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المجلــس الرئاســي اليمنــي: نقل الشــرعية نحو تســوية غائمة

مة مقِدّ
احتضنــت الريــاض مشــاورات يمنيــة غــاب عنهــا الحوثيــون، وأفضــت، 
ــي   .  ــس رئاس ــا مجل ــدة يقوده ــة جدي ــى مرحل ــد، إل ــن دون تمهي م
إصــالح  حــول  الريــاض  مشــاورات  فــي  ُطــرح  مــا  خــالف  فعلــى 
ــي  ــًا ف ــرًا جذري ــس تغيي ــكيل المجل ــالن تش ــرض إع ــرعية»    ، ف «الش

بين به. منظومة الرئاسة، فيما كانت السعودية أول الُمرِحّ

ففــي ليلــة الســادس مــن نيســان/ إبريــل، كانــت اآلراء تفّرقــت وســط 
ــن  ــي محس ــس عل ــب الرئي ــر نائ ــول تغيي ــي، ح ــور السياس ــق المح فري
األحمــر. وتــرددت أخبــار بــأن ممثلــي حــزب «اإلصــالح» كانــوا ضــد 
تغييــر النائــب     ، مــع أنهــم دعمــوا مقتــرح اســتبداله بنائــب تتوافــق 
حولــه األطــراف، بينمــا اقتــرح ممثلــو «المجلــس االنتقالــي» تعييــن 
الــذي  المقتــرح  وهــو  جنوبــي،  واآلخــر  شــمالي  أحدهمــا  نائبيــن، 

دعمه ممثلو طارق صالح.

بعــد ذلــك بســاعات، ظهــر الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي فجــر 
الســابع مــن نيســان/ إبريــل، معلنــًا نقــل الســلطة إلــى مجلــس رئاســي 
يمثــل مكونــات سياســية عــدة. وألقــى خطابــًا ُمقتضبــًا، أكــد فيــه أن 
قــراره هــذا ال رجعــة فيــه، الفتــًا إلــى أن تفويضــه للمجلــس يأتــي 
َوْفــق صالحياتــه كرئيــس للجمهوريــة     ، وباالســتناد إلــى الدســتور 
ــا،  ــع منه ــد التاس ــدًا البن ــة، وتحدي ــادرة الخليجي ــات المب ــي وآلي اليمن

إضافة إلى مخرجات الحوار.

وبحســب مــا جــاء فــي قــرار تشــكيل المجلــس الرئاســي، فــإن مهمــة 
ــاد  ــة رش ــدة برئاس ــة جدي ــة انتقالي ــادة مرحل ــي قي ــل ف ــر تتمث األخي
توزعــت  أعضــاء  ثمانيــة  مــن  المجلــس  تألــف  فيمــا   ، العليمــي   
مناصفــة بيــن شــماليين وجنوبييــن، حيــث يمثــل هــؤالء قــوى 

عسكرية وسياسية موجودة على األرض.

برعايــة  الُمنعقــدة  الريــاض  مشــاورات  فــي  المشــاركون  وعــاد 
مجلــس التعــاون الخليجــي، لالجتمــاع فــي نهايــة اليــوم، حيــث رحــب 
البيــان الختامــي بالمجلــس الرئاســي، مؤكــدًا دعــوة قيــادة المجلــس 

إلى بدء المفاوضات مع الحوثيين برعاية أممية.

  ١

  ٢

  ٣

  ٤

  ٥

(        )  «الشــرعية» هــي ُمصطلــح اســُتخدم للداللــة علــى الحكومــة اليمنيــة الُمعتــرف بها دوليــًا، والتي مثلهــا الرئيس عبد ربه
              منصــور هــادي مــع انــدالع الحــرب فــي البالد، التي شــهدت قيــادة الســعودية لتحالف عربي من أجل ُمســاندة الرئيس

             الشــرعي ضــد الُمتمرديــن الحوثييــن.

   ١  

(        )  «مشــاورات الريــاض.. خالفــات حــول إصــالح مؤسســة الرئاســة وتطُلّعات بنتائــج ُتنهي الحرب»، صحيفة «الشــارع»، 
 :٢٠٢٢/٠٤/٠٧bit.ly/٣kiBoCo

 :٢٠٢٢/٠٤/٠٧bbc.in/٣٩lGU٤R

   ٢  

  ٣   (        )  المصدر الســابق
  ٤   (        )  «اليمــن: منصــور هــادي ينقــل صالحياتــه إلــى مجلس قيادة يرأســه رشــاد العليمي«، «بي بي ســي» عربي،

(        )  رشــاد العليمــي: رئيــس مجلــس الرئاســة اليمنيــة الجديــد ُولــد في محافظــة تعز عام ١٩٥٤، تخرج في كلية الشــرطة
               والعلــوم العســكرية فــي الكويــت عــام ١٩٧٥، ولــه تجربــة سياســية وإداريــة ناجحة، حيث تولــى وزارة الداخلية في
             عــام ٢٠٠١ وإلــى جانبهــا تــّم تعيينــه فــي عــام ٢٠٠٦ رئيســًا للجنة األمنيــة الُعليــا ونائبًا لرئيس الــوزراء ونائبًا لرئيس

             الــوزراء لشــؤون الدفــاع واألمــن في عام ٢٠٠٨.

   ٥  
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مة مقِدّ
واعتبــر األميــن العــاّم لمجلــس التعــاون الخليجــي نائــف الحجــرف أن 
إلــى ســالم  ل فــي الطريــق  نجــاح المشــاورات يمثــل نقطــة تحــُوّ
ــد  ــس ق ــكيل المجل ــي أن تش ــان الختام ــي البي ــاء ف ــد ج ــامل    . وق ش

يكون نقطة التحول في المفاوضات والتسوية الشاملة.

ــي  ــس الرئاس ــكيل المجل ــة تش ــم دالل ــة فه ــذه الدراس ــاول ه  وتح
فــي هــذا التوقيــت، ودور هــذا المجلــس فــي المرحلــة المقبلــة، التــي 
يــات كبيــرة. وتركــز الدراســة كذلــك علــى أســباب تشــكيل  تشــهد تحِدّ

مجلس رئاسي لقيادة مرحلة انتقالية جديدة.

وتســعى الدراســة إلــى تحليــل الشــرعية التــي يســتند إليهــا المجلــس 
الرئاســي، ومــدى اســتناده إلــى الدســتور اليمنــي، فيمــا تحــاول أن 
ــج إلــى أي درجــة ســيكون الخــارج والدعــم الــذي يقدمــه، عامــًال  تعال
مؤثــرًا فــي هــذه المرحلــة الجديــدة، وهــي مرحلــة مليئــة بالشــقاق 
التجــارب  وبحســب  الجديــد،  المجلــس  دور  يأتــي  حيــث  والنــزاع، 
االنقســامات  بهــا  تحيــط  ســلطة  لتقاُســم  كضمانــة  الســابقة، 

والنزاعات.

  ٦

(        ) «البيــان الختامــي لمشــاورات الريــاض: تفــاوض مع الحوثيين بإشــراف أممــي»، موقع «الرؤية»: 
 :٢٠٢٢/٠٤/٠٧bit.ly/٣KqA٦٢C  

   ٦  
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تحيطنا اليمن بمدار جاذب للقالقل السياســية والنزاعات، التي تختزلها نظرة جيوسياسية إلى 
مؤثرات جغرافية، إذ لعبت وعورة تضاريسها عامًال أعاق وجود سلطة مركزية قوية   ، فيما 
هيــأت الجبــال جيوبًا آمنــة للمتمردين الذيــن نجحوا، بين الحيــن واآلخر، فــي االنقضاض على 

الحكم.

ووراء تاريــخ طويــل مــن الدويــالت المتنازعة، كانــت القبيلــة رأس حربة مزدوجــة لوقوف 
الحكومات وســقوطها في اليمــن. ولعل الرئيس الســابق علي عبداهللا صالح، اســتحضر تلك 
الوعورة السياســية، ُمشــبهًا ُحكم اليمن باللعــب على رؤوس الثعابيــن. وبعد مقتله خالل 
مواجهتــه مع الحوثيين في ٤ كانون األول/ ديســمبر ٢٠١٧، ظهر «زامل» حوثي لعيســى 

الليث، يصف مقاتلي جماعته بأنهم «الحنش الذي قتل الحناش».

ومنذ الســتينيات من القرن الماضي، شــهدت اليمن، شــماًال وجنوبًا وموحدة، سيناريوهين 
وحيدين للرؤســاء: إما القتــل وإما النفي الذي يتبــع انقالبات أو نزاعات. وفــي تلك المعادلة، 

سقط ستة رؤساء قتلى، فيما انتهى حكم الخمسة اآلخرين في المنفى.

وكان هــادي أحــد الرؤســاء الخمســة المنفييــن، رغــم أنه جــاء نتيجــة وفاق سياســي بين 
المكونات اليمنية، َوْفق المبادرة الخليجية    . وعلى غرار تجارب سابقة، حفرت البنادق ضريحًا 

للوفاق، وسقطت العاصمة صنعاء بيد الحوثيين يوم ٢١ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤.

اإلرث العاّق

  ٨

٩

١٠

  ٧

(        )  «انتقــام الجغرافيــا»، روبــرت د. كابــالن، ترجمــة: د. إيهــاب عبــد الرحيــم علي، المجلــس الوطنــي للثقافة والفنون
              واآلداب- الكويــت، سلســلة عالــم المعرفــة، ُنشــر فــي كانــون الثانــي/ يناير ٢٠١٥.

(        )  الُمبــادرة الخليجيــة هــي مشــروع اتفاقيــة سياســية أعلنتهــا الــدول األعضاء في مجلــس التعــاون الخليجي بقيادة
               المملكــة العربيــة الســعودية فــي ٣ نيســان/ إبريــل ٢٠١١، علــى إثــر انــدالع احتجاجات شــعبية ضد الرئيــس علي عبداهللا

               صالــح فــي شــباط/ فبرايــر مــن العــام نفســه. وتتضمــن المبادرة خريطــة طريق لنقل الســلطة في اليمــن، َعْبر تواُفق
              األطــراف السياســية فــي البــالد، وقــد أدت إلــى انتخابــات رئاســية جديدة في شــباط/ فبراير ٢٠١٢، بعــد قبول صالح

               التنــازل عــن الحكــم إلــى نائبــه هادي.

   ١٠ 

(        )  زامــل «الطاهــش البطــاش» بصــوت عيســى الليــث، تــم إصداره في اليــوم التالي لمقتــل الرئيس اليمني الســابق علي
              عبــداهللا صالــح. وفيــه يمتــدح جماعتــه، ويصفهــا بأنهــا «الحنــش الــذي يقتل الحناش»، في إشــارة إلى صالح.

   ٨ 

   ٧

(        )  في شــمال اليمن، تســاقط أربعة رؤســاء في انقالبات عســكرية، انتهت بنفي رئيســين هما المشــير عبداهللا
                الســالل والقاضــي عبــد الرحمــن األريانــي، واغتيــال اثنيــن همــا إبراهيــم الحمدي وأحمد الغشــمي. وفي الجنوب،

                 انتهــت النزاعــات داخــل الســلطة إلــى مقتــل عبــد اللطيف الشــعبي وســالم ربيع علي المعروف باســم «ســالمين».
               وكان مصيــر الرئيــس الثالــث عبــد الفتــاح إســماعيل النفــي، لكنــه ُقتــل بعــد عودته في أحــداث كانون الثاني/

               ينايــر ١٩٨٦، وهــي األحــداث التــي أدت إلــى هــروب الرئيــس الرابــع علي ناصر محمــد إلى المنفى. بعــد اتفاق الوحدة،
              تصاعــد الخــالف بيــن شــركاء االتفــاق الرئيــس علــي صالح (شــمالي) ونائبه علي ســالم البيــض (جنوبي)، وكانا

              خامــس رئيســين لعهــد التشــطير. وفيمــا حســم صالــح حــرب صيــف ١٩٩٤، كان مصيــر البيض المنفــى. لكن صالح
              ُقتــل فــي صــراع مــع الحوثييــن فــي كانون األول/ ديســمبر ٢٠١٧ وســط منزله فــي صنعاء، بينمــا كان مصير هادي

               أن ُينفــى فــي الريــاض معظــم ســنواته كرئيــس، ومــن هنــاك فوض صالحياته لمجلس رئاســي.

   ٩ 
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بعد ســيطرة الحوثيين على صنعاء عام ٢٠١٤، رعى المبعــوث األممي األول إلى اليمن جمال 
بن عمر اتفاقية الســلم والشــراكة، فيما فرض الحوثيون واقعهم العسكري. وفي كانون 
األول/ ديســمبر من العام نفسه، عاد الحوثيون واستكملوا سيطرتهم بدخول مقاتليهم 
قصر الرئاســة في صنعاء واقتحامهم معسكرات الجيش. وانتهى ذلك بالرئيس هادي تحت 
اإلقامــة الجبرية حيــث أعلن اســتقالته، في كانــون الثاني/ يناير٢٠١٥، برســالة إلــى البرلمان 

اليمني.

بعد شــهر قضاها فــي اإلقامة الجبريــة، نجح هادي في الفــرار إلى عدن،  وأعلــن تراُجعه عن 
االســتقالة التي قال إنها: «ُفرضت عليه من االنقالبيين»، مؤكدًا أنه ال يزال الرئيس    . وفي 

مطلع آذار/ مارس ٢٠١٥، أعلن عدن «عاصمة موقتة».

في ٢٦ آذار/ مارس ٢٠١٥، أعلنت السعودية عن التدخل في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على 
عدن، موضحة أن عمليتها جاءت بناًء على طلب من الرئيس هادي، لحماية الشرعية في اليمن 

بعد سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في صنعاء.

وبعد ثالث ســنوات من اســتكمال الحوثيين انقالبهم في صنعاء، كان أواخر كانون الثاني/ 
ينايــر ٢٠١٨، مســرحًا لصراع بيــن الحكومــة وقوات المجلــس االنتقالــي الُمطاِلــب بانفصال 
الجنوب، والمدعوم من اإلمارات. واتهم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر المجلس االنتقالي 

باالنقالب على الشرعية في عدن، بعد سيطرته على المدينة.

وتمخــض عن هذا الصراع تغيير رئيــس الوزراء، لكن ذلك لم َيُحْل دون جولة مواجهات ُأخرى، 
انتهت بإعالن المجلس االنتقالي ســيطرته على قصر معاشيق في آب/ أغسطس ٢٠١٩. وفي 

نهاية العام، تم التوقيع على اتفاقية الرياض.

وفي آذار/ مارس الماضي، دعا األمين العاّم لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف األطراف 
 اليمنية إلى مؤتمر الرياض الثاني، والذي رفض الحوثيون الُمشاركة به.

بًا بالحوثيين، إذ  وتجدر اإلشــارة إلى أنه قبل ســبع ســنوات، لم يكن مؤتمر الرياض األول ُمرِحّ
جــرى التأكيــد خالله على دعم عودة الرئيس الشــرعي إلــى اليمن وإنهاء «االنقــالب»، بينما 
انتهى المؤتمر الثاني بما أعلنه هادي من نقل الســلطة إلى مجلس رئاسي، في قرار قال إنه ال 

رجعة عنه، مع التأكيد على تسوية تشمل الحوثيين من أجل «سالم شامل».

رة سيناريوهات مكَرّ

١١

١٢

١٣

١٤

(        )  الســعودية تعلــن عــن انتهــاء عمليــة ’عاصفــة الحــزم‘ وبــدء عملية ’إعادة األمل‘»، «ســي إن إن» بالعربية،

(        )  اســتقالة الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هادي والبرلمــان يرفض»، «فرانس٢٤ »،   ١١   
 :٢٠١٥/٠١/٢٢bit.ly/٣٨qxjsX

(        ) هــادي يهــرب إلــى عــدن ويقول إنه مــا زال الرئيس»، رويترز،  ١٢   

   ١٣ 
 :٢٠١٥/٠٤/٢١ cnn.it/٣OICjKj

 :٢٠١٥/٠٢/٢١reut.rs/٣rUXpLu

(        ) «اليمــن: عــدن تحــت ســيطرة االنفصالييــن الجنوبييــن والحكومــة محاصــرة في قصر الرئاســة»، «فرانس ٢٤»، ١٤   
 :٢٠١٨/٠١/٣٠bit.ly/٣klraB٤
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اعتمــد هادي فــي تفويــض صالحياته للمجلــس الرئاســي، علــى مرجعيتين رئيســيتين، هما 
الدستور اليمني والمبادرة الخليجية. لكن بحسب ما ينص الدستور، ليس هناك آلية تدعم هذا 

اإلجراء.

فهذا الدستور ينّص على أن ثالثة كيانات يمكنها تولي مهاّم الرئيس: نائب الرئيس، وبغياب 
األخير تكون رئاســة مجلس النواب هي المخولــة، وإذا كان المجلس ُمنحًال تتولى الحكومة 

مهاّم الرئيس، على أن تكون فترة موقتة.

الالفت أن مسلحي الحوثي، وبعد إجبار هادي على إعالن استقالته، لم يسمحوا بوجود مخرج 
دســتوري، وحاصروا مجلس النواب بعد تلك االســتقالة، وذلك لقطــع الطريق على حليفهم 
صالح، من اســتعادة صيغة شــرعية من خالل البرلمان، الذي يخضع أغلبيتــه لحزبه «المؤتمر 
الشــعبي العــاّم»     . وفضــل الحوثيــون منح الســلطات ِلِلجانهــم الثوريــة، أي أنهم رفضوا 
تمكيــن صالــح، حليفهم وقتهــا، مــن أي صيغة تشــريعية، بمــا أن أنصاره يســيطرون على 

البرلمان.

ل هــادي نقل صالحياته إلى المجلس الرئاســي.  وكان واضحــًا عدم وجود نّص دســتوري يخِوّ
واســتند اإلعالن بشكل واضح إلى المادة التاسعة من المبادرة الخليجية، التي تتضمن تأكيدًا 
علــى التوافق. وبحســب نــص القرار، تــم التركيز على ما نّصــت عليه تلك المــادة حول «تلبية 

طموحات اليمنيين في التغيير واإلصالح وإزالة عناصر التوتر سياسيًا وأمنيًا».

وبالتالي، تم خرق الدستور بوثيقة موازية، أي بالمبادرة الخليجية. كما أنه من خالل اإلعالن، 
االعتمــاد على بند فضفاض يفتقــر إلى الدقة، وهو منحى خطر من شــأنه أن يمنح اتفاقيات 
اعتمدت على صيغ عمومية تفســيرًا دائمًا. واالتفاقيات بثغراتها التأويلية تؤدي إلى تشــريع 

الصراع على حساب أي وفاق سياسي.

ثغرة متواصلة

١٥

١٦

١٧

(        )   تنــص المــادة ١١٦ مــن الدســتور اليمنــي علــى ذلــك وتقول: «في حالــة خلّو منصب رئيــس الجمهورية أو ١٥   
               عجـــزه الدائــم عــن العمــل، يتولــى مهــام الرئاســة مؤقتــًا نائــب الرئيــس لمدة ال تزيد عن ســتين يومًا من

               تاريــخ خلــّو منصــب الرئيــس، يتــم خاللهــا إجــراء انتخابــات جديـــدة للرئيس، وفي حالة خلــّو منصب رئيس
               الجمهوريــة ونائــب الرئيــس معــًا يتولــى مهــام الرئاســة مؤقتــًا رئاســة مجلس النـــواب، وإذا كان مجلس

               النــواب منحـــًال حلــت الحكومــة محــل رئاســة مجلــس النــواب لممارســة مهام الرئاســة مؤقتـــًا، ويتم انتخاب
             رئيس الجمهورية خالل مدة ال تتجـــاوز ستين يومـــًا من تاريـــخ أول اجتمـــاع لمجـــلس النـــواب الجديــــد»،

             الدســتور اليمنــي:
(        )  «الحوثيــون يحاصــرون مقــر البرلمــان اليمنــي»، «المصــري اليوم»،    ١٦   

 :٢٠١٥/٠١/٢٣bit.ly/٣ESwepS
(        )  بنــاء علــى نــص القــرار الــذي أعلنــه هادي في ٧ نيســان/ إبريــل، مفوضًا صالحياته لمجلس رئاســي. ١٧   

https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php
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يمتلك المجلس الرئاسي صيغة تشاورية بسيطة إلصدار قراراته السياسية، حيث يتّم من خالل 
هــذه الصيغــة اتخاذ القــرار بحســب رأي األغلبية. وفي حال تســاوي األصــوات، ُيمكن لرئيس 

المجلس ترجيح أي من الرأيين، وهي الميزة الوحيدة لهذا الرئيس.

ومــن الواضــح أن ترجيح الكفــة، لن ُيســتخدم بصورة دائمــة. فهناك هيئة إشــراف (هيئة 
التشــاور والمصالحة) مكونة من خمســين عضوًا. وبعد أن ُشــكلت رئاســة لها من خمســة 
أعضاء، ســيكون من مهامها حّل أي خالف يستشــري داخل المجلس، حول أي قرار سياسي، 
في مدة أقصاها ٢٤ ساعة (كما أن هناك هيئة قانونية تقوم بصياغة ُتنظم أداء المجلس 

الرئاسي).  

وبالتالي، جاء تشــكيل هيئة «التشــاور والمصالحة» لتكون هيئة موازيــة، مخولة بمهاّم 
إشــرافية ورقابيــة على مركز صناعة القــرار اليمني. ويعني ذلك أنه ســيتم تبني مضمون غير 
واضح المالمح، سواء في كفاءته أو استقالليته، في التعاطي مع قضايا في غاية األهمية. 

وفي الوقت نفسه، سيكون لمثل تلك الهيئة، أن تقوم بدور ربما ُيكافئ دور ُسلطات أخرى، 
تشــريعية أو قضائيــة، وإن اقتصــر عملها علــى القرار السياســي. وبالتالي، تتشــكل آليات من 

مهامها تأسيس تشريع مواٍز لمرحلة مصيرية.

وال شــَكّ أن آلية عمل المجلس الرئاســي أخذت في االعتبار أحد أخطر المثالب التي من الممكن 
ع  أن تحقق في قمة القرار السياســي اليمني، وهي خالفات المجلس وقراره السياســي الموَزّ

على ثمانية أعضاء. 

وكمــا هو معروف، فإن المجلس يجمع مختلف القوى العســكرية فــي الميدان، األمر الذي 
ســُيلقي بتداعياته على المرحلة المقبلة، التي ينتظرها ســيناريوهان: األول يتمثل في تمديد 
الهدنــة والتهيئة لمفاوضات برعاية أممية من أجل ســالم شــامل، بينمــا يتمثل الثاني في 
انهيار الهدنة، لتكون الحرب هي الخيار     . من هنا، فإن هذا المجلس هو سيف ذو حّدين، إذ 
بينمــا ســيكون لتوحده أثــر علــى تهيئة الوضــع العــاّم لمهاّم عديــدة منتظرة، ســتكون 

انقساماته مسرحًا لغليان عسكري.
وَوْفــق تلك الصورة، تبرز نقاط ضعف وعوامل قوة، للمجلس الرئاســي، من شــأنها أن تؤثر 

بشكل كبير على أدائه.

آلية العمل

١٨

(        )  ميســاء شــجاع الدين، «المجالس الرئاســية في اليمن: استكشــاف المحاوالت الســابقة لتقاســم
الســلطة واإلمكانيــات من أجل المســتقبل»، مركز صنعاء للدراســات اإلســتراتيجية، 

   ١٨  

 :٢٠٢١/٠٥/١٢bit.ly/٣Mx٧aHK
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تبرز سلبيات عدة حول مضمون المجلس الرئاسي، سواء من ناحية تكوينه السياسي المفتقر 
إلــى التجاُنس، أو من ناحية عوامل التأثيــر الخارجية، فضًال عن العوامــل التاريخية ذات الصلة. 

وفيما يلي بعض تلك السلبيات: 

       بحسب التاريخ اليمني، لم يسبق لوفاق أن نجح بين أطراف سياسية، بما في ذلك المجالس 
الرئاســية التي قامت باعتبارها صيغة تضمن شراكة أكثر من طرف في اتخاذ القرار السياسي، 

حيث فشلت كل تجارب المجالس الرئاسية وانتهت بانقالبات أو اغتياالت.

نقاط الضعف

١٩

٢٠

٢١

٢٢

  ١٩   (        )  ماجــد المذحجــي، «علــى المجلــس أخــذ أهبتــه للُحكــم والتفــاوض والقتال»، مركز صنعاء للدراســات اإلســتراتيجية، 
 :٢٠٢٢/٠٤/٩bit.ly/٣KnCN٤Y 

٢٠   (        )  ميســاء شــجاع الديــن، «مخاطــر جّمــة تواجــه المجلس الرئاســي الجديد»، مركز صنعاء للدراســات اإلســتراتيجية، 
 :٢٠٢٢/٠٤/٩bit.ly/٣KnCN٤Y 

(        )  أحــداث كانــون الثانــي/ ينايــر جــرت فــي جنوب اليمن عــام ١٩٨٦، وكانت بين أنصــار الرئيس الجنوبــي علي ناصر
              محمــد مــن قبائــل أبيــن وشــبوة بدرجــة أساســية، وبيــن تحالف قبلي يســيطر علــى الجيش (قبائــل الضالع ويافع
              وردفــان). وبــدأت األحــداث عندمــا قــام مناصــرو الرئيــس الجنوبــي بتصفية وزير الدفاع علي عنتر وشــالل شــائع

             هــادي (والــد القيــادي فــي المجلــس االنتقالــي شــالل هادي). وبعد أن حســم الجيــش المعركة كان عبــد ربه منصو
             هــادي مــن بيــن الهاربيــن مــن أنصار علي ناصر إلى الشــمال.

   ٢١  

(        )  فــي حــرب صيــف ١٩٩٤، التــي شــنها علــي عبــداهللا صالح من الشــمال ضد شــريكه في الوحدة علــي البيض، كان الطرف
              المهــزوم فــي أحــداث ينايــر الجنوبيــة ضمــن القــوى الشــمالية التي انتصرت.

    ٢٢  

       ُيعــاب علــى المجلــس أنه تشــكل وتّم اإلعــالن عنه في الخــارج، وحتى مــن دون معرفة 
المشاركين في مشاورات الرياض.     وهو ما ُيلقي الضوء على مسألتين:

ن من  ١- شــكوك حول ما إْن كان المجلس تجســيدًا لتواُفق يمني خالص، خصوصًا وأنه مكَوّ
شخصيات محسوبة على السعودية واإلمارات. 

٢- إثارة مخاوف حول مدى التأثير الخارجي على قرارات سياسية في غاية األهمية.

       تــوزع المجلس على حصص موزعة َوْفق تقســيم جغرافي (شــمال وجنــوب)، وأيضًا على 
شخصيات ُتمثل تكتالت جغرافية رئيسية. ولهذا األمر سلبيات عديدة أهمها:

ة، وسبق أن أثبت هذا األمر فشله في لبنان والعراق. ١- يتبّنى المجلس حًال على صلة بالُهِوَيّ
٢- ســيبقى أي حــّل قائم على هــذا المضمون قاصرًا ويشــكل بؤرة لنزاعــات مناطقية، إذ إن 
شة (منطقة تهامة في الشمال، على سبيل  بعض التكتالت المناطقية سترى نفسها ُمهَمّ

المثال).
       يفرز المجلس الرئاسي اعترافًا بانتصار طرف في الجنوب، أي الزبيدي، الذي ُيمثل تحالفًا قبليًا 
تقليديــًا قائمًا على الضالع ويافع وردفــان، ويمتد صراعه مع تكتل مناطق ينتمي إليه هادي، 
إلى صراعات قديمة، سواء في أحداث كانون الثاني/ يناير ١٩٨٦ الجنوبية    ، أو في حرب صيف 
١٩٩٤، التي حسمتها قوات علي صالح ضد شريك األخير في الوحدة، علي سالم البيض     . وهذا 

من شأنه أن ُيبقي محفزات الصراع في الجنوب دائمة.
       توزيع القرار السياســي على أكثر من طرف قد يشــّكل بؤرة للتوتر واالنقســامات في أعلى 

هيئة سياسية في البلد.
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٢٣

       مخاطر أن يتحول بصيغته تلك حافزًا لتعميق االنقســامات المناطقية، وما قد يترتب عن 
الت تتشكل من رأس صناعة القرار السياسي. ذلك من تكُتّ

       إذا ذهــب المجلس الرئاســي إلــى مفاوضات مع الحوثيين، فإنه بوجــود تمثيالت عدة من 
د فــي قراره  الممكــن أن تتعــارض آراؤها، ستتشــكل نقطــة ضعف في مقابــل طرف موَحّ

السياسي كالحوثي، وبالتالي ستكون لدى األخير فرصة للعب على خالفاتهم.

ُهناك عوامل قوة يمكن أن تشــكل ســندًا في أداء المجلس إذا أخذ أعضــاؤه في اعتبارهم 
أهمية تجاُوز الصدوع ومواجهة أي عامل ســلبي يمكن أن يؤثر على أدائهم. ويمكن تحديد 

نقاط القوة هذه في اآلتي:
١- يمكن للمجلس الرئاسي طمأنة قوى خارجية لعبت دورًا سلبيًا في الصراعات بين الحكومة 

واالنتقالي، خصوصًا وأن الحكومة ال يمكنها القيام بمهامها دون دعم حقيقي. 
٢- ظلت الشرعية محل اتهام بخضوعها لطرف سياسي، وبالتالي لم َيُعْد هناك اآلن مبرر ألي 

فشل سياسي أو اقتصادي.
٣- ســاعد هــذا اإلجراء في عودة الحكومــة إلى عدن، ومن الممكــن أن ُيتيح للحكومة أداء 

مهامها ويمكنها من إعادة بناء المؤسسات الحكومية.
٤- بعــد تقليــص الدعم الســعودي بدرجة كبيــرة للحكومــة اليمنية، تعهــدت الرياض بعد 
تشــكيل المجلس الرئاســي، بدعم اليمــن بثالثة مليــار دوالر، بخالف تقديمهــا ٣٠٠ مليون 

دوالر كمساعدات إنسانية َعْبر األمم الُمتحدة.
٥- إذا اســتطاع ُممثلو المجلس توحيد القرار السياســي بما ينسجم مع مصالح اليمنيين، فإن 

ذلك سينعكس بصورة غير مسبوقة على تدعيم االستقرار.
لكن جميع عوامل القوة، تعتمد بدرجة كبيرة على مدى جدية دول التحالف في إنجاح الفترة 
االنتقالية، وما ســينتج عنها من قــرارات ُمهمة، وما إْن كانت ســتحقق مصالح اليمنيين أو 

أنها سُتمثل مصالح الخارج ورؤيته.

عوامل القوة

لّوح رئيس المجلس الرئاســي في أول خطاب له، إلى ما ُيجسده المجلس من توحيد للصفوف، 
وهو ما يعني تلميحًا إلى أن الفترة الســابقة شهدت في عهد هادي انقسامات ومواجهات 

في الجبهة الُمضادة للحوثيين.

وتعهد العليمي بإنهاء الحرب وبناء الســالم، واصفًا المجلس بأنه «مجلس سالم». وقال: 
«إال أنــه أيضــًا مجلس دفــاع وحماية لوحدة األرض وحقــوق المواطنين»     . وهذه رســالة 
واضحة للحوثيين بأن المجلس يمد ذراعه للســالم، لكنه مســتعّد لجبهــات الحرب بصفوف 

دة.  موَحّ

دوافع ُمحتملة وراء تشكيل المجلس

(        )  جــاء ذلــك أول فــي خطــاب للعليمــي بعد إعالنه رئيســًا للمجلس الرئاســي. ٢٣   
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وبالتالي، فإن تشــكيل المجلس في الوقت الحالي، يشــير إلى أن الســعودية تريد فعًال الخروج 
مــن الحرب فــي اليمن َعْبر هذا المجلــس، الذي يأتي كذلك اســتنادًا إلى رغبة لــدى دول الخليج 
بالتفــرغ للتنميــة، وهو مــا تقدمه رؤية ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان في رؤية 

السعودية ٢٠٣٠. 

والتسوية خطوة تحظى بتشجيع دولي، وتحديدًا من إدارة الرئيس األمريكي جون بايدن، الذي 
أكد في حملته االنتخابية بأن إنهاء الحرب في اليمن ِضمن أولوياته. وقد رحب بايدن بالهدنة 
التــي أعلنها المبعوث األممي هانز غروندبرغ مطلع نيســان/ إبريل، لكنــه قال: إن ذلك ليس 

كافيًا وإّن على الجميع العمل على إنهاء الحرب.

وال ُبّد أن للســعودية دوافَع أخرى تراهن عليها ِضمــن تمثيالت المجلس. وهو تواُفق داخل 
التحالف حول تحجيم طرف سياســي. ولعل ذلك ينســجم مع موقف الحوثيين من حكومة 
هــادي. فطالما وصف الحوثيــون مقاتلي الحكومة بأنهم مقاتلــو «القاعدة» و«داعش» 
اإلرهابيْيــِن، وهــو الوصف نفســه الذي اســتخدمه المجلس االنتقالي خــالل مواجهاته مع 

القوات الحكومية في جنوب اليمن.

حاَل الصراُع بين الحكومة و«االنتقالي» دون عودة الرئيس هادي ونائبه إلى عدن، إضافة إلى 
رئيَســْي مجلس النــواب والشــورى، والحكومة، فــي معظم الفترات التي شــهدت ســيطرة 

المجلس على عدن. 

ومع تشــكيل المجلس الرئاســي، ُأزيلت الخطوط الحمراء أمام مســؤولي الدولة اليمنيين، أو 
علــى األقل ذلك ما شــهدته مراســم أداء اليمين الدســتورية للمجلس أمــام أعضاء مجلس 

النواب في عدن.

عة بين الحكومة و«االنتقالي»  وتجدر اإلشارة إلى أنه بينما لم تسمح اتفاقية الرياض الموَقّ
بعــودة الرئيس هــادي، أعلن األخير عن حكومة شــارك فيها «االنتقالــي». وأدت الحكومة 
اليميــن الدســتورية أمامــه فــي الرياض، خالفــًا لما نصــت عليــه االتفاقية بأن يتــم ذلك في 
العاصمــة الموقتــة عــدن      . وبقــي الشــق األمنــي والعســكري دون تنفيــذ، وهــو الجــزء 
المســؤول عن تنفيذه المجلس االنتقالي. ومع هذا تشــير فّعاليات تنصيب المجلس الرئاسي 

بأن الطرف الُمستبعد هو الُمعيق ألي تسوية.

تشريع مراسم في مدينة كانت محظورة

٢٤

٢٥

٢٦

(        )  «ترحيــب دولــي بالهدنــة فــي اليمــن ودعوات إلــى وقف دائم للحرب»، قنــاة بلقيس،٢٤   
 :٢ /٢٠٢٢/٠٤bit.ly/٣٦SX٨kZ

(        )  «بعــد البيضــاء نهايــة اللعبــة فــي اليمــن»، «مجموعــة األزمات الدولية»،٢٥   
 :٢٠٢١/١٠/١٤bit.ly/٣kiKWgt

(        )  «اليمــن: الحكومــة الجديــدة تــؤدي اليميــن الدســتورية فــي الرياض أمــام الرئيس هادي»، «فرانس ٢٤»، ٢٦   
 :٢٠٢٠/١٢/٢٦bit.ly/٣٧OVu٤n
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وُيذكر أنها المرة األولى في اليمن التي تمثل فيها هيئة رئاسية ألداء اليمين الدستورية في 
قاعة فندق ففي التاســع من نيســان/ إبريل، أدى أعضاء مجلس الرئاسة الثمانية، في فندق 
كورال في عدن، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب وحواَلْي ١٢٠ نائبًا، أي أقل من 

نصف عدد النواب اليمنيين.

وفي إجراءات تفتقر إلى تشريع دستوري يمني، وجدت قاعدة تشريع دولية بوجود المبعوث 
األممي وســفراء من القوى الكبرى، وســفراء دول خليجية، على رأسهم السفير السعودي 

محمد آل جابر. 

وكان الجنود السعوديون يغطون محيط الفندق، الذي جرت فيه مراسم اليمين. وهم أيضًا 
َمن أشــرفوا على أمن داخل الفندق. وتشدد األمن في منع الحضور من اصطحاب جواالتهم 
وكذلك أُيّ أسلحة شخصية أو مرافقون ُمسلحون. لكن خرقًا حدث حين تجاهل ُمرافق عضو 

مجلس الرئاسة عيدروس الزبيدي هذا الحظر ورافق األخير حتى باب القاعة. 

وحدث خرق آخر طفيف في أداء الزبيدي لليمين الدســتورية، إذ حرص على وضع شــارة العلم 
االنفصالــي، كمــا امتنع عــن ذكر مفردة «وحــدة»، واكتفــى بذكر «النظــام» ممتنعًا عن 
إضافة «الجمهوري» كما هو منصوص عليه في القســم     . وهو بذلك يؤكد ألنصاره بأن 
وجوده في المجلس لن يحول دون ُمطالبته بانفصال الجنوب. وقد تمســك ُممثلو الجنوب 

اآلخرون في المجلس الرئاسي بالقسم الدستوري، كما هو في النص.

تتــرك الهدنــة الحالية انطباعًا بوجود ُحســن نوايــا بين األطــراف الُمتنازعة في حــرب اليمن، 
وبالتحديــد ما تضمنته هذه الهدنة من كســر الحصار المفروض علــى مطار صنعاء منذ عام 
٢٠١٥. وبموجــب ذلــك، تم اإلعالن عن رحلتين تجاريتين أســبوعيًا إلى عّمــان والقاهرة، وقد 

جرى تدشين أول رحلة إلى عّمان يوم األحد في ٢٤ نيسان/ إبريل.

وكان المبعوث األممي غروندبرغ أعلن في األول من نيســان/ إبريل عن ســريان الهدنة بين 
أطراف النزاع، وذلك بعد لقائه بقيادات حوثية أثناء زيارته صنعاء.

ورغــم الهدنــة، لم ُيرحب الحوثيــون بالمجلس الرئاســي الحالي، إذ اعتبر المتحدث باســمهم 
محمد عبد الســالم، بأنه «غير شــرعي»، ُمتهمــًا التحالف بـ«إعادة تجميع ميليشــيا متناثرة 

وُمتصارعة» في إطار واحد يخدمه، و«ال تمّت للسالم بأي صلة».

تسوية ُملتبسة

٣٠

٢٩

٢٨

٢٧

(        )  «المجلــس الرئاســي يــؤدي اليميــن الدســتوري فــي عدن»، «عدن الغد»: ٢٧   
 ،٢٠٢٢/٠٤/١٩https://bit.ly/٣OFJJOg

(        )  «الحوثيــون عــن ’مجلــس القيــادة الرئاســي‘: ’إعــادة تدويــر للمرتزقــة‘.. و"دول العدوان" تدفع نحــو التصعيد»، ٣١   
٣MyTb٤٣/٢٠٢٢/٠٤/٠٧cnn.it:             «ســي إن إن» بالعربية، 

(        )  تســتند المعلومــة إلــى مــا قالــه للباحــث عضــو فــي البرلمان الذين تواجــدوا أثناء أداء اليمين الدســتورية في عدن.٢٨   
(        )  معلومــة حصــل عليهــا الباحــث مــن مصــادر كانــت حاضرة فــي قاعة فندق كورال الذي شــهد أداء اليمين٢٩   

            للمجلــس الرئاســي اليمنــي.
(        )  بحســب مــا تضمنتــه فّعاليــات أداء اليميــن الدســتورية، المنقولــة علــى القنــاة اليمنية الرســمية التابعــة للحكومة.٣٠   



www.dimensionscenter.net 13

المجلــس الرئاســي اليمنــي: نقل الشــرعية نحو تســوية غائمة

وردًا على دعوة خليجية لهم بالمشاركة في مشاورات الرياض، استهدف الحوثيون في آذار/ 
مارس الماضي منشــآت أرامكو في الســعودية بصواريخ باليســتية. وعقــب الهجوم، أعلنت 
الرياض بأنها غير مســؤولة عن نقص إمدادات النفط في السوق العالمية، وطالبت المجتمع 

الدولي بأن َيِعَي خطورة استمرار تزويد إيران الحوثيين بالسالح.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تأثر أسواق النفط نتيجة الغزو الروسي ألوكرانيا. وليس بعيدًا 
أن تكــون الريــاض تعتزم الخروج من حرب اليمن بتســوية شــاملة، حتى أنها لم تســتهدف 

الحوثيين بضربات انتقامية. كما أنه يمكن استنتاج وجود تهيئة من أجل إجراء مفاوضات.

فالحوثيون لــم يعترضوا على إجراء مفاوضات، لكنهم رفضوا إقامتها في الرياض، وطالبوا 
بــأن تكــون فــي أرض ُمحايدة، مع تشــديدهم على أن يكــون رفع القيود عــن مطار صنعاء 
والموانــئ أولوية       ، وهو ما مثلته الهدنة الجارية، بفتح محدود لمطار صنعاء، والســماح 

لُسفن ُمحملة بمشتقات نفطية، كانت ُمحتجزة، بالدخول إلى ميناء الحديدة.

ح أن اإلعالن عــن مفاوضات يمنيــة برعاية األمم المتحدة مجرد مســألة وقت.  ومــن الُمرَجّ
وهــو األمر الذي شــّكل الهدف من نقل الُســلطة من هــادي إلى مجلس رئاســي، أي لتهيئة 
الطريــق لمفاوضــات وتســوية مع جماعــة الحوثي. لكــن ُتثير دعــوة الحوثيين إلــى الرياض، 

تساؤالت حول ما إذا كانت هناك رغبة بأن يكون لهم ُممثل في المجلس الرئاسي الُمعلن.

بعيــدًا عمــا إذا كان المجلس الرئاســي قالبًا جاهــزًا لضم أكثر من ُممثل ليكونوا شــركاء في 
الرئاســة، من عدمــه، ُتثار تعقيدات عدة حول مضمون التســوية المطروحــة، خصوصًا فيما 
يتعلق بتنفيذ االتفاقيات العسكرية واألمنية، لتوحيد كل األطراف في إطار حكومة واحدة.

والواضــح أن مضمــون الحــّل السياســي يقوم على تشــريع ُمحاصصــة سياســية قائمة على 
ة، على غرار تمثيالت المجلس الرئاســي، بينما تلوح عراقيل على طاولة التنفيذ، خصوصًا  الُهِوَيّ
إذا تضمــن الحّل عودة الحكومة بتمثيالتها الُمختلفة، إلى صنعاء، وهو ما يجب أن يتضمنه 

في طبيعة الحال.

هل سيقبل الحوثيون الشراكة؟

٣٣

٣٢

(        )  «الســعودية ُتخلــي مســؤوليتها عــن أي نقــص فــي إمدادات البترول»، صحيفة «الشــرق األوســط»، ٣٢   
 :٢٠٢٢/٠٣/٢١bit.ly/٣vNzoXX

(        )  «الحوثــي يقبــل المفاوضــات ويرفــض إقامتهــا فــي الســعودية»، «إندبندنت» عربية،٣٣   
 :٢٠٢٢/٠٣/١٦bit.ly/٣kgk٠ho
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المجلــس الرئاســي اليمنــي: نقل الشــرعية نحو تســوية غائمة

 َوْفق ذلك، ستبرز عراقيل عدة َتُحول دون وجود تسوية حقيقية، وأبرزها:
        بعــد حــرب طويلة خاضهــا الحوثيون، ال يمكن لهــم أن يتخلوا عن النفــوذ األحادي الذي 
فرضوه في مناطق ســيطرتهم، لمصلحة أي شراكة سياسية حقيقية. وهذا ما ستقوم به 

الجماعات اُألخرى.

        تتطلــب عــودة الحكومــة إلى صنعاء، تهيئتها تحت قوة عســكرية وأمنية ُمســتقلة ال 
تخضع لطرف واحد. وسيكون من َقِبيل الوهم االعتماد على ُحسن النوايا.

        في عدن، تستطيع السعودية واإلمارات تحقيق ضمانة أمنية وسياسية لُممثلي المجلس 
الرئاســي يمكنهــا أن َتُحــول دون خضــوع أطــراف ُألخــرى أقــوى عســكريًا، بينما لــن يكون 

الحوثيون خاضعين لهذا التأثير.
        أي اتفاق سياســي ســيكون َهّشًا إذا لم تصل األطراف إلى وفاق يضمن استقاللية الجيش 

واألمن، والقبول بتداُول سلمي للسلطة.

        حاليًا، ُيعتبر الحوثي هو الطرف األقوى عسكريًا وسياسيًا بين األطراف اليمنية، ولن ُترضيه 
اتفاقية يتســاوى فيهــا مع أطراف أضعف منه في مجلس رئاســي. لكنه سيتماشــى مع أي 

إجراءات شكلية مع االحتفاظ بنفوذه في مناطق سيطرته وكذلك بقوته العسكرية.
وهذا يشــمل كل األطراف اليمنية، فأّي منها ليس ُمســتِعّدًا للتخلي عن الضامن السياسي له 
في الُحكم، والُمتمثل بالقوة العســكرية. وليس حرّيًا بنا التكهن بأن أّي تسوية مستقبلية، 
ســتكون قائمة على قاعدة تقاُســم سياســي، ُيخول لكل طرف االحتفــاظ بمناطق نفوذه 

العسكرية، فهو األمر الذي لن يضمن االلتقاء، إنما حدود شائكة.
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مــن غير الُمســتبَعد أن يكون هادي تعرض لضغوط ســعودية، تتوافق مع دعــم دولي، دفعته إلى 
إعالن نقل صالحياته إلى مجلس رئاســي، علمًا أن صحيفة أمريكية كانت نشرت خبرًا مفاده أن هادي 
ُمحتَجــز داخــل مكان إقامته في الســعودية      ، فيما أعلنــت الخارجية األمريكيــة بأنها ال تمتلك أي 

تقارير أو معلومات حول هذا األمر.

وظلت مســألة نقــل صالحيات هادي محل اهتمــام أطراف يمنيــة وخارجية. وتم الربــط بين انهيار 
مفاوضــات ٢٠١٦، وتعييــن هادي لعلي محســن األحمر نائبًا، بدًال عن خالد بحــاح      ، والتي كان األخير 

ُيمثل خيارًا ُمتواَفقًا حوله يمكن لهادي أن ينقل له صالحياته. 

وتعددت الُمقتَرحات حول مسألة إصالح الشرعية، ومن بينها تغيير نائب الرئيس، أو تعيين نائب ثاٍن، 
وتعيين نائبْيِن، أحدهما شــمالي واآلخر جنوبي. وأشــارت تقارير إلــى أن األطراف المهتمة قد تحاول 

تطوير مراكز قوة يمنية «شرعية» بديلة. 

ولعدم وجود مخرج شــرعي، كان التفكير في سيناريو مثالي يتم تصوره في رئيس يحظى بالشعبية 
عنــد جميــع االنتمــاءات السياســية     ، إضافــة إلــى التزامــه بإحــالل الســالم. ولصعوبة إيجــاد تلك 
ر ُمقتَرح المجلس الرئاســي، ليكــون ُممثًال لمكونات سياســية  المواصفــات في شــخص واحد، تطــَوّ
عديدة. وفي السابع من نيسان/ إبريل ٢٠٢٢، تم اإلعالن عن تشكيل هذا المجلس، بطريقة ُمخاِلفة 

للدستور.

ع أن تجلس على طاولة مفاوضات  وفي الحال الراهن، تساوت جميع األطراف اليمنية، التي من الُمتوَقّ
ــأة لوال ما تم اعتباره معضلة  فــي الفترة المقبلة. ويبقى انتظار مضمون التســوية، التي كانت ُمهَيّ
«الشــرعية»    ، التــي أصبحــت مســألة ينبغي اســتبدالها. وال ُبــَدّ أن داللة ذلك مرحلة تفــاُوض، لكن 

بتسوية سياسية بمستقبل غائم.

ُخالصة

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

(        ) «’احتجــزوا رئيــس اليمــن بمنزلــه وهــددوه بفضح فســاده‘! وول ســتريت: الســعودية ضغطت على هــادي للتنحي»،٣٤   
٣vMDPlU/٢٠٢٢/٠٤/١٨bit.ly:             «عربي بوســت»، 

(        )  «واشــنطن تعلــق علــى تقاريــر بشــأن إجبــار الســعودية هادي على التنحي من رئاســة اليمن»، «روســيا اليوم»،  ٣٥   
 :٢٠٢٢/٠٤/١٨bit.ly/٣rUPNJc

(        )  المصدر الســابق. ٣٧   
(        )  المصدر الســابق. ٣٨   

(        )  إلينــا ديلوجــر، «هالــة ’الشــرعية‘ المحيطــة بالرئيــس اليمنــي ُتعّقــد عملية اســتبداله»،  «معهد واشــنطن ٣٦   
٣vhZ٣Jf/٢٠٢٠/٠٤/١٥bit.ly:              لدراســات الشــرق األدنى»،

يات أمامه؟»: ٣٩    (        )  أنــور العنســي، «اليمــن: مــاذا وَمــن وراء تشــكيل المجلس الرئاســي؟ وما هــي التحِدّ
٣٦Rh٢wG/٢٠٢٢/٠٤/٨bbc.in:             «بي بي ســي» عربي، 

(        ) «الشــرعية» هــو الوصــف الشــائع للحكومــة اليمنيــة الُمعتــرف بهــا دوليــًا، والتي مثلها هادي كرئيس شــرعي٤٠   
           بدرجة أساســية.




