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مقدمة
أعلــن اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب، الســبت 25 أبريــل/ نيســان )2020(، اإلدارة الذاتيــة 
وفــرض حالــة الطــوارئ يف حمافظــات جنــوب اليمــن، وأبرزهــا عــدن، العاصمــة املؤقتــة 
للجمهوريــة اليمنيــة، أعقبــه إبجــراءات تؤكــد مضيــه يف خطواتــه اهلادفــة إىل تقســيم اليمــن.

وقــد قوبــل قــرار اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب، املدعــوم مــن دولــة اإلمــارات، بــردود فعــل 
حمليــة ودوليــة كانــت يف جمملهــا منــددة ورافضــة لــه؛ إذ رفضــت ســت ســلطات حمليــة 
»معنيــة ابلقــرار«، مــن إمجــايل مثــان، مــا أقــدم عليــه اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب، وأكــدت 

متســكها ابلشــرعية والرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي.
مــن جهتــه أعلــن التحالــف العــريب ضــرورة إلغــاء أي خطــوة ختالــف اتفــاق الــرايض، 
يف إشــارة إىل إعــان اجمللــس اإلدارة الذاتيــة، وأوضــح أنــه اختــذ خطــوات عمليــة لتنفيــذ 
الشــرعية واجمللــس  الطرفــان )احلكومــة  الــذي أمجــع عليــه  ميثــل اإلطــار  الــذي  االتفــاق 
االنتقــايل(، وبعــد مخســة أايم )1 مايــو/أاير( مــن التصعيــد رحــب اجمللــس االنتقــايل، علــى 
لســان الناطــق اإلعامــي ابمســه، ببيــان التحالــف العــريب. غــر أن صــرورة األحــداث منــذ 
تشــكيل اجمللــس االنتقــايل تشــر إىل سلســلة مــن اإلجــراءات اهلادفــة إىل تغيــر املعــادالت 

وفــرض أمــر واقــع علــى األرض.
يبحــث تقديــر املوقــف يف مضمــون إعــان اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب »اإلدارة الذاتيــة«، 

ودوافعــه، والتطــورات السياســية والعســكرية، وآفــاق التصعيــد يف اليمــن.
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مضمون اإلعالن 
تضمــن إعــان اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب ســبعة إجــراءات، بعــد أن بررهــا بعــدم صــرف 
احلكومــة اليمنيــة رواتــب قواتــه واملتقاعديــن، والتوقــف عــن دعــم اجلبهــات العســكرية، 
التناحــر ودعــم  العامــة، إضافــة إىل أتجيــج  ُأســر الشــهداء، وتــردي اخلدمــات  ورعايــة 

اإلرهــاب. واإلجــراءات الســبعة هــي:

أواًل: إعــان حالــة الطــوارئ العامــة يف العاصمــة عــدن وعمــوم حمافظــات اجلنــوب، 
وتكليــف القــوات العســكرية اجلنوبيــة )التابعــة للمجلــس االنتقــايل( ابلتنفيــذ ابتــداء مــن 

أبريل/نيســان 2020.  25

ــاً: إعــان اإلدارة الذاتيــة للجنــوب، ابتــداء مــن منتصــف ليلــة الســبت 25 أبريــل/ ثاني
نيســان 2020، ومباشــرة جلنــة اإلدارة الذاتيــة أداء عملهــا وفــق املهــام احملــددة.

ثالثًا: دعوة اجلماهر لالتفاف حول قيادة اجمللس االنتقايل اجلنويب.

رابعــاً: تشــكيل جلــان رقابــة علــى أداء املؤسســات العامــة، ومكافحــة الفســاد، والتنســيق 
يف ذلــك مــع رئيــس اجلمعيــة الوطنيــة ورؤســاء قيــادات اجمللــس يف احملافظــات.

خامســاً: تكليــف اللجــان االقتصاديــة والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة يف اجمللــس بتوجيــه 
أعمــال اهليئــات، لتنفيــذ اإلدارة الذاتيــة.

سادســاً: دعــوة حمافظــي احملافظــات اجلنوبيــة ومســؤويل املؤسســات العامــة مــن أبنــاء 
أعماهلــم. االســتمرار يف  اجلنــوب إىل 

ســابعاً: دعــوة التحالــف العــريب واجملتمــع الــدويل إىل دعــم إجــراءات اجمللــس يف اإلدارة 
الذاتيــة.

يف  بــه  املعمــول  الذاتيــة«  »اإلدارة  مصطلــح  االنتقــايل  اجمللــس  اســتخدام  ياحــظ 
الــدول بذريعــة مكافحــة اإلرهــاب، حمــاواًل-  الــي حتظــى بدعــم بعــض  مشــال ســوراي، 
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أي االنتقــايل- االســتفادة مــن تلــك التجربــة، والتحايــل علــى ضــرورة االعــراف الــدويل 
والتقليــل مــن التبعــات السياســية والقانونيــة يف حــال أعلــن االنفصــال، وإن كان يؤكــد 

مضيــه يف ســبيل حتقيقــه.

دوافع المجلس االنتقالي الجنوبي
- اهلــروب مــن اســتحقاقات اتفــاق الــرايض املوقــع يف 5 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2019، 
خاصــة مــا يتعلــق ابلشــق العســكري املتمثــل بتســليم الســاح ودمــج األحزمــة األمنيــة 

التابعــة لــه.
- اخلشــية مــن تراجــع شــعبيته يف احملافظــات املوجــود فيهــا، وقــد جتلــى ذلــك يف تصريــح 
أبريــل/ االنتقــايل، )26  اجمللــس  الوطنيــة يف  اجلمعيــة  رئيــس  بريــك،  بــن  ســعيد  أمحــد 

نيســان(، عــن املظاهــرات واملؤامــرات الــي تشــهدها عــدن.
- منــع رئيــس احلكومــة وبعــض الــوزراء مــن العــودة إىل عــدن، وإعادهتــم مــن مطــار 
الــرايض قبــل إعــان اجمللــس بيومــن، وحينهــا رُبــط املنــع بســماح التحالــف لبعــض قياداتــه 
ابلعــودة إىل عــدن الــي منعــت يف أثنــاء حماولتهــا مغــادرة مطــار عّمــان، يف 11 مــارس/

آذار 2020.
- اعتقــاده أن الفرصــة مواتيــة لتثبيــت ســيطرته علــى بعــض احملافظــات اجلنوبيــة بســبب 
ضعــف احلكومــة اليمنيــة، وصراعــات أعضائهــا، وخســائر اجليــش الوطــي ملنطقــة هنــم، 

وانشــغال اجملتمــع الــدويل مبكافحــة جائحــة كــوروان.
نفوذهــا يف  احنســار  مــن  دفعتــه، خلشــيتها  اإلمــارات  دولــة  أن  جــداً  املتوقــع  مــن   -
احملافظــات اجلنوبيــة والشــرقية حلســاب الســعودية، الــي تســلمت إدارة التحالــف يف تلــك 

املناطــق، خصوصــاً أن قيــادات االنتقــايل موجــودة يف أبوظــي.
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المواقف المحلية 
أتثــرت املواقــف احملليــة الشــعبية والنخبويــة مبضمــون إعــان اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب 
وســياقاته، فقــد كان مضمــون اإلعــان )اإلدارة الذاتيــة للجنــوب( انقــاابً علــى وظائــف 
احلكومــة اليمنيــة وســيادة دولتهــا. وجــاء إعــان االنتقــايل يف غيــاب مقدمــات تدعمــه؛ 

كمظاهــرات تطالبــه إبعــان اإلدارة الذاتيــة.
الحكومة اليمنية

اعتــربت احلكومــة اليمنيــة )26 أبريل/نيســان( إعــان اجمللــس االنتقــايل متــرداً واضحــاً 
عليها، وانقاابً صرحياً على اتفاق الرايض ومؤسســات الدولة، ومحَّلت اجمللس االنتقايل 
وقيادتــه مســؤولية عــدم تنفيــذ اتفــاق الــرايض، واالنقــاب الكامــل يف 25 أبريل/نيســان 
2020، ودعــت احلكومــة حتالــف دعــم الشــرعية إىل حتمــل مســؤولياته التارخييــة جتــاه 
وحــدة وســامة أراضــي اجلمهوريــة اليمنيــة، ودعــت اجملتمــع الــدويل واملنظمــات اإلقليميــة 

والدوليــة إىل إدانــة انقــاب اجمللــس االنتقــايل.
السلطات المحلية

مثلــت مواقــف الســلطات احملليــة يف احملافظــات اجلنوبيــة حجــر الزاويــة بوصفهــا املعنيــة 
ابإلدارة الذاتية، حيث أعلنت ست سلطات حملية من مثان، هي: شبوة، وحضرموت، 
وأبــن، واملهــرة، وســقطرى، وحلــج؛ رفــض بيــان اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب الــذي أعلــن 
إدارة ذاتيــة جلنــوب اليمــن، وفــرض حالــة الطــوارئ، وعدتــه انقــاابً علــى الشــرعية واتفــاق 

الــرايض، واحملافظتــان األخــراتن- عــدن والضالــع- يســيطر عليهمــا االنتقــايل.
وقــد عــزز مــن مواقــف الســلطات احملليــة غيــاب املظاهــرات الشــعبية املؤيــدة للمجلــس 
االنتقايل، ابستثناء مظاهرتن شهدهتما مديريتا غيل ابوزير واملكا بساحل حضرموت. 
حمافــظ  بيــان  والصحــراء  الــوادي  حضرمــوت  قبائــل  حلــف  مرجعيــة  أيــدت  وبدورهــا 
حضرمــوت، وبيــان وكيــل احملافظــة لشــؤون الــوادي والصحــراء، الرافَضــن لبيــان اجمللــس 
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االنتقــايل والداعمــن للشــرعية الدســتورية. 
األحزاب السياسية

أعلــن التحالــف الوطــي للقــوى السياســية اليمنيــة )13 حــزابً( رفضــه التــام إلعــان 
اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب اإلدارة الذاتيــة، وعــدَّه متــرداً صرحيــاً علــى الدولــة اليمنيــة، وتعــدايً 

علــى صاحيــات رئيــس اجلمهوريــة، ونكوصــاً متعمــداً عــن اتفــاق الــرايض.
ودعــت األحــزاب املوقعــة علــى البيــان )املؤمتــر، واإلصــاح، والرشــاد، والعدالــة والبنــاء، 
وحركة النهضة، والتضامن الوطي، والقوى الشــعبية، والبعث العريب االشــراكي، والســلم 
والتنميــة، والشــعب الدميقراطــي، واجلمهــوري، وجبهــة التحريــر، والتنظيــم الســبتمربي(؛ 
الســعودية »لبــذل املزيــد مــن اجلهــود لدعــم تنفيــذ اتفــاق الــرايض، ودعــم احلكومــة فيمــا 

تتخــذه مــن إجــراءات الســتعادة الدولــة وصيانــة الوحــدة الوطنيــة للبــاد«.

 الحقــاً أصــدر الحــزب االشــتراكي اليمنــي بيــاانً يدعــو اجمللــس االنتقــايل إىل »التخلــي 
عــن بيانــه«، والســلطة الشــرعية إىل ضبــط النفــس والعمــل معــاً علــى مباشــرة تنفيــذ اتفــاق 

الــرايض.

 التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري عــدَّ إعــان االنتقــايل »حلقــة جديــدة يف مسلســل 
أغســطس/آب 2019،  بــدأت حلقاتــه يف  الــذي  الشــرعية  علــى  واالنقــاب  التمــرد 

وانقــاابً ســافراً علــى اتفــاق الــرايض«.

مــن جهتهــا امتنعــت جماعــة الحوثــي عــن حتديــد موقــف رمســي مــن إعــان االنتقــايل، 
ابســتثناء بعــض التغريــدات بتويــر لبعــض قياداهتــا، مثــل حممــد علــي احلوثــي، رئيــس مــا 
ُتســمى اللجنــة الثوريــة 26 أبريــل، الــذي غــرد متســائًا: »مــن املعرقــل التفــاق الــرايض؟ ال 
تذهبــوا حنــو األضعــف لوصفــه ابلتمــرد، أو إعــان عاصفــة جديــدة ضــده، قبــل املكاشــفة 

إن كنتــم حتبــون اجلنــوب كمــا تدعــون؟!«، وجــدد املطالبــة بتنفيــذ اتفــاق الــرايض. 
مضمــون تعاطــي إعــام مجاعــة احلوثــي وانشــطيها يصــب يف مصلحــة االنتقــايل، ويشــر 
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إىل التخــادم فيمــا بينهــم، ومصلحتهــم املشــركة يف تقويــض احلكومــة الشــرعية، وتثبيــت 
ســيطرهتم علــى األرض. وكانــت فصائــل االنتقــايل منعــت وصــول األســلحة الــي أرســلت 

للجيــش واملقاومــة مبحافظــة البيضــاء، وهنبتهــا.

المواقف اإلقليمية والدولية
أعلنــت جامعــة الــدول العربيــة، ببيــان يف 27 أبريل/نيســان، رفضهــا إعــان اجمللــس 
االنتقــايل اجلنــويب، وأكــدت أن »وحــدة األراضــي اليمنيــة تُعــد حجــر الزاويــة يف موقفهــا 

مــن األزمــة يف البــاد«.

مجلــس التعــاون الخليجــي دعــا الســتكمال تنفيــذ اتفــاق الــرايض، ووقــف أي نشــاطات 
أو حتــركات تصعيديــة. وضــرورة عــودة األوضــاع يف عــدن إىل ســابق وضعهــا.

ورفــض التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية )27 أبريل/نيســان 2020( إعــان اجمللــس 
االنتقــايل »اإلدارة الذاتيــة«، وأكــد ضــرورة عــودة األوضــاع إىل ســابق وضعهــا، وضــرورة 

إلغــاء ووقــف أي خطــوة تصعيديّــة ختالــف اتفــاق الــرايض.

بــدوره أعــرب مجلــس األمــن الدولــي، ببيــان يف 29 أبريل/نيســان 2020، عــن قلــق 
ابلــغ إزاء إعــان اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب بشــأن اإلدارة الذاتيــة يف جنــوب اليمــن، وشــدد 
أعضــاء اجمللــس علــى االلتــزام القــوي بوحــدة اليمــن وســيادته واســتقاله وســامة أراضيــه، 

ودعــوا إىل التعجيــل بتنفيــذ اتفاقيــة الــرايض. 

الســعودية اســتنكرت مــا أقــدم عليــه اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب، وعدتــه مفاجئــاً ومقوضــاً 
التفــاق الــرايض، داعيــة اجمللــس إىل الراجــع عــن خطواتــه، والعــودة إىل تنفيــذ اتفــاق 
الــرايض. وشــدد بيــان جملــس الــوزراء، املنعقــد برائســة امللــك ســلمان )29 أبريل/نيســان(، 
علــى مــا جــاء يف بيــان التحالــف العــريب، ودعــا اجمللــس االنتقــايل للعــدول عــن قــرار اإلدارة 
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الذاتيــة.
ويف توير يبدو أن وســم )هاشــتاغ( #ســود-هللا-وجه-اخليانة، الذي دشــنه إعاميون 
وشــخصيات ســعودية حمســوبة علــى احلكومــة وشــارك فيــه اآلالف؛ مل يكــن يســتهدف 
اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب وحســب، بــل وداعميــه، وهــي إشــارة قــد يقصــد هبــا اإلمــارات 
الي تفاخر بدعم اجمللس. وركز حمتوى التغريدات على »نقض تعهدات اتفاق الرايض، 
ورفــع الســاح بوجــه القــوات الســعودية، وخيانــة العهــد والوعــد، ونشــر الفوضــى، والطعــن 

يف الظهــر«.
قــد دخلــت مرحلــة توتــر، عــززت  الســعودية ابجمللــس االنتقــايل  تبــدو عاقــة  لذلــك 
شــكوك الســعودية ابجمللــس وشــبهة عاقاتــه اإلقليميــة، وخطورهتــا علــى أمنهــا القومــي.

إرضــاء  لكنهــا حتــاول  اليمنيــة،  بوجــه احلكومــة  تتبــى سياســات تصعيديــة  اإلمــارات 
الســعودية يف خطاهبا اإلعامي، وحتاول فرض تغيرات بقوة الســاح ملصلحة االنتقايل 
على حســاب وحدة اليمن وتعهدات الســعودية ابحلفاظ عليه ودعم احلكومة الشــرعية، 
القيــادات، مقيمــون يف  الرغــم مــن أن رئيــس اجمللــس االنتقــايل وانئبــه، وبعــض  فعلــى 
الراجــع عــن إعــان  أبريل/نيســان( اجمللــس إىل  أبوظــي؛ فقــد دعــت اإلمــارات )27 

اإلدارة الذاتيــة، وقالــت إهنــا تعــارض أي تغيــر مــن طــرف واحــد يف اليمــن.
يبــدو واضحــاً أن اإلمــارات رغــم تقليــل وجودهــا العســكري يف جنــوب اليمــن مــا زالــت 
حريصــة علــى توظيــف اجمللــس االنتقــايل وفقــاً ملصاحلهــا واحلفــاظ علــى نفوذهــا، خاصــة 

بعــد تكثيــف الســعودية ألنشــطتها اإلغاثيــة وزايدة قواهتــا العســكرية.

وصفــت بريطانيــا القــرار، علــى لســان ســفرها مايــكل آرون، أبنــه »يقــوض االســتقرار«، 
معــرابً عــن أملــه أن »يتعــاون اجمللــس مــع الســعودية ويســتأنف املناقشــات مــع احلكومــة 
اليمنيــة بشــأن التنفيــذ الكامــل والســريع التفــاق الــرايض«. وتعــد بريطانيــا أكثــر الــدول 

اهتمامــاً ابلتســوية السياســية يف اليمــن. 
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أمريــكا عــربت عــن قلقهــا مــن خطــورة قــرار اجمللــس االنتقــايل، وحــذر وزيــر خارجيتهــا 
مايــك بومبيــو مــن تبعاتــه. ودعــا ســفرها يف اليمــن، كريســتوفر هنــزل، )يف 2٨ أبريــل/

نيســان(، »اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب« إىل العــودة إىل العمليــة السياســية املنصــوص عليهــا 
يف اتفــاق الــرايض.

أمــا عــن روســيا فقــد حاولــت قيــادة اجمللــس االنتقــايل انتــزاع موقــف روســي يؤيــد، أو 
يبــدي تفهمــه علــى األقــل إلعانــه اإلدارة الذاتيــة، فأجــرى رئيــس اجمللــس، عيــدروس 
الزبيــدي، اتصــااًل بنائــب وزيــر اخلارجيــة الروســي، ميخائيــل بوغدانــوف، مــن حمــل إقامتــه 
يف العاصمــة اإلماراتيــة أبوظــي، لكــن املســؤول الروســي أكد ثبــات هنــج دولتــه املتمســك 
إبجيــاد حلــول للقضــااي يف اليمــن مــن خــال حــوار شــامل بــن اليمنيــن مبســاعدة املبعــوث 
اخلــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن، مارتــن غريفيــث. وانعكــس املوقــف الروســي 

عمليــاً يف بيــان جملــس األمــن الرافــض إلعــان االنتقــايل. 

الصيــن دعــت مــن خــال ســفارهتا لــدى اليمــن )2٨ أبريل/نيســان( إىل العــودة لتنفيــذ 
اتفــاق الــرايض فــوراً، بوصفــه الطريــق الصحيــح الوحيــد حلــل القضيــة اجلنوبيــة اليمنيــة، 
ويراعــي مصــاحل الشــعب اليمــي كلــه. كمــا أكــدت الصــن دعمهــا احلــل السياســي للقضيــة 
اليمنيــة علــى أســاس املرجعيــات الثــاث )املبــادرة اخلليجيــة، وخمرجــات احلــوار الوطــي، 

وقــرارات جملــس األمــن خاصــة 2216(.
المحصلة

غيــاب املواقــف الدوليــة املؤيــدة لــإدارة الذاتيــة الــي أعلنهــا اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب 
القــرارات  اليمــن وفــق  الــدويل املتمســك بوحــدة وســيادة  ثبــات املوقــف  تكشــف عــن 
الدوليــة، وفشــل قيــادة االنتقــايل يف انتــزاع أي موقــف ملصلحتــه، رغــم اإلمكانيــات الــي 
وفرهتــا لــه دولــة اإلمــارات، والتمثيــل الــذي اكتســبه يف اتفــاق الــرايض، ويــرى مراقبــون 
مــا ميكــن أن  بــنَّ خطــورة  قيــادة اجمللــس وخطــاب مســؤوليه وإعامييــه  أن إجــراءات 
يشــكله مســتقبًا علــى الــدول اإلقليميــة، خصوصــاً جــوار اليمــن )الســعودية وعمــان(، 
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يف حــال اســتتبت ســيطرته علــى عــدن وحمافظــات جنــوب اليمــن، معيــداً لألذهــان جتربــة 
حكــم احلــزب االشــراكي اليمــي جلمهوريــة اليمــن الدميقراطيــة الشــعبية قبــل عــام 1990، 

وعاقاتــه الســيئة بــدول اجلــوار.
يؤخــذ علــى املواقــف الدوليــة غيــاب لغــة التهديــد ملعرقلــي عمليــة االنتقــال السياســي 
ومهــددي وحــدة اليمــن وســامته وســيادته، الــي انتهكهــا اجمللــس االنتقــايل، كمــا نصــت 

عليهــا القــرارات الدوليــة، وأبرزهــا 2216.
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السيناريوهات
اجمللــس  إعــان  بعــد  اليمــن  والعســكرية يف  السياســية  التطــورات  ســيناريوهات  تبــدو 
االنتقــايل اجلنــويب اإلدارة الذاتيــة امتــداداً حلالــة مراوحــة الصــراع يف اليمــن، وفشــل اتفــاق 
الــرايض، وذلــك وفقــاً حملــددات اختــال موازيــن قــوى األطــراف احملليــة الــي تعــاين مجيعهــا 

الضعــف وغمــوض أداء الســعودية.
السيناريو األول: العودة الشكلية لتنفيذ اتفاق الرياض

ينطلــق هــذا الســيناريو مــن فرضيــة قبــول اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب العــودة لتنفيــذ اتفــاق 
الــرايض، وفقــاً لرحيبــه الــذي أعلنــه يف 1 مايــو/أاير، مــع توقــع اســتمرار إحــداث تغيــرات 
يف آليــات تنفيــذ االتفــاق قــد تطــول جــدوى مضمونــه. ويهــدف االنتقــايل وداعمــوه يف 
حالــة املشــاركة ابحلكومــة إىل حماولــة إضعافهــا وتعطيــل مواقفهــا جتاهــه، والتعامــل معهــا 

كمحطــة تســوقه دوليــاً.
يعــزز هــذا الســيناريو ردود الفعــل احملليــة والدوليــة املنــددة إبعــان اجمللــس االنتقــايل 
اإلدارة الذاتيــة، ورغبــة الســعودية يف جنــاح وســاطتها، ولــو شــكلياً، خصوصــاً ألهنــا تعتقــد 

بقدرهتــا علــى الضغــط علــى احلكومــة اليمنيــة.
يضعــف هــذا الســيناريو فشــل جتــارب التســوايت الســابقة، واســتمرار اجمللــس االنتقــايل 
يف فــرض إجراءاتــه العمليــة علــى األرض، خصوصــاً االســتياء علــى إيــرادات احلكومــة 
بســط  وحماولتــه  العســكري  عــدن، وكذلــك حتشــيده  املؤقتــة  العاصمــة  ومؤسســاهتا يف 
ســيطرته علــى حمافظــة أرخبيــل ســقطرى، وخطابــه املــزدوج املرحــب ابلعــودة لتنفيــذ االتفــاق 

واملتعهــد بتحقيــق االنفصــال. 
السيناريو الثاني: فشل التوصل إلى تسوية دائمة

يفــرض هــذا الســيناريو ضعــف قــدرة الســعودية علــى إقنــاع اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب أو 
ممارســة الضغــوط عليــه وعلــى اإلمــارات الداعمــة لــه لثنيــه عــن قــراره يف اإلدارة الذاتيــة، 
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وتنفيــذ التزاماتــه يف اتفــاق الــرايض، وهــو مــا قــد يــؤدي إىل عــودة املواجهــات العســكرية 
بــن القــوات احلكوميــة وفصائــل اجمللــس االنتقــايل، خصوصــاً يف حمافظــة أبــن احملاذيــة 
للعاصمــة املؤقتــة لليمــن )عــدن(، وســتتوقف نتائــج املواجهــات يف احملطــة األوىل علــى 
طبيعــة املوقــف الســعودي، واحتماليــة تدخــل اإلمــارات عســكرايً، ووالء املنتمــن حملافظــة 
أبــن يف صفــوف اجمللــس االنتقــايل، ومــن جهــة أخــرى سيســتمر االنتقــايل يف حماولــة 
توســيع ســيطرته علــى احملافظــات اجلنوبيــة، خصوصــاً حمافظــة أرخبيــل ســقطرى ومــدن 

ســاحل حضرمــوت.
يتوقــع أن تتجنــب الســعودية مواجهــة اجمللــس االنتقــايل، وتســتمر يف سياســة النفــس 

الطويــل وحماولــة احتــواء االنتقــايل ككل أو بعــض تكويناتــه.
واجمللــس  الشــرعية  احلكومــة  بــن  األجنــدة  يف  الكبــر  التبايــن  الســيناريو  هــذا  يعــزز 
لــدى  االنتقــايل، ومــن خلفــه دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وغيــاب الثقــة واإلرادة 

دائمــة. تســوية  إىل  ابلتوصــل  الطرفــن 



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




