِمن الدُّ

االسرتاتيجية السعودية تجاه الحرب يف اليمن.

مثل  إقليميًا،  العالقة  املشاكل  بعض  لحل  دبلومايس  حراك  أواًل،  فهناك،  إقيلياًم،  أما 

متزايدة  لضغوط  السعودية  تخضع  ثانيًا،  اليمن.  يف  والحرب  اإليراين،  النووي  الربنامج 

اليمن.   حرب  بشأن  املتحدة،  واألمم  الغربية،  واملنظامت  والدول  األمريكية،  اإلدارة  ِمن 

اليمن  يف  الحرب  استمرار  بسبب  كبرية  واقتصادية  أمنية  أعباًء  السعودية  ل  تتحمَّ ثالثًا، 

ومشاركتها الرئيسية فيها.

وعىل املستوى الدُّويل، باتت، الحرب الروسية ضد أوكرانيا تلقي بظاللها عىل العامل 

عموًما، واملنطقة خصوًصا، خاصة يف ظلِّ البحث عن بدائل إلمدادات الطاقة بعد العقوبات 

األسواق  احتياجات  لتغطية  إنتاجها  رفع  »أوبك«  منظمة  دول  رفض  ومع  روسيا.  عىل 

تبدو  مقدارها.  كان  مهام  الثانويَّة  الطاقة  موارد  كلِّ  تنشيط  األمر  يستدعي  العاملية، 

اليمنية، ويف هذه السياقات املحلية  السعودية تحديًدا حارضة بقوة يف املشاورات 

واإلقليمية والدولية. ويظهر ذلك أن اململكة مهتمة للغاية يف إحداث تغيري ما عىل 

الساحة اليمنية قد يساهم يف التسوية يف اليمن، مام يقلل من االنعكاسات السلبية 

عليها. ويبدو أنها تتطلع إىل تحقيق األهداف التالية من التغيري الجديد املتمثل مبجلس 

القيادة الرئايس يف اليمن:   

1- ضامن بقاء القرار اليمني مهيمًنا عليه ومتحكَّاًم به، ما يفرس إقالة نائب الرئيس، 

وتفويض املجلس بصالحيات الرئيس ونائبه.

وذلك  السلطة،  هرم  رأس  عىل  واإلمارات  للسعودية  املوالية  القوى  وضع   -2

رئيس  ومتكني  السيايس،  املشهد  صدارة  العام  الشعبي  املؤمتر  زخم  باستعادة 

املجلس االنتقايل الجنويب يف هذه السلطة.

3- محاولة إنهاء الحرب، والدخول يف مفاوضات سياسية مع الحوثيني للبدء بعمليَّة 

السالم، والتي قد تعيد تشكيل اليمن يف اتحاد فيدرايل ِمن إقليمني، وهو ما يفرسِّ 

النَّصَّ عىل إدراج »قضية شعب الجنوب«، يف أجندة مفاوضات وقف الحرب، لوضع إطار 

املة. الم الشَّ تفاويض خاص لها يف عملية السَّ
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التي  العسكريَّة  التشكيالت  نفوذ  وتعزيز  واإلسالمية،  الوطنية  القوى  تهميش   -4

سات األجهزة األمنية والعسكريَّة،  عية، وتوطينها ضمن مؤسَّ تشكَّلت خارج إطار الرشَّ

دون غريها ِمن القوى.

أما دالالت اإلعالن الرئايس، فيبدو أن هذه التغيري الجذري يراد منه تحقيق اآليت:

رمزًا للرشعية، فقد ظلَّ هادي  الرَّئيس هادي بشكل عميل، وإبقائه  1- طي صفحة 

دعمت  والتي  اإلمارات،  دولة  مع  اشتباك  حالة  يف  الحزم«-  »عاصفة  انطالق  -بعد 

انقالبًا عليه قام به »املجلس االنتقايل« الجنويب، عام 2019.

2- تغييب عيل محسن األحمر عن املشهد العسكري والسيايس بشكل نهايئ، وهو 

الرَّجل األكرث نفوًذا وتأثريًا يف اليمن.

3- تقاسم النُّفوذ يف مجلس القيادة الرئايس بني السعودية واإلمارات، كام أشنا 

أعاله.

القيادة  بني  زاوج  فإنه  املجمل،  يف  الجامعية  القيادة  مببدأ  اإلعالن  أخذ  رغم   -4

الفردية والقيادة الجامعية، منًعا إلمكانية عرقلة سري عمل املجلس ِمن خالل أمرين: 

كل الذي ميكِّنه  منح رئيس مجلس القيادة صالحيات منفردة عىل سبيل الحرص، بالشَّ

ِمن تسيري شؤون البالد يف كلِّ الظُّروف؛ والنَّص عىل أنَّه ال يجوز أليِّ عضو ِمن أعضاء 

مجلس القيادة الرِّئايس رفض املشاركة يف اجتامعات املجلس، إالَّ ألسباب الوفاة أو 

العجز أو املرض العضال أو لرضورة ملَّحة متنعه ِمن الحضور.

رابًعا: ردود األفعال عىل اإلعالن الرئايس

رحبَّت السعودية بإعالن الرئيس هادي، وأكَّدت دعمها الكامل ملجلس القيادة الرِّئايس 

دوالر.  مليارات   )3( مببلغ  اليمني  لالقتصاد  عاجل  دعم  وتقديم  له،  املساندة  والكيانات 

كام رحبت اإلمارات بالقرار، وأعلنت هي األخرى عن دعم مايل لالقتصاد اليمني. وتواىل 

متها مرص واألردن. وحظي  الرتحيب بالقرار ِمن قبل دول خليجيَّة وعربية أخرى، يف مقدِّ

ول العربية، ومنظمة  القرار -أيًضا- برتحيب مجلس تعاون دول الخليج العربية، وجامعة الدُّ

األمريكية  املتَّحدة  الواليات  من  كل  بالقرار  ورحبت  املتحدة.  واألمم  اإلسالمي،  التعاون 

وبريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا.
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معني  الوزراء،  مجلس  ورئيس  األحمر،  محسن  عيل  الركن  الفريق  ِمن  كلٌّ  رحَّب  مينيًّا، 

وتشكيل  بالقرار  لإلصالح«  اليمني  »التجمع  حزب  رحَّب  كام  املجلس.  بتشكيل  عبدامللك، 

ًا عن أمله يف أن يكون مدخاًل لتوحيد الجهود العسكرية واألمنية والسياسية،  املجلس معربِّ
مبا يؤدي إىل استعادة أمن واستقرار اليمن وينعكس إيجابًا عىل حياة املواطنني.5

ت جامعة الحويث عن رفضها إعالن مجلس القيادة الرئايس، واعترب محمد  ِمن جهتها، عربَّ

عبدالسالم، الناطق الرسمي باسم الجامعة أن القرار »إجراءات غري شعية«، صادرة خارج 

حدود الوطن، عن »جهة غري شعية«. ووصف تشكيل املجلس بأنَّه »محاولة يائسة، إلعادة 

فع بهم نحو مزيد ِمن التَّصعيد«. ترتيب صفوف املرتزقة، للدَّ

خامًسا: الفرص والتحديات أمام املجلس الرئايس

عدد  عىل  يعتمد  سوف  فشله  أو  ونجاحه  الرئايس  القيادة  مجلس  أداء  أن  الواضح  من 

من العوامل واملحددات التي تعد أساسية يف الوضع اليمني املعقد حاليًا. فاألطراف 

املحلية واإلقليمية ستكون مؤثرة بصورة كبرية يف املستقبل القريب وفًقا ملصالحها 

وأجنداتها. كام أن العامل الدويل، املتمثل باألمم املتحدة والواليات املتحدة، سيكون 

لهام دور يف نجاح هذا املجلس أو فشله تبًعا ملدى املساهمة يف تعزيز السالم أو 

الضغط عىل األطراف لحل الرصاع. وميكن إجامل هذه الفرص والتحديات يف الجدول التايل. 

يات التي يواجهها مجلس القيادة الرئايس  الجدول )2(: الفرص والتَّحدِّ

التحدياتالفرص

 إمكانية توحيد التشكيالت المسلحة والعمل العسكري في
 جبهة واحدة وصف واحد.

ضعف االنسجام بين مكونات المجلس.

نات المجلس.وقوف السعودية واإلمارات خلف المجلس ودعمهما له. احتمال حدوث استقطاب سعودي إماراتي لمكوِّ

اغط إلنهاء الحرب. ة، الضَّ ولي، واألمريكي خاصَّ ه الدُّ عوائق عودة سلطات الشرعية والحكومة للعمل ِمن داخل اليمن.التَّوجُّ

5. »اإلصالح يرحب بتشكيل مجلس القيادة الرئايس ويدعو للعمل بروح الفريق الواحد ملواجهة االنقالب واستعادة الدولة«، الصحوة نت، 
7/4/2022، يف:

https://alsahwa-yemen.net/p-55517
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إطار  يف  جاء  التَّغيري  هذا  أنَّ  األرجح  فعىل  الرئايس،  القيادة  مجلس  أداء  دات  محدِّ أما 

عية  الرشَّ لطة  السُّ العسكرية إىل جسم  يتمُّ مبوجبها ضمُّ كل املكوِّنات  صفقة شاملة، 

املجلس.  يف  العسكرية  الكيانات  مسؤويل  وضمِّ  ونائبه،  الرَّئيس  تغيري  مقابل  يف 

وعليه، فإنَّ تحقيق غايات هذا التَّغيري وأهدافه تعتمد إىل حدٍّ كبري عىل دمج التَّشكيالت 

اخلية.  فاع والدَّ العسكرية املختلفة يف بُنية الجيش الوطني، تحت قيادة كلٍّ ِمن وزارة الدِّ

وسوف يتأثر وضع وأداء املجلس بالعوامل التالية:

جامعة  مع  الم  السَّ نحو  الرياض  فاتِّجاه  الحرب:  استمرار  من  السعودية  موقف   -1

عية للميض نحوه، يرسم مساًرا  لطة الرشَّ غوط عىل السُّ الحويث، ومامرستهام للضُّ

ملجلس القيادة، ويكون العكس إذا ما استمرَّتا يف دعم الحرب. 

لطة الرشعية  ة وإعاقة السُّ 2- نهج اإلمارات: وهل ستستمرُّ يف تغليب مصالحها الخاصَّ

أم أنَّها ستغريِّ هذه السياسات.

عية  لطة الرشَّ 3- سلوك املجلس االنتقايل: إن كان سيتخىلَّ عن معارضته عودة السُّ

العسكري  قِّ  الشِّ بتنفيذ  إعاقتها، ويسلِّم  إىل عدن واملناطق املحرَّرة، وميتنع عن 

واألمني ِمن »اتِّفاق الرِّياض« لعام 2019، والذي نصُّ عىل دمج تشكيالته العسكرية 

اخليَّة. فاع والدَّ التابعة لالنتقايل يف إطار وزاريت الدِّ

وحتَّى  ياسية،  والسِّ العسكرية  مهامه  إلنجاز  القيادة  ملجلس  املجال  سيفسح  ما  وهو 

ق العسكري واألمني ِمن »اتِّفاق الرِّياض«. االقتصادية. وعكس ذلك إذا ما رفض تنفيذ الشِّ

سيضع  فيه  وانخراطها  بالحوار  فقبولها  السالم:  مباحثات  ِمن  الحويث  جامعة  موقف 

املطالب  بروز  احتامل  بسبب  التَّامسك،  وعدم  عف،  الضَّ ِمن  حالة  يف  القيادة  مجلس 

ة لكلِّ مكوِّن يف املجلس. الخاصَّ
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سادًسا: السيناريوهات املحتملة

بالتفاعل بني العوامل التي ستؤثر عىل وضع وأداء مجلس القيادة الرئايس، ويف ضوء 

دات أعاله، ميكن توقع ثالثة سيناريوهات عىل النحو التايل: املحدِّ

يناريو األوَّل: أداء متامسك وتحوُّل عسكري السِّ

اليمنية  ولة  الدُّ التغيري يف رئاسة  أنَّ هناك رغبة سعودية تقف وراء  يناريو  السِّ يفرتض 

إلحداث تحوُّل عسكري لصالح حلفائها عىل األرض، ما ينتج عنها:

لطة  السُّ عودة  إعاقة  وعدم  سلوكه،  لتغيري  االنتقايل«  »املجلس  عىل  ضغوط   -

عية، ومامرسة أعاملها يف املناطق املحرَّرة. الرشَّ

- دمج التشكيالت املسلحة يف بنية الجيش الوطني، وتوحيد جهودها وأدائها، تحت 

سلطة املجلس.

ويفرتض هذا السيناريو أيًضا استمرار الحوثيِّني يف رفض الحوار مع القيادة الجديدة، مبا 

لتحقيق وضع  العسكرية، وهو ما سوف يساعد املجلس  رائع لعودة املعارك  الذَّ يوفِّر 

مثايل يتمكَّن معه ِمن خلق تحوُّل عسكري لصالح حسم الرصاع عسكريًا.

مثَّة عوامل تدعم هذا السيناريو وأخرى تعيقه، وهي عىل النحو التايل:

عوامل تمنع تحقق السيناريوعوامل تدعم تحقق السيناريو

ر سمعة ومصالح السعودية على نحو كبير بسبب   1- تضرُّ
هجمات الحوثيين على المصالح والمنشآت النفطية

 2-إبعاد العوائق التي كان يتم التَّعذُّر بها لعدم تقديم دعم
 كاف للعملية العسكرية ما كان يقال عن فساد هادي، وعدم التَّوافق على

شخص علي محسن، وهيمنة اإلصالح

 1-خطاب مجلس التعاون وخطاب السعودية اللَّذين
الم مع الحوثيين ثا عن أنَّ غايات التغيير هي السَّ تحدَّ

 2- الضغوط األمريكية والدولية التي تريد إيقاف الحرب
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السيناريو الثاين: أداء متوسط وبقاء الوضع الراهن

عودية ِمن الحرب، نتيجة  يناريو إىل حدوث تحوُّل نسبي يف موقف السُّ يستند هذا السِّ

اعتبارات داخلية وضغوط خارجية؛ ما يُرِجح تراجع مستوى دعم الرِّياض للعمل العسكري 

ضدَّ جامعة الحويث، ويدفع مبجلس القيادة الجديد لالنخراط يف مفاوضات مع الحوثيني 

لوقف الحرب. سيكون تعنُّت الحوثيِّني عامل إفشال للمفاوضات، وبالتَّايل ستعود األمور 

إىل الحرب ِمن جديد، ولكن بقوَّة وحامس ودعم أقل. وهو ما يعني بقاء األمور يف حالة 

مراوحة، فال يحدث سالم كامل، وال حرب مفضية إىل حسم.

أداًء  املجلس  م  فيقدِّ له،  املكوِّنة  األطراف  بني  التَّناقضات  تربز  أن  املرجَّح  ِمن  بهذا، 

متواضًعا، لكن ضغوط الرِّياض متنع تفكُّكه.

وهناك عوامل تدعم هذا السيناريو وأخرى تعيقه، وهي عىل النحو التايل:

ق السيناريو ق السيناريوعوامل تدعم تحقُّ عوامل تمنع تحقُّ

 1-الوضع الراهن للعالقات السعودية - األمريكية التي
    تمثِّل قيًدا على سلوك السعودية، وتحدُّ ِمن هامش تحركاتها

2- الضغوط األمريكية والدولية إليقاف الحرب

عف التي تعاني ِمنها جماعة الحوثي،  1-حالة الضَّ
والتي تجعل ِمن تغيير الموازين العسكرية أمًرا سهاًل وقليل الكلفة

 2-تعالي جماعة الحوثي وإمكانية رفضها االنخراط في
مفاوضات مع خصومها

السيناريو الثالث: أداء ضعيف وتفكُّك مبكر

عودية واإلمارات تستبطنان رفع اليد  وهذا السيناريو األكرث تشاؤًما، إذ يستند إىل أنَّ السُّ

بيان  ففي  املسار.  هذا  يف  خطوة  هو  املجلس  تشكيل  وأنَّ  اليمن،  يف  التَّطوُّرات  عن 

التَّفاوض مع  7 أبريل، أعلنت دعمها للمجلس، وحثَّته بالبدء يف  السعودية الصادر، يف 

ل إىل حلٍّ سيايس نهايئ وشامل.  للتَّوصُّ الحويث، تحت إشاف األمم املتَّحدة،  جامعة 

بالتَّايل، فإنَّ املجلس مضطر للدُّخول يف مفاوضات مع الحوثيِّني لرتتيب مرحلة انتقالية 

جديدة.
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كيز عىل املفاوضات، ستتصاعد التَّناقضات بني املكوِّنات  ومع توقُّف العمل العسكري والرتَّ

املختلفة داخل املجلس، ويف مثل هذه الظُّروف يتوقَّع استمرار »املجلس االنتقايل« 

عية  لطة الرشَّ ولة، ويف إعاقة السُّ سات الدَّ يف رفض دمج مكوِّناته العسكرية يف مؤسَّ

من العودة إىل املناطق املحرَّرة؛ ومعه يتَّجه كلُّ طرف إىل تثبيت وجوده يف املناطق 

يف  خطوة  إىل  الرِّئايس  القيادة  مجلس  تشكيل  يحيل  ما  وهو  سيطرته،  تحت  الواقعة 

طريق شعنة التَّفكُّك وتجذير التَّمزُّق.

ومثة عوامل تدعم هذا السيناريو وأخرى تعيقه، وهي عىل النحو التايل:

عوامل تمنع تحقق السيناريوعوامل تدعم تحقق السيناريو:

 1- طلب الرياض ِمن المجلس البدء بالتَّفاوض مع
ل إلى حلٍّ سياسي نهائي وشامل جماعة الحوثي، للتَّوصُّ

 2-حالة عدم التجانس في األهداف والغايات بين
نات المجلس مكوِّ

 3-جهود المبعوث األممي في الترتيب لمفاوضات في
 دولة محايدة وإمكانية قبول الحوثيين بذلك

4- الضغوط األمريكية والدولية التي تريد إيقاف الحرب

 1-ترجيح أن تكون مطالب الرياض بالبدء في
مفاوضات في إطار مناورات تجنًبا للضغوط دولية

 2-المفاوضات ال يمكن أن ينتج عنها سالم دائم، ما لم
راع يحدث انكسار عسكري ألحد طرفي الصِّ

 3-كلفة إنهاء الخطر الحوثي على الرياض عسكريًّا أقلُّ
 بكثير ِمن كلفة بقاء األمور تراوح مكانها
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من نحن؟

اإلقليمية،  واملؤثرات  اليمني،  الشأن  بدراسة  تهتم  مستقلة،  بحثية  مؤسسة 

والدولية عليه، من خالل قراءة املايض، وتحليل الحارض، واسترشاف القادم، بهدف 

املشاركة اإليجابية يف رسم مستقبل اليمن.

الرسالة:

نسعى لتقديم رؤى وحلول تدعم ُصنَّاع القرار وقادة الرأي، حول قضايا اليمن السياسية، 

واالقتصادية، واالجتامعية، من خالل تنفيذ الدراسات والبحوث ذات املصداقية، واملهنية 

العالية، عرب فريق متميِّز من الخرباء والباحثني.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئــــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1- التأثري يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2- املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3- تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.

4- رسـم رؤى وتصوُّرات ملستقبل اليمن يف إطاره اإلقليمي والدويل.

5- تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي  اإلسرتاتيجي.


