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مقدمة

إدارة  خــال الســنوات الســت الماضيــة مــن الحــرب، فشــل الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي فــي 

الوضــع باليمــن عــى المســتويين العســكري والسياســي. لــذا ال ينظــر العديــد مــن اليمنييــن إىل 

هــادي كرئيــس شــرعي كونــه أمضــى جــزًءا كبيــرًا مــن الصــراع فــي منفــاه بالريــاض وصــار مجــرد 

غطــاء لحــرب الســعودية فــي اليمــن، فالتحالــف بقيــادة األخيــرة غالبـًـا مــا يكــرر أن تدخلــه يســتند 

ــا. أدى هــذا الغيــاب للشــرعية ورأس  بالكامــل إىل طلــب هــادي والحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

الســلطة لتعزيــز حكــم الميليشــيات فــي اليمــن، أبرزهــا جماعــة الحوثييــن المســلحة والجماعــات 

التــي يُفتــرض أنهــا متحالفــة مــع حكومــة هــادي.

ومــع ذلــك، مــا يــزال هنــاك مــن يجــادل أنــه ال غنــى عــن هــادي رغــم إخفاقاتــه؛ باعتبــاره الرمــز 

األخيــر لشــرعية الدولــة اليمنيــة. يســتند أســلوب التفكيــر هــذا إىل المنطــق التالــي: هــادي تــوىّل 

الرئاســة وفــق انتخابــات رئاســية عــام 2012 كان فيهــا المرشــح الوحيــد. أُجريــت االنتخابــات 

كجــزء مــن مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي لتســهيل نقــل الســلطة مــن الرئيــس الســابق علــي 

ــح فــي أعقــاب انتفاضــة 2011 باليمــن. اعتــرف قــرار مجلــس األمــن 2216 )2015(  ــه صال عبدالل

بهــادي كرئيــس شــرعي لليمــن بعــد اســتياء الحوثييــن عــى صنعــاء. وبالتالــي، وفًقــا لهــذه 

الُحجــة، فــإن االســتغناء عــن رئاســة هــادي ســيلقي بالبــاد فــي أزمــة دســتورية ويفتــح البــاب 

أمــام شــرعنة الميليشــيات التــي تمكنــت مــن فــرض ســلطتها بالقــوة، وهــو احتمــال يهــدد 

بإحــداث مزيــد مــن االنقســام والفوضــى السياســية.

ــي نتجــت عــن رئاســة  ــر أن هــذا المنطــق يتجاهــل بشــكل أساســي العواقــب المدمــرة الت غي

إنهــاء الحــرب  هــادي غيــر الخاضعــة للمســاءلة، فضــًا عــن الحقيقــة المهمــة والمتمثلــة فــي أن 

يضــر بالمصالــح الشــخصية لهــادي الــذي ســيصبح االســتغناء عنــه مرجًحــا مــا بعــد الصــراع. صــار 

المكتــب الرئاســي الــذي يقــوم بمهامــه مــن المنفــى منــذ انــدالع الحــرب مرتًعــا للفســاد. وفــي 

هــذه األثنــاء، ســاهمت جهــود هــادي لتهميــش حلفائــه الجنوبييــن إىل صعــود المجلــس الجنوبــي 

االنتقالــي، مــا خلــق تصدًعــا كبيــرًا فــي صفــوف التحالــف المناهــض للحوثييــن.

ــرة أمــام الســام والحكــم الرشــيد، وصــار مــن الضــروري البحــث  ــد الرئيــس هــادي حجــر عث يُع

عــن بدائــل لحكومــة متعاونــة وخاضعــة للمســاءلة، ووضعهــا عــى مســار سياســي أقــوى. أحــد 

ــارات هــو تشــكيل مجلــس رئاســي؛ بالنظــر إىل وجــود تجــارب ســابقة فــي تاريــخ اليمــن،  الخي

ــي مــا بعــد  ــرة حكــم انتقال ــن كحــل محتمــل لفت ــل المفاوضي ــار مــن ِقب كمــا نُوقــش هــذا الخي

الصــراع.
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يُعــد اآلن وقتًــا مناســبًا إلحيــاء النقــاش حــول المجلــس الرئاســي لعــدة أســباب، األول هــو 

ــث،  ــخ اليمــن الحدي ــواًل للســلطة التنفيذيــة المتجــذرة فــي تاري ــل بديــًا معق ــس يمث أن المجل

ــة عــدم اليقيــن حــول مــن ســيخلف هــادي فــي حــال عجــز  ويجنّــب اليمــن أزمــة سياســية وحال

بشــكل مفاجــئ عــن االســتمرار فــي منصبــه أو وفاتــه. الســبب الثانــي هــو أن المجلــس الرئاســي 

ــا لصنــع القــرار التنفيــذي ويمنــع اتخــاذ القــرارات مــن ِقبــل أفــراد، خاصــة  ســيقدم نمًطــا جماعيًّ

التــي تخــدم المصالــح الشــخصية الضيقــة عــى حســاب المصلحــة العامــة للبــاد. أمــا الثالــث فهــو 

أن وجــود إطــار أكثــر تنظيًمــا لصنــع القــرار عــى المســتوى التنفيــذي ســيعزز الشــفافية ويوفــر 

فرًصــا لقــدر أكبــر مــن المســاءلة.

هــذه الورقــة تهــدف فقــط الستكشــاف إمكانيــة تشــكيل مجلــس كهــذا مــن ِقبــل الحكومــة. 

إحــدى  وفــي حــال نجــح هــذا المجلــس وحّســن الحكــم فــي البــاد، فــإن دمــج الحوثييــن فيــه هــو 

الســبل الممكــن أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي محادثــات الســام المســتقبلية.

الستكشــاف فكــرة المجلــس الرئاســي بشــكل أكبــر، ســيكون مــن المفيــد النظــر فــي المجالــس 

التنفيذيــة الســابقة فــي تاريــخ اليمــن ال ســيما فــي تكوينهــا ونقــاط قوتهــا وضعفهــا. تشــمل 

اليمنيــة  العربيــة  بالجمهورـيـة  رؤســاء  أربعــة  عهــد  فــي  الرئاســة  مجالــس  المجالــس،  تلــك 

ــرة مــن 1962 إىل 1978، ومجلــس رئاســي فــي جمهوريــة اليمــن  )اليمــن الشــمالي( خــال الفت

الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنوبــي( مــن 1969 إىل 1978، وأخيــرًا مجلــس رئاســي بعــد 

الوحــدة عــام 1990. النظــر فــي هــذه المجالــس وتفحصهــا مهــم للغايــة نظــرًا ألن العديــد مــن 

ــا بالقــوة، عــى أمــل أن  ــح به ــة أو أُطي ــر فّعال ــات ُحكــم عليهــا فــي النهايــة بأنهــا غي هــذه الهيئ

يســاعد تحديــد المشــاكل الســابقة المجلــس التنفيــذي المحتمــل فــي المســتقبل عــى تجنــب 

ــة. مزالــق مماثل
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 فترة رئاسة عبدالله السالل 
)سبتمبر/أيلول 1962 – نوفمبر/تشرين الثاني 1967(

التــي أطاحــت  الثــورة الجمهورـيـة  اليمــن بعــد  الرئاســية فــي تاريــخ  تشــكل أول المجالــس 
ــة الثوريــة أن تحــل محــل الســلطة  باإلمامــة فــي شــمال اليمــن، وكان الهــدف مــن هــذه الهيئ
الدينيــة والسياســية واالجتماعيــة شــبه المطلقــة التــي كانــت بيــد اإلمام ســابًقا، وتوفــر التمثيل 

ــة التــي شــاركت فــي الثــورة. الجماعــي لمختلــف القــوى السياســية واالجتماعي

ُشــكل مجلــس قيــادة الثــورة فــي 27 ســبتمبر/أيلول 1962 بعــد يــوم مــن خلــع آخــر إمــام، اإلمــام 
محمــد البــدر. تكــّون المجلــس بالكامــل مــن مســؤولين عســكريين، وكان ثمانيــة مــن أعضائــه 
العشــرة مــن صنعــاء وضواحيهــا فــي الشــمال. تــرأس المجلــس الضابــط فــي الجيــش عبداللــه 
الســال، أول رئيــس للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة الجديــدة. أُعلــن فــي اليــوم التالــي إنشــاء هيئــة 
تنفيذيــة مدنيـّـة مكونــة مــن خمســة أعضــاء برئاســة محمــد علــي عثمــان، وهــو زعيــم قبلــي بــارز 
مــن تعــز، وكان عضــوان آخــران مــن صنعــاء، أحدهمــا هاشــمي، وُســميت تلــك الهيئــة بـ”مجلــس 
الســيادة”. كان الهــدف مــن المجلــس ممارســة الســلطة التنفيذيــة، ولكــن فــي الواقــع أُنيطــت 
يقــوده الرئيــس الســال، ونائبــه  ـًدا الفصيــل الــذي  الســلطة بمجلــس قيــادة الثــورة، وتحدـي

عبدالرحمــن البيضانــي، ربيــب مصــر، الداعــم الرئيســي للجمهوريــة الجديــدة.]1]

ــي 17  ــي 1963، وف ــون الثان ــي يناير/كان ــر ف ــه إىل مص ــي ونفي ــزل البيضان ــد ع ــول بع ــدث تح ح
أبريل/نيســان مــن نفــس العــام، ُشــكل مجلــس تنفيــذي جديــد -المكتــب السياســي- يتكــون 
مــن 33 عضــًوا برئاســة الســال. ُوســع المجلــس بســبب إدراج 13 زعيًمــا قبليًّــا، إىل جانــب خمســة 
ــل الشــمالية خــال  ــن االعتمــاد عــى القبائ ــدء المصريي ــاء هــذا التوســع بعــد ب هاشــميين.]2] ج
إدراك حكومــة الجمهوريــة الجديــدة  الحــرب األهليــة ضــد الملكييــن بشــكل أكبــر، كمــا عبـّـر عــن 

أهميــة توســيع قاعــدة الدعــم القبلــي.

إظهــار  فــي النهاـيـة، أثبــت المكتــب السياســي أنــه ليــس أكثــر مــن مجــرد غطــاء لمحاولــة 
إذ أنــه لــم يعقــد اجتماعــات منتظمــة، ولــم ينــص عــى  الحكومــة للعامــة بأنهــا تمثــل الجميــع؛ 
ــا لرســالة موقعــة  ــع القــرار. وفًق ــال فــي صن ــه دور فّع ــم يكــن ل ــات محــددة لألعضــاء، ول واجب
مــن محمــد محمــود الزبيــري وعبدالرحمــن اإلريانــي وأحمــد نعمــان -ثاثــة مــن أعضــاء المجلــس 
المدنــي المؤثريــن المعروفيــن بتاريخهــم فــي المعارضــة السياســية لإلمامــة–]3] كان الســال 

ــا لنفــوذ مصــري كبيــر.]4] يتخــذ القــرارات بمفــرده وظــل خاضًع

1( “اليمن خالل قرن من الزمن”، صنعاء: وكالة سبأ لألنباء، ص. 124.

2( عبدالرحمن اإلرياني، “مذكرات القاضي الرئيس عبدالرحمن اإلرياني )الجزء الثاني(”، القاهرة: دار الحياة المصرية العامة، 2013، ص. 79.

3( كان الزبيري كاتبًا وشاعرًا، وكان اإلرياني قاضيًّا، أما نعمان فقد ُعرف بـ”األستاذ” لدوره في بناء المدارس والتشجيع عىل التعليم.

4( عبدالرحمن اإلرياني، “مذكرات القاضي الرئيس عبدالرحمن اإلرياني )الجزء الثاني(”، القاهرة: دار الحياة المصرية العامة، 2013، ص. 76-81.

المجالس الرئاسية عبر تاريخ اليمن
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أدى االنقســام المتزاـيـد فــي صفــوف الجمهورييــن حــول التدخــل العســكري المصــري فــي 

إنشــاء مجلــس أصغــر مكــّون مــن تســعة أعضــاء، فــي 8  اليمــن ومســار الحــرب األهليــة إىل 

يناير/كانــون الثانــي 1964، وظــل اســمه المكتــب السياســي. كان الفصيــل الجمهــوري بزعامــة 

اإلريانــي ونعمــان والزبيــري الــذي عــارض الهيمنــة المصرـيـة فــي البــاد وتأثيــر القاهــرة عــى 

الســال، القــوة الدافعــة وراء هــذا التغييــر. بقــي الســال رئيًســا للمجلــس الجديــد الــذي ُعــرف 

عنــه بمحاولــة وضــع إجــراءات لضمــان مناقشــة القــرارات، ومــع ذلــك، لــم يكــن لهــذه اإلجــراءات 

إذ بقــي األخيــر صانــع القــرار الوحيــد. ونتيجــة فشــل جهودهــم،  القــدرة عــى تقييــد الســال، 

اســتقال اإلريانــي ونعمــان والزبيــري مــن المجلــس فــي 4 ديســمبر/كانون األول 1964 احتجاًجــا 
عــى التفــرد والطبيعــة االعتباطيــة فــي اتخــاذ القــرارات.]5]

وفــي مايو/أيــار 1965، صــدر دســتور مؤقــت بعــد انتهــاء مؤتمــر خمــر للســام،]6] ونــص عــى 

تأســيس هيئــة تنفيذيــة جديــدة: المجلــس الجمهــوري. وكان المجلــس مكونـًـا مــن ثاثــة أعضــاء 

برئاســة الســال، فــي حيــن شــغل المقعديــن اآلخريــن اإلريانــي ونعمــان بــن قائــد راجــح، زعيــم 

قبلــي مــن إب. ومــن ثــم توّســع المجلــس فــي ســبتمبر/أيلول ليضــم ثاثــة أعضــاء آخريــن: 

نعمــان، ومســؤولين عســكريين مــن صنعــاء.

ألغــت مصــر المجلــس فــي ســبتمبر/أيلول 1966 بدافــع اإلحبــاط مــن المســتنقع الــذي وجــدت 

ــت شــخصيات  ــة فــي شــمال اليمــن، كمــا اعتقل ــه بعــد ســنوات مــن الحــرب األهلي نفســها في

يمنيــة معارضــة لسياســاتها فــي القاهــرة.]7] بعــد أكثــر مــن عــام بقليــل، تحديــًدا فــي 5 نوفمبــر/

تشــرين الثانــي 1967، أي بعــد انســحاب الجيــش المصــري مــن اليمــن، أُطيــح بالســال مــن 

ِقبــل فصيــل جمهــوري منافــس يضــم المعتقليــن الســابقين فــي القاهــرة والمعارضيــن للتدخــل 

المصــري القاســي فــي البــاد، الذيــن طالبــوا بإنهــاء الحــرب عبــر تفــاوض اليمنييــن عــى الســام.

أدوات  مجــرد  الســال  حكــم  تحــت  اليمــن  فــي  األوىل  الرئاســية  المجالــس  كانــت  عموًمــا، 

إلظهــار الدعــم الشــعبي للنظــام الجديــد خــال الحــرب األهليــة. لــم تكــن هنــاك معاييــر واضحــة 

لعضويتهــا، ولــم تكــن هيئــات حقيقيــة تشــارك فــي صنــع القــرار. كان الســال يتمتــع بالســلطة 

المطلقــة، مــع تأثيــر مصــري واضــح عليــه مــن وراء الكواليــس.

5( المصدر نفسه.

6( ُعقــد مؤتمــر الســالم فــي منطقــة خمــر بمحافظــة عمــران، عــىل بُعــد 50 كيلومتــرًا شــمال صنعــاء، فــي 1 مايو/أيــار عــام 1965 وحضــره جميــع 

إىل اتفاقــات سياســية لترســيخ النظــام الجمهــوري. ــا وذلــك بهــدف التوصــل  زعمــاء قبائــل الشــمال تقريبً

7( عبدالرحمن اإلرياني، “مذكرات القاضي الرئيس عبدالرحمن اإلرياني )الجزء الثاني(”، القاهرة: دار الحياة المصرية العامة، 2013، ص. 319-320.
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 فترة رئاسة عبدالرحمن اإلرياني 
)نوفمبر/تشرين الثاني 1967 – يونيو/حزيران 1974( 

بعــد اإلطاحــة بالســال، ُشــكل مجلــس رئاســي جدـيـد ُســمي أيًضــا بالمجلــس الجمهــوري. 
وكمــا هــو الحــال مــع المجالــس الســابقة، لــم تكــن هنــاك معاييــر واضحــة الختيــار أعضــاء هــذا 
المجلــس الــذي تكــون مــن ثاثــة: الرئيــس الجديــد عبدالرحمــن اإلريانــي، وأحمــد نعمــان، ومحمــد 
ــة، كمــا  ــه مــن شــخصيات مدني ــرًا بالماحظــة كون عثمــان.]8] كان تشــكيل هــذا المجلــس جدي
ســعى بشــكل واضــح إىل إرســاء صيغــة جماعيــة فــي صنــع القــرار كــرد عــى إخفاقــات المجالــس 
الرئاســية فــي عهــد الســال. تغيــرت تركيبــة المجلــس بعــد اســتقالة نعمــان فــي نوفمبــر/
تشــرين الثانــي 1968 احتجاًجــا عــى اســتمرار الحــرب األهليــة. ُعيّــن الجنــرال حســن العمــري 
مــكان نعمــان، وأُضيــف الحًقــا رجــل عســكري ثــاٍن هــو اللــواء حمــود الجايفــي مــن صنعــاء. 
وفــي مــارس/آذار 1970، توصــل الجمهوريــون والملكيــون إىل اتفــاق إلنهــاء الحــرب. انضــم إىل 

ــد أحمــد نعمــان.  المجلــس أحمــد الشــامي، وهــو هاشــمي يمثــل الملكييــن، إىل جانــب العائ

ــم فــي شــمال اليمــن، ونــص عــى أن  ــد أول دســتور دائ فــي ديســمبر/كانون األول 1970، اعتُم
تُحكــم البــاد مــن ِقبــل مجلــس رئاســي مكــّون مــن ثاثــة إىل خمســة أعضــاء. وألول مــرة، ُوِضعت 
إجــراء انتخابــات لمجلــس جديــد وهــو مجلــس الشــورى،]9]  عمليــة واضحــة للعضويــة تســتند عــى 
ــس  ــكل أول مجل ــس الجمهــوري. فــي أبريل/نيســان 1971، ُش ــدوره أعضــاء المجل ــار ب ــذي يخت ال
جمهــوري مكلّــف بموجــب الدســتور، وكان أعضــاؤه الرئيــس اإلريانــي ومحمــد عثمــان والجنــرال 
حســن العمــري. غــادر العمــري اليمــن متوجًهــا إىل مصــر عــام 1972 وانتُخــب القاضــي عبداللــه 
الحجــري ليحــّل محلــه. فــي العــام التالــي ُقتــل عثمــان فــي خــاف شــخصي وحــل محلــه نعمــان.]10]

ــخ  ــدى تاري ــى م ــس ع ــة المجال ــن بقي ــي ع ــد اإلريان ــي عه ــية ف ــس الرئاس ــة المجال ــت تجرب اختلف
ــم، وشــمله مهــام واضحــة لتنظيــم  اليمــن لســببين رئيســيين: تشــكله عــى أســاس دســتور دائ
عملــه. أخــذ اإلريانــي -كرئيــس- رأي أعضــاء المجلــس اآلخريــن بعيــن االعتبــار، ولــم يتخــذ القــرارات 
بشــكل منفــرد. مــن المحتمــل أن هــذا االتجــاه نحــو التوافــق نابــع مــن عــدة عوامــل منهــا شــخصية 
اإلريانــي وخبرتــه العمليــة فــي مؤسســات الدولــة خــال كل مــن اإلمامــة والجمهوريــة، وحقيقــة 
ــزه عــن مســؤولي الجيــش وزعمــاء  أنــه ينحــدر مــن الطبقــة االجتماعيــة للقضــاة )األمــر الــذي ميّ
القبائل الذين يمكن أن يســتدعوا مؤيدين لهم يميلون إىل الطابع العســكري(. كان االســتعداد 
للمواءمــة ضروريًّــا أيًضــا ذلــك الوقــت للحفــاظ عــى تــوازن القــوى داخــل صفــوف الجمهورييــن، 

ولتســهيل هــدف اإلريانــي األساســي المتمثــل فــي التوصــل إىل اتفــاق إلنهــاء الحــرب األهليــة. 

عــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمرت االنقســامات والمكائــد مــن وراء الكواليــس فــي كونهــا ســمة 
مميــزة للسياســة فــي شــمال اليمــن، وفــي 13 يونيو/حزيــران 1974، أجبــر انقــاب أبيــض الرئيس 

المدنــي األول واألخيــر فــي شــمال اليمــن عــى التنحــي. 

8( المصدر نفسه، ص. 621.

9( لــم يتــم اختيــار أعضــاء مجلــس الشــورى عــن طريــق االنتخابــات المباشــرة، بــل اختــارت كل قــوة جهويــة أو قبليــة أعضــاًء لتمثيلهــا فــي مجلــس 

الشــورى، والــذي بــدوره يختــار أعضــاء المجلــس الجمهــوري.

10( لطفي نعمان، “سيرة أحمد محمد نعمان”، بيروت: دار رياض الريس، 2019.
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 فترة رئاسة ابراهيم الحمدي
)يونيو/حزيران 1974 – أكتوبر/تشرين األول 1977( 

تــوىّل المقــدم إبراهيــم الحمــدي رئاســة الجمهوريــة عقــب االنقــاب عــى اإلريانــي، وأعلــن تعليــق 

العمــل بالدســتور وشــكّل مجلــس القيــادة العامــة للقــوات المســلحة مــن ســبعة أعضــاء لحكــم 

البــاد. عــزز مجلــس القيــادة )المجلــس الرئاســي( دور الجيــش فــي السياســة اليمنيــة؛ فجميــع 

الرؤســاء المســتقبليين فــي شــمال اليمــن ثــم اليمــن الموّحــد الحًقــا ســيأتون مــن صفــوف 

الجيــش. 

خلفيــات  مــن  جميعهــم  أعضــاء  عشــرة  المســلحة  للقــوات  العامــة  القيــادة  مجلــس  ضــم 

عســكرية باســتثناء محســن العينــي المقــرّب مــن الزعيــم القبلــي ســنان أبــو لحــوم، واألخيــر أحــد 

الشــخصيات النافــذة فــي الجيــش وأحــد المتآمريــن الرئيســيين فــي إســقاط حكومــة اإلرياني.]11] 

ــاره  ــض أنص ــك بع ــي ذل ــا ف ــس، بم ــن المجل ــن م ــيه المحتملي ــد منافس ــا بع ــدي فيم ــد الحم أبع

األوائــل مــن قبيلــة بكيــل الممثلــة بكثافــة، وأبرزهــم أبــو لحــوم الــذي أُقيــل مــن منصبــه القيــادي 

بالجيــش. عــى األرجــح كانــت عمليــات اإلزالــة هــذه محاولــة لتوســيع ســلطة الدولــة ونفوذهــا 

وســلطة الحمــدي نفســه عــى حســاب القبائــل. 

ـن مجلــس جدـيـد مكــّون مــن أربعــة أشــخاص، المقــدم أحمــد  فــي أبريل/نيســان 1975، ُعيِـّ

الغشــمي مــن اتحــاد قبائــل حاشــد، واللــواء عبداللــه عبدالعالــم مــن تعــز، وعبدالعزيــز عبدالغنــي، 

ــه فــي ظــروف غامضــة فــي  ــا، وترأســه الحمــدي حتــى اغتيال وهــو تكنوقراطــي مــن تعــز أيًض

أكتوبر/تشــرين األول 1977. 

ــم تكــن هــذه  ــا. ل ــس الرئاســية فــي عهــد الحمــدي كامــل أهميته فــي النهايــة، فقــدت المجال

المجالــس شــكلية لتبــدي دعًمــا لنظــام الحكــم الجدـيـد كمــا كانــت فــي عهــد الســال ولــم 

تكــن بمثابــة هيئــة استشــارية لصنــع القــرار كمــا كانــت فــي عهــد اإلريانــي. كان الحمــدي 

ــا عــى غــرار الرئيــس المصــري  ــة ورجــًا قويًّــا طامًح ــع بشــخصية كاريزمي ــًدا عســكريًّا يتمت قائ

جمــال عبدالناصــر. أبــرز مــا دعــم الحمــدي سياســيًّا قدرتــه عــى التواصــل مــع الجماهيــر، خاصــة 

مــع تزايــد الشــعور بتحســن األوضــاع االقتصاديــة جــراء االســتقرار الــذي أعقــب انتهــاء الحــرب 

األهليــة. ومــع ذلــك، اعتمــد الحمــدي -المنحــدر مــن عائلــة قضــاة وال يمتلــك قاعــدة دعــم قبليــة- 

ــا للبقــاء فــي الســلطة عــى الجيــش، الــذي يتشــكل مــن رجــال القبائــل الشــمالية.  اعتمــاًدا كليًّ

11( “اليمن خالل قرن من الزمن”، صنعاء: وكالة سبأ لألنباء، ص. 213-214.
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 فترة رئاسة أحمد الغشمي
)أكتوبر/تشرين األول 1977 – يونيو/حزيران 1978(

فــي 11 أكتوبر/تشــرين األول 1977، خلــف أحمــد الغشــمي الحمــدي رئيًســا للبــاد. اســتمر 

يناير/كانــون الثانــي 1978 عندمــا أُلغــي بإعــان دســتوري وأُلغيــت  المجلــس الســابق حتــى 

معــه أي أوهــام بحكــم جماعــي وأصبحــت الســلطة التــي كان يمتلكهــا المجلــس بيــد شــخص 

واحــد. لــم تــدم فتــرة حكــم الغشــمي طويــًا فقــد كان غيــر محبــوب واشــتبه الكثيــر مــن النــاس 

بضلوعــه فــي قتــل ســلفه الحمــدي. اُغتيــل الغشــمي نفســه فــي يونيو/حزيــران 1978. كانــت 

فتــرة واليتــه كرئيــس بــارزة لكونــه أول رئيــس فــي شــمال اليمــن يحكــم دون مجلــس رئاســي. 

ُشــكل آخــر مجلــس رئاســي فــي شــمال اليمــن لتســهيل انتقــال الســلطة بعــد حادثــة اغتيــال 

الغشــمي المفاجئــة، وتــرأس المجلــس القاضــي عبدالكريــم العرشــي، وضــم أعضــاءه اآلخريــن 

رئيــس الــوزراء عبدالعزيــز عبدالغنــي، والقائــد العــام للجيــش علــي الشــيبة، وعلــي عبداللــه صالــح 

ــح  ــل أن يصعــد صال ــل قب ــر مــن شــهر بقلي ــس أكث ــد محــور تعــز العســكري. اســتمر المجل قائ

إىل ســدة الرئاســة فــي 17 يوليو/تمــوز 1978 عقــب انتخابــه مــن مجلــس الشــعب التأسيســي، 

ويحكــم اليمــن بعدهــا كرئيــس لمــدة 33 عاًمــا.



11

 المجالس الرئاسية في اليمن: استكشاف المحاوالت السابقة لتقاسم السلطة واإلمكانيات من أجل المستقبل 

 المجلس الرئاسي في جنوب اليمن
)1969-1979(

الماركســيين  إطاحــة  بعــد  اليمــن  جنــوب  فــي  والوحيــد  األول  الرئاســي  المجلــس  ُشــكل 

المتشــددين بالرئيــس قحطــان الشــعبي )مــن لحــج( فــي 22 يونيو/حزيــران 1969. وكان هــدف 

إدارة االنقســامات السياســية داخــل القيــادة العامــة للجبهــة القوميــة  المجلــس الرئيســي هــو 

)أصبحــت الحــزب االشــتراكي عــام 1978( وتحقيــق التــوازن بيــن مختلــف مناطــق الجنــوب. 

ــاح إســماعيل )مــن تعــز شــمال اليمــن(، ومحمــد  ضــم المجلــس خمســة أعضــاء هــم: عبدالفت

ــع(،  ــر )مــن الضال ــي عنت ــح العولقــي )مــن شــبوة(، وعل ــن(، ومحمــد صال ــم )مــن أبي ــي هيث عل

ورئيــس المجلــس ســالم ربيــع علــي )مــن أبيــن(. حدثــت تغييــرات فــي األعضــاء خــال العاميــن 

األوليــن مــن عمــر المجلــس، بــدًءا باســتبدال محمــد هيثــم بعلــي ناصــر محمــد )مــن أبيــن(، وبعــد 

ذلــك تنحيــة العولقــي.]12] يبــدو أن المنطقــة التــي ينحــدر منهــا األعضــاء وتأثيرهــم داخــل الجبهــة 

القوميــة همــا المعيــاران الرئيســيان الختيــار األعضــاء. عــى عكــس شــمال اليمــن، لــم يكــن 

التأثيــر داخــل الجيــش االعتبــار الرئيســي الختيــار أعضــاء المجالــس. 

اختلــف المجلــس الرئاســي فــي جنــوب اليمــن عــن المجالس بالشــمال فــي أن األعضــاء يتمتعون 

بســلطة ونفــوذ متســاويين، ونتيجــة لذلــك، كان لجنــوب اليمــن ثاثــة رؤســاء -ســالم ربيــع علــي 

وعبدالفتــاح إســماعيل وعلــي ناصــر محمــد- ظهــروا مًعــا دائًمــا فــي الخطــب واالجتماعــات. ومــع 

ذلــك فقــد كان هنــاك صــراع محتــدم بيــن ربيــع )المعــروف أكثــر باســم ســالمين( وعبدالفتــاح 

إســماعيل، حيــث دافــع األول عــن نمــوذج حكــم مــاوي مؤيــد للصيــن وأراد الثاني تطبيــق نموذج 

ــة  ــه االجتماعي ــا بخلفيت ماركســي روســي. فــي صراعهمــا عــى الســلطة، كان ســالمين مدعوًم

وقاعــدة دعمــه مــن أبيــن وشــخصيته الكاريزميــة ووالء الجيــش لــه، أمــا عبدالفتــاح فينحــدر مــن 

منطقــة الحجريــة فــي تعــز ويفتقــر إىل قاعــدة دعــم اجتماعــي فــي الجنــوب؛ لــذا اعتمــد بشــكل 

أساســي عــى دوره كالُمنظــر األساســي لاشــتراكية وعــى ميليشــيا شــعبية أسســها كجيــش 

مــواز، أمــا علــي ناصــر فقــد كان الوســيط بينهمــا. 

وفــي حيــن خلــق تــوازن القــوى فــي المجلــس الرئاســي بيــن األعضــاء تجربــة حقيقيــة لتقاســم 

إال أنــه لــم يكــن قــادرًا عــى منــع الصــراع الداخلــي. ُقتــل الرئيــس ســالمين عــى يــد  الســلطة، 

زمائــه عــام 1978، وأصبــح عبدالفتــاح إســماعيل رئيًســا ثــم حــّل محلــه علــي ناصــر محمــد، الــذي 

أُطيــح بــه بعــد حــرب أهليــة قصيــرة ولكنهــا دمويــة عــام 1986. 

ــا إىل حقيقــة  يمكــن أن يُعــزى الصــراع المميــت عــى الســلطة داخــل المجلــس التنفيــذي جزئيًّ

أن المجلــس لــم يكــن مقصــوًدا أن يكــون ديمقراطيًّــا، بــل إن تقاســم الســلطة داخــل المجلــس 

عكــس حالــة االنقســام الحزبــي للجبهــة القوميــة ذلــك الوقــت. 

12( المصدر نفسه، ص. 194.



12

 المجالس الرئاسية في اليمن: استكشاف المحاوالت السابقة لتقاسم السلطة واإلمكانيات من أجل المستقبل 

 المجلس الرئاسي للوحدة
)1990-1994(

بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي، اتفــق شــمال اليمــن وجنــوب اليمــن عــى الوحــدة فــي 22 مايــو/

أيــار 1990. نّصــت اتفاقيــة الوحــدة عــى تشــكيل مجلــس رئاســي يتكــون مــن خمســة أعضــاء 

يُنتخبــون خــال جلســة مشــتركة لبرلمانــي الشــمال والجنــوب عــى أن ينتخــب المجلــس رئيًســا 

ونائبـًـا للرئيــس فــي جلســته األوىل. 

ــة عــى أي معاييــر واضحــة، رغــم أنهــا التزمــت بتــوازن  ــم تكــن العضويــة فــي المجلــس مبنيّ ل

جغرافــي تقريبــي، حيــث كان ثاثــة مــن أعضــاء المجلــس مــن شــمال اليمــن وهــم الرئيــس علــي 

عبداللــه صالــح وعبدالعزيــز عبدالغنــي وعبدالكريــم العرشــي، واثنــان مــن جنــوب اليمــن الرئيــس 

ــا أيًضــا. أتــى صالــح مــن  علــي ســالم البيــض وســالم صالــح محمــد، وكان رئيــس الــوزراء جنوبيًّ

ـا مــن  ـا مــن تعــز، والعرشــي سياســيًّا وقاضيًـّ خلفيــة عســكرية، وكان عبدالغنــي تكنوقراطيًـّ

صنعــاء. أمــا البيــض، الــذي كان أول وزيــر دفــاع فــي جنــوب اليمــن، مــن حضرمــوت، بينمــا كان 

محمــد مــن قبائــل يافــع فــي لحــج.]13] 

انتُخــب صالــح رئيًســا للمجلــس والبيــض نائبـًـاً لــه، وبقيــت الســلطة منقســمة بين الرجليــن، وكان 

لــكل منهمــا ميزانيــة متســاوية ومســتقلة وتمتعــا بســلطة رئاســية فــي القــرارات والتعيينــات 

فــي مناطقهمــا )الشــمال والجنــوب(. الحًقــا، ُدمــج برلمانــا شــمال وجنــوب اليمــن فــي مجلــس 

واحــد، وُمنــح ســلطة تشــريعية لمراجعــة ومصادقــة قــرارات رئاســية معينــة. أُقــر دســتور دائــم 

فــي اســتفتاء 22 مايو/أيــار 1991 أعقبتــه انتخابــات برلمانيــة فــي 27 أبريل/نيســان 1993. 

ونظــرًا لاختــاالت بيــن شــمال وجنــوب البــاد من حيث عدد الســكان، حصل الحزب االشــتراكي 

عــى ثالــث أكبــر عــدد مــن المقاعــد فــي أول برلمــان منتخــب بعــد الوحــدة، بعــد حزبيــن شــماليين 

فــي الغالــب وهمــا المؤتمــر الشــعبي العــام بقيــادة صالــح والتجمــع اليمنــي لإلصــاح، وهــو حــزب 

إســامي مرتبــط بجماعــة اإلخــوان المســلمين. ولعكــس هــذه النتائــج فــي المجلــس، اســتُبدل 

رجــل الديــن المتشــدد عبدالمجيــد الزندانــي بالعرشــي. 

غيــرت االنتخابــات البرلمانيــة عــام 1993 فــي نهايــة المطــاف ميــزان القــوى الــذي تــم تحديــده 

فــي اتفاقيــة الوحــدة عــى أســاس الشــراكة بيــن الحزبيــن الحاكميــن فــي شــمال وجنــوب 

اليمــن: المؤتمــر الشــعبي العــام والحــزب االشــتراكي. نُظــر إىل التعــاون المتزايــد بيــن الرئيــس 

صالــح واإلصــاح والــذي يمكــن أن يســتقطب عــدًدا كبيــرًا مــن المؤيديــن فــي المناطــق األكثــر 

اكتظاًظــا بالســكان فــي شــمال اليمــن عــى أنــه تصعيــد واضــح ضــد الحــزب االشــتراكي، 

ــن.]14]  ــكا الحزبي المنافــس ل

13( المصدر نفسه، ص. 307.

14( المصدر نفسه، ص. 194.
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أدى احتــدام التوتــر منــذ االنتخابــات البرلمانيــة عــام 1993 والفشــل فــي حــل األزمــات السياســية 

إىل انــدالع مواجهــات عســكرية بيــن القــوات الشــمالية  المتصاعــدة مــن خــال المفاوضــات 

وبعدهــا  الطرفيــن،  بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  اندلعــت  أبريل/نيســان 1994،  فــي  والجنوبيــة. 

بشــهر، أعلــن البيــض أن جنــوب اليمــن ســينفصل. انتهــت الحــرب األهليــة القصيــرة فــي يوليــو/

تمــوز 1994، وهزمــت القــوات المواليــة لصالــح، ومعهــا بعــض الفصائــل الجنوبيــة واالســاميين، 

االنفصالييــن. بعــد االنتصــار، امتلــك صالــح الســلطة المنفــردة عــى البــاد بأكملهــا.]15] 

وفــي حيــن أن المجلــس الرئاســي للوحــدة قــد شــهد بعــض التقاســم الحقيقــي للســلطة، بمعنــى 

ــم يــدم طويــًا. كمــا  ــه عانــى مــن الفوضــى ول إال أن ــم يمــارس الســلطة المطلقــة،  ــح ل أن صال

ســاعد انقســام الجيــش عــى خطــوط الشــمال والجنــوب بموجــب اتفاقيــة الوحــدة فــي تمهيــد 

الطريــق أمــام صالــح والبيــض للجــوء إىل القــوة العســكرية لتســوية خافاتهمــا السياســية فــي 

نهايــة المطــاف.

15( “اليمن خالل قرن من الزمن”، صنعاء: وكالة سبأ لألنباء، ص. 319-321.
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معرفــة القواســم المشــتركة للمجالــس الرئاســية الســابقة ضــروري لمعرفــة أســباب الفشــل، 

حيــث لــم يكــن أي منهــا قــادرًا عــى إنشــاء هيــاكل وآليــات دائمــة لحكــم ديمقراطــي وتعاونــي. 

كمــا توّفــر هــذه اإلخفاقــات رؤى يحتمــل أن تكــون بالغــة األهميــة حــول مــا يمكــن عمله بشــكل 

مختلــف لتحســين جــدوى وفعاليــة المجلــس التنفيــذي المســتقبلي.

عانــت جميــع المجالــس الرئاســية الســابقة تقريبًا مــن غياب لطبيعة المهــام والصاحيات. كانت 

المجالــس الجمهوريــة التــي ترأســها الرئيــس عبدالرحمــن اإلريانــي )1974-1967( االســتثناء مــن 

هــذه المشــكلة، حيــث ُقســمت المهــام اإلشــرافية بيــن أعضــاء المجلــس، وُعــززت شــرعيته مــن 

خــال الدســتور الــذي وّضــح كيفيــة اختيــار المجلــس، إىل جانــب تشــكيلته وصاحياتــه المحــددة.

الموضــوع الثانــي المشــترك بيــن المجالــس هــو التأثيــر الســاحق الممنــوح للرئيس/رئيــس 

المجلــس. كان الحكــم يميــل إىل أن يســتند إىل الشــخصية الفرديــة للرئيــس أو رئيــس المجلــس 

الــذي يُنظــر إليــه عــى أنــه قائــد الدولــة، وليــس رئيًســا لمجلــس يتشــارك مختلــف األعضــاء فيــه 

ظاهريًّــا بســلطة مشــتركة. اُختيــر أعضــاء المجالــس بشــكل عــام مــن ِقبــل الرئيــس دون معاييــر 

ــارات االجتماعيــة والتاريخيــة والقبليــة والمناطقيــة ذلــك الوقــت، مــا  واضحــة إىل جانــب االعتب

ـا حــول تعزيــز الحكــم الجماعــي الــذي كان فــي الغالــب مجــرد واجهــة  أعطــى انطباًعــا وهميًـّ

للحكــم مــن ِقبــل فــرد أو فصيــل واحــد.

ــة  ــة الديمقراطي ــار للتجرب ــا إىل االفتق ــس الرئاســية جزئيًّ ــزى فشــل المجال ــرًا، يمكــن أن يُع أخي

ــي فــي نهايــة  ــي أو داخل فــي اليمــن. بالنظــر إىل أن معظــم المجالــس وقعــت فــي صــراع مدن

المطــاف، لــم يكــن هنــاك ســوى القليــل مــن تراكــم الخبــرة أو الســوابق التــي تُنقل مــن مجلس 

إىل آخــر. اســتُخدمت أشــكال تقاســم الســلطة فــي الغالــب لتائــم الظــروف السياســية الفريــدة 

ذلــك الوقــت.

لماذا فشلت المحاوالت السابقة للحكم 
الجماعي في اليمن



15

 المجالس الرئاسية في اليمن: استكشاف المحاوالت السابقة لتقاسم السلطة واإلمكانيات من أجل المستقبل 

ــة  ــتواجه مقاوم ــي س ــس رئاس ــكيل مجل ــود لتش ــح أن أي جه ــن الواض ــر، م ــودة إىل الحاض بالع

ــادي  ــس ه ــن الرئي ــا م ــة، وحتًم ــة الحالي ــل الحكوم ــن داخ ــة م ــر معارض ــتأتي أكب ــية، وس سياس

وحلفائــه، أبرزهــم حــزب اإلصــاح، أحــد أقــوى الفصائــل فــي معســكر الحكومــة. مــا يجمعهمــا 

اآلن هــو تحالــف الضــرورة. يحمــي هــادي اإلصــاح مــن سياســة اإلمــارات العدائيــة تجــاه اإلخوان 

المســلمين ويغطــي ميــل الحــزب إىل تعزيــز ســلطته فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته. 

فــي الوقــت نفســه، يفتقــر هــادي إىل قاعــدة دعــم حقيقيــة، نظــرًا لتشــرذم حــزب المؤتمــر 

ــا شــعبيًّا وقــدرات إعاميــة. الشــعبي العــام، لذلــك يوفــر اإلصــاح لــه دعًم

وبالتالــي، فــإن أي مبــادرة لتشــكيل مجلــس رئاســي أكثــر تعاونـًـا وخضوًعــا للمســاءلة ســتتطلب 

ممارســة ضغــوط عــى هــادي. وفــي حيــن يمكــن أن تدفــع األمــم المتحــدة وأصحــاب المصلحــة 

الدولييــن اآلخريــن نحــو هــذه النتيجــة، إال أن هــذا قــد يواجــه إشــكاليات حقيقيــة تتعلــق بســيادة 

ــه  ــر فــي حســابات هــادي وقرارت ــك، ال يوجــد ســوى طــرف واحــد قــادر عــى التأثي ــة؛ لذل الدول

وهــي المملكــة العربيــة الســعودية.

بصفتهــا الداعــم السياســي والعســكري الرئيســي للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّــا، يمكن 

إبــاغ هــادي بأنــه لــن يتلــَق أي دعــم إضافــي حتــى يوافــق عــى التخلــي عــن بعــض  للســعودية 

ســلطاته لمجلــس رئاســي. تُعــد صياغــة مثــل هــذه المبــادرة أمــر بالــغ األهميــة لتهدئــة كل مــن 

هــادي وحلفائــه. عــى ســبيل المثــال، ســيحتاج حــزب اإلصــاح -نظــرًا آللتــه اإلعاميــة والدعائيــة 

الضخمــة- إىل ضمانــات بأنــه ســيظل شــريكًا أساســيًّا فــي الســلطة.

يمكــن تقديــم مبــادرة لتشــكيل مجلــس رئاســي كخطــوة أوىل فــي عمليــة إلصــاح الحكــم 

إليهــا. هنــاك بالفعــل حاجــة معتــرف بهــا إلعــادة  الشــامل باليمــن، وهــي عمليــة تشــتد الحاجــة 

تفعيــل المؤسســات فــي اليمــن، بالنظــر إىل أن الســلطة التنفيذيــة هــي الجــزء الوحيــد للحكومــة 

الــذي ال يــزال فاعــًا. أصبــح البرلمــان معطــًا بشــكل كبيــر، انتُخــب النــواب آخــر مــرة عــام 2003 

ـا منــذ بداـيـة  ولــم تُعقــد ســوى جلســة برلمانيــة واحــدة فقــط للحكومــة المعتــرف بهــا دوليًـّ

ـار 2019 ولكــن لــم يكتمــل النصــاب. مــرت البــاد بتحــول  الصــراع حيــث التــأم فــي مايو/أـي

سياســي جــذري منــذ االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة، مــا يعنــي أن المجلــس التشــريعي لــم يعــد 

ــاد، وال احتياجــات وطموحــات الشــعب اليمنــي  ــل األطــراف السياســية الرئيســية فــي الب يمث

بشــكل عــام.

توصيات لمجلس رئاسي مقبل
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ــع االحتــكار  ــي، فــإن األهــداف األساســية لتشــكيل مجلــس رئاســي يجــب أن تكــون من وبالتال

الكيانــات  تمثــل  هيئــة  فــي  الجماعــي  القــرار  صنــع  مــن  مزـيـد  وإرســاء  للســلطة،  الفــردي 

يجــب عــى المجلــس أن  االجتماعيــة والسياســية الرئيســية فــي اليمــن. مــن حيــث العــدد، 

يــوازن بيــن الحاجــة إىل تمثيــل األطــراف الرئيســية فــي البــاد مــع الســعي أيًضــا للحــد مــن عــدد 

ــه. كنقطــة انطــاق يمكــن أن يتكــون المجلــس مــن 12 إىل 15  المقاعــد لتســهيل كفــاءة عمل

عضــًوا )للســماح بتمثيــل الكيانــات االجتماعيــة والسياســية الرئيســية فــي البــاد(، وباإلضافــة 

إىل الرئيــس، يجــب استكشــاف فكــرة تعييــن نائبيــن للرئيــس. ســيبقى هــادي رئيًســا للمجلــس، 

لكــن دوره ســيقتصر عــى المصادقــة عــى تشــكيل المجلــس ونقــل صاحياتــه إىل المجلــس 

الجديــد. لــن يكــون لــدى هــادي أي ســلطات أخــرى؛ فاتخــاذ القــرار فــي المجلــس ســيكون عــى 

ــة. أســاس تصويــت الغالبي

تُعقــد جلســة عامــة ألهــم األحــزاب السياســية والكيانــات المجتمعيــة فــي البــاد لاتفــاق عــى 

ــس  ــر واضحــة وشــفافة. يجــب أن تكــون العضويــة فــي المجل ــار وفــق معايي ــل واالختي التمثي

الرئاســي واســعة بمــا يكفــي لتشــمل ممثليــن مــن مختلــف المناطــق والجهــات الفاعلــة القويــة 

ــات السياســية  ــل الكيان ــز فــي الســلطة، إضافــة إىل ضمــان تمثي ــب أي تهميــش أو تركي لتجن

واالجتماعيــة المختلفــة )بمــا فــي ذلــك األحــزاب المشــاركة فــي الحكومــة الحاليــة(، يجــب أن 

يشــمل المجلــس أيًضــا المــرأة والشــباب المســتقلين وممثلــي المجتمــع المدنــي.

يجــب أن يكــون للمجلــس الرئاســي صاحيــات واضحــة تحددهــا لوائــح المجالــس، تشــمل ســلطة 

إجــراء تعيينــات معينــة مثــل رئيــس الــوزراء، واإلشــراف عــى المؤسســات الحكوميــة، ووضــع 

يجــب منــح المجلــس وصــواًل  اإلطــار العــام للسياســات الخارجيــة وسياســات الدفــاع. كمــا 

محــدوًدا إىل الميزانيــة الماليــة للدولــة، بالنظــر إىل أن مهمتــه الرئيســية هــي الرقابــة وليــس 

ــة التصويــت وحقــوق  ــرة االجتماعــات وعملي ــح المجلــس بوضــوح وتي ــذ، كمــا تحــدد لوائ التنفي

ــات كل عضــو. وواجب

األهــم مــن ذلــك هــو أن هيــكل حكــم كهــذا ســيترك واجبــات التنفيــذ لمجلــس الــوزراء المكــّون 

مــن شــخصيات تكنوقراطيــة يتــم اختيارهــم بنــاًء عــى مؤهاتهــم فقــط، وليــس بنــاء عــى 

االعتبــارات السياســية أو االجتماعيــة. إن توســيع ســلطة وصاحيــات المحافظيــن والمجالــس 

ــا  ــر تمكينً ــي أكث ــز حكــم محل ــة نحــو الامركزيــة وتعزي إيجابي ــا خطــوة  ــة ســيكون أيًض المحلي

ــا للمســاءلة. وخضوًع

يقــر هــذا المقتــرح أيًضــا بصعوبــة تحقيــق مثــل هــذه اإلصاحــات ضمــن اإلطــار الدســتوري 

الحالــي لليمــن. ومــع ذلــك، نظــرًا ألن البرلمــان اليمنــي الــذي عفــا عليــه الزمــن ال يمثــل جميــع 

ــن الجيــد أن  ــس م ــتور، فلي ــبما ينــص الدس ــدوره حس ــام ب ــي القي ــل ف ــة وفش ــراف اليمني األط

ــداًل مــن ذلــك، يمكــن لمجموعــة مــن البرلمانييــن  ــادرة. ب يتخــذ البرلمــان زمــام مثــل هــذه المب

وأعضــاء األحــزاب السياســية الذيــن يناصــرون مقتــرح مجلــس رئاســي أن يعملــوا عــى كســب 

ــن. بغطــاء مــن القــوى  ــن المختلفي ــن واإلقليميي ــد واســع مــن أصحــاب المصلحــة المحليي تأيي
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اإلقليميــة ومجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة -وبالنظــر إىل حقيقــة أن اليمــن يخضــع للفصل 

الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة- فــإن شــرعية المجلــس الرئاســي ســتكون مماثلــة لشــرعية 

ــي اكتســبها  ــا هــادي، وهكــذا تنتقــل الشــرعية الت ــي يمثله ــا الت ــا دوليًّ ــرف به الحكومــة المعت

هــادي مــن القــرار رقــم 2216 إىل مجلــس رئاســي. يمكــن أن تكــون هــذه اآلليــة أيًضــا بمثابــة 

دليــل محتمــل حــول كيفيــة دمــج األطــراف األخــرى بالحكومــة فــي ســيناريو مــا بعــد الصــراع، 

مثــل جماعــة الحوثييــن المســلحة.

قــد يقــول المنتقــدون إن مثــل هــذا المقتــرح قــد يضعــف الحكومــة، ولكــن المجلــس الرئاســي 

ينســجم مــع الواقــع الجديــد عــى األرض، والمتمثــل فــي انقســام الســلطة وزيــادة اســتقالية 

المحافظــات والكيانــات والمجموعــات المحليــة. األمــر بالــغ األهميــة هــو أن هــذا المقتــرح يوفــر 

أيًضــا خطــة بديلــة لتجنــب أزمــة سياســية فــي مرحلــة مــا بعــد هــادي، كمــا ال يجــب أن يعتبــر 

مثــل هــذا الترتيــب ســوى حــل مؤقــت للظــروف االســتثنائية وليــس كإطــار دائــم لحكــم اليمــن.

صحيــح أن التغييــر عــى المســتوى التنفيــذي للحكومــة ليــس حــًا ســحريًّا لمشــاكل اليمــن إال 

أن إعــادة صياغــة كيفيــة ممارســة الســلطة الرئاســية هــي خطــوة حاســمة يمكــن تنفيذهــا جنبـًـا 

إىل جنــب مــع إصاحــات أخــرى لوضــع الحكومــة عــى أســاس أكثــر اســتقرارًا. النقــاش والجــدل 

ــد  ــة لســلطتها التنفيذيــة بشــكل أفضــل يُع ــة ممارســة الحكومــة اليمني الحقيقــي حــول كيفي

أمــرًا ضروريًّــا إلخــراج البــاد مــن أزماتهــا العديــدة. كمــا ينبغــي أن تكــون األولويــة فــي عمليــة 

اإلصــاح هــذه لضمــان التمثيــل العــادل والشــامل دون إضعــاف أداء الحكومــة.

إىل النور دون مداخالت وتعليقات من مصطفى نعمان  مالحظة المؤلفة: لم تكن هذه الورقة أن تخرج 
ولطفي نعمان وتوفيق الجند وعبدالغني اإلرياني
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مركـــز  هـــو  االســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر اإلنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن واإلقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية واالجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة واإلنجليزيـ العربيـ
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.

ــز  ــي مركـ ــة فـ ــر مقيمـ ــة غيـ ــي زميلـ ــن هـ ــجاع الديـ ــاء شـ ميسـ
ــا  ــا وتحليالتهـ ــرت كتاباتهـ ــتراتيجية. نشـ ــات االسـ ــاء للدراسـ صنعـ
ـــفير  ـــة، والس ـــع جدلي ـــل موق ـــالم، مث ـــائل اإلع ـــن وس ـــد م ـــي العدي ف
ــجاع  ــور. شـ ــع المونيتـ ــد، وموقـ ــي الجديـ ــة العربـ ــي، وصحيفـ العربـ
الديـــن حاصلـــة علـــى ماجســـتير فـــي الدراســـات اإلســـالمية مـــن 
ــى  ــا علـ ــزت أطروحتهـ ــث ركـ ــرة، حيـ ــة بالقاهـ ــة األميركيـ الجامعـ

صعـــود التطـــرف الزيـــدي فـــي اليمـــن.

https://www.sanaacenter.org/
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