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مقدمة:

اليمني  الرئيس  أصدر   ،2022 أبريل  من  السابع  يف 
نائبه عىل  بإعفاء  قرارًا  )السابق( عبد ربه منصور هادي 
حمسن األمحر من منصبه. كام أصدر يف نفس اليوم قرارًا 
يف شكل إعالن رئايس تم بموجبه تشكيل جملس القيادة 
الرئايس برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وعضوية سبعة 
وطارق  العرادة،  عيل  سلطان  هم:  آخرين،  أشخاص 
حممد صالح، وعبد الرمحن أبو زرعة، وعبد اهلل العليمي 
باوزير، وعثامن حسني جميل، وعيدروس قاسم الزبيدي، 
بدرجة  هؤالء  من  عضو  وكل  البحسني.  ساملني  وفرج 
إىل  هادي  الرئيس  نقل  وقد  املجلس)1(.  رئيس  نائب 
املجلس مجيع الصالحيات املخولة له بمقتىض الدستور 
وكذلك  التنفيذية،  وآليتها  اخلليجية  واملبادرة  اليمني 
صالحيات نائبه. وُيعد هذا اإلعالن الرئايس بمثابة نقطة 
حتول كربى يف املشهد السيايس اليمني، حيث إنه شكل 
عرش  لنحو  استمرت  التي  هادي  الرئيس  حلقبة  هناية 
القيادة  األبرز  عنواهنا  جديدة  ملرحلة  وبداية  سنوات، 

السياسية اجلامعية يف اليمن. 
هامة  أخرى  تطورات  سياق  يف  التحول  هذا  جاء  وقد 
شهدهتا الساحة اليمنية، من أبرزها: اهلدنة املؤقتة الشاملة 
 ،2022/4/2 من  اعتبارًا  التنفيذ  حيز  دخلت  التي 
للتمديد  قابلة  هدنه  وهي   ،202/6/2 حتى  وتستمر 
خمرجات  أيضًا  وهناك  املعنية.  األطراف  بموافقة 
الرياض  يف  جرت  التي  اليمنية   - اليمنية  املشاورات 
اخلليجي  التعاون  ملجلس  العامة  األمانة  من  بدعوة 
وحتت رعايتها، وذلك خالل الفرتة من 3/29 - 4/7/ 
طريق  خارطة  مالمح  املخرجات  هذه  وترسم   .2022

ملستقبل أفضل لليمن. 
ويف ضوء ما سبق، فإن اهلدف من هذه الورقة هو دراسة 
هيكل  منظور  من  الرئايس  القيادة  جملس  دور  وحتليل 
الفرص والتحديات. فهناك فرص متاحة أمامه يستطيع 
مقدمتها:  ويف  به،  املنوطة  األهداف  حتقيق  يف  استغالهلا 
املشكالت  ومعاجلة  السالم،  وإحالل  احلرب،  إهناء 
االقتصادية واالجتامعية التي يعاين منها الشعب اليمني. 

والبعض  داخيل  بعضها  تواجهه،  حتديات  هناك  أن  كام 
التحديات إال  اآلخر خارجي. وال يمكن مواجهة هذه 
من خالل رؤى واضحة، وسياسات عامة مدروسة تقوم 
القيادة  عىل تنفيذها مؤسسات فاعلة. ونظرًا ألن جملس 
الرئايس بات يشكل أحد أهم العوامل أو املحددات ذات 
الورقة  حتاول  اليمن،  يف  األوضاع  مستقبل  عىل  التأثري 
استرشاف هذا املستقبل انطالقًا من املستجدات الراهنة. 

مجلس القيادة الرئاسي.. الفرص

تنطوي عملية نقل السلطة إىل جملس القيادة الرئايس عىل 
عدة فرص، وهي بمثابة عنارص إجيابية يمكن أن يكون 

هلا انعكاساهتا عىل املشهد اليمني برمته. 

أول هذه العنارص، هو جتميع القوى والكيانات السياسية 
قيادي  هيكل  ضمن  احلوثيني  حتارب  التي  والعسكرية 
مع  التعامل  عىل  قدرهتا  من  يعزز  الذي  األمر  واحد، 
احلوثيني سلاًم أو حربًا. ويف هذا اإلطار، فإنه من األرجح 
هذه  بعض  بني  القائمة  اخلالفات  بعض  تصفية  تتم  أن 
يمكن  فإنه  املثال،  سبيل  وعىل  والكيانات.  القوى 
اليمنية  احلكومة  بني  الرياض  اتفاق  بنود  تنفيذ  استكامل 
املتعلقة  البنود  وبخاصة  اجلنويب،  االنتقايل  واملجلس 
العسكرية واألمنية. وقد أكدت خربة احلرب  باجلوانب 
كان  املعنية  والكيانات  القوى  بني  التنسيق  أن  اليمن  يف 
له تأثريه الكبري يف إحلاق هزائم موجعة باحلوثيني خالل 
اآلونة األخرية، حيث تم حترير حمافظة شبوة من قبضتهم، 
وحمارصة متددهم يف مأرب. فـ«نتيجة التفكك السيايس 
اليمني، وتبعثر القوى املحلية، متكن احلوثي من السيطرة 
السكان.  ونصف  اليمنية  الدولة  أرايض  ثلث  نحو  عىل 
واملعارك األخرية برهنت عىل أن العمل املشرتك رضورة 
جملس  تشكيل  يمثل  هنا،  ومن  املواجهة«)2(.  لكسب 
إن  أنه  الرئايس رسالة واضحة للحوثيني مفادها  القيادة 
رعاية  حتت  سياسية  مفاوضات  يف  بالدخول  يقبلوا  مل 
إىل سالم شامل ودائم  التوصل  أجل  املتحدة من  األمم 
يف اليمن، فإن اخليار العسكري سوف يكون حارضًا من 

خالل جبهة موحدة ومؤثرة. 
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جملس  رئاسة  العليمي  رشاد  الدكتور  توىل  أن  وثانيها، 
بسبب  وذلك  فرصة،  ذاته  حد  يف  يمثل  الرئايس  القيادة 
العميقة  ومعرفته  األكاديمية،  وخلفيته  األمنية،  خربته 
برتكيبة املجتمع اليمني وتعقيداته. وباإلضافة إىل ذلك، 
فإن الرجل معروف باعتداله ومرونته، ومن ثم قدرته عىل 
بناء التوافقات السياسية. كام أن عالقاته جيدة مع خمتلف 
األطراف املنضوية حتت راية جملس القيادة الرئايس. ويف 
ضوء ذلك، فاملرجح أن العليمي سوف يكون قادرًا عىل 
وتفادي  املجلس،  مستوى  عىل  الداخيل  التضامن  تعزيز 
عىل  قدرته  عن  فضاًل  أدائه،  عىل  تؤثر  قد  خالفات  أي 
إدارة العالقات من احلوثيني سواء من خالل املفاوضات 

أو العمل العسكري)3(.

داخل  من  العمل  إىل  الدولة  مؤسسات  عودة  وثالثها، 
اليمن. من املعروف أنه من أبرز االنتقادات التي كانت 
منصور  ربه  عبد  السابق  اليمني  الرئيس  إدارة  إىل  ُتوجه 
اجلميع  أن  هو  عهده،  يف  املتعاقبة  واحلكومات  هادي، 
خارج  من  مهامهم  يامرسون  األعم  األغلب  يف  ظلوا 
وخروج  السلطة،  عىل  احلوثيني  انقالب  منذ  اليمن 
عىل  بالسلب  ذلك  أثر  وقد  البالد.  من  هادي  الرئيس 
فاعلية عمل خمتلف أجهزة الدولة ومؤسساهتا. كام أسهم 
يف استمرار االنقسامات بني القوي والكيانات املناهضة 
فقد  الرئايس،  القيادة  جملس  تشكيل  ومع  للحوثيني. 
الداخل  من  العمل  إىل  الدولة  مؤسسات  مجيع  عادت 
جملس  ذلك  ويشمل  املحررة.  املحافظات  من  انطالقًا 
والشورى.  النواب  وجمليس  واحلكومة  الرئايس  القيادة 
ومن خالل ذلك تستطيع هذه املؤسسات أن تتعامل مع 
التطورات واملستجدات عن كثب، مما يعزز من رشعيتها 
عيدروس  أكد  اإلطار،  هذا  ويف  املواطنني.  نظر  يف 
»أن  عىل  الرئايس،  القيادة  جملس  رئيس  نائب  الزبيدي، 
عدن ستكون عاصمة جتمع كل اليمنيني ومنطلقًا لتحرير 
واستعادة كل اليمن«، مضيفًا أن »أمامنا مرحلة مصريية 
حاصل  حتصيل  العسكرية  واجلبهات  تارخيي،  وعدو 
اهلامة،  هلا داللتها  تطورات  السياسية«)4(.ويف  للجبهات 
املجلس  وأعضاء  الرئايس  القيادة  جملس  رئيس  أدى 

اليمني الدستورية أمام الربملان يف العاصمة املؤقتة عدن 
لإلعالن  استكاماًل  ذلك  جاء  وقد   .2022/4/19 يف 
الدستوري اخلاص بنقل السلطة من الرئيس السابق عبد 
ربه منصور هادي إىل املجلس القيادي الرئايس. كام منح 
اجتامع  أول  يف  بياهنا  سامع  بعد  للحكومة  الثقة  الربملان 
يعقده يف عدن منذ انقالب احلوثيني عىل الرشعية، وثاين 
اجتامع له يف الداخل منذ جلسة سيئون يف أبريل 2019. 
الدولة  مؤسسات  عودة  معنى  اخلطوات  هذه  وجتسد 

اليمينة للعمل من الداخل)5(. 
القيادة  ملجلس  امُلؤسس  الرئايس  اإلعالن  أن  ورابعها، 
له،  معاونة  أخرى  مؤسسات  إنشاء  تضمن  الرئايس 
هذه  قيام  حال  يف  وفاعليته  دوره  من  يعزز  الذي  األمر 
بفاعلية وكفاءة. ومن  املنوطة هبا  املهام  بأداء  املؤسسات 
هذه املؤسسات »هيئة التشاور واملصاحلة«، وهي مكونة 
لدعم  املكونات  خمتلف  »وجتمع  عضوًا،  مخسني  من 
توحيد  عىل  والعمل  الرئايس،  القيادة  جملس  ومساندة 
ومجع القوى الوطنية بام يعزز جهود جملس القيادة الرئايس 
وهتيئة الظروف املناسبة لوقف االقتتال والرصاعات بني 
كافة القوى والتوصل لسالم حيقق األمن واالستقرار يف 
اهليئة عىل توحيد رؤى  أنحاء اجلمهورية.. وتعمل  كافة 
وأهداف القوى واملكونات الوطنية املختلفة، بام يساهم 
إىل  اليمن  انتامء  وترسيخ  الدولة،  مؤسسات  استعادة  يف 
حاضنته العربية«)6(. وهكذا يتمحور دور اهليئة يف معاجلة 
الوطنية،  واملكونات  القوى  بني  والتناقضات  اخلالفات 
هذا  ويشكل  عليا.  وطنية  أهداف  حول  رؤاها  وتوحيد 
األمر ركيزة أساسية للتعامل بفاعلية مع التحديات التي 

تواجه الدولة اليمنية يف الوقت الراهن.
اقتصادي  »فريق  تشكيل  الرئايس  اإلعالن  تضمن  كام 
اإلصالحات  لدعم  املختصة  الوطنية  الكفاءات  من 
والبنك  للحكومة  واملشورة  النصح  وتقديم  احلكومية 
املجاالت  يف  العاجلة  اإلصالحات  خيص  فيام  املركزي 
إىل  باإلضافة  والنقدية،  واملالية  والتنموية  االقتصادية 
العمل عىل تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة يف األجهزة 
ملجلس  ودراساته  رأيه  الفريق  هذا  ويقدم  احلكومية... 



4

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

تحوالت المشهد السياسي اليمني: الفرص.. التحديات.. آفاق المستقبل 

القيادة الرئايس يف شأن املوضوعات االقتصادية واملالية 
بمثابة  االقتصادي  الفريق  هذا  وُيعد  للدولة«)7(.  العامة 
للحكومة  واملشورة  الدعم  يقدم  اقتصادي،  خربة  بيت 
املشكالت  مواجهة  بشأن  الرئايس  القيادي  واملجلس 
تراكمت عىل مدى سنوات،  التي  االقتصادية والتنموية 

وبخاصة مع استمرار احلرب. 
جملس  به  حيظى  الذي  الواسع  الدعم  أن  وخامسها، 
يأيت  والدويل  اإلقليمي  املستويني  عىل  الرئايس  القيادة 
ورشعيته.  دوره  من  تعزز  التي  الفرص  هيكل  ضمن 
إىل  هادي  الرئيس  من  السلطة  نقل  خطوة  ُقوبلت  لقد 
كبري  عدد  جانب  من  برتحيب  الرئايس  القيادة  جملس 
اإلقليمية  واملنظامت  العربية  وغري  العربية  الدول  من 
حتول  نقطة  أهنا  عىل  إليها  النظر  تم  حيث  والدولية، 
وبداية ملرحلة جديدة قد تفيض إىل إهناء احلرب وحتقيق 
السالم يف اليمن. ومل يتوقف دعم جملس القيادة الرئايس 
بعض  قامت  بل  فقط،  السيايس  الدعم  حد  عند  اجلديد 
الدول بتقديم دعم مادي، حيث أعلنت اململكة العربية 
السعودية عن تقديم ملياري دوالر أمريكي مناصفة بني 
اليمني، فضاًل  املركزي  للبنك  اململكة واإلمارات، دعاًم 
إضايف،  أمريكي  دوالر  مليار  بتقديم  اململكة  التزام  عن 
املشتقات  مليون دوالر لصندوق دعم رشاء  منها 600 
النفطية، و400 مليون دوالر لتمويل مشاريع ومبادرات 
تنموية يف اليمن. وباإلضافة إىل ذلك، أعلنت اململكة عن 
تقديم مبلغ 300 مليون دوالر لتمويل خطة االستجابة 
 ،2022 لعام  املتحدة  األمم  أعلنتها  التي  اإلنسانية 
أوضاعه  وحتسني  اليمني  الشعب  عن  املعاناة  لتخفيف 
مؤمتر  عقد  إىل  الرياض  دعت  كام  واخلدمية.   املعيشية 
دويل حلشد املوارد املالية الالزمة لدعم االقتصاد اليمني 

والبنك املركزي اليمني وتوفري املشتقات النفطية)8(.
الرئايس من  القيادة  به جملس  الذي حظى  التأييد  أن  كام 
زاوية  من  هامًا  عنرصًا  يمثل  الدويل  األمن  جملس  قبل 
يف  األمن  جملس  رحب  حيث  الدولية،  رشعيته  تعزيز 
بيان صحفي صدر بتاريخ 2022/4/13 بإعالن النقل 
القيادة  جملس  إىل  هادي  الرئيس  من  للسلطة  السلمي 

الرئايس، معربًا عن أمله وتوقعه بأن يشكل ذلك خطوة 
مهمة نحو االستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية 
حتت رعاية األمم املتحدة، وبخاصة يف ظل اهلدنة املؤقتة 
هذا  ويف   .2022/4/2 يف  التنفيذ  حيز  دخلت  التي 
السياق، دعا جملس األمن الدويل احلوثيني إىل التجاوب 
من  اليمن  إىل  األممي  املبعوث  هبا  يقوم  التي  اجلهود  مع 
عىل  والتفاوض  النار  إلطالق  شامل  وقف  حتقيق  أجل 

حل سيايس شامل)9(.

مجلس القيادة الرئاسي.. التحديات

الرئايس  القيادة  ملجلس  املتاحة  الفرص  من  الرغم  عىل 
تواجهه،  التي  التحديات  بعض  هناك  أن  إال  اجلديد، 
اختصاصاته،  ممارسة  يف  فاعليته  عىل  تؤثر  قد  والتي 

وحتقيق األهداف املنوطة به. 

ترسيخ  عىل  املجلس  قدرة  يف  األول  التحدي  يتمثل 
اخلربات  واقع  فاملعروف من  الداخيل.  وحدته ومتاسكه 
متثل  الداخلية  اخلالفات  أن  الرئاسية  للمجالس  املقارنة 
حيث  رئايس،  جملس  أي  عمل  يف  أساسية  ضعف  نقطة 
وربام  واجلمود،  الشلل  من  بحالة  تصيبه  أن  يمكن  إهنا 
التفكك. ومن هنا تأيت أمهية تصفية أي خالفات داخلية 
والعسكرية  السياسية  والكيانات  القوى  بعض  بني  فيام 
أمهية  عىل  وتأكيدًا  الرئايس.  القيادة  جملس  يشملها  التي 
للمشاورات  اخلتامي  البيان  تضمن  فقد  األمر،  هذا 
اليمنية - اليمنية التي جرت يف الرياض بندًا هامًا بشأن 
اليمنية  احلكومة  بني  الرياض  اتفاق  بنود  تنفيذ  استكامل 
إىل  هنا  احلديث  وينرصف  اجلنويب.  االنتقايل  واملجلس 

البنود العسكرية واألمنية يف االتفاق. 

الرئايس  القيادة  جملس  رئيس  قدم  السياق،  هذا  ويف 
التعامل  بشأن  استباقية  رؤية  العليمي،  رشاد  الدكتور 
عقده  اجتامع  أول  يف  أكد  حيث  التحدي،  هذا  مثل  مع 
بتاريخ  املحافظات  وحمافظي  احلكومة  مع  املجلس 
هو  املجلس  أولويات  أهم  من  أن  عىل   2022/4/15
دقة  مع  يتناسب  بام  التوافق،  من  درجة  »أعىل  حتقيق 
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للقوى  املحيل  اإلمجاع  عىل  وباالعتامد  الراهنة  املرحلة 
الصف  إطار وحدة  واملجتمعية يف  السياسية  واملكونات 
معاناة  وختفيف  الدولة  استعادة  الستكامل  الوطني 
جملس  يف  واحدًا  فريقًا  »سنكون  وأضاف:   اليمنيني«، 
ال  حتى  املحلية  والسلطات  واحلكومة  الرئايس  القيادة 
وقوانني  دستور  فلدينا  املتفرقة،  كاجلزر  عملنا  يكون 
مع  االلتزام هبا،  تنظم ذلك، وجيب  ولوائح وترشيعات 
مراعاة الظروف االستثنائية الراهنة التي تتطلب االرتقاء 
األمن  تثبيت  عىل  والرتكيز  التحديات،  مستوى  إىل 
واالستقرار يف املحافظات املحررة كأولوية قصوى«)10(. 
املجلس  قدرة  مدى  حول  الثاين  التحدي  ويتمحور 
األهداف  لتحقيق  واقعية  وخطط  سياسات  وضع  عىل 
الرئايس  اإلعالن  تضمنها  التي  العامة  والتوجهات 
رسم  حد  عند  هنا  األمر  يقف  وال  للمجلس.  امُلؤسس 
إجياد  أيضًا  املهم  من  بل  فحسب،  واخلطط  السياسات 
التمويل  وتوفري  تنفيذها،  عىل  القادرة  املؤسسات 
أكثر  األمر  هذا  جيعل  مهم  عامل  وثمة  لذلك.  الالزم 
السياسية  املشكالت واألزمات  تفاقم  حتديًا، ويتمثل يف 
فبسبب  وتزامنها.  اليمن  يف  واالجتامعية  واالقتصادية 
ُأصيبت  احلرب  سنوات  وطول  البنيوية،  مشكالهتا 
اليمينة بحالة من اهلشاشة والتصدع، وأصبحت  الدولة 
تعاين من تبعات واحدة من أسوأ الكوارث اإلنسانية عىل 
الصعبة  األوضاع  هذه  معاجلة  وتتطلب  العامل.  مستوى 
واملعقدة جهودًا استثنائية من قبل جملس القيادة الرئايس 
واحلكومة. وجيب أن ينصب جانب من هذه اجلهود عىل 
بوضع  املعنية  احلكومية  واملؤسسات  األجهزة  إصالح 

وتنفيذ السياسات العامة يف خمتلف املجاالت. 
املسلحة.  القوات  توحيد  حول  الثالث  التحدي  ويدور 
القيادي  للمجلس  امُلؤسس  الرئايس  اإلعالن  نص  وقد 
الرئايس عىل أنه من بني أهداف املجلس »تشكيل اللجنة 
واالستقرار  األمن  لتحقيق  املشرتكة  والعسكرية  األمنية 
متنع  أن  شأهنا  من  التي  السياسات  اعتامد  خالل  من 
حدوث أي مواجهات مسلحة يف كافة أنحاء اجلمهورية، 
وهتيئة الظروف واختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق تكامل 

يف  موحدة  وطنية  قيادة  هيكل  حتت  املسلحة  القوات 
إطار سيادة القانون، وإهناء االنقسام يف القوات املسلحة 
ومعاجلة أسبابه، وإهناء مجيع النزاعات املسلحة، ووضع 
وأي  األمنية،  واألجهزة  اجليش  ملنتسبي  وطنية  عقيدة 

مهام يراها املجلس لتعزيز االستقرار واألمن«)11(. 

ومن املعروف أن اجليش اليمني كان قد تعرض لالنقسام 
عبد  عىل  األسبق  اليمني  الرئيس  ضد  االنتفاضة  خالل 
التنفيذية  اآللية  اهلل صالح. وعىل خلفية ذلك، تضمنت 
اجليش  هيكلة  إلعادة  جلنة  تشكيل  اخلليجية  للمبادرة 
 4 يف  بالفعل  اللجنة  تشكيل  تم  وقد  انقسامه.  وإهناء 
ديسمرب 2011. وبالتوازي مع عمل اللجنة اختذ الرئيس 
اجليش  هيكلة  إعادة  بشأن  القرارات  من  عددًا  هادي 
حيقق  مل  ذلك  كل  ولكن  انقسامه.  حدة  من  والتخفيف 
اهلدف املطلوب، ال سيام وأن بعض التحوالت الكربى 
وانقالهبم  صنعاء،  العاصمة  عىل  احلوثيني  سيطرة  مثل 
عىل السلطة الرشعية، وخروج الرئيس هادي إىل اململكة 
العربية السعودية قد خلقت واقعًا جديدًا عىل الصعيدين 

السيايس والعسكري)12(. 

وعىل خلفية ذلك، ظلت مسألة توحيد القوات املسلحة 
تشكل حتديًا، وبخاصة يف ظل ظهور تشكيالت عسكرية 
جديدة، انخرطت يف احلرب ضد احلوثيني بشكل مستقل 
القوات  توحيد  عملية  وتنطوي  اليمني)13(.  اجليش  عن 
التشكيالت  إدماج  منها:  عديدة،  قضايا  عىل  املسلحة 
عقيدة  وتأسيس  اليمني،  اجليش  يف  املستقلة  العسكرية 
ضمن  رئيسيًا  مكونًا  تكون  بحيث  اجليش،  هلذا  وطنية 
عن  بعيدًا  مهامه  يؤدي  حمرتف  جيش  إىل  حتويله  عملية 
واملناطقية،  والقبلية  السياسية  والتدخالت  التأثريات 
وهي  اجليش،  داخل  الفساد  مظاهر  حمارصة  عن  فضاًل 
أكرب اآلفات التي ظل اجليش اليمني يعاين منها عىل مدى 

تارخيه. 

احلوثيني  استعداد  مدى  يف  الرابع  التحدي  ويتمثل 
األمم  رعاية  حتت  سياسية  مفاوضات  يف  لالنخراط 
املتحدة من أجل حتقيق سالم دائم وشامل يف اليمن، ال 
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سيام وأن هناك تقارير عديدة تؤكد عىل كثرة خروقاهتم 
املعروف أن احلوثيني استمروا عىل  املؤقتة. ومن  للهدنة 
ويضعون  السالم  ومبادرات  جهود  يرفضون  الدوام 
العراقيل أمامها، وذلك هبدف فرض األمر الواقع الناجم 
والسؤال  اليمن.  يف  الرشعية  السلطة  عىل  انقالهبم  عن 
يف  وتوجهاهتم  أولوياهتم  من  احلوثيون  سيغري  هل  هنا، 
اليمنية؟  الساحة  التي شهدهتا  التحوالت اجلديدة  ضوء 
املستقبل  خالل  عليه  اإلجابة  تتضح  سوف  سؤال 
هبذا  الدالالت  بعض  له  مؤرشًا  ثمة  ولكن  املنظور. 
اخلصوص، وهو أن احلوثيني قبلوا أن يستقبلوا املبعوث 
خالل  صنعاء  يف  غروندبرغ،  هانز  اليمن،  إىل  األممي 
الفرتة من 11 - 13 أبريل 2022، وذلك للمرة األوىل 
منذ تسلمه مهام منصبه يف أوائل سبتمرب 2021. وقال 
املبعوث األممي يف ختام زيارته إىل صنعاء: »من املهم أن 
تتحاور األطراف مع بعضها البعض بحسن نية، وعليها 
املتحدة  األمم  تيرسها  التي  اآلليات  تستخدم  أن  أيضًا 
والتي وفرناها لدعمها يف هذا الصدد.«، وشدد عىل أن 
»اهلدنة هي خلدمة اليمنيني يف املقام األول. كام توفر أيضًا 
إهناء  تستهدف  سياسية  لعملية  مواتية  بيئة  خللق  فرصة 
اإلنساين  الوضع  لتحسني  مستدامة  وإلجراءات  النزاع، 
األحوال،  مجيع  ويف  العنف«)14(.  وإهناء  واالقتصادي 
يتعني عىل جملس القيادة الرئايس االستعداد خليار احلرب 
وفق  قبلوه  أو  السالم  خيار  احلوثيون  رفض  حال  يف 

رشوط ال يمكن التسليم هبا من جانب املجلس. 

آفاق املستقبل

غي  األوضاع  مستقبل  استرشاف  السهل  من  ليس 
اليمن بسبب تعقيدات املشهد اليمني من ناحية، وتعدد 
تشكيل  يف  تسهم  التي  واخلارجية  الداخلية  العوامل 
بعني  التحفظ  هذا  أخذ  ومع  أخرى.  ناحية  من  مالحمه 
حتديد  يف  الرئييس  العامل  إن  القول  يمكن  االعتبار، 
جملس  قدرة  مدى  يف  يتمثل  اليمن  يف  املستقبل  مالمح 
املنوطة  واملسئوليات  باملهام  القيام  عىل  الرئايس  القيادة 
به بفاعلية وكفاءة. فتشكيل املجلس يمثل نقطة التحول 

الكربى يف املشهد اليمني يف الوقت الراهن. 

ويف ضوء ذلك، يمكن القول إن هناك ثالثة سيناريوهات 
القصري  األجلني  خالل  اليمن  يف  األوضاع  ملستقبل 
احلرب  إهناء  سيناريو  أوهلا،  األقل.  عىل  واملتوسط 
وإحالل السالم مع العمل من أجل مواجهة مشكالت 
العسكرية  اهلزيمة  سيناريو  وثانيها،  الرصاع.  بعد  ما 
دولة  يف  الرصاع  استمرار  سيناريو  وثالثها،  للحوثيني. 
متصدعة. وفيام ييل عرض ملالمح ورشوط كل من هذه 

السيناريوهات بشىء من التفصيل. 

السيناريو األول: إهناء احلرب وإحالل السالم مع العمل 
من أجل مواجهة مشكالت ما بعد الرصاع

تتمثل أهم رشوط حتقيق هذا السيناريو، يف قدرة جملس 
القيادة الرئايس عىل ترسيخ وحدته الداخلية، بحيث ال 
تصيبه  داخله،  انقسامات  أو  انشقاقات  أي  هناك  تكون 
بمهامه  القيام  عىل  قدرته  عن  فضاًل  واجلمود،  بالشلل 
القوات  بتوحيد  يتعلق  فيام  وبخاصة  وكفاءة،  بفاعلية 
املسلحة حتت رايته، وإصالح أجهزة الدولة ومؤسساهتا، 
أو  سلاًم  احلوثيني  مع  للتعامل  وسياسات  رؤى  وبلورة 
حربًا. فهذا يمثل يف حد ذاته عنرص ردع للجامعة. ومن 
التي يقوم هبا  رشوطه أيضًا جتاوب احلوثيني مع اجلهود 
مفاوضات  إطالق  أجل  من  اليمن  إىل  األممي  املبعوث 

سياسية تفيض إىل سالم دائم وشامل. 

وثمة عدة عوامل يمكن أن تدفع احلوثيني إىل التجاوب 
يعد  مل  القوة  ميزان  بأن  إدراكهم  منها  اجلهود،  هذه  مع 
السياسية  الكيانات  كل  جتميع  تم  أن  بعد  صاحلهم  يف 
والعسكرية املنخرطة يف احلرب ضدهم حتت هيكل قيادي 
عانى  التي  االنقسامات  توظيف  اعتادوا  حيث  واحد، 
منها معسكر الرشعية يف عهد الرئيس هادي لصاحلهم، 
احلوثيني  عىل  الدولية  الضغوط  تكثيف  عن  فضاًل 
وأن  سيام  ال  السالم،  مفاوضات  يف  بجدية  لالنخراط 
ممارساهتم باتت تشكل هتديدًا للمالحة البحرية واألمن 
عمليات  منع  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  للطاقة.  العاملي 
هتريب األسلحة إىل احلوثيني أو احلد منها سوف يكون 
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املقام اإلشارة  له تأثريه هبذا اخلصوص. ويمكن يف هذا 
إىل الدور الذي يمكن أن تقوم به القوة العسكرية متعددة 
تشكليها  عن  األمريكية  البحرية  أعلنت  التي  اجلنسيات 
مؤخرًا، واملنوط هبا مواجهة التهديدات يف البحر األمحر 
القوة  هذه  مهام  بني  فمن  عدن.  وخليج  املندب  وباب 
مواجهة هتديدات احلوثيني، فضاًل عن دورها يف حماربة 

عمليات هتريب األسلحة إليهم)15(. 
كام أن استمرار الدعم اإلقليمي والدويل لليمن، وبخاصة 
فيام يتعلق بالدعم املايل املطلوب ملعاجلة بعض املشكالت 
أحد  يمثل  واملتزامنة،  احلادة  واالجتامعية  االقتصادية 
إىل  وباإلضافة  السيناريو.  هذا  لتحقيق  اهلامة  الرشوط 
النووي  الربنامج  بشأن  اتفاق  إىل  التوصل  فإن  ذلك، 
إجيابية  أكثر  مواقف  تبني  إىل  طهران  يدفع  قد  اإليراين 
يف  بجدية  االنخراط  عىل  احلوثيني  حث  بخصوص 

العملية السياسية. 
السيناريو الثاين: إحلاق هزيمة عسكرية ساحقة باحلوثيني
أو  املؤقتة  اهلدنة  اهنيار  فرضية  إىل  السيناريو  هذا  يستند 
عدم متديدها بسبب تعنت احلوثيني، وقيامهم باستغالل 
جلولة  حتضريًا  قواهتم  حشد  إعادة  أجل  من  اهلدنة  فرتة 
جديدة من احلرب. ويف ظل هذا السيناريو سوف تنتهي 
التي  اليمنية  السياسية لألزمة  التسوية  جهود وحماوالت 

يقوم هبا املبعوث األممي وغريه إىل طريق مسدود.
الرئايس  القيادة  جملس  أمام  يكون  لن  فإنه  لذلك  ونظرًا 
مع  املواجهة  حلسم  العسكري  اخليار  إىل  اللجوء  سوى 
احلوثيني وإحلاق هزيمة ساحقة هبم. وهذا يعني التدمري 
وبخاصة  العسكرية،  لقدراهتم  الكامل  شبه  أو  الكامل 
بنية التصنيع العسكري لدهيم، وحترير صنعاء وغريها من 
ثم عودة أجهزة  قبضتهم، ومن  الشاملية من  املحافظات 
الدولة ومؤسسات احلكم إىل ممارسة مهامها من صنعاء، 

فضاًل عن منع عمليات هتريب األسلحة للحوثيني. 
لدي  مطروح  العسكري  احلل  خيار  أن  املعروف  ومن 
التسوية  جهود  فشل  حال  يف  الرئايس  القيادة  جملس 
السلمية، إال أن تنفيذه بفاعلية يفرتض استهداف احلوثيني 

بحملة عسكرية واسعة النطاق ومنسقة بمشاركة اجليش 
عن  فضاًل  القبائل،  وجتمعات  املقاومة  وقوات  اليمني 
الدور املحوري الذي سيقوم به حتالف دعم الرشعية يف 
اليمن، فهو سيوفر الغطاء اجلوي ألية محلة عسكرية من 
هذا النوع)16(. وحتى ال يشكل احلوثيون مصدرًا للتهديد 
العسكرية  احلملة  تستهدف  أن  املهم  من  فإنه  بعد،  فيام 
جمال  هناك  يكون  ال  حتى  صعدة،  حمافظة  يف  قواعدهم 
التي خاضوها ضد نظام  لتكرار نموذج حروب صعدة 
 2004 عامي  بني  صالح  اهلل  عبد  عىل  األسبق  الرئيس 

و2010. 

السيناريو الثالث: استمرار الرصاع يف دولة متصدعة 

القيادة  جملس  إخفاق  فرضية  إىل  السيناريو  هذا  يستند 
املطلوب،  الوجه  عىل  بمسئولياته  القيام  يف  الرئايس 
تؤثر  حادة  داخلية  انقسامات  أو  النشقاقات  وتعرضه 
أدائه وهتز رشعيته. وإذا حدث ذلك، فإن املجلس  عىل 
حلقبة  بأخرى  أو  بدرجة  استمرارية  بمثابة  يكون  سوف 
مصلحة  يف  الوضع  هذا  يصب  وسوف  هادي.  الرئيس 
عىل  سيطرهتم  استمرار  خالل  من  األقل  عىل  احلوثيني 

معظم شامل اليمن. 

اليمن  يف  احلرب  تتحول  سوف  السيناريو  هذا  ظل  ويف 
وهبوط،  صعود  مراحل  يشهد  بحيث  ممتد،  رصاع  إىل 
جبهات  عىل  عديدة  وتنظيامت  قوى  فيه  وتنخرط 
من  معقدة  بخريطة  الرصاع  هذا  يرتبط  وسوف  خمتلفة. 
والسياسية،  واملناطقية  والقبلية  الطائفية  االنقسامات 
فضاًل  احلرب،  سنوات  خالل  تعمقت  انقسامات  وهي 
عن استمرار التدخالت اخلارجية من قبل قوى إقليمية 

ودولية يف الشأن اليمني. 

وسوف يكون من الصعب يف ظل هذا السيناريو استعادة 
االنقسام  واقع  سيرتسخ  حيث  اليمينة،  الدولة  وحدة 
القائم حاليًا، ويصبح هو صورة املستقبل بالنسبة لليمن. 
خالل  واالهنيار  للتصدع  تعرضت  اليمنية  فالدولة 
سنوات احلرب، حيث باتت منقسمة إىل مخسة كانتونات. 
فاحلوثيون يسيطرون عىل معظم املحافظات الشاملية، فيام 
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تسيطر احلكومة الرشعية عىل مناطق يف مأرب واجلوف 
واملهرة وشبوة وأبني وتعز وشامل حرضموت. ويسيطر 
مناطق يف عدن وحميطها،  اجلنويب عىل  االنتقايل  املجلس 
حتت  األمحر  البحر  ساحل  عىل  الواقعة  املناطق  تقع  فيام 
سيطرة قوات املقاومة الوطنية بصفة رئيسية. وباإلضافة 
ساحل  عىل  تسيطر  حملية  سلطات  هناك  فإن  ذلك،  إىل 
اليمن  يستمر  سوف  ذلك،  ضوء  وعىل  حرضموت)17(. 
يف ظل هذا السيناريو كدولة متصدعة عىل غرار النموذج 
الصومايل بكل ما يرتتب عىل ذلك من تداعيات كارثية. 
فالدولة املتصدعة متثل بيئة مالئمة لظهور ومتدد الفاعلني 
املسلحني من غري الدول بام يف ذلك التنظيامت اجلهادية 
اإلرهابية وعصابات اجلريمة املنظمة. وإذا كان الشعب 
األوضاع  فإن  إنسانية،  كارثة  من  حاليًا  يعاين  اليمني 

سوف تصبح أكثر تفاقاًم مع استمرار الرصاع. 

وتأكيدًا ملا سبق، فقد خلصت إحدى الدراسات إىل أنه 
بناء  إعادة  يتم  »لن  شاملة  سياسية  تسوية  غياب  ظل  يف 
يعود  أن  املحتمل  غري  من  أنه  كام  واحدة،  كدولة  اليمن 
قبل  سائدًا  كان  الذي  واجلنوب  الشامل  بني  التقسيم  إىل 
يكون  أن  املرجح  من  ذلك،  من  وبداًل   .1990 عام 
الواقع أكثر فوضوية مع وجود أمراء احلرب واجلامعات 
من  خمتلفة  أجزاء  عىل  تسيطر  التي  املتعددة،  املسلحة 
الفاعلة  املتحدة واجلهات  الواليات  البالد. سيتعني عىل 
الدولية األخرى التعامل مع اليمن املنهار ملواجهة قضايا 
مثل مكافحة اإلرهاب، وحرية املالحة عرب البحر األمحر، 
واألزمة اإلنسانية املتزايدة، التي من امُلرجح أن تظل غري 

حمتواه داخل اليمن«)18(.

أو  املفضل  السيناريو األول هو  ُيعد  ما سبق،  ويف ضوء 
املرغوب فيه، السيام وأن عدة عوامل أو متغريات تسنده، 
منها: جتميع كل القوى والكيانات السياسية والعسكرية 
يف  واحد  قيادي  هيكل  ضمن  األرض  عىل  الفاعلة 
اإلقليمي  الزخم  من  حالة  ووجود  احلوثيني،  مواجهة 
اليمن.  يف  السالم  وحتقيق  احلرب  إهناء  بشأن  والدويل 
القيادة  جملس  يواجه  الذي  احلقيقي  التحدي  ويتمثل 

اليمني يف كيفية  بالشأن  املعنية  الرئايس ومجيع األطراف 
إنضاج بعض الرشوط واملتطلبات التي تعزز من فرص 
أو  اليمن سيناريو احلرب  لتجنيب  السيناريو  حتقيق هذا 

سيناريو استمرار حالة الرصاع يف دولة متصدعة. 

خامتة:

لقد دأب احلوثيون عىل رفض وعرقلة جهود ومبادرات 
احلرب،  أمد  إطالة  إىل  أدى  الذي  األمر  السالم،  حتقيق 
واالجتامعية،  االقتصادية  املشكالت  حدة  وتفاقم 
وانزالق الدولة اليمينة إىل حالة من اهلشاشة والتصدع. 
ويف ظل هذه األوضاع، يمثل توىل جملس القيادة الرئايس 
زمام السلطة يف اليمن نقطة حتول كربى، حيث إنه جيمع 
خمتلف القوى والكيانات الفاعلة عىل األرض واملنخرطة 
وإذا  واحد.  قيادي  هيكل  ضمن  احلوثيني  مواجهة  يف 
املجلس  أمام هذا  املتاحة  الفرص  العديد من  هناك  كان 
يف  والرشوع  السالم،  وحتقيق  احلرب،  إهناء  أجل  من 
التي  واملتزامنة  احلادة  والتحديات  املشكالت  مواجهة 
التحديات  من  الكثري  هناك  أن  إال  اليمن،  منها  يعاين 
وحدته  عىل  باحلفاظ  يتعلق  فيام  وبخاصة  تواجهه،  التي 
ومتاسكه الداخيل، وقدرته عىل ترمجة املبادئ والتوجهات 
العامة إىل سياسات وبرامج وعمل، فضاًل عن قدرته عىل 
تنفيذ هذه السياسات والربامج، وتوفري مصادر التمويل 
الالزمة لذلك. وقبل كل ذلك جتاوب احلوثيني مع جهود 

وحماوالت حتقيق السالم يف اليمن. 

وبناًء عىل ما سبق، يمكن القول إن مستقبل اليمن يتوقف 
يف جانب هام منه عىل مدى قدرة جملس القيادة الرئايس 
وكفاءة.  بفاعلية  به  املنوطة  واملسئوليات  املهام  أداء  عىل 
فالنجاح يف أداء هذه املهام واملسئوليات سوف يفيض إىل 
طريق  عىل  اليمن  ووضع  السالم،  وحتقيق  احلرب  إهناء 
القيادة  جملس  تعثر  فإن  وباملقابل،  واالستقرار.  التنمية 
استمرار  نتيجته  تكون  سوف  مهامه  أداء  يف  الرئايس 
دولة  يف  خمتلفة  وأشكال  متفاوتة  بدرجات  الرصاع 
متصدعة، مما يعني »صوملة اليمن«. ومن هنا، فإنه تقع 
يلزم  ما  اختاذ  مسئولية  الرئايس  القيادة  جملس  عاتق  عىل 
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قرارات وإجراءات من أجل احلفاظ عىل متاسكه الداخيل، والنهوض بمسئولياته. كام يتعني عىل األطراف اإلقليمية 
والدولية املعنية بالشأن اليمني تقديم الدعم واملساندة للمجلس، وذلك عىل النحو الذي يعزز من فاعليته، ويرسخ 
من رشعيته، فضاًل عن ممارسة ضغوط حقيقية عىل احلوثيني لالنخراط يف اجلهود التي يبذهلا املبعوث األممي إىل اليمن 

من أجل إهناء احلرب وحتقيق السالم. 
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