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تشكيل مجلس الرئاسة اليمني :تهدئة
إقليمية واستمرار الصراع المحلي
الحدث
أدى مجلـس الرئاسـة اليمنـي الجديـد بقيـادة “رشـاد العليمي” ،اليمين الدسـتورية أمام البرلمان
 ،2022وقـد تَشـكل المجلـس الرئاسـي فـي
فـي محافظـة عـدن يـوم الثالثـاء  19أبريل/نيسـان ،2022
مطلـع الشـهر الجـاري ( 7أبريل/نيسـان) بعـد أن نقـل الرئيـس اليمنـي “عبـد ربـه منصـور هادي”
صالحياته إلـى مجلـس القيـادة الـذي ّ
يمثـل قوى سياسـية وعسـكرية مختلفـة ،وذلك في ختام
مشـاورات عقـدت فـي المملكـة بيـن القـوى اليمنية الفاعلة برعاية السـعودية ومجلـس التعاون
الخليجـي ،وتزامنـت هـذه الخطـوة مـع التوصـل لهدنـة لمـدة شـهرين دخلـت حيـز التنفيـذ فـي 2
أبريل/نيسـان بيـن القـوات الحكوميـة اليمنيـة المدعومـة مـن السـعودية واإلمـارات مـن جهـة،
وبيـن الحوثييـن مـن جهـة أخرى.
جديـر بالذكـر أن صحيفـة “وول سـتريت جورنـال” نقلـت عـن مسـؤولين سـعوديين ويمنييـن أن
السـعودية مارسـت ضغوطـا علـى الرئيـس اليمنـي “هـادي” مـن أجـل إجبـاره علـى التنـازل عـن
كل صالحياتـه للمجلـس الرئاسـي الجديـد ،وأنـه بـات محـددا إقامتـه فـي منزلـه وغير مسـموح له
بالتواصـل الخارجـي إال بـإذن السـلطات السـعودية ،وفـي رسـالة صريحـة ،اسـتقبل ولـي العهـد
السـعودي “محمـد بـن سـلمان” رئيـس مجلـس القيـادة الرئاسـي اليمنـي وأعضـاء المجلـس فـور
إعلان بيـان “هـادي” بحفـاوة بالغـة ،وعبـر عن دعـم المملكة للمجلس ،وتطلعه في أن يسـهم
فـي بدايـة صفحـة جديـدة تنقـل اليمـن مـن الحـرب إلـى السلام ،كمـا أعلنـت السـعودية عـن
“تقديـم دعـم عاجـل لالقتصـاد اليمنـي بمبلـغ  3مليـارات دوالر” ،باالشـتراك مـع اإلمـارات.
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التحليل :مجلس الرئاسة اليمني في مواجهة تباين مكوناته
وتنافس داعميه
يتشـكل المجلـس الرئاسـي اليمنـي مـن ثمانية أعضـاء ،وهم؛ رئيس المجلس “رشـاد العليمي”،
َّ
المقـرب مـن السـعودية ،والـذي شـغل منصـب مستشـار الرئيـس السـابق “هـادي” ،وهـو مـن أبـرز
رجـال نظـام الرئيـس “علـي صالـح” ،واللـواء “فـرج البحسـني” محافـظ حضرمـوت ،واللـواء “سـلطان
العـرادة” محافـظ مـأرب ،وهـو علـى رغـم انتمائـه لحـزب المؤتمـر الشـعبي إال أنـه مقـرب مـن حـزب
“التجمـع اليمنـي لإلصلاح” (اإلخـوان المسـلمين) ،و”عبـد اهلل العليمـي” ،مديـر مكتـب الرئيـس
السـابق “هـادي” ،وهـو أيضـا مقـرب مـن حـزب اإلصلاح ،وكذلـك “عثمـان مجلـي” ،وهـو زعيـم
قبلـي وعضـو البرلمـان عـن حـزب المؤتمـر الشـعبي ويعـرف بقربـه مـن السـعودية ،باإلضافـة إلـى
“عيـدروس الزبيـدي” قائـد “المجلـس االنتقالـي الجنوبـي” والمنـادي بانفصال جنـوب اليمن ،و”عبد
الرحمـن المحرمـي” قائـد “قـوات العمالقـة” ،و”طـارق صالـح” قائـد قـوات “المقاومـة الوطنيـة”،
أبوظبـي..
ويعتبـر ثالثتهـم أبـرز الجهـات التـي تحظـى بدعـم واسـع مـن أبوظبـي
يعكـس تشـكيل المجلـس الرئاسـي االعتـراف بالجهـات الفاعلة في المشـهد اليمني ،والسـعي
إليجـاد صيغـة توافـق بينهـا جميعـا لتوحيـد جبهة “الشـرعية” التي عانـت طوال السـنوات الماضية
مـن الصـراع الداخلـي علـى النفـوذ والمصالـح ،كمـا أنهـا ال تعمـل تحـت قيـادة عسـكرية واحـدة،
حيـث تعمـل كل مـن قـوات المجلـس االنتقالـي ،وقـوات العمالقـة ،وقـوات طارق صالـح ،بمعزل عن
القـوات الحكوميـة الشـرعية التابعـة مباشـرة للجيـش اليمنـي.
تشـكيل المجلـس الرئاسـي بدعـم وضغـوط مـن السـعودية ،يعكـس قـرار الريـاض فـي المضـي
قدمـا نحـو التفـاوض مـع الحوثييـن ،ليس فقط بهـدف خفض حدة التصعيـد لتقليل مخاطر تعرض
منشـآتها النفطيـة وأهدافهـا الحيويـة لهجمـات الحوثييـن المتكـررة بواسـطة الطائـرات المسـيرة
والصواريـخ الباليسـتية ،ولكـن أيضـا بهـدف إنهـاء الحـرب عمومـا ،والتوصـل لترتيبـات نهائيـة حـول
مسـتقبل اليمـن ،وقـد دفعـت المملكـة فـي اتجـاه تشـكيل المجلـس الرئاسـي بمكونـات سياسـية
وعسـكرية متباينـة ،وإبعـاد كل مـن الرئيـس “هـادي” ونائبـه اللـواء “علـي محسـن األحمـر” ،وهمـا
الشـخصين الذيـن ُينظـر إليهمـا باعتبارهما أحد المعوقات الرئيسـية النخـراط الحوثيين في مفاوضات
مع التحالف ،وبمعنى آخر ،فإن الرياض تستهدف تمهيد الطريق إلجراء مفاوضات مع الحوثيين،
المواجهـة للحوثييـن علـى األرض.
وهـو مـا يتطلـب توحيـد األطـراف اليمنيـة المختلفـة
ِ
يحظـى تشـكيل مجلـس الرئاسـة اليمنـي والهدنـة المعلنـة بيـن التحالـف والحوثييـن بدعـم
مـن الواليـات المتحـدة ،التـي تـرى أن تلـك الخطـوات ستسـاهم فـي خفـض التوتـرات األمنيـة فـي
المنطقـة ،خاصـة مـع وصـول مسـار إتمـام االتفـاق النـووي مع إيران إلـى مراحلـه النهائية ،وفي
نفس الوقت ،سيسـاهم خفض التصعيد بين التحالف والحوثيين في تقليل المخاطر على المنشـآت
النفطية في منطقة الخليج ،مما يساهم في استقرار اإلنتاج العالمي من النفط وضبط أسعاره،
وهـو األمـر الـذي تسـعى واشـنطن إلـى تحقيقـه بقـوة بعد الغزو الروسـي ألوكرانيا ،كمـا أن الدعم
اإلقليمـي والدولـي ليـس محـل شـك ،أملا فـي أن تقـود هـذه الخطـوة إلنهـاء الحـرب ،حيـث أعـرب
مجلـس األمـن ،باإلجمـاع ،عـن األمـل فـي أن يمثـل تشـكيل المجلـس “خطـوة مهمـة نحـو االسـتقرار
وتسـوية سياسـية شـاملة بقيـادة وملكيـة يمنيـة تحـت رعايـة األمـم المتحدة”.
سـتنعكس العالقـات بيـن السـعودية واإلمـارات ،وهمـا الداعمـان الرئيسـيان لمكونـات المجلـس
الرئاسـي ،علـى تماسـك وفاعليـة المجلـس ،حيـث تظهـر بيـن الحيـن واآلخـر تباينـات بيـن الريـاض
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وأبوظبـي ،نتيجـة سـعي كل طـرف إلـى تعزيـز نفـوذه اإلقليمـي ،فضلا عـن التنافـس االقتصـادي
المتصاعـد بيـن الجانبيـن ،وتظهـر التباينـات األساسـية بين الجانبين في مسـألة النفـوذ اإلماراتي في
الجنـوب وخاصـة الجـزر االسـتراتيجية ،ومشـروع المجلـس االنتقالـي االنفصالـي.
علـى المسـتوى المحلـي ،سـيكون التحـدي الرئيسـي أمام المجلس الرئاسـي اليمنـي هو قدرته
علـى البقـاء كجبهـة موحـدة وفاعلـة ،وإدارة تعـارض مصالـح أطرافـه ،حيـث يمتلـك كل طرف داخل
المجلـس أجنـدة مختلفـة ،ويرغـب فـي الحفـاظ علـى مناطـق نفوذه وقوتـه ،مما يجعـل المجلس
أكثـر عرضـة لالنقسـام ،أو فـي الحـد األدنـى أقـل فاعليـة تجـاه تكويـن جبهـة سياسـية وعسـكرية
موحـدة ،وهـي أحـد األهـداف الرئيسـية للمجلـس التـي حددهـا القـرار الـذي أعلنـه “هـادي” ،حيـث
نـص علـى توحيـد القـوات والتشـكيالت المسـلحة ووضعهـا تحـت قيـادة موحـدة وعقيـدة عسـكرية
واحدة.
يمثل هذا الهدف حجر الزاوية في قرار تأسيس المجلس الرئاسي ،فعلى الرغم من أن المجلس
يسـتهدف التفـاوض مـع الحوثييـن ،إال أن جمـع قـوات معسـكر الشـرعية تحـت قيـادة موحدة يمثل
تغيـرا محتملا فـي ميـزان القـوى ميدانيا في مواجهة الحوثيين ،وهو مـا جعل الحوثيين يعتبرون
أن “إعـادة تجميـع ميليشـيا متناثـرة متصارعـة فـي إطـار واحـد” هـو أمـر “يدفع للتصعيد” ،بحسـب
كبيـر مفاوضـي الحركة “محمد عبد السلام”.

الخالصة
يمكـن النظـر إلـى خطـوة تشـكيل مجلـس القيـادة الرئاسـي فـي اليمـن مـن زاويـة أهميتها على
المسـتوى اإلقليمـي ،وإمكانيـة أن تسـهم فـي خفـض التوتـرات الجيوسياسـية فـي المنطقـة،
ومـن المتوقـع أن تسـعى السـعودية بدعـم مـن واشـنطن مـن أجـل اسـتمرار الهدنـة مـع الحوثييـن،
وتجنب احتماالت التصعيد العسـكري ،بينما على المسـتوى المحلي ،سـيكون على المجلس تجاوز
تبايناتـه الداخليـة وبنـاء جبهـة موحـدة يمكنهـا خـوض مسـار تفاوضـي يتوقـع أن يكـون طويلا
وشـاقا مـع الحوثييـن ،خاصـة وأن الحركـة لـم ترسـل حتـى اآلن إشـارة إيجابيـة تجـاه انفتاحهـا علـى
التفـاوض مـع المجلـس الجديـد.
ميدانيا ،من المتوقع أن تهدأ حدة المعارك لكن دون توقف كامل ،حيث سيسـعى كل طرف
لتعزيـز مواقعـه علـى األرض لخـوض عمليـة التفاوض من موقع قوة ،وعلي سـبيل المثال؛ مازالت
المعـارك بيـن القـوات الحكوميـة اليمنيـة والحوثييـن متواصلـة مـن أجـل السـيطرة علـى محافظـة
مـأرب الغنية بمـوارد الطاقة.
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