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املؤسسة الرائسية ومآالت  املشهد اليمين
تتّسم سيناريوهات  األحداث املتالحقة على الساحة اليمنية ابلكثري من التعقيدات. واملفاجئات وحىت الغموض, مما يدفع ابملراقب هلا 

أبن يبذل جهدا ليس ابليسري وذلك  يف تفكيك بنيتها املتشابكة, خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل على يد املليشيات 
احلوثية االنقالبية, وكذلك وصول اليمن اىل حالة من االنسداد السياسي بعد فشل كل جوالت احلوار والتفاوض بني السلطة الشرعية 

واملليشيات االنقالبية.

ولّعل مما يعّزز هذا االعتقاد
أّن هناك عدة قوى وكياانت حملية  تتقاطع  مصاحلها وأجنداهتا اىل حد التصادم داخل اليمن  وهذه:	 

السلطة الشرعية ) املؤسسة الرائسية واحلكومة( -1

املؤسسة الرائسية

يف قمتها رئيس يفتقد اىل كاريزما املهام الرائسية	 

املؤسسة الرائسية هلا شرعية سياسية مقبولة  حمليا وإقليميا ودوليا ولكّنها تفتقر إىل سلطة سيادية على كامل األراضي احملّررة’.	 

  تذبذب مواقفها وختبط يف قراراهتا وتعييناهتا .	 

أظهرت ضعفا وعجزا واضحني يف ممارسة مهام رائسة اجلمهورية,	 

 وظهر ذلك  عجز الرئيس   من العودة اىل العاصمة املؤقتة عدن مع كامل طاقمه الرائسي ,	 

 كما غاب العمل املؤسسي يف شكل وهيكل مكتب الرائسة, وبدال من ذلك ظهر شكل من أشكال العمل الشللي احملاط بتأثريات 	 
األبناء واألقارب واألصدقاء وأصحاب املصاحل  واملتزلفني واملبتزين  وغريهم. 

تتعرض املؤسسة الرائسية إلذالل بني احلني واآلخر من قبل بعض من دول التحالف وخاصة وبصورة مستمرة من قبل االمارات تصل 	 
اىل حد التمرد على السيادة وكذلك  بصورة متقطعة من قبل السعودية. 

احلكومة

املؤسسة احلكومية غلب على الكثري من أعضائها العمل على شخصنة الوظيفة العامة  بتقدمي األهل واألقارب وتعيينهم يف وظائف 	 
حكومية تتبع الوزارات واملرافق التابعة هلم, 

زاد من ضعفها ووهتها ما تتعّرض له من مضايقات واستفزازات وهتديدات من قبل اجمللس االنتقايل اجلنويب – املدعوم إماراتيا -  	 
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ابلطرد من مدينة عدن, خاصة بعد االحداث العسكرية االخرية اليت شهدهتا املدينة. 

 غابت القدرة على جلب الكفاءات الفنية لكل وزارة خاصة مع  األخذ بعني االعتبار أن األجهزة الفنية لوزارات احلكومة  وهيئاهتا 	 
ومرافقها ما زالت خمطوفة لدى سلطة االنقالب يف صنعاء, 

 ضعف ووهن يف عمل  احلكومة من خالل العاصمة املؤقتة عدن,	 

بقضل الكثري من الوزراء البقاء إما يف السعودية أو خارجها حبجة السفر ملهام رمسية.	 

 واليوم تتعّرض كذلك للمحاصرة والتضييق  من قبل العناصر االنقالبية والتهديد ابلطرد من عدن .	 

 القوى والكياانت  السياسية واملدنية والعسكرية املؤيدة  للسلطة الشرعية -2

يعترب  التجمع اليمين لإلصالح أبرز مكون  سياسي احناز للشرعية اليمنية.	 

  وحّدد موقفا واضحا وصرحيا منذ اليوم  ومؤيدا لقيام عاصفة احلزم.	 

 ودفع مقابل ذلك مثنا ابهظا من دماء أبنائه  قتال وسجنا واختطافا وهتجريا يف املناطق اليت ختضع لسلطة االنقالب,  او استشهادا 	 
وإصابة يف ميادين الشرف واجلهاد )12 الف شهيد حىن اليوم, وعشرات اآلالف من اجلرحى(.

بقية االحزاب السياسية يف اللقاء املشرتك )االشرتاكي والناصري(  مع توزع يف االدوار واملواقف السياسية.	 

القوى القبلية والعسكرية اليت انضمت اىل اجليش الوطين.	 

املليشيات احلوثية واملتحالفني معها من بعض الكياانت القبلية بقااي رموز وواجهات كانت حمسوبة على حزب الرئيس  -3
السابق علي عبدهللا صاحل.

اجمللس االنتقايل اجلنويب االنفصايل ) ومن احدث جتلياته  عملياته العسكرية االخرية على األلوية الرائسية التابعة للسلطة  -4
الشرعية يف عدن بدعم عسكري بري وجوي  من االمارات( .

عصاابت ختريبية حمسوبة على ما يسمى ابلقاعدة وداعش. -5

قوى إقليمية:	 

اململكة العربية السعودية ومعها دول  التحالف العريب  -1

إيران واملليشيات الشيعية املتحالفة معها يف املنطقة العربية -2

اإلمارات العربية املتحدة -3

قطر -4

عمان. -5

دول القرن االفريقي -6

الكيان الصهيوين -7
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قوى دولية	 

أمريكا -1

روسيا -2

دول االحتاد األورويب -3

الصني -4

لكل من هذه القوى حساابهتا,  خاصة وأهنا تتعامل مع اليمن وفق االعتبارات التالية:
أن هناك فراغا يف السلطة والشوكة واملال العام – املوارد العاّمة )الثالث الركائز اليت تقوم عليها الدولة(.	 

وابلتايل فإّن اليمن  بوضعه احلايل يعد كما لو كان تركة رجل مريض,  حيث تتزاحم الكثري من تلك القوى املؤثرة يف املشهد اليمين 	 
لكي تؤمن هلا ولو حّصة من هذه الرتكة اليمنية.

تدفع تلك القوى ملسارات األحداث يف املشهد اليمين وفق أجنداهتا اخلاصة مما يؤثر يف عرقلة حسم املعركة لصاحل السلطة الشرعية يف 	 
اليمن.

الالعبون الرئيسيون يف اليمن ومساراهتم املتعددة
السعودية )ليس لديها مشروع واضح وحمدد يف اليمن( ولكن  لديها رغبة – بعيدة املنال يف الوقت احلاضر -  يف حسم املعركة لصاحل 	 

سلطة شرعية بقيادات قبلية تقليدية بعيدة عن سلطة  تفرزها اخليارات الدميقراطية وتقودها األحزاب السياسية الرئيسية يف اليمن.

االمارات  )لديها مشروع واضح وحمدد( تعمل وفق اجندات  وحراك عسكري ال يتفق كله مع األهداف املعلنة سواء للسلطة الشرعية 	 
او للتحالف العريب, وتعمل على ان يكون هلا حضورا فاعال سواء عرب االحزمة االمنية وعناصر اجمللس االنتقايل اجلنويب العسكرية 

وكذلك   يف املناطق الساحلية وكذلك يف اجلزر اليمنية  يف خليج عدن وحبر العرب )سقطرى( والبحر األمحر ومضيق ابب املندب 
)ميون(, وبدون اتفاق او تنسيق مع السلطة الشرعية يف اليمن, كذلك دعمها الالحمدود لعناصر احلراك اجلنويب االنفصايل ينال من 
هيبة السلطة الشرعية ويضيف للمشهد اليمين املأزوم أزمات أخرى معقدة ومرّكبة, كان آخرها أحداث عدن العسكرية, كما أّنا 

كسبت موقف السعودية وضمتها اليها يف حرهبا ضد قطر وحصارها هلا.  

قطر: أضحى دورها غري مؤثر يف املشهد اليمين خاصة بعد فرض احلصار عليها من قبل السعودية واالمارات, بعد احنياز السعودية 	 
ضدها لصاحل موقف االمارات منها.

إيران )لديها مشروع واضح وحمدد( أطماعها واضحة وجلية يف أّنا تعمل  ابن يكون هلا حضورا فاعال ومؤثرا عند مدخل البحر 	 
األمحر من خالل مليشيات احلوثي وذلك ليكتمل إحكام قبضتها على املمرات املائية لدول اجلزيرة واخلليج العريب,  وكذلك على 

هتديد السعودية من خالل حدودها اجلنوبية مع اليمن.

أمريكا ومعها دول االحتاد األورويب )وان تقاطعت مصاحلها معهم أحياان(  وشعارهم مجيعا  املعلن هو  حماربة اإلرهاب يف اليمن, إال 	 
أنم جيمعون على أن متضي مسارات املشهد ملزيد من اناك القوى الوطنية املشاركة يف احلرب يف اليمن, وكذلك إناك دول التحالف 
وخاصة السعودية, والعمل قدر  املستطاع على ابتزازها وإطالة أمد احلرب لزايدة اخضاعها ألجندات ترامب  السياسية واالقتصادية  
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)مثل االعرتاف ابلقدس عاصمة للكيان الصهيوين وكذلك صفقة القرن بنصف ترليون دوالر لصاحل شركات صناعة األسلحة 
االمريكية(. 

روسيا والصني بدأت أطماعهم إبجياد حضور فاعل هلم يف املنطقة العربية خاصة على ضفيت سواحل البحر األمحر وخليج عدن 	 
)للصني قاعدة عسكرية يف جيبويت, والروس يتمنون أن يكون هلم حضور عسكري يف الشواطئ اجلنوبية لليمن(.

سلطة شرعية معرتف هبا وطنيا واقليميا ودوليا لكنها ضعيفة للغاية وينخرها الفساد, مما أغرى الكثريين من القوى االقليمية والدولية 	 
ابلطمع للحصول على اكرب قدر من املكاسب يف االرض والسواحل واجلزر اليمنية على حساب املصاحل العليا لليمن.

مآالت املشهد اليمين كما يريدها الالعبون الرئيسيون
سلطة شرعية  يتصدر مشهدها بعض القوى التقليدية وهي فاقدة للكثري من مقدرات  ومتطلبات السيادة, تعتمد على اخلارج اىل حد 	 

كبري يف موازانهتا ويف حتديد مواقفها يف الكثري من القضااي احمللية واإلقليمية والدولية.

عدم السماح لتطور االحداث يف اليمن   لكي ال يتصدر املشهد القوى الوطنية الرئيسية وابلتايل احليلولة دون أن  يكون هلم حضور 	 
وأتثري يف السلطة القادمة.

احلرص على محاية توغل احلوثيني يف أروقة بقااي اجلهاز التنفيذي للدولة وكذلك على إبقاء حضور فاعل ومؤثر للحوثيني يف أروقة 	 
احلكم ويف القرارات السيادية ولو من خالل النسبة املعطلة كما هو احلال يف لبنان.

العمل على إنشاء كياانت سياسية هزيلة وعدمية االرتباط ابملصاحل الوطنية العليا حبيث يكون هلا حضور فاعل يف الرتكيبة القادمة 	 
للحكم.

احليلولة دون قيام مين  احتادي قوي, آمن ومستقر وانمي, وال مانع من تقسيم اليمن او قيام مين بنظام فيدرايل او حىت كونفدرايل من 	 
اقليمني أو أكثر حبيث يصبح للسلطة اإلقليمية كل الصالحيات السيادية للسلطة االحتادية, وما يتبقى للسلطة يف املركز فقط حضور 

شريف  وبروتوكويل.

موقف القوى الوطنية الفاعلة على الساحة اليمنية

رفض كل تلك االجندات املؤيدة  إلطالة امد احلرب والعمل قدر املستطاع على املضي قدما حلسم املشهد لصاحل عودة السلطة 	 
الشرعية لليمن, 

العمل على استيعاب الكثري من القوى الوطنية يف اطار حتالفي أيخذ شكل مشروع وطين يتم من خالله تعظيم املصاحل العليا لليمن 	 
وأقناع فرقاء العمل السياسي على تكثيف اجلهود لتأمينها مع العمل قدر املستطاع على التخفيف من التباينات يف املواقف السياسية 

خاصة يف القضااي احلساسة.

العمل على إقناع القوى الفاعلة يف التحالف العريب وخاصة السعودية على ان يتناغم موقفها مع املصاحل الوطنية  العليا للشعب 	 
اليمين.
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االقرتاب الواعي من صناع القرار يف السعودية ويف االمارات لتعديل مواقفهم وقناعاهتم لصياغة مصاحل مشرتكة لليمن وهلم يف الفرتة 	 
اليت تلي  احلسم. 

العمل مع القوى الدولية والسعي لرتويض مواقفها مبا  خيدم مسارات األحداث لصاحل احلسم وطمأنتها على احرتام مصاحلها يف هذه 	 
املنطقة احلساسة من العامل.

أحداث مهّمة قادمة قد حتدث  اخرتاقا كبريا يف مآالت املشهد اليمين
تقدم عسكري يف الكثري من اجلبهات اليت هي اليوم على ختوم صنعاء حبيث تتموضع قوات اجليش الوطين  يف مناطق مؤثرة  سواء يف 	 

حميط العاصمة صنعاء وكذلك يف صعدة تؤدي اىل حتييد األسلحة الثقيلة اليت بيد مليشيات احلوثي االنقالبية, وتؤدي ابلضرورة اىل 
إذعان وإخضاع احلوثيني الي تسوية سياسية بشروط احلكومة الشرعية.

انعقاد جملس النواب اليمين بكامل نصابه القانوين سواء يف العاصمة املؤقتة عدن او يف اي مدينة أخرى يف أي من  احملافظات احملررّة, 	 
وهذا سيؤدي ابلضرورة حلسم املوقف السياسي لصاحل تكريس السلطة الشرعية يف اليمن, وسيدفع ابلقوى االقليمية والدولية خاصة 

اليت تقف مرتددة يف االحنياز الفعلي والصريح لصاحل السلطة الشرعية أبن تزيد من ضغوطها سواء على ايران الداعمة للمليشيات 
االنقالبية او على احلوثيني أنفسهم, مما سيّسرع  أبي حماوالت  تفضي لتسوية سياسية لصاحل السطة الشرعية يف اليمن.

توجد طبخة على انر هادئة  لتسوية سياسية تقوم هبا بريطانيا بتكليف ورعاية وتشجيع من السعودية واالمارات وسلطنة عمان تقوم 	 
على الزام االطراف اليمنية بقيام كيانني االول  يف مشال اليمن يكون للحوثيني وحلفائهم نصيب وافر يف تركيبته السيادية  ويف جنوبه 

يكون للحراك االنفصايل املدعوم اماراتيا بنصيب وافر يف تركيبته السيادية, والكياانن سيكوانن حتت مظلة  واهنة من سلطة فيدرالية   
شكلية للرئيس عبدربه منصور هادي, خالل فرتة انتقالية أتين بعدها انتخاابت رائسية وتشريعية ويلي ذلك اعطاء الشعب يف جنوب 

اليمن حق تقرير املصري رمبا عرب استفتاء مباشر.
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