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َّ
غيــرت مــن المشــهد
ملخــص :شــهد اليمــن فــي يــوم الســابع مــن أبريــل /نيســان الجــاري تطــورات سياســية مهمــة َّ
وحركــت العمليــة السياســية مــن خــال تعييــن مجلــس القيــادة الرئاســي إلدارة شــؤون اليمــن
بر َّمتــه
السياســي ُ
َّ
خــال الفتــرة المقبلــة .وفــي هــذا الســياق تناقــش هــذه الورقــة دالالت تشــكيل هــذا المجلــس ،الــذي تسـ َّـلم مقاليــد
الحكــم فــي الجمهوريــة اليمنيــة بموجــب اإلعــان الرئاســي مــن ِق َبــل الرئيــس هــادي ،وتبحــث فــي دوافــع التحالــف
العربــي مــن القيــام بهــذه الخطــوة المفاجئــة ،وتركيبــة المجلــس السياســية ،وتتطــرق لــدور المجلــس تجــاه القضايــا
المهمــة التــي منهــا الحفــاظ علــى وحــدة البــاد ،وإدارة الملفــات العســكرية واإلنســانية والسياســية ،وعمليــة
الرئيســة
َّ
التفــاوض المســتقبلية مــع جماعــة الحوثــي.
تمهيد
أعلــن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي فجــر الخميــس الســابع مــن أبريــل /نيســان مــن الريــاض وبطريقــة
مفاجئــة تســليم مهامــه الرئاســية لمجلــس القيــادة الرئاســي بقيــادة رشــاد العليمــي .ولــم تكــن هــذه الخطــوة متوقعـ ً
ـة
أي ردة فعــل ســلبية أو إيجابيــة تجــاه هــذه الخطــوة،
بالنســبة إلــى الداخــل اليمنــي .ولــم يصــدر مــن الشــارع اليمنــي ُّ
َّ
يترقــب مــا ســيقوم بــه المجلــس خــال األيــام القادمــة ،ومــا إذا كان ســيقوم بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه
لكنــه
مواطنيــه ،ويســعى إلــى إنهــاء الحــرب بــأي وســيلة ،أم ســيمارس مهامــه مــن خــارج األراضــي اليمنيــة كمــا
فعــل الرئيــس عبــد ربــه وحكومتــه .وعلــى المســتوى السياســي ،قــد يبــدو أن إعــان تشــكيل المجلــس مفاجــئ،
إال أن المتابــع للمشــهد السياســي يــدرك أن اليمــن قــد شــهد مثــل هــذه المجالــس فــي مراحــل حرجــة مــن تاريــخ
ـم تشــكيل أكثــر
اليمــن منــذ تأســيس الجمهوريــة إثــر ثــورة  26ســبتمبر /أيلــول  1962ضــد نظــام اإلمامــة .حيــث تـ َّ
()1
ـداء مــن المجلــس الرئاســي األول بقيــادة عبــد اهلل الســال فــي ســبتمبر /أيلــول ، 1962
مــن مجلــس رئاســي ابتـ ً
مــرو ًرا بالمجلــس الرئاســي الــذي تشـكَّل بعــد تحقيــق الوحــدة  ،1994-1990وصـ ً
ـول إلــى الوضــع الحالــي .والمالحــظ
فــي تشــكيلة المجلــس الحالــي أنــه لــم يكــن ً
وفقــا لرغبــة القــوى السياســية واليمنيــة ،كمــا يشــير إلــى ذلــك ردود
أي نــص قانونــي فــي دســتور الجمهوريــة يخــوِّ ل الرئيــس القيــام بتشــكيل مثــل هــذا المجلــس.
الفعــل ،وال يوجــد ُّ
ـاء علــى رغبــة الســعودية واإلمــارات ،وبدعــم دولــي واضــح.
جليــا أن هــذا التشــكيل كان بنـ ً
ويبــدو ًّ
أهداف السعودية من تشكيل المجلس
بعــد مــرور ثمانــي ســنوات مــن الحــرب ،رأت الســعودية أن مــن مصلحتهــا اســتبدال قيــادة الشــرعية اليمنيــة بقيــادة
َّ
المكــون مــن ثمانيــة
وتــم تشــكيل المجلــس الجديــد
تتولــى شــؤون البــاد خــال المرحلــة المقبلــة.
جديــدة
َّ
َّ
أعضــاء( )2خــال المشــاورات اليمنية-اليمنيــة الســريعة التــي دعــا لهــا مجلــس التعــاون الخليجــي نهايــة مــارس/
تــم قبــل اختتــام
آذار الماضــي ،ولــم تشــارك جماعــة الحوثــي فيهــا( .)3والالفــت فــي األمــر أن إعــان المجلــس َّ
المشــاورات اليمنية-اليمنيــة فــي الريــاض ،وهــذا يعنــي أن أغلــب المتحاوريــن لــم يكونــوا علــى علـ ٍـم بقــرار التشــكيل
إال مــن خــال وســائل اإلعــام.
جليــا أن االســتراتيجية الســعودية قائمــة علــى «التحالفــات التكتيكيــة
ومــن خــال هــذا التشــكيل المفاجــئ ،بــات ًّ
القصيــرة المــدى»( )4تجــاه اليمــن .ودفعــت الســعودية بالرئيــس هــادي للتخلــي عــن مهامــه الرئاســية ،وضغطــت
علــى القــوى اليمنيــة المواليــة لــه بالقبــول بهــذا التشــكيل .وقــد أتــى هــذا ضمــن اســتراتيجيتَ ْين :األولى أن الســعودية
تريــد مــن هــذا المجلــس أن يتحــاور مــع جماعــة الحوثــي برعايــة األمــم المتحــدة خــال المرحلــة المقبلــة ،وقــد
حثَّ تــه علــى ذلــك فــور تشــكيله مباشــرة ،وتعهــدت بالتعــاون مــع اإلمــارات بتقديــم  3مليــارات دوالر كمســاعدات(،)5
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لتســهيل مهــام المجلــس خــال الفتــرة القادمــة .واالســتراتيجية الثانيــة أن الســعودية تســعى إلــى الحصــول
علــى ضمانــات أمنيــة وعســكرية بعــدم اســتهداف أراضيهــا ومناطقهــا الحيويــة مــن ِق َبــل الحوثييــن .كمــا أن
الــدول الغربيــة تــدرك أن جماعــة الحوثــي باســتطاعتها اســتهداف المالحــة الدوليــة فــي البحــر األحمــر ومناطــق
مصــادر الطاقــة فــي اإلمــارات والســعودية ،وقــد فعلــت الجماعــة الحوثيــة ذلــك خــال الفتــرات القليلــة
الماضيــة مــن خــال اســتهداف أماكــن اســتراتيجية فــي اإلمــارات والســعودية .فعلــى ســبيل المثــال ،فــي 17
ينايــر /كانــون الثانــي اســتهدف الحوثيــون العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي بصواريــخ بالســتية وطائــرات ُمسـ َّـيرة
تســ َّببت فــي انفجــار ثالثــة صهاريــج لنقــل المحروقــات قــرب شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة وانــدالع
حريــق قــرب مطــار اإلمــارة ،وتســ َّبب فــي مقتــل ثالثــة أشــخاص وجــرح آخريــن( .)6وفــي  25مــارس /آذار،
ونظــرا ألهميــة موقــع اليمــن
شــن الحوثيــون هجمــات عســكرية علــى منشــأة لتخزيــن النفــط فــي جــدة(.)7
َّ
ً
االســتراتيجي وقــدرة الجماعــة الحوثيــة علــى اســتهداف المصالــح الدوليــة ،فــإن القــوى الغربيــة -وخاصــة
الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي -ينظــرون لهــا كفاعــل محلــي مؤثــر يســتطيع تهديــد مصالحهــم خــال
مرحليــا -مــن أجــل تأميــن مصــادر الطاقــة ،لتعويــض
ـم ال بــدَّ مــن اســتيعابه -ولــو
المرحلــة المقبلــة ،ومــن َثـ َّ
ًّ
نقــص مــوارد الطاقــة مــن روســيا نتيجـ َ
ـة الحــرب الدائــرة بيــن أوكرانيــا وروســيا ومقاطعــة الغــرب لروســيا.
وتوحــي تحــركات المبعــوث الســويدي بيتــر ســيمنبي ،واألمريكــي تيموثــي ليندركينــغ ،خــال المرحلــة الماضيــة
والراهنــة ،بــأن المجتمــع الدولــي ِّ
رحــب وزيــر الخارجيــة األمريكــي( )8واالتحــاد
مرحــب بهــذا المجلــس .وقــد َّ
األوروبــي بــه كذلــك .وتســعى القــوى الدوليــة مــن خــال دعمهــا لهــذا المجلــس إلــى تحريــك الميــاه الراكــدة
والدفــع بالمجلــس للحــوار مــع جماعــة الحوثــي لتحقيــق ســام ولــو هـ ّ
ـش.
إخفاق الرئيس هادي قاد إلى تشكيل المجلس
إن تشــكيل المجلــس الحالــي قــد يكــون خطــو ًة إيجابيـ ً
ـة فــي توحيــد القــوى اليمنيــة المناوئــة لجماعــة الحوثــي
مــن خــال توحيــد صفوفهــا وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة ،وهــذا مرهــون بمــدى قــدرة رئيــس المجلــس علــى
إدارة البلــد وبنــاء عالقــة متوازنــة مــع األطــراف اليمنيــة واإلقليميــة والدوليــة .وإذا مــا توفرت اإلرادة الســعودية
واإلماراتيــة لمســاعدته ،ســيحصل علــى أكبــر قــدر مــن النجــاح .أمــا إذا تب َّنــت اإلمــارات سياســات ُمعيقــة ،فــإن
فــرص الفشــل ســتكون أكبــر مثلمــا أفشــلت الرئيــس هــادي .كمــا أن قيــادة المجلــس بحاجــة إلــى عــدم تكــرار
األخطــاء الماضيــة التــي وقعــت فيهــا القــوى السياســية اليمنيــة ،بمــا فــي ذلــك الرئيــس هــادي ،الــذي لــم يســتطع
وخصوصــا منــذ تسـ ُّـلمه الســلطة فــي عــام
خــال فتــرة حكمــه إدارة الملفــات العســكرية واألمنيــة والسياســية،
ً
ـم «إطالقهــا لتنظيــم العمليــة االنتقاليــة ومنــع حــرب أهليــة كانــت
 2012بموجــب المبــادرة الخليجيــة ،التــي تـ َّ
نظــرا لعــدَّ ة
تلــوح فــي األفــق»( .)9ورغــم تــرأس هــادي لمؤتمــر الحــوار الوطنــي  ،2014-2013فإنــه لــم ينجــح
ً
عوامــل ،منهــا أن دول الخليــج لــم تثــق بمخرجــات الثــورة الشــبابية الســلمية اليمنيــة ،وخشــيت مــن أثرهــا فــي
ـم (تنســيق غيــر معلــن)
األمــن اإلقليمــي .كمــا أن الرئيــس علــي عبــد اهلل صالــح قــد تحالــف مــع الحوثييــن «وتـ َّ
َ
بغيــة تشــكيل جبهــة موحــدة بدعــم إيرانــي ...وكان العامــل األساســي فــي تقــارب
معهــم ومــع االنفصاليــن
()10
هــذه القــوى هــو عــدم قبولهــم بالتســوية السياســية ونتائجهــا»  ،وقــد نجحــوا فــي ذلــك مــن خــال انقــاب
جماعــة الحوثــي علــى مؤسســات البــاد فــي  21ســبتمبر /أيلــول .2014
وعلــى الرغــم مــن تدخــل التحالــف العربــي فــي  26مــارس /آذار  2015لدعــم الشــرعية ضــد االنقــاب الحوثــي
دوليــا يدعــم العمليــة السياســية والحكومــة ،وكان أبرزهــا القــرار رقــم ،2216
وصــدور مــا يقــارب  19قــرا ًرا
ًّ
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فــإن التحالــف كان ينشــئ الجماعــات المســلحة علــى حســاب الدولــة (مثــل :ألويــة العمالقــة ،والمقاومــة الوطنية،
واألحزمــة األمنيــة ،ومجاميــع المجلــس االنتقالي...إلــخ) ،ولــم يســتطع الرئيــس هــادي أن يديــر عالقــة واضحــة
ـم االنقــاب علــى
مــع التحالــف ،بــل سـ َّـلم للتحالــف حتــى الملــف العســكري فــي ســابقة لــم تحــدث مــن قبــل .وتـ َّ
حكومتــه فــي عــدن مر َت ْيــن مــن ِق َبــل االنفصالييــن المدعوميــن مــن اإلمــارات .وهــو مــا أدى إلــى عجــز حكومتــه
عــن مواجهــة الحوثييــن ،وأصبــح معـ ً
ـزول عــن شــعبه فــي العاصمــة الريــاض ألكثــر مــن ســت ســنوات .وعلــى
الرغــم مــن التوقيــع علــى اتفــاق الريــاض بيــن الحكومــة والمجلــس االنتقالــي فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي
 2019برعايــة ســعودية( ،)11فإنــه لــم ينفــذ منــه ســوى الجوانــب السياســية دون العســكرية واألمنيــة ،ممــا ســمح
لجماعــة الحوثــي بالبقــاء فــي صنعــاء وتوســيع عملياتهــا العســكرية خــارج الحــدود .وقــد أدى ذلــك إلــى تفـكُّك
وتحولهــا إلــى كيانــات مرتبطــة بالســعودية واإلمــارات .ولعبــت الخالفــات السياســية بيــن مكونــات
الشــرعية
ُّ
الشــرعية علــى تفكيــك مؤسســات الدولــة وإضعافهــا .وقــد أدت كل هــذه العوامــل مجتمعـ ً
ـة إلــى عــدم قــدرة
هــادي علــى القيــام بمهامــه .وبعــد أن أصبحــت الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن التحالــف هــي المتحكِّمــة
بالمشــهد العســكري واألمنــي فــي المناطــق المحــررة ،كان مــن الطبيعــي أن يُ قــدم التحالــف علــى خطــوة
تشــكيل المجلــس الرئاســي .ولــم يســتطع الرئيــس هــادي مقاومــة الضغــوط الســعودية التــي مورســت ضــده
عشــية الســابع مــن أبريــل /نيســان الحالــي للتخلــي عــن رئاســة الجمهوريــة؛ ألنــه أصبــح بــا حلفــاء ومؤسســات
أي خيــار ســوى القبــول بالضغــوط
أمنيــة وعســكرية قويــة يســتطيع أن يحتمــي بهــا .ولــذا لــم يكــن أمامــه ُّ
الســعودية والتخلــي عــن الرئاســة للمجلــس الجديــد.
تركيبة مجلس القيادة الرئاسي
جــاء تشــكيل المجلــس بعــد نقاشــات إقليميــة مســتفيضة بيــن طرفــي التحالــف العربــي (اإلمــارات والســعودية).
ـاء علــى التفاهمــات بيــن طرفــي التحالــف .وقــد حصــل
ومــن خــال التشــكيلة ،فــإن المجلــس تـ َّ
ـم تشــكيله بنـ ً
قــادة الجماعــات المســلحة المواليــة لإلمــارات بموجــب تلــك التفاهمــات علــى النصيــب األكبــر مــن تشــكيلة
ـون مــن قــوى متناقضــة سياسـ ًّـيا
المجلــس .و ُتظهــر تركيبــة المجلــس مــدى التباعــد الكبيــر بيــن أعضائــه ،فهــو مكـ َّ
وأيديولوجيــا وعســكريًّ ا ،وأغلبهــا جــاء بخلفيــة عســكرية وأمنيــة وأيديولوجيــة ،فرئيــس المجلــس -المحســوب
ًّ
قربــة مــن التحالــف ،وعمــل لفتــرة طويلــة خــال حكــم الرئيــس األســبق علــي عبــد
علــى المؤتمــر -شــخصية ُم َّ
12
اهلل صالــح فــي المجــاالت األمنيــة ،ولديــه خبــرة أمنيــة وسياســية وعالقــة وثيقــة مــع الريــاض( )؛ وذلــك
الرتباطــه بملفــات أمنيــة مــع الســعودية خــال فتــرة توليــه منصــب وزيــر الداخليــة فــي عهــد صالــح .ويتضــح
ـم تعييــن
أنــه لــم يتــم اســتيعاب شــخصية مؤثــرة مــن حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح فــي المجلــس ،بــل تـ َّ
عبــد اهلل العليمــي ،مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة الســابق والمقــرب مــن الســعودية ،وهــذا علــى مــا يبــدو
بنــاء علــى رغبــة اإلمــارات .ويُ الحــظ اختيــار شــخصيات عســكرية وأمنيــة تنتمــي لجماعــات مســلحة،
كان
ً
وعلــى رأســهم عيــدروس الزبيــدي ،رئيــس المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،ونجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق
علــي صالــح ،طــارق صالــح ،رئيــس المكتــب السياســي لقــوات المقاومــة الوطنيــة ،وعبــد الرحمــن أبــو زرعــة
المحرمــي ،قائــد ألويــة العمالقــة الســلفية ،وعثمــان مجلــي ،وهــو شــخصية َق َبليــة تتبــع حــزب المؤتمــر ،باإلضافــة
إلــى فــرج ســالمين البحســني ،محافــظ حضرمــوت وقائــد المنطقــة العســكرية الثالثــة بحضرمــوت .والجديــر
بالمالحظــة قربهــم وتحالفهــم المعلــن مــع اإلمــارات .واألهــم مــن ذلــك أن تشــكيلة المجلــس لــم ِّ
تمثــل القــوى
المدنيــة والسياســية اليمنيــة بشــكل متــوازن ،ولــم تســتوعب شـ
ـخصيات لهــا ثقــل ورصيــد محلــي كبير باســتثناء
ٍ
ـم
ســلطان العــرادة ،محافــظ مــأرب ،المحســوب علــى المؤتمــر الشــعبي العــام« .ويُ الحــظ أن هــذا المجلــس تـ َّ
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تشــكيله وإعالنــه خــارج اليمــن ،وكان التــوازن بيــن المواليــن للســعودية واإلمــارات هــو المعيــار األساســي فــي
عينتهــم ،وليــس
اختيــار األعضــاء .وهــذا يعنــي أن أعضــاء المجلــس ســيكونون مســؤولين أمــام الــدول التــي َّ
أمــام األحــزاب السياســية أو النُّخــب اليمنيــة ،بحيــث يُ َّ
توقــع منهــم وضــع مطالــب وأجنــدة رعاتهــم علــى الشــارع
اليمنــي»(.)13
ويمكــن القــول إن قــرارات المجلــس ســتكون بيــد حلفــاء اإلمــارات؛ ألن لديهــم جماعــات مســلحة علــى األرض.
وهــذا ســوف يضــع المجلــس أمــام ملفــات َّ
معقــدة علــى مســتوى المناطــق المحــررة ،ولــن يســتطيع تقديــم
الحلــول الجذريــة لهــا مــا لــم يكــن هنــاك دعــم مــن طرفــي التحالــف لتجــاوز العقبــات االقتصاديــة واألمنيــة
مباشــرا للمجلــس
سياســيا واقتصاديًّ ــا
دعمــا
والعســكرية التــي تعتــرض المجلــس .وفــي حــال قــدَّ م التحالــف ً
ً
ًّ
الرئاســي ،فقــد يــؤدي ذلــك إلــى مرحلــة تعــاون جديــدة بيــن أعضــاء المجلــس والــدول الداعمــة لهــم ،لكــن
خصوصــا إذا اســتمر أعضــاء المجلــس
ال يبــدو أنــه ســينعكس إيجا ًبــا علــى مجــرى العمليــة السياســية الشــاملة،
ً
فــي إدارة الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن اإلمــارات بعيــدً ا عــن مؤسســات الشــرعية .ولذلــك فــإذا لــم يلتحــم
المجلــس بالداخــل اليمنــي ويفــرض هيبــة الدولــة علــى األرض ،فســوف يبقــى بــا دعــم شــعبي ،وســيعرِّ ضه
اســتمرار اعتمــاده علــى الدعــم اإلقليمــي للتفــكُّك.
أمــا فيمــا يخــص الحــوار مــع جماعــة الحوثــي ،فيعتمــد علــى مــدى قــدرة المجلــس علــى دمــج التشــكيالت
َّ
يتحقــق ذلــك بــدون وقــف الدعــم المباشــر مــن التحالــف
العســكرية فــي إطــار وزارتــي الدفــاع والداخليــة ،ولــن
العربــي للجماعــات االنفصاليــة المســلحة وغيرهــا .وفــي حــال نجــح المجلــس فــي توحيــد التشــكيالت العســكرية،
واســتطاع أن يعيــد الخدمــات للمواطنيــن فــي المناطــق المحــررة ،ومــارس أعمالــه مــن عــدن ،فباســتطاعته أن
دوليــا ،أو الدخــول
يضــع الجماعــة الحوثيــة أمــام خياريــن :خيــار الســام المبنــي علــى المرجعيــات المعتــرف بهــا
ًّ
فــي الحــرب .أمــا لــو َّ
ظلــت التشــكيالت العســكرية خــارج مؤسســات الدولــة ،فــا يُ ســتبعد أن يعجــز المجلــس عــن
تحقيــق تســوية متوازنــة مــع الحوثييــن؛ نظـ ًـرا لعــدَّ ة عوامــلً .
أول :أن المجلــس غيــر متجانــس ويحمــل قادتــه
وتــم التوصــل إلــى
ثانيــا :أن الجماعــة الحوثيــة حتــى لــو قبلــت بالحــوار مــع المجلــس
َّ
مشــاريع مختلفــةً .
تســوية سياســية برعايــة األمــم المتحــدة ،فإنهــا ســتكون َّ
هشــة وقابلــة لالنهيــار فــي أي لحظــة ،طالمــا مــا يــزال
أي تقــدُّ م
الســاح بيــد جماعــة الحوثــي .ولــذا مــا يــزال خيــار الحــرب
ً
مطروحــا علــى الطاولــة مــا لــم يحــدث هنــاك ُّ
سياســي ملمــوس.
مجلس القيادة والقضايا الرئيسة ووحدة البالد
ملتــزم بالدســتور ،والمبــادرة الخليجيــة ومخرجــات
أن مجلســه
أوضــح رئيــس المجلــس فــي أول خطــاب لــه َّ
ِ
الحــوار الوطنــي ،واتفاقيــة الريــاض ،ومخرجــات مشــاورات الريــاض اليمنية-اليمنيــة( .)14إال أن هــذا الخطــاب كان
ِّ
ِّ
يوضــح رؤيــة المجلــس فــي
يقــدم خارطــة عمــل المجلــس خــال المرحلــة المقبلــة ،ولــم
عامــا ،ولــم
خطابًــا ًّ
كيفيــة معالجــة األوضــاع االقتصاديــة ،وال اآلليــة التــي يمكــن مــن خاللهــا فتــح الموانــئ والمطــارات والمصــادر
الريعيــة فــي المناطــق المحــررة لتقديــم الخدمــات للمواطنيــن ،ولــم يتحــدَّ ث عــن مســؤولية المجلــس فــي الحفــاظ
علــى وحــدة وســامة األراضــي اليمنيــة بطريقــة صريحــة .صحيــح أن الوقــت مــا يــزال مبكـ ًـرا للحكــم عليــه ،لكــن
صياغــة الرؤيــة والخطــة العمليــة وعرضهــا علــى الشــعب أمــر مهــم فــي مثــل هــذه الظــروف.
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وعلــى المســتوى اإلنســاني ،ســيكون أمــام المجلــس موضــوع المســاعدات اإلنســانية .وفــي هــذا الســياق ،إذا تمكَّــن
ً
المجلــس مــن العــودة إلــى عــدن ،فــإن هــذا ســيوفر -إلــى حـ ٍّ
ظروفــا جيــدة للعمــل اإلنســاني والتفاهــم مــع
ـد مــا-
المنظمــات الدوليــة التــي مــا تــزال تعمــل فــي صنعــاء إليجــاد آليــة لكيفيــة توزيــع المســاعدات علــى مناطــق البــاد
بالتســاوي دون اســتغاللها مــن أي طــرف.
مهمــة ،منهــا اســتمرار الحفــاظ علــى المرجعيــات الدســتورية
وفــي المحــور السياســي ،ســيكون أمــام المجلــس قضايــا َّ
(مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي ،والمبــادرة الخليجيــة ،وقــرارات مجلــس األمــن الخاصــة باليمــن) كمرجعيــات
أساســية للحــل ،وشــكل الدولــة ليمــن مــا بعــد الحــرب ،والتفــاوض مــع جماعــة الحوثــي ،ودمــج الجماعــات المســلحة
فــي إطــار مؤسســات الدولــة ،ومعالجــة ملــف الجرحــى .وكل هــذه القضايــا يوجــد خالفـ ٌ
ـات جذريــة بيــن أعضــاء
ـادر علــى حســم هــذه الملفــات؛ نظـ ًـرا
المجلــس حولهــا ،ممــا يعنــي أن المؤشــرات َّ
األو َّليــة توحــي بــأن المجلــس غيــر قـ ٍ
ـرات واضحــة حــول دمــج الجماعــات المســلحة فــي إطــار مؤسســات الدولــة.
لعــدم وجــود مؤشـ ٍ
ويبقــى مســتقبل وحــدة البــاد مــن أهــم القضايــا الرئيســة ،فعلــى الرغــم مــن اســتيعاب المجلــس االنتقالــي فــي
يتمســك بضــرورة إلغــاء كل المرجعيــات
الحكومــة وكذلــك مشــاركة رئيســه فــي المجلــس الرئاســي ،فإنــه مــا يــزال
َّ
والدخــول فــي تفــاوض مــن جديــد ،ويســعى إلــى فصــل المناطــق الجنوبيــة عــن المناطــق الشــمالية .ويعتبــر المجلس
خصوصــا أن
االنتقالــي القــرار الدولــي رقــم  2624الــذي صــدر فــي فبرايــر /شــباط الماضــي انتصــا ًرا سياسـ ًّـيا لــه،
ً
القــرار شــدَّ د علــى أن «الســبيل المجــدي الوحيــد هــو ســبيل الحــوار والمصالحــة بيــن األطــراف المتعـ ِّ
ـددة والمتنوِّ عــة
التــي تشــمل -تمثيـ ًـا ال حصـ ًـرا -الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن واألحــزاب السياســية واإلقليميــة الكبــرى فــي اليمــن
ـاوض
والنســاء والشــباب والمجتمــع المدنــي»( .)15وهــذا البنــد يفتــح البــاب علــى مصراعيــه للدخــول فــي عمليــة تفـ ٍ
قــد تنتهــي بعــدم القــدرة علــى الحفــاظ علــى وحــدة البــاد .وقــد حصــل المجلــس االنتقالــي علــى دعــم سياســي
تــم «إدراج قضيــة شــعب الجنــوب فــي أجنــدة المفاوضــات القادمــة بوضــع إطــار تفاوضــي خــاص
آخــر ،حيــث َّ
بهــا فــي عمليــة الســام الشــاملة»( ،)16التــي أكَّــد عليهــا البيــان الختامــي لمشــاورات الريــاض ،وأكَّــد رئيــس المجلــس
مؤشــر علــى
الرئاســي التــزام مجلســه بهــا .واســتخدام مصطلــح «شــعب الجنــوب» بــدل «القضيــة الجنوبيــة»
ٌ
أن المفاوضــات القادمــة ســتكون صعبـ ً
جليــا أن اإلمــارات -الداعــم اإلقليمــي للمجلــس االنتقالــي -قــد
ـة .ويتضــح ًّ
ـداء مــن صــدور القــرار رقــم  ،2624مــرو ًرا
نجحــت سياسـ ًّـيا فــي تفكيــك المرجعيــات لخدمــة المجلــس االنتقالــي ابتـ ً
بتشــكيل المجلــس الرئاســي ،والتأكيــد فــي البيــان الختامــي لمشــاورات الريــاض اليمنية-اليمنيــة علــى قضيــة
شــعب الجنــوب فــي العمليــة القادمــة.
للتمســك بفــرض رؤيتهــم فــي أي عمليــة تفــاوض
دعمــا سياسـ ًّـيا لالنفصالييــن
وتشــكِّل هــذه البيانــات والقــرارات ً
ُّ
مســتقبلية .ومــن هــذا المنطلــق ،يتضــح أن مجلــس القيــادة الرئاســي لــن يســتطيع خــال الفتــرة القادمــة أن يحـ ِّ
ـدد
ً
قــادر علــى الفصــل فــي مثــل هــذه
ضعيفــا وغيــر
موقفــه السياســي بوضــوحٍ مــن وحــدة البــاد ،وســوف يبقــى
ٍ
القضايــا ،خاصـ ً
ـة إذا لــم يتــم دمــج الجماعــات المســلحة فــي إطــار مؤسســات الدولــة ،واســتمرت هــذه التشــكيالت
كاف ،خاصـ ً
ـة إذا لــم
فــي تطويــر قدراتهــا القتاليــة .كمــا أن اســتمرار الدعــم السياســي الخارجــي للمجلــس يعتبــر غيــر ٍ
يســعَ إلــى تقويــة حضــوره السياســي والعســكري علــى األرض.
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ً
خاصــة أن مدَّ تــه الزمنيــة مرتبطــة
مهمــة المجلــس غيــر واضحــة،
ومــن الناحيــة الزمنيــة والقانونيــة ،مــا تــزال َّ
تمــر بمرحلــة ارتبــاك سياســي علــى المســتويات
بانتهــاء الحــرب وتحقيــق الســام .وهــذا قــد يجعــل البــاد
ُّ
َّ
وخارجيــا وإدارة الملفــات السياســية
داخليــا
كافــة .وقــد أ�ســندت للمجلــس قيــادة الدولــة اليمنيــة وتمثيلهــا
ًّ
ًّ
واألمنيــة والعســكرية والسياســية طــوال المرحلــة االنتقاليــة واإلشــراف علــى عمــل الحكومــة ،وهنــا يمكــن القــول
تــم تعطيلهــا واســتبدالها بهيئــة للتشــاور والمصالحــة
إن المؤسســة الوحيــدة المنتخبــة -مجلــس النــواب -قــد َّ
عضــوا يمثلــون المكونــات َّ
كافــة(.)17
مكونــة مــن خمســين
َّ
ً
موقف جماعة الحوثي من المجلس
ِّ
أي إشــارات إيجابيــة حيــال المجلــس ،بــل خــرج ناطقهــا الرســمي ببيــان أكَّــد فيــه
لــم
تقــدم جماعــة الحوثــي َّ
ـم اإلعــان عنهــا مــن ِق َبــل األمــم المتحــدة مــا تــزال َّ
هشــة ،والعمليــات
رفضــه للمجلــس( .)18كمــا أن الهدنــة التــي تـ َّ
ـات الســتمرار الهدنــة بحيــث تكــون مقدمـ ً
الحوثيــة باتجــاه مــأرب مــا تــزال مســتمرة ،وال يوجــد ضمانـ ٌ
ـة لوقــف
إطــاق نــار شــامل والدخــول فــي تســوية سياســية متوازنــة .ويبــدو أن جماعــة الحوثــي غيــر مســتعدَّ ة لتقديــم
تنــازالت ،علــى األقــل فــي الوقــت الراهــن .وهــذا يجعــل مهمــة المجلــس فــي الحــوار معهــا َّ
معقــدة .وال يُ ســتبعد
َّ
تســتغل جماعــة الحوثــي الهدنــة المعلنــة لترتيــب صفوفهــا واســتغالل رغبــة الســعودية فــي الخــروج مــن
أن
ـم تقــوم بمهاجمــة القــوات الحكوميــة لتعويــض الخســائر التــي ُمنيــت بهــا فــي محافظتــي شــبوة
الحــرب ،ومــن َثـ َّ
ومــأرب فــي األشــهر األولــى مــن هــذا العــام(.)19
السيناريوهات المحتملة
َّ
وبنــاء علــى مــا ســبق ،يمكــن القــول إن هنــاك ثالثــة ســيناريوهات متوقعــة تتصــل بعمــل المجلــس وعمليــة
ً
التفــاوض مــع جماعــة الحوثــي ،وهــي كالتالــي:
الســيناريو األول :أن ينجــح المجلــس الرئاســي فــي العــودة إلــى عــدن إلدارة مؤسســات الدولــة ودمــج الجماعــات
ــم
المســلحة فــي إطــار مؤسســتي الدفــاع والداخليــة وتمديــد الهدنــة الحاليــة مــع جماعــة الحوثــي ،ومــن َث َّ
الدخــول فــي حــوار مباشــر معهــا حــول الحــل السياســي النهائــي .وهــذا الســيناريو يعتمــد علــى مــدى تجــاوب
الجماعــة الحوثيــة ،ودعــم التحالــف لدمــج الجماعــات المســلحة فــي إطــار مؤسســات الدولــة.
الســيناريو الثانــي :أن يخفــق المجلــس فــي الوصــول إلــى تفاهمــات سياســية مــع جماعــة الحوثــي إلنهــاء الحــرب
وتحقيــق الســام .وفــي هــذه الحالــة ،يبقــى خيــار الحــرب هــو المطــروح علــى الطاولــة .وفــي هــذا اإلطــار ،يمكــن
القــول بــأن أعضــاء المجلــس يســتطيعون توحيــد القــوات الخاضعــة لســيطرتهم والدفــع بهــا لمواجهــة جماعــة
الحوثــي ،وقــد ِّ
ً
ملحوظــا يجبــر الحوثييــن علــى القبــول بالســام ،إال أن هــذا
تقدمــا عســكريًّ ا
تحقــق هــذه القــوات
ً
خصوصــا أن مــن مهــام المجلــس التفــاوض مــع الحوثييــن إلنهــاء الحــرب ،إال فــي حــال
الخيــار ال يبــدو واردً ا،
ً
تتغيــر قواعــد االشــتباك مــع مجاميــع الحوثــي
قــرر التحالــف العربــي دعــم المجلــس عســكريًّ ا ،فهنــا يمكــن أن
َّ
َّ
لصالــح قــوات المجلــس الرئاســي.
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الســيناريو الثالــث :بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه ،أي مرحلــة المراوحــة فــي المــكان .وفــي هــذه الحالــة ،قــد
َّ
تتوقــف العمليــات العســكرية الحوثيــة ضــد الســعودية بينمــا تســتمر فــي الداخــل اليمنــي .وهــذا الســيناريو وارد فــي
حــال لــم تتوصــل جماعــة الحوثــي والمجلــس الرئاســي إلــى تســوية سياســية شــاملة .وهنــا يمكــن أن تتفـكَّك البــاد
إلــى دويــات.
خالصات ختامية
ـاء علــى رغبــة ســعودية
وقفــت الورقــة علــى األهــداف مــن إنشــاء المجلــس الرئاســي ،ووجــدت أن تشــكيله كان بنـ ً
وإماراتيــة إلدارة ملــف التفــاوض مــع جماعــة الحوثــي فــي المرحلــة المقبلــة برعايــة األمــم المتحــدة .وعلــى
فرضيــة التفــاوض مــع جماعــة الحوثــي لتحقيــق الســام ،فقــد خلصــت الورقــة إلــى أن نجــاح المجلــس فــي هــذا
ـون بمــدى قبــول الجماعــة الحوثيــة بالدخــول فــي التفــاوض بحســن َّنيــة ،وهــو غيــر متوفــر فــي الوقــت
الشــأن مرهـ ٌ
ـارات صعبــة .وتوصلــت الورقــة إلــى أن التحــدي األكبــر أمــام
الراهــن علــى األقــل ،ممــا يجعــل المجلــس أمــام خيـ ٍ
المجلــس هــو مــدى قدرتــه علــى إيجــاد آليــة لتوحيــد التشــكيالت العســكرية فــي جنــوب البــاد وغربهــا تحــت
التمســك بالخيــار العســكري لتنفيــذ أهدافهــا
قيــادة مؤسســات الدولــة ،وكذلــك اســتمرار جماعــة الحوثــي فــي
ُّ
ُّ
التغلــب علــى هــذه التحديــات ،فإنــه
السياســية ،والمجلــس االنتقالــي بخيــار االنفصــال .وإذا نجــح المجلــس فــي
ُّ
التغلــب علــى المشــاكل االقتصاديــة واإلنســانية ،وفــي حــال فشــل فــي تحقيــق الســام مــع جماعــة
باإلمــكان
الحوثــي ،فــإن االســتمرار فــي الصــراع الهجيــن فــي الداخــل اليمنــي ســيكون عنــوان المرحلــة المقبلــة مــع وقــف
العمليــات العســكرية الحوثيــة العابــرة للحــدود .ومــن هنــا فــإن األزمــة اليمنيــة قــد تدخــل فــي الصــراع الهجيــن ،ومع
ـور المشــهد العســكري فــي مناطــق دوليــة أخــرى ملتهبــة ،كمــا هــو حاصــل بيــن روســيا وأوكرانيــا ،فــا يُ ســتبعد
تطـ ُّ
أن تدخــل القضيــة اليمنيــة فــي ملــف النســيان ،وهــذا هــو األخطــر ،ممــا يحتــم علــى المجلــس الرئاســي الخــروج
موحــدة إلنهــاء الوضــع القائــم بــكل الوســائل الممكنــة.
برؤيــة
َّ
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