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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية

املطروحة للنقاش.
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املحتويات
أول :سياقات إعالن املجلس الرئايس
ً
ثانيًا :تشكيل املجلس الرئايس
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عقدت يف الرياض برعاية األمانة العامة ملجلس التعاون لدول
انتهت جولة املشاورات اليمنية  -اليمنية التي ُ
الخليج العربية يف الفرتة  30آذار /مارس  7 -نيسان /أبريل  2022بإعالن الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيل مجلس
رئايس ونقل صالحياته وصالحيات نائبه عيل محسن األحمر إليه .وقد تفاوتت التقديرات حول مالبسات هذه الخطوة
ودالالتها ،والتي جاءت متزامنة مع هدنة مدتها شهران أعلنت عنها األمم املتحدة يف اليمن ،وكذلك مع حلول
ي طرف من حسمها ملصلحته.
الذكرى السابعة النطالق الحرب التي باتت تستنزف قدرات الجميع من دون أن يتمكن أ ّ

أول :سياقات إعالن املجلس الرئايس
ً
سبق إعالن تشكيل املجلس الرئايس ونقل سلطات الرئيس إليه تصعي ٌد كبري يف جبهات القتال أعقب عملية
«إعادة متوضع» قامت بها القوات املدعومة إماراتيًا يف الساحل الغريب لليمن ،برئاسة العميد طارق صالح،
التي نفّذت انسحابات مفاجئة يف ترشين الثاين /نوفمرب  2021مكّنت جامعة الحويث من إعادة السيطرة
عىل مديريات محافظة الحديدة ،مع متكّن الحوثيني من تحقيق اخرتاقات مهمة أيضً ا يف محافظتَي شبوة
ومأرب نتيجة الحملة التي أطلقوها يف شباط /فرباير  .2021وقد ش ّنت قوات العاملقة مدعومة بطريان
ما مضادًا استطاعت خالله استعادة مديريات محافظة شبوة ،التي كانت
التحالف السعودي  -اإلمارايت هجو ً
قد سقطت بيد الحوثيني ،قبل أن تتوقف تلك القوات يف جنوب محافظة مأرب؛ ما أسهم يف إفشال محاولة
جامعة الحويث السيطرة عىل مدينة مأرب ومواردها النفطية ،وهي الخطوة التي كان ميكن أن متثل رضبة
كبرية لحكومة الرئيس هادي.
خرس الحوثيون يف معارك شبوة ومأرب التي احتدمت يف كانون الثاين /يناير  2022كل املكاسب التي كانوا
حا للطرفني استحالة تحقيق نرص حاسم عىل األرض .وقد استغلت
حققوها عىل امتداد عام  .2021وأصبح واض ً
التوصل إىل هدنة
األمم املتحدة رغبة الطرفني يف وقف القتال يف ظل اإلنهاك الذي أصابهام من أجل
ّ
بالتزامن مع دخول شهر رمضان .وجاء يف نص مبادرة األمم املتحدة ما ييل« :إدراكًا لالستعجال الالزم لخفض
تصعيد العنف وملعالجة االحتياجات اإلنسانية واالقتصادية ،سوف تنفِّذ األطراف هدنة مدتها شهران تبدأ يف 2
أبريل  2022وتنتهي يف  2يونيو  2022قابلة للتمديد ،بهدف توفري بيئة مواتية للتوصل إىل تسوية سلمية».1
وتضمنت الهدنة وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية الربية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه.
وقد وفرت املناخ املناسب لعقد جولة مشاورات مينية يف الرياض ،انتهت بإعالن الرئيس عبد ربه منصور
هادي نقل صالحياته إىل مجلس رئاسة يتكون من مثانية أعضاء بقيادة رشاد العليمي ،بعد أن أعفى نائبه من
منصبه .ولكن عبد ربه نفسه مل يستقل من منصبه بعد نقل الصالحيات.

ثانيًا :تشكيل املجلس الرئايس
اتخذ قرار نقل السلطة إىل مجلس رئايس مسارين متوازيَني ،أولهام عرب مفاوضات مسقط التي نتج منها
مبادرة األمم املتحدة حول الهدنة ،وثانيهام مشاورات الرياض بني القوى السياسية اليمنية التي دعا إليها
مجلس التعاون ،ورفض الحوثيون حضورها .ورغم أنها ليست املرة األوىل التي تتشكل فيها قيادة جامعية
يف اليمن ،2فقد طُرحت تساؤالت حول دستورية هذه الخطوة ،وظهرت تخوفات من أن تؤدي إىل االنتقاص
 1األمم املتحدة ،مكتب املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة لليمن" ،مبادرة من األمم املتحدة إلبرام هدنة مدتها شهران" ،2022/4/2 ،شوهد يف
 ،2022/4/14يفhttps://bit.ly/3uPMq7U :
 2اتخذت رئاسة الجمهورية يف شطري اليمن طابع الرئاسة الجامعية ،مبسميات مختلفة :مجلس جمهوري ،ومجلس قيادة ،ومجلس رئاسة ،تباينت خلفيات
أعضائها مدنية أو عسكرية وعكست طبيعة كل مرحلة .جرى يف أعقاب إعالن دولة الوحدة إنشاء مجلس رئايس قبل أن يتم تعديل الدستور يف عام  1994بحيث يصار
إىل انتخاب الرئيس يف االقرتاع الشعبي املبارش وتعيني نائب له .وقد توىل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي منصب الرئاسة إثر ثورة فرباير  2011وفقًا لنصوص
اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية بعد تنحي الرئيس عيل عبد الله صالح .وعقب سيطرة الحوثيني عىل العاصمة يف أيلول /سبتمرب  2014اقرتح مبعوث األمم
املتحدة حينها جامل بن عمر تشكيل مجلس رئايس ،لكن الفكرة سقطت مع تدخل التحالف العريب يف اليمن.
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حد،
من الرشعية التي كانت متثّلها حكومة الرئيس هادي ،باعتبارها السلطة املعرتف بها دوليًا لي َ
منٍ مو ّ
خصوصا يف ظل وجود بعض الشخصيات الداعية عل ًنا إىل انفصال الجنوب يف مجلس الرئاسة الجديد ،وقد
ً
مه إىل املجلس.
أعلن عيدروس الزبيدي موقفه هذا غداة ض ّ
من الناحية القانونية ،استند قرار نقل السلطة يف صدوره إىل الصالحيات املمنوحة للرئيس مبوجب
الدستور ،وإىل املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،ومنها صالحية اتخاذ كافة الترشيعات الالزمة لتنفيذ
الضامنات الواردة فيها .3ويقول أنصار تشكيل املجلس الرئايس إن اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص
وض نائب الرئيس تفويضً ا
عىل أن الطرفني املوقّعني يعتربان أن الرئيس األسبق عيل عبد الله صالح قد ف ّ
ال رجعة فيه الصالحيات الرئاسية الالزمة للتفاوض بشأن هذه اآللية وتوقيعها وإنفاذها إىل جانب جميع
لكن منتقدي الخطوة يرون أن الدستور يف املادة
الصالحيات الدستورية املتصلة بتنفيذها ومتابعتها.4
ّ
 124مل مينح الرئيس صالحية تفويض كامل اختصاصاته إىل غريه ،رغم أن اإلعالن الدستوري لتنظيم قواعد
الحكم خالل املرحلة االنتقالية نص يف مادته قبل األخرية (مادة  )14عىل إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه
من نصوص.5
سياس ًيا وميدان ًيا ،أخذت التطورات التي شهدها اليمن عىل امتداد السنوات الثالث األخرية تدفع يف اتجاه
إعادة النظر يف مجمل تركيبة السلطة التي يقف عىل رأسها الرئيس هادي .فمن جهة ،مل تدعم الحكومة
ٍ
الرشعية عىل نح ٍ
كاف ملواجهة الحوثيني بريًّا يف الشامل ،وال يف مواجهة املجلس االنتقايل الجنويب
و
ريا يف العاصمة املؤقتة عدن وبعض املحافظات الجنوبية .كام أدى بروز دور قوات
الذي ميارس نفوذًا كب ً
العاملقة يف الساحل الغريب قبل إعادة متوضعها رشقًا يف محافظتَي شبوة ومأرب ،وقوات العميد طارق
محمد صالح ابن شقيق الرئيس األسبق عيل عبد الله صالح يف الساحل الغريب وباب املندب ،وهي القوى
التي تحظى بدعم اإلمارات ،إىل رسم مشهد سيايس وميداين جديد يف اليمن .وقد عكس تشكيل املجلس
الرئايس موازين القوى هذه عىل األرض من خالل متثيل الجنوب بأربعة أعضاء ،يف حني ينحدر سبعة من
أعضاء املجلس الثامنية من خلفية عسكرية وأمنية ،ثالثة منهم يتولون قيادة تشكيالت عسكرية متتد من
الساحل الغريب إىل املحافظات الجنوبية ،وتوجهاتهم السياسية مختلفة ،وال يعلنون والءهم للسلطة
الرشعية ،رغم أنهم يتشاركون معها معاداة جامعة الحويث.

ثالثًا :ردود الفعل تجاه تشكيل املجلس
أصل نتاج
ً
دعم قويًا من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،فهو
لقي تشكيل املجلس
ً
تفاهم بينهام؛ إذ أعلنت الدولتان مبارشة بعد اإلعالن عن تشكيل املجلس عن تقديم مساعدات مالية قيمتها
ثالثة مليارات دوالر لدعم االقتصاد اليمني .ولقيت الخطوة ترحيبًا من مجلس وزراء خارجية مجلس التعاون
الذي رعى الدعوة لعقد املشاورات اليمنية يف مق ّره يف الرياض ،وترحيب األمم املتحدة أيضً ا وجامعة
الدول العربية .6يف املقابل ،أبدت جامعة الحويث تحفظًا عىل الدعوة ملشاورات الرياض ،7ويأيت موقف
" 3صدور إعالن رئايس بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئايس" ،وكالة سبأ نت ،2022/4/7 ،شوهد يف  ،2022/4/14يفhttps://bit.ly/3KF02se :
" 4نص اآللية التنفيذية املزمنة للمبادرة الخليجية" ،املركز الوطني للمعلومات ،2011/11/23 ،شوهد يف  ،2022/4/14يفhttps://bit.ly/3JRcHac :
شامل تعديالته لغاية عام  ،"2015مرشوع الدساتري املقارنة ،2021/8/26 ،شوهد يف  ،2022/4/17يف:
ً
 5ينظر" :دستور اليمن الصادر عام 1991
https://bit.ly/36lGXMV
" 6املشاورات اليمنية تختتم يف الرياض بدعوة جميع األطراف للتفاوض واملواقف تتباين إزاء تشكيل مجلس القيادة الرئايس" ،الجزيرة نت ،2022/4/8 ،شوهد
يف  ،2022/4/14يفhttps://bit.ly/3O9J5IH :
" 7املجلس السيايس األعىل :نرفض دعوات االستسالم  ..واليمن مع السالم الحقيقي" ،امليادين ،2022/3/20 ،شوهد يف  ،2022/4/14يف:
https://bit.ly/37Sq38M

2

فقوم ريدقت | 18ليربأ /ناسين

18  18

الجامعة متسقًا مع مواقفها السابقة؛ حيث دأبت عىل رفض إجراء مفاوضات مع الحكومة اليمنية الرشعية
يف السعودية ،فالجامعة تصف اململكة بأنها غري محايدة ،وأنها طرف يف الحرب ،ومن ثم ،ال ميكنها أن
ن الجامعة ال متانع يف إجراء مفاوضات مبارشة مع السعودية وهو ما جرى يف
تقوم بدور الوسيط،
علم أ ّ
ً
السنوات األوىل من الحرب ،يف مفاوضات مدينة الظهران ،بل يف إطار تأكيد سيطرتها عىل اليمن ومتثيلها
ّ
وفك الحصار والسامح بدخول املشتقات النفطية منطلقًا
له .وتع ّد الجامعة وقف الحرب وفتح مطار صنعاء
عا ألّ تتجاوب جامعة الحويث مع مشاورات الرياض وإعالن نقل السلطة
ألي مفاوضات جدية .لذلك كان متوق ً
ّ
إىل مجلس قيادة رئايس من مهامته التفاوض معها؛ حيث اعترب أحد قادتها «أن أي نشاط خارج حدود اليمن
عبارة عن مرسحيات هزلية [ ]...متارسها دول العدوان».8

عا :آفاق الحرب وإمكانية التسوية السياسية
راب ً
صدر خالل السنة األخرية عدد من املبادرات السياسية الهادفة إىل إنهاء الحرب ،منها املبادرة السعودية
َ
مبعوث
التي أعلن عنها ،يف آذار /مارس  ،2021وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ،بالتعاون مع
ٍ
وقف شامل إلطالق النار تحت رقابة أممية
الخاصني باليمن .تنص املبادرة عىل
األمم املتحدة واألمرييك
َّ
ة تجاه الوصول إىل اتفاق سيايس ،وفتح مطار صنعاء أمام رحالت محددة ،وإيداع الرضائب واإليرادات
خطو ً
الجمركية لسفن املشتقات النفطية من ميناء الحديدة يف الحساب املشرتك بالبنك املركزي اليمني
يف الحديدة ،وفق «اتفاق ستوكهومل» .وقد القت املبادرة السعودية ترحي ًبا دول ًيا ورحبت بها الحكومة
خصوصا
الرشعية ،لكن جامعة الحويث أبدت موقفًا سلبيًا منها العتقادها يف إمكانية الحسم العسكري
ً
بعد أن أوقفت إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن دعمها للتحالف السعودي-اإلمارايت يف اليمن ورفعت
الجامعة عن قامئة اإلرهاب .9يف املقابل ،قدّمت جامعة الحويث مبادرة خاصة مبدينة مأرب يف آب/
أغسطس من العام نفسه ،10بالتزامن مع اتجاهها نحو التصعيد العسكري يف املحافظة .وقد تضمنت
املبادرة «تشكيل إدارة مشرتكة متكافئة من أبناء مأرب لقيادة املحافظة وإدارة شؤونها ،وتشكيل قوة
أمنية مشرتكة ،وإخراج كافة القوات األجنبية منها .»...لكنها قوبلت بتنديد الحكومة التي اعتربتها «محاولة
لتجزئة األزمة والحل».11
وبالتزامن مع الذكرى السابعة الندالع الحرب وإطالق هجامت صاروخية واسعة استهدفت املنشآت النفطية
يف السعودية يف آذار /مارس  ،2022أصدرت جامعة الحويث مبادرة تضمنت تعليق الرضبات الصاروخية
وا ،ووقف املواجهات الهجومية
والطريان
املسي وكافة األعامل العسكرية يف اتجاه السعودية ب ًرا وبح ًرا وج ً
ّ
يف عموم الجبهات امليدانية مبا فيها جبهة مأرب مدة ثالثة أيام ،مع االستعداد لتحويل وقف املواجهات
جه مجلس
إىل التزام نهايئ إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من اليمن .12وأثناء ذلك ،و ّ
التعاون دعوة لألطراف اليمنية إلجراء مشاورات بينها يف الرياض ،13ومل تستجب جامعة الحويث للدعوة لكنها
وافقت عىل حضور محادثات الهدنة يف العاصمة العامنية مسقط.
" 8رئيس الوفد الوطني :سقطت ذرائع العدوان /حارض ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن" ،أنصار الله ،2022/4/8 ،شوهد يف  ،2022/4/16يف:
https://bit.ly/3rvHbrY
" 9مبادرة سعودية إلنهاء حرب اليمن" ،اندبندنت عربية ،2021/3/22 ،شوهد يف  ،2022/4/14يفhttps://bit.ly/3vloHf6 :
" 10عبد السالم يكشف تفاصيل مبادرة قائد الثورة بشأن مأرب" 26 ،سبتمرب نت ،2021/8/9 ،شوهد يف  ،2022/4/14يفhttps://bit.ly/3BuVqzG :
" 11الحكومة اليمنية تندد مببادرة للحوثيني بشأن مأرب" ،شينخوا نت ،2021/8/13 ،يف  ،2022/4/14يفhttps://bit.ly/3EgxAKR :
" 12مبادرة الرئيس املشاط للسالم" ،املركز اإلعالمي ألنصار الله ،يوتيوب ،2022/3/26 ،شوهد يف  ،2022/4/14يفhttps://bit.ly/3JM73pQ :
" 13مجلس التعاون الخليجي يدعو األطراف اليمنية إىل مشاورات بالرياض لوقف القتال" ،الجزيرة نت ،2022/3/17 ،شوهد يف  ،2022/4/14يف:
https://bit.ly/3O5wTIO
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ديملاو ةيسايسلا هتاساكعناو هتاقايس :يسائر سلجم ىلإ نميلا يف ةطلسلا لقن

حل سيايس ينهي الحرب
يوحي السياق الذي أُق ّر فيه نقل السلطة ومضامينه برغبة السعودية يف ٍّ
املستمرة منذ سبع سنوات واألزمة السياسية املستمرة منذ ثورة فرباير  ،2011وهو ما أشارت إليه كلمة
رئيس املجلس يف تأكيده أن مجلس القيادة الرئايس هو «مجلس سالم ،إال أنه أيضً ا مجلس دفاع وقوة
ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحامية املواطنني» .14وقد تضمن قرار نقل السلطة يف املادة
السابعة منه حول الحل السيايس الشامل ،أن يتوىل مجلس القيادة الرئايس التفاوض مع جامعة أنصار الله
«الحوثيني» لوقف إطالق نار دائم يف كافة أنحاء الجمهورية والجلوس عىل طاولة املفاوضات للتوصل إىل
حل سيايس نهايئ وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إىل حالة السلم .وللتأكيد عىل
هذه الرغبة ،فقد سبق قرار نقل السلطة إعالن التحالف عن وقف عملياته الجوية وفتح املنفذ البحري يف
ميناء الحديدة لدخول املشتقات النفطية ،واستئناف رحالت الطريان من العاصمة صنعاء وإليها ،تجاوبًا مع
الهدنة التي أعلنتها األمم املتحدة.15

خامتة
جاء إعالن نقل السلطة وتشكيل مجلس قيادة رئايس خارج إطار الرتتيبات الدستورية وقواعد املرحلة االنتقالية.
لكنه يعكس التغيريات التي حصلت عىل األرض خالل السنوات الثالث املاضية والتوافق بني السعودية واإلمارات
وحلفائهام من القوى السياسية والعسكرية لتقاسم السلطة والنفوذ يف املحافظات التي تقع خارج نطاق
سيطرة جامعة الحويث .ويبدو املجلس مثل هيئة يتقاسمها النفوذ اإلمارايت والسعودي .ورغم أن املجلس
الرئايس سيحاول التمسك بالرشعية التي امتلكتها حكومة الرئيس هادي عىل ضعفها يف مواجهة الحويث،
وذلك من خالل الحصول عىل تصديق مجلس النواب الذي نص قرار نقل السلطة يف مادته الخامسة عىل
استمرار واليته مع مجلس الشورى ،وقيامهام باملهام املناطة بهام ،فإنه من املرجح أن تسعى جامعة
الحويث إىل استغالل األجندات املتباينة ألعضاء املجلس إلضعافه وتفكيكه ،ما يعني أن فرص التوصل إىل حل
سيايس ما زالت ضعيفة رغم اإلنهاك الذي أصاب الجميع.

" 14كلمة رئيس مجلس القيادة الرئايس الدكتور رشاد العليمي املوجهة إىل أبناء الشعب اليمني يف الداخل والخارج" ،يوتيوب ،2022/4/8 ،شوهد يف
 ،2022/4/11يفhttps://bit.ly/3KJ6MFr :
" 15صدور إعالن رئايس بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئايس".
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