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مقدمة
يف صبــاح  4مــن ديســمبر/كانون األول اجلــاري  2017ص َّفــت ميليشــيات جماعــة احلوثــي (أنصــار
اهلل) ،الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبــد اهلل صالــح (رئيــس حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام)؛ بعــد أن دعــا
املواطنــن والقيــادات العســكرية واألمنيــة واالجتماعيــة إلــى االنتفــاض ضــد جماعــة احلوثــي ،وأعلــن
فــض شــراكة حزبــه معهــا ،ووجــدت جماعــة احلوثــي فرصتهــا يف االنتقــام منــه لقتــل زعيمهــا حســن يف
حــرب صعــدة عــام .2004
وكان الرئيــس الراحــل حتالــف مــع جماعــة احلوثــي يف إســقاط العاصمــة صنعــاء ( 21ســبتمبر/
ايلــول  ،)2014واالنقــاب علــى شــرعية الرئيــس اليمنــي (التوافقــي) عبــد ربــه منصــور هــادي ،وشــريكها
يف املجلــس السياســي الــذي شــكله الطرفــان بديـ ً
ا لســلطة الرئيــس هــادي.
وبتصفيــة صالــح انتهــى حتالــف التناقضــات احملكــوم برغبــة االســتغالل واالنتقــام ،بعــد أن أخفــق
طرفــاه يف تقاســم ســلطة الرئيــس هــادي ،بســبب جمــوح جماعــة احلوثــي إلقصــاء شــريكها حــزب مؤمتــر
(صالــح) ،وجتريــده مــن أدوات القــوة والهيبــة ،خشــية مــن انقالبــه عليهــا.
غــادر الرئيــس الســابق احليــاة بعــد ســنوات مــن التشــبث بالعمــل السياســي علــى أمــل العــودة إلــى
الســلطة بشــخصه أو جنلــه األكبــر أحمــد ســفير اليمــن يف اإلمــارات ســابقاً وقائــد احلــرس اجلمهــوري
األســبق .ويف وقــت تعانــي بــاده مــن أزمــات وحــروب متعــددة يتهمــه خصومــه بالتســبب بهــا ،وقــد م َّثــل
رحيلــه خســارة فادحــة؛ إذ لطاملــا راهنــت عليــه بعــض دول التحالــف العربــي املســاند لشــرعية الرئيــس
اليمنــي هــادي يف قدرتــه علــى جلــم جمــوح جماعــة احلوثــي ومناوئيهــا.
تناقــش هــذه الورقــة تداعيــات مقتــل صالــح علــى مســتقبل حزبــه واملجتمــع اليمنــي ،وخريطــة
التحالفــات وقيــادة الدولــة والتحالــف املســاند لهــا ،ومــدى إمكانيــة أن تشــكل فرصــة للســام أو للحســم
العســكري؟

التداع ـي ـ ــات

مغــادرة الرئيــس الراحــل علــي عبــد اهلل صالــح للمشــهد اليمنــي مقتــوالً ســيترك تداعيــات عديــدة
علــى مختلــف املجــاالت السياســية والعســكرية واالجتماعيــة؛ حيــث أســهم بالتأثيــر يف تكــ ُّون هــذه
املجــاالت خــال أربعــن ســنة.
 -سياسياً

رحيــل الرئيــس اليمنــي الســابق رئيــس حــزب املؤمتــر علــي عبــد اهلل صالــح ،الــذي أطاحــت بــه
ثــورة  11فبرايــر  ،2011عــن املشــهد السياســي ،ســيترك فراغـاً كبيــراً ،وتركــة سياســية محملــة باملواقــف
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والتحالفــات املتناقضــة والتــي ميثــل بعضهــا قنابــل مؤقتــة ،فلطاملــا ســاهم بتشــكيل املجــاالت السياســية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة واألمنيــة خــال أربعــن ســنة.
ومــن احملتمــل أن تعيــد تصفيــة ميليشــيات جماعــة احلوثــي للرئيــس صالــح ،رســم خريطــة
التحالفــات ،خاصــة بعــد دعوتــه يف أيامــه األخيــرة لالنتفاضــة عليهــا .وقــد جــرد “صالــح” جماعــة
احلوثــي مــن الشــرعية السياســية والشــعبية ،خاصــة يف خــارج مناطقهــا ،وأمــام املجتمــع الدولــي ،التــي
اكتســبتها بتحالفهــا مــع حزبــه ،وهــو بهــذا املوقــف أعادهــا إلــى شــخصيتها كجماعــة ميليشــياوية طائفيــة
تنتهــج العنــف يف حتقيــق أهدافهــا السياســية.
وعليــه فقــد كســبت قــوى الشــرعية ،ممثلــة بالرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي وحكومتــه واألحــزاب
املســاندة لهــا ،فرصــة كبيــرة إن أحســنت اســتثمارها ،خاصــة بعــد فقــدان بعــض دول التحالــف لورقــة
رئيــس املؤمتــر “صالــح” وشــبكة عالقاتــه السياســية واالجتماعيــة والعســكرية ،ومــن ثــم فــإن التحالــف
قــد يكــون مهيــأ للقيــام بدعمهــا أكثــر مــن أي وقــت مضى ،خاصــة إن أعاد التحالف تصويب اســتراتيجيته
وجتنــب إثــارة التنافــس الســلبي بــن املكونــات املعاديــة ملليشــيا احلوثــي.
أمــام قــوى الشــرعية ،حتـ ٍّـد متمثــل يف اســتغالل حالــة الغضــب مــن جــراء تصفيــة “صالــح” ،والقــدرة
علــى اســتعادة جنــاح مؤمتــري الرئيــس صالــح وإعــان تأييدهــم لهــا ،وإشــراكهم يف معركــة اســتعادة
مؤسســات الدولــة مــن ميليشــيا احلوثــي .جتــدر اإلشــارة إلــى أن قــوى الشــرعية لطاملــا وجهــت الدعــوة
جلنــاح مؤمتــر صالــح لفــض شــراكته مــع مليشــيا احلوثــي واالشــتراك يف معركــة اســتعادة مؤسســات
الدولــة ،وتبــدو املؤشــرات األوليــة ملواقــف قيــادات مؤمتــر صالــح بعــد مقتلــه غيــر مســتعدة للتحالــف مــع
قيــادة الشــرعية ضــد جماعــة احلوثــي.
∑ ∑حزب املؤمتر الشعبي العام
يعــد حــزب املؤمتــر أكثــر املتضرريــن مبقتــل زعيمــه ،الــذي وضــع مســتقبل احلــزب يف مفتــرق طــرق
خطــرة؛ إذ يصنــف احلــزب علــى أنــه متعــدد املشــارب الفكريــة ،وال يحمــل إيديولوجيــا محــددة ،ويضــم
يف عضويتــه مختلــف مكونــات املجتمــع اليمنــي ،ومــن ضمنهــم مــن ال تســمح القوانــن املنظمــة لألحــزاب
مبمارســتهم للعمــل السياســي ،كأعضــاء الســلك العســكري واألمنــي.
منذ تأسيســه يف  24أغســطس/آب  1982تالزم وجود حزب املؤمتر مبوقعه يف الســلطة ،وارتبطت
فعاليــة احلــزب مبوقعــه فيهــا وبرئاســة زعيمــه ومؤسســه علــي عبد اهلل صالح ،حتى مقتلــه ،فرغم إجباره
علــى مغــادرة الســلطة يف  22فبراير/شــباط  2012وانتخــاب نائبــه يف احلــزب ورئاســة اجلمهوريــة ،عبــد
ربــه منصــور هــادي ،رئيسـاً توافقيـاً للجمهوريــة اليمنيــة ،فقــد أصــر “صالــح” علــى التمســك مبمارســة
الــدور السياســي مــن خــال رئاســة حــزب املؤمتــر .ومبقتلــه وتفــرد ميليشــيات جماعــة احلوثــي بالســلطة،
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يف املناطــق التــي مــا زالــت حتــت ســيطرتها ،وأهمهــا العاصمــة صنعــاء ،وعقــب االنقســامات التــي تعــرض
لهــا حــزب املؤمتــر؛ يتوقــع أن يعانــي احلــزب صعوبــات يف البقــاء موحــداً واحلفــاظ علــى اســتقالل قــراره
السياســي ،وتعــدد ادعــاء أحقيــة القيــادة ،وجتنــب مزيــد مــن االنشــقاقات ،التــي كان أولهــا عقــب مجــزرة
الكرامــة التــي تعــرض لهــا شــباب ثــورة  11فبرايــر ،يف  18مــارس/آذار  ،2011والتــي تعــرف مبجــزرة
جمعــة الكرامــة؛ حيــث اســتقال كثيــر مــن قيــادات وأعضــاء حــزب املؤمتــر منــه ،وثانيهــا بعــد حتالــف
زعيــم املؤمتــر وجناحــه املوالــي لــه مــع جماعــة احلوثــي (أنصــار اهلل) املدعومــة مــن إيــران ،الــذي تســبب
باجتيــاح ميليشــيات اجلماعــة للعاصمــة صنعــاء وأغلــب احملافظــات اليمنيــة ،واالنقــاب علــى ســلطة
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ،الــذي بــدوره اســتدعى دول التحالــف العربــي برئاســة اململكــة العربيــة
الســعودية بهــدف اســتعادة شــرعيته ومؤسســات الدولــة .وقــد تعرضــت القيــادات املؤمتريــة املعارضــة
لتحالــف حزبهــا مــع جماعــة احلوثــي واملؤيــدة للتدخــل العســكري لــدول التحالــف يف اليمــن للفصــل،
وأهمهــا نائــب رئيــس املؤمتــر وأمينــه العــام (أحمــد عبيــد بــن دغــر رئيــس الــوزراء ،وعبــد ربــه منصــور
هــادي رئيــس اليمــن).

يعــد أحمــد ،جنــل الرئيــس الراحــل -علــي عبــد اهلل صالــح -وقائــد احلــرس اجلمهــوري األســبق
وســفير اليمــن لــدى اإلمــارات ســابقاً ،التــي مــا زال يقيــم فيهــا ،وتدعــي قيــادة املؤمتــر أن إقامتــه إجبارية،
أكثــر األشــخاص حظ ـاً برئاســة مؤمتــر صالــح ،لكــن بقــاء اســمه ضمــن العقوبــات التــي أقرهــا مجلــس
األمــن جتــاه بعــض قيــادات حتالــف االنقــاب علــى الرئيــس هــادي ،ومعارضــة البعــض لــه ،باإلضافــة
الــى رهانــات آخريــن علــى ضــرورة مشــاركته عســكرياً يف هزميــة ميليشــيا احلوثــي ،قــد حتــد مــن ذلــك.
مــن املتوقــع أن يغيــر كثيــر مــن أعضــاء حــزب املؤمتــر وحتديــدا أعضــاء اللجنــة الدائمــة للحــزب
وبعــض املشــايخ والءهــم السياســي ،حتــى وإن ا َّدعــوا بقاءهــم يف احلــزب ،مــع جماعــة احلوثــي ،كره ـاً
أو رغبــة يف احلفــاظ علــى مواقعهــم يف الســلطة ،فيمــا ســتدفع طريقــة ميليشــيا احلوثــي بقتــل رئيــس
احلــزب الرئيــس الراحــل صالــح ،وإقصائهــا لهــم إلــى االنضمــام للمســاندين لشــرعية الرئيــس هــادي،
فيمــا يبقــى جنــاح ميــارس دور املعارضــة لشــرعية الرئيــس هــادي وانقــاب جماعــة احلوثــي.
ومــن املتوقــع أيضـاً أن يعانــي حــزب املؤمتــر مــن اســتمرار تعدد القيــادات وتشــتت أماكنها ،خصوصاً

بعــد حــاالت الفصــل مــن اللجنــة العامــة للحــزب ،وترفيــع آخريــن ،وتشــكك قيــادات احلــزب املتضــررة
بســامة موافقتهــا للوائــح احلــزب.
التداعيات العسكرية
تتمثــل التداعيــات العســكرية ملقتــل رئيــس املؤمتــر علــى يــد ميليشــيات جماعــة احلوثــي والتنكيــل
بــه وعائلتــه وقيــادات حزبــه علــى املــدى القريــب يف ارتفــاع معنويــات جماعــة احلوثــي وزيــادة قدرتهــا
علــى حشــد املواطنــن للقتــال يف جبهــات املواجهــة وإجبــار غيــر املقتنعــن ،وســتحاول أن تســتغل الكثــرة
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العدديــة وكميــة الســاح التــي غنمتهــا مؤخــراً يف حتقيــق تقــدم يف أي مــن اجلبهــات لتســوق للعالــم
اســتحالة اخليــار العســكري ،بهــدف فــرض شــروطها للتســوية السياســية مبــا يحقــق أهدافهــا ويبقــي
علــى حتكمهــا يف الســلطة.
باملقابــل رمبــا تدفــع صدمــة مناصــري صالــح مبقتلــه ،ووحشــية اجلماعــة ،يف نــزوح بعــض املقاتلــن
املؤيديــن لــه وينضــم بعضهــم إلــى قــوات اجليــش الوطنــي يف مختلــف اجلبهــات العســكرية ،يف حــن قــد
يبقــى البعــض يترقــب موقــف جنــل صالــح ،العميــد أحمــد ،وهــو املوقــف الــذي يعتمــد علــى توفــر رغبــة
التحالــف ومــدى قــدرة أحمــد علــي ،علــى إعــادة جتميــع وتشــكيل قــوات احلــرس اجلمهــوري ،بينمــا يبقــى
آخريــن يف مناطقهــم.
ومــن التداعيــات علــى اجلماعــة علــى املــدى القريــب واملتوســط فقدانهــا الســيطرة علــى اجلبهــات
العســكرية البعيــدة عــن العاصمــة ،وخاصــة محافظــات تعــز والبيضــاء واحلديــدة ومنطقــة بيحــان يف
محافظــة شــبوة ،وســتفتح جبهــات عديــدة الســتنزاف ميليشــيات اجلماعــة.
وقــد تــؤدي املخــاوف مــن تفــرد احلوثيــن بالســلطة وتعزيــز قوتهــم؛ إلــى زيــادة دعــم التحالــف
العربــي للجيــش الوطنــي مبعــدات عســكرية ،وكذلــك تعــاون املقاتلــن يف احملافظــات اجلنوبيــة املدعومــن
مــن التحالــف ،وخاصــة دولــة اإلمــارات العربيــة ،مــع مقاتلــي اجليــش الوطنــي واملقاومــة يف محافظــات
تعــز والبيضــاء وإب واحلديــدة ،وتســهيل حركــة تنقــل األفــراد واإلمــدادات اللوجســتية بعــد مــا شــهدته
مــن مضايقــات خــال الفتــرة املاضيــة.
ورمبــا يعمــل التحالــف العربــي علــى ترتيــب جتميــع القيــادات العســكرية املواليــة لصالــح ،ســواء
بقيــادة جنلــه العميــد أحمــد ،أو جنــل شــقيقه طــارق املســؤول عــن حراســته الــذي تضاربــت األنبــاء حــول
مقتلــه يف املواجهــات مــع ميليشــيات جماعــة احلوثــي ،أو قيــادي آخــر ،وقــد تخصــص لهــذه القــوات
منطقــة عســكرية تنطلــق منهــا لتحريــر العاصمــة ،وهــذا التوجــه لــه تداعيــات سياســية ،وقــد يلقــى
معارضــة مــن القــوى املشــاركة يف مقاومــة مليشــيا احلوثــي .اجلديــر ذكــره أن احلــرس اجلمهــوري قــد
أثــرت عليــه املواجهــات والضربــات العســكرية ،واســتطاعة مليشــيا احلوثــي أن تســتقطب بعضهــم وتغيــر
عقيدتهــم القتاليــة ،وأصبحــوا يدينــون بالــوالء لهــا.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
مــن املتوقــع أن تشــهد املناطــق التــي ال تــزال حتــت قبضــة ميليشــيا جماعــة احلوثــي نــزوح العديــد
مــن األســر والشــخصيات االجتماعيــة والعســكرية ،ســواء مــن أهالــي املناطــق ذاتهــا أو مــن ســاكنيها
منــذ ســنوات؛ خوفـاً مــن بطــش امليليشــيا وفقــدان مصــدر الدخــل ،وخاصــة للعســكريني؛ بحجــة والئهــم
للرئيــس الراحــل صالــح ،أو خوف ـاً مــن االمتهــان والشــعور باالمتعــاض.
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علــى املســتوى االجتماعــي ســيتعزز التضامــن بــن أبنــاء املناطق ،ومــن ضمنهم املنتمــون للمحافظات
اجلنوبيــة والشــمالية ،وســيعيد املواطنــون اكتشــاف قيمهــم املشــتركة ،واستشــعار أخطارهــم املشــتركة
أيضـاً أمــام ميليشــيا جماعــة احلوثــي.
اقتصاديـاً ستشــهد املناطــق التــي ال تــزال حتــت قبضــة جماعــة احلوثــي هــروب العديــد مــن رؤوس
األمــوال ،وســتؤدي ممارســات اجلماعــة وفســادها ونهبهــا ألمــوال خصومهــا السياســيني والعســكريني إلى
تكــون طبقــة اقتصاديــة جديــدة علــى حســاب األولــى ،وســتزداد ظــروف النــاس االقتصاديــة واملعيشــية
ســوءاً ،وتتدهــور اخلدمــات الصحيــة.

السيناريوهات

رحيــل الرئيــس الســابق “صالــح” مقتــوالً مــن قبــل ميليشــيات جماعــة احلوثــي ،التــي أصبحــت
متفــردة بالســلطة يف املناطــق التــي ال تــزال حتــت ســيطرتها ،وأهمهــا العاصمــة صنعــاء ،قــد يكــون فرصــة
للتوصــل إلــى تســوية سياســية تــؤدي إلــى تقاســم الســلطة ،أو توقــف احلــوارات السياســية وتبقــي علــى
االعتمــاد علــى اخليــار العســكري حتــى اســتعادة العاصمــة صنعــاء .لكــن مــن املؤكــد أن الرئيــس الراحــل
تــرك فراغـاً يصعــب ملــؤه ،وتركــة ثقيلــة تولــد الصراعــات يف أكثــر مــن مجــال ومنطقــة ولســنوات ،ومــن
ثــم ســيبقى التحالــف العربــي ،وعلــى وجــه التحديــد الســعودية واإلمــارات ،معنيـاً باليمــن ،باإلضافــة إلــى
العبــن آخريــن.

السيناريو األول :احلسم العسكري خيار الضرورة
يشــكل وجــود ميليشــيا جماعــة احلوثــي (أنصــار اهلل) املســلحة ،وتفردهــا بالســلطة يف املناطــق
التــي ال تــزال حتــت قبضتهــا بعــد أن اجتاحتهــا يف  21ســبتمبر/أيلول  ،2014وأهمهــا العاصمــة صنعــاء،
وممارســاتها اإلقصائيــة والوحشــية بحــق غيــر املناصريــن لهــا ،وانكشــافها السياســي والشــعبي ،يف ظــل
عالقتهــا االســتراتيجية مــع جمهوريــة إيــران التــي تهــدف إلــى فــرض نفوذهــا علــى دول املنطقــة؛ مهــدداً
اســتراتيجياً للدولــة اليمنيــة وقيادتهــا واملكونــات السياســية واالجتماعيــة لليمنيــن ،وخطــراً اســتراتيجياً
علــى األمــن القومــي للمملكــة العربيــة الســعودية واإلقليــم عموم ـاً ،خاصــة بعــد أن أثبتــت اســتعدادها
وقدرتهــا علــى تهديــد املالحــة الدوليــة وضــرب صواريــخ باليســتية باجتــاه عاصمتــي اململكــة العربيــة
الســعودية (الريــاض) ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة (أبوظبــي) علــى ســاحل اخلليــج العربــي ،وقــد
نقلــت املصــادر ســقوطه يف محافظــة اجلــوف اليمنيــة ،وكان يســتهدف املفاعــل النــووي يف العاصمــة
أبوظبــي.
وبعــد إخفــاق جهــود املفاوضــات للتوصــل إلــى تســوية سياســية تتوافــق مــع املرجعيــات
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الثــاث (املبــادرة اخلليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة ،ومخرجــات احلــوار الوطنــي اليمنــي ،وقــرار
مجلــس األمــن الدولــي  ،)2216وتأكيــد مجلــس األمــن الدولــي علــى ضــرورة تطبيــق قــراره
القاضــي باســتعادة مؤسســات الدولــة وســاحها ،مــن املتوقــع أن تعتمــد احلكومــة اليمنيــة
وحليفهــا التحالــف العربــي املســاند لشــرعيتها والهــادف إلــى ضمــان األمــن القومــي ،علــى اخليــار
العســكري لدحــر ميليشــيات جماعــة احلوثــي خــارج مناطقهــا واســتعادة العاصمــة صنعــاء.
ويعد هذا اخليار مرجحاً بوصفه خيار الضرورة.

متطلبات السيناريو
 ترميــم العالقــات السياســية بــن املكونــات املؤيــدة لشــرعية الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ،مبــايــؤدي لتقويــة اجلبهــات الهادفــة الســتعادة مؤسســات الدولــة مــن ميليشــيات جماعــة احلوثــي.
 إجــراء مصاحلــة بــن مكونــات الشــرعية وجنــاح مؤمتــر الرئيــس الســابق وخاصــة أقاربــه ،بهــدفتعزيــز الهويــة الوطنيــة واملشــروعية ملواجهــات ميليشــيات جماعــة احلوثــي املدعومــة مــن إيــران ،مــع
اإلشــارة إلــى وجــود حساســية مــن تولــي أقــارب الرئيــس الراحــل “صالــح” مناصــب ســيادية.
 تعزيــز وجــود احلكومــة وخدمــات مؤسســاتها يف احملافظــات احملــررة ،وخاصــة العاصمــة املؤقتــةعدن.
 زيادة الدعم العسكري للجيش الوطني بأسلحة نوعية ،وتأهيله فنياً ومادياً. دبلوماسية مساندة للعمل العسكري يف احملافل الدولية. تب ِّنــي اســتراتيجية إعالميــة تعــزز الهويــة الوطنيــة والعالقــة بــدول التحالــف ،وتشــحذ الهمــمللتوحــد ضــد امليليشــيات واالنتصــار لقيــم الدولــة اجلمهوريــة ،وتتبنــى خطــاب معركــة النفــس الطويــل
الســتعادة مؤسســات الدولــة والتنميــة.

حتديات السيناريو
 -صعوبة األوضاع اإلنسانية واألضرار التي تسببها املواجهات العسكرية. -طول مدة املواجهات ،وخاصة يف معركة صنعاء. -ضعــف عالقــة الرئيــس اليمنــي بقيــادة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وتوجــساألخيــرة مــن حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح.
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 -موقــف املجتمــع الدولــي واملنظمــات الدوليــة املعــارض لألعمــال العســكرية ،وتغطيــةوســائل اإلعــام للحــرب.
 -ضعــف فاعليــة احلكومــة ومؤسســاتها اخلدميــة ،وانقطــاع دفــع رواتــب املوظفــناملدنيــن والعســكريني.

السيناريو الثاني :التسوية السياسية

ســتبقى اجلهــود الدوليــة مركــزة علــى ضــرورة التوصــل إلــى تســوية سياســية بعــد مقتــل زعيــم
املؤمتــر ،خاصــة مــع إطالــة أمــد احلــرب وتســببها يف تدهــور احليــاة االقتصاديــة واملعيشــية والصحيــة
للمواطنــن ،وســتحاول اجلهــود الدوليــة اســتغالل غيــاب الرئيــس الراحــل ،وضعــف حزبــه ،مــن خــال
دفــع حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي املعتــرف بهــا دوليـاً ،وجماعــة احلوثــي ،لتقاســم الســلطة،
والدخــول يف فتــرة انتقاليــة تنهــي فتــرة الرئيــس هــادي وجتــدد شــرعية املؤسســات الدســتورية.
وقــد نقلــت وكالــة (رويتــرز) عــن مســؤول بــاإلدارة األمريكيــة أن الواليــات املتحــدة تدعــو جميــع
األطــراف يف اليمــن إلــى إحيــاء املفاوضــات السياســية إلنهــاء احلــرب األهليــة ،وعــدم اســتغالل مقتــل
الرئيــس الراحــل علــى يــد ميليشــيا جماعــة احلوثــي يف إثــارة حــدة الصــراع ،بدورهــا عبــرت روســيا
عــن خشــيتها مــن أن يتســبب احلــادث مبزيــد مــن الصــراع ،ودعــا املبعــوث الدولــي إلــى ضــرورة العــودة
للمفاوضــات السياســية.

تقف أمام حتقق هذا السيناريو حتديات كبيرة ،أهمها:

 -ســاح الدولــة املنهــوب ،حيــث ترفــض ميليشــيات احلوثــي تســليم الســاح الــذي نهبتــهمــن معســكرات الدولــة ،وكذلــك الســاح التــي حصلــت عليــه مــن إيــران وتعــده خطـاً أحمـ َر.
 -تعــدد القــوى السياســية واالجتماعيــة يف اليمــن التــي تتعــارض طبيعتهــا ومصاحلهــا مــعتطلعــات جماعــة احلوثي املســلحة.
 -رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية أن أمنهــا القومــي مهــدد وال ميكــن أن تقبــل بوجــودميليشــيا تســتحوذ علــى أســلحة ثقيلــة وصواريــخ تصــل إلــى عاصمتهــا.
 -رغبة أطراف الصراع باخلروج منتصرة.- -غيــاب اجلهــة الراغبــة بفــرض التســوية السياســية والضامنــة ملصالــح أطــراف الصراع،

حتــى اللحظة.

f i k e r c e n t e r . c o m
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

