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توطئة	 
بتاريخ 7 ابريل /نيسان  2022 أطلق الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي1 اعالنه الرائسي 
القاضي ابقالة انئبه على حمسن االمحر، ونقل السلطة اىل جملس رائسي مكون من مثانية رجال مبا 
يعد أبنه اشبه أبستقالة غري معلنة من منصبه، وذلك يف اعقاب اعالن اهلدنة على ارض اليمن جراء 
اجلهود اليت بذهلا املبعوث االممي )هانز غروندبرغ( منذ أشهر  ومت الشروع يف تنفيذها بتاريخ 2 
ابريل /نيسان 2022 ملدة شهرين قابلة للتمديد بعد موافقة الرئيس اليمين من انحية، وحركة انصار 
اهلجومية على  العسكرية  العمليات  لتشمل وقف مجيع  عليها3..  اخرى  احلوثيي من انحية  هللا2 
االراضي اليمنية وخارجها، وجتميد املواقع العسكرية ودخول 18 سفينة حمملة ابملشتقات النفطية 
اىل ميناء احلُديدة، وتشغيل رحالت جوية يومية من مطار صنعاء اىل االردن ومصر وتسهيل حركة 
املدنيي للتخفيف من معاانة أفراد الشعب اليميين يف مناطق نفوذ احلركة بعد فرتة صعبة من احلرب 
و احلصار وتوقف صرف رواتب املوظفي تسببت يف ماساة انسانية كبرية حباجة اىل جهود استثنائية 
كبى للحد من وطأهتا، ماالزم االمم املتحدة تعيي ضباط ارتباط خمولي يعملون حتت مظلة مكتب 

املبعوث االممي مهمتهم تنسيق االمور بي اطراف النزاع. 

1. https://tinyurl.com/y2wgyu76.
2.حركة أنصار هللا )كانت تسمى حبركة الشباب املؤمن(، هي حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من مدينة صعدة مشال اليمن مركزاً 

رئيسياً هلا. عرفت إعالمياً وسياسياً ابسم احلوثيي نسبة إىل مؤسسها بدر الدين احلوثي املرشد الديين للجماعة.
https://2u.pw/Gcwd2 3. ساعدت عليها املباحثات السعودية االيرانية يف بغداد

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
)إنشاء خديج، ومهام تحتاج الى حكمة(

عماد صالح الشيخ داود *

*  أستاذ السياسات العامة و رئيس حترير جملة قضااي سياسية احملكمة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://2u.pw/Gcwd2
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املظلة الدستورية لالعالن 	 
أستند الرئيس هادي يف خطابه الذي عرف ابعالن نقل السلطة »الذي يوصم ابنه  اعالن 

مفاجىء لليمني« على مقتضى املادة )9( من االلية التنفيذية للمبادرة اخلليجية4 مبا نصه: 
االنتقالية، وافوض جملس  املرحلة  قيادة رائسي الستكمال مهام  أنشاء جملس  »أعلن 
القيادة الرائسي تفويضا الرجعة فيه بكامل صالحيايت وفقا للدستور واملبادرة اخلليجية والياهتا 
يف  الرائسي  القيادة  جملس  ومساندة  لدعم  املكوانت  خمتلف  جتمع  هيئة  وتشكيل  التنفيذية 

مهامه«5.
لكن املالحظ يف االعالن الذي تاله وزير االعالم اليمين ابلنيابة عن الرئيس )ومن املفرتض 
انه جاء وفقا للدستور( انه قد ورد من دون ذكر املادة الدستورية اليت مت االرتكاز عليها، مايوحي 
ابنه ورد مبثابة دستور مؤقت يؤسس  حلقبة قادمة من اتريخ اليمن )ان جاز لنا التعبري(  النه خول 
اجلمهورية  اليت الجند هلا جذورا يف دستور  املهمة  الصالحيات  فعليا ابلعديد من  اجلديد  اجمللس 

اليمنية سوى املادة )124( من الدستور اليت تنص على االيت6: 
 »يعاون رئيس اجلمهورية يف أعمالـه انئب الرئيـس، وللرئيس أن يفـوض انئبـه يف بعض 

اختصاصاتـه«.
وذلك الن نص املادة )1- ب( من االعالن قد نصت على االيت: 

بكافة صالحيات  أعاله  الواردة  الرائسي ابإلضافة لصالحياته  القيادة  »خيتص جملس 
انئب الرئيس«. وهي: 

إدارة الدولة سياسياً وعسكرايً وأمنياً طوال املرحلة االنتقالية.. 1
اعتماد سياسة خارجية متوازنة حتقق املصاحل الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس االستقاللية . 2

4. تنص املادة 9 من االلية التنفيذية للمبادرة اخلليجية على االيت:
الكامل  للتنفيذ  الالزمة  األخرى  والقواني  للتشريعات  النواب  جملس  اعتماد  لضمان  الالزمة  اخلطوات  الطرفان  سيتخذ   -9  “

لاللتزامات املتعلقة ابلضماانت املتعهد با يف مبادرة جملس التعاون اخلليجي ويف هذه اآللية.”
5. https://www.youtube.com/watch?v=VWEkvi15IDo

6. انظر يف ذلك: دستور اجلمهورية اليمنية املنشور على موقع جملس النواب: شوهد يف 2202/5/6.
 https://parliament-ye.com/project/Front/1561596449.Constit.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VWEkvi15IDo
https://parliament-ye.com/project/Front/1561596449.Constit.pdf
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واملصاحل املشرتكة مبا حيفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.
االنتقالية.. 3 املرحلة  طوال  صالحياهتا  بكامل  الختصاصاهتا  احلكومة  ممارسة   تيسري 

اعتماد السياسات الالزمة لتعزيز األمن ومكافحة اإلرهاب يف مجيع أحناء اجلمهورية اليمنية.
اعتماد . 4 خالل  من  واالستقرار  األمن  لتحقيق  املشرتكة  والعسكرية  األمنية  اللجنة  تشكيل 

السياسات اليت من شأهنا أن متنع حدوث أي مواجهات مسلحة يف كافة أحناء اجلمهورية، 
قيادة  املسلحة حتت هيكل  القوات  تكامل  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  واختاذ  الظروف  وهتيئة 
وطنية موحدة يف إطار سيادة القانون، وإهناء االنقسام يف القوات املسلحة ومعاجلة أسبابه، 
وإهناء مجيع النزاعات املسلحة، ووضع عقيدة وطنية ملنتسيب اجليش واألجهزة األمنية، وأي مهام 

يراها اجمللس لتعزيز االستقرار واألمن.
تعزيز املساواة بي املواطني يف كافة احلقوق والواجبات وحتقيق الشراكة الواسعة.. 5

كما خول الرئيس هادي عدة صالحيات مطلقة لرئيس اجمللس اجلديد من امهها:
أ القيادة العليا للقوات املسلحة.	.
أ تعيي احملافظي، وقضاة احملكمة العليا، ومدراء االمن، وحمافظ البنك املركزي.	.
أ املصادقة على بعض االتفاقيات.	.
أ أنشاء البعثات الدبلوماسية.	.
أ دعوة جملس الوزراء الجتماع مشرتك. 	.
أ أعالن حالة الطوارىء وفقا للقانون والدستور. 	.

ما مينح الداللة أبن االعالن الذي ورد وكأن هادي اقال مبوجبه ذاته بذاته وبطريقة دراماتيكية 
)على حنو غري معلن ويتعارض مع اسس استقالة الرئيس املنصوص عليها يف املادة )114( من 
الدستور (7  قد ورد ويف ثناايه مايعطل الدستور وجيعل بنود االعالن حتل حمله طبقا  للمادة )9: 

التعارض( من االعالن اليت تنص على االيت: 

7. جيوز لرئيس اجلمهورية أن يقدم استقالة مسببة إىل جمـلس النواب، ويكون قرار جملس النواب بقبول االستقالة ابألغلبية املطلقـة 
لعدد أعضائـه فإذا مل تقبـل االستقالـة فمن حقـه خـالل ثالثـة أشهر أن يقدم االستقالـة وعلى جملـس النـواب أن يقبلهـا.
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»يُلغي هذا اإلعالن ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانني.«
الباب اخلامس من  لرئيس اجلمهورية وماورد يف  الدستورية  يتعارض والصالحيات  ما  وهو 
الدستور اخلاص بـ )أصول تعديل الدستور(. كما منح االعالن للمجلس صالحية تشكيل اللجنة 
األمنية والعسكرية املشرتكة لتحقيق األمن واالستقرار، دون ان يتطرق اىل مضامي القانون رقم 
62 لسنة 1991 اخلاص أبنشاء جملس الدفاع الوطين8 وهل ان اللجنة اعاله هي البديل اجلديد 
عنه ام ال. السيما وان جملس القيادة الرائسي قد تشكل من قيادات جلماعات مسلحة غري مصنفة 
من ضمن تشكيالت  اجليش اليمين ومرتبطة بدول أقليمية)اململكة العربية السعودية، واالمارات 
العربية املتحدة.. حتت مظلة مايطلق عليه التحالف العريب لدعم الشرعية(.. و تتسم ابلتنافر وتقاسم 
النفوذ فيما بينها على ارض اليمن طبقا للخريطة الواردة يف ادانه املنشورة يف العام 2020 على 

موقع قناة اجلزيرة على االنرتنت.

 9Waf1/pw.2u//:https :املصدر
وعلى مايبدو ان حكم االمر الواقع )dē factō( قد فرض واقعا جديدا نقل السلطة اىل 
زعامات تلك اجلماعات  مبا يعد تعطيال صرحيا لنص املادة )36( من الدستور اليت تنص على 

حظر اجلماعات املسلحة 9.

8. https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11334
9. الدولة هي اليت تنشئ القوات املسلحة والشرطة واألمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها محاية اجلمهورية 
وسالمة أراضيها وأمنها وال جيوز ألي هيئة أو فرد أو مجاعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيالت عسكرية أو شبه 

عسكرية ألي غرض كان وحتت أي مسمى، ويبي القانون شروط اخلدمـة والرتقيـة والتأديب يف القوات املسلحة والشرطـة واألمـن.

https://2u.pw/9Waf1
https://2u.pw/9Waf1
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11334
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وطبقا لراي )غريغوري دي جونسن(10 فانه من غري الواضح ما اذا كان الرئيس هادي ميتلك 
ابلفعل الصالحية الدستورية لنقل الرائسة )حيث يدعو الدستور مبادته )105( أن يكون الرئيس 
منتخبا11(. ويزيد على ذلك حتميله هلادي مسؤولية اهنيار حماداثت السالم يف الكويت وحثه جريان 
التدخل العسكري  وهو مااكدته )تصرحيات مجال بن عمر(12اثناء مؤمتره الصحفي  اليمن على 

بتاريخ 25 / ابريل –نيسان / 2015 الذي قال فيه13:
اليمنني كانوا قريبني من التوصل ألتفاق قبل بدء  » أبلغت اعضاء جملس االمن أبن 

الغارات اجلوية للتحالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية«.
الصالحيات  إىل أسباب عدة )تفسر رؤية جونسن  نقل  اما أمحد انجي14فيعزي اعالن 

اعاله القائلة بتجاوز هادي للدستور(  هي15:
أ أقتناع التحالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية واملعارض حلركة أنصار هللا أبن عليه 	.

انتهاج مقاربة خمتلفة للصراع يف اليمن، ترّكز بشكل أكب على التوّصل إىل حلول سياسية، بداًل من 
االعتماد على اسرتاتيجية عسكرية ابلدرجة األوىل. وتوّطدت هذه القناعة بعد اهلجمات اليت شنت 
مؤخرًا على أراضي اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، و أظهرت أن ديناميكيات 
احلرب بدأت تتمّدد إىل خارج احلدود اليمنية وتطرح هتديًدا حقيقًيا على البلَدين. ومن هذا املنطلق، 

أصبحت أولوية التحالف، أقّله يف الوقت الراهن، خفض التصعيد.
أ اليت 	. املتعّددة  الكوارث  إدارة  على  وقدرته  هادي  منصور  ره  عبد  اليمين  الرئيس  ضعف 

شهدها اليمن خالل احلرب. فهو يف املنفى منذ بدء احلملة العسكرية للتحالف بقيادة السعودية 
يف اليمن يف آذار/مارس  2015 ومل يُبِد قدرة على حتّمل مسؤولياته. ويف السنوات األخرية، مل 
يستطع أداء مهامه ألسباب صحية، فما كان من جنليه إال أن مآل هذا الفراغ الذي برز يف مؤسسة 
الرائسة. ما مسح للسعوديي  بتعزيز أجندهتم وتشكيل الوضع يف اليمن كما يشاؤون. لكن التغيري 
املناسب، ويتطلب  التحالف يعين أن هادي مل يعد الشخص  األخري الذي طرأ على اسرتاتيجية 

االمر قيادة مينية جديدة.
10. العضو السابق يف فريق خباء االمم املتحدة املعي ابليمن 

11. مادة )501( أ- رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقـا للدستـور.
12.املبعوث االممي السابق اىل اليمن 

13. صحيفة راي اليوم بتاريخ 5102/4/72.
14. ابحث غري مقيم يف مركز مالكوم كري–كارنيغي للشرق األوسط يف بريوت

15. https://2u.pw/TwtDk

https://2u.pw/TwtDk
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أ اما على املستوى احمللي فقد أفرزت احلرب جمموعات عسكرية عدة، والكثري منها مل يكن 	.
خاضًعا لسيطرة هادي بل تربطه عالقات مباشرة مع التحالف. وقد بُذلت حماوالت ترمي إىل دمج 
هذه القوات ووضعها حتت إشراف املؤسسات الرائسية. ما دعى التحالف لتشكيل مؤسسة جديدة 
هي جملس القيادة الرائسي، من شأهنا أن جتمع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ضمن هيئة واحدة. 
ويتألف هذا اجمللس من مثانية أعضاء، ميّثل كلٌّ منهم القوات العسكرية أو شبه العسكرية املتواجدة 

يف امليدان، وهي مجيع اجملموعات املدعومة من اإلمارات والسعودية
توليفة جملس القيادة الرائسي 	 

قوى  لعدة  قيادات  من جمموعة  )أغلبها  املعي خلطة   الرائسي  القيادة  توليفة جملس  تعد 
مسلحة غري نظامية تسيطر على مناطق خمتلفة داخل اليمن كما واضح يف اخلريطة اعاله(  ومن 
خلفيات عسكرية شغلت مناصب قيادية يف اليمن قبل و بعد اعالن الوحدة عام 1991، طبقا 
للمادة )1( من اعالن رئيس اجلمهورية الذي حددهم ابالمساء يف نص الفقرة )ج(   من املادة 

املذكورة كما يلي:
 » مادة 1: جملس القيادة الرائسي.

 )أ(: ينشأ مبوجب هذا اإلعالن جملس قيادة رائسي الستكمال تنفيذ مهام املرحلة االنتقالية، 
وأفّوض جملس القيادة الرائسي مبوجب هذا اإلعالن تفويضاً ال رجعة فيه بكامل صالحيايت وفق 

الدستور واملبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية.
)ب(: خيتص جملس القيادة الرائسي ابإلضافة لصالحياته الواردة أعاله بكافة صالحيات 

انئب الرئيس.
)ج(: يكون جملس القيادة الرائسي برائسة رشاد حممد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء هم:

)1( سلطان علي العرادة.
)2( طارق حممد صاحل.

)3( عبد الرمحن أبو زرعة.
)4( عبدهللا العليمي ابوزير.
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)5( عثمان حسي جملي.
)6( عيدروس قاسم الزبيدي.
)7( فرج ساملي البحسين.«

ويف ادانه ترمجة لكل شخصية من شخصيات اجمللس املذكور:
رئيس اجمللس/ اللواء الدكتور رشاد العليمي . 	

من مواليد 1954 يف احدى قرى حمافظة تعز جنوب اليمن، خريج كلية الشرطة والعلوم 
العسكرية عام 1975، وحاصل على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع من جامعة عي مشس يف 
مصر.. وبدء حياته انصري التوجه مث انتظم يف صفوف املؤمتر الشعيب العام وظل يتحرك يف االعوام 

كقائد جلناحه املوايل للرئيس هادي.
ابنه  ويوصف   ،2014 العام  منذ  اليمنية  الرائسة  يف  املستشارين  ابرز  احد  العلمي  يعد 
شخصية استخبارية أبمتياز وامنية رفيعة على مستوى اليمن، واملستوى االقليمي. وميتلك شخصية 
تتسم بعالقة ودية مع كافة الشرائح السياسية يف الداخل اليمين، وكذلك مع دول احمليط اخلليجي 

السيما السعودية، والوالايت املتحدة االمريكية16.
 تقلد رئيس اجمللس القيادي  يف حياته مناصب امنية  ومدنية عدة ففي بداايته عمل ضابطا 
يف ادارة البحث اجلنائي، ابالضافة اىل عمله كتدريسي حماضر يف جامعة صنعاء حىت العام 1989، 
مث انتقل أابن العام 1994 لتويل منصب رئيس مصلحة اهلجرة واجلوازات، ليتوىل يف العام 2001 

حقيبة وزارة الداخلية اليمنية حىت العام 2008 ليشغل منصب انئب رئيس الوزراء.
اللواء سلطان علي العرادة  . 	

 ..2012/ –نيسان  ابريل   /  6 منذ  مأرب  حمافظ  منصب  ويشغل   1958 مواليد  من 
العرادة من قبيلة عبيدة  البكالوريوس يف االداب من جامعة صنعاء.. ينحدر  حاصل على درجة 
املأربية اليت تستوطن يف ثلث جغرافية احملافظة اليت توىل ادراهتا واختارته قبائلها ليكون على قمة 

مشخيتها القبلية وصاحب الكلمة يف خالفاهتا..
16. تورد بعض املصادر بتجلي أتثري شبكة عالقاته من خالل اللقاء ابملبعوث األمريكي تيموثي ليندركينغ، قبل ساعات من تعيينه 

كرئيس للمجلس القيادي الرائسي  بصالحيات مطلقة ال ميكن لألعضاء منازعته عليها.. أنظر يف ذلك
https://alkhabrpress.com/archives/1573439

https://alkhabrpress.com/archives/1573439
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عمل سلطان العرادة  عضوا يف جملس الشورى اابن العام 1987م. وانل عضوية  جملس 
النواب يف دورتي انتخابيتي 1993م، 1997م وكان مرشحاً توافقياً لألحزاب السياسية الفاعلة. 
ملنطقة حقول  والعسكرية  املدنية  االدارة  يتوىل  الرئيس هادي حيث  اىل  املقربي  اقرب  احد  ويعد 

النفط والغاز 17.
العميد طارق صاحل  . 	

من مواليد 1970 والقائد السابق للحرس اخلاص واللواء الثالث حرس مجهوري خالل حقبة 
حكم عمه الرئيس االمين االسبق الراحل علي عبد هللا صاحل.. يف بداية املطاف كان مناوائ لسلطة 
عبد ربة منصور هادي والتحالف العريب يف اليمن، لكن بعد مقتل عمه يف هناية عام 2017،  

واختفى من صنعاء مث ظهر بعد مدة يف عدن بتعاون إمارايت 
يتزعم صاحل  قوة مسلحة )تعرف ابجمللس السياسي لقوات املقاومة الوطنية بتمويل من دولة 
االمارات العربية املتحدة( توصفها بعض املصادر ابهنا قوة قتالية حمرتفة تنتشر على السواحل الغربية 
لليمن املطلة على مضيق ابب املندب احد اهم املمرات املائية الدولية، لكنها مل تتعاون مع سلطة 

عبد ربه منصور هادي حىت وقت قريب من اصدار االخري العالنه الرائسي.. 
العميد عبد الرمحن صاحل احملرمي )أبوزرعة( . 	

من مواليد 1980 بلدة جبل حمرم، ايفع حمافظة حلج  )وهو جنل رجل االمن يف ايفع  صاحل 
زين احملرمي( .. درس العلوم الشرعية يف معهد دار احلديث.. ويتزعم حاليا قيادة قوة مسلحة )تعرف 
بقوات العمالقة مؤلفة من 17 لواء عسكراي بتمويل من االمارات العربية املتحدة( توصفها بعض 

املصادر ابهنا االحدث تسليحا وتدريبا.
السيد عبد هللا العليمي ابوزير . 	

من مواليد 1979 حمافظة شبوة، حاصل على بكالوريوس الطب العام من جامعة عدن 
من  االدارة  واملاجستري يف  والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة  من  والقانون  الشريعة  وبكالوريوس 

اجلامعة املاليزية. 

17. اليت يدور حوهلا الصراع الدامي بي قوات حكومة هادي يف عدن اليت ميثلها العرادة ببعده القبلي والعسكري واالداري، وبي 
حكومة صنعاء.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
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شغل منصب مدير مكتب رئيس اجلمهورية )عبد ربة منصور هادي( منذ العام 2016 
حىت صدور االعالن بتشكيل جملس القيادة الرائسي، ويوصف أبنه شخصية مرنة منفتحة بعالقاهتا 

الواسعة على خمتلف شرائح اجملمع اليمين.
عثمان حسي فايد جملي   . 	

مواليد صعدة 1970، خريج الدفعة 28 من كلية الشرطة ولديه ليسانس يف القانون..
يعد جملي احد الشخصيات العشائية البارزة يف مسقط راسه..

عمل يف االدارة العامة للبحث اجلنائي يف حمافظته من 1994 -1997. ليشغل بعدها 
احد مقاعد البملان.. كأحد نواب املؤمتر الشعيب العام..

اسندت له حقيبة وزارة الدولة لشؤون جملس النواب اابن العام 2016
اللواء عيدروس قاسم الزبيدي . 	

مواليد الضالع 1967.. خريج كلية الطريان )صنف الدفاع اجلوي(.. 
النجدة والقوات اخلاصة حىت عام  الدفاع اجلوي مث يف قوات  عمل بعد خترجه يف صنف 

1994 ليغادر اىل جيبويت على اثر حسم حركة انفصال اجلنوب يف ذلك العام..
عاد ايل اليمن اابن  العام 1996 ليؤسس حركة حتم  او »حركة تقرير املصري« كأول حركة 

جنوبية تتبىن عمليات مسلحة ضد القوات احلكومية.
وبي عامي 1996 و1998 قامت احلركة بعمليات عسكرية استهدفت القوات احلكومية، 
حكم على اثرها ابالعدام غيابيا. ويف العام 2000 أصدر عنه الرئيس الراحل علي عبد هللا صاحل 
عفوا أدى إىل إسقاط احلكم على الزبيدي الذي اجته بعدها إىل العمل السياسي ضمن تكتل أحزاب 

اللقاء املشرتك.
يف ديسمب/كانون األول 2015 اصدر الرئيس هادي قرارا بتعيي الزبيدي حمافظا لعدن، 

لكنه أقاله من املنصب يوم 27 أبريل/نيسان 2017 وعّينه سفريا يف وزارة اخلارجية18.

18.https://tinyurl.com/y42zn7lj

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/12/22/اللقاء-المشترك
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اابن العام 2017 اسس اجمللس االنتقايل اجلنويب وهو من اشد املطالبي أبنفصال اجلنوب 
اليمي واعادة اتسيس دولته..

اللواء الركن  فرج ساملي البحسين19  . 	
مواليد حضرموت 1955، خريج الكلية العسكرية العليا السوفيتية 1975 )صنف املدفعية 
السوفيتية  العسكرية  فرونزا  جامعة  من  العسكرية  الدراسات  ماجستري  على  وحاصل  والصواريخ( 

.1983
عمل رئيسا لسالح املدفعية يف مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية )اجلنويب( قبل الوحدة، 
العام   اابن  الوحدة  اعقاب  القادة يف  اليمين و معهد أتهيل  اجليش  اركان  مث مديرا ملكتب رئيس 

.1990
عاد البحسين اىل اليمن اابن العام 2015 بعد غياب عن البالد على اثر احداث العام 
1994 ليقود معركة تطهري حضرموت من القاعدة.. ليتوىل بعدها منصب حمافظ حضرموت وقيادة 

املنطقة العسكرية ابملكال.
املهمة العسرية	 

منذ بداية صدور االعالن بنقل الصالحيات من هادي اىل العليمي ونوابه يدور احلديث عن 
ثالثة حماور أساسية على اجمللس الرائسي ان ينفذها سريعا هي20: 

أ حتويل اهلدنة اإلنسانية إىل وقف دائم إلطالق النار والشروع يف مفاوضات عاجلة مع 	.
مجاعة انصار هللا، حلل كل االشكاالت وعودة االمن واالستقرار اىل اليمن يف اجواء نقية من العدالة 
واملساواة 21. لكن اجلماعة ما زالت تطالب حبوار مع التحالف الذي تقوده السعودية يف املقام 

19. صحيفة االايم 9 ابريل / نيسان 2202.
20. العريب اجلديد 91 ابريل / نيسان 2202.

21.طبقا ألمحد انجي: "فقد بُذلت مؤخرًا جهود دبلوماسية مكثّفة قادهتا األمم املتحدة، وأّدت فيها سلطنةُعمان دورًا رئيًسا، من 
أجل التوّصل إىل هدنة ملّدة شهرين بي األطراف املتنازعة. وعلى الرغم من تسجيل انتهاكات عّدة يف مأرب وتعز واملناطق الساحلية 
الغربية، فإن اهلدنة منحت اليمنيي ابرقة أمل حيال إمكانية التوّصل إىل حّل. لكن السؤال املطروح اليوم هو: هل ستؤدي اهلدنة إىل 
نتائج سياسية إضافية، أم ستعقبها موجة جديدة من القتال؟ نشهد اليوم أحدااًث يف كال االجتاهي: فمن جهة، مثة بعض اجلهود اليت 
تُبذل للحفاظ على اهلدنة وحّل بعض القضااي اإلنسانية. ومن جهة أخرى، هناك مظاهر حتشيد واستعدادات عسكرية يف معظم 
اجلبهات، وستكشف األايم القريبة مستوى االلتزام لدى مجيع األطراف بتحويل اهلدنة إىل أساس يُبىن عليه اتفاق أكثر دميومة، أو 

https://2u.pw/TwtDk ".الذهاب إىل تصعيد عسكري جديد

https://2u.pw/TwtDk
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األول طبقا ملا صرح به السفري أبراهيم الديلمي22 الذي قال بعدم شرعية اجمللس اجلديد، وأبنه 
حماولة لاللتفاف على حقيقة ماحيدث يف اليمن بتنسيق سعودي امريكي 23. وهو ذات الراي الذي 
ذهبت اليه تغريدة حممد عبد السالم24 عب حسابه على منصة »تويرت«، اليت صرح با غداة نقل 
الصالحيات جمللس القيادة قائال أبن: »طريق السالم يكون بوقف العدوان ورفع احلصار وخروج 
القوات األجنبية من البالد”.،  وأضاف: »دون ذلك حماولة ايئسة إلعادة ترتيب صفوف األطراف 
)املوالية للحكومة( للدفع بم حنو مزيد من التصعيد”. ، واتبع: »شعبنا اليمين ليس معنيا إبجراءات 

غري شرعية صادرة خارج حدود وطنه من جهة غري شرعية«25. 
أ أنقاذ االقتصاد من االهنيار واالستفادة من الوديعة اخلليجية البالغة  ملياري دوالر يف كبح 	.

تدهور العملة اليمينة، والسعي النعقاد مؤمتر املاحني العمار اليمن.
امام جملس  اإلنسانية  للشؤون  العام  األمي  وكيل  غريفيثس26،  مارتن  أستعراض  فبحسب 

االمن الذي قال فيه:
»بعد أكثر من سبعة أعوام على احلرب، أصبحت )احلالة( يف اليمن مبا يشري إليها العاملون 
هناك خماطر  اإلغاثة،  العاملون يف جمال  يعلم  مزمنة. وكما  اإلنساين أبهنا حالة طوارئ  اجملال  يف 
جسيمة ترتتب على حاالت الطوارئ املزمنة: الشلل واإلهناك. ال جيب أن نستسلم لتلك القوى«.
وأشار إىل أن اليمن ال يزال حباجة إىل مساعدة عاجلة. إذ يرتفع مستوى اجلوع، واملرض، 
وغريمها من املآسي، بشكل أسرع مما ميكن لوكاالت اإلغاثة التصدي له.  أذ تؤكد تقييمات جديدة 
من قبل الشركاء اإلنسانيي لألمم املتحدة يف اليمن على مستوى البالد أن 23.4 مليون نسمة 
حيتاجون إىل املساعدة. من بينهم، 19 مليون سيجوعون يف األشهر املقبلة – وهو ارتفاع حبوايل 
20 يف املائة منذ السنة املاضية. وأكثر من 160,000 من هؤالء األشخاص سيواجهون ظروفا 
شبيهة ابجملاعة. لقد سّرعت احلرب من االهنيار االقتصادي يف اليمن، ودفعت العائالت إىل العوز. 
هذا االهنيار هو واحد من أكب حمرّكات االحتياجات اإلنسانية، وإن املشهد قامت، حبسب املسؤول 

األممي.

22. سفري صنعاء لدى طهران
23. صحيفة االايم  21 ابريل / نيسان 2202.

24. املتحدث ابسم مجاعة أنصار هللا
25. https://2u.pw/ppez3

26. منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، األوضاع اإلنسانية يف اليمن

https://2u.pw/ppez3
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وتعتمد  اليمن على الواردات التجارية حلوايل 90 يف املائة من الغذاء، وتقريبا مجيع واردات 
يؤدي  قد  اليمين من روسيا وأوكرانيا، حيث  القمح  ثلث  األساسية. وأييت حوايل  والسلع  النفط 
النزاع احلايل إىل تقييد اإلمدادات وزايدة األسعار الغذائية – واليت تضاعفت أصال يف اليمن العام 

املاضي27. 
أ تفعيل مؤسسات الدولة عب استثمار حالة التوافق النامجة عن نقل السلطة ووجود القوى 	.

الفاعلة كافة حتت مظلة واحدة، إلعادة االعتبار ملؤسسات الدولة من داخل العاصمة املؤقتة عدن.
يف هذا الصدد أوضح العليمي حمددات مهام اجمللس الرائسي يف كلمته أمام البملان حي 
قال28: »اجمللس سيسعى بكل جهد وإخالص من أجل السالم، وستظل يده ممدودة للسالم العادل 
الوطنية،  ووحدهتا  اجلمهوري  ونظامها  الدستورية  ومؤسساهتا  الدولة  على  حيافظ  الذي  واملستدام 
السالم الذي يعزز املواطَنة املتساوية واحلرية والعدالة االجتماعية ومنظومة احلقوق واحلرايت، ويستند 
إىل اإلرادة الشعبية احلرة ويستعيد حالة اإلمجاع الوطين، مثلما جتّلت مبخرجات مؤمتر احلوار الوطين 
الشامل وتوافقات املرحلة االنتقالية اليت تنظمها املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية و)اتفاق الرايض( 

.»
وعّد املؤسسة العسكرية واألمنية، »واحدة من أهم ركائز االستقرار«، وقال إن مهمة 

اجمللس »هي احلفاظ عليها أفراداً ومؤسسات، وتعزيز دورها يف محاية الوطن وسيادته واحلفاظ 
على مكتسباته«. الفتاً إىل أن اجمللس سيويل اهتماماً خاصاً ابملؤسستي العسكرية واألمنية ورفع 

قدراهتا وكفاءهتا وتكريس سلطات إنفاذ القانون ومحاية املواطن وتعزيز استقرار الدولة.
يف هذا املضمار يرى عماد حرب29 أبن اجمللس يسعى لتوحيد النخب السياسية وابالخص 
ذات االجنحة العسكرية غري النظامية املتنافرة، والقوى اليت جتتمع مع غريها فقط من اجل الوقوف 
ابلضد من مجاعة انصار هللا، يف ذات الوقت الذي تكثر بينها عناصر االنقسام ابلنظر لالختالفات 
اداء  ساعة  من  جتلت  واليت  اخلارجيي.  رعاهتم  اىل  ابالضافة  وأجنداهتم،  ومصاحلهم  مواقفهم  يف 
القسم.. فمن الصعب ختيل ختلي السيد عيدروس الزبيدي عن رغبته يف جنوب منفصل وعمله 
ضمن اجمللس على توحيد البالد وهو املمتنع عن ذكر »النظام اجلمهوري ووحدة الوطن« خالل 

27. https://news.un.org/ar/story/2022/03/1096352
28. صحيفة الشرق االوسط 12 ابريل / نيسان 2202.

29. مدير البحث والتحليل يف املركز العريب واشنطن.

https://news.un.org/ar/story/2022/03/1096352
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جملس القيادة الرائسي اليمين )إنشاء خديج، ومهام حتتاج اىل حكمة(

أدائه اليمي الدستوري. وبنفس الدرجة من التعقيد أقناع أصحاب االجنحة العسكرية غري النظامية 
من االعضاء بعدم استخدام سلطاهتم القسرية ألجبار االخرين على املوافقة على طلباهتم وتلبية 
طموحاهتم..وهذا ماجيعل عمل اجمللس مرهوان دائما ابتفاق الرعاة من خارج اليمن لتلك القوى. 

ويعقد مشهد تفعيل مؤسسات الدولة.
خامتة املطاف	 

من خالل ماتقدم ميكن القول أبن اليمن اليت مشت كثريا على دمها، وضيعها الطريق يف 
ظل دجى معتم )كما يقول البدوين(30. هي اليوم على مفرتق طرق انمل أن أيخذها حنو االرتقاء 

والتنمية، وينأى با عن التخلف واهلاوية  
واليتحقق ذلك حسب ماتراه هذه الورقة )على قدرجهدها وطاقتها( االمن خالل:

اهتمام رجل االمن ورئيس اجمللس القيادي ونوابه أبعمالل التنمية املستدامة واهدافها السيما ( 1
اهلدف الثاين واهلدف الثالث من اهداف وجعلها على راس اولوايهتم للحاجة امللحة اىل ذلك 
فقد فتكت االوبئة ابهل اليمن اكثر مما فتكت بم احلروب، وزادت الفوضى من جوع الناس.. 
وقد قيل يف االثر )حيث النظام جتد الطعام، وحيث الفوضى جتد اجلوع(.. واجلوع اليفرق بي 
صنعاين وعدين وال بي بنت حضرموت وبنت صعدة.. فال سالم من دون طعام مقدم اىل كل 

مينية وميين  على تلك االرض الطيبة.
السعي احلثيث الهناء حالة ايقاف العمل ابلدستور كما هو واضح يف اعالن نقل الصالحيات ( 2

وأتسيس اجمللس، ألن البناء السليم ملؤسسات الدولة حيتاج اىل التمسك ابلدستور وجعل اهلوية 
الوطنية  فوق اهلوايت الفرعية وتغوهلا على بنوده، فضال عن احلاجة اىل احلرية اليت الميكن هلا 
ان تسود يف جمتمع من اجملتمعات اال جبعل التسليح يف يد واحدة، وحتريكه عب تلك اليد اليت 
وفدت اىل مكاهنا برضى اجلمهور وحازت على احرتامه.. وهي مهمة يسرية اذا توفرت االرداة 
على حتقيقها وعسرية اذا غلبت املصاحل الشخصية على مصلحة الوطن.. وال ينجز ذلك اال 
من خالل التمسك مببادىء التسامح وتغليب لغة احلوار على لغة التخوين فالكل يف مركب 
واحد واملعادلة صفرية النتائج حىت اذا ما تغلبت قوة على االخرى.. الن التسامح ترايق يدمل 
كل اجلراحات، والتشنج والتخوين طريق متصحر  غزير االشواك. ومن شغل منصب وزير 

30. فـنمشي عـلى دمنا والطريق... يـضـيّـعنا والــدجـى مـعـتـم.
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الداخلية سابقا يعرف جيدا كيف يسقي الصبار ليزهر. الن النحل علمنا كيف يشفي عسل 
الصبار احلروق.

االستفادة من قوى اجملتمع املدين )CSO( وخنبها الرايدية للتعاون يف بناء دولة قوية متساحمة ( 3
توفر بيئة حاضنة للالرتقاء التنموي يف ضوء أعمال اهلدف 16 من اهداف التنمية املستدامة 
للتغلب على حالة االستبعاد عن مشاركتها يف ادارة احلكم طبقا العالن نقل الصالحيات .. 
ذلك الهنا خري رافعة الجناح احلوار وحتقيق التسامح على ان يتم التفكري جداي بتمويلها داخليا 
الن قوة أتثريها كقوة املؤسسة العسكرية اليت يفككها اتثري القوى اخلارجية عليها حىت جيعلها 

من االفلي. 
ضرورة فتح االفاق وتوفري البيئة االمنة لعمل القطاع الزراعي والصناعي اخلاص، بغية النهوض ( 4

التنموي وتوفري االمن الغذائي وتقليل الفقر من خالل فرص عمل تستفيد منها القوى الشابة 
اليت ميكنها ان حتمل املعول بدال عن السالح.

احلدود ( 5 ضبط  مهمة  عن  االمريكية  البحرية  السيما  التوتر  تثري  اليت  اخلارجية  االطراف  أبعاد 
البحرية لتحقيق االستقرار، وميكن االستعاضة عنها بقوات عربية او دولية مشرتكة من اطراف 
صديقة للكل وخباصة تلك اليت رعت مفاوضات اهلدنة الن بناء جسور الثقة بي قوى احلرب 

يف اليمن ينجز التوصل اىل السالم املنشود.


